
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σήµερα, πέρα από τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους υπό την στενή του όρου έννοια, υπηρε-
τεί και µεγάλος αριθµός υπαλλήλων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Ο αριθµός αυτός αυξήθηκε σηµαντικά
όταν, µε το π.δ. 164/2004, οι συµβάσεις πάνω από 35.000
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου ή έργου µετατράπη-
καν σε αορίστου χρόνου.

Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εγκαίρως επισηµά-
νει ότι το ανθρώπινο αυτό δυναµικό, το οποίο, σε µεγάλο
τουλάχιστον βαθµό, διαθέτει πλούσια εµπειρία και ανα-
βαθµισµένα τυπικά προσόντα, πρέπει πλέον να αξιοποι-
είται καταλλήλως και στο πλαίσιο της διοικητικής ιεραρ-
χίας. Ανάλογη άποψη έχει εκφράσει και η Α∆Ε∆Υ. Η θέ-
ση αυτή είχε διατυπωθεί και στο πλαίσιο της πρότασης
της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά την πρόσφατη αναθεώρηση
του Συντάγµατος µε αντικείµενο την αναθεώρηση του
άρθρου 103 παρ. 2, 3, 5 και 8. Στην Εισηγητική Έκθεση
για την πρόταση αυτή τονιζόταν, µεταξύ άλλων: «Όπως
είναι γνωστό, στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σήµερα υπηρετεί έ-
νας µεγάλος αριθµός υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πέραν δε τούτου,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, θα προ-
σλαµβάνεται στο µέλλον τέτοιο προσωπικό. Το προσωπι-
κό αυτό, ενώ κατά γενική οµολογία διαθέτει πολλά προ-
σόντα και µπορεί να προσφέρει σηµαντικότατες υπηρε-
σίες όπου υπηρετεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί
αναλόγως στη διοικητική ιεραρχία. Οποιαδήποτε εξοµοί-
ωσή του, έστω και εν µέρει, µε τους µονίµους υπαλλή-
λους δια της νοµοθετικής οδού θα ήταν δυνατόν να εγεί-
ρει συνταγµατικές αµφισβητήσεις µε απρόβλεπτες συ-
νέπειες για τη σταθερότητα των έννοµων σχέσεων στο
εσωτερικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».

∆υστυχώς, όπως είναι γνωστό, δεν κατέστη δυνατή η
αναθεώρηση της σχετικής διάταξης. Όµως και παρά το
γεγονός ότι λείπει το σαφές και σταθερό συνταγµατικό
έρεισµα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνει, µε τα
ισχύοντα συνταγµατικά δεδοµένα, τη σχετική νοµοθετι-
κή πρωτοβουλία. Με αυτό το σχέδιο νόµου γίνεται πρά-
ξη η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στο ∆η-
µόσιο, ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, συµπε-
ριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Αρχών, το οποίο κα-
τέχει οργανική ή και προσωποπαγή θέση µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο πλαίσιο
που επιτρέπει το Σύνταγµα. Εντάσσεται δε σε µια ευρύ-
τερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, ενίσχυσης και αξιοκρατικής ανάδειξης του στελε-
χιακού δυναµικού της και ίσης µεταχείρισης όµοιων πε-
ριπτώσεων.

Β. Το σχέδιο νόµου κινείται ιδίως προς τις εξής κατευ-
θύνσεις:

- Παρέχεται καταρχήν η δυνατότητα βαθµολογικής ε-
ξέλιξης αντίστοιχης µε αυτή που προβλέπεται στον Υ-
παλληλικό Κώδικα για τους µονίµους υπαλλήλους. ∆η-
λαδή και στην περίπτωση του προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) προβλέπεται βαθµολο-

γική κλίµακα πέντε (5) βαθµών (Ε, ∆, Γ, Β, Α). Η εξέλιξη
στους βαθµούς αυτούς γίνεται µε βάση τον συνολικό
χρόνο υπηρεσίας.

- Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ αποκτούν δικαίωµα για
την επιλογή τους σε θέση προϊσταµένου οργανικής µο-
νάδας επιπέδου Γραφείου, Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης. Τα
κριτήρια για την επιλογή προϊσταµένων ορίζονται, κατ’
ανάλογη εφαρµογή, τα προβλεπόµενα για τους µόνι-
µους υπαλλήλους.

- Προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή σειράς διατάξεων
του Υ.Κ. αναφορικά µε τα κρισιµότερα ζητήµατα υπηρε-
σιακής κατάστασης του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ., σύµφωνα
µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης αλλά και όπως επι-
τάσσουν οι ανάγκες της ∆ιοίκησης.

- Με τις µεταβατικές διατάξεις ρυθµίζεται το θέµα της
κατάταξης του υπηρετούντος, κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, προσωπικού στους βαθµούς µε βάση το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας, στον οποίο συνυπολογίζεται
ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου στο ∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ.
και Ο.Τ.Α., καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως
πραγµατική υπηρεσία µε βάση ειδικές διατάξεις.

ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης» διαρθρώνεται σε 6 Κεφάλαια και πε-
ριλαµβάνει 61 άρθρα. Με το παρόν σχέδιο νόµου πραγ-
µατοποιούνται ιδίως µια σειρά από τοµές στα θέµατα
που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ώστε
και αυτό το προσωπικό να µπορέσει να αξιοποιηθεί και ν’
αναδειχθεί σύµφωνα µε τα προσόντα και την εµπειρία
του (κεφάλαιο πρώτο). Επίσης ρυθµίζονται λειτουργικά
ζητήµατα Ανεξάρτητων Αρχών, ελεγκτικών µηχανισµών
και κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης (κεφάλαιο
δεύτερο), ζητήµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού (κεφάλαιο τρίτο), θέµατα µεταναστευ-
τικής πολιτικής (κεφάλαιο τέταρτο), ενηµέρωσης και επι-
κοινωνίας (κεφάλαιο πέµπτο), καθώς και ζητήµατα Ειδι-
κής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και Παρατηρη-
τηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (κεφάλαιο έ-
κτο). Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ορίζεται ότι στο
πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου υπάγεται το προ-
σωπικό πλήρους απασχόλησης, µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (εφεξής Ι.∆.Α.Χ.) του ∆η-
µοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ν.π.δ.δ. και των
ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, που κατέχει οργανική θέση, συ-
µπεριλαµβανοµένων και αυτών που κατέχουν προσωπο-
παγείς θέσεις. Εξαιρείται το προσωπικό µερικής απα-
σχόλησης.



Άρθρο 2
Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προβλέπεται η βαθµο-
λογική διάρθρωση των θέσεων σε συνάρτηση µε την εκ-
παιδευτική βαθµίδα, µε ειδική πρόβλεψη για το Ειδικό Ε-
πιστηµονικό Προσωπικό. Ειδικότερα προβλέπονται πέ-
ντε (5) συνολικά βαθµοί (Ε΄, ∆΄, Γ΄, Β΄, Α΄) αντίστοιχα
ανά εκπαιδευτική βαθµίδα µε τους προβλεπόµενους για
τους µόνιµους υπαλλήλους.

Άρθρο 3
Χρόνος Προαγωγής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ο χρόνος
προαγωγικής εξέλιξης από βαθµό σε βαθµό. Ειδικότερα:

α) Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.) ορίζεται ο βαθµός Ε΄ ως εισαγωγικός και ο βαθ-
µός Β΄ ως καταληκτικός, συνολικός δε χρόνος βαθµολο-
γικής εξέλιξης από τον εισαγωγικό στο καταληκτικό
βαθµό είναι τα είκοσι δύο έτη.

β) Για τους υπαλλήλους των λοιπών εκπαιδευτικών
βαθµίδων (∆Ε, ΤΕ, ΠΕ) εισαγωγικός βαθµός ορίζεται ο
∆΄ και καταληκτικός ο Α΄. Ο δε συνολικός χρόνος εξέλι-
ξης από τον εισαγωγικό στο καταληκτικό βαθµό είναι δε-
καεννέα έτη για την εκπαιδευτική βαθµίδα ∆Ε, δεκαπέ-
ντε για την ΤΕ και δεκατρία για την ΠΕ. Παράλληλα προ-
βλέπεται, πέραν του εισαγωγικού βαθµού (Γ) για το ειδι-
κό επιστηµονικό προσωπικό, µείωση του χρόνου για προ-
αγωγή κατά δύο έτη για τους κατόχους µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου.

Άρθρο 4
Σύστηµα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου ρυθ-
µίζεται το σύστηµα προαγωγών από βαθµό σε βαθµό για
το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου και οι απαραίτητες ενέργειες στις οποί-
ες θα πρέπει να προβαίνει η ∆ιοίκηση για το σκοπό αυτό,
όπως, άλλωστε, συµβαίνει και για το µόνιµο προσωπικό
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Άρθρο 5
Εφαρµογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα,

του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του σχεδίου νόµου προβλέπεται αναλογική εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ.Κ. που
ρυθµίζουν α) το χρόνο που δεν υπολογίζεται για προα-
γωγή, β) τον έλεγχο νοµιµότητας πινάκων προακτέων, γ)
τις ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέ-
ων, δ) τις περιπτώσεις µη εγγραφής σε πίνακα προακτέ-
ων, ε) την διαγραφή από πίνακα προακτέων, στ) την πα-
ράλειψη από προαγωγή, ζ) την παραποµπή στο υπηρε-
σιακό συµβούλιο του µη προακτέου υπαλλήλου, η) το
προβάδισµα µεταξύ υπαλλήλων και θ) τη βαθµολογική ε-
ξέλιξη. Επισηµαίνεται ότι για το προσωπικό των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Κατάστα-

σης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
2. Όπως είναι γνωστό στο Σύνταγµα του 1975 (άρθρο

103 παρ. 3) προβλεπόταν ότι το ειδικό επιστηµονικό, τε-
χνικό και βοηθητικό προσωπικό µπορεί να κατέχει οργα-
νική θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α.

Αποτέλεσµα της εν λόγω συνταγµατικής διάταξης ή-
ταν όλο το λοιπό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου να µην υπάγεται στο Κεφάλαιο Β΄ του π.δ.
410/1988 που ρυθµίζει τα θέµατα κατάστασης προσωπι-
κού του ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
που κατέχει οργανικές θέσεις. Μετά την αναθεώρηση
του Συντάγµατος, το 2001, στο πλαίσιο της οποίας (άρ-
θρο 103 παρ. 8) ορίσθηκε ότι µπορεί να υπηρετεί σε ορ-
γανικές θέσεις προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και πέραν αυτού που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 103 (ειδικό επιστηµονικό τεχνικό και βοηθη-
τικό προσωπικό), θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά και για
το προσωπικό αυτό η υπαγωγή του στο Κεφάλαιο Β΄ του
π.δ. 410/1988, ώστε να δικαιούται, πέραν των άλλων, και
την αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης ή καταγγελίας
της σύµβασης εργασίας, για την οποία µέχρι σήµερα το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε αντίθετη άποψη, δί-
δοντας την ερµηνεία ότι µόνο το ειδικό επιστηµονικό,
τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υπάγεται στις διατά-
ξεις του διατάγµατος αυτού και, ως εκ τούτου, µόνο το
προσωπικό αυτό δικαιούται και την προβλεπόµενη από
τις διατάξεις αυτές αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
ή καταγγελίας της σύµβασης από την υπηρεσία.

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 του παρό-
ντος επεκτείνονται τα ισχύοντα για τους µονίµους υπαλ-
λήλους και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, όσον αφορά τη δυνατότητα συµπλήρωσης των
τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής υπηρεσίας.

Άρθρο 6
Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ενι-
αία κρίση – επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
για το µόνιµο και το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό. Επίσης ορίζεται από ποιες ειδικότητες θα ε-
πιλέγονται οι προϊστάµενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σύµφωνα µε τους οικείους οργανισµούς. Τέλος,
στο ίδιο άρθρο ρυθµίζεται η σύνθεση του υπηρεσιακού
συµβουλίου, όταν κρίνονται ταυτόχρονα για επιλογή σε
θέση ευθύνης, µόνιµοι υπάλληλοι και προσωπικό ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 7
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η επιλο-
γή σε θέσεις ευθύνης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Ειδικότερα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου αυτού προβλέπεται η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος, µε το οποίο θα καθορισθούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την επιλογή του προσωπικού αυτού
ως προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου διεύ-
θυνσης, τµήµατος, γραφείου, αυτοτελούς τµήµατος και
αυτοτελούς γραφείου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των δια-
τάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ..
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Άρθρο 8
Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. µε προσωρινή

αναπηρική σύνταξη

Η διάταξη του άρθρου 8 κρίνεται αναγκαία, προκειµέ-
νου να διευκρινισθεί το καθεστώς του υπαλλήλου ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, όταν ο ασφαλιστικός φο-
ρέας χορηγεί προσωρινή αναπηρική σύνταξη. Τυχόν α-
πόλυση του προσωπικού αυτού δηµιουργεί πρόβληµα
στην εν συνεχεία επαναφορά του, εφόσον δεν υπάρχει
σχετική διάταξη που να καθορίζει τη διαδικασία της επα-
ναπρόσληψης.

Άρθρο 9
Πειθαρχικό ∆ίκαιο

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε
να επεκταθεί, µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
αφού γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές, στο προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το πειθαρχικό δίκαιο
που προβλέπεται για το µόνιµο προσωπικό, για λόγους
ενιαίας ρύθµισης των διατάξεων για όλο το προσωπικό
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ανεξαρτήτως της σχέσης µε
την οποία υπηρετεί. Επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατό-
τητα στο προσωπικό αυτό να έχει δικαίωµα ένστασης ε-
νώπιον ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, πράγ-
µα το οποίο σήµερα στερείται.

Άρθρο 10
Μεταφορά προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου
προβλέπεται η µεταφορά προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε το
άρθρο 71 του Υ.Κ., όπως απαιτούν οι ανάγκες της εύρυθ-
µης λειτουργίας της ∆ιοίκησης.

Άρθρο 11
Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα

Με το άρθρο 11 του σχεδίου νόµου ρυθµίζονται τα ζη-
τήµατα των µετατάξεων του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ., µε
γνώµονα την καλύτερη λειτουργία της ∆ιοίκησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η κατά-
ταξη του υπηρετούντος προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. στους βαθ-
µούς της βαθµολογικής κλίµακας που καθορίζεται στο
άρθρο 2 του παρόντος, µε βάση τον προβλεπόµενο από
το άρθρο 3 του παρόντος συνολικό χρόνο εξέλιξης. Στο
πλαίσιο αυτό το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού που υπηρετεί εκτός οργανικών θέσεων κατα-
τάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις και, εφόσον αυτές
δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το πρό-
βληµα δηµιουργήθηκε ιδίως σε ορισµένα ν.π.δ.δ., τα ο-
ποία µετά από συγχώνευση µε ν.π.ι.δ., δεν µερίµνησαν
για την κατάταξη του προσωπικού τους σε οργανικές θέ-
σεις, µε αποτέλεσµα ορισµένοι υπάλληλοι να βρίσκονται
χωρίς οργανική θέση κατά παράβαση του άρθρου 103
του Συντάγµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13
Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νοµαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις

Η ανάρτηση των αποτελεσµάτων στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Χώρας απαιτεί:

1. Την εκτύπωση 700.000 σελίδων ανά έτος.
2. Την έκδοση εξερχοµένων εγγράφων στις αναλο-

γούσες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
3. Την ταχυδροµική αποστολή των σχετικών πινάκων.
4. Την έκδοση, από πλευράς Νοµαρχιακών Αυτοδιοική-

σεων, αντίστοιχων πρακτικών ανάρτησης.
5. Την αποστολή των πρακτικών ανάρτησης στο ΑΣΕΠ.
6. Τον έλεγχο για την τήρηση των εντολών ανάρτησης

και την αρχειοθέτηση αυτών.
Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών προκαλεί σηµα-

ντικές επιβαρύνσεις στο χρόνο απασχόλησης, στην τα-
χύτητα γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων, σε οικονο-
µικό και περιβαλλοντολογικό κόστος (ταχυδροµικά τέλη,
υπερωριακή απασχόληση, αναλώσιµα είδη, κ.λ.π). Επι-
πλέον η ανάρτηση µέσω τοιχοκόλλησης λόγω των εκα-
τοντάδων σελίδων ανά διαγωνισµό δεν µπορεί πρακτι-
κώς να εφαρµοσθεί, δεδοµένου ότι απαιτεί την ύπαρξη
αρκετών τετραγωνικών µέτρων κενών τοίχων ή πινάκων
ανάρτησης. Επίσης το ποσοστό πληροφόρησης των υπο-
ψηφίων µέσω Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι µικρό-
τερο του 8% και, από το ποσοστό αυτό, η πληροφόρηση
για τους περισσότερους (7%) υλοποιείται µέσω του δια-
δικτύου (µε αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας του Α-
ΣΕΠ). Κατά συνέπεια και µε δεδοµένη την εκτεταµένη
χρήση του διαδικτύου και του ιστότοπου του ΑΣΕΠ
(50.000 µέσος όρος επισκεπτών ανά ηµέρα), η κατάργη-
ση των αναρτήσεων στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοίκησης,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του ΑΣΕΠ, θ’ απαλλάξει τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες απ’ όλες τις προαναφερόµενες
επιβαρύνσεις, χωρίς να θίξει, ούτε κατ’ ελάχιστον, τις
αρχές της διαφάνειας και της δηµοσιότητας, συµβάλλο-
ντας στη δηµιουργία µιας σύγχρονης διοικητικής πραγ-
µατικότητας.

Άρθρο 14
Ρυθµίσεις Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του σχεδίου νόµου παρέχεται η δυνατότητα νοµικής
στήριξης από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους ή δικηγόρους του ∆ηµοσίου στους Επιθεωρητές-
Ελεγκτές ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστη-
ρίων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
και σε βάθος διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και ελέγχων.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του σχεδίου νόµου επεκτείνεται η αρµοδιότητα της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε τη δυνατότητα ε-
ντολής παράστασης εκ µέρους του ∆ηµοσίου ή των δη-
µόσιων φορέων για τη στήριξη της κατηγορίας σε περι-
πτώσεις παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

3. Με την παράγραφο 3 του παρόντος ορίζεται ότι η
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θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της θητείας αυ-
τού.

Άρθρο 15
Λειτουργικά ζητήµατα Σώµατος Επιθεωρητών –

Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 15 σκοπείται η επιτάχυνση και διευκόλυνση
του επιθεωρησιακού και προανακριτικού έργου του
Σ.Ε.Ε.∆.∆ µε την αποδέσµευση αριθµού επιθεωρητών
που µετέχουν ως β΄ προανακριτικοί υπάλληλοι στις προ-
καταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις και την αντικα-
τάστασή τους µε διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Η φύση του έργου του Σ.Ε.Ε.∆.∆ απαιτεί συχνές µε-
τακινήσεις εντός έδρας, κυρίως, µε τη χρήση ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προ-
βλεφθεί η χορήγηση ενός εύλογου ποσού για την κάλυ-
ψη των εξόδων µετακίνησης εντός έδρας των Επιθεωρη-
τών-Ελεγκτών, των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών,
των Ειδικών Επιθεωρητών, και του πάσης φύσεως διοι-
κητικού προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρε-
σία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.∆.∆ και στην
Υπηρεσία του Γ.Ε.∆.∆., σε αντιστοιχία των ρυθµίσεων
που ήδη ισχύουν για τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του Υ-
πουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
την Επιθεώρηση του Ι.Κ.Α, την Οικονοµική Επιθεώρηση
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και το Σώ-
µα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε). Το ανωτέ-
ρω κενό έρχεται να το καλύψει η διάταξη της παραγρά-
φου 2 του παρόντος.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος επι-
διώκεται η προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου, που διέ-
πει τη λειτουργία του Σ.Ε.Ε.∆.∆, προς τις καινοτόµες
ρυθµίσεις που εισήγαγε ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας
για την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων
βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται µε µόρια. Συγκεκρι-
µένα, η ανωτέρω ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία προκειµένου
να διασφαλισθεί, κατά τρόπο αντικειµενικό, αµερόληπτο
και αποτελεσµατικό, η εξέλιξη των υπαλλήλων που απο-
σπώνται στο Σ.Ε.Ε.∆.∆ και η περαιτέρω αξιοποίηση, από
τις υπηρεσίες που προέρχονται, της διοικητικής εµπει-
ρίας που αποκοµίζουν από την ελεγκτική προϋπηρεσία
τους. Κατά συνέπεια , η πρόβλεψη αυτή αφενός µεν α-
ποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση αξιό-
λογου και έµπειρου ανθρώπινου δυναµικού, ικανού να α-
νταπεξέλθει στο πολυδιάστατο έργο του Σ.Ε.Ε.∆.∆, α-
φετέρου δε αναµένεται να συµβάλει στη γενικότερη
προσπάθεια που καταβάλλεται για τη βελτίωση της διοι-
κητικής δράσης και την περαιτέρω καλλιέργεια του
πνεύµατος λογοδοσίας στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα.

4. Η αναβάθµιση του ρόλου του Σ.Ε.Ε.∆.∆. και, κατά
συνέπεια, η αύξηση των αρµοδιοτήτων του, η λειτουργία
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η σηµαντική αύξη-
ση του αριθµού των θέσεων των Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών και Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών (ήδη προ-
βλέπονται αντίστοιχα εκατόν δώδεκα (112) και σαράντα
(40) θέσεις) καθώς και του λοιπού προσωπικού, η εκ των
πραγµάτων προκύπτουσα ανάγκη διενέργειας περισσο-
τέρων επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών
για τη συγκέντρωση του απαιτούµενου υλικού για την ά-
σκηση ή όχι είτε ποινικής, είτε πειθαρχικής δίωξης, η αύ-
ξηση των εξόδων µετακίνησης των Επιθεωρητών – Ελε-

γκτών, η απόκτηση και νέου κτιρίου στέγασης της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας καθώς και ίδρυση τεσσάρων (4) νέων
Περιφερειακών Γραφείων (στην Πάτρα, το Ρέθυµνο, τα
Ιωάννινα και τις Σέρρες) και γενικότερα η κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών του Σώµατος καθιστούν ανα-
γκαία την εγγραφή υπό ίδιο φορέα των οικείων πιστώσε-
ων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
δηµιουργία του φορέα αυτού θα συντελέσει στην ορθο-
λογικότερη διαχείριση των πιστώσεων που προορίζονται
για τη λειτουργία του Σ.Ε.Ε.∆.∆., δεδοµένου ότι θα απο-
δεσµευθούν από τις πιστώσεις που εγκρίνονται γενικά,
για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και των εποπτευοµένων απ’ αυτή φορέων.

5. Η προτεινόµενη διάταξη κρίθηκε αναγκαία, προκει-
µένου να καλυφθεί το νοµοθετικό κενό που υφίσταται
για την αξιολόγηση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και
Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών, ιδίως της ολοκλήρω-
σης της αξιολόγησής τους µε τη κρίση των εκθέσεων α-
ξιολόγησης από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

6. Όπως προαναφέρθηκε, το Σώµα Επιθεωρητών – Ε-
λεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.), κατά τα τε-
λευταία έτη, αναβαθµίσθηκε και ενισχύθηκε σηµαντικά.
Είναι προφανές ότι η αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆ είναι
ευρύτατη, ενώ οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές επιλαµβάνο-
νται καθηµερινά ποικίλων υποθέσεων που συχνότατα εί-
ναι πολύπλοκες, προϋποθέτουν τη διερεύνηση πληθώ-
ρας θεσµικών πλαισίων υπηρεσιών όλων των Υπουργεί-
ων και χρήζουν ειδικής νοµικής προσέγγισης, χωρίς να
είναι δυνατή η συνεχής προσφυγή στη συνδροµή του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ως εκ τούτου κρίνε-
ται απαραίτητη η ενίσχυση του έργου των Επιθεωρητών
µε εξειδικευµένους δικηγόρους, οι οποίοι εκτιµάται ότι
θα συµβάλουν στην ταχύτερη και ουσιαστικότερη ολο-
κλήρωση των Επιθεωρήσεων, καθώς και στην αναβάθµι-
ση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, όπως επιτάσσει
η αρχή της διαφάνειας.

Άρθρο 16
Μοριοδότηση στις προσλήψεις

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 101 του Συντάγµατος
και επιδότηση κατοικίας

1. Το άρθρο 101 του Συντάγµατος, όπως αναθεωρήθη-
κε το 2008, προβλέπει την υποχρέωση του κοινού νοµο-
θέτη και της ∆ιοίκησης, όταν δρουν κανονιστικά, να λαµ-
βάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών, λαµβάνοντας ειδική µέριµνα για
τη βιώσιµη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται
η ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρό-
ντος, στόχος της οποίας είναι η εφαρµογή µέτρων, προ-
κειµένου να τονωθεί η αποκέντρωση και να δοθεί η δυ-
νατότητα στους κατοίκους των νησιωτικών και ορεινών
περιοχών να παραµείνουν στις περιοχές τους, εξασφα-
λίζοντας, παράλληλα εργασία, και εισόδηµα. Η ρύθµιση
αυτή επιφέρει τις ακόλουθες δύο αλλαγές στις διαγωνι-
στικές διαδικασίες για πλήρωση θέσεων µέσω του ΑΣΕΠ:

α) Αύξηση του αριθµού των µονάδων, µε τις οποίες ή-
δη µοριοδοτούνται οι δηµότες συγκεκριµένων περιοχών
της Ελλάδας, όταν επιδιώκουν διορισµό σε θέση της πε-
ριοχής τους από 20 σε 30 και

β) ∆ιεύρυνση των περιοχών αυτών, κατ’ εναρµόνιση µε
τη συνταγµατική επιταγή του αναθεωρηµένου άρθρου
101 του Συντάγµατος, µε την προσθήκη του συνόλου
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των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπό την προ-
ϋπόθεση, ότι οι δηµότες θα δεσµευθούν ότι θα υπηρετή-
σουν επί µία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ή της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκη-
ρύσσονται στην αντίστοιχη περιοχή.

2. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις, οι υπάλληλοι
∆ήµων και Κοινοτήτων και των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι
υπηρετούν σε προβληµατικές περιοχές, δικαιούνται επι-
δότηση κατοικίας, εφόσον η κατοικία που αγοράζουν ή
ανεγείρουν βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής αρµο-
διότητας του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή του ν.π.δ.δ. των
ΟΤΑ που υπηρετούν. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει, ω-
στόσο, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε δηµό-
σιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ β΄ βαθµού, οι οποίοι δι-
καιούνται το εν λόγω ευεργέτηµα, εφόσον η κατοικία
που αγοράζουν ή ανεγείρουν βρίσκεται εντός των ορίων
του προβληµατικού νοµού που εδρεύει η υπηρεσία τους.
Για λόγους ίσης µεταχείρισης, µε την προτεινόµενη ρύθ-
µιση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του σχεδίου νό-
µου επεκτείνεται το δικαίωµα επιδότησης κατοικίας για
αγορά ή ανέγερση κατοικίας εντός των ορίων του προ-
βληµατικού νοµού και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄
βαθµού και των ν.π.δ.δ. αυτών, µε εξαίρεση τις νησιωτι-
κές περιοχές, όπου η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται ε-
ντός του νησιού στο οποίο οι εν λόγω υπάλληλοι υπηρε-
τούν.

Άρθρο 17
Τµηµατική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Όπως είναι γνωστό σε πολλές περιπτώσεις η ∆ιοίκηση
χορηγεί την εκπαιδευτική άδεια στους υπαλλήλους τµη-
µατικά, δηλαδή µόνο για τις ηµέρες παρακολούθησης
των µαθηµάτων. Με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετούνται
τόσο οι υπάλληλοι στους οποίους, πιθανόν, λόγω υπηρε-
σιακών αναγκών δεν θα χορηγείτο η εκπαιδευτική άδεια,
όσο και οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν τους υπαλλήλους
τους στην υπηρεσία έστω 2 ή 3 µέρες την εβδοµάδα. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδότησε ότι ο υπάλληλος στον
οποίο χορηγείται τµηµατικά η εκπαιδευτική άδεια δεν δι-
καιούται την προσαύξηση των αποδοχών. Επειδή όµως η
προσαύξηση που προβλέπεται για τους τελούντες σε εκ-
παιδευτική άδεια δεν είναι αποδοχές, αλλά ουσιαστικά
πρόκειται για κάλυψη µέρους της δαπάνης στην οποία υ-
ποβάλλεται ο υπάλληλος, είτε για την εγγραφή του σε
κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών είτε για την αγορά βι-
βλίων µε την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται λύση στο
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε και καταβάλλεται προ-
σαύξηση αποδοχών και στους υπαλλήλους στους οποί-
ους χορηγείται τµηµατικά η εκπαιδευτική άδεια, µειωµέ-
νη όµως κατά 30% σε σχέση µε τους υπαλλήλους, οι ο-
ποίοι κάνουν χρήση της εκπαιδευτικής άδειας συνολικά.

Άρθρο 18
Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

1. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου προβλέπεται η προσαύξηση της άδει-
ας λοχείας στη µητέρα υπάλληλο κατά ένα (1) µήνα επι-
πλέον για κάθε τέκνο πέραν του ενός, στην περίπτωση
της πολύδυµης κύησης (δίδυµα, τρίδυµα, κ.τ.λ.).

2. Στο πλαίσιο της συνταγµατικής επιταγής του άρ-

θρου 21 για την προστασία του παιδιού και τη στήριξη
της οικογένειας διασφαλίζεται στον πατέρα υπάλληλο η
δυνατότητα να υποστηρίξει µε τη φυσική του παρουσία
τη µητέρα και το νεογέννητο τέκνο του. Το ίδιο δικαίωµα
χορηγείται στον πατέρα υπάλληλο και σε περίπτωση υιο-
θεσίας τέκνου. Έτσι η φυσική παρουσία των γονέων από
κοινού διευκολύνει περαιτέρω την οµαλή ένταξη του τέ-
κνου στην οικογενειακή ζωή.

Άρθρο 19
Ειδικά θέµατα µετατάξεων και αποσπάσεων

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου 19 του
σχεδίου νόµου:

- Προωθείται η κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων
και παράλληλα εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των
υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, οριοθετείται για πρώτη φορά
µε τρόπο αντικειµενικό, ελέγξιµο και άµεσα συναρτώµε-
νο µε το συµφέρον της υπηρεσίας το δικαίωµα άρνησης
υπογραφής των πράξεων µετάταξης που διενεργούνται
κατόπιν ανακοίνωσης των υπηρεσιών µε τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα.

- Αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα δυσλειτουργίας των
δηµοσίων υπηρεσιών συνεπεία της καταχρηστικής χρή-
σης του δικαιώµατος µετάταξης µε την εισαγωγή της ρή-
τρας απαγόρευσης νέας µετάταξης, πριν παρέλθουν πέ-
ντε έτη από το διορισµό ή από άλλη µετάταξη.

- ∆ιευκρινίζεται ότι η µετάταξη µε τη διαδικασία της α-
νακοίνωσης διενεργείται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, ώστε να διευκολύνονται οι υπάλ-
ληλοι που θέλουν να αξιοποιήσουν επιπλέον προσόντα
που έχουν αποκτήσει.

- Εισάγεται ο θεσµός των αµοιβαίων µετατάξεων µε
την υπαγωγή σε αυτές τόσο των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου όσο και των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- Προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγών θέσεων σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις κλάδου ή ει-
δικότητας αντίστοιχων ή συναφών µε αυτές που ανή-
κουν οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι, προκειµένου
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες µετάταξης-µεταφοράς
του προσωπικού το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν.3613/2007.

Άρθρο 20
Ειδικά θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης δηµοσίων

υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ

1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του
ν.2738/1999 επιτρέπει στους υπαλλήλους ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, να
παραµένουν στην υπηρεσία ως τη συµπλήρωση του ορί-
ου ηλικίας (65ο έτος), λαµβάνοντας τις αποδοχές της
θέσης καθώς και το 30% της σύνταξης. Με τις προτεινό-
µενες παραγράφους 1-3 του παρόντος προβλέπεται η α-
ποχώρηση του υπαλλήλου ο οποίος συνταξιοδοτείται
κατά τα ανωτέρω. Για λόγους ευαισθησίας, ωστόσο,
προβλέπεται η παραµονή στην υπηρεσία ως την έκδοση
της πράξης συνταξιοδότησης και όχι η άµεση αποχώρηση
µε την κατάθεση της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης.

2. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4
του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ο
οποίος απέκτησε ∆ηµοσίας Χρήσεως (∆.Χ.) αυτοκίνητο
αποκλειστικά µε γονική παροχή ή λόγω κληρονοµικής
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διαδοχής να το εκµεταλλευθεί εκµισθώνοντάς το.
3. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 5 του παρόντος δι-

ευθετούνται εκκρεµότητες που έχουν ανακύψει λόγω
καταλογισµών σε υπαλλήλους για τους οποίους οι ανά-
γκες της Υπηρεσίας επέβαλαν την τοποθέτηση εκτός νο-
µοθετηµένων οργανικών µονάδων Πληροφορικής, µολο-
νότι στις θέσεις όπου τοποθετήθηκαν ασκούσαν καθήκο-
ντα της ειδικότητάς τους.

4. Σκοπός της προωθούµενης διάταξης της παραγρά-
φου 6 του παρόντος είναι, αφ’ ενός η πλήρης αποσαφή-
νιση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων στα
ΚΕΠ και, αφ’ ετέρου, η συνακόλουθη άρση των δυσχε-
ρειών που έχουν προκύψει όσον αφορά τη µισθοδοσία
του προσωπικού αυτού και τα συνακόλουθα κοινωνικά
προβλήµατα. Για τον λόγο αυτόν στην προωθούµενη
διάταξη προσδίδεται αναδροµική ισχύς.

Άρθρο 21
Λειτουργικά ζητήµατα υπηρεσιών του

Υπουργείου Εσωτερικών

1. Με τις παραγράφους 1-2 της προτεινόµενης ρύθµι-
σης, προστίθενται οι κλάδοι ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµι-
κού και ΠΕ Πληροφορικής στους κλάδους από τους ο-
ποίους µπορούν να προέρχονται οι προϊστάµενοι της Γε-
νικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Εκσυγχρονισµού της Γενι-
κής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Με τον
τρόπο αυτό διευρύνονται οι κλάδοι από τους οποίους
µπορούν να επιλέγονται οι προϊστάµενοι των προαναφε-
ρόµενων οργανικών µονάδων, ούτως ώστε να παρέχεται
η δυνατότητα επιλογής των ικανοτέρων στελεχών για
τις θέσεις αυτές.

2. Με τις παραγράφους 3-8 της προτεινόµενης ρύθµι-
σης τροποποιούνται οι οργανικές διατάξεις της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ια-
κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το µέρος
που προβλέπουν την επιλογή προϊσταµένων οργανικών
µονάδων επιπέδου τµήµατος, παρέχοντας προβάδισµα
στους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης και, στην περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν,
στους υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της διά-
ταξης είναι η επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων τµηµά-
των των υπαλλήλων µε τα πιο αυξηµένα τυπικά προσό-
ντα, καθώς και η προσαρµογή των οργανικών διατάξεων
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλε-
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
µε το υπ’ αριθµόν 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε το οποίο γίνεται δεκτό
ότι είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταµένων
οργανικών µονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά
τη διαβάθµιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κα-
τηγορίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των
θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.

3. Με την παράγραφο 9 της προτεινόµενης ρύθµισης,
αυξάνεται, κατά δύο (2), ο αριθµός των οργανικών θέσε-
ων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι απαιτήσεις της σύγ-
χρονης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η επιτάχυνση της ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθµισης καθιστούν επιτακτική την ανά-
γκη στελέχωσης των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εσωτερικών µε περισσότερους υ-
παλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Ολοκληρω-

µένα Πληροφοριακά Συστήµατα, όπως το «Εθνικό ∆ηµο-
τολόγιο» και το «Εθνικό Ληξιαρχείο», τα οποία έχουν ε-
νταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της
Πληροφορίας απαιτούν την υποστήριξη υπαλλήλων του
προαναφερόµενου κλάδου. Επίσης, η αναβάθµιση της
∆ιεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επε-
ξεργασίας Στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και η βελτίωση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών της προϋποθέτουν τη στελέχωσή τους
µε εξειδικευµένους υπαλλήλους του ανωτέρω κλάδου.

10. Με την παράγραφο 10 του προτεινόµενης ρύθµι-
σης, επιλύονται διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν την
αγορά ακινήτου για τη στέγαση του Ινστιτούτου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής.

11. Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι σήµερα
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. δεν µετείχε εκ-
πρόσωπος από τη Γ.Γ.Ι.Φ. Με τη νέα ρύθµιση, για την α-
ποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία του
Κ.Ε.Θ.Ι., προβλέπεται ρητά ότι ένα από τα µέλη του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου θα προτείνεται από τη Γ.Γ.Ι.Φ., προ-
κειµένου, µέσω της βέλτιστης δυνατής συνεργασίας µε-
ταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γ.Γ.Ι.Φ. και της αξιοποίησης των
γνώσεων, δράσεων και εµπειριών της Γ.Γ.Ι.Φ., να ενισχυ-
θεί το έργο και η εκπλήρωση των σκοπών του Κ.Ε.Θ.Ι.

Άρθρο 22
Θέµατα Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.)

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3491/2006, ό-
πως κωδικοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 34
του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), προβλέφθηκε η σύσταση
θέσης Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Επιµόρ-
φωσης µε αρµοδιότητα τον συντονισµό των Περιφερεια-
κών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης. Με την προτεινόµενη
διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος, αποσαφηνίζε-
ται το ύψος του επιδόµατος θέσης ευθύνης που κατα-
βάλλεται στον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ΙΝ.ΕΠ.

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 38 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α’/2007), τα Υπουρ-
γεία, οι αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και οι
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού εγγράφουν στον
προϋπολογισµό του έτους κατά το οποίο προγραµµατί-
ζεται ο διορισµός των νέων υπαλλήλων τους τις ανα-
γκαίες πιστώσεις για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης
των νεοδιοριζόµενων υπαλλήλων τους. Επίσης, προβλέ-
πεται ότι οι εν λόγω πιστώσεις µεταφέρονται στον προϋ-
πολογισµό του Ε.Κ.∆.∆.Α. λόγω της δυνατότητας χρη-
µατοδότησης των προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαί-
δευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 -2013». Με τις παραγράφους 2 και 3
του παρόντος, προτείνεται η κατάργηση της ανωτέρω
διάταξης, προκειµένου να ενταχθούν τα προγράµµατα
εισαγωγικής εκπαίδευσης σε έργα του εν λόγω Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος, ενώ ρυθµίζονται οι εκκρεµότη-
τες που θα προκύψουν από την κατάργηση αυτή.

Άρθρο 23
Συµπλήρωση του καταλόγου των µη

δηµοσιευτέων πράξεων

Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η συµπλήρωση
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3469/2006, προ-
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κειµένου να καταστεί δυνατή η διασφάλιση του απορρή-
του των µελών των επιτροπών, συµβουλίων και οµάδων
εργασίας, που συνιστώνται στο πλαίσιο εφαρµογής του
ν.2190/1994.

Άρθρο 24
Επιστηµονική ή τεχνική υποστήριξη της Α∆Ε∆Υ

και παροχή πιστοποιηµένης επιµόρφωσης

1. Για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη του έρ-
γου της Α∆Ε∆Υ κρίνεται αναγκαία, ύστερα από αίτηµά
της, η πρόβλεψη της κατ’ εξαίρεση απόσπασης προσωπι-
κού, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της Π.Υ.Σ.
19/8-2-1990 (ΦΕΚ 16 Α΄/13.2.1990), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 6 του ν.1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α΄).

2. Στις 22.11.2004 υπεγράφη προγραµµατική συµφω-
νία µεταξύ του ΥΠΕΣ∆∆Α, του ΕΚ∆∆Α και της Α∆Ε∆Υ, η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3345/2005 και
προβλέπει, µεταξύ άλλων, και την από κοινού δράση για
τη “διαρκή επιµόρφωση των ∆.Υ. και την αξιοποίησή της
στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους”. Στο άρθρο 2 παρ. 6 του
ν.3369/2005 για τη «Συστηµατοποίηση της δια βίου µά-
θησης» προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουρ-
γίας φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης
από τις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το
«Κοινωνικό Πολύκεντρο» και το «∆ιαβαλκανικό Ινστιτού-
το ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» είναι οι αντίστοιχοι, από την
πλευρά της Α∆Ε∆Υ, φορείς υλοποίησης των προαναφε-
ρόµενων δράσεων και παροχής επιµόρφωσης στους δη-
µόσιους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο αυτό οι προαναφερό-
µενοι φορείς της Α∆Ε∆Υ σχεδιάζουν, εποπτεύουν και ε-
φαρµόζουν προγράµµατα εκπαίδευσης δηµοσίων υπαλ-
λήλων. Η εκπαιδευτική και διαχειριστική εµπειρία των
φορέων αυτών στη διαδικασία επιµόρφωσης προκύπτει
από την απόκτηση α) πιστοποιητικών εφαρµογής συστή-
µατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO/9001 το 2008 και
β) διαχειριστικής επάρκειας υλοποίησης προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ το 2009.

Οι φορείς της Α∆Ε∆Υ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
και προδιαγραφές που προβλέπονται και από την υπ’ α-
ριθµ. ∆ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.30214/10.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Σύστηµα Πιστοποίησης της Επι-
µόρφωσης» για την υπαγωγή τους στους φορείς πιστο-
ποιηµένης επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων του άρ-
θρου 85 παρ.1 εδάφιο α περίπτ. 14 του ν. 3528/2007. Για
την απρόσκοπτη ποιοτική παροχή πιστοποιηµένης επι-
µόρφωσης, εφάµιλλης των άλλων θεσµοθετηµένων φο-
ρέων, είναι αναγκαίο το «Κοινωνικό Πολύκεντρο» και το
«∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» να υπα-
χθούν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16
του ν. 3613/2007 για τη διευκόλυνση της συµµετοχής
των υπαλλήλων στα προγράµµατα επιµόρφωσης.

Άρθρο 25
Αναδιάρθρωση ∆ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας

των Περιφερειών της Χώρας

Με το άρθρο 14 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) η ∆ιεύ-
θυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας
µετονοµάσθηκε σε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Υγείας και εντάχθηκε στη δοµή της οικείας ∆ΥΠΕ, πλην
του Τµήµατος Πρόνοιας που παρέµεινε στη λειτουργική
οντότητα της Περιφέρειας. Με τη ρύθµιση αυτή επανα-
προσδιορίσθηκε το πλέγµα των κρατικών δοµών, σε πε-
ριφερειακό επίπεδο, που καλύπτει το συγκεκριµένο αντι-

κείµενο, µε στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εφαρµογής
και του συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής δηµό-
σιας υγείας. Η παραπάνω ρύθµιση είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντική για την ανάπτυξη των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας
στη Χώρα µας. Όµως, είναι αναγκαία η ορθολογική κατα-
νοµή των θέσεων προσωπικού για την κάλυψη των ανα-
γκών των υφισταµένων δοµών, µε κυρίαρχη στάθµιση, ό-
τι τα Τµήµατα Πρόνοιας εξακολουθούν να εντάσσονται
στη λειτουργική οντότητα των Περιφερειών.

Ειδικότερα, το υγειονοµικό προσωπικό θα πρέπει να
µεταφερθεί άµεσα στις ∆ΥΠΕ για την κάλυψη των οικεί-
ων αναγκών, ενώ το προσωπικό κλάδων ΠΕ Κοινωνιολό-
γων, ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Ψυχολόγων και ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας, που συµπλέκεται άρρηκτα µε τις αρµοδιότη-
τες του Τµήµατος Πρόνοιας της Περιφέρειας, θα πρέπει
να παραµείνει στις µονάδες Πρόνοιας. Επισηµειώνεται,
ότι στο πλέγµα των αρµοδιοτήτων του προµνηµονευθέ-
ντος Τµήµατος, εµπεριέχονται, µεταξύ άλλων, και οι αρ-
µοδιότητες που αφορούν στη µελέτη και σύνταξη προτά-
σεων για την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών κοινωνι-
κής αλληλεγγύης στους κατοίκους της Περιφέρειας, η ε-
ξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρµογής των εθνι-
κών προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας, η αξιολόγη-
ση της λειτουργίας φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης
της Περιφέρειας, ο συντονισµός της λειτουργίας µεταξύ
των ∆ΥΠΕ και των λοιπών φορέων κοινωνικής αλληλεγ-
γύης της Περιφέρειας κλπ.

Επίσης, βασικό πρόβληµα στην παροχή υπηρεσιών,
τόσο δηµόσιας υγείας, όσο και πρόνοιας, αποτελεί η έλ-
λειψη κατανοµής των υφισταµένων θέσεων προσωπικού
τόσο επί του συνόλου των θέσεων προσωπικού, όσο και
επί των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Για τον λόγο
αυτόν, µε την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται εξουσιο-
δότηση για έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων,
που να διευθετούν κάθε επιµέρους, συναφές ζήτηµα.

Άρθρο 26
Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά

Ταµεία Ανάπτυξης

Μετά τη σύσταση των Π.Τ.Α. όλες οι πληρωµές του Γ΄
Κ.Π.Σ. και του Π.∆.Ε. γίνονταν µέσω αυτών. Στο πλαίσιο
της 4ης Προγραµµατικής περιόδου και των αυξηµένων
απαιτήσεων που έχουν δηµιουργηθεί και για τα Π.Τ.Α.
κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας για περαι-
τέρω απόσπαση υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο και από
ν.π.δ.δ. προς τα Π.Τ.Α., χωρίς χρονικό περιορισµό, ώστε
να στελεχωθούν µε το έµπειρο και εξειδικευµένο προ-
σωπικό που έχουν ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία
τους και την καλύτερη πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ει-
δικότερα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται η δυνα-
τότητα να αποσπασθεί προσωπικό από το ∆ηµόσιο και τα
ν.π.δ.δ., τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της Περι-
φέρειας και για όλους τους αποσπασµένους, υπαλλή-
λους και ∆ιευθυντές καθώς και να ανανεώνεται η από-
σπαση για µία ή περισσότερες φορές, ανάλογα µε τις υ-
πηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 27
Σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού

στις Περιφέρειες της Χώρας

Με το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) συστήθηκαν οι Περι-
φέρειες της Χώρας, ως ενιαίες αποκεντρωµένες µονά-
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δες διοίκησης του Κράτους. Με µεταγενέστερα νοµοθε-
τήµατα, µεταβιβάσθηκαν στις Περιφέρειες αρµοδιότητες
και συστήθηκαν νέες οργανικές µονάδες, χωρίς παράλ-
ληλη σύσταση ή µεταφορά οργανικών θέσεων, παρά την
αντίθετη πρόβλεψη της παραγράφου 10 του άρθρου 26
του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄). Κατά συνέπεια, σήµερα
οι Περιφέρειες ασκούν µεγάλο αριθµό αρµοδιοτήτων
που καλύπτουν ευρύτατο φάσµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό
που θα διασφαλίσει την αποδοτική και αποτελεσµατική
λειτουργία τους. Με την παρούσα ρύθµιση προτείνεται η
σύσταση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων µονίµου
προσωπικού σε δώδεκα Περιφέρειες της Χώρας, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενίσχυση της α-
ποκέντρωσης και την κάλυψη πάγιων υπηρεσιακών ανα-
γκών.

Άρθρο 28
Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.1164/1981

«Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νοµικού προσώπου δη-
µοσίου δικαίου υπό την επωνυµίαν “Μουσείον -
Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη -

Τεριάντ και περί του Οργανισµού αυτού”».

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου τροποποιείται η
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του
ν.1164/1981, προκειµένου να αναβαθµισθεί η υποστήρι-
ξη του ∆.Σ. του Μουσείου. Παράλληλα, εναρµονίζονται
οι διατάξεις του άρθρου 7 του παραπάνω νόµου
(ν.1164/1981) στο ισχύον προσοντολόγιο και στο νέο
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., ενώ συστήνονται
νέες θέσεις προσωπικού, δεδοµένου ότι η έλλειψη εξει-
δικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και η ύπαρξη
προσωποπαγών θέσεων, που µακροπρόθεσµα οδηγεί σε
µείωση του υπάρχοντος προσωπικού, λειτουργεί ως τρο-
χοπέδη για την εύρυθµη λειτουργία, τη διαρκή αναβάθµι-
ση και την αποτελεσµατική φύλαξη του Μουσείου.

Άρθρο 29
Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών µε το

σύµφωνο συµβίωσης

Η ρητή αναφορά στο άρθρο 1 του ν. 3719/2008, ότι η ι-
σχύς της συµφωνίας των ετερόφυλων προσώπων, τα ο-
ποία συνήψαν ενώπιον συµβολαιογράφου σύµφωνο
συµβίωσης αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου
του συµβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του
Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συµβαλλοµένων,
δηµιουργεί την ανάγκη αναµόρφωσης των διατάξεων
του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων». Τούτο,
διότι, αφενός στον υφιστάµενο ληξιαρχικό νόµο τα λη-
ξιαρχικά βιβλία είναι καθορισµένα βιβλία γεννήσεων, γά-
µων, θανάτων, και εκθέσεων και, αφετέρου, οι καταχωρί-
σεις σ’ αυτά είχαν ως αντικείµενο τη βεβαίωση της αστι-
κής κατάστασης του φυσικού προσώπου, καθώς και τη
µεταβολή του περιεχοµένου της ληξιαρχικής πράξεως,
ένεκα αντιστοίχου µεταβολής στην αστική του κατάστα-
ση, η οποία όµως αστική κατάσταση ήταν ήδη διαµορφω-
µένη κατά τον χρόνο της καταχωρίσεως, αφού π.χ. ο γά-
µος είχε αναπτύξει έννοµες συνέπειες από την τέλεσή
του, η λύση του από το αµετάκλητο της δικαστικής απο-
φάσεως που τον έλυνε, εξ ου και ήταν δυνατόν να ορι-
σθούν και «οι υπόχρεοι» προς δήλωση, τόσο αυτού, όσο

και της λύσης του.
Υπόχρεοι, όµως, προς δήλωση του «ληξιαρχικού γεγο-

νότος» του συµφώνου συµβίωσης δεν ήταν δυνατόν να
ορισθούν και η υποχρέωση των δηλούντων στα ληξιαρχι-
κά γεγονότα γεννήσεως, γάµου και θανάτου, όφειλε να
υποχωρήσει προκειµένου περί συµφώνου συµβίωσης, σε
δυνατότητα των δηλούντων αυτό, το δε αντικείµενο της
ληξιαρχικής πράξης συµβίωσης όφειλε να ορισθεί ως η
βεβαίωση της ίδιας της ισχύος της συµφωνίας των συµ-
βαλλόµενων προσώπων, η οποία πλέον διαµορφώνει την
αστική τους κατάσταση. Αντιστοίχως η υποχρέωση των
δηλούντων τις µεταβολές στην αστική κατάσταση φυσι-
κού προσώπου µετά τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξεως
που το αφορά όφειλε να υποχωρήσει, προκειµένου περί
δηλώσεως της λύσεως συµφώνου συµβίωσης σε δυνα-
τότητα του ενός εκ των δηλούντων- συµβληθέντων.

Προκειµένου περί συµφώνου συµβίωσης ανάµεσα σε
ετερόφυλα πρόσωπα το ένα τουλάχιστον εκ των οποίων
έχει την ελληνική ιθαγένεια, καταρτισθέν ενώπιον του
Έλληνα προξένου µε την ιδιότητά του ως συµβολαιογρά-
φου, επειδή κατά τον νεοϊσχύσαντα νόµο διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο, προβλέφθηκε δυνατότητα καταχωρί-
σεώς του στο ληξιαρχικό βιβλίο συµφώνων συµβίωσης
που θα τηρείται στην ίδια προξενική αρχή, προκειµένου
η ισχύς της συµφωνίας των συµβαλλοµένων να ισχύσει
από τη σύνταξη της εν λόγω ληξιαρχικής πράξεως, αφού
µε την παραδοχή ότι θεωρείτο ληξιαρχικό γεγονός, ήταν
δυνατή η υπαγωγή και αυτού του ληξιαρχικού γεγονό-
τος στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 344/1976
και η περαιτέρω καταχώρισή του στο αντίστοιχο βιβλίο
του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Επίσης, η ρητή αναφορά στο ν. 3719/2008 ότι το τέκνο
που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος συµφώνου συµ-
βίωσης ή εντός τριακοσίων ηµερών από τη λύση ή την α-
ναγνώριση της ακυρότητάς του, τεκµαίρεται ότι έχει πα-
τέρα τον άντρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε το σύµ-
φωνο, και ότι η γονική µέριµνα του τέκνου αυτού ανήκει
και στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού, δηµιουρ-
γεί την ανάγκη συµπλήρωσης των διατάξεων του ν.
3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του
προεδρικού διατάγµατος 497/1991 περί ∆ηµοτολογίων,
δεδοµένου ότι, ναι µεν µε τις διατάξεις αυτές ρυθµιζό-
ταν η δηµοτικότητα του εκτός γάµου γεννηθέντος τέ-
κνου, αλλά η ρύθµιση αυτή εµφορούνταν από το ότι µο-
ναδικός φορέας της γονικής µέριµνας κατά το χρόνο
γεννήσεως του τέκνου ήταν η µητέρα του τέκνου, εξ ου
και αποκτούσε σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές τη δηµο-
τικότητά της. Αν δε στη συνέχεια το τέκνο αναγνωριζό-
ταν από το φυσικό του πατέρα παρείχετο η δυνατότητα
προσδιορισµού δηµοτικότητας µε αµετάκλητη κοινή δή-
λωση των γονέων.

Με γνώµονα λοιπόν ότι και οι δύο γονείς τέκνου που
κατάρτισαν σύµφωνο συµβίωσης αποκτούν γονική µέρι-
µνα και την ασκούν από τον χρόνο γεννήσεως του τέ-
κνου, ορίστηκε ότι η δηµοτικότητα του τέκνου δύναται
να είναι του ενός ή του άλλου γονέα και ότι αυτοί έχουν
την υποχρέωση εντός της προθεσµίας προς δήλωση της
γέννησης του πρώτου τέκνου τους, κατ’ αναλογία των ό-
σων ισχύουν για τα εντός γάµου γεννηθέντα τέκνα, να
προσδιορίσουν ενώπιον του ληξίαρχου στον οποίο δη-
λούται η γέννηση, τη δηµοτικότητα του τέκνου τους. Αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η δήλωση αυτή, το τέ-
κνο αποκτά τη δηµοτικότητα του πατέρα.

Σε περίπτωση που υφίστατο κοινή δηµοτικότητα των
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συµβιούντων γονέων κατά το χρόνο δήλωσης της γέν-
νησης του τέκνου δηµιουργείται η ανάγκη επιλύσεως
του ζητήµατος που προέβαλε αναφορικά µε την εγγρα-
φή του τέκνου στην οικογενειακή µερίδα του ενός ή του
άλλου γονέα, δοθέντος ότι το σύµφωνο συµβίωσης καθι-
στούσε επιβεβληµένη την παραδοχή ότι δεν επάγει λόγο
δηµιουργίας κοινής οικογενειακής µερίδας των συµβιού-
ντων, αφού στο δηµοτολόγιο εγγράφονται οι δηµότες
κατά οικογένεια και αύξοντα αριθµό, η δε έννοια της οι-
κογένειας αναφορικά µε δύο πρόσωπα τα οποία δεν
συνδέονται µε σχέση συγγένειας γονέα και τέκνου είναι
απόλυτα συνυφασµένη µε την τέλεση γάµου (άρθρο 21
Σ, άρθρα 354-360 ΠΚ).

Για την επίλυση του ζητήµατος αυτού ορίστηκε ότι οι
γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσµίας προς δήλω-
ση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορί-
ζουν την οικογενειακή µερίδα στην οποία θα εγγραφεί
το τέκνο, οικογενειακή µερίδα που δεν θα ταυτίζεται µε
την πατρική του κάθε γονέα στην περίπτωση που αυτός
ευρισκόταν κατά τον ίδιο χρόνο ακόµα εγγεγραµµένος
σε αυτή, αφού η απόκτηση τέκνου των συµβιούντων ορί-
στηκε να αποτελεί λόγο εξόδου από την πατρική µερίδα
αυτών, σε συµφωνία µε τα όσα γίνονται δεκτά αναφορι-
κά µε τον αναγνωρίσαντα πατέρα και τη µητέρα εκτός
γάµου γεννηθέντος τέκνου, οι οποίοι µετά τη γέννηση
του τέκνου εξέρχονταν από την πατρική οικογενειακή
του µερίδα.

Άρθρο 30
Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου

Με το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου προτείνεται η ανα-
γνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου, προκειµένου να
διασφαλισθεί ο ιδιάζων θρησκευτικός χαρακτήρας του
νησιού, να προστατευθούν τα ιερά κειµήλια και ιδίως οι
Κατακόµβες και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για την παγκόσµια προβολή και ανάδειξη του
κορυφαίου πρωτοχριστιανικού αυτού µνηµείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 31
Πιλοτικές εφαρµογές απλούστευσης διαδικασιών και

µείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων

Η Χώρα µας έχει δεσµευθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής για τη µείωση των διοικητικών βαρών για τις ε-
πιχειρήσεις κατά 25% έως το 2013. Οι σχετικές δράσεις
προωθούνται ιδίως µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» που συγ-
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειµέ-
νου όµως να επιταχυνθούν οι εφαρµογές απλούστευσης
διαδικασιών και µείωσης διοικητικών βαρών που θα προ-
κύπτουν από τις µελέτες µέτρησης των διοικητικών βα-
ρών και να επιτύχουµε την αποδοχή στην πράξη των νέ-
ων απλοποιηµένων διαδικασιών, παρέχεται µε την προ-
τεινόµενη διάταξη, η δυνατότητα πιλοτικής εφαρµογής
των νέων διαδικασιών σε µία ή περισσότερες Νοµαρχια-
κές Αυτοδιοικήσεις, ώστε, αφενός να διαπιστωθεί η κα-
ταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά τους και να διορ-
θωθούν τυχόν ελλείψεις πριν από την οριστικοποίηση
και τη γενικευµένη εφαρµογή τους, και, αφετέρου, προ-
κειµένου οι υποθέσεις που θα διεκπεραιωθούν µε τις νέ-
ες διαδικασίες να µην έχουν πρόβληµα νοµιµότητας.

Άρθρο 32
Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτηµάτων από Ν.Α.

Με την προωθούµενη ρύθµιση επιδιώκεται η αντιµετώ-
πιση επειγουσών κτιριολογικών αναγκών των Νοµαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας και, κατ’ επέκταση, η
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους και της απρό-
σκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών, µε τη διευκόλυνση
των µισθώσεων από αυτές ακινήτων που ανήκουν σε ε-
θνικά κληροδοτήµατα τα οποία εποπτεύονται από το ∆η-
µόσιο, υπό όρους πλήρους διαφάνειας.

Άρθρο 33
Μετατάξεις Ι.∆.Α.Χ. των Ν.Α.

Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ρητά ότι στις
διατάξεις του άρθρου 109 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης (π.δ. 30/ 1996) υπάγονται και οι υπάλληλοι
των Ν.Α. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου για λόγους ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 34
Νοµιµοποίηση δαπανών - Άρση καταλογισµών

α. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 προτείνονται προ-
κειµένου ν’ απαλλάξουν τα αιρετά όργανα των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
µού, καθώς και τους υπαλλήλους αυτών από τον κίνδυνο
καταλογισµού σε βάρος της προσωπικής τους περιου-
σίας για γενόµενες δαπάνες, οι οποίες, είτε εξαιτίας α-
σαφών ρυθµίσεων της κείµενης νοµοθεσίας, είτε, διότι,
παρουσιάζουν τυπικές πληµµέλειες απορρίφθηκαν ή πι-
θανολογείται δυνατότητα απόρριψης από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Άλλωστε, σε ορισµένες περιπτώσεις, η χρονική από-
σταση µεταξύ της πραγµατοποίησης της δαπάνης και
του κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
είναι σηµαντική, µε αποτέλεσµα οι υπεύθυνοι των Ο.Τ.Α.
να αισθάνονται «όµηροι» ως την οριστική τακτοποίηση
της διαχείρισής τους.

β. Η εισαγόµενη διάταξη δεν νοµιµοποιεί τυχόν αυθαί-
ρετες ή ουσιαστικά παράνοµες ενέργειες των αιρετών
οργάνων, δεδοµένου ότι τίθεται σειρά προϋποθέσεων µε
τις οποίες διασφαλίζεται, ότι πρόκειται περί τυπικών
πληµµελειών, όπως:

i. H συντελεσµένη καταβολή της δαπάνης.
ii. H βεβαίωση από τα αρµόδια όργανα της εκτέλεσης

του αντικειµένου, για το οποίο εχώρησε καταβολή.
και iii. Η µη ακύρωση της οικείας αποφάσεως του αι-

ρετού µονοµελούς ή συλλογικού οργάνου από το Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας, στο πλαίσιο ελέγχου νοµι-
µότητας τούτων.

Άρθρα 35
Θεσµικά και οργανωτικά ζητήµατα

∆ήµων και Κοινοτήτων

1. Με την παράγραφο 1 του παρόντος δίνεται η δυνα-
τότητα στο ∆ήµαρχο που παραιτείται να καταλαµβάνει
θέση δηµοτικού συµβούλου, προκειµένου, εφόσον το ε-
πιθυµεί, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στο ∆ήµο από άλλη θέση.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35
του σχεδίου νόµου ρυθµίζονται θέµατα ανεξαρτητοποίη-
σης µελών δηµοτικού συµβουλίου από τις παρατάξεις µε
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τις οποίες εκλέχθηκαν, ώστε ν’ αποφεύγονται ερµηνευ-
τικά προβλήµατα για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που προκύπτουν για τις παρατάξεις του δηµοτικού συµ-
βουλίου.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 αναλαµβάνει ο οι-
κείος ∆ήµος να καταβάλει τις εισφορές των αιρετών της
αναφερόµενης κατηγορίας που λαµβάνουν άδεια άνευ
αποδοχών από την υπηρεσία τους.

4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4
του άρθρου 35 παρέχεται το δικαίωµα λήψης εξόδων πα-
ράστασης στον αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτρο-
πής συνδέσµων δήµων και κοινοτήτων, των οποίων ο συ-
νολικός απολογισµός υπερβαίνει τα τριάντα εκατοµµύ-
ρια ευρώ (30.000.000,00 €). Το ακριβές ύψος των εξό-
δων παράστασης αυτών εξουσιοδοτείται να καθορίσει ο
Υπουργός Εσωτερικών, µε την ίδια απόφασή του µε την
οποία καθορίζονται τα έξοδα παράστασης που λαµβά-
νουν οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των συνδέσµων,
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1
του άρθρου 248 «Έξοδα παράστασης και κίνησης» του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Η παροχή
του δικαιώµατος λήψης εξόδων παράστασης στον αντι-
πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής συνδέσµων κρίνε-
ται εύλογη, λαµβανοµένων υπόψη των εκτεταµένων αρ-
µοδιοτήτων της τελευταίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 247 «Αρµοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων
του συνδέσµου» του προαναφερόµενου Κώδικα. Σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εκτελεστική επι-
τροπή έχει τις αρµοδιότητες της δηµαρχιακής επιτροπής
και όσες αρµοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συµβού-
λιο. Οι µόνες δε αρµοδιότητες που απαγορεύεται να µε-
ταβιβαστούν στην εκτελεστική επιτροπή είναι αυτές που
προβλέπονται για τη διάλυση του συνδέσµου. Ο περιορι-
σµός του δικαιώµατος αυτού σε Αντιπροέδρους εκτελε-
στικής επιτροπής συνδέσµων των οποίων ο απολογι-
σµός υπερβαίνει τα τριάντα εκατοµµύρια ευρώ
(30.000.000,00 €) κρίνεται επιβεβληµένος, ώστε να απο-
φευχθεί η υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση συνδέ-
σµων µε µικρότερα έσοδα. Τέλος, η προτεινόµενη διάτα-
ξη αναφέρεται ρητά και αποκλειστικά στον αντιπρόεδρο
και όχι και στον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής,
καθώς ο τελευταίος λαµβάνει ήδη έξοδα παράστασης υ-
πό την ιδιότητα του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλί-
ου του συνδέσµου, µε τον οποίο ταυτίζεται ως πρόσωπο.

Άρθρο 36
Λειτουργικά ζητήµατα ΟΤΑ

1. Με τις προτεινόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος ρυθµίσεις επιδιώκεται η ριζική αντιµετώπιση
του χρόνιου προβλήµατος υπέρβασης των λειτουργικών
δαπανών των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, οι οποίες, αντικειµενι-
κώς, δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτα-
κτα έσοδά τους. Γνώµονα αποτελεί η αποφυγή διαιώνι-
σης των αντίστοιχων χρεών, διά µεταφοράς τους από έ-
τος σε έτος, καθώς και η αποτροπή λογιστικών τεχνα-
σµάτων για την ψευδεπίγραφη εµφάνιση ισοσκελισµέ-
νης εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους. Στο πλαίσιο
αυτό παρέχεται ευχέρεια διάθεσης ποσοστού µέχρι 12%
της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Σ.Α.Τ.Α.) προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών,
που διαπιστώνονται, κατά το τελευταίο τρίµηνο του οι-
κονοµικού έτους και δε µπορούν να καλυφθούν από τα
τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τον σκοπό αυτόν α-
παιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού

ή κοινοτικού συµβουλίου.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 παράγρα-

φος 1 του Κ.∆.Κ., οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να
συνοµολογούν δάνεια µε το Κράτος, µε αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς
της Ελλάδας ή του εξωτερικού και µε κάθε είδους δηµό-
σιους οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου, αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση σκοπών της
αρµοδιότητας ή της δράσης τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών.
Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, ό-
που ρυθµίζεται το ζήτηµα εκχώρησης εσόδων για την α-
σφάλεια των δανείων από τα έσοδα από το τµήµα των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται
για επενδυτικές δραστηριότητες (Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Σ.Α.Τ.Α.), γίνεται αναφορά µό-
νο σε εκτέλεση έργων ή προµηθειών. Αυτό ενδεχοµένως
να προκαλέσει ζητήµατα ερµηνείας κατά την εφαρµογή
από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, να θεωρήσουν µη νόµιµες τις δαπάνες που διενερ-
γούνται από τους ΟΤΑ, για αγορά ή απαλλοτρίωση ακι-
νήτων προκειµένου να εκτελεστεί κάποιο έργο ή να γίνει
χώρος πρασίνου, παρά το γεγονός ότι ως δράσεις είναι
επιλέξιµες από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης –Σ.Α.Τ.Α. Για την αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος προτείνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του σχε-
δίου νόµου.

3. Η προτεινόµενη αντικατάσταση οφείλεται σε γραφι-
κό σφάλµα που είναι, πρόδηλο, εφόσον συναρτηθεί µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (Α, 42)
στην οποία αναφέρεται η ρύθµιση της παραγράφου 11
του άρθρου 18 του ν. 3731/2008.

4. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται η δυνατό-
τητα στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.),
τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τε-
λούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε αντικείµενο την έρευνα σε µια κα-
θορισµένη περιοχή της επιστήµης ή της τεχνολογίας, να
συµµετέχουν ως εκ τρίτου συµβαλλόµενοι σε προγραµ-
µατικές συµβάσεις που συνάπτουν οι φορείς της περ. α΄
της παραγράφου 1, του άρθρου 225 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων. Η παρούσα ρύθµιση της παραγράφου 5
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι µε τις ισχύουσες
διατάξεις προβλέπεται η σύναψη προγραµµατικής σύµ-
βασης των ανωτέρω φορέων µε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, όχι όµως και µε τα Ερευνητικά Πανεπιστη-
µιακά Ινστιτούτα αυτών, τα οποία ουσιαστικά εντάσσο-
νται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό έρευνας των
οικείων Πανεπιστηµίων.

5. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκεται η εύρυθ-
µη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ βαθµού, αναφορικά µε την α-
πρόσκοπτη εκτέλεση των τεχνικών τους έργων. Ειδικό-
τερα, παρέχεται η δυνατότητα για την κατ’ εξαίρεση ο-
δήγηση και χειρισµό µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων των ΟΤΑ α΄ βαθµού από υπαλλήλους τους, κατό-
πιν άδειας από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περι-
φέρειας, ώστε να αποτραπούν φαινόµενα, όπου έργα
των ∆ήµων δεν µπορούσαν να εκτελεσθούν λόγω έλλει-
ψης αντίστοιχου προσωπικού. Επισηµαίνουµε, ότι ανά-
λογη ρύθµιση υπάρχει και για την οδήγηση αυτοκινήτων
των ΟΤΑ (παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν.
2503/1997) από υπαλλήλους τους, κατόπιν άδειας από
τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

6. Στο άρθρο 281 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδι-
κα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την αµοιβή των
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πληρεξούσιων δικηγόρων που διορίζονται από ∆ήµο ή
Κοινότητα. Ειδικά η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού, α-
φορά τον καθορισµό της αµοιβής δικηγόρων, οι οποίοι
καλούνται να αντιµετωπίσουν θέµατα ιδιαίτερης σηµα-
σίας ή σπουδαιότητας, τα οποία απαιτούν εξειδικευµένη
νοµική γνώση και εµπειρία. Η πλειοψηφία των 2/3 του
συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου που,
σύµφωνα µε την υφιστάµενη διατύπωση του άρθρου, α-
παιτείται για τον καθορισµό της αµοιβής των δικηγόρων
αυτών, δεν είναι λειτουργική, µε αποτέλεσµα να απο-
θαρρύνονται έµπειροι και εξειδικευµένοι δικηγόροι από
την ανάληψη υποθέσεων των ΟΤΑ, γεγονός που µπορεί
να αποβεί σε βάρος των συµφερόντων των ΟΤΑ. Για
τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται, για τον καθορισµό
της αµοιβής των δικηγόρων που εµπίπτουν στη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 281, να αρκεί η απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων µελών του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου.

Άρθρο 37
Ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και θεώρησης

ενταλµάτων πληρωµών ΟΤΑ πρώτου βαθµού

1. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η ευχέρεια
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο κατασταλτικών ε-
λέγχων που αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα µέχρι
1.7.2005 και αντίστοιχων καταλογισµών, οι οποίοι έχουν
γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, να
αποµειώσει το σχετικό ποσό µέχρι του 1/10 της οφειλής,
είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήσεως του βαρυνο-
µένου. Η αποµείωση αυτή, η οποία εµπεριέχει και απαλ-
λαγή του υπαιτίου από προσαυξήσεις ή τόκους, γίνεται
κατά συνεκτίµηση του βαθµού υπαιτιότητος του καταλο-
γισθέντος, της προσωπικής και οικογενειακής οικονοµι-
κής του κατάστασης, της βαρύτητας της δηµοσιονοµικής
παράβασης και των συνθηκών υπό τις οποίες ετελέσθη.
Παρέχεται ακόµη ευχέρεια στο ίδιο δικαστήριο να απαλ-
λάξει τον καταλογισθέντα από το σχετικό ποσό, εάν κρί-
νει ότι στο πρόσωπό του συνέτρεχε συγγνωστή πλάνη
για το δηµιουργηθέν έλλειµµα.

2. Η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στην άρση οι-
ασδήποτε ερµηνευτικής αµφιβολίας σε σχέση µε την α-
ντιστοιχία νοµιµότητος των θεωρουµένων προς πληρω-
µή ενταλµάτων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ αναφορικά προς
το εύρος των αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές, ενδεικτι-
κώς, διαγράφονται στο άρθρο 75 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων. Με το δεδοµένο, πάντοτε, της ενδεικτικής
αναφοράς των επιµέρους αρµοδιοτήτων στην ανωτέρω
διάταξη και, ειδικότερα, σε συσχετισµό µε την παράγρα-
φο 1 αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το
άρθρο 102 του Συντάγµατος, και η οποία οριοθετεί τη
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων εντός των διοικητι-
κών ορίων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, διασαφηνίζεται ό-
τι θεωρούνται προς πληρωµή και εντάλµατα τα οποία α-
φορούν λειτουργικού χαρακτήρα δαπάνες που συνάπτο-
νται, ιδίως, µε σειρά δραστηριοτήτων, που προάγουν τα
κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά συµφέ-
ροντα των δηµοτών ή συντείνουν στην ενεργό συµµετο-
χή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων. Η
διάταξη αυτή έχει προφανή µεταβατικό χαρακτήρα, υπό
την έννοια ότι η ρύθµιση καταλαµβάνει από πλευράς ι-
σχύος και τις καταλογιστικές πράξεις, που εξεδόθησαν
σε χρόνο προγενέστερο, καθώς και τις καταλογιστικές
πράξεις, οι οποίες είναι εκκρεµείς προς εκδίκαση ενώ-
πιον των Τµηµάτων ή της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, ή εκδικάστηκαν, µεν, αλλά δεν ολοκληρώθη-
κε η διάσκεψη του ∆ικαστηρίου µέχρι τη θέση του άρ-
θρου αυτού σε ισχύ.

Άρθρο 38
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων

ΟΤΑ και Τ.Ε.∆.Κ

1. Επειδή η εύρυθµη λειτουργία ενός σύγχρονου ∆ή-
µου ή Κοινότητας απαιτεί τη σύσταση και λειτουργία και
«αυτοτελών τµηµάτων» για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των του, κρίνεται αναγκαία η προτεινόµενη ρύθµιση.

2. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπονται συγκε-
κριµένες αρµοδιότητες για το Γενικό Γραµµατέα ∆ήµων
ή Συνδέσµων, ώστε να επιτυγχάνεται η µείωση του ό-
γκου της διαχειριστικής φύσης δουλειάς του ∆ηµάρχου,
ο οποίος θα µπορεί απρόσκοπτα να επικεντρωθεί στις
άλλες αρµοδιότητές του.

3. Με την παράγραφο 3 του παρόντος διορθώνεται
προφανές αριθµητικό λάθος.

4. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4
του παρόντος πληρώνεται το κενό που υπάρχει στην ι-
σχύουσα διάταξη, µε τη µη πρόβλεψη της διαδικασίας
κάλυψης της θέσης του Υποδιευθυντή, στην περίπτωση
που αυτή κενωθεί. Και στην περίπτωση αυτή το υπηρε-
σιακό συµβούλιο επιλέγει νέο προϊστάµενο για το υπό-
λοιπο της θητείας.

5. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 5 του παρόντος επι-
διώκεται η στελέχωση της ΚΕ∆ΚΕ και των Τ.Ε.∆.Κ. και
µε απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δηµοσίου το-
µέα, αφού κρίνεται αναγκαίο, για την αποτελεσµατικότε-
ρη άσκηση των αρµοδιοτήτων των φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, να υπηρετούν σ’ αυτή έµπειροι και εξει-
δικευµένοι υπάλληλοι.

6. Με την προωθούµενη ρύθµιση της παραγράφου 6
του άρθρου 38 του σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι για
τις αποδοχές, τα έξοδα κίνησης και την υπερωριακή α-
πασχόληση των ειδικών συνεργατών των Τ.Ε.∆.Κ. εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνερ-
γάτες των ∆ήµων για λόγους ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 39
Έξοδα παράστασης αιρετών

Είναι γεγονός ότι τα Άτοµα µε Αναπηρίες, αντιµετωπί-
ζουν σηµαντικές δυσκολίες και προβλήµατα, στην προ-
σπάθεια τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που
συνδέονται µε το αξίωµα του αιρετού. Αυτή η προσπά-
θεια συνεπάγεται αυξηµένα έξοδα, καθώς, σε πολλές
περιπτώσεις, ορισµένα από τα µέσα µαζικής µεταφοράς
αποκλείονται για αντικειµενικούς λόγους (µη ύπαρξη ει-
δικής ράµπας στα λεωφορεία) ή δεν προσφέρονται στη
συγκεκριµένη περίπτωση ή απαιτείται και υποστήριξη α-
πό δεύτερο άτοµο – συνοδό κλπ. Με την προτεινόµενη
διάταξη προβλέπονται αυξηµένα έξοδα παράστασης κα-
τά είκοσι τοις εκατό (20%), από αυτά που κάθε φορά κα-
θορίζονται για τους αιρετούς των ΟΤΑ πρώτου βαθµού,
ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον υποχρεώσεις, αλλά και,
στο πλαίσιο της άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού, για
να ενθαρρυνθούν τα Άτοµα µε Αναπηρίες, προκειµένου
να συµµετέχουν στα κοινά.

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων Χ.Υ.Τ.Α., Φ.Ο.∆.Σ.Α. και ∆.Ε.Υ.Α.

1. Με την προτεινόµενη διάταξη και ενόψει των υπο-
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χρεώσεων της Χώρας για συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (οδηγία 75/442/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 15ης Ιουνίου 1975 περί στερεών απο-
βλήτων, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/556/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991), δηλαδή για το
κλείσιµο των παράνοµων και µη ελεγχόµενων χώρων τα-
φής αποβλήτων, παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2009, η δυνατότητα, που είχε δοθεί µε την παράγραφο
10 του άρθρου 15 του ν.3688/2008 στις αναθέτουσες αρ-
χές, ειδικά για την ανάθεση µελέτης ή σύµβασης παρο-
χής υπηρεσιών που αφορά αποκατάσταση χώρου ανεξέ-
λεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, να κάνουν χρήση της
διαδικασίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10 του ν.3316/2005, στο πλαίσιο της οποίας µπο-
ρούν να προβαίνουν σε ανάθεση µε διαπραγµατεύσεις,
χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, προκειµένου
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των Χώ-
ρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 21
του ν. 3731/2008, η οποία αφορά τις ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), διαγράφηκε
η λέξη «διάθεση» από την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 του ν. 1069/1980, όπως είχε αντικα-
τασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν.
3274/ 2004, προκειµένου να καταστεί σαφής η σχετική
µε τη διαχείριση των απορριµµάτων περιοχή αρµοδιότη-
τάς τους και να µην υπάρχει σύγχυση µε τις ανάλογες
αρµοδιότητες των ΦΟ.∆.Σ.Α. Επειδή όµως, η διάθεση α-
πορριµµάτων στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορ-
ριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Κεντρικής Εύβοιας στο ∆ήµο
Χαλκίδας, του Νοµού Κιλκίς στο ∆ήµο Κιλκίς και του Ν.
Πιερίας στο ∆ήµο Κατερίνης έχει ανατεθεί, από τους α-
ντίστοιχους φορείς, κατόπιν προγραµµατικών συµβάσε-
ων στις αντίστοιχες ∆.Ε.Υ.Α. και προκειµένου να µην πα-
ρατηρηθεί δυσλειτουργία των εν λόγω ΧΥΤΑ, µε την
προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στις συγκε-
κριµένες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης της Χαλκίδας, του Κιλκίς και της Κατερίνης, να ε-
ξακολουθήσουν να αναλαµβάνουν, ύστερα από προ-
γραµµατικές συµβάσεις τη διάθεση των απορριµµάτων
στους αντίστοιχους ΧΥΤΑ µέχρι την ολοκλήρωση της
λειτουργίας τους

3. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3
του παρόντος καλύπτεται το νοµοθετικό κενό, αναφορι-
κά µε το πραγµατικό γεγονός της ύπαρξης ενός ΟΤΑ ο
οποίος αποτελεί µόνος του το ΦΟ.∆.Σ.Α. της διαχειριστι-
κής περιοχής. Έτσι, µε τη ρύθµιση αυτή, ο συγκεκριµέ-
νος ΟΤΑ θα µπορεί να συνάπτει συµβάσεις για τη µίσθω-
ση συγκεκριµένου έργου, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του σχεδίου νόµου
προτείνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης και διασφάλι-
σης της οµαλής λειτουργίας όλων των ΦΟ.∆.Σ.Α. και όχι
µόνο αυτών που λειτουργούν υπό τη µορφή ν.π.δ.δ. ήτοι
Συνδέσµου ΟΤΑ. Ειδικότερα µε τη ρύθµιση αυτή µπορεί
να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους και να αποδίδονται απευθείας στους ΦΟ.∆.Σ.Α.
οι µη καταβληθείσες εισφορές του αµέσως προηγούµε-
νου οικονοµικού έτους των υπόχρεων ΟΤΑ –µελών τους.
Η παρακράτηση αυτή πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν από-
φασης του ΦΟ.∆.Σ.Α., λαµβανοµένης µε την πλειοψηφία
του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµ-
βουλίου του ή µε οµόφωνη απόφαση της εκτελεστικής ε-
πιτροπής του, εφόσον έχει µεταβιβασθεί σε αυτήν η α-

ντίστοιχη αρµοδιότητα. Κατ’ εξαίρεση, οι εισφορές του
τρέχοντος οικονοµικού έτους µπορεί να παρακρατού-
νται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπό-
χρεων ΟΤΑ -µελών, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
ΦΟ.∆.Σ.Α. που θα συνοδεύεται είτε µε απόφαση που
λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των τριών πέµπτων του
συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου του είτε µε οµόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επι-
τροπής του, εφόσον έχει µεταβιβασθεί σ’ αυτήν η αντί-
στοιχη αρµοδιότητα. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέ-
ρειας, αφού ελέγξει τη νοµιµότητα των παραπάνω απο-
φάσεων των ΦΟ.∆.Σ.Α., εκδίδει σχετική διαπιστωτική
πράξη το αργότερο εντός ενός µηνός από την περιέλευ-
σή τους σ’ αυτόν.

5. Η ρύθµιση της παραγράφου 5 του παρόντος απο-
σκοπεί στη διασφάλιση των σχέσεων και στη σαφή δια-
µόρφωση των εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσε-
ων µεταξύ των εργαζοµένων και των οργάνων που διοι-
κούν τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης του ν. 1069/1980, καθώς και εκείνων που έχουν συ-
σταθεί κατ’ εφαρµογή ειδικών νόµων. Οι προαναφερθέ-
ντες εσωτερικοί κανονισµοί εργασίας θα καταρτισθούν
στο πλαίσιο του ειδικού νοµοθετικού διατάγµατος
3789/1957, όπως ισχύει, ενώ η κύρωσή τους θα πραγµα-
τοποιηθεί από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, σύµφω-
να µε το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 2874/2000. Επι-
σηµειώνεται, ότι µετά την επιψήφιση της προτεινόµενης
διάταξης, η Επιτροπή Εργασίας του άρθρου 8 του
π.δ/τος 369/1989 θα έχει πλέον αρµοδιότητα να εκδικά-
ζει εφέσεις κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργα-
ζοµένους, µε βάση τους κανονισµούς εργασίας, που έ-
χουν κυρωθεί µε τη διαδικασία του ν.δ. 3789/1957 (Γνωµ.
Ν.Σ.Κ. 254/2003).

6. Οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
(∆.Ε.Υ.Α.) διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 ή
άλλων ειδικών νόµων. Είναι, δηλαδή, επιχειρήσεις «ειδι-
κού σκοπού» και δεν έχουν ενταγεί στο ρυθµιστικό πε-
δίο του ισχύοντος Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (κυ-
ρωτ. ν. 3463/2006). Με την εισαγόµενη ρύθµιση επιδιώ-
κεται, για λόγους ίσης µεταχείρισης, η εξοµοίωση της
τύχης του προσωπικού των λυοµένων ∆.Ε.Υ.Α. µε εκείνη
που επεφύλαξε ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων στο
προσωπικό των λυόµενων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων (άρ-
θρο 269). Στην προκείµενη περίπτωση η µεταφορά του
προσωπικού που διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία επι-
βάλλεται και για τον πρόσθετο λόγο, ότι το αντικείµενο
των αρµοδιοτήτων των λυόµενων ∆.Ε.Υ.Α. το αναδέχε-
ται ο ∆ήµος και, υπό την έννοια αυτή, το µεταφερόµενο
προσωπικό είναι πλήρως αξιοποιήσιµο.

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοτικών και κοινοτικών

ιδρυµάτων και Ν.Π.∆.∆.

1. Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται το ζήτηµα
της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δη-
µοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων, καθώς και του ελέγ-
χου των εν λόγω νοµικών προσώπων, προκειµένου να
διασφαλίζεται η χρηστή διοίκησή τους, αλλά και η απο-
τελεσµατική προσφορά των υπηρεσιών τους προς τους
πολίτες. Σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή για τη λειτουργία
των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων απαιτείται η
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Με απόφαση του Υ-
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πουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ε-
λέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

2. Η διάταξη της παρ. 2 του παρόντος προτείνεται, ε-
πειδή συχνά παρατηρείται το φαινόµενο της καταστρα-
τήγησης του κοινωνικού χαρακτήρα των εν λόγω νοµι-
κών προσώπων µε τη σύνταξη κανονισµών λειτουργίας,
οι οποίοι δεν συνάδουν µε τον κοινωνικό χαρακτήρα των
υπηρεσιών των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων, αλ-
λά ούτε µε την αρχή της χρηστής διοίκησης, π.χ. επιβο-
λή υπέρογκων τροφείων σε ηλικιωµένους χρήστες των
δηµοτικών/κοινοτικών γηροκοµείων. Σύµφωνα µε τη ρύθ-
µιση αυτή µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η ο-
ποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νοµικών
προσώπων. Κάθε νοµικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανο-
νισµό Λειτουργίας του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ανωτέρω απόφαση.

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 42 του σχεδίου νόµου παρέχεται εξουσιοδότηση
για την έκδοση υπουργικής απόφασης, ύστερα από γνώ-
µη της ΚΕ∆ΚΕ, µε την οποία θα προσδιορίζονται τα δη-
µοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
για τα οποία, λόγω της φύσης των παρεχόµενων από αυ-
τά υπηρεσιών, απαιτείται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας. Η παρούσα ρύθµιση ικανοποιεί αίτηµα της
ΚΕ∆ΚΕ, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ σε προγράµ-
µατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Επίσης, µε την ίδια διάταξη, εξουσιοδοτείται ο Υ-
πουργός Εσωτερικών, µε απόφασή του, ύστερα από
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της άδειας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και
ειδικούς όρους καταλληλότητας, τη διαδικασία αδειοδό-
τησης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια.

4. Με την εισαγόµενη ρύθµιση παρέχεται εξουσιοδό-
τηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης, ύστερα από
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, µε την οποία θα καθορίζεται το πλαί-
σιο λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, ανεξάρτητα από τη νοµική
τους µορφή. Με την παρούσα ρύθµιση επιδιώκεται η επι-
καιροποίηση των όρων λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, κα-
θώς και η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου για όλους τους
δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς και βρεφονηπια-
κούς σταθµούς, που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα εί-
τε δηµοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου. Με την ίδια ρύθµιση
θεσπίζεται η υποχρέωση κάθε παιδικού και βρεφονηπια-
κού σταθµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων να καταρτίζει
το δικό του Κανονισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

5. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδό-
τηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, ύστερα από γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, αναφορικά µε την ε-
φαρµογή παιδαγωγικού προγράµµατος στους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς των ∆ήµων και των Κοι-
νοτήτων. Με τη ρύθµιση αυτή θεσµοθετείται ένα ενιαίο
παιδαγωγικό πρόγραµµα για τη λειτουργία των δηµοτι-
κών και κοινοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και

απαιτήσεις όσον αφορά τη φύλαξη και απασχόληση των
παιδιών που φιλοξενούνται στους σταθµούς αυτούς.

6. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 6 του παρό-
ντος παρέχεται µεταβατική προθεσµία, το αργότερο έως
την 31.12.2011, για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των υφιστάµενων παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθµών των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ που λειτουργούν
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ορίζεται ότι
θέση άδειας υπέχει έως τότε η συστατική τους πράξη. Η
εισαγόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να
διευκολυνθούν οι υφιστάµενοι παιδικοί και βρεφονηπια-
κοί σταθµοί των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, που λειτουργούν
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για τη χορήγηση της άδειας και να συµµορφωθούν
στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους κα-
ταλληλότητας, καθώς στις λοιπές διατάξεις της σχετι-
κής υπουργικής απόφασης. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα
των ∆ήµων και Κοινοτήτων εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς λει-
τουργίας τους ως την έκδοση των νέων.

Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ∆ήµων και

δηµοτικών επιχειρήσεων

1. Είναι γεγονός ότι, εξαιτίας της για επί πολλά έτη
συσσωρευµένης δύσκολης οικονοµικής κατάστασης
πολλών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, υπάρ-
χουν υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και οφειλών
δεδουλευµένων σε εργαζοµένους τους. Ήδη βρισκόµα-
στε σε περίοδο προσαρµογής των επιχειρήσεων στις
διατάξεις του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Για
µεν τις επιχειρήσεις που µετατρέπονται σε κοινωφελείς,
υπάρχει πρόβλεψη ανάληψης των εν λόγω υποχρεώσε-
ων (ως καθολικών διαδόχων) από τις νέες. Έχει όµως
δηµιουργηθεί και το φαινόµενο να µην θεωρούνται σχε-
τικά χρηµατικά εντάλµατα από τις οικείες Υπηρεσίες Ε-
πιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο πρωτοβάθ-
µιος ΟΤΑ θα επιχειρήσει, µέσω του διετούς προγράµµα-
τος δράσης να επιχορηγήσει την νέα κοινωφελή του επι-
χείρηση, προκειµένου αυτή να καλύψει δεδουλευµένα
προσωπικού που πλέον δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, ή
ενδεχοµένως είχε δραστηριοποιηθεί σε τοµείς που δεν
ανήκουν πια στους σκοπούς της. Με την προτεινόµενη
διάταξη αποτρέπεται ο κίνδυνος να καταδικασθούν δή-
µαρχοι ή δηµοτικοί σύµβουλοι, που έχουν χρηµατίσει
πρόεδροι δηµοτικών επιχειρήσεων για το ποινικό αδίκη-
µα της µη καταβολής δεδουλευµένων, αλλά και να τους
επιβληθεί χρηµατική ποινή, η οποία, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις, δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25%
του συνόλου των αποδοχών που οφείλονται.

2. Με το άρθρο 269 ν. 3643/2006 (Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων) προβλέφθηκε, σε περίπτωση συγχώνευσης
υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων, η δυνατότητα
µεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού, ανεξαρτή-
τως ειδικότητας, σε αντίστοιχες υπηρεσίες του ∆ήµου ή
των νοµικών προσώπων του. Μάλιστα ορίζεται ρητά ότι
το προσωπικό αυτό έπρεπε να απασχολείται στις επιχει-
ρήσεις αυτές µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου έως
την 31.12.2005. Εν συνεχεία εκδόθηκε από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών η υπ’ αριθµ. 16/10819/22.2.2007 εγκύ-
κλιος, όπου διευκρινιζόταν ότι στην ανωτέρω δυνατότη-
τα περιλαµβάνεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων
που τακτοποιήθηκε ή πρόκειται να τακτοποιηθεί µε το
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π.δ. 164/2004, έστω και αν ως την 31.12.2005, δεν είχαν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και
κατάταξής τους, αφού η σχετική ιδιότητα εργαζοµένου
ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανατρέχει στον
χρόνο κατά τον οποίο υπεβλήθησαν στους οικείους φο-
ρείς οι σχετικές αιτήσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου δια-
βίβασης του σχετικού φακέλου στο ΑΣΕΠ και της έκδο-
σης απόφασης του. Η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί
στην άρση οιασδήποτε ερµηνευτικής αµφιβολίας, προ-
κειµένου να τελειωθεί η διαδικασία µεταφοράς του ανω-
τέρω προσωπικού, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρµο-
γής του π.δ. 164/2004 και να µπορέσει να λάβει τη µι-
σθοδοσία του.

3. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται δυνατότη-
τα και στους δικηγόρους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί µε
σχέση έµµισθης εντολής, µέχρι 31.12.2005, σε δηµοτι-
κές επιχειρήσεις, που συγχωνεύονται λύονται, διασπώ-
νται ή µετατρέπονται, να µεταφερθούν, όπως και το υπό-
λοιπο προσωπικό, µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ήµο ή σε νοµικά πρόσωπα αυτού, προς
άρση των ερµηνευτικών προβληµάτων που ανέκυψαν.
Παρέχεται, ακόµη, δυνατότητα µεταφοράς τους και
στους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
3613/2007 (Περιφέρειες, Ν.Α. ν.π.δ.δ. κ.ά.).

4. Η διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος αφορά
το προσωπικό της δηµοτικής αστυνοµίας το οποίο έχει
συµπληρώσει πολλά χρόνια υπηρεσίας (περίπου από το
1985 έως και σήµερα) και, ιδίως λόγω ηλικίας και οικογε-
νειακών υποχρεώσεων, αδυνατεί να παρακολουθήσει τα
προγράµµατα εκπαίδευσης που γίνονται µε ευθύνη του
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το προσωπικό
της δηµοτικής αστυνοµίας που δεν είχε εκπαιδευθεί στις
Σχολές ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Με το πρόσθετο δεδοµέ-
νο ότι η δηµοτική αστυνοµία λειτουργεί πλέον σε εικοσι-
τετράωρη βάση και εφόσον δεν επιθυµεί πλέον να παρα-
µείνει στους κλάδους του προσωπικού αυτού, πρέπει να
του δοθεί η δυνατότητα να µεταταγεί σε κατηγορία άλ-
λου κλάδου.

5. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι, σε
περίπτωση απόσπασης δηµοτικών αστυνοµικών για συ-
νυπηρέτηση, δεν ισχύει η δέσµευση της οκταετίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 43
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων

άδειας διαµονής στην απασχόληση

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και µε γνώµονα
την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυ-
πηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών, θεσµοθετείται η
απευθείας πρόσβαση, χωρίς έκδοση ειδικής έγκρισης,
των κατόχων αυτοτελών αδειών διαµονής στη µισθωτή
εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. ∆εδοµέ-
νου ότι εν λόγω άδειες διαµονής χορηγούνται στο πλαί-
σιο µετάβασης από ένα καθεστώς σε άλλο, δεν επιτρέ-
πεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότη-
τας. Ωστόσο στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκη-
σης και προκειµένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα τυχόν
υφιστάµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, παρέχεται η
συγκεκριµένη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χω-
ρών για τους οποίους το προϊσχύσαν καθεστώς διαµο-
νής τους, επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµι-
κής δραστηριότητας.

Άρθρο 44
Επιµέρους ζητήµατα αδειών διαµονής

Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου και στο πλαίσιο της ειδικής προστασίας που παρέ-
χει ο νόµος στους γονείς ανήλικων ηµεδαπών, παρέχε-
ται η δυνατότητα παράτασης, µε τις ίδιες προϋποθέσεις,
της άδειας διαµονής που τους χορηγείται, για µία ακόµη
πενταετία µετά την ενηλικίωση του τέκνου τους. Με τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρ-
θρου, στο πλαίσιο του εξορθολογισµού και της ίσης µε-
ταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, ρυθµίζονται θέ-
µατα αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που απα-
σχολούνται σε εταιρίες των οποίων το καθεστώς λει-
τουργίας υπάγεται σε ειδική νοµοθεσία. Με τις διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου, συµπληρώνο-
νται και τροποποιούνται, οι διατάξεις του ν.3386/2005
που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων σε υπηκόους τρί-
των χωρών, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 45
Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

Με την προωθούµενη ρύθµιση επεκτείνεται η εφαρµο-
γή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την παραχώρηση κατά
κυριότητα ή κατά χρήση δηµόσιων δασικών εκτάσεων
για την ίδρυση Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μετα-
ναστών, όταν αυτό είναι απαραίτητο και επιβάλλεται από
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δεδοµένων και των ειδι-
κών συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί στη Χώρα λόγω
της κατακόρυφης αύξησης των µεταναστευτικών ροών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 46
Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης

Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 46 καθορί-
ζεται ο τρόπος καταβολής των εξόδων για τις δηµοσιεύ-
σεις των διακηρύξεων των διαγωνισµών που διενεργού-
νται από τους φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα, καθώς και τους ΟΤΑ και αφορούν την ε-
κτέλεση έργων, προµηθειών, υπηρεσιών.

Άρθρο 47
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας προσωπικού

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών

Με την προτεινόµενη ρύθµιση διευκρινίζεται ότι, µέχρι
την χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ραδιο-
φωνικών σταθµών, κατά τις διατάξεις του ν.3592/2007,
όπως ισχύει, εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 23
του άρθρου 1 του ν.2328/1995, όπως αυτή αντικαταστά-
θηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/
2003 που διέπει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας του
κάθε είδους απασχολούµενου προσωπικού στους νοµί-
µως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθµούς ελεύθερης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη
διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 48
Τέλος επί των τιµολογίων διαφηµιστικής δαπάνης

Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται ειδικό τέλος
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υπέρ της αστικής εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«Αστική Εταιρία ∆εοντολογίας και Επικοινωνίας». Το α-
νωτέρω τέλος θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους,
οι οποίοι απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία της
Αστικής Εταιρίας ∆εοντολογίας και Επικοινωνίας, σε
σχέση µε την εφαρµογή του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήµι-
σης – Επικοινωνίας και τον έλεγχο της δεοντολογίας
της εµπορικής επικοινωνίας στα ΜΜΕ. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα διασφαλισθεί η λειτουργία του θεσµού της αυ-
τοδέσµευσης στην εµπορική επικοινωνία, ο οποίος έχει
ως στόχο την εξασφάλιση και µεγιστοποίηση της εµπι-
στοσύνης των καταναλωτών στις διαφηµίσεις, µέσω του
ελέγχου του περιεχοµένου τους, και τον υγιή ανταγωνι-
σµό µεταξύ των διαφηµιζοµένων.

Άρθρο 49
Υπολογισµός δηµόσιας επιχορήγησης αεροπορικής

µεταφοράς εφηµερίδων

Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται το καθεστώς
της αεροπορικής µεταφοράς, µέσω αναγνωρισµένου
πρακτορείου των ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων εφηµερί-
δων πανελλήνιας κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Χώ-
ρας και των εκάστοτε ειδικών τιµολογίων, προσαρµοζό-
µενο στα σύγχρονα δεδοµένα. Στόχο της ρύθµισης απο-
τελεί η διευκόλυνση και η ταχεία κυκλοφορία των ανω-
τέρω εφηµερίδων εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 50
Ραδιοφωνικοί σταθµοί Πολιτικών Κοµµάτων

Με την παρούσα διάταξη εισάγεται ρύθµιση, η οποία
αφορά τη δυνατότητα συµµετοχής στη διαγωνιστική δια-
δικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης
και λειτουργίας και τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού, ο ο-
ποίος ανήκει σε πολιτικό κόµµα που εκπροσωπείται στην
Βουλή µε σκοπό την εξασφάλιση της πολυφωνίας και
του πλουραλισµού στην ενηµέρωση των πολιτών.

Άρθρο 51
Μετακινήσεις στελεχών Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.

Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη µετακίνηση στο εξωτερικό των στελεχών
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης, τα οποία συµµετέχουν στις
αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρα-
τίας και τον Πρωθυπουργό, µε τρόπο ώστε να είναι πιο
λειτουργική και αποτελεσµατική η υποστήριξη των ελλη-
νικών αυτών αποστολών στο εξωτερικό.

Άρθρο 52
Άδειες υπηρετούντων

σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται λειτουργικά ζη-
τήµατα σχετικά µε την µετακίνηση των Ακολούθων Τύ-
που από την Κεντρική Υπηρεσία στο εξωτερικό και το α-
ντίστροφο. Λόγω της ύπαρξης γραφείων τύπου σε πρε-
σβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό σε ιδιαιτέρως αποµα-
κρυσµένες περιοχές σε άλλες ηπείρους δίνεται η δυνα-
τότητα χορήγησης επιπλέον άδειας για τη µετακίνηση
των υπαλλήλων αυτών.

Άρθρο 53
Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου

Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας

Εκ του γεγονότος ότι Ακόλουθοι Τύπου υπηρετούν για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα στο εξωτερικό και επιστρέ-
φουν στην Κεντρική Υπηρεσία για να µετατεθούν εκ νέ-
ου για υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός που συνεπάγεται
δυσµενείς µετακινήσεις για τα τέκνα αυτών και την πα-
ρακολούθηση µαθηµάτων στο σχολείο, εξοµοιώνεται το
καθεστώς κάλυψης των διδάκτρων των τέκνων τους µε
αυτό που ισχύει για συναφείς κατηγορίες υπαλλήλων
και ιδίως αυτών του διπλωµατικού σώµατος.

Άρθρο 54
∆ασµολογικές και φορολογικές απαλλαγές

υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
στο εξωτερικό

Με την παρούσα διάταξη εξοµοιώνεται το καθεστώς
δασµολόγησης των οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως των υ-
πηρετούντων σε Γραφεία Τύπου στο εξωτερικό, µε το α-
ντίστοιχο των υπαλλήλων του διπλωµατικού σώµατος
και λοιπών υπηρεσιών που υπηρετούν εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 55
Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ

Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν την εκκαθάριση του αρχείου του ΕΣΡ. Λόγω του
µεγάλου αριθµού δικαιολογητικών τα οποία υποβάλλο-
νται προς τις υπηρεσίες του ΕΣΡ, µε την πάροδο του
χρόνου, µεγάλος αριθµός εγγράφων έχει συσσωρευτεί
στο αρχείο της ανεξάρτητης αρχής, καθιστώντας δύσκο-
λη τη διαχείριση του µεγάλου όγκου των εγγράφων, αλ-
λά και ανεβάζοντας το κόστος συντήρησης του αρχείο
σε µεγάλα ύψη. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο µε
την παρούσα διάταξη να υπάρξει ρύθµιση του ανωτέρω
ζητήµατος, µε σκοπό την αποσυµφόρηση των αρχείων
του ΕΣΡ και τη µείωση του κόστους τήρησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στον ν.3614/2007 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013 (ΕΣΠΑ) η θεσµική
και οργανωτική θωράκιση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
και φορέων υλοποίησης αποτελεί προτεραιότητα, προ-
κειµένου να διασφαλισθεί η κανονικότητα και νοµιµότη-
τα υλοποίησης των έργων και η επίτευξη ποιοτικών απο-
τελεσµάτων. Στο ΕΣΠΑ, πέραν του στόχου της πλήρους
απορρόφησης και των οικονοµικών επιπτώσεων που αυ-
τή συνεπάγεται για την ελληνική οικονοµία, προτάσσε-
ται η πολιτική µεγιστοποίησης του αναπτυξιακού αποτε-
λέσµατος των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων, στο πλαί-
σιο της εφαρµοζόµενης µακροοικονοµικής πολιτικής και
σε πλήρη εναρµόνιση µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό
που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους. ∆οµικά στοι-
χεία αυτής της πολιτικής είναι η επιτελική εποπτεία του
αναπτυξιακού προγραµµατισµού και της εφαρµογής των

15



πολιτικών, ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας και η ενί-
σχυση των φορέων προγραµµατισµού, διαχείρισης, ε-
λέγχου και υλοποίησης, η προώθηση νέων και βιώσιµων
χρηµατοδοτικών εργαλείων και η ενδυνάµωση της εται-
ρική σχέσης και της συνυπευθυνότητας των περιφερεια-
κών και τοπικών αρχών.

Η εµπειρία από τις προηγούµενες περιόδους προγραµ-
µατισµού έδειξε ότι τόσο η επάρκεια πόρων όσο και ο
λεπτοµερής προγραµµατισµός δεν διασφαλίζουν την ο-
µαλή αναπτυξιακή διαδικασία, αν δεν συνοδεύονται από
κατάλληλους µηχανισµούς διαχείρισης, υλοποίησης και
ελέγχου των έργων και δράσεων. Οι µηχανισµοί αυτοί θα
πρέπει να αποτελέσουν µία ολοκληρωµένη, συνεκτική
και επαρκή βάση, η οποία θα επιτρέψει τη µετατόπιση
του κέντρου βάρους της αναπτυξιακής προσπάθειας από
την αντιµετώπιση βασικών προβληµάτων διαχείρισης και
ελέγχου στη διαµόρφωση και υλοποίηση των έργων µε
τη µεγαλύτερη επίπτωση στους στόχους.

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προωθείται ένα σύνο-
λο ρυθµίσεων που αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης
των δηµόσιων επενδυτικών πόρων, ιδιαίτερα αυτών που
απευθύνονται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
αποδίδοντας ουσιαστική έµφαση στην αναβάθµιση των
µηχανισµών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των έρ-
γων και στην υποστήριξη των φορέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, εισάγοντας παράλληλα ρυθµίσεις για τη βελ-
τίωση του θεσµικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε το ο-
ποίο εκτελούνται τα έργα τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών.

Επιπρόσθετα, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επίτευξη
του στόχου της Ψηφιακής Σύγκλισης ιδίως στην Περιφέ-
ρεια, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των παρεµ-
βάσεων, ώστε να γίνει εφικτή η διάχυση των αποτελε-
σµάτων τους σε όλη τη Χώρα, µειώνοντας περαιτέρω το
ψηφιακό χάσµα.

Όπως είναι γνωστό, η θέση της Χώρας µας στον τοµέα
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει
βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω της
εφαρµογής της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. Είναι
αναµφισβήτητη η ανάγκη, όµως, για ακόµη ταχύτερο βη-
µατισµό. Η ελληνική εθνική Ψηφιακή Στρατηγική περι-
λαµβάνεται επίσηµα στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσε-
ων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, που η Χώρα υπέβα-
λε στις αρχές Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγο-
νός που καταδεικνύει τη σηµασία που της αποδίδεται, σε
κάθε επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή της Ψηφια-
κής Στρατηγικής δεν περιορίζεται πλέον στα Επιχειρη-
σιακά Προγράµµατα, αλλά, αντιθέτως, αξιοποιεί όλα τα
διαθέσιµα εργαλεία, όπως ο νέος Επενδυτικός Νόµος,
ώστε να ολοκληρωθούν επενδυτικά σχέδια στην Περιφέ-
ρεια και οι νέες τεχνολογίες ν’ αµβλύνουν το ψηφιακό
χάσµα µεταξύ των λιγότερο αναπτυγµένων και αποµο-
νωµένων περιοχών της υπαίθρου και αστικών κέντρων.
Ενώ από τις συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, αξιο-
ποιεί νέες δυνατότητες, προκειµένου να δηµιουργηθούν
ταχύτερα, αποτελεσµατικότερα και µε χαµηλότερο δη-
µοσιονοµικό κόστος υποδοµές που θα έχουν άµεσο θετι-
κό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας και που
θα βελτιώσουν αισθητά την καθηµερινή ζωή των πολι-
τών.

Η ποιοτική διαφοροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής
καθώς και τα καινούργια εργαλεία που δύνανται να αξιο-
ποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών της, όλα υπό την
εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδια-

σµού, συντελούν στην προσθετική διαφοροποίηση των
αναγκών της τελευταίας. Η διαφοροποίηση αυτή επικου-
ρείται µε την δηµιουργία µίας Γενικής ∆ιεύθυνσης στην
Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, η οποία απο-
τελεί τη µόνιµη δοµή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών που θα συνδράµει στην επιτυχή υλοποίηση
της Ψηφιακής Στρατηγικής, µέσω των αρµοδιοτήτων
που της ανατίθενται. Στις προτεινόµενες διατάξεις αυ-
τού του κεφαλαίου περιλαµβάνεται η σύσταση, στο Υ-
πουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, υπαγόµενης στην Ειδική
Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού. Ορίζονται οι αρµο-
διότητες, δοµές λειτουργίας και στελέχωσης µε ειδικό-
τερη µέριµνα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των
έργων, στην υποστήριξη των φορέων κ.λπ.. Εισάγονται
ρυθµίσεις για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των δηµό-
σιων εθνικών επενδυτικών πόρων µε στόχο τη διαµόρ-
φωση µιας µακροπρόθεσµης ολοκληρωµένης αναπτυξια-
κής στρατηγικής και την αποτελεσµατικότερη και αποδο-
τικότερη διαχείριση των δηµόσιων επενδυτικών πόρων
στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, ειδικότερες ρυθµί-
σεις για τη διαχείριση κλπ συγχρηµατοδοτούµενων δρά-
σεων, δηµιουργία, παρακολούθηση και υλοποίηση επεν-
δυτικών σχηµάτων µέσα από χρηµατοδοτικά εργαλεία
που εγκρίνονται και συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρ-
θρωτικά ταµεία της Ε.Ε., αλλά και άλλες πηγές κοινοτι-
κής και εθνικής χρηµατοδότησης.

Μέσα από την επιτελική εποπτεία του αναπτυξιακού
προγραµµατισµού και της εφαρµογής της Ψηφιακής Πο-
λιτικής και των νέων Τεχνολογιών, ενισχύονται οι ικανό-
τητες των φορέων προγραµµατισµού διαχείρισης και υ-
λοποίησης, προωθούνται νέα και βιώσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία και ενδυναµώνεται η εταιρική σχέση και η συ-
νυπευθυνότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών.
Επίσης δύναται να αναλάβει την υποστήριξη φορέων
που εποπτεύονται από την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού
Σχεδιασµού, αλλά και φορέων που συγχρηµατοδοτού-
νται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ψηφιακής σύγκλι-
σης 2007-2013, προκειµένου να ανταποκριθούν στις α-
παιτήσεις των νέων Κανονισµών και στη βελτίωση των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου στο επίπεδο των ε-
φαρµοζόµενων διαδικασιών για την έγκαιρη αντιµετώπι-
ση ουσιαστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την υ-
λοποίηση τέτοιας εµβέλειας αναπτυξιακών προγραµµά-
των.

Συνοψίζοντας, µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κεφα-
λαίου, επιδιώκεται η δηµιουργία διοικητικής δοµής για
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των ως άνω φο-
ρέων, µε τη συγκρότηση των αναγκαίων υπηρεσιακών
δοµών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η οποία αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική α-
ξιοποίηση πόρων που προέρχονται από κονδύλια του τα-
κτικού προϋπολογισµού καθώς και του προϋπολογισµού
δηµοσίων επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση έργων φο-
ρέων του δηµόσιου-ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα του επιχειρησιακού προγράµµατος ψηφιακής σύ-
γκλισης, υλοποιούµενων στο πλαίσιο της εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 56
Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση στο Υπουρ-
γείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ψηφιακής Στρατηγικής, υπαγόµενη στην Ειδική Γραµµα-
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τεία Ψηφιακού Σχεδιασµού και προσδιορίζονται οι αρµο-
διότητές της.

Άρθρο 57
Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου προβλέ-
πεται η σύσταση και οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υ-
ποστήριξης και Οργάνωσης της ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχεί-
ρισης στη Γενική ∆ιεύθυνση. Με τη σύσταση της ∆ιεύ-
θυνσης Υποστήριξης και Οργάνωσης της ∆ηµοσιονοµι-
κής ∆ιαχείρισης επιδιώκεται:

α. Η υποστήριξη της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού
Σχεδιασµού και των εποπτευόµενων φορέων προκειµέ-
νου ν’ ανταποκριθούν στο ρόλο τους στα συστήµατα δια-
χείρισης και ελέγχου της νέας προγραµµατικής περιό-
δου και

β. Η Οργάνωση της ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης ώστε
να καθίσταται έγκαιρη και αποτελεσµατική η εποπτεία
και λειτουργία των χρηµατορροών προς τους φορείς και
τα έργα , όπως ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία
του δηµόσιου λογιστικού και τους κανονισµούς και οδη-
γίες της Ε.Ε.

Επιπλέον προβλέπεται η σύσταση και οι αρµοδιότητες
της ∆ιεύθυνσης Ψηφιακού Σχεδιασµού και Χρηµατοδοτι-
κών Εργαλείων στη Γενική ∆ιεύθυνση, µε την οποία ειδι-
κότερα επιδιώκεται :

α. Η διαµόρφωση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσε-
ων και προτάσεων στον Ειδικό Γραµµατέα σε θέµατα
που σχετίζονται µε την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική
της χώρας και την προώθηση των ψηφιακών τεχνολο-
γιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνι-
κής δραστηριότητας της Χώρας και

β. Η µέριµνα για το σχεδιασµό, τη δηµιουργία και την
αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα
προσφέρουν πρόσθετες χρηµατοδοτικές δυνατότητες
για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα
της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, σύµ-
φωνα µε τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και η
διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µε τα ∆ιαρθρωτι-
κά Ταµεία, την ΕΤΕπ και άλλες πηγές χρηµατοδότησης.

Άρθρο 58
Σύσταση και κάλυψη θέσεων

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 58 του
σχεδίου νόµου προβλέπονται τα σχετικά µε τη σύσταση
και την κάλυψη θέσεων για τις οργανωτικές δοµές της
∆ιεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής. Γίνεται αναλυτική
περιγραφή των προαπαιτούµενων ικανοτήτων και εµπει-
ρίας για τους προϊσταµένους και τα στελέχη της ∆ιευ-
θύνσεως και του τρόπου κάλυψης των θέσεων αυτών.

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει συµπληρώσεις του ι-
σχύοντος νοµικού πλαισίου σχετικά µε την Ειδική Γραµ-
µατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 32
παρ. 4 του ν. 3492/2006 επί της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-

φιακού Σχεδιασµού εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής
Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΕΓΣ∆ΙΤ) (ν. 3389/2005), κατά την εφαρµογή των οποίων
όµως παρουσιάστηκαν επί µέρους ερµηνευτικά προβλή-
µατα και δυσχέρειες.

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού βελτιώ-
νεται η περιγραφή των διατάξεων που αφορούν στην Ει-
δική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού µε συγκεκριµέ-
νες διευκρινίσεις. Συγκεκριµένα, διευκρινίζεται ότι στην
έννοια του «προσωπικού» συµπεριλαµβάνεται και το
προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης και ότι οι απο-
σπάσεις αφορούν σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού γίνονται
προσθήκες στο άρθρο 32 του ν.3492/2006 που αφορούν
στην δυνατότητα συστάσεως ειδικών οµάδων εργασίας
και επιτροπών. Οι επιτροπές και οµάδες της Ειδικής
Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού πρέπει να αποτε-
λούνται από ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµο-
νες, ανεξαρτήτως χώρου, σχέσης µε το ∆ηµόσιο ή ακό-
µα και ελληνικής καταγωγής, που είναι γνώστες των επι-
στηµονικών και επαγγελµατικών εξελίξεων στις τεχνο-
λογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Άρθρο 60
Καταργούµενες διατάξεις

Με το άρθρο 60 του σχεδίου νόµου ορίζεται ότι, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε γενι-
κή ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του πα-
ρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτε-
λούν αντικείµενο αυτού.

Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι η ισχύς του πα-
ρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί µέρους διατάξεις
του ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Ι. Παπαθανασίου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. Πάλλη - Πετραλιά ∆. Αβραµόπουλος

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. - Γ. ∆ένδιας
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες δια-
τάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου
υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανο-
µένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.∆.∆. και των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού, που κατέχει οργανική θέση, µε εξαίρεση το
προσωπικό µερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2
Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις του προσωπικού του άρθρου 1 του παρό-
ντος κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθµούς ως
ακολούθως:

Βαθµός Α΄
Βαθµός Β΄
Βαθµός Γ΄
Βαθµός ∆΄
Βαθµός Ε΄
2. Εισαγωγικός βαθµός των υπαλλήλων Πανεπιστηµια-

κής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εί-
ναι ο βαθµός ∆΄ και καταληκτικός ο Α΄ και των υπαλλή-
λων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθµός Ε΄ και κατα-
ληκτικός ο Β΄ . Για το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
(Ε.Ε.Π.) εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ΄.

3. Οι θέσεις όλων των βαθµών κάθε εκπαιδευτικής
βαθµίδας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ), καθώς και του Ε.Ε.Π. είναι
οργανικώς ενιαίες.

Άρθρο 3
Χρόνος προαγωγής

1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό ∆΄, διετής υπηρεσία στο

βαθµό Ε΄, από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄, δεκαετής υ-
πηρεσία στο βαθµό ∆΄ και από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό
Β΄, δεκαετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄.

β. Για τους υπαλλήλους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης:

Από τον βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ εννεαετής υ-
πηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στον βαθµό
Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

γ. Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ επταετής υπη-
ρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄
εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

δ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης:

Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ πενταετής υ-
πηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄
εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

ε. Για το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό:
Από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ 5ετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στονβαθµό Α΄ 6ετής υπη-
ρεσία στο βαθµό Β΄.

2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθµό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων αποτελούν
δοκιµαστική υπηρεσία.

3. Για τους υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή
ΤΕ, κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών
διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που α-
παιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά
κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ-
µατος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέ-
λιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλλη-
λος κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα, η
κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροι-
στικά. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς µε
τα αντικείµενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνα-
τόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους,
να απασχοληθούν. Ως µεταπτυχιακό και ως διδακτορικό
δίπλωµα νοούνται εκείνα που χορηγούνται µε αντίστοι-
χο ιδιαίτερο τίτλο µετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώµα-
τος Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ. Για τα µεταπτυχιακά και τα δι-
δακτορικά διπλώµατα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του ε-
ξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµό-
δια αρχή.

4. Για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που επιλέγε-
ται σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας απαγο-
ρεύεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος και πα-
ράλληλης απασχόλησης.

Άρθρο 4
Σύστηµα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον
αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει
τον απαιτούµενο χρόνο στο βαθµό που κατέχουν, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και έ-
χουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που α-
ναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρε-
σιακό συµβούλιο, προκειµένου να διαπιστώσει τη συν-
δροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη ό-
λα τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλή-
λου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην
υπηρεσία, η επαγγελµατική επάρκεια, η πρωτοβουλία και
η αποτελεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό της κρί-
σης του, το υπηρεσιακό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις
εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πεντα-
ετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθµό πρέπει ο
υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσό-
ντα που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά κα-
θορίζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγη-
σης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους
καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88 του
Υ.Κ. το οποίο εφαρµόζεται και για το προσωπικό του πα-
ρόντος Κεφαλαίου, πίνακα προακτέων µε αλφαβητική
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σειρά κατά βαθµό και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη
προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρί-
νονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν ως τις 30 Απρι-
λίου του επόµενου έτους τον απαιτούµενο για την προα-
γωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την
1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες
προακτέων προάγονται υποχρεωτικά µέσα σε έναν µήνα
από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που συ-
µπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο
υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από
την ηµέρα κατά την οποία συµπληρώνει ο υπάλληλος το
χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον ε-
πόµενο βαθµό, και πάντως όχι πριν από την έναρξη ι-
σχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υ-
πάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προα-
κτέοι κρίνονται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων,
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθ-
µού.

5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Εφαρµογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα,

του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ.Κ. ε-
φαρµόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του παρό-
ντος Κεφαλαίου. Για το προσωπικό των Οργανισµών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης εφαρµόζονται ανάλογα οι διατά-
ξεις των άρθρων 90 έως και 97, 99 και 102 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143 Α΄). Όπου στις διατάξεις του πα-
ρόντος Κεφαλαίου γίνεται παραποµπή σε ρυθµίσεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, προκειµένου για τους υπαλλήλους
του προηγούµενου εδαφίου νοούνται οι αντίστοιχες δια-
τάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων.

2. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 410/1988
«Κώδικας Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών
Ν.Π.∆.∆.» υπάγεται όλο το προσωπικό µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανεξαρτήτως
ειδικότητας.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του π.δ. 410/1988
και του άρθρου 88 του Κεφ. ΣΤ΄ δεν θίγονται από τη διά-
ταξη της προηγούµενης παραγράφου.

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 προ-
στίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Αν το προσωπικό αυτό κατά την συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει τριά-
ντα πέντε (35) έτη συνολική υπηρεσία στο ∆ηµόσιο, πα-
ρατείνεται η παραµονή του στην Υπηρεσία, έως τη συ-
µπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου
έτους της ηλικίας.»

Άρθρο 6
Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.

1. Η επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων γίνε-
ται ενιαία για το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.∆.Α.Χ.).

2. Με τους οργανισµούς των Υπηρεσιών και των
Ν.Π.∆.∆. καθορίζονται οι ειδικότητες του Ι.∆.Α.Χ. προ-
σωπικού των εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε,
των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέ-
σεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µο-
νάδων ανάλογα µε το αντικείµενο των συγκεκριµένων
οργανικών µονάδων.

3. Αν η επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων γί-
νεται µε συµµετοχή µόνιµων υπαλλήλων και υπαλλήλων
Ι.∆.Α.Χ., ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο µετέχουν ένας (1) εκλεγµένος µόνιµος υπάλλη-
λος µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, ανα-
πληρούµενος από τον δεύτερο σε σταυρούς ανεξαρτή-
τως συνδυασµού και ένας (1) εκλεγµένος Ι.∆.Α.Χ. µε τις
ίδιες προϋποθέσεις αναπληρούµενος αντιστοίχως.

Άρθρο 7
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

1. Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου του άρθρου 1 του παρόντος κρίνε-
ται για επιλογή σε θέσεις ευθύνης των οργανικών µονά-
δων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρ-
θρου.

2. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρό-
ταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις και, όπου απαιτείται, και η σχετική δια-
δικασία για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων από το προσωπικό του άρθρου 1 του παρόντος, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86
του Υ.Κ..

3. Ως οργανικές µονάδες για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου νοούνται η διεύθυνση, το τµή-
µα, το γραφείο, το αυτοτελές τµήµα, το αυτοτελές γρα-
φείο, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης ό-
πως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατά-
ξεις.

Άρθρο 8
Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.

µε προσωρινή αναπηρική σύνταξη

Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
µού, στο οποίο µε απόφαση του φορέα ασφάλισης χορη-
γείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι βρί-
σκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υ-
πηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιµη κατά την εκτίµηση
της οικείας υγειονοµικής επιτροπής.

Άρθρο 9
Πειθαρχικό δίκαιο

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2946/2001 αντικαθίστα-
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ται ως εξής:
«14. α. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επεκτείνονται οι
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007), και στο προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµο-
σίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσε-
ων, που κατέχει οργανικές θέσεις, µε τις αναγκαίες προ-
σαρµογές λόγω της σχέσης εργασίας του ανωτέρω προ-
σωπικού.

β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµα-
τος της προηγούµενης παραγράφου καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 37 έως και 45 του π.δ. 410/1988.»

Άρθρο 10
Μεταφορά προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.

1. Επιτρέπεται η µεταφορά προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υ-
πουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή
σε Ν.Π.∆.∆. ή µεταξύ τους και αντιστρόφως, κατ’ ανάλο-
γη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 71
του Υ.Κ..

2. Η µεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα της ίδιας ή
και ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας, εφόσον ο µετα-
φερόµενος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην
οποία µεταφέρεται. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρε-
σία όπου επιθυµεί να µεταφερθεί ο υπάλληλος, µε κοινο-
ποίηση στην υπηρεσία του.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 71 του Υ.Κ. εφαρµόζονται
αναλόγως και για αµοιβαία µεταφορά προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
δηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆..

4. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αµοιβαία µετα-
φορά υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του δηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., από Υπουρ-
γείο σε Υπουργείο ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε
Ν.Π.∆.∆. και αντιστρόφως ή µεταξύ τους, µε την προϋ-
πόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα.
Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις που κατέχονται από
τους µεταφερόµενους λογίζονται κενές.

5. ∆εν επιτρέπεται µεταφορά υπαλλήλου µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πριν πα-
ρέλθουν πέντε (5) έτη από την πρόσληψη ή από την
προηγούµενη µεταφορά, µε τις διατάξεις του παρόντος
ή άλλες ειδικές διατάξεις, µε εξαίρεση τις διατάξεις που
προβλέπουν τη µεταφορά σε παραµεθόριες περιοχές ή
αµοιβαία µεταφορά υπαλλήλων.

Άρθρο 11
Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 410/1988 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, επιτρέπεται η µε-
τάταξη του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου από µια ειδικότητα σε θέση άλ-
λης ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας του Υ-
πουργείου ή αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆.
στο οποίο ανήκει ο µισθωτός, µε ταυτόχρονη µεταφορά
της θέσης που κατέχει:

α) Για υπηρεσιακούς λόγους
β) Όταν δεν υπάρχει αντικείµενο απασχόλησης µισθω-

τών ή υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης καθη-
κόντων της ειδικότητάς τους, που διαπιστώνεται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή την αρµόδια Υγειονοµική Επι-
τροπή, αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συ-
ντρέχει λόγος απόλυσης. Η µετάταξη ενεργείται σε ειδι-
κότητα για την οποία ο µισθωτός κρίνεται ικανός να ε-
κτελέσει τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε αυτή. Η µε-
ταφορά της θέσης γίνεται µε την πράξη της µετάταξης.»

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατατάσσονται µε πράξη του προϊστα-
µένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού / ∆ιοικητι-
κού του φορέα τους στους βαθµούς της εκπαιδευτικής
τους βαθµίδας σύµφωνα µε :

α) την κλίµακα βαθµών,
β) τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθµό, όπως ορίζεται

στο άρθρο 2, και
γ) το χρόνο εξέλιξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του

παρόντος νόµου.
2. Για την κατάταξη σύµφωνα µε την προηγούµενη πα-

ράγραφο λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρε-
σίας του υπαλλήλου, ο οποίος έχει διανυθεί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου στο ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού, καθώς και ο χρόνος που αναγνω-
ρίζεται ως πραγµατική υπηρεσία µε βάση ειδικές διατά-
ξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από το διορισµό ή την
πρόσληψη δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας.

3. Το προσωπικό του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού, το οποίο υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου εκτός οργανικών θέσεων, κατατάσσεται αυτοδι-
καίως σε κενές οργανικές θέσεις µε την ίδια σχέση ερ-
γασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας µε
αυτήν που ανήκει, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο αυτή, εκδίδεται διαπιστωτι-
κή πράξη του αρµόδιου οργάνου.

4. Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνι-
στώνται µε την πράξη κατάταξης οι αντίστοιχες προσω-
ποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται µε την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν.
Στο κατατασσόµενο, µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου προσωπικό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαί-
ου Β΄ του π.δ. 410/1988, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13
Κατάργηση των αναρτήσεων στις

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

1. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«10. Τα κείµενα των διαγωνιζοµένων στο γραπτό δια-
γωνισµό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η ο-
ποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων
των βαθµολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει
τους πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ,
προκειµένου να τους δηµοσιοποιήσει. Τα αποτελέσµατα
των διαγωνισµών καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο
για δηµοσίευση ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιεί-
ται η σχετική καταχώριση. Κατά των πινάκων αυτών οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η προθεσµία
αυτή αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο δι-
κτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Επιπλέον η προθεσµία αυτή ορί-
ζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώρι-
ση στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική α-
νακοίνωση στον τύπο. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται για το κύ-
ρος του διαγωνισµού και µπορεί, αν διαπιστώσει παρά-
βαση νόµου ή κανονισµού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύ-
στερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψή του,
ολικώς ή µερικώς, µεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για πα-
ραλείψεις ή πληµµέλειες που επιδέχονται συµπλήρωση
ή διόρθωση το ΑΣΕΠ µπορεί, αντί να επαναλάβει το δια-
γωνισµό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του ∆ια-
γωνισµού τη συµπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων
ή πληµµελειών. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων ή προ-
σληπτέων, καθώς και η βαθµολογία των συµµετεχόντων
στην ειδική γραπτή δοκιµασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων
και ∆εξιοτήτων) αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δηµο-
σίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο
(Γ΄)].»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του πα-
ρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για
δηµοσίευση ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιείται η
σχετική καταχώριση.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος
άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δηµοσί-
ευση ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιείται η σχετική
καταχώριση.»

Άρθρο 14
Ρυθµίσεις Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές των
Σωµάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου
των φορέων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου παρέχεται το δικαίωµα
νοµικής στήριξης από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ή ∆ικηγόρους του ∆ηµοσίου, ενώπιον των ποι-
νικών δικαστηρίων για αποδιδόµενες στο πλαίσιο της ε-
κτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις,
ύστερα από αίτηµα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί µε απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέ-
δρου του Ν.Σ.Κ..»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3320/
2005, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπορεί
να ζητά από το ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο από
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ή από τους
φορείς της παρούσας παραγράφου µε υποχρέωση συµ-
µόρφωσης αυτών, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγο-
ντες κατά την ακροαµατική διαδικασία προς υποστήριξη
της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλ-
λοντικής νοµοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λει-
τουργούς των προαναφερόµενων φορέων ή από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακοι-
νώνει στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης το
κλητήριο θέσπισµα ή το παραπεµπτικό βούλευµα για πα-
ραβάσεις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Η θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της θητείας
αυτού.»

Άρθρο 15
Λειτουργικά ζητήµατα Σώµατος Επιθεωρητών –

Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3074/2002, όπως ι-
σχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις που
διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.∆.∆. µπορούν να εκτελούν
χρέη β΄ ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλλη-
λοι ΠΕ, ΤΕ ή ∆Ε, οι οποίοι υπηρετούν µε οποιαδήποτε
σχέση στο Σ.Ε.Ε.∆.∆..»

2. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του
ν. 3074/2002 για το Σ.Ε.Ε.∆.∆. προστίθεται εδάφιο ε΄ ως
εξής:

«ε) Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, στους Βοηθούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην
Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του
Σ.Ε.Ε.∆.∆., καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το
λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρη-
τή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καταβάλλονται έξοδα µετακίνη-
σης εντός έδρας, το ύψος και οι όροι καταβολής των ο-
ποίων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«8. Για την εφαρµογή του άρθρου 85 του Υπαλληλικού
Κώδικα, η υπηρεσία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, καθώς
και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. υπό την ισχύ του
ν. 2477/1977 (ΦΕΚ 59 Α΄) και των προγενέστερων νόµων
(1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υ-
πηρεσία Προϊσταµένου Τµήµατος, η δε υπηρεσία σε θέ-
ση Προϊσταµένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή
της, ως υπηρεσία Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης.

4. Στο άρθρο 2 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως ι-
σχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία του
Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Σ.Ε.Ε.∆.∆.) εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ιατάκτης των
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δαπανών αυτών είναι ο Ειδικός Γραµµατέας του
Σ.Ε.Ε.∆.∆..»

5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Γραµ-
µατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρµόδια να
κρίνει και τις εκθέσεις αξιολόγησης των Επιθεωρητών –
Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών του
Σ.Ε.Ε.∆.∆., οι οποίες διαλαµβάνουν ειδική αιτιολογία για
βαθµολογία εννέα (9) ή δέκα (10) ή τέσσερα (4) και κά-
τω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8
του π.δ. 318/1992.

6. Στο άρθρο 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως ι-
σχύει, προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως:

«16. Για τη συµβουλευτική νοµική υποστήριξη του Σώ-
µατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Σ.Ε.Ε.∆.∆.) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Ει-
δικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.∆.∆.. Η αντιµισθία των ανω-
τέρω καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.»

Άρθρο 16
Μοριοδότηση στις προσλήψεις

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 101 του Συντάγµατος
και επιδότηση κατοικίας

1. Η διάταξη της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 8 του άρ-
θρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«ιδ΄. Κατά τριάντα (30) µονάδες για τους δηµότες των
Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, ∆ράµας, Σερ-
ρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλ-
κίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των
νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυ-
θήρων και Αντικυθήρων, ή παραµεθόριων περιοχών των
Νοµών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, όπως οι περιοχές αυ-
τές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί µία
τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του ∆ηµοσί-
ου ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14
του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/
1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νοµό ή
νησί ή παραµεθόρια περιοχή.»

2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 10 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως προστέθηκαν µε την παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄), αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«Για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των Ν.Π.∆.∆.
αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληµατική περιοχή, η
κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν θα πρέπει να βρί-
σκεται εντός των ορίων του νοµού στον οποίο ανήκει ο
∆ήµος ή η Κοινότητα ή το Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. όπου υπη-
ρετούν, εκτός των νησιωτικών περιοχών, όπου η κατοικία
θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού όπου υπηρε-
τούν.»

Άρθρο 17
Τµηµατική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
58 του ν. 3528/2007, καθώς και του τρίτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τµηµατικής χορήγησης της άδειας για
µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτε-
ρικό παρέχονται, για το χρονικό διάστηµα της εκπαιδευ-
τικής άδειας, αποδοχές αυξηµένες κατά δεκαπέντε τοις
εκατό (15%). Αν η µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαί-
δευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο βρίσκε-
ται εκτός της περιοχής του ∆ήµου που εδρεύει η υπηρε-
σία του υπαλλήλου, µπορεί να ορίζεται προσαύξηση α-
ποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) µε απόφαση
του υπηρεσιακού συµβουλίου.»

Άρθρο 18
Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007
και της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια λοχείας
αυξάνεται κατά έναν (1) µήνα για κάθε τέκνο πέραν του
ενός.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του
Κ.Κ.∆.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ηµε-
ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορη-
γείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθε-
τηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.»

Άρθρο 19
Ειδικά θέµατα µετατάξεων και αποσπάσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26
Α΄) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται
και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας µε
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο µε-
τατασσόµενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου
στον οποίο µετατάσσεται.»

5. ∆εν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλ-
θουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη
µετάταξη, µε τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατά-
ξεις, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετά-
ταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία µετάταξη υ-
παλλήλων.»

2. H παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση των µετατάξεων του άρθρου 71 τα
αρµόδια όργανα µπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση
των αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων, εφόσον
το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο
ανήκει ο µετατασσόµενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέ-
σεων του κλάδου αυτού.»

3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αµοιβαία µετά-
ταξη υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. από Υ-
πουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε
Ν.Π.∆.∆. και αντιστρόφως ή µεταξύ τους, µε την προϋ-
πόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν
τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσο-
νται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από
τους µετατασσόµενους λογίζονται κενές.

β. Η ανωτέρω µετάταξη γίνεται µετά από γνώµη των
οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ό-
πως εκάστοτε ισχύουν.
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4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3613/
2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο
κλάδο ή την ειδικότητα, της µετάταξης ή µεταφοράς, µε
τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπα-
γείς θέσεις.»

Άρθρο 20
Ειδικά θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης δηµοσίων

υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2738/
1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. α. Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆.
και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και
οι µόνιµοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη µο-
νιµοποίησή του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του
Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η
του επόµενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδό-
τησης µήνα, εκτός εάν στο µεταξύ συµπληρώνει το όριο
ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά
προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ηµεροµηνία αυτή.

β. Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί κύριας ασφάλισης κοι-
νοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης
στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούµενου, ό-
ταν αυτός είναι το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθµού.»

2. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, συνέχισαν την απασχόλησή τους στον ίδιο
φορέα µετά τη συνταξιοδότησή τους, αποχωρούν αυτο-
δικαίως από την υπηρεσία την 1η του µεθεπόµενου µήνα
από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης ως την 1η του επόµενου
από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης µήνα στο
ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται διαζευκτικά και ύ-
στερα από επιλογή του οι αντίστοιχες αποδοχές ή η σύ-
νταξή του.

4. Στο τέλος του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει
ως ακολούθως:

«5. Επιτρέπεται σε µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσί-
ου και των Ν.Π.∆.∆. η εκµετάλλευση δηµοσίας χρήσεως
(∆.Χ.) αυτοκινήτου µόνο µε εκµίσθωση και µε την προϋ-
πόθεση να απέκτησαν τούτο αποκλειστικά είτε µε γονική
παροχή είτε λόγω κληρονοµικής διαδοχής.»

5. Το επίδοµα πληροφορικής, το οποίο καταβλήθηκε α-
πό 1.1.1997, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 8 του
ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) και, ακολούθως, σύµφωνα µε
την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)
ως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρείται νοµί-
µως καταβληθέν και δεν αναζητείται. Ειδικότερα θέµα-
τα, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας επιστρο-
φής καταβληθέντων σε συµµόρφωση προς σχετικές κα-
ταλογιστικές πράξεις, καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών.

6. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που προβλέπονται α-
πό τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3013/
2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε αυτές της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄) για

τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ δεν εµπίπτουν στους
περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004
(ΦΕΚ 134 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206 Α΄). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄).

Άρθρο 21
Λειτουργικά ζητήµατα υπηρεσιών του

Υπουργείου Εσωτερικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 410/1990 (ΦΕΚ 161
Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης
προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικής Ορ-
γάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονο-
µικού.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου µόνου του π.δ. 315/1993 (ΦΕΚ
135 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Εκσυγχρονι-
σµού προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ ∆ιοικητι-
κής Οργάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149
Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Των Τµηµάτων: α) ∆ιοίκησης Προσωπικού Α΄, β)
Γραµµατείας µετατάξεων και Επανακρίσεων, γ) Γραµµα-
τείας και δ) Γραµµατείας Ελεγκτών –Επιθεωρητών ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού της Γενι-
κής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστα-
νται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικής Οργάνωσης
ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού και εν
ελλείψει ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει ∆Ε
∆ιοικητικού – Λογιστικού.»

4. H παρ. 3 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«3. Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκι-
νήτων και Επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υ-
πουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι :

α. Στο Τµήµα Τηλεπικοινωνιών υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικη-
τικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού και εν ελλείψει ΤΕ
Μηχανικών ή ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού και εν ελλεί-
ψει ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού.

β. Στο Τµήµα Κίνησης Αυτοκινήτων Οχηµάτων υπάλλη-
λος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ
Μηχανικών ή ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού και εν ελλεί-
ψει ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Στο Τµήµα Επισκευών Κίνησης Αυτοκινήτων Οχη-
µάτων προϊσταται υπάλληλος ΤΕ Μηχανικών ή ∆Ε ∆ιοι-
κητικού – Λογιστικού ή ∆Ε Τεχνικού.»

6. H παράγραφος 7 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988
(ΦΕΚ 149 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επε-
ξεργασίας Στοιχείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής ή υ-
πάλληλοι κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ µε την προϋπόθε-
ση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν διατελέσει προϊστά-
µενοι τµήµατος.»

7. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α΄)
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αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Των Τµηµάτων Προϋπολογισµού και Μισθοδοσίας

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού και, εν ελλείψει, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστι-
κού ή υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστι-
κού µε την προϋπόθεση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν
διατελέσει προϊστάµενοι σε ένα από τα ανωτέρω τµήµα-
τα.»

8. Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Προϊστάµενοι
των ανωτέρω οργανικών µονάδων συνεχίζουν να α-
σκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.

9. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθµός των οργανικών
θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην Κεντρική Υ-
πηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Προκειµένου για την αγορά ακινήτου προς στέγαση

του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), οι διατάξεις των άρθρων 50 έ-
ως 64 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) και η παρ. 3 του
άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/
1999 (ΦΕΚ 249 Α΄). Η σχετική σύµβαση καταρτίζεται ύ-
στερα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ιν-
στιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία λαµβά-
νεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του. Το τίµηµα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ινστιτού-
του Μεταναστευτικής Πολιτικής.
11. Στην παρ. 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 15 του

ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται τε-
λευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ένα εκ των µελών προτείνεται από τη Γενική Γραµµα-
τεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και µπορεί να είναι και ο
Γενικός ∆ιευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυ-
ντής της Γ.Γ.Ι.Φ..»

Άρθρο 22
Θέµατα Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.)

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3491/2006, όπως κω-
δικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ.
57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), προστίθεται η ακόλουθη παράγρα-
φος:

«Από τη σύσταση της θέσης Αναπληρωτή ∆ιευθυντή
Ινστιτούτου Επιµόρφωσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της περ. Αii της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59
Α΄) καταργείται από 1.7.2009. Οι φορείς, οι οποίοι έχουν
εκκρεµότητα µεταφοράς πιστώσεων προς το Ε.Κ.∆.∆.Α.
για προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης που έχουν
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, ο-
φείλουν να άρουν την εν λόγω εκκρεµότητα το αργότε-
ρο ως την 31.12.2009, προκειµένου να εφαρµόζονται ε-
φεξής προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλή-
λων τους.

3. Από 1.7.2009 και, το αργότερο, ως την 31.12.2009,
το Ε.Κ.∆.∆.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στους οικεί-
ους φορείς τις τυχόν αδιάθετες πιστώσεις προγραµµά-
των εισαγωγικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ.
57/2007.

Άρθρο 23
Συµπλήρωση του καταλόγου των µη

δηµοσιευτέων πράξεων

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3469/2006 προστίθεται στοι-
χείο ιγ΄ ως εξής:

«ιγ΄. Οι αποφάσεις ορισµού των µελών των επιτροπών
και συµβουλίων, που συνιστώνται στο πλαίσιο εφαρµο-
γής του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει.»

Άρθρο 24
Επιστηµονική ή τεχνική υποστήριξη της Α∆Ε∆Υ

και παροχή πιστοποιηµένης επιµόρφωσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιτρέπε-
ται, για την επιστηµονική ή τεχνική υποστήριξη της
Α∆Ε∆Υ, ύστερα από αίτηµά της, η διάθεση µέχρι τριών
(3) τακτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού που απο-
σπώνται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 3667
Α΄), όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) και
τις διατάξεις του εδαφίου α΄ του άρθρου 3 του ν.1895/
1990 (ΦΕΚ 116 Α΄). Για την απόσπαση και διάθεση των
υπαλλήλων σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή απαιτείται η υ-
ποβολή σχετικής αίτησης. Στους υπαλλήλους που διατί-
θενται κατά τα ανωτέρω καταβάλλονται οι κάθε είδους
αποδοχές και επιδόµατα που λαµβάνουν οι υπάλληλοι
των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εκτός α-
πό τα επιδόµατα της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/
2003, καθώς και ειδικών, ανθυγιεινών και επικίνδυνων
συνθηκών εργασίας. Η δαπάνη µισθοδοσίας των απο-
σπώµενων βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν
οργανικά οι υπάλληλοι. Οι διατάξεις του παρόντος ε-
φαρµόζονται και για το προσωπικό που καλύπτει ανά-
γκες επιστηµονικής ή τεχνικής υποστήριξης της Α∆Ε∆Υ
από 1.1.2000.

2. Στους αναφερόµενους στο άρθρο 85 παρ. 1 εδ. α΄
περ. 14 του ν. 3528/2007 φορείς παροχής πιστοποιηµέ-
νης επιµόρφωσης υπάγονται και οι φορείς παροχής επι-
µόρφωσης της Α∆Ε∆Υ «Κοινωνικό Πολύκεντρο» και
«∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». Οι δια-
τάξεις του άρθρου 16 παρ.4 του ν. 3613/2007 έχουν ε-
φαρµογή και στους φορείς της παρούσας παραγράφου.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15.5.2009.

Άρθρο 25
Αναδιάρθρωση ∆ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας

των Περιφερειών της Χώρας

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι οργανικές θέσεις, που συστήθηκαν µε τις µε αριθ-
µό ∆3α/οικ.357/22.4.1998 (ΦΕΚ 435 Β) και ∆3α/οικ.509/
30.7.1999 (ΦΕΚ 1593 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοι-
ας στις ∆ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερει-
ών της Χώρας, πλην των θέσεων των κλάδων ΠΕ Ψυχο-
λόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Στατιστικής και ΤΕ Κοι-
νωνικής Εργασίας, µεταφέρονται, αυτοδικαίως, µαζί µε
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το προσωπικό που τις κατέχει, στην αντίστοιχη ∆ΥΠΕ.
Για το σκοπό αυτόν εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις
των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, οι οποίες
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
µεταφερόµενοι υπάλληλοι καθίστανται οργανικοί υπάλ-
ληλοι της ∆ΥΠΕ, στην οποία µεταφέρονται, λογιζόµενοι,
για κάθε συνέπεια, ως µεταταγέντες.

2. Σαράντα εκ των εβδοµήντα θέσεων προσωπικού,
που συστάθηκαν µε την παρ. 11 του άρθρου 11 του
ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄), µεταφέρονται αυτοδικαίως
στις ∆ΥΠΕ. Οι υπόλοιπες τριάντα θέσεις αποτελούν ορ-
γανικές θέσεις των Τµηµάτων Πρόνοιας των Περιφερει-
ών της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, κατανέµονται οι ανωτέρω τριάντα θέσεις, ανά Περι-
φέρεια, κατηγορία και κλάδο και ρυθµίζεται κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέµονται οι ανωτέρω
σαράντα θέσεις στις ∆ΥΠΕ ανά κατηγορία και κλάδο και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 26
Αποσπάσεις προσωπικού στα

Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης

Η παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄),
της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄)
και της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57
Α΄), αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περι-
φέρειας µπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Τα-
µείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέ-
σεις στην οικεία Περιφέρεια ή σε νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου τοµέα τα οποία εποπτεύονται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Οι θέσεις ∆ιευθυντών των
Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης µπορεί να καλύπτο-
νται οµοίως.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου αυτής, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπο-
ρεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης
υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε υπη-
ρεσίες του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων του δηµόσι-
ου τοµέα που βρίσκονται εντός και εκτός των χωρικών ο-
ρίων της οικείας Περιφέρειας. Οι θέσεις ∆ιευθυντών των
Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης µπορεί να καλύπτο-
νται οµοίως.

γ) Οι αποσπάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων γίνονται
για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη, το οποίο µπορεί
να ανανεώνεται για µία ή περισσότερες φορές. Με την
απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που κατα-
βάλλει τις αποδοχές του αποσπασµένου υπαλλήλου.

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων δηµοσίων
υπαλλήλων σε θέση ∆ιευθυντή ή Προϊσταµένου Τµήµα-
τος στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης συνυπολογίζε-
ται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ι-
εύθυνσης ή Προϊσταµένου Τµήµατος, αντιστοίχως, όπου
κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισµούς εσωτερικής υ-
πηρεσίας απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη σε
Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ή την επιλογή σε αντί-
στοιχο επίπεδο καθηκόντων.»

Άρθρο 27
Σύσταση οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού

στις Περιφέρειες της Χώρας

Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µονίµων υπαλλήλων
στις Περιφέρειες της Χώρας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 5 θέσεις
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 2 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 3 θέσεις
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 24 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 17 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 41 θέσεις
3. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 5 θέσεις
β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 5 θέσεις
β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 13 θέσεις
β) ∆Ε Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις.
4. Περιφέρεια Ηπείρου:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 6 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 3 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 16 θέσεις
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 12 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 3 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 26 θέσεις
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 5 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 11 θέσεις
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7. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 3 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 1 θέση
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 33 θέσεις
8. Περιφέρεια Αττικής:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 25 θέσεις
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 6 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 15 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 110 θέσεις
β) ∆Ε Προσωπικού Η/Υ: 14 θέσεις,
9. Περιφέρεια Πελοποννήσου:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 6 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 14 θέσεις

10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 5 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 1 θέση
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 4 θέσεις,

11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 3 θέσεις
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 3 θέσεις
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 3 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 16 θέσεις
12. Περιφέρεια Κρήτης:
Α΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι-

στηµιακής εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: 2 θέσεις
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 1 θέση
γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών: 1 θέση
δ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 1 θέση
Β΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης:
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού: 4 θέσεις
Γ΄ Θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης:
α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων: 22 θέσεις
β) ∆Ε Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις.

Άρθρο 28
Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 1164/1981

«Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου υπό την επωνυµίαν «Μουσείον -
Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθερίδη - Τερίντ

και περί του Οργανισµού αυτού»»

1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1164/1981 (ΦΕΚ 156
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
του νοµικού προσώπου, που ορίζεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.».

2. Το άρθρο 7 του ν.1164/1981 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Προσωπικό

1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του νοµικού
προσώπου ορίζονται ως ακολούθως:

α. Μία (1) οργανική θέση ∆ιευθυντή.
Για τη θέση του ∆ιευθυντή προσόντα διορισµού ορίζο-

νται τα εξής:
α. πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Φιλο-

σοφικής Σχολής,
β. µεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή

στη Μουσειολογία,
γ. γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιτα-

λικής γλώσσας,
δ. δεκαετής τουλάχιστον προϋπηρεσία µετά πτυχίου

του κλάδου στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ν.Π.Ι.∆. ή σε
µουσεία σύγχρονης τέχνης της ηµεδαπής ή της αλλοδα-
πής δεόντως αποδεικνυόµενη. Η πλήρωση της θέσης αυ-
τής γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές κάθε
φορά ισχύουν.

β. Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός
Ο κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός περιλαµβάνει µία (1) θέση

των ενιαίων βαθµών ∆΄ - Α΄.
γ. Κλάδος ΠΕ Οικονοµικός - Λογιστικός

Ο κλάδος ΠΕ Οικονοµικός - Λογιστικός περιλαµβάνει
µία (1) θέση των ενιαίων βαθµών ∆΄ - Α΄. Προσόν διορι-
σµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Οικονοµι-
κών Επιστηµών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλο-
δαπής.

δ. Κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης
Ο κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης πε-

ριλαµβάνει µία (1) θέση των ενιαίων βαθµών ∆΄ - Α΄.
Προσόν διορισµού ορίζεται πτυχίο οποιουδήποτε Τµήµα-
τος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τµήµα-
τος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή του Τµήµατος
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων ή του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Πολιτι-
σµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχο-
λής ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικό-
τητας, σχολών της αλλοδαπής.

ε. Κλάδος ∆Ε Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Μουσείων
Ο κλάδος ∆Ε Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Μουσείων περι-
λαµβάνει έξι (6) θέσεις των ενιαίων βαθµών ∆΄ - Α΄.
Προσόν διορισµού ορίζεται δίπλωµα επαγγελµατικής κα-
τάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας φύλακα µουσείων και αρχαι-
ολογικών χώρων. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυ-
νατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υποψηφίους µε
το παραπάνω προσόν επιτρέπεται ο διορισµός µε προ-
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σόν απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου και διετή τουλάχι-
στον εµπειρία στη φύλαξη µουσείων ή αρχαιολογικών
χώρων δεόντως αποδεικνυόµενη.

στ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαµβάνει µία

(1) θέση των ενιαίων βαθµών Ε΄- Β΄.
ζ. Κλάδος ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών
Ο κλάδος ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών περιλαµβά-

νει µία (1) θέση των ενιαίων βαθµών Ε΄- Β΄.
2. Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν καθορίζονται

προσόντα διορισµού, ισχύουν τα κατά περίπτωση προ-
βλεπόµενα προσόντα διορισµού για τον κλάδο αυτόν α-
πό το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως κάθε φορά ι-
σχύει). Για όλους τους κλάδους κατηγορίας ΠΕ πρόσθε-
τα προσόντα διορισµού ορίζονται τα εξής: α) το προβλε-
πόµενο στο άρθρο 27 παρ. 1 του Προσοντολογίου προ-
σόν διορισµού και β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.

3. Κλάδοι µετατρεπόµενοι σε προσωρινούς
α. Ο κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικός – Λογιστικός, που περι-

λαµβάνει µία (1) θέση των ενιαίων βαθµών ∆΄ - Α΄, µετα-
τρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση του υπαλ-
λήλου που την κατέχει, η θέση αυτή καταργείται αυτοδι-
καίως.

β. Ο κλάδος ΥΕ Κλητήρων - Φυλάκων, που περιλαµβά-
νει δύο (2) θέσεις των ενιαίων βαθµών Ε΄ - Β΄, µετατρέ-
πεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση των υπαλλή-
λων, που τις κατέχουν, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυ-
τοδικαίως.

4. Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού:
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Μουσείου - Βιβλιοθή-

κης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ, συµπερι-
λαµβανοµένων και όσων υπηρετούν σε προσωποπαγείς
θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες θέ-
σεις των ιδίων κλάδων ή ειδικοτήτων, στους οποίους υ-
πηρετούν, πλην µίας (1) υπαλλήλου του κλάδου ∆Ε ∆ιοι-
κητικού – Λογιστικού, που κατέχει πάγια θέση προσωπι-
κού, η οποία κατατάσσεται σε προσωποπαγή θέση του
ίδιου κλάδου και δύο (2) υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Κλη-
τήρων – Φυλάκων, που κατέχουν πάγιες θέσεις προσωπι-
κού, οι οποίοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις
του ίδιου κλάδου.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών

µε το σύµφωνο συµβίωσης

1. Στο άρθρο 5 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί λη-
ξιαρχικών πράξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το ο-
ποίο έχει ως εξής:

«Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συµβο-
λαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον Ληξίαρχο του τό-
που της κοινής κατοικίας των συµβαλλοµένων που ανα-
γράφεται σε αυτό και σε περίπτωση κατά την οποία δεν
αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του
τόπου κατοικίας του ενός µόνο εκ των συµβαλλοµένων,
ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.»

2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσι-
κού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία
γεννήσεων, γάµων, συµφώνων συµβίωσης ετερόφυλων
προσώπων, θανάτων και εκθέσεων.»

β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου αντι-

καθίσταται ως εξής:
«3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις

που έχουν σαν αντικείµενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γά-
µου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της
συµφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύµφωνο
συµβίωσης, τη µεταβολή του περιεχοµένου ή τη διόρθω-
ση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»

γ. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νό-
µου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«∆υνατότητα δήλωσης του συµφώνου συµβίωσης, κα-
θώς και καταχώρισης της λύσης τούτου παρέχεται σε ο-
ποιονδήποτε εκ των συµβληθέντων. Στο περιθώριο της
οικείας πράξης καταχωρίζεται και η, µε συµβολαιογραφι-
κό έγγραφο, λύση της συµφωνίας των συµβληθέντων,
καθώς και η συνδροµή αυτοδίκαιης λύσης του συµφώνου
συµβίωσης.»

3. Στο άρθρο 42 του ως άνω νόµου προστίθεται παρά-
γραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον
Έλληνα προξένου ανάµεσα σε ετερόφυλα πρόσωπα εκ
των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγέ-
νεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο
συµφώνου συµβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική
αρχή.»

4. Το άρθρο 43 του ως άνω νόµου αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους 1, 2 και 6
του προηγούµενου άρθρου συντασσόµενες ληξιαρχικές
πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο µετά από
προηγούµενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο.»

5. Ληξιαρχικές πράξεις συµφώνων συµβίωσης, οι οποί-
ες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη της ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, αποδεικνύουν την ισχύ της συµφωνίας
των συµβαλλόµενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι
ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ
180 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Σύµφωνο συµβίωσης δεν συνεπάγεται δηµιουργία
κοινής οικογενειακής µερίδας των συµβιούντων προσώ-
πων. Η απόκτηση, όµως, τέκνου των συµβιούντων απο-
τελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή
µερίδα. Σε περίπτωση κοινής δηµοτικότητας των γονέων
κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέ-
κνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν µε αµετά-
κλητη κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του
τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορι-
σµό της οικογενειακής µερίδας ενός εκ των συµβιού-
ντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή
θα προσδιορίζει και την οικογενειακή µερίδα στην οποία
θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν µεταγενέ-
στερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δηµο-
τικότητα.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991 προστί-
θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Προκειµένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν
κατά τη διάρκεια ισχύος συµφώνου συµβίωσης και υφί-
στατο πριν τη µεταδηµότευση ενός εκ των γονέων κοινή
δηµοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γί-
νει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγε-
γραµµένα στην οικογενειακή µερίδα του γονέα που µε-
ταδηµοτεύει ακολουθούν τη νέα δηµοτικότητα, αν όµως
δεν ευρίσκονται εγγεγραµµένα σε αυτή διατηρούν τη
δηµοτικότητά τους.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006
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(ΦΕΚ 114 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος

συµφώνου συµβίωσης είναι δηµότης του ∆ήµου η της
Κοινότητας, όπου είναι γραµµένος ο πατέρας ή η µητέρα
του. Πρόσωπα που κατάρτισαν και δήλωσαν ενώπιον του
αρµόδιου ληξιάρχου σύµφωνο συµβίωσης, υποχρεού-
νται εντός της προθεσµίας προς δήλωση της γέννησης
του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν µε αµετά-
κλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου
κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δηµοτι-
κότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δηµοτικότη-
τα των τέκνων που θα γεννηθούν µεταγενέστερα. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση το τέ-
κνο αποκτά τη δηµοτικότητα του πατέρα.»

Άρθρο 30
Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου

1. Η Μήλος των Κυκλάδων αναγνωρίζεται ως Ιερά Νή-
σος.

2. Η αναγνώριση αυτή αποσκοπεί:
α. Στη διασφάλιση και ενίσχυση του ιδιαίτερου θρη-

σκευτικού χαρακτήρα του νησιού, στην προστασία των
ιερών της χώρων µαζί µε τα κειµήλια και τους θησαυ-
ρούς που βρίσκονται σε αυτούς, καθώς και στην κατάλ-
ληλη εκτίµηση, προβολή και αξιοποίησή τους.

β. Στη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την
παγκόσµια προβολή, µε αφετηρία τους ως άνω ιερούς
χώρους, του ορθόδοξου πνευµατικού πλούτου και τη δι-
ευκόλυνση της συµµετοχής σε αυτόν κάθε ενδιαφερό-
µενου.

γ. Στην καθιέρωση του νησιού ως παγκόσµιου Προσκυ-
νηµατικού Κέντρου και εστίας πανελλήνιας αλλά και διε-
θνούς πνευµατικής ακτινοβολίας.

3. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην επίτευξη του σκο-
πού της προηγούµενης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 31
Πιλοτικές εφαρµογές απλούστευσης διαδικασιών και

µείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων

1. Για τις ανάγκες πιλοτικών εφαρµογών προγραµµά-
των απλούστευσης διαδικασιών και µείωσης διοικητικών
βαρών για επιχειρήσεις σε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των
συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να καθορίζονται οι Νο-
µαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα γίνει η πιλοτι-
κή εφαρµογή, τυχόν νέες διαδικασίες για τη διεκπεραίω-
ση συγκεκριµένης κάθε φορά αρµοδιότητας που ισχύει
για το διάστηµα της πιλοτικής εφαρµογής, καθώς και η
χρονική διάρκεια αυτής.

2. Με την ίδια ή όµοια απόφαση και µόνο για το διά-
στηµα της πιλοτικής εφαρµογής µπορεί να ορίζεται συ-
γκεκριµένη υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή
οµάδα υπαλλήλων της ή και υπαλλήλων άλλων εµπλεκό-
µενων υπηρεσιών ή φορέων του ∆ηµοσίου, που καθίστα-
ται αρµόδια για τη διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας
σε όλες της τις φάσεις ή σε µέρος αυτής, ως την έκδοση
της τελικής πράξης, ανεξάρτητα από την ως τότε αρµο-
διότητα άλλων µονάδων της νοµαρχίας ή άλλων υπηρε-

σιών ή φορέων του ∆ηµοσίου που συµµετέχουν σε εν-
διάµεσα στάδια ή συµπράττουν στη διαδικασία έκδοσης
της τελικής πράξης.

Άρθρο 32
Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτηµάτων

από Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

1. Στο άρθρο 16 του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α΄) προ-
στίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Επίσης δεν απαιτείται δηµοπρασία όταν η µίσθωση
αφορά ακίνητα εθνικών κληροδοτηµάτων, τα οποία επο-
πτεύονται από το ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή η µί-
σθωση συνάπτεται µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµ-
βουλίου η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρί-
των του συνόλου των µελών του. Στην ίδια απόφαση κα-
θορίζεται η διάρκεια της µίσθωσης, το ύψος του µισθώ-
µατος και οι όροι αναπροσαρµογής του. Όταν η µίσθωση
υπερβαίνει σε διάρκεια τα πενήντα (50) έτη, µπορεί ο µι-
σθωτής να προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης και απο-
κατάστασης του µισθίου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές
του ανάγκες. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Προϋ-
πολογισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι όροι της
σχετικής σύµβασης µίσθωσης εγκρίνονται από τον Υ-
πουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.»

2. Η διάταξη του άρθρου 19 του π.δ. 242/1996 εφαρµό-
ζεται και στις περιπτώσεις µεταφοράς υπηρεσιών των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ακίνητα που έχουν µι-
σθωθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.

Άρθρο 33
Μετατάξεις Ι.∆.Α.Χ. των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Οι διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996, όπως ι-
σχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλή-
λους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νοµαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 34
Νοµιµοποίηση δαπανών - Άρση καταλογισµών

1. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν
µετά την 1.7.2005 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
τους ∆ήµους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσµους ∆ή-
µων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρ-
µοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείµε-
νη νοµοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψή τους, συνέ-
τρεξαν πληµµέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισµού τους, υπό τις
παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέ-
χουν σωρευτικά:

α) να αφορούν έργα, εργασίες, προµήθειες, παροχή υ-
πηρεσιών, µισθώµατα και χρηµατοδοτήσεις, που παρα-
σχέθηκαν σε νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέ-
ων ή σε φορείς της περιοχής τους,

β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την η-
µεροµηνία κατάθεσης του παρόντος,

γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρµόδιες επιτροπές και τα
οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προµη-
θειών και η απασχόληση των εργασθέντων και

δ) να µην έχουν ακυρωθεί από τον αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.

2. Καταλογισµοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της
προηγούµενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκ-
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προσώπων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα-
θώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, εφόσον δεν
έχουν εκτελεσθεί ως τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν
εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφο-
νται.

Άρθρο 35
Θεσµικά και οργανωτικά ζητήµατα ∆ήµων

και Κοινοτήτων

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρ-
θρου 72 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως ακο-
λούθως:

«Ο ∆ήµαρχος που παραιτείται µπορεί, εφόσον το επι-
θυµεί, να καταλάβει θέση δηµοτικού συµβούλου και,
στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε
σταυρούς προτίµησης δηµοτικός σύµβουλος. Τη βούλη-
σή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραµ-
µατέα της Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση
παραίτησής του από το αξίωµα. Η θέση του δηµοτικού
συµβούλου καταλαµβάνεται από την ηµεροµηνία που γί-
νεται αποδεκτή η παραίτησή του από το αξίωµα του ∆η-
µάρχου.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του ν. 3463/2006 α-
ναριθµείται σε παράγραφος 7, προστίθεται δε παράγρα-
φος 6 που έχει ως ακολούθως:

«6. Το µέλος του δηµοτικού συµβουλίου που ανεξαρ-
τητοποιήθηκε από την παράταξή του δεν µπορεί να εντα-
χθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει νέα, δεν µπορεί να
εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προε-
δρείου ή της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορι-
σθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος. Είναι δυνατή, όµως,
η επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτη-
τοποιήθηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των
µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχι-
στον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για
παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη».

3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 139 του ν. 3463/
2006, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 24 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), προστίθεται πε-
ρίπτωση 9αiii ως εξής:

«iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον
ασφαλισµένο, προκειµένου για τα αιρετά όργανα της
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τα οποία λαµβάνουν ά-
δεια άνευ αποδοχών και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού
τοµέα, καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α..»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 3463/
2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Εφόσον ο απολογισµός του συνδέσµου υπερβαίνει
τα τριάντα εκατοµµύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντι-
πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού µπορεί να
εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα
του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 36
Λειτουργικά ζητήµατα ΟΤΑ

1. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται τα
ακόλουθα εδάφια:

«Ποσοστό µέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων,
που εγγράφονται στον προϋπολογισµό δηµόσιων επεν-
δύσεων και προορίζονται για τη χρηµατοδότηση επενδυ-

τικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων µπο-
ρεί να διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπα-
νών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του
οικονοµικού έτους και δεν µπορούν να καλυφθούν από
τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για το σκοπό αυτόν α-
παιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού
ή κοινοτικού συµβουλίου.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42
Α΄) καταργείται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 176 του ν.
3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου µε ασφάλεια την
εκχώρηση εσόδων από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις ή
από το τµήµα των κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.),
που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφα-
ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σ.Α.Τ.Α.), υπό την προϋπό-
θεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή ε-
κτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών ή δράσεων, που προ-
βλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή την εξειδικευµένη επιχορήγηση.»

4. Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263 Α΄) η φράση «που λύθηκαν µέχρι 8.6.2006», αντικα-
θίσταται από την ορθή, «που λύθηκαν και µετά την
8.6.2006».

5. Στη β΄ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 225 του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρ-
θρο πρώτο του ν. 3463/2006 και µετά τη φράση «επιστη-
µονικών φορέων δηµοσίου δικαίου,» προστίθεται η φρά-
ση «Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων
(Ε.Π.Ι.),».

6. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση και χειρισµός
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού σε ειδικές περιπτώσεις, από µονίµους ή µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλ-
λήλους και εφόσον έχουν την απαιτούµενη κατά περί-
πτωση άδεια οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων, ανε-
ξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην ο-
ποία ανήκουν, ύστερα από έγκριση του οικείου Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας, στην οποία αιτιολογείται η συν-
δροµή συγκεκριµένης ειδικής περίπτωσης.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 του
ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλει-
οψηφία των παρόντων µελών τους.»

Άρθρο 37
Ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και θεώρησης

ενταλµάτων πληρωµών Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδι-
κου µέσου της έφεσης ενώπιον των Τµηµάτων του, κα-
θώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της αίτη-
σης αναίρεσης ενώπιον της Ολοµέλειάς του, σε υποθέ-
σεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από ο-
ποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων ∆ήµων
και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονοµικής
διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δη-
µοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου (Ν.Π.∆.∆.) και ιδρυµάτων αυτών, από Υπουργούς ή
από µονοµελή ή συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης ή από
όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε
χρονικό διάστηµα µέχρι 1.7.2005, µπορεί αυτεπαγγέλ-
τως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνοµένου µε τον κατα-
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λογισµό, που υποβάλλεται µε το δικόγραφο του ένδικου
µέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να µειώσει το πο-
σό του καταλογισµού ως το ένα δέκατο του καταλογι-
σθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από
τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κε-
φαλαίου και αν ακόµη υφίσταται ελαφρά αµέλεια αυτού.
Για την πιο πάνω µείωση ή απαλλαγή το ∆ικαστήριο συ-
νεκτιµά το βαθµό της υπαιτιότητας του καταλογισθέ-
ντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονοµική του
κατάσταση, τη βαρύτητα της δηµοσιονοµικής παράβα-
σης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτή
αποτέλεσµα. Το ∆ικαστήριο µπορεί να απαλλάξει, επί-
σης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του κα-
ταλογισµού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του
καταλογισθέντος σύγγνωστη πλάνη για το δηµιουργη-
θέν έλλειµµα. Εξαιρούνται των ρυθµίσεων της παρούσας
καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές
και αποζηµιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήµων, κοινοτή-
των, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων
αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων
δήµων και κοινοτήτων.

2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
βαθµού από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, θεωρείται για πληρωµή χρηµατικό ένταλµα, όταν αυ-
τό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται µεν από το
νόµο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχε-
τίζεται δε, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους
του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά,
πνευµατικά και οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών ή
συµβάλλει στην ενεργό συµµετοχή τούτων για την προ-
αγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του
Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσή-
κον µέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που δια-
γράφονται µε την τήρηση της αρχής της οικονοµικότη-
τας, ενόψει των συνθηκών πραγµατοποίησής της.

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προη-
γούµενης περίπτωσης είναι ιδίως:

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δηµοτών µε είδη έν-
δυσης, παροχή φαρµάκων και διατακτικών προµήθειας
αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές
Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα.

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δηµοτών και η προ-
σωρινή λειτουργία ηµερήσιων συσσιτίων για άπορους
δηµότες. Άποροι δηµότες για τη λήψη των ως άνω παρο-
χών είναι εκείνοι που περιλαµβάνονται σε κατάσταση
την οποία συντάσσει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, του οικεί-
ου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, η οποία µπορεί να λάβει πλη-
ροφορίες για τους άπορους δηµότες από τους εφηµέρι-
ους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσης σε αριστούχους
δηµότες µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

δδ) Η παροχή αναµνηστικών ειδών σε συµµετέχοντες
σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α..

3. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου κατα-
λαµβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκ-
δοθεί πριν από την ισχύ του άρθρου αυτού, καθώς και τις
καταλογιστικές πράξεις που εκκρεµούν για εκδίκαση ε-
νώπιον των Τµηµάτων ή της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή εκδικάσθηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη
του ∆ικαστηρίου µέχρι την ισχύ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 38
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

και Τ.Ε.∆.Κ.

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), µετά τη λέξη «Τµήµατα»,
προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελή Τµήµατα».

2. Στο άρθρο 161 του ν. 3584/2007 προστίθεται παρά-
γραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου ή του Συνδέσµου
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή
χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσω-
τερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήµου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότε-
ρα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκη-
ση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη
βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του ∆ήµου.

δ. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτρο-
πής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συ-
ζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον
των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α-
πό τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆η-
µαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των απο-
φάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
στ. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών

απολογισµών δράσης του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντί-
στοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και
ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη ∆η-
µαρχιακή Επιτροπή.

ζ. Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατι-
κής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή
της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινω-
νίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυ-
ναµικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται
στο ∆ήµο.

Ο ∆ήµαρχος µπορεί, µε απόφασή του, και µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί
και άλλες αρµοδιότητες στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ή-
µου.»

3. Στις παραγράφους 1α΄ περ. 14, 2α΄ περ. 14 και 3α΄
περ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3731/2008 και από την έναρ-
ξη ισχύος τούτου η φράση «άρθρου 15» αντικαθίσταται
από τη φράση «άρθρου 16».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.
3731/2008, µετά τη λέξη «∆ιευθυντή» προστίθεται η λέ-
ξη «Υποδιευθυντή».

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και
των Τ.Ε.∆.Κ., επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είναι οριοθε-
τηµένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένω-
ση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.), για χρονικό διάστη-
µα µέχρι δύο έτη, το οποίο µπορεί να παραταθεί για δύο,
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ακόµη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπα-
ση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που απο-
σπάται. Η σχετική δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπωµέ-
νων βαρύνει την Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.∆.Κ., αντι-
στοίχως.

6. Για τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των
Τ.Ε.∆.Κ. τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών, καθώς
και την αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση εφαρ-
µόζονται όσα ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των
∆ήµων.

Άρθρο 39
Έξοδα παράστασης αιρετών

Στην παρ. 7 του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

«Τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται τα αιρετά όρ-
γανα των ∆ήµων και Κοινοτήτων, τα οποία χαρακτηρίζο-
νται ως Άτοµα µε Αναπηρίες, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
σε σχέση µε τα καθοριζόµενα στην κοινή υπουργική α-
πόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων Χ.Υ.Τ.Α., ΦΟ.∆.Σ.Α. και ∆.Ε.Υ.Α.

1. Η προθεσµία της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), που προ-
στέθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν.
3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α΄) παρατείνεται ως την 31.12.2009.

2. Στους υφιστάµενους και εν λειτουργία Χώρους Υ-
γειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Κεντρι-
κής Εύβοιας στο ∆ήµο Χαλκίδας, του Νοµού Κιλκίς στο
∆ήµο Κιλκίς και του Νοµού Πιερίας στο ∆ήµο Κατερίνης
η διάθεση των απορριµµάτων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1
περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 33
του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) και τροποποιήθηκε µε την
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, µπορεί να γίνε-
ται από τις αντίστοιχες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, Κιλκίς και Κατερίνης µέ-
χρι τη χρονική ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.

3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3536/
2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 15 του
ν. 3688/2008, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολού-
θως:

«Το ίδιο ισχύει και για τον Ο.Τ.Α. που αποτελεί µόνος
του το ΦΟ.∆.Σ.Α. της διαχειριστικής περιοχής.»

4. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3536/
2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), εφαρµόζονται και για τους Φορείς
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) που λει-
τουργούν ως Ν.Π.Ι.∆..

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980
(ΦΕΚ 191 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η Επιχείρηση του παρόντος νόµου, καθώς και όσες
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης έχουν
συσταθεί κατ’ εφαρµογή ειδικών νόµων, καταρτίζουν κα-
νονισµούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις του
ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω
Κανονισµοί κυρώνονται από το Σώµα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του
ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄).»

6. α. Προσωπικό, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρ-
µογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόµων, οι ο-
ποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές,
επί µία, τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους µε
την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να εντα-
χθεί ή να µεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο ∆ήµο ή
σε νοµικά πρόσωπα αυτού.

β. Η ένταξη ή η µεταφορά γίνεται µε πράξη του αρµό-
διου προς διορισµό οργάνου, ύστερα από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και συντε-
λείται µε την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές
θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Σε περί-
πτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, µε την ίδια πρά-
ξη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, προσωποπα-
γείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µόλις κενωθούν µε
οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Το ύψος της αµοιβής του εντασσόµενου ή µεταφε-
ρόµενου προσωπικού, διέπεται από τις συλλογικές συµ-
βάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε, για το προσω-
πικό των Ο.Τ.Α., λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρε-
σίας τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία ∆.Ε.Υ.Α.

δ.i. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των
∆.Ε.Υ.Α. οι οποίες έχουν λυθεί, υποβάλλεται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

ii. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υπο-
βολή της, κατά το προηγούµενο εδάφιο, σχετικής αίτη-
σης, ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της
∆.Ε.Υ.Α..

ε. Οι πράξεις του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου εκ-
δίδονται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη της απόφα-
σης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοτικών και κοινοτικών

ιδρυµάτων και Ν.Π.∆.∆.

1. Στο τέλος του άρθρου 226 του ν. 3463/2006 προστί-
θεται παράγραφος ως εξής:

«Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυ-
µάτων απαιτείται περαιτέρω η χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραµµατέα της Πε-
ριφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύ-
στερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδει-
οδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 προ-
στίθενται εδάφια τελευταία ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νοµικών προσώ-
πων. Κάθε νοµικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισµό
Λειτουργίας του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέ-
ρω απόφαση.»

3. Στο τέλος του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 προστί-
θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα δηµοτικά και
κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για τα ο-
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ποία απαιτείται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία
χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Με όµοια απόφαση, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδει-
ας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλ-
ληλότητας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι γενικοί όροι λειτουργίας των παιδικών και βρεφονη-
πιακών σταθµών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, ανε-
ξάρτητα από τη νοµική τους µορφή. Κάθε παιδικός και
βρεφονηπιακός σταθµός των ∆ήµων και των Κοινοτήτων
καταρτίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας του σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση.

5. Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των
∆ήµων και των Κοινοτήτων εφαρµόζεται παιδαγωγικό
πρόγραµµα, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

6.α. Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λει-
τουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ∆ή-
µων και των Κοινοτήτων, και πάντως όχι πέραν της
31.12.2011, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει
η συστατική τους πράξη.

β. Ως τη σύνταξη των νέων κανονισµών λειτουργίας
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, τα
νοµικά αυτά πρόσωπα των ∆ήµων και Κοινοτήτων εξακο-
λουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τους υφιστάµε-
νους κανονισµούς λειτουργίας τους.

Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ∆ήµων και

δηµοτικών επιχειρήσεων

1. Οι δεδουλευµένες αποδοχές, περιλαµβανοµένων
και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των ε-
πιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλει-
οψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α.
και το οποίο απολύεται ή µεταφέρεται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), καταβάλλονται από τους οι-
κείους δήµους και κοινότητες, εφόσον το δηµοτικό ή κοι-
νοτικό συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των µελών του αποφασίσει αιτιολογηµένα, ότι υφί-
στανται οι απαιτούµενοι, για το σκοπό αυτόν πόροι.

2. Στη διάταξη του αρθρ. 269 του ν. 3463/2006, όπως ι-
σχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων
Ο.Τ.Α., του οποίου οι συµβάσεις µετατράπηκαν σε αορί-
στου χρόνου σύµφωνα µε το π.δ. 164/2004, έστω και αν
δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2005 οι διαδικα-
σίες σύστασης των θέσεων και κατάταξής τους.

3. Στις ρυθµίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρ-
θρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/
2006), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/
2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως ισχύουν, υπάγονται και οι δικη-
γόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής µέχρι 31.12.2005. Οι προθεσµίες της παρ. 2 περί-
πτωσης β΄ του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζουν από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

4. Το ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
που έχει προσληφθεί σε ∆ήµο ή Κοινότητα πριν από την
ισχύ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α΄) µπορεί, µε απόφαση

του δηµοτικού συµβουλίου και ύστερα από αίτησή του, η
οποία υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να µε-
ταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου ∆ήµου ή
Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης
στην οποία αιτείται µετάταξη. Σε περίπτωση που δεν υ-
φίσταται κενή θέση στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας, συνιστάται προσωρινή
προσωποπαγής θέση µε την πράξη µετάταξης. Ο υπάλ-
ληλος µετατάσσεται µε το βαθµό που κατέχει και ο χρό-
νος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσω-
πικού θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για
όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο µετατάσσε-
ται. Η µετάταξη ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου
για διορισµό οργάνου ύστερα από γνώµη του αρµόδιου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται µε µέρι-
µνα του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 224 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ.
9β του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση απόσπασης δηµοτικών αστυνοµικών
για συνυπηρέτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 73, δεν ισχύει η δέσµευση της ο-
κταετίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 43
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας

διαµονής στην απασχόληση

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χο-
ρηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαµονής, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), ό-
πως ισχύει κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του
π.δ.131/2006 (ΦΕΚ 143 Α΄), σχετικά µε το δικαίωµα για
οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη µι-
σθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έρ-
γου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση.

2. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο
κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαµονής κατείχε προη-
γουµένως άδεια διαµονής, η οποία του επέτρεπε την ά-
σκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας ή είχε
λάβει έγκριση για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δρα-
στηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί
να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαµονής του
προηγούµενου εδαφίου για ανεξάρτητη οικονοµική δρα-
στηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας
διαµονής.

Άρθρο 44
Επιµέρους ζητήµατα αδειών διαµονής

1. Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστί-
θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, µετά την ε-
νηλικίωση του ηµεδαπού τέκνου, χορηγείται παράταση
της άδειας διαµονής, για µια ακόµη πενταετία, κατά πα-
ρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ΄.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005, α-

40



ντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1

του παρόντος χορηγείται άδεια διαµονής για χρονικό
διάστηµα µέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:

α. Έχουν συνάψει σύµβαση εργασίας µε την εταιρία,
από την οποία προκύπτει ότι η αµοιβή τους είναι ίση,
τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου
εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για µέλη διοικητικών συµ-
βουλίων ή διαχειριστές ή νόµιµους εκπροσώπους, προ-
σκοµίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δηµοσίευσης του διορι-
σµού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση µη δηµοσί-
ευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή α-
ντίγραφο απόφασης του αρµόδιου οργάνου της εταιρεί-
ας για την ιδιότητά τους ως µελών διοικητικού συµβουλί-
ου ή διαχειριστών ή νόµιµων εκπροσώπων και βεβαίωση
της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των α-
ποδοχών τους.

β. Είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη εξόδων νοση-
λείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού α-
τυχήµατος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8
του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.

Η άδεια διαµονής, µε την επιφύλαξη ειδικών σχετικών
ρυθµίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι
τρίτων χωρών προσκοµίσουν δικαιολογητικά, από τα ο-
ποία να προκύπτει:

i. Η συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για

τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υπο-
χρεώσεων θα προσκοµίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού
σηµειώµατος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δή-
λωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδή-
µατα αντίστοιχα µε τις δηλωθείσες αποδοχές τους.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συ-
νοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 54 του παρόντος µέλη της οικογένειάς τους, στα ο-
ποία χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυ-
τόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος, εφό-
σον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό ει-
σόδηµα σταθερό και επαρκές που δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ
ετησίως προσαυξηµένο κατά 15% για κάθε µέλος της
οικογένειάς του.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υ-
πηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαµο-
νής για εργασία ή άδεια διαµονής και έγκριση πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαµονής που παρέχει
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3
του άρθρου 11 του νόµου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.»

5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/
2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ά-
δεια διαµονής, παρέχουν όµως εξαρτηµένη εργασία ή υ-
πηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δρα-
στηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη, κατ’ αντιστοιχία, ά-
δεια διαµονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργα-
σίας, επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από το δεύτερο ε-
δάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/
2005, όπως ισχύει, πρόστιµα. Σε περίπτωση υποτροπής
οι άδειες διαµονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.»

Άρθρο 45
Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987 ( ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, µετά τη φράση
«σωφρονιστικών καταστηµάτων», προστίθεται η φράση
«Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987, µετά τη φράση «το Ταµείο Χρηµατοδοτή-
σεως ∆ικαστικών Κτηρίων» προστίθεται η φράση «ή σε
άλλη Υπηρεσία του ∆ηµοσίου».

3. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία της παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 1734/1987, σε περίπτωση παραχώρη-
σης κατά κυριότητα ή κατά χρήση δηµόσιων δασικών ε-
κτάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος, η
παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης γίνεται µε απόφαση
του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, ανεξαρ-
τήτως του µεγέθους της παραχωρούµενης έκτασης, ύ-
στερα από εισήγηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 46
Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης

Στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

«3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύ-
κεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και ε-
παναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση α-
πό τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµι-
µων παραστατικών. Οι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος διακηρύξεις δηµοπρασιών συνεχίζουν και
ολοκληρώνονται µε το προγενέστερο νοµικό καθεστώς.»

Άρθρο 47
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας προσωπικού

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών

Ως τη χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ρα-
διοφωνικών σταθµών, κατά τις διατάξεις του ν. 3592/
2007, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 23 του
άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, για τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας του κάθε είδους απα-
σχολούµενου προσωπικού στους νοµίµως λειτουργού-
ντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς ελεύθε-
ρης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη της παρ. 7
του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 48
Τέλος επί των τιµολογίων διαφηµιστικής δαπάνης

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Αστική Εταιρεία ∆εο-
ντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/
2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιµολογίων
διαφηµιστικής δαπάνης κατά το µέρος που αυτή αφορά
στην αγορά χρόνου ή χώρου, µε σκοπό την µετάδοση ή
καταχώριση, µέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου,
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του κινηµατογράφου, του διαδικτύου και του ηµερήσιου
ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νό-
µιµα προορίζονται για υπαίθρια διαφήµιση, διαφηµιστι-
κών ή επί πληρωµή δηµοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό
τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κό-
στους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον
διαφηµιζόµενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό
τέλος, αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιµολόγιο
που εκδίδει ο πάροχος των διαφηµιστικών υπηρεσιών, ο
οποίος το εισπράττει αµέσως από τον διαφηµιζόµενο µε
την προσκόµιση του τιµολογίου και το καταθέτει σε ειδι-
κό λογαριασµό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυµα στο ό-
νοµα της «Αστικής Εταιρείας ∆εοντολογίας και Επικοι-
νωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από το τέλος του µήνα µέσα στον
οποίο αυτό εισπράχθηκε.

Άρθρο 49
Υπολογισµός δηµόσιας επιχορήγησης αεροπορικής

µεταφοράς εφηµερίδων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1998,
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 10
του ν. 3021/2002 και µε την παρ. 8 του άρθρου 15 του
ν. 3444/2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε κάθε περίπτωση η δηµόσια επιχορήγηση καλύπτει
τη διαφορά του αεροπορικού κοµίστρου, που διαµορφώ-
νεται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον χαµηλότερο τιµο-
λόγιο εµπορευµατικής µεταφοράς των επιβατικών αερο-
πορικών εταιρειών και του ειδικού τιµολογίου που καθο-
ρίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρούσας
διάταξης.»

Άρθρο 50
Ραδιοφωνικοί σταθµοί Πολιτικών Κοµµάτων

Ραδιοφωνικοί σταθµοί που ανήκουν, καθ’ οιονδήποτε
νόµιµο τρόπο, σε πολιτικό κόµµα που εκπροσωπείται στη
Βουλή, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά την ηµεροµηνία έ-
ναρξης της ισχύος του ν. 3592/2007 και πληρούν τα κρι-
τήρια του άρθρου 8 του ίδιου νόµου, έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγη-
ση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπι-
κού ραδιοφωνικού σταθµού κατά τους όρους του ανωτέ-
ρω νόµου και θεωρείται ότι λειτουργούν νοµίµως, στη
γεωγραφική περιοχή που εκπέµπουν, ως την έκδοση της
σχετικής αδείας, εφόσον υποβάλλουν κατά το νόµο υπο-
ψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 51
Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραµµατείας

Επικοινωνίας -Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης

1. Στο άρθρο 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστί-
θεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Οι περιορισµοί του άρθρου 22 του παρόντος νόµου
δεν ισχύουν για τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέ-
ρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που µετακινούνται
για την εξυπηρέτηση των δηµοσιογραφικών αποστολών
που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον
Πρωθυπουργό κατά τις µετακινήσεις τους στο εξωτερικό.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄)
αναριθµείται σε παράγραφο 5.

Άρθρο 52
Άδειες υπηρετούντων

σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

1. Οι διατάξεις περί κανονικής άδειας του ν. 3528/
2007, όπως ισχύει, εφαρµόζονται για όλες τις κατηγο-
ρίες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
– Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που υπηρετούν σε
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι όλων των κλάδων, καθώς και
οι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου δηµοσιογράφοι και οι Σύµβουλοι Επικοι-
νωνίας Α΄ µε θητεία, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι ή α-
ποσπασµένοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που
βρίσκονται σε ιδιαιτέρως αποµακρυσµένες χώρες, έχουν
το δικαίωµα επιπρόσθετης κανονικής άδειας έως επτά
(7) εργάσιµες ηµέρες.

3. Η έκταση της επιπρόσθετης κανονικής άδειας, κα-
θώς και ο ορισµός των χωρών που χαρακτηρίζονται ως ι-
διαιτέρως αποµακρυσµένες καθορίζονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης, ύστερα από γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Άρθρο 53
Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου

Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας

1. Τα δίδακτρα φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά
σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα σπουδών,
υποχρεωτικής, προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν στην Ελ-
λάδα, για τα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συµβού-
λων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµα-
τείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
που µετατίθενται από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
του εξωτερικού στην Κεντρική Υπηρεσία, καταβάλλονται
για κάθε τέκνο και για µία τριετία, σε ποσοστό πενήντα
(50%), από το ∆ηµόσιο, σε κάθε µετακίνηση από Γρα-
φείο Τύπου και Επικοινωνίας που βρίσκεται στο εξωτερι-
κό στην Κεντρική Υπηρεσία. Το δικαίωµα αυτό τελεί υπό
την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει υπηρετήσει του-
λάχιστον δύο (2) χρόνια σε Γραφείο Τύπου και Επικοινω-
νίας στο εξωτερικό και η µετάθεσή του στην Κεντρική Υ-
πηρεσία δεν οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωµα για το
οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Μετά το πέρας
της ανωτέρω τριετίας, και εφόσον ο υπάλληλος συνεχί-
σει να υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, τα δίδακτρα
καταβάλλονται σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε (75%) από
το ∆ηµόσιο. Η καταβολή των διδάκτρων από το ∆ηµόσιο
παύει αυτοδικαίως είτε µε τη συµπλήρωση συνεχούς πε-
νταετούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπη-
ρεσία είτε µε τη µετάθεση ή απόσπασή του σε Γραφείο
Τύπου και Επικοινωνίας.

2. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων που ανή-
κουν στον κλάδο Ακολούθων και Γραµµατέων Επικοινω-
νίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης, και είναι δικαιούχοι της κατα-
βολής των διδάκτρων σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµε-
να, τα δίδακτρα καταβάλλονται µία φορά για κάθε τέκνο,
για το χρονικό διάστηµα που αµφότεροι υπηρετούν στην
Κεντρική Υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση µετάθεσης ή απόσπασης ενός εκ των
συζύγων, από την Κεντρική Υπηρεσία, σε Γραφείο Τύπου
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και Επικοινωνίας, υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων
εκ µέρους του ∆ηµοσίου δεν υφίσταται, για το χρονικό
διάστηµα που ο υπάλληλος υπηρετεί στο εξωτερικό, και
µέχρι να επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία. Σε περί-
πτωση που ένας εκ των συζύγων υπηρετεί σε άλλη Υπη-
ρεσία στην οποία ισχύουν ανάλογες ρυθµίσεις, τα δίδα-
κτρα καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο µία φορά για κάθε
τέκνο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε Υπηρε-
σία.

Άρθρο 54
∆ασµολογικές και φορολογικές απαλλαγές

υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
στο εξωτερικό

Για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης των υπηρε-
τούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτε-
ρικό υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
– Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, του κλάδου Συµ-
βούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, το οποίο φέρουν
όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή
µε µετάθεση, παρέχονται οι δασµολογικές και φορολο-
γικές απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 1-4, 6, 8-12, 14 της υπουργικής απόφασης
∆. 247/13 (Οικονοµικών) της 6.4.1988 (ΦΕΚ 195 Β΄), η ο-
ποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από την έκδοσή της
από την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90
Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 55
Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ

Η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρα-
σης µπορεί να αποφασίσει:

1. Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας αδειοδό-
τησης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού, την επι-
στροφή των υποβληθέντων φακέλων σε εκείνους που
τους υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους. Προς τούτο
ειδοποιούνται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
σης µε τον κατά την κρίση της Ολοµέλειας προσφορότε-
ρο τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την παρα-
λαβή των φακέλων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προ-
θεσµία, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβου-
λίου Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή η οποία καταστρέφει ή
πολτοποιεί τους φακέλους.

2. Επί εγγράφων που υποβλήθηκαν για την έκδοση εκ-
δοθέντων ή µη πιστοποιητικών διαφάνειας, τα οποία δεν
εκδίδονται πλέον, την επιστροφή αυτών σε εκείνους που
τα υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους. Προς τούτο ει-
δοποιούνται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
µε τον κατά την κρίση της Ολοµέλειας προσφορότερο
τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την παραλαβή
των εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθε-
σµία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή, η οποία καταστρέφει ή πολ-
τοποιεί τα έγγραφα.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1946/
1991 (ΦΕΚ 69 Α΄) και του προεδρικού διατάγµατος 87/
1981 (ΦΕΚ 27 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 56
Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, υπαγόµε-
νη στην Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού. Η Γε-
νική ∆ιεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπη-
ρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται και ειδι-
κότερα:

α) Τον προγραµµατισµό και συντονισµό των λειτουρ-
γιών της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού σε
συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές, στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής και των πολιτικών που καθορίζει ο Ειδικός Γραµ-
µατέας, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των
στόχων και της αποστολής της.

β) Τον προγραµµατισµό των εργασιών και την κατανο-
µή των πόρων των ∆ιευθύνσεων της Ειδικής Γραµµατεί-
ας Ψηφιακού Σχεδιασµού.

γ) Την κατάρτιση προτύπων και σχεδίων για πολιτικές
που προάγουν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της
χώρας.

δ) Την κατάρτιση σχεδίων νόµου για την προώθηση
των πολιτικών που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών.

ε) Την πραγµατοποίηση εισηγήσεων για αρµοδιότητες
φορέων και τη δηµιουργία νέων οργανωτικών µονάδων
που υποστηρίζουν την υλοποίηση των δράσεων της εκά-
στοτε ψηφιακής στρατηγικής.
στ) Την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Πλη-

ροφορικής που συστάθηκε µε την ΠΥΣ 14/28.6.2004
(ΦΕΚ 116 Α΄).

Άρθρο 57
Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκρο-
τείται από:

α. Τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης και Οργάνωσης ∆ηµο-
σιονοµικής ∆ιαχείρισης και

β. τη ∆ιεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασµού και Χρηµατο-
δοτικών Εργαλείων.

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης και
Οργάνωσης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης είναι οι ακό-
λουθες και κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως
εξής:

α) Τµήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης:
- Η µέριµνα για την έκδοση οδηγιών οργάνωσης και δι-

οίκησης προς τις µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-
φιακού Σχεδιασµού και τους φορείς που εποπτεύονται
από αυτή, για το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους,
µε σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή της κυβερνητι-
κής πολιτικής και την εύρυθµη λειτουργία τους.

- Ο συντονισµός στην υποστήριξη δράσεων τεχνικής
βοήθειας (εθνικής και συγχρηµατοδοτούµενης) για την
εφαρµογή των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου φο-
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ρέων που συγχρηµατοδοτούνται από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

- Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεµάτων οργά-
νωσης του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφια-
κού Σχεδιασµού και των φορέων που εποπτεύονται από
αυτή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η
προώθηση της παραγωγής και εφαρµογής ενιαίας µεθο-
δολογίας διοίκησης – διαχείρισης έργων.

- Η µέριµνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισµό
µελών µη αµειβόµενων επιτροπών και οµάδων εργασίας
για τα θέµατα αρµοδιότητας της Ειδικής Γραµµατείας
Ψηφιακού Σχεδιασµού, εξαιρουµένων των επιτροπών
προµήθειας και παραλαβής.

- Η συγκέντρωση, συµπλήρωση και διαβίβαση των
πράξεων και εγγράφων για τις τοποθετήσεις, τις διαθέ-
σεις, τις αποσπάσεις, τις µεταθέσεις του προσωπικού
της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και των
φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η µέριµνα για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδει-
ών και των αδειών άνευ αποδοχών του προσωπικού της
Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και των φο-
ρέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η µέριµνα για την έκδοση των πράξεων και εγγρά-
φων για τη µετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπη-
ρεσίας του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφια-
κού Σχεδιασµού και των φορέων που εποπτεύονται από
αυτή.

- Η µέριµνα για τις προκηρύξεις διαγωνισµών ή επιλο-
γών για το διορισµό ή πρόσληψη προσωπικού στην Ειδι-
κή Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού.

- Η οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφω-
σης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους της Ει-
δικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και όλων των
Φορέων που εποπτεύονται από αυτή σε θέµατα κατάρτι-
σης σχεδιασµού και στρατηγικής στον τοµέα των νέων
τεχνολογιών στο πλαίσιο των σχετικών εξελίξεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Τµήµα Οργάνωσης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης:
- Η συγκέντρωση οικονοµικών στοιχείων, επεξεργασία

και κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού
της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και των
φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η µέριµνα για την έκδοση των αποφάσεων, των πρά-
ξεων και εντολών για την πραγµατοποίηση δαπανών του
τακτικού προϋπολογισµού, τη διενέργεια δηµόσιων µειο-
δοτικών διαγωνισµών, τις αποφάσεις κατακύρωσης των
αποτελεσµάτων αυτών, καθώς και τις συµβάσεις προµη-
θειών ή εκτελέσεως εργασιών ή αναθέσεως έργου σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα εθνική και κοι-
νοτική νοµοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται κάθε φορά.

- Η πρόταση για τις δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων µε Φορέα την Ειδική Γραµµατεία Ψη-
φιακού Σχεδιασµού και η ευθύνη κατανοµής των επιχο-
ρηγήσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

- Η µέριµνα για την έκδοση των αποφάσεων ορισµού
εκκαθαριστή, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
1 της απόφασης 194902/1969 (ΦΕΚ 77 Β΄/22.11.1969)
του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.) «Περί της διαδικα-
σίας πληρωµών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρα-
κτήρα δαπανών».

- Η εποπτεία υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προ-
πληρωµής.

- Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόµενα
νοµικά πρόσωπα.

- Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η µέριµνα για τη
διενέργεια των διαδικασιών για την προµήθεια του παγί-
ου και αναλώσιµου υλικού της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-
φιακού Σχεδιασµού.

γ) Γραφείο Γραµµατείας:
- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
- Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των

εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλ-
λασσόµενων µε τη ∆ιεύθυνση και για την εν γένει γραµ-
µατειακή υποστήριξη των µονάδων και του προσωπικού
της ∆ιεύθυνσης.

3. ∆ιεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασµού και Χρηµατοδοτι-
κών Εργαλείων

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ψηφιακού Σχεδια-
σµού και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων είναι οι ακόλουθες
και κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής:

α) Τµήµα Ψηφιακής Πολιτικής και Νέων Τεχνολογιών:
- Η διαµόρφωση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσε-

ων και προτάσεων στον Ειδικό Γραµµατέα σε θέµατα
που σχετίζονται µε την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική
της χώρας και την προώθηση των ψηφιακών τεχνολο-
γιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνι-
κής δραστηριότητας της χώρας.

- Η ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη διαµόρφωση σχε-
δίων και δράσεων στον τοµέα της Ψηφιακής Στρατηγι-
κής και της µεταφοράς των νέων στρατηγικών στον οι-
κονοµικό σχεδιασµό της χώρας.

- Η µέριµνα για τη σύνταξη εγγράφων προς την Επι-
τροπή Πληροφορικής και προς τα Όργανα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

- Η µέριµνα για την υποστήριξη και παρακολούθηση
της εφαρµογής συµφωνιών στρατηγικής συνεργασίας
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και εταιρειών πλη-
ροφορικής που συµβάλλουν στη περιφερειακή ανάπτυξη
και την εν γένει επιτάχυνση της τεχνολογικής πορείας
της Χώρας.

- Η µέριµνα για τις απαντήσεις σε ερωτήµατα κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων,
αρµοδιότητας της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχε-
διασµού.

- Η µέριµνα για τη σύνταξη ερωτηµάτων προς το Νοµι-
κό Συµβούλιο του Κράτους για θέµατα αρµοδιότητας της
Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού.

- Η µέριµνα για την προβολή και δηµοσιότητα των δρα-
στηριοτήτων της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδια-
σµού.

β) Τµήµα Χρηµατοδοτικών Εργαλείων:
- Η µέριµνα για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου

πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη νέων εταιρειών και
µέσω αυτών καινοτοµιών στον τοµέα της τεχνολογίας
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα.

- Η µέριµνα για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα προσφέρουν πρό-
σθετες χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της τεχνολογίας
πληροφορικής και επικοινωνιών, σύµφωνα µε τις πλέον
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και η διασφάλιση της συ-
µπληρωµατικότητας µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, την
ΕΤΕΠ και άλλες πηγές χρηµατοδότησης.

- Η µέριµνα για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση των χρηµατοδοτικών εργαλείων.

- Η µέριµνα για τη σύνταξη των απαραίτητων νοµοθε-
τικών πράξεων σύστασης και λειτουργίας των χρηµατο-
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δοτικών εργαλείων.
- Η µέριµνα για τις προκηρύξεις διαγωνισµών επιλογής

ιδιώτη διαχειριστή και θεµατοφύλακα των χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων
αυτών και τη σύµβαση αναθέσεως έργου.

- Η µέριµνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισµό
µελών των επενδυτικών επιτροπών των χρηµατοδοτικών
εργαλείων.

- Η µέριµνα για την παρακολούθηση, παραλαβή, αξιο-
λόγηση και έγκριση της τήρησης των συµβατικών υπο-
χρεώσεων του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα.

γ) Γραφείο Γραµµατείας:
- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
- Η αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, η υπο-

δοχή και πληροφόρηση των συναλλασσοµένων µε τη ∆ι-
εύθυνση και για η εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη
των µονάδων και του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 58
Σύσταση και κάλυψη θέσεων

1. Οι θέσεις προσωπικού των διευθύνσεων του προη-
γούµενου άρθρου ορίζονται σε δεκαεπτά (17) από τις ο-
ποίες:

α) Του κλάδου Οικονοµικού κατηγορίας ΠΕ1 θέσεις
δώδεκα (12) και κατηγορίας ∆Ε θέσεις δύο (2).

β) Του κλάδου Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ θέσεις
τρεις (3).

2. Για την πλήρωση της θέσης προϊσταµένου Γενικής
∆ιεύθυνσης επιλέγεται από την οικεία υπηρεσία υπάλλη-
λος κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Οικονοµικού του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε εµπειρία τουλάχι-
στον πέντε (5) ετών σε συστήµατα διαχείρισης συγχρη-
µατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων στο
πλαίσιο των νόµων 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) και
3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄).

3. Η κάλυψη των θέσεων προσωπικού των διευθύνσε-
ων του προηγούµενου άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων
των θέσεων προϊσταµένων τµηµάτων και προϊσταµένων
διευθύνσεων γίνεται κατ’ επιλογήν της οικείας υπηρε-
σίας:

α) Από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

β) Με µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων των κλάδων
Οικονοµικού – ∆ιοικητικού και Πληροφορικής κατηγο-
ρίας ΠΕ, µε αίτησή τους, από άλλες υπηρεσίες του ∆η-
µόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων.

4. Η µεταφορά του προσωπικού µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε συνιστώµε-
νες, µε την προβλεπόµενη στην περίπτωση (β) της παρα-
γράφου 3 του παρόντος άρθρου σχετική πράξη, θέσεις ι-
διωτικού δικαίου, αντίστοιχης ειδίκευσης µε ταυτόχρονη
δέσµευση µόνιµων θέσεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των κα-
τά τα ανωτέρω µεταφερόµενων υπαλλήλων στους φο-
ρείς από τους οποίους προέρχονται θεωρείται ως διανυ-
θείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται για τη µισθολογι-
κή και βαθµολογική τους εξέλιξη.

5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η στελέ-
χωση των ∆ιευθύνσεων δύναται να γίνει και µε απόσπα-
ση ή µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο

και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ι-
σχυουσών διατάξεων. Για τη µετάταξη απαιτείται οι υ-
πάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία µετατάσσονται.

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/
2006 (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως
εξής:

«α. Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-
φιακού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005,
περιλαµβάνεται και το προσωπικό γραµµατειακής υπο-
στήριξης.

β. Οι αποσπάσεις προσωπικού, συµπληρωµατικά προς
τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.
3389/2005, γίνονται για χρονικό διάστηµα έως τεσσά-
ρων (4) ετών και δύνανται να παρατείνονται µία ή περισ-
σότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.

γ. Οι συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
έργου της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού
της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 συνάπτονται
απευθείας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία µε την επιφύ-
λαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νοµοθε-
σίας.»

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/
2006 (ΦΕΚ 210 Α΄) η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 7
και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Στην Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού δύ-
ναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
της εθνικής νοµοθεσίας, να συστήνονται και να συγκρο-
τούνται οµάδες εργασίας ή επιτροπές: (α) µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε σκοπό
την εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεών της και (β)
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο-
µικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιου Υ-
πουργού για θέµατα συναρµοδιότητάς του µε σκοπό την
υποβοήθηση των θεµάτων αυτών. Η αµοιβή των µελών
των εν λόγω οµάδων και επιτροπών καθώς και τα έξοδα
µετακίνησής τους καλύπτονται από τον τακτικό προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι
αµοιβές καθορίζονται σύµφωνα µε το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄). Το ύψος και το είδος των εξόδων µετακίνησης
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ειδι-
κότερα θέµατα της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχε-
διασµού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητές
της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνω-
ση και η λειτουργία της και κάθε άλλο σχετικό θέµα.».

Άρθρο 60
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά-
ξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενό του.
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Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν, από τις
επί µέρους διατάξεις του, ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Ι. Παπαθανασίου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. Πάλλη - Πετραλιά ∆. Αβραµόπουλος

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. - Γ. ∆ένδιας

Αριθµ. 157/10/2009

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθ-
µίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις ορ-
γάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»

Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου ρυθµίζονται
θέµατα: α. προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και β. οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.λπ.. Ειδικότερα:

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των προτεινόµε-
νων ρυθµίσεων, στις οποίες υπάγεται το προσωπικό, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
του ∆ηµοσίου εν γένει, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, που κατέχει οργανική θέση και απασχο-
λείται µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 1)

2.α.i) Οι θέσεις του προαναφερόµενου προσωπικού
κατατάσσονται σε πέντε (5) βαθµούς (Α΄- Ε΄) συνολικά
και είναι οργανικώς ενιαίες για όλους τους βαθµούς κά-
θε εκπαιδευτικής βαθµίδας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ), καθώς και
για το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).

β. Ορίζεται ο εισαγωγικός και καταληκτικός βαθµός
των υπαλλήλων κατά εκπαιδευτική βαθµίδα, καθώς και ο
εισαγωγικός βαθµός και για το Ε.Ε.Π.. (άρθρο 2)

3.α. Προσδιορίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτεί-
ται να έχει διανυθεί στον κατεχόµενο βαθµό για την προ-
αγωγή των υπαλλήλων στον ανώτερο βαθµό, καθώς και

ο απαιτούµενος χρόνος για τη βαθµολογική εξέλιξη των
υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας κατόχων µεταπτυχια-
κού ή διδακτορικού διπλώµατος, υπό την οριζόµενη έν-
νοια και συναφούς µε τα αντικείµενα στα οποία είναι δυ-
νατό να απασχοληθούν κατά τις οργανικές διατάξεις της
υπηρεσίας τους.

β. Προβλέπεται ότι τα δύο πρώτα έτη, που διανύονται
στον εισαγωγικό βαθµό όλων των εκπαιδευτικών βαθµί-
δων, αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία.

γ. Τίθεται απαγόρευση για την άσκηση οποιουδήποτε
επαγγέλµατος και παράλληλης απασχόλησης, όσον α-
φορά στο ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, που επιλέγε-
ται σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας.

(άρθρο 3)
4. α. Καθορίζονται η διαδικασία προαγωγής των εν λό-

γω υπαλλήλων, στον ανώτερο βαθµό, καθώς και τα στοι-
χεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, που λαµ-
βάνονται υπόψη από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο,
για τη διαπίστωση της συνδροµής των ουσιαστικών προ-
σόντων, κατά τις προαγωγές των υπαλλήλων.

β. Οι εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων που λαµβάνο-
νται υπόψη για το σχηµατισµό της κρίσης του υπηρεσια-
κού συµβουλίου αφορούν στην τελευταία πενταετία.

γ. Καθορίζεται, επίσης, ο τρόπος και η διαδικασία κα-
τάρτισης των πινάκων προακτέων και µη προακτέων.

δ. Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις προαγωγών δεν δηµο-
σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 4)

5.α. Ορίζονται οι διατάξεις του: i) Υπαλληλικού Κώδικα
(άρθρα 88-95 και 97-98), ii) Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (άρθρα 90 – 97, 99 και
102) και iii) Κώδικα Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοι-
πών Ν.Π.∆.∆. (Κεφάλ. Β΄, Ε΄ και άρθρο 88 του Κεφ.
ΣΤ΄), που είτε εφαρµόζονται ευθέως ή ανάλογα για το
προσωπικό Ι.∆.Α.Χ. είτε δεν θίγονται από την εφαρµογή
τους.

β. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του
π.δ. 410/1988 και προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που
το προσωπικό Ι.∆.Α.Χ. κατά τη συµπλήρωση του 65ου έ-
τους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει τριάντα πέ-
ντε (35) έτη συνολική υπηρεσία στο ∆ηµόσιο, παρατείνε-
ται η παραµονή του στην Υπηρεσία, µέχρι τη συµπλήρω-
ση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους
της ηλικίας. (άρθρο 5)

6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συµµετοχή του
προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. στη διαδικασία επιλογής προϊστα-
µένων οργανικών µονάδων υπό την οριζόµενη έννοια.
Ειδικότερα ορίζονται και τα εξής:

α. Η επιλογή προϊσταµένων γίνεται ενιαία για το µόνι-
µο προσωπικό και για το προσωπικό Ι.∆.Α.Χ..

β. Οι ειδικότητες στις οποίες πρέπει να ανήκει το προ-
σωπικό Ι.∆.Α.Χ., προκειµένου να κριθεί για την κατάληψη
θέσεων προϊσταµένων, καθορίζονται µε τους οργανι-
σµούς των οικείων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆..

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
π. δ/γµα, των όρων και προϋποθέσεων και, όπου απαιτεί-
ται, της σχετικής διαδικασίας για την επιλογή των προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων από το προσωπικό
Ι.∆.Α.Χ..

δ. Καθορίζεται η συγκρότηση του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου, όσον αφορά στους αιρετούς εκπροσώπους,
σε περίπτωση που κατά την επιλογή προϊσταµένων συµ-
µετέχουν και υπάλληλοι Ι.∆.Α.Χ.. (άρθρα 6 και 7)

7. Προβλέπεται ότι το προσωπικό Ι.∆.Α.Χ. του ∆ηµοσί-
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ου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, στο οποίο χο-
ρηγείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι
βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές, εφό-
σον η νόσος είναι ιάσιµη. (άρθρο 8)

8. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2946/2001 και προβλέπεται η επέκταση, µε π.δ/γµα, των
σχετικών µε το πειθαρχικό δίκαιο διατάξεων του Κώδικα
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007) και στο προσωπικό
Ι.∆.Α.Χ. του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των νοµαρχια-
κών αυτοδιοικήσεων, που κατέχει οργανικές θέσεις.

Παράλληλα, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω
π.δ/τος, καταργούνται οι σχετικές µε τα ανωτέρω διατά-
ξεις του π.δ. 410/1988 (άρθρα 37-45). (άρθρο 9)

9.α.Παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς σε κενές ορ-
γανικές θέσεις Ι.∆.Α.Χ. προσωπικού, µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υπουργείο
σε Υπουργείο ή σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε ν.π.δ.δ.
ή µεταξύ τους και αντιστρόφως, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων της παρ.1, του άρθρου 71, του Υ.Κ.

β. Επεκτείνονται και εφαρµόζονται ανάλογα οι ρυθµί-
σεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 και για την αµοι-
βαία µεταφορά προσωπικού µε σχέση Ι.∆.Α.Χ. του ∆ηµο-
σίου και των Ν.Π.∆.∆..

γ.i) Παρέχεται η δυνατότητα αµοιβαίας µεταφοράς υ-
παλλήλων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. από υπουρ-
γείο σε υπουργείο ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε
Ν.Π.∆.∆. και αντιστρόφως ή µεταξύ τους, µε την οριζό-
µενη προϋπόθεση.

ii) Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις που κατέχονται από
τους µεταφερόµενους λογίζονται κενές.

δ. Απαγορεύεται η µεταφορά υπαλλήλου µε σύµβαση
εργασίας Ι.∆.Α.Χ. πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την
πρόσληψη ή την προηγούµενη µεταφορά του, µε τις ορι-
ζόµενες εξαιρέσεις. (άρθρο 10)

10.α. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 34 του π.δ. 418/1988 µετάταξη προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
από θέση µιας ειδικότητας, σε θέση άλλης ειδικότητας,
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, του Υπουργείου ή αυ-
τοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ανή-
κει ο µισθωτός, πραγµατοποιείται, εφεξής, µε ταυτόχρο-
νη µεταφορά της θέσης που κατέχει, ύστερα από γνώµη
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.

β. Επανακαθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι
δυνατή, στο εξής, η διενέργεια της προαναφερόµενης
µετάταξης. (άρθρο 11)

11. Τίθενται οι αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις, για
την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων. Ειδικότε-
ρα.

α. Ορίζεται ο τρόπος κατάταξης των υπηρετούντων
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, κατά
την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, υπαλλήλων
µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. στους νέους βαθµούς.

β. Για την κατάταξή του προαναφερόµενου προσωπι-
κού λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας
του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και ο χρόνος που ανα-
γνωρίζεται, µε ειδικές διατάξεις, ως πραγµατική υπηρε-
σία. Ο χρόνος στράτευσης δεν θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας.

γ.i) Οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν, κατά τη δηµοσί-
ευση του υπό ψήφιση νόµου, εκτός οργανικών θέσεων,
κατατάσσονται αυτοδικαίως σε κενές οργανικές θέσεις
µε την ίδια σχέση εργασίας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθ-
µίδας και ειδικότητας.

ii) Για την κατάταξη εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη.

iii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις, συνιστώνται µε την πράξη κατάταξης οι αναγκαί-
ες, για την κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, προσωπο-
παγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέ-
χουν. (άρθρο 12)

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ι-
σχύει, και επανακαθορίζεται ο τρόπος δηµοσιοποίησης
των πινάκων κατάταξης των διαγωνιζοµένων σε γραπτό
διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και των πινάκων προτε-
ραιότητας ή επιτυχίας των υποψηφίων, που συµµετέ-
χουν στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάσει προτεραι-
ότητας ή θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και
υπαλλήλων επί θητεία, αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι πίνα-
κες αυτοί δεν αποστέλλονται, εφεξής, για ανάρτηση στα
καταστήµατα των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών, καθώς και οι πί-
νακες προτεραιότητας ή / και των υποψηφίων καταχωρί-
ζονται στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., που αποστέλλει
στον Τύπο, για δηµοσίευση, ανακοίνωση, µε την οποία
γνωστοποιείται η σχετική καταχώρηση. (άρθρο 13)

2. Συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 3074/2002, που
ρυθµίζουν θέµατα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης και ορίζονται τα εξής:

α. Παρέχεται κατά την οριζόµενη διαδικασία το δικαίω-
µα νοµικής στήριξης από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους ή ∆ικηγόρους του ∆ηµοσίου, ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων και στους ειδικούς επιθεωρητές,
που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και στους Επιθεωρητές ή Ε-
πιθεωρητές – Ελεγκτές των Σωµάτων και των Υπηρε-
σιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των ιδιαίτερων Σωµάτων
και Υπηρεσιών Επιθεώρησης (παρ. 2 άρθρου 1 ν. 3074/
2002), για πράξεις ή παραλείψεις που τους αποδίδονται,
στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, να ζητά από το ∆ηµόσιο, ή από
τους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1, του ν. 3074/2002
να παρίστανται κατά την ακροαµατική διαδικασία προς υ-
ποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

γ. Προβλέπεται η αυτοδίκαια λήξη της θητείας των
βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε
τη λήξη της θητείας του. (άρθρο 14)

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα να εκτελούν χρέη β΄ α-
νακριτικού υπαλλήλου, στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή
προανακρίσεις, που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.∆.∆. και
διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ∆Ε κατηγορίας, οι οποίοι
υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στο Σ.Ε.Ε.∆.∆.

β.i) Χορηγούνται έξοδα µετακίνησης εντός έδρας,
στους Επιθεωρητές – Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
στους Βοηθούς Επιθεωρητές – Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Κε-
ντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του
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Σ.Ε.Ε.∆.∆., καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το
λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρη-
τή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ii) Το ύψος των καταβαλλοµένων, κατά τα ανωτέρω, ε-
ξόδων µετακίνησης και οι προϋποθέσεις καταβολής
τους, ορίζονται µε κ.υ.α..

γ. Λογίζεται, ως υπηρεσία Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης,
η υπηρεσία των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, σε θέση
Προϊσταµένου Επιθεωρητή.

δ. Προβλέπεται η εγγραφή, υπό ίδιο φορέα, στον προ-
ϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαιτου-
µένων για τη λειτουργία του Σώµατος Επιθεωρητών-
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) πιστώσεων
και ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Ε.Ε.∆.∆., ως
διατάκτης των δαπανών αυτών.

Ρυθµίζονται θέµατα εκθέσεων αξιολόγησης των Επι-
θεωρητών – Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών του Σ.Ε.Ε.∆.∆.

ε.i) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη
εντολή, για τη συµβουλευτική νοµική υποστήριξη του
Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Σ.Ε.Ε.∆.∆.).

ii) H αντιµισθία των ανωτέρω δικηγόρων καθορίζεται
µε κ.υ.α.. (άρθρο 15)

4.α. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 8
του ν. 2190/1994 και αυξάνεται, κατά δέκα (10) µονάδες
(από 20 σε 30), η προσαύξηση της βαθµολογίας του γρα-
πτού διαγωνισµού που διενεργείται, από το Α.Σ.Ε.Π., για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, προκειµένου οι υπο-
ψήφιοι να καταταγούν στους σχετικούς πίνακες. Η προ-
σαύξηση αυτή προβλέπεται για τους υποψήφιους δηµό-
τες συγκεκριµένων παραµεθόριων και προβληµατικών
περιοχών, οι οποίες εν προκειµένω επανακαθορίζονται.

β. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3320/2005 όπως ισχύουν και ορίζεται ότι οι υπάλληλοι
ο.τ.α. α΄ βαθµού και των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι υπηρε-
τούν σε προβληµατική περιοχή για να τύχουν του ευερ-
γετήµατος της επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοι-
κίας, θα πρέπει η κατοικία να βρίσκεται εντός των ορίων
του νοµού ή εντός του νησιού, όπου υπηρετούν, κατά
περίπτωση. (άρθρο 16)

5. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. (άρθρο 58, παρ. 5, του ν. 3528/2007) και του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων (άρθρο 65 του ν. 3584/2007) και προβλέπεται ότι, οι
αποδοχές, που παρέχονται στους υπαλλήλους στους ο-
ποίους χορηγείται τµηµατικά άδεια για µετεκπαίδευση ή
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό, αυξάνονται
κατά 15%. Σε περίπτωση δε που η µετεκπαίδευση ή µε-
ταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυµα,
το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του ∆ήµου όπου
εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, η προσαύξηση απο-
δοχών µπορεί να ορίζεται, µε απόφαση του υπηρεσιακού
συµβουλίου, έως και 30%. (άρθρο 17)

6.α. Αυξάνεται κατά ένα (1) µήνα, για κάθε τέκνο πέ-
ραν του ενός, η χορηγούµενη άδεια λοχείας σε περίπτω-
ση πολύδυµης κύησης.

β. Χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών, στον πατέρα υ-
πάλληλο, σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια χορη-
γείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, υπό την οριζόµενη
προϋπόθεση. (άρθρο 18)

7. Συµπληρώνονται – τροποποιούνται διατάξεις του ν.
3528/2007 και του ν. 3613/2007, που ρυθµίζουν θέµατα

µετατάξεων και ορίζονται τα ακόλουθα:
α.i) Οι µετατάξεις, σε άλλο Υπουργείο ή δηµόσια υπη-

ρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, διενεργού-
νται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγο-
ρίας, µε την οριζόµενη επιφύλαξη, εφόσον ο µετατασσό-
µενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον ο-
ποίο µετατάσσεται.

ii) ∆εν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν από την
πάροδο πέντε (5) ετών από το διορισµό ή από προηγού-
µενη µετάταξή του, µε εξαίρεση τη µετάταξη σε παραµε-
θόριες περιοχές ή την αµοιβαία µετάταξη.

iii) Παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα να
αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσια-
κών συµβουλίων, σε περίπτωση που οι κενές θέσεις του
κλάδου, στον οποίο ανήκει ο µετατασσόµενος υπερβαί-
νουν το 50% του συνόλου των οργανικών θέσεων του
κλάδου αυτού.

β.i) Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις και κατά την οριζό-
µενη διαδικασία, η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων του
δηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., από υπουργείο σε υπουργείο
ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.∆.∆. και αντιστρό-
φως ή µεταξύ τους.

ii) Στις περιπτώσεις αυτές, οι θέσεις που κατέχονται α-
πό τους µετατασσόµενους λογίζονται κενές.

γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις
στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα υπαλλήλου ο οποίος µε-
τατάσσεται ή µεταφέρεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύ-
ουσας διάταξης, σε υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, συνιστώνται οι αναγκαίες
προσωποπαγείς θέσεις µε τη σχετική πράξη µετάταξης ή
µεταφοράς. (άρθρο 19)

8.α.i) Επανακαθορίζεται ο χρόνος αυτοδίκαιης απόλυ-
σης από την υπηρεσία, του προσωπικού µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσί-
ου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς
και των µόνιµων υπαλλήλων των ίδιων φορέων, που κατά
την µονιµοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό κα-
θεστώς του Ι.Κ.Α.

ii) Επιβάλλεται η υποχρέωση στους ασφαλιστικούς ορ-
γανισµούς κύριας ασφάλισης να κοινοποιούν υποχρεω-
τικά την πράξη συνταξιοδότησης στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆.
ή στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, όταν ο συνταξιο-
δοτούµενος αποχωρεί από τους φορείς αυτούς.

iii) Αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η
του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του υπό ψή-
φιση νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι συ-
νταξιούχοι οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του νόµου, συ-
νέχισαν την απασχόλησή τους στον ίδιο φορέα µετά τη
συνταξιοδότησή τους.

iv) Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι την 1η του επόµε-
νου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης µήνα,
καταβάλλονται, διαζευκτικά κατ’ επιλογή του απολυοµέ-
νου, οι αποδοχές ή η σύνταξη αυτού.

β. Παρέχεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης αυτοκινή-
του ∆ηµόσιας Χρήσεως (∆.Χ.) από τακτικούς υπαλλή-
λους του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., µόνο µε εκµίσθω-
ση, εφόσον απέκτησαν τούτο, αποκλειστικά είτε µε γονι-
κή παροχή, είτε λόγω κληρονοµικής διαδοχής.

γ.i) Θεωρείται, ως νοµίµως καταβληθέν και δεν αναζη-
τείται, το επίδοµα πληροφορικής, το οποίο καταβλήθηκε
από 1.1.1997, κατ’ επίκληση των οριζόµενων διατάξεων.

ii) Με κ.υ.α., ρυθµίζονται ειδικότερα σχετικά θέµατα
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συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας επιστροφής
καταβληθέντων ποσών, σε συµµόρφωση προς σχετικές
καταλογιστικές πράξεις.

δ. Εξαιρούνται, αναδροµικά από 6.8.2004 (ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 3260/2004), από τους περιορισµούς
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 και των παρ. 1, 2
και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, που συνάπτο-
νται µε φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες λειτουργίας
των Κ.Ε.Π. Οι προαναφερόµενοι περιορισµοί αναφέρο-
νται στη διάρκεια και στη διαδικασία σύναψης των συµ-
βάσεων. (άρθρο 20)

9. Ρυθµίζονται διάφορα ζητήµατα, που αφορούν στη
λειτουργία υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (Γε-
νική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης). Ειδικότερα µεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων, από
τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι των Γενικών
∆ιευθύνσεων i) ∆ιοικητικής Υποστήριξης και ii) ∆ιοικητι-
κού Εκσυγχρονισµού, καθώς και των Τµηµάτων της ∆ι-
εύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και
Προϋπολογισµού και Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Οικο-
νοµικού.

β.i) Επανακαθορίζονται οι κλάδοι προσωπικού, από
τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι συγκεκριµέ-
νων Τµηµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ii) Οι προϊστάµενοι που ασκούν, κατά τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου, καθήκοντα προϊσταµένου στα
συγκεκριµένα Τµήµατα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθή-
κοντα αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας τους.

γ. Αυξάνονται, κατά δύο (2), οι οργανικές θέσεις του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών.

δ. Εφαρµόζονται, αναλόγως και για την αγορά ακινή-
του για τη στέγαση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, συγκεκριµένες
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

ε. Το σχετικό τίµηµα βαρύνει το προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. (άρθρο 21)

10. Προτείνονται ρυθµίσεις, που αφορούν στο Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.∆.∆.Α.). Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

α. Από τη σύσταση της θέσης Αναπληρωτή ∆ιευθυντή
Ινστιτούτου Επιµόρφωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 13 της παρ. 1 της περ. α(ii) του ν. 3205/2003,
περί καταβολής µηνιαίου επιδόµατος θέσης ευθύνης ύ-
ψους εβδοµήντα (70) ΕΥΡΩ στους προϊσταµένους Υπο-
διευθύνσεων ∆ιοίκησης.

β.i) Καταργείται, από 1.7.2009, η διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007 που υποχρεώνει τα Υ-
πουργεία, τις αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, τα
Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού να εγγράφουν
στον προϋπολογισµό του έτους, κατά το οποίο προγραµ-
µατίζεται ο διορισµός των νέων υπαλλήλων τους, τις α-
ναγκαίες πιστώσεις για την αντιµετώπιση των κάθε εί-
δους δαπανών για την εισαγωγική εκπαίδευση αυτών.

ii) Οι φορείς, οι οποίοι έχουν εκκρεµότητα µεταφοράς
πιστώσεων προς το Ε.Κ.∆.∆.Α. για προγράµµατα εισα-
γωγικής εκπαίδευσης που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµ-
φωνα µε την ανωτέρω διάταξη, οφείλουν να άρουν την
εν λόγω εκκρεµότητα το αργότερο ως την 31.12.2009,
προκειµένου να εφαρµόζονται εφεξής προγράµµατα ει-
σαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων τους.

iii) Μέχρι την προαναφερόµενη καταληκτική προθε-
σµία το Ε.Κ.∆.∆.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στους οι-
κείους φορείς τυχόν αδιάθετες πιστώσεις προγραµµά-
των εισαγωγικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σύµ-
φωνα µε την καταργούµενη διάταξη. (άρθρο 22)

11. ∆εν δηµοσιεύονται εφεξής στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και οι αποφάσεις ορισµού των µελών των
επιτροπών και συµβουλίων, που συνιστώνται στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει.

(άρθρο 23)
12.α.i) Παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης, µε απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών, µέχρι τριών (3) τακτικών υ-
παλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, για την επιστηµονική ή τεχνική υπο-
στήριξη της Α∆Ε∆Υ.

ii) Στους διατιθέµενους υπαλλήλους καταβάλλονται οι
κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα που λαµβάνουν οι
υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οργανι-
κά, εκτός από τα επιδόµατα της παρ. 9 του άρθρου 12
του ν. 3205/2003, καθώς και των ειδικών ανθυγιεινών και
επικίνδυνων συνθηκών εργασίας.

iii) Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπώµενων βαρύνει
την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.

iv) Οι ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για το προσωπικό
που καλύπτει ανάγκες επιστηµονικής ή τεχνικής υποστή-
ριξης της Α∆Ε∆Υ από 1.1.2000.

β.i) Περιλαµβάνονται στους φορείς παροχής πιστοποι-
ηµένης επιµόρφωσης και οι φορείς επιµόρφωσης της Α-
∆Ε∆Υ «Κοινωνικό Πολύκεντρο» και «∆ιαβαλκανικό Ινστι-
τούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».

ii) Για τους προαναφερόµενους φορείς παροχής επι-
µόρφωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 39 του π.δ. 57/2007, όσον αφορά στα κριτήρια ε-
πιλογής των επιµορφουµένων, στη συµµετοχή τους και
στα χορηγούµενα πιστοποιητικά επιµόρφωσης.

γ. Η έναρξη ισχύος των ρυθµίσεων ανατρέχει στην
15.5.2009. (άρθρο 24)

13. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αναδιάρθωση
των ∆ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών
της χώρας. Ειδικότερα.

α.i) Εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη µεταφορά στην α-
ντίστοιχη ∆ΥΠΕ οι οργανικές θέσεις που συστάθηκαν µε
τις οριζόµενες κ.υ.α. στις ∆ιευθύνσεις Υγείας και Πρό-
νοιας των Περιφερειών της χώρας και ανήκουν στους
κλάδους ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Στατι-
στικής και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µαζί µε το προσωπι-
κό που τις κατέχει.

ii) Για τη διαπίστωση της κατά ανωτέρω µεταφοράς εκ-
δίδονται σχετικές διαπιστωτικές πράξεις.

β.i) Μεταφέρονται αυτοδικαίως στις ∆ΥΠΕ σαράντα
(40) εκ των εβδοµήντα (70) θέσεων προσωπικού που συ-
στάθηκαν για τις ανάγκες στελέχωσης των ∆ιευθύνσε-
ων ∆ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών (άρ-
θρο 11, παρ. 11 του ν. 3172/2003).

ii) Οι υπόλοιπες τριάντα (30) θέσεις αποτελούν οργανι-
κές θέσεις των Τµηµάτων Πρόνοιας των Περιφερειών
της χώρας.

iii) Η κατανοµή των προαναφερόµενων θέσεων στις
Περιφέρειες και στις ∆ΥΠΕ διενεργείται µε αποφάσεις
των οικείων υπουργών. (άρθρο 25)

14. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αποσπάσεις
προσωπικού στα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης. Ειδι-
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κότερα.
α.i) Επεκτείνεται η δυνατότητα απόσπασης στο Περι-

φερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και υπαλλήλων οι οποίοι κα-
τέχουν οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα που βρίσκονται
και εκτός των χωρικών ορίων της οικείας Περιφέρειας.
Καθ’ όµοιο τρόπο µπορεί να καλύπτονται και οι θέσεις
∆ιευθυντών των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης.

ii) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τα-
µείο Ανάπτυξης µπορεί να ανανεώνονται για µία ή περισ-
σότερες φορές χωρίς χρονικό όριο, καταργουµένου του
υφιστάµενου περιορισµού [µέχρι επτά (7) έτη].

iii) Καταργείται η υφιστάµενη δυνατότητα για την κα-
ταβολή, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου, πρόσθετης α-
µοιβής στους αποσπώµενους που κατέχουν ειδικές γνώ-
σεις και εµπειρία. (άρθρο 26)

15. Συνιστώνται πεντακόσιες (500) συνολικά θέσεις
µόνιµου προσωπικού στις Περιφέρειες της χώρας κατά
κατηγορία, ως ακολούθως:

α. ΠΕ κατηγορίας: εκατόν δέκα επτά (117) θέσεις
β. ΤΕ κατηγορίας: πενήντα επτά (57) θέσεις
γ. ∆Ε κατηγορίας: τριακόσιες είκοσι έξι (326) θέσεις.

(άρθρο 27)
16. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις

του ν. 1164/1981 περί συστάσεως στη Μυτιλήνη του
Μουσείου – Βιβλιοθήκης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριά-
δη – Τεριάντ κ.λπ. και προβλέπονται µεταξύ άλλων τα α-
κόλουθα:

α. Η θέση του ∆ιευθυντή του Μουσείου καλύπτεται ε-
φεξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα καταργούµενης της διάταξης που ισχύει σήµερα και
προβλέπει το διορισµό στη θέση αυτή χωρίς διαγωνισµό,
από τον Υπουργό Πολιτισµού, προσώπου υποδεικνυοµέ-
νου από τον δωρητή.

β. Επαναπροσδιορίζονται οι οργανικές θέσεις του εν
λόγω νοµικού προσώπου και καθορίζονται τα προσόντα
διορισµού στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα προβλέπονται
οι ακόλουθες θέσεις:

i) Μία (1) θέση ∆ιευθυντή.
ii) Τρεις (3) θέσεις σε κλάδο ΠΕ κατηγορίας.
iii) Έξι (6) θέσεις σε κλάδο ∆Ε κατηγορίας.
iv) ∆ύο (2) θέσεις σε κλάδο ΥΕ κατηγορίας.
γ. Μετατρέπονται, σε προσωρινούς, οι κλάδοι: i) ∆Ε

∆ιοικητικός-Λογιστικός, ii) ΥΕ Κλητήρων-Φυλάκων, που
περιλαµβάνουν τρεις (3) θέσεις οι οποίες και καταργού-
νται αυτοδικαίως µετά την αποχώρηση των υπαλλήλων
που τις κατέχουν.

δ. Ρυθµίζονται θέµατα κατάταξης του υπηρετούντος
προσωπικού στις νέες θέσεις του. (άρθρο 28)

17. α. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις των
ν. 344/1976 και 3463/2006 καθώς και των άρθρων 1 και 8
του π.δ/τος 497/1991 περί ληξιαρχικών πράξεων, κτήσε-
ως δηµοτικότητας και δηµοτολογίου και εισάγονται ρυθ-
µίσεις για την προσαρµογή τους στα ισχύοντα µετά την
εφαρµογή του ν. 3719/2008 περί του συµφώνου συµβίω-
σης.

β. Προβλέπεται περαιτέρω ότι, ληξιαρχικές πράξεις
συµφώνων συµβίωσης που έχουν συνταχθεί µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου αποδεικνύουν, σε
κάθε περίπτωση, την ισχύ της συµφωνίας των συµβαλ-
λοµένων. (άρθρο 29)

18.α. Αναγνωρίζεται ως Ιερά Νήσος, η νήσος Μήλος
του νοµού Κυκλάδων για την εξυπηρέτηση συγκεκριµέ-
νων στόχων.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
π.δ/γµα, των ειδικότερων θεµάτων, που σχετίζονται µε
την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων. (άρθρο 30)

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα, για τον καθορισµό, µε
κ.υ.α.: i) των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στις οποίες
θα γίνει η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων απλού-
στευσης διαδικασιών και µείωσης διοικητικών βαρών, για
επιχειρήσεις σε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ii) τυχόν
νέων διαδικασιών για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένης
κάθε φορά αρµοδιότητας και iii) της χρονικής διάρκειας
της πιλοτικής εφαρµογής.

β. Παράλληλα, µε την ίδια ή όµοια απόφαση, και µόνο
για το διάστηµα της πιλοτικής εφαρµογής, παρέχεται και
η δυνατότητα για τον ορισµό συγκεκριµένης υπηρεσίας
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οµάδας υπαλλήλων
της ή / και υπαλλήλων άλλων εµπλεκόµενων υπηρεσιών
ή φορέων του δηµοσίου, που καθίσταται αρµόδια για τη
διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας σε όλες της τις φά-
σεις ή σε µέρος αυτής, ως την έκδοση της τελικής πρά-
ξης. (άρθρο 31)

2.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του
π.δ. 242/1996 και επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις κα-
τά τις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η διενέργεια
δηµοπρασίας για τη µίσθωση από τις νοµαρχιακές αυτο-
διοικήσεις (ν.α.) ακινήτων.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, η µίσθωση ακινήτων εθνικών
κληροδοτηµάτων, τα οποία εποπτεύονται από το ∆ηµό-
σιο, συνάπτεται µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία
(2/3 του συνόλου των µελών του) και καθορίζει τη διάρ-
κεια της µίσθωσης, το ύψος του µισθώµατος και τους ό-
ρους αναπροσαρµογής του. Οι όροι της σχετικής σύµβα-
σης εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών.

Παρέχεται περαιτέρω η δυνατότητα στον µισθωτή
(ν.α.) να προβαίνει, σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθω-
σης (άνω των 50 ετών), σε εργασίες ανακαίνισης και α-
ποκατάστασης του µισθίου, σύµφωνα µε τις λειτουργι-
κές του ανάγκες. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον
προϋπολογισµό της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.

β. Η δυνατότητα λύσης, µονοµερώς, από την νοµαρ-
χιακή αυτοδιοίκηση, της σύµβασης µίσθωσης ακινήτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ.
242/1996, εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις µεταφοράς
υπηρεσιών των ν.α. σε ακίνητα που έχουν µισθωθεί κατά
τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν οφείλεται ου-
δεµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή. (άρθρο 32)

3. Προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή και για τους υ-
παλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ν.α.
των διατάξεων περί µετατάξεων υπαλλήλων των ν.α. σε
διάφορους δηµόσιους φορείς και αντίστοιχα (άρθρο 109
του π.δ. 30/1996). (άρθρο 33)

4.α. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που διενεργήθη-
καν µετά την 1.7.2005 από τις νοµαρχιακές αυτοδιοική-
σεις, τους δήµους, τις κοινότητες και τους συνδέσµους
δήµων και κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση
αρµοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κεί-
µενη νοµοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψή τους, συ-
νέτρεξαν πληµµέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισµού τους, υπό τις ο-
ριζόµενες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέ-
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χουν σωρευτικά.
β. Προβλέπεται ότι, καταλογισµοί, οι οποίοι έγιναν για

τις νοµιµοποιούµενες κατά τα ανωτέρω δαπάνες, σε βά-
ρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς και των υπαλλήλων των ο.τ.α. και
των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, εφόσον δεν
έχουν εκτελεσθεί ως τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νό-
µου, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά
διαγράφονται. (άρθρο 34)

5. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµαρχο που παραι-
τείται να καταλάβει θέση δηµοτικού συµβούλου. Στην
περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυ-
ρούς προτίµησης δηµοτικός σύµβουλος.

β. Απαγορεύεται η ένταξη σε άλλη παράταξη ή η ίδρυ-
ση νέας ή η εκλογή ως µέλους του προεδρείου ή της δη-
µαρχιακής επιτροπής ή ο ορισµός, ως Αντιδηµάρχου, µέ-
λους του δηµοτικού συµβουλίου, που ανεξαρτητοποιή-
θηκε από την παράταξή του. Παρέχεται όµως η δυνατό-
τητα επανένταξης του προαναφερόµενου στην παράτα-
ξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, υπό τις οριζόµε-
νες προϋποθέσεις.

γ. Καταβάλλονται, από τον οικείο δήµο ή κοινότητα, οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ασφαλι-
σµένο, προκειµένου για τα οριζόµενα αιρετά όργανά
τους, τα οποία λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και εί-
ναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα.

δ.i) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εξόδων παρά-
στασης, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών, στον αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτρο-
πής του συνδέσµου ο.τ.α. α΄ βαθµού, εφόσον ο απολογι-
σµός του συνδέσµου υπερβαίνει τα τριάντα εκατοµµύρια
(30.000.000) ΕΥΡΩ.

ii) Τα χορηγούµενα έξοδα παράστασης, ανέρχονται
στο ήµισυ των εξόδων παράστασης του Προέδρου του
Συνδέσµου. (άρθρο 35)

6. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας (ν. 1828/1989, ν. 3536/2007, ν.
3731/2008 και ν. 3463/2006), που ρυθµίζουν θέµατα λει-
τουργίας Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης, µε αιτιολογηµέ-
νη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβου-
λίου, ποσοστού µέχρι 12%, του 1/3 των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των δήµων και κοινοτήτων που
προέρχονται από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων και προορίζονται για τη χρηµατοδότηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήµων και κοινοτή-
των, για την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που
διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµι-
κού έτους και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτι-
κά ή έκτακτα έσοδά τους.

β. Παύει να ισχύει ο περιορισµός της παρ. 4 του άρ-
θρου 23 του ν. 3536/2007, σύµφωνα µε τον οποίο οι δια-
τιθέµενες πιστώσεις, για την πληρωµή υποχρεωτικών
δαπανών (µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των πιστώσε-
ων που έχουν εγγραφεί για έργα τα οποία δεν έχουν ε-
κτελεστεί και δεν µπορούν πια να εκτελεστούν) κατά το
τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους, δε µπορεί να
προέρχεται από τις πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται α-
πό τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Σ.Α.Τ.Α.).

γ. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που απαι-
τούνται για τη λήψη δανείου από τους οικείους δήµους
και τις κοινότητες, µε ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων

από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις ή από το τµήµα των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται
για επενδυτικές δραστηριότητες (Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σ.Α.Τ.Α.). Εφεξής, είναι δυνατή
η λήψη δανείου και για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση ε-
νεργειών ή δράσεων εν γένει (και όχι µόνο συγκεκριµέ-
νων έργων ή προµηθειών).

δ. Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής και των Ερευ-
νητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) στις προ-
γραµµατικές συµβάσεις που µπορούν να συνάπτουν οι
διάφοροι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ιδρύ-
µατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το δηµόσιο, µεταξύ
τους ή και µε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για
την µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανά-
πτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρε-
σιών κάθε είδους.

ε. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση και υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις, η δυνατότητα οδήγησης και χειρισµού
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των ο.τ.α. α΄
βαθµού, σε ειδικές περιπτώσεις, από µόνιµους ή µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλ-
λήλους.

στ. Επανακαθορίζεται η πλειοψηφία που απαιτείται
για τη λήψη της απόφασης του οικείου δηµοτικού ή κοι-
νοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται η αµοιβή
δικηγόρων για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νο-
µικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση
ή εµπειρία (εφεξής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του συµβουλίου, αντί της ισχύου-
σας σήµερα πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνό-
λου των µελών του). (άρθρο 36)

7.α.i) Παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του βαρυνόµε-
νου µε καταλογισµό και µετά από συνεκτίµηση συγκεκρι-
µένων στοιχείων να µειώνει το ποσό του καταλογισµού,
ως το ένα δέκατο (1/10) του καταλογισθέντος ποσού,
καθώς και να απαλλάσσει τον υπαίτιο, από τις προσαυ-
ξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου, α-
κόµη και στην περίπτωση που υφίσταται ελαφρά αµέλεια
αυτού, κατά την εκδίκαση των ενδίκων µέσων της έφε-
σης και της αναίρεσης σε υποθέσεις από καταλογιστικές
πράξεις, που: αα) εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε
βάρος των: i) αιρετών οργάνων δήµων και κοινοτήτων, ii)
υπαλλήλων της οικονοµικής διαχείρισης τούτων, iii) υ-
παλλήλων δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και ιδρυµάτων αυτών, και
ββ) αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα µέχρι 1.7.2005.

ii) Το ∆ικαστήριο µπορεί ν’ απαλλάξει, επίσης, τον κα-
ταλογισθέντα, από το συνολικό ποσό του καταλογισµού,
αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέ-
ντος συγγνωστή πλάνη για το δηµιουργηθέν έλλειµµα.

iii) Προβλέπεται η εξαίρεση από τις εν λόγω ρυθµίσεις
των καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες αφορούν απο-
δοχές και αποζηµιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήµων, κοι-
νοτήτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυ-
µάτων αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών ορ-
γάνων δήµων και κοινοτήτων.

β. Θεωρείται για πληρωµή, από τα αρµόδια όργανα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) κατά τον προληπτικό έλεγ-
χο των δαπανών, χρηµατικό ένταλµα που αφορά σε λει-
τουργικές υπό την οριζόµενη έννοια δαπάνες που δεν
προβλέπονται µεν από το νόµο, αλλά σχετίζεται µε την
ανάπτυξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α..

(άρθρο 37)
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8.α. Συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Κατάστα-
σης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
και καθορίζονται, µεταξύ άλλων, αναλυτικά, οι αρµοδιό-
τητες του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου ή Συνδέσµου
Ο.Τ.Α..

β.i) Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης, µε κ.υ.α., υ-
παλλήλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα στην Κε-
ντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτή-
των (Τ.Ε.∆.Κ.), για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο έτη, το ο-
ποίο µπορεί να παραταθεί για δύο, ακόµη, έτη και αντί-
στροφα.

ii) H δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπώµενων βαρύνει
την Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.∆.Κ. (φορέα υποδοχής),
αντιστοίχως.

γ. Προβλέπεται ότι, για τις αποδοχές των ειδικών συ-
νεργατών των Τ.Ε.∆.Κ., τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης,
καθώς και για την αποζηµίωση για υπερωριακή απασχό-
ληση αυτών, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τους ειδι-
κούς συνεργάτες των δήµων. (άρθρο 38)

9. Προσαυξάνονται, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), τα
έξοδα παράστασης που δικαιούνται τα αιρετά όργανα
των δήµων και κοινοτήτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως
Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις. (άρθρο 39)

10.α. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα για τη
διάθεση απορριµµάτων από τις οικείες ∆ηµοτικές Επιχει-
ρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης στους υφιστάµενους
και εν λειτουργία Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµ-
µάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), συγκεκριµένων περιοχών, µέχρι την
χρονική ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.

β. Παρέχεται η δυνατότητα και στον ο.τ.α., που αποτε-
λεί µόνος του τον Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (ΦΟ.∆.Σ.Α.) της διαχειριστικής περιοχής, να συνά-
πτει συµβάσεις για τη µίσθωση συγκεκριµένου έργου, ύ-
στερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµο-
θεσίας.

γ. Εφαρµόζονται και για τους ΦΟ.∆.Σ.Α., που λειτουρ-
γούν ως Ν.Π.Ι.∆., οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23,
του ν. 3536/2007, που προβλέπουν την παρακράτηση
των εισφορών τους από τους Κ.Α.Π., σε περίπτωση µη
καταβολής αυτών, µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµι-
κού έτους.

δ. Προβλέπεται η κατάρτιση κανονισµών εργασίας κα-
τά τις ειδικότερες ρυθµίσεις του ν.δ. 3789/1957, όπως ι-
σχύουν από τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Απο-
χέτευσης, κατά την οριζόµενη διαδικασία.

ε. Παρέχεται, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, η δυ-
νατότητα ένταξης ή µεταφοράς στον οικείο ∆ήµο ή σε
νοµικά πρόσωπα αυτού, προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ∆ηµοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), οι οποίες λύ-
θηκαν ή λύονται.

Η ένταξη ή η µεταφορά διενεργείται κατά την οριζόµε-
νη διαδικασία, µε την ίδια σχέση εργασίας σε κενές ορ-
γανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, µε την ί-
δια πράξη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, προσω-
ποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µόλις κενω-
θούν µε οποιονδήποτε τρόπο.

Τα θέµατα που αναφέρονται στην αµοιβή του εντασ-
σόµενου ή µεταφερόµενου προσωπικού, διέπονται από
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκά-

στοτε, για το προσωπικό των ο.τ.α., λαµβανοµένης υπό-
ψη της προϋπηρεσίας τους, η οποία διανύθηκε στην οι-
κεία ∆.Ε.Υ.Α.. (άρθρο 40)

11. Ρυθµίζονται θέµατα δηµοτικών και κοινοτικών ι-
δρυµάτων και Ν.Π.∆.∆. Ειδικότερα µεταξύ άλλων προ-
βλέπονται τα εξής:

α.i) Για την λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών ι-
δρυµάτων απαιτείται η χορήγηση, από τον Γενικό Γραµ-
µατέα της οικείας Περιφέρειας, άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας.

ii) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών: αα) των προϋποθέ-
σεων για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, της διαδικα-
σίας αδειοδότησης και ελέγχου των προαναφερόµενων
φορέων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας,
ββ) των γενικών όρων λειτουργίας των ανωτέρω νοµι-
κών προσώπων, γγ) των δηµοτικών και κοινοτικών νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τα οποία απαιτεί-
ται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, των προϋποθέσεων
για τη χορήγηση της άδειας, των τυχόν τεχνικών προ-
διαγραφών και ειδικών όρων καταλληλότητάς τους, της
διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου αυτών, καθώς και
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας, δδ) των γενικών ό-
ρων λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών των δήµων και των κοινοτήτων, ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή τους.

β. Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των
δήµων και των κοινοτήτων εφαρµόζεται παιδαγωγικό
πρόγραµµα.

γ. Για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς
που λειτουργούν, ως δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου, θέση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας υπέχει, µέχρι την 31.12.2011, η συστατική τους
πράξη. (άρθρο 41)

12.α. Αναλαµβάνεται, από τους οικείους δήµους και
κοινότητες και υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, η υπο-
χρέωση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών, πε-
ριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του
προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει οι
ανωτέρω φορείς ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρι-
κού τους κεφαλαίου και το οποίο µεταφέρεται κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινο-
τήτων (ν. 3463/2006).

β. Υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 269 του ν.
3463/2006, και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.,
του οποίου οι συµβάσεις µετατράπηκαν σε αορίστου
χρόνου, σύµφωνα µε το π.δ. 164/2004.

γ. Επανακαθορίζεται η πλειοψηφία των µελών του οι-
κείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που απαιτεί-
ται για τη λήψη απόφασης περί καθορισµού, κατά παρέκ-
κλιση των οριζόµενων διατάξεων, αµοιβής των πληρε-
ξουσίων δικηγόρων, που διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινό-
τητα, για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση ειδικών
νοµικών ζητηµάτων.

δ. Προβλέπεται η υπαγωγή και των δικηγόρων που εί-
χαν προσληφθεί σε δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις
µε σχέση έµµισθης εντολής, µέχρι 31.12.2005, στις ρυθ-
µίσεις των παρ. 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 3613/2007 περί µεταφοράς πλεονάζοντος προ-
σωπικού δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων που συγ-
χωνεύονται ή µετατρέπονται, κατ’ εφαρµογή των προα-
ναφερόµενων διατάξεων.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης, υπό προϋποθέ-
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σεις, σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου δήµου ή κοι-
νότητας και κατά την οριζόµενη διαδικασία, του ένστο-
λου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που έχει
προσληφθεί πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002. Σε περί-
πτωση που δεν υφίσταται κενή θέση, συνιστάται προσω-
ρινή προσωποπαγής θέση µε την πράξη µετάταξης.

(άρθρο 42)

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

1.α. Παρέχεται πρόσβαση στη µισθωτή απασχόληση
και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου χωρίς να απαιτείται
ειδική έγκριση και σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους ο-
ποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια
διαµονής, για οικογενειακή επανένωση.

β.i) Ορίζεται ρητά η περίπτωση κατά την οποία παρέχε-
ται αποκλειστικά και µόνο η δυνατότητα άσκησης ανε-
ξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας από τους προα-
ναφερόµενους.

ii) Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής, για α-
νεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, δεν θεωρείται ως
αρχική χορήγηση άδειας διαµονής. (άρθρο 43)

2.α. Χορηγείται παράταση της άδειας διαµονής, για
µία ακόµη πενταετία, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµε-
νων προϋποθέσεων, στους γονείς ανηλίκων τέκνων – υ-
πηκόους τρίτων χωρών, µετά την ενηλικίωση του ηµεδα-
πού τέκνου τους.

β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις,που πρέπει να συ-
ντρέχουν για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας δια-
µονής που χορηγείται σε µέλη ∆.Σ., διαχειριστές και
προσωπικό εταιρειών υπηκόους τρίτων χωρών.

γ. Τίθεται ως προϋπόθεση, για τη χορήγηση ατοµικής
άδειας διαµονής στα µέλη της οικογένειας των υπηκόων
τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαµο-
νής, ως µελών ∆.Σ., διαχειριστών και προσωπικού εται-
ρειών, η διάθεση από τον συντηρούντα συγκεκριµένου
προσωπικού εισοδήµατος.

δ.i) Επιβάλλεται πρόστιµο, ύψους διακοσίων (200) ΕΥ-
ΡΩ και τετρακοσίων (400) ΕΥΡΩ σε περίπτωση υποτρο-
πής, στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι κατέχουν
άδεια διαµονής παρέχουν όµως εξαρτηµένη εργασία ή
υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δρα-
στηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη, κατ’ αντιστοιχία, ά-
δεια διαµονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργα-
σίας.

ii) Σε περίπτωση υποτροπής οι άδειες διαµονής ανακα-
λούνται ή δεν ανανεώνονται. (άρθρο 44)

3. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987, που ρυθµίζει θέµατα βοσκοτόπων δασικών
εκτάσεων κ.λπ. και προβλέπονται τα ακόλουθα:

i) Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση ή κυριότητα
δασικών εκτάσεων (µη αναδασωτέων και στερούµενων
προστατευτικής σηµασίας), για ορισµένο χρόνο, εφόσον
αυτές κρίνονται κατάλληλες και απαραίτητες για τη δη-
µιουργία και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξε-
νίας Μεταναστών.

ii) Η, κατά τις διατάξεις της παρ. 2Β του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987, παραχώρηση δασικών εκτάσεων µπορεί να
διενεργείται εφεξής και σε κάθε δηµόσια Υπηρεσία εν
γένει.

iii) Περιέρχεται, στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Περιφέ-
ρειας, η αρµοδιότητα για την παραχώρηση κατά κυριότη-
τα ή χρήση δηµόσιων δασικών εκτάσεων, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του προαναφερόµενου άρθρου, καθώς και η

αρµοδιότητα για αλλαγή χρήσης των εκτάσεων αυτών.
(άρθρο 45)

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

1.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
3548/2007 και προβλέπεται η καταβολή σε κάθε περί-
πτωση, από ανάδοχο εργολάβο ή προµηθευτή των δαπα-
νών δηµοσίευσης της διακήρυξης, των κηρύκειων και
των λοιπών εξόδων της δηµοπρασίας (αρχικής και επα-
ναληπτικής), µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστα-
τικών.

β.i) Τα καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από
την αµοιβή του εργολάβου ή προµηθευτή, ο οποίος ανα-
κηρύχθηκε ανάδοχος κατά την πρώτη πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή.

ii) Οι εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου, διακηρύξεις δηµοπρασιών συνεχίζουν και ολο-
κληρώνονται µε το προγενέστερο νοµικό καθεστώς.

(άρθρο 46)
2. Εξακολουθεί να ισχύει, µέχρι τη χορήγηση αδειών

στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς ελεύ-
θερης λήψης, η διάταξη του άρθρου 1, παρ. 23, του ν.
2328/1995, η οποία: i) Ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη σύ-
ναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ των επι-
χειρήσεων αυτών και του κάθε είδους απασχολούµενου
σ’ αυτές προσωπικού.

ii) Προβλέπει, παράλληλα, το καθεστώς, που εφαρµό-
ζεται σε περίπτωση µη υπογραφής των ανωτέρω συλλο-
γικών συµβάσεων εργασίας. (άρθρο 47)

3.α.i) Προβλέπεται η θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ της
Αστικής Εταιρείας ∆εοντολογίας και Επικοινωνίας (αστι-
κή εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

ii) Το τέλος αυτό, που βαρύνει το διαφηµιζόµενο, α-
νέρχεται σε ποσοστό 0,02%, επί της καθαρής αξίας του
κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου, για την µετάδο-
ση ή καταχώριση, µέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώ-
νου, του κινηµατογράφου, του διαδικτύου και του ηµερή-
σιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που
νόµιµα προορίζονται για υπαίθρια διαφήµιση, διαφηµι-
στικών ή επί πληρωµή δηµοσιεύσεων.

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την είσπραξη και α-
πόδοση, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, του εν λόγω
ειδικού τέλους. (άρθρο 48)

4. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2644/1998 και αποσαφηνίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η
προβλεπόµενη από τις διατάξεις αυτές δηµόσια επιχο-
ρήγηση της µεταφοράς των ηµερήσιων και εβδοµαδιαί-
ων εφηµερίδων, στο εσωτερικό της χώρας, καλύπτει τη
διαφορά του αεροπορικού κοµίστρου, όπως αυτή δια-
µορφώνεται, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον χαµηλό-
τερο τιµολόγιο εµπορευµατικής µεταφοράς των επιβατι-
κών αεροπορικών εταιρειών και του ειδικού τιµολογίου,
που καθορίζεται µε την σχετική κοινή υπουργική απόφα-
ση. (άρθρο 49)

5.α. Παρέχεται το δικαίωµα συµµετοχής στη διαγωνι-
στική διαδικασία, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκα-
τάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθ-
µού, στους ραδιοφωνικούς σταθµούς που ανήκουν σε
πολιτικά κόµµατα και πληρούν τις οριζόµενες προϋποθέ-
σεις.

β. Οι προαναφερόµενοι σταθµοί θεωρείται ότι λειτουρ-
γούν νοµίµως, στη γεωγραφική περιοχή που εκπέµπουν,
µέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον υποβάλ-
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λουν υποψηφιότητα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
(άρθρο 50)

6. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 11, του ν.
2685/1999 και ορίζεται ότι για τα υπηρεσιακά στελέχη
των Γενικών Γραµµατειών Επικοινωνίας και Ενηµέρω-
σης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που συνοδεύουν τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά
τις µετακινήσεις τους στο εξωτερικό, δεν ισχύουν οι ι-
σχύοντες περιορισµοί (άρθρο 22 του ν. 2685/1999), ως
προς την κατηγορία των ξενοδοχείων, στα οποία επιτρέ-
πεται η διαµονή τους. (άρθρο 51)

7.α. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του Κώ-
δικα ∆ηµοτικών Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., περί κανονικής άδειας, για όλες
τις κατηγορίες προσωπικού των Γενικών Γραµµατείων Ε-
πικοινωνίας και Ενηµέρωσης, που υπηρετούν σε Γρα-
φεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

β. Χορηγείται επιπρόσθετη κανονική άδεια, έως επτά
(7) εργάσιµες ηµέρες, στους µόνιµους υπαλλήλους ό-
λων των κλάδων, τους µόνιµους ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσιογράφους, κα-
θώς και στους Σύµβουλους Επικοινωνίας Α΄ µε θητεία, οι
οποίοι είναι τοποθετηµένοι ή αποσπασµένοι σε Γραφεία
Τύπου και Επικοινωνίας, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα α-
ποµακρυσµένες χώρες. (άρθρο 52)

8.α. Αναλαµβάνεται από το ∆ηµόσιο η καταβολή για
κάθε τέκνο και για µία τριετία, σε ποσοστό 50%, των δι-
δάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία
που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα σπουδών, υποχρε-
ωτικής, προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και λειτουργούν στην Ελλάδα, για τα τέκνα
των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γε-
νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που µετατίθενται από
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην
Κεντρική Υπηρεσία, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

β.i) Μετά το πέρας της τριετίας, και εφόσον ο υπάλλη-
λος συνεχίσει να υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, τα
δίδακτρα καταβάλλονται σε ποσοστό 75% από το ∆ηµό-
σιο.

ii) Η καταβολή των διδάκτρων, από το ∆ηµόσιο, παύει
αυτοδικαίως, είτε µε την συµπλήρωση συνεχούς πενταε-
τούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρε-
σία, είτε µε την µετάθεση ή απόσπασή του σε Γραφείο
Τύπου και Επικοινωνίας.

γ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται άπαξ για κάθε τέκνο, σε
περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων που ανήκουν στον
κλάδο Ακολούθων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Γε-
νικής Γραµµατείας Επικοινωνίας- Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και είναι δικαιούχοι, για το χρονικό διάστη-
µα που αµφότεροι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

δ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση µετάθεσης ή απόσπασης
ενός εκ των συζύγων, από την Κεντρική Υπηρεσία, σε
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, δεν υφίσταται υποχρέ-
ωση καταβολής των διδάκτρων εκ µέρους του ∆ηµοσίου,
για το χρονικό διάστηµα που ο υπάλληλος υπηρετεί στο
εξωτερικό και µέχρι να επανέλθει στην Κεντρική Υπηρε-
σία, ενώ όταν ένας εκ των συζύγων υπηρετεί σε άλλη Υ-
πηρεσία στην οποία ισχύουν ανάλογες ρυθµίσεις, τα δί-
δακτρα καταβάλλονται από το δηµόσιο µία φορά για κά-
θε τέκνο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε Υπη-
ρεσία. (άρθρο 53)

9. Παρέχονται οι δασµολογικές και φορολογικές α-
παλλαγές, που προβλέπονται από τις οριζόµενες διατά-

ξεις, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των
υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο
εξωτερικό υπαλλήλων των Γενικών Γραµµατειών Επικοι-
νωνίας και Ενηµέρωσης, του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας, τα οποία φέρουν όταν επι-
στρέφουν στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή µε µετά-
θεση. (άρθρο 54)

10. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την καταστροφή
συγκεκριµένων αρχείων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιο-
τηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). (άρθρο 55)

VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

1.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονο-
µικών, Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία
υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού
και καθορίζονται οι γενικές αρµοδιότητες (αποστολή)
αυτής.

β. Καθορίζονται, επίσης, η διάρθρωση των επίσης συνι-
στώµενων διευθύνσεων, από τις οποίες συγκροτείται η
συνιστώµενη Γενική ∆ιεύθυνση και οι αρµοδιότητες αυ-
τών, που κατανέµονται στις υποκείµενες οργανικές µο-
νάδες τους (Τµήµατα και Γραφεία). (άρθρα 56 και 57)

2.α. Ορίζονται σε δεκαεπτά (17), συνολικά, οι θέσεις
προσωπικού (15 ΠΕ και 2 ∆Ε κατηγορίας) των ανωτέρω
διευθύνσεων και ορίζεται ο τρόπος κάλυψης αυτών.

β. Προβλέπεται ότι, κατά την πρώτη εφαρµογή του υ-
πό ψήφιση νόµου, η στελέχωση των διευθύνσεων της εν
λόγω Γενικής ∆ιεύθυνσης, δύναται να γίνει και µε από-
σπαση ή µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων από το ∆ηµό-
σιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, κατά παρέκκλιση των ι-
σχυουσών διατάξεων. (άρθρο 58)

3. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
3492/2006, που αναφέρονται στη λειτουργία της Ειδικής
Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και προβλέπονται τα
ακόλουθα:

α.i) Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-
φιακού Σχεδιασµού, το οποίο µπορεί είτε να προσλαµβά-
νεται µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
έργου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών είτε να αποσπάται, περιλαµβά-
νεται και το προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης.

ii) Τίθεται, επίσης, ανώτατη χρονική διάρκεια, για την
απόσπαση υπαλλήλων γενικά στην Ειδική Γραµµατεία
Ψηφιακού Σχεδιασµού τα τέσσερα (4) χρόνια, µε δυνα-
τότητα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές και για
ίσο χρονικό διάστηµα.

β. Ορίζεται ότι, οι συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υ-
πηρεσιών ή έργου της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού
Σχεδιασµού µε χρηµατοοικονοµικούς και λοιπούς συµ-
βούλους, συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό και
µέχρι το κοινοτικό όριο που κάθε φορά ισχύει για τις δη-
µόσιες συµβάσεις υπηρεσιών.

γ.i) Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης και συγκρότη-
σης, µε υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, κα-
τά περίπτωση, οµάδων εργασίας ή επιτροπών µε σκοπό
την: αα) εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων της
Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού, ββ) υπο-
βοήθηση των θεµάτων συναρµοδιότητας µε άλλα υπουρ-
γεία.

ii) Η αµοιβή των µελών των εν λόγω οµάδων και επι-
τροπών που καθορίζεται σύµφωνα µε το ν. 3205/2003,
καθώς και τα έξοδα µετακίνησής τους καλύπτονται από
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας
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και Οικονοµικών. Το ύψος και το είδος των εξόδων µετα-
κίνησης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών.

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ρυθµίζονται ειδι-
κότερα θέµατα της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχε-
διασµού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητές
της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η λειτουρ-
γία της, και κάθε άλλο σχετικό θέµα. (άρθρο 59)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 8.792.140 ευρώ περίπου, που
αναλύεται ως ακολούθως:

i) 34.300 ευρώ, από την αύξηση, κατά δύο (2), των ορ-
γανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

(άρθρο 21 παρ. 9)
ii) 8.680.000 ευρώ, από τη σύσταση πεντακοσίων (500)

συνολικά (117 ΠΕ, 57 ΤΕ και 326 ∆Ε) θέσεων µόνιµου
προσωπικού στις Περιφέρειες της χώρας.

(άρθρο 27)
iii) 40.000 ευρώ, από την αντιµετώπιση των λειτουργι-

κών εξόδων της συνιστώµενης Γενικής ∆ιεύθυνσης Ψη-
φιακής Στρατηγικής. (άρθρο 56)

iv) 6.840 ευρώ, από την καταβολή επιδόµατος θέσης
ευθύνης στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων,
που θα συγκροτήσουν τη Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής
Στρατηγικής. (άρθρο 57)

v) 31.000 ευρώ, από την καταβολή µισθολογικών δια-
φορών στο Γενικό ∆ιευθυντή Ψηφιακής Στρατηγικής.

(άρθρο 56)
2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση τριών (3) θέσεων δι-

κηγόρων, µε έµµισθη εντολή, για τη νοµική υποστήριξη
του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.). Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκ-
δοση κ.υ.α., µε την οποία καθορίζεται η αντιµισθία των α-
νωτέρω και εκτιµάται στο ποσό των 93.000 ΕΥΡΩ περί-
που. (άρθρο 15 παρ. 6)

3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 70.000 ευρώ, περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λει-
τουργία των νεοσύστατων οργανικών µονάδων της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής. (άρθρο 57)

4. ∆απάνη από τη: i) ∆ηµοσίευση στον τύπο ανακοίνω-
σης του Α.Σ.Ε.Π., µε την οποία γνωστοποιείται η κατα-
χώριση στο δικτυακό τόπο της Αρχής των πινάκων κατά-
ταξης των διαγωνιζοµένων σε γραπτό διαγωνισµό του
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και των πινάκων προτεραιότητας ή επι-
τυχίας των υποψηφίων, που συµµετέχουν στη διαδικασία
πλήρωσης θέσεων, βάσει προτεραιότητας ή θέσεων ειδι-
κού επιστηµονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θη-
τεία, αντίστοιχα. (άρθρο 13 παρ. 2 και 3)

ii) Καταβολή εξόδων µετακίνησης εντός έδρας, στους
Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στους Βοη-
θούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
στο λοιπό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπη-
ρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.∆.∆., κα-
θώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσω-
πικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.

Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και ε-
κτιµάται στο ποσό των 350.000 ευρώ περίπου.

(άρθρο 15 παρ. 2)

iii) Άρση του περιορισµού, του άρθρου 22 του ν.
2685/2000, των κατηγοριών των ξενοδοχείων, στα οποία
επιτρέπεται η διαµονή των υπηρεσιακών στελεχών της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που µετακι-
νούνται για την εξυπηρέτηση των δηµοσιογραφικών α-
ποστολών, οι οποίες συνοδεύουν τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, κατά τις µετακινήσεις
τους στο εξωτερικό. (άρθρο 51)

iv) Κάλυψη των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή
ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα
σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα, των τέκνων
των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γε-
νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που µετατίθενται από
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην
Κεντρική Υπηρεσία, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

(άρθρο 53)
5. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από την καταβολή της

µισθοδοσίας του προσωπικού που στελεχώνει τις δεκαε-
πτά (17) θέσεις των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Ψηφιακής Στρατηγικής, σε περίπτωση κάλυψής
τους µε απόσπαση (κατά την πρώτη εφαρµογή του υπό
ψήφιση νόµου) ή µε µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η δαπά-
νη αυτή εξαρτάται από το βαθµό πλήρωσης των ανωτέ-
ρω θέσεων από µη υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και εκτιµάται κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των 305.000 ΕΥΡΩ. (άρθρο 58) Παράλληλα, σε
περίπτωση απόσπασης προσωπικού, αποτρέπονται σχε-
τικές δαπάνες του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά
οι αποσπώµενοι.

6. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή απο-
ζηµίωσης και εξόδων µετακίνησης στα µέλη των οµάδων
εργασίας ή επιτροπών, που δύναται να συσταθούν στην
Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, µε σκοπό την
εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεών της, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών
κ.υ.α.. (άρθρο 59)

7. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: i) Tη σύσταση των ανα-
γκαίων προσωποπαγών θέσεων για τη µετάταξη ή µετα-
φορά σε υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών µόνιµου ή µε σχέση Ι.∆.Α.Χ. προσωπι-
κού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον
οικείο κλάδο ή ειδικότητα. (άρθρο 19 παρ. 4)

ii) Τυχόν πρόσληψη προσωπικού στη Γενική ∆ιεύθυνση
Ψηφιακού Σχεδιασµού µε συµβάσεις παροχής ανεξάρτη-
των υπηρεσιών ή έργου. (άρθρο 59 παρ. 1α)

8. Απώλεια εσόδων από την παροχή δασµολογικών και
φορολογικών απαλλαγών για την εισαγωγή επιβατικού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης από τους υπηρετούντες
σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό υπαλ-
λήλους των Γενικών Γραµµατειών, του κλάδου Συµβού-
λων και Γραµµατείας Επικοινωνίας, που επιστρέφουν
στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή µε µετάθεση.

(άρθρο 54)
9. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προ-

στίµου, ύψους διακοσίων (200) ευρώ και τετρακοσίων
(400) ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής, στους υπηκόους
τρίτων χωρών, οι οποίοι κατέχουν άδεια διαµονής και
παρέχουν εξηρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή α-
σκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς την
απαιτούµενη, κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαµονής ή έγκριση
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πρόσβασης στην αγορά εργασίας. (άρθρο 44 παρ. 5)
10. Αποτροπή δαπάνης: i) από τη µη δηµοσίευση στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων προαγω-
γών προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.. (άρθρο 4 παρ. 5)

ii) µη ιδιαίτερα σηµαντική, από τη µη δηµοσίευση στο
ΦΕΚ των αποφάσεων ορισµού µελών των επιτροπών και
συµβουλίων, που συνιστώνται στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 2190/1994. (άρθρο 23)

iii) από τη καταβολή, εφεξής, χαµηλότερου ύψους δη-
µόσιας επιχορήγησης για την µεταφορά των ηµερήσιων
και εβδοµαδιαίων εφηµερίδων στο εσωτερικό της χώ-
ρας, λόγω επανακαθορισµού του τρόπου υπολογισµού
της. (άρθρο 49)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προ-
ϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: i) ∆ιατήρηση στην υ-
πηρεσία µέχρι την 1η του µεθεπόµενου µήνα από τη δη-
µοσίευση του υπό ψήφιση νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, των συνταξιούχων οι οποίοι, κατά τη δη-
µοσίευση του νόµου, συνέχισαν την απασχόλησή τους
στον ίδιο φορέα µετά τη συνταξιοδότησή τους.

(άρθρο 20 παρ. 2)
ii) Καταβολή αποδοχών, αντί σύνταξης, κατά το διά-

στηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συ-
νταξιοδότησης µέχρι την 1η του εποµένου από την έκδο-
ση της πράξης συνταξιοδότησης µηνός, στο προσωπικό
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α. α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και των µονίµων υπαλλήλων των ίδιων
φορέων, που διατήρησαν κατά τη µονιµοποίησή τους το
ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και επιλέγουν την κα-
ταβολή µισθών αντί σύνταξης κατά το προαναφερόµενο
χρονικό διάστηµα. (άρθρο 20 παρ. 3) Αντίστοιχα στην πε-
ρίπτωση αυτή, αποτρέπονται δαπάνες των οικείων α-
σφαλιστικών φορέων, λόγω µετάθεσης του χρόνου κα-
ταβολής συντάξεων στους δικαιούχους.

iii) Επιστροφή τυχόν καταλογισθέντων ποσών, που έ-
χουν καταβληθεί και αφορούν επίδοµα πληροφορικής.

(άρθρο 20 παρ. 5)
2. Νοµιµοποίηση δαπάνης, που αφορά στην καταβολή

από 1.1.1997 επιδόµατος πληροφορικής, κατ’ επίκληση
συγκεκριµένων διατάξεων. (άρθρο 20 παρ. 5)

3. Αποτροπή δαπάνης, από τη µη καταβολή αποδοχών
στο προσωπικό µε σχέση Ι.∆.Α.Χ., στο οποίο χορηγείται
προσωρινή αναπηρική σύνταξη, λόγω της θεώρησης ότι
αυτό τελεί σε αναρρωτική άδεια χωρίς αποδοχές.

(άρθρο 8)
4. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης, από τη µη καταβο-

λή συγκεκριµένων επιδοµάτων, που συνδέονται µε την
ενεργό άσκηση καθηκόντων στους υπαλλήλους, που
διατίθενται για την επιστηµονική ή τεχνική υποστήριξη
της Α∆Ε∆Υ. (άρθρο 24 παρ. 1)

5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν σύσταση προσωπο-
παγών θέσεων, για την κατάταξη προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.
που υπηρετεί, κατά την δηµοσίευση του υπό ψήφιση νό-
µου, εκτός οργανικών θέσεων, σε περίπτωση µη ύπαρ-
ξης κενών οργανικών θέσεων. (άρθρο 12 παρ. 4)

Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προ-
ϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού

Αποτροπή δαπάνης, από τη µείωση του ποσοστού (α-

πό 20 σε 15% και από 40 σε 30%, κατά περίπτωση) προ-
σαύξησης των αποδοχών, που παρέχεται στους υπαλλή-
λους στους οποίους χορηγείται τµηµατικά άδεια για µε-
τεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό.

(άρθρο 17)

∆. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
του προϋπολογισµού των ν.α. και συνδέσµων δήµων και
κοινοτήτων

Νοµιµοποίηση δαπανών, που διενεργήθηκαν µετά την
1.7.2005 από τους προαναφερόµενους φορείς και αφο-
ρούν στην άσκηση αρµοδιοτήτων, που δεν προβλέπονται
ρητώς από την κείµενη νοµοθεσία ή συνέτρεξαν πληµµέ-
λειες, κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βά-
ρος του προϋπολογισµού τους, υπό τις οριζόµενες λοι-
πές προϋποθέσεις. (άρθρο 34 παρ. 1)

Ε. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. κ.λπ.

Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή πρόσθετων
τοκοχρεωλυσίων, από την παρεχόµενη δυνατότητα λή-
ψης δανείων µε εκχώρηση εσόδων από εξειδικευµένες
επιχορηγήσεις ή από το τµήµα των Κ.Α.Π., που προορί-
ζονται για επενδυτικές δραστηριότητες και για την εξυ-
πηρέτηση ή εκτέλεση ενεργειών ή δράσεων εν γένει,
που προβλέπονται από την οικεία Σ.Α.Τ.Α.ή την εξειδι-
κευµένη επιχείρηση. (άρθρο 36 παρ. 3)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού των νοµαρχιακών αυτοδι-
οικήσεων και του προϋπολογισµού δήµων και κοινοτή-
των και συνδέσµων

Απώλεια εσόδων, από τη διαγραφή των τυχόν βεβαιω-
θέντων ποσών και τη µη εκτέλεση καταλογισµών, οι ο-
ποίοι έγιναν για τις νοµιµοποιούµενες µε τις διατάξεις
της παρ. 1, του άρθρου 34 του νοµοσχεδίου, δαπάνες,
σε βάρος των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των υ-
παλλήλων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.

(άρθρο 34 παρ. 2)

Ζ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού

1. Ετήσια δαπάνη, από την: i) Προσαύξηση, κατά είκο-
σι τοις εκατό (20%), των εξόδων παράστασης, που χορη-
γούνται στα αιρετά όργανα των δήµων και κοινοτήτων,
τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτοµα µε Αναπηρίες (Α-
µεΑ). (άρθρο 39)

ii) Εφαρµογή παιδαγωγικού προγράµµατος στους παι-
δικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων και
των κοινοτήτων. (άρθρο 41 παρ. 5)

2. ∆απάνη, από: i) Την καταβολή, από τον οικείο δήµο
ή κοινότητα, των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοι-
χούν στον ασφαλισµένο, προκειµένου για τα αιρετά όρ-
γανα αυτών, τα οποία λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών
και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα.

(άρθρο 35 παρ. 3)
ii) Τυχόν σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσε-

ων, σε περίπτωση που δεν υφίστανται αντίστοιχες κενές
θέσεις, για τη µετάταξη του ένστολου προσωπικού της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε άλλο κλάδο του ίδιου ∆ήµου ή
Κοινότητας. (άρθρο 42 παρ. 4)

3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: i) Τη δυνατότητα θεώρη-
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σης για πληρωµή, από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπα-
νών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, χρηµατικού εντάλµατος, που
αφορά σε λειτουργικές, υπό την οριζόµενη έννοια, δα-
πάνες σχετικές µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων δρα-
στηριοτήτων των Ο.Τ.Α. αυτών. (άρθρο 37 παρ. 2)

ii) Την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής, από τους
οικείους δήµους και κοινότητες και υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις, των δεδουλευµένων αποδοχών, περιλαµ-
βανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσω-
πικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει οι ανωτέ-
ρω φορείς ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού
τους κεφαλαίου και το οποίο µεταφέρεται, κατ’ εφαρµο-
γή του άρθρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
σε νοµικά πρόσωπα του οικείου Ο.Τ.Α.. (άρθρο 42 παρ. 1)

4. Ενδεχόµενη δαπάνη Ο.Τ.Α. που αποτελεί µόνος του
Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) της
διαχειριστικής περιοχής, από τυχόν σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης συγκεκριµένων έργων και παρέκκλιση της κεί-
µενης νοµοθεσίας. (άρθρο 40 παρ. 3)

5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την παροχή δυ-
νατότητας στο Ε.Σ. να:

i) µειώνει το ποσό του καταλογισµού, ως το ένα δέκα-
το (1/10) του καταλογισθέντος ποσού ή / και να απαλ-
λάσσει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί
του καταλογισθέντος κεφαλαίου, ακόµη και στην περί-
πτωση που υφίσταται ελαφρά αµέλεια αυτού, κατά την
εκδίκαση των ενδίκων µέσων της έφεσης και της αναίρε-
σης σε συγκεκριµένες υποθέσεις,

ii) απαλλάσσει τον καταλογισθέντα, από το συνολικό
ποσό του καταλογισµού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο
πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το
δηµιουργηθέν έλλειµµα. (άρθρο 37 παρ. 1)

Η. Επί του προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και νοµι-
κών προσώπων αυτών

Ενδεχόµενη δαπάνη, από την µεταφορά, ως πλεονά-
ζον προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου
ο.τ.α. ή των νοµικών του προσώπων, δικηγόρων, που εί-
χαν προσληφθεί µέχρι 31.12.2005 µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής σε δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, που συγ-
χωνεύονται ή µετατρέπονται. (άρθρο 42 παρ. 3)

Θ. Επί του προϋπολογισµού των Περιφερειακών Ταµεί-
ων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.)

Αποτροπή δαπάνης από την κατάργηση της υφιστάµε-
νης δυνατότητας, καταβολής πρόσθετης αµοιβής στους
αποσπώµενους στα Π.Τ.Α., που κατέχουν ειδικές γνώ-
σεις και εµπειρία. (άρθρο 26 παρ. 1)

Ι. Επί του προϋπολογισµού των Ερευνητικών Πανεπι-
στηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) (Ν.Π.Ι.∆. επιχορηγούµε-
να από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη δυνατότητα συµ-
µετοχής των Ε.Π.Ι. στις προγραµµατικές συµβάσεις, που
µπορούν να συνάπτουν οι διάφοροι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης µε το δηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα, για τη µελέτη και εκτέλεση έρ-
γων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Αντίστοιχα,

επιβαρύνεται σχετικά ο προϋπολογισµός του οικείου α-
ντισυµβαλλόµενου φορέα. (άρθρο 36 παρ. 5)

ΙΑ. Επί του προϋπολογισµού των Συνδέσµων Ο.Τ.Α.
α΄βαθµού

Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν καταβολή εξόδων πα-
ράστασης στον αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτρο-
πής συνδέσµου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις. (άρθρο 35 παρ. 4)

ΙΒ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων δήµων ή / και
των δηµοτικών νοµικών προσώπων

Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: i) Aύξηση του αριθ-
µού των δικαιούχων επιδότησης για την αγορά ή ανέ-
γερση κατοικίας, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των
Ν.Π.∆.∆. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληµατικές
περιοχές, λόγω του επανακαθορισµού των σχετικών
προϋποθέσεων (τόπος κατοικίας εντός των ορίων του
νοµού ή εντός του νησιού, όπου υπηρετούν κατά περί-
πτωση). (άρθρο 16 παρ. 2)

ii) Mετάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των ν.α. σε Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
την καταβολή σ’ αυτούς προσωπικής διαφοράς, λόγω
της ανάλογης εφαρµογής και στο εν λόγω προσωπικό
των διατάξεων του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996.

(άρθρο 33)
iii) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την τακτοποί-

ηση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Α-
ποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, σε
περίπτωση µη ύπαρξης στους φορείς υποδοχής αντί-
στοιχων κενών οργανικών θέσεων. (άρθρο 40 παρ. 6)

ΙΓ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολο-
γισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, των Ν.Π.∆.∆. και του προ-
ϋπολογισµού του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό)

Αύξηση εσόδων από την παράταση της άδειας διαµο-
νής, για µία ακόµη πενταετία, κατά παρέκκλιση των προ-
βλεποµένων προϋποθέσεων, των γονέων ανηλίκων τέ-
κνων-υπηκόων τρίτων χωρών, µετά την ενηλικίωση του
ηµεδαπού τέκνου τους. (άρθρο 44 παρ. 1)

Ι∆. Επί του προϋπολογισµού των ∆ηµοτικών Επιχειρή-
σεων-Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Χαλκίδος,
Κιλκίς και Κατερίνης

Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη δυνατότητα διά-
θεσης απορριµµάτων στους υφιστάµενους και εν λει-
τουργία Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) της κεντρικής Εύβοιας στο δήµο Χαλκίδος,
του νοµού Κιλκίς στο δήµο Κιλκίς και του νοµού Πιερίας
στο δήµο Κατερίνης, µέχρι την ολοκλήρωση της λει-
τουργίας τους. (άρθρο 40 παρ. 2)

ΙΕ. Επί του προϋπολογισµού του Μουσείου-Βιβλιοθή-
κης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη-Τεριάντ Ν.Π.∆.∆.

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 62.300 ευρώ περίπου, από
τον επαναπροσδιορισµό των οργανικών θέσεων του εν
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λόγω νοµικού προσώπου. (άρθρο 28 παρ. 2)
2. Αποτροπή δαπάνης ύψους 43.200 ευρώ περίπου ε-

τησίως, από τη µετατροπή τριών (3) µονίµων θέσεων [(1)
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού (2) κλάδου ΥΕ Κλη-
τήρων-Φυλάκων], σε προσωποπαγείς, που καταργούνται
αυτοδικαίως, µετά την αποχώρηση των υπαλλήλων που
τις κατέχουν. (άρθρο 28 παρ. 3)

ΙΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.∆.∆.Α.
Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό)

1. Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή του µηνιαίου επι-
δόµατος θέσης ευθύνης, ύψους εβδοµήντα (70) ευρώ,
που προβλέπεται για τους προϊσταµένους των Υποδιευ-
θύνσεων ∆ιοίκησης (Υποδιευθυντές) και στον Αναπλη-
ρωτή ∆ιευθυντή Ινστιτούτου Επιµόρφωσης. (άρθρο 22
παρ. 1) Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των 840 ευ-
ρώ, ανά συνιστώµενη θέση Αναπληρωτή ∆ιευθυντή.

2. ∆απάνη, από την επιστροφή στους οικείους φορείς
το αργότερο ως την 31.12.2009, τυχόν αδιάθετων πιστώ-
σεων προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, που υ-
λοποιήθηκαν σύµφωνα µε την καταργούµενη από
1.7.2009 διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ.
57/2007. (άρθρο 22 παρ. 3)

ΙΖ. Επί του προϋπολογισµού φορέων του Ε.Κ.∆.∆.Α.
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό)

Αύξηση εσόδων, από την υποχρεωτική επιστροφή από
το Ε.Κ.∆.∆.Α. εντός των οριζόµενων ηµεροµηνιών, τυ-
χόν αδιάθετων πιστώσεων προγραµµάτων εισαγωγικής
εκπαίδευσης. (άρθρο 22 παρ. 3)

ΙΗ. Επί του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµε-
νο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

∆απάνη από την αγορά ακινήτου για τη στέγαση του
Ινστιτούτου. (άρθρο 21 παρ. 10)

ΙΘ. Επί του προϋπολογισµού της «Αστικής Εταιρείας
∆εοντολογίας και Επικοινωνίας» (αστική εταιρεία µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Αύξηση εσόδων, από τη θέσπιση ειδικού τέλους, που
ανέρχεται σε ποσοστό 0,02% επί της καθαρής αξίας του
κόστους, για την αγορά χρόνου ή χώρου, µε σκοπό τη
µετάδοση ή καταχώρηση, µέσω της τηλεόρασης, του ρα-
διοφώνου, του κινηµατογράφου, του διαδικτύου και του
ηµερήσιου ή περιοδικού τύπου ή την ανάρτηση σε χώ-
ρους που νόµιµα προορίζονται για υπαίθρια διαφήµιση,
διαφηµιστικών ή επί πληρωµή δηµοσιεύσεων. (άρθρο 48)

Κ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων

1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την παρεχόµενη στις ν.α.
δυνατότητα, να προβαίνουν σε εργασίες ανακαίνισης και
αποκατάστασης ακινήτων εθνικών κληροδοτηµάτων,
που µισθώνουν κατά τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τις λει-
τουργικές τους ανάγκες, σε περίπτωση µακροχρονίου

(άνω των 50 ετών) µίσθωσης.
2. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης, από τη µίσθωση,

µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου, ακι-
νήτων, που ανήκουν σε εθνικά κληροδοτήµατα και τον
καθορισµό του µισθώµατος, µε την ίδια απόφαση, χωρίς
προηγουµένως να έχει διενεργηθεί δηµοπρασία.

3. Αποτροπή δαπάνης, από τη µη καταβολή αποζηµίω-
σης σε εκµισθωτές ακινήτων, στα οποία στεγάζονται υ-
πηρεσίες ν.α., λόγω λύσης, µονοµερώς από την νοµαρ-
χιακή αυτοδιοίκηση της σχετικής σύµβασης µίσθωσης
στις περιπτώσεις µεταφοράς των συγκεκριµένων υπηρε-
σιών σε ακίνητα εθνικών κληροδοτηµάτων που έχουν µι-
σθωθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρ-
θρου 29 του νοµοσχεδίου. (άρθρο 32)

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

O Γενικός ∆ιευθυντής

Βασίλειος Λέτσιος

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 8.792.140 ευρώ περίπου, που
αναλύεται ως ακολούθως:

i) 34.300 ευρώ, από την αύξηση, κατά δύο (2), των ορ-
γανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

(άρθρο 21 παρ. 9)
ii) 8.680.000 ευρώ, από τη σύσταση πεντακοσίων (500)

συνολικά (117 ΠΕ, 57 ΤΕ και 326 ∆Ε) θέσεων µόνιµου
προσωπικού στις Περιφέρειες της χώρας.

(άρθρο 27)
iii) 40.000 ευρώ, από την αντιµετώπιση των λειτουργι-

κών εξόδων της συνιστώµενης Γενικής ∆ιεύθυνσης Ψη-
φιακής Στρατηγικής. (άρθρο 56)

iv) 6.840 ευρώ, από την καταβολή επιδόµατος θέσης
ευθύνης στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων,
που θα συγκροτήσουν τη Γενική ∆ιεύθυνση Ψηφιακής
Στρατηγικής. (άρθρο 57)

v) 31.000 ευρώ, από την καταβολή µισθολογικών δια-
φορών στο Γενικό ∆ιευθυντή Ψηφιακής Στρατηγικής.

(άρθρο 56)
2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση τριών (3) θέσεων δι-

κηγόρων, µε έµµισθη εντολή, για τη νοµική υποστήριξη
του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.). Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκ-
δοση κ.υ.α., µε την οποία καθορίζεται η αντιµισθία των α-
νωτέρω και εκτιµάται στο ποσό των 93.000 ευρώ περί-
που. (άρθρο 15 παρ. 6)

3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 70.000 ευρώ, περίπου, από
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την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λει-
τουργία των νεοσύστατων οργανικών µονάδων της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής. (άρθρο 57)

4. ∆απάνη από τη: i) ∆ηµοσίευση στον τύπο ανακοίνω-
σης του Α.Σ.Ε.Π., µε την οποία γνωστοποιείται η κατα-
χώριση στο δικτυακό τόπο της Αρχής των πινάκων κατά-
ταξης των διαγωνιζοµένων σε γραπτό διαγωνισµό του
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και των πινάκων προτεραιότητας ή επι-
τυχίας των υποψηφίων, που συµµετέχουν στη διαδικασία
πλήρωσης θέσεων, βάσει προτεραιότητας ή θέσεων ειδι-
κού επιστηµονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θη-
τεία, αντίστοιχα. (άρθρο 13 παρ. 2 και 3)

ii) Καταβολή εξόδων µετακίνησης εντός έδρας, στους
Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στους Βοη-
θούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
στο λοιπό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπη-
ρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.∆.∆., κα-
θώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσω-
πικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.

Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και ε-
κτιµάται στο ποσό των 350.000 ΕΥΡΩ περίπου.

(άρθρο 15 παρ. 2)
iii) Άρση του περιορισµού, του άρθρου 22 του ν.

2685/2000, των κατηγοριών των ξενοδοχείων, στα οποία
επιτρέπεται η διαµονή των υπηρεσιακών στελεχών της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που µετακι-
νούνται για την εξυπηρέτηση των δηµοσιογραφικών α-
ποστολών, οι οποίες συνοδεύουν τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, κατά τις µετακινήσεις
τους στο εξωτερικό. (άρθρο 51)

iv) Κάλυψη των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή
ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα
σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα, των τέκνων
των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γε-
νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που µετατίθενται από
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην
Κεντρική Υπηρεσία, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

(άρθρο 53)
5. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από την καταβολή της

µισθοδοσίας του προσωπικού που στελεχώνει τις δεκαε-
πτά (17) θέσεις των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Ψηφιακής Στρατηγικής, σε περίπτωση κάλυψής
τους µε απόσπαση (κατά την πρώτη εφαρµογή του υπό
ψήφιση νόµου) ή µε µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η δαπά-
νη αυτή εξαρτάται από το βαθµό πλήρωσης των ανωτέ-
ρω θέσεων από µη υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και εκτιµάται κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των 305.000 ΕΥΡΩ. (άρθρο 58) Παράλληλα, σε
περίπτωση απόσπασης προσωπικού, αποτρέπονται σχε-
τικές δαπάνες του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά
οι αποσπώµενοι.

6. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή απο-
ζηµίωσης και εξόδων µετακίνησης στα µέλη των οµάδων
εργασίας ή επιτροπών, που δύναται να συσταθούν στην
Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, µε σκοπό την
εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεών της, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών
κ.υ.α.. (άρθρο 59)

7. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: i) Tη σύσταση των ανα-

γκαίων προσωποπαγών θέσεων για τη µετάταξη ή µετα-
φορά σε υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών µόνιµου ή µε σχέση Ι.∆.Α.Χ. προσωπι-
κού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον
οικείο κλάδο ή ειδικότητα. (άρθρο 19 παρ. 4)

ii) Τυχόν πρόσληψη προσωπικού στη Γενική ∆ιεύθυνση
Ψηφιακού Σχεδιασµού µε συµβάσεις παροχής ανεξάρτη-
των υπηρεσιών ή έργου. (άρθρο 59 παρ. 1α)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται ως ακολούθως:
α) Οι υπό στοιχεία 1 (iii), (iv), (v) 3, 5, 6 και 7 (ii) δαπάνες
θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.

β) Η υπό στοιχείο 1 (ii) δαπάνη θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερει-
ών.

γ) Οι υπό στοιχεία 4 (iii) και (iv) δαπάνες θα καλύπτο-
νται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού
των Γενικών Γραµµατειών Επικοινωνίας και Ενηµέρω-
σης.

δ) Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλύπτονται από πιστώ-
σεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ε-
σωτερικών.

8. Απώλεια εσόδων από την παροχή δασµολογικών και
φορολογικών απαλλαγών για την εισαγωγή επιβατικού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης από τους υπηρετούντες
σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό υπαλ-
λήλους των Γενικών Γραµµατειών, του κλάδου Συµβού-
λων και Γραµµατείας Επικοινωνίας, που επιστρέφουν
στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή µε µετάθεση.

(άρθρο 54)

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προ-
ϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: i) ∆ιατήρηση στην υ-
πηρεσία µέχρι την 1η του µεθεπόµενου µήνα από τη δη-
µοσίευση του υπό ψήφιση νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, των συνταξιούχων οι οποίοι, κατά τη δη-
µοσίευση του νόµου, συνέχισαν την απασχόλησή τους
στον ίδιο φορέα µετά τη συνταξιοδότησή τους.

(άρθρο 20 παρ. 2)
ii) Καταβολή αποδοχών, αντί σύνταξης, κατά το διά-

στηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συ-
νταξιοδότησης µέχρι την 1η του εποµένου από την έκδο-
ση της πράξης συνταξιοδότησης µηνός, στο προσωπικό
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και των µονίµων υπαλλήλων των ίδιων
φορέων, που διατήρησαν κατά τη µονιµοποίησή τους το
ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και επιλέγουν την κα-
ταβολή µισθών αντί σύνταξης κατά το προαναφερόµενο
χρονικό διάστηµα. (άρθρο 20 παρ. 3) Αντίστοιχα στην πε-
ρίπτωση αυτή, αποτρέπονται δαπάνες των οικείων α-
σφαλιστικών φορέων, λόγω µετάθεσης του χρόνου κα-
ταβολής συντάξεων στους δικαιούχους.

iii) Επιστροφή τυχόν καταλογισθέντων ποσών, που έ-
χουν καταβληθεί και αφορούν επίδοµα πληροφορικής.

(άρθρο 20 παρ. 5)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν σύσταση προσωπο-
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παγών θέσεων, για την κατάταξη προσωπικού Ι.∆.Α.Χ.
που υπηρετεί, κατά την δηµοσίευση του υπό ψήφιση νό-
µου, εκτός οργανικών θέσεων, σε περίπτωση µη ύπαρ-
ξης κενών οργανικών θέσεων. (άρθρο 12 παρ. 4)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού των οικείων υπουργείων,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, κατά περίπτωση.

Γ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. κ.λπ.

Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή πρόσθετων το-
κοχρεωλυσίων, από την παρεχόµενη δυνατότητα λήψης
δανείων µε εκχώρηση εσόδων από εξειδικευµένες επι-
χορηγήσεις ή από το τµήµα των Κ.Α.Π., που προορίζο-
νται για επενδυτικές δραστηριότητες και για την εξυπη-
ρέτηση ή εκτέλεση ενεργειών ή δράσεων εν γένει, που
προβλέπονται από την οικεία Σ.Α.Τ.Α.ή την εξειδικευµέ-
νη επιχείρηση. (άρθρο 36 παρ. 3)

Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οι-
κείων δήµων και κοινοτήτων κ.λπ..

∆. Επί του προϋπολογισµού των νοµαρχιακών αυτοδι-
οικήσεων και του προϋπολογισµού δήµων και κοινοτή-
των και συνδέσµων

Απώλεια εσόδων, από τη διαγραφή των τυχόν βεβαιω-
θέντων ποσών και τη µη εκτέλεση καταλογισµών, οι ο-
ποίοι έγιναν για τις νοµιµοποιούµενες µε τις διατάξεις
της παρ. 1, του άρθρου 34 του νοµοσχεδίου, δαπάνες,
σε βάρος των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. και των υπαλ-
λήλων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.

(άρθρο 34 παρ. 2)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από

άλλες πηγές εσόδων των οικείων ν.α., δήµων και κοινο-
τήτων και συνδέσµων αυτών, κατά περίπτωση.

Ε. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού

1. Ετήσια δαπάνη, από την: i) Προσαύξηση, κατά είκο-
σι τοις εκατό (20%), των εξόδων παράστασης, που χορη-
γούνται στα αιρετά όργανα των δήµων και κοινοτήτων,
τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτοµα µε Αναπηρίες (Α-
µεΑ). (άρθρο 39)

ii) Εφαρµογή παιδαγωγικού προγράµµατος στους παι-
δικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων και
των κοινοτήτων. (άρθρο 41 παρ. 5)

2. ∆απάνη, από: i) Την καταβολή, από τον οικείο δήµο
ή κοινότητα, των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοι-
χούν στον ασφαλισµένο, προκειµένου για τα αιρετά όρ-
γανα αυτών, τα οποία λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών
και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα.

(άρθρο 35 παρ. 3)
ii) Τυχόν σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσε-

ων, σε περίπτωση που δεν υφίστανται αντίστοιχες κενές
θέσεις, για τη µετάταξη του ένστολου προσωπικού της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε άλλο κλάδο του ίδιου ∆ήµου ή
Κοινότητας. (άρθρο 42 παρ. 4)

3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: i) Τη δυνατότητα θεώρη-
σης για πληρωµή, από τα αρµόδια όργανα του Ε.Σ. κατά
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού, χρηµατικού εντάλµατος, που αφορά σε λειτουργι-
κές, υπό την οριζόµενη έννοια, δαπάνες σχετικές µε την
ανάπτυξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α.

αυτών. (άρθρο 37 παρ. 2)
ii) Την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής, από τους

οικείους δήµους και κοινότητες και υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις, των δεδουλευµένων αποδοχών, περιλαµ-
βανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσω-
πικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει οι ανωτέ-
ρω φορείς ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού
τους κεφαλαίου και το οποίο µεταφέρεται, κατ’ εφαρµο-
γή του άρθρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
σε νοµικά πρόσωπα του οικείου Ο.Τ.Α.. (άρθρο 42 παρ. 1)

4. Ενδεχόµενη δαπάνη ο.τ.α. που αποτελεί µόνος του
Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) της
διαχειριστικής περιοχής, από τυχόν σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης συγκεκριµένων έργων και παρέκκλιση της κεί-
µενης νοµοθεσίας. (άρθρο 40 παρ. 3)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού των οικείων δήµων και κοινο-
τήτων.

5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την παροχή δυ-
νατότητας στο Ε.Σ. να:

i) µειώνει το ποσό του καταλογισµού, ως το ένα δέκα-
το (1/10) του καταλογισθέντος ποσού ή / και να απαλ-
λάσσει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί
του καταλογισθέντος κεφαλαίου, ακόµη και στην περί-
πτωση που υφίσταται ελαφρά αµέλεια αυτού, κατά την
εκδίκαση των ενδίκων µέσων της έφεσης και της αναίρε-
σης σε συγκεκριµένες υποθέσεις,

ii) απαλλάσσει τον καταλογισθέντα, από το συνολικό
ποσό του καταλογισµού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο
πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το
δηµιουργηθέν έλλειµµα. (άρθρο 37 παρ. 1)

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και νο-
µικών προσώπων αυτών

Ενδεχόµενη δαπάνη, από την µεταφορά, ως πλεονά-
ζον προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου
ο.τ.α. ή των νοµικών του προσώπων, δικηγόρων, που εί-
χαν προσληφθεί µέχρι 31.12.2005 µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής σε δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, που συγ-
χωνεύονται ή µετατρέπονται. (άρθρο 42 παρ. 3)

Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οι-
κείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυ-
τών, κατά περίπτωση.

Ζ. Επί του προϋπολογισµού των Συνδέσµων Ο.Τ.Α.
α΄βαθµού

Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν καταβολή εξόδων πα-
ράστασης στον αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτρο-
πής συνδέσµου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις. (άρθρο 35 παρ. 4)

Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οι-
κείων συνδέσµων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

Η. Επί του προϋπολογισµού των οικείων δήµων ή / και
των δηµοτικών νοµικών προσώπων

Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: i) Aύξηση του αριθ-
µού των δικαιούχων επιδότησης για την αγορά ή ανέ-
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γερση κατοικίας, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των
Ν.Π.∆.∆. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληµατικές
περιοχές, λόγω του επανακαθορισµού των σχετικών
προϋποθέσεων (τόπος κατοικίας εντός των ορίων του
νοµού ή εντός του νησιού, όπου υπηρετούν κατά περί-
πτωση). (άρθρο 16 παρ. 2)

ii) Mετάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των ν.α. σε Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
την καταβολή σ’ αυτούς προσωπικής διαφοράς, λόγω
της ανάλογης εφαρµογής και στο εν λόγω προσωπικό
των διατάξεων του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996.

(άρθρο 33)
iii) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την τακτοποί-

ηση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Α-
ποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, σε
περίπτωση µη ύπαρξης στους φορείς υποδοχής αντί-
στοιχων κενών οργανικών θέσεων. (άρθρο 40 παρ. 6)

Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον πραγµατοποιείται, θα κα-
λύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οι-
κείων δήµων και δηµοτικών νοµικών προσώπων, κατά πε-
ρίπτωση.

Θ. Επί του προϋπολογισµού του Μουσείου-Βιβλιοθή-
κης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη-Τεριάντ Ν.Π.∆.∆.

Ετήσια δαπάνη ύψους 62.300 ευρώ περίπου, από τον
επαναπροσδιορισµό των οργανικών θέσεων του εν λόγω
νοµικού προσώπου. (άρθρο 28 παρ. 2)

Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του ανωτέρω Μουσείου – Βιβλιο-
θήκης.

Ι. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.∆.∆.Α.
Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό)

1. Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή του µηνιαίου επι-
δόµατος θέσης ευθύνης, ύψους εβδοµήντα (70) ΕΥΡΩ,
που προβλέπεται για τους προϊσταµένους των Υποδιευ-
θύνσεων ∆ιοίκησης (Υποδιευθυντές) και στον Αναπλη-
ρωτή ∆ιευθυντή Ινστιτούτου Επιµόρφωσης. (άρθρο 22
παρ. 1) Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των 840 ευ-
ρώ, ανά συνιστώµενη θέση Αναπληρωτή ∆ιευθυντή.

2. ∆απάνη, από την επιστροφή στους οικείους φορείς
το αργότερο ως την 31.12.2009, τυχόν αδιάθετων πιστώ-
σεων προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, που υ-
λοποιήθηκαν σύµφωνα µε την καταργούµενη από
1.7.2009 διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/
2007. (άρθρο 22 παρ. 3)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του ΕΚ.∆.∆.Α.

ΙΑ. Επί του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµε-
νο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

∆απάνη από την αγορά ακινήτου για τη στέγαση του
Ινστιτούτου. (άρθρο 21 παρ. 10)

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Ι.ΜΕ.ΠΟ.

ΙΒ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων

Ενδεχόµενη δαπάνη, από την παρεχόµενη στις ν.α.
δυνατότητα, να προβαίνουν σε εργασίες ανακαίνισης και
αποκατάστασης ακινήτων εθνικών κληροδοτηµάτων,
που µισθώνουν κατά τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τις λει-
τουργικές τους ανάγκες, σε περίπτωση µακροχρονίου
(άνω των 50 ετών) µίσθωσης. (άρθρο 32)

Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού των οικείων ν.α.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Ι. Παπαθανασίου
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