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Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρµογής

Οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως 30) ε-

φαρµόζονται στο σύνολο των έννοµων σχέσεων ιδιωτι-
κού και δηµόσιου δικαίου, των φυσικών προσώπων ανε-

ξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, συµπληρωµατικά προς κάθε άλλη ι-
σχύουσα διάταξη περί ισότητας των φύλων ή ίσης µετα-

χείρισης.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως
30) ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολι-
τικές (gender mainstreaming): η στρατηγική για την υλο-

ποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η οποία
περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της διάστασης του φύ-

λου στην προετοιµασία, τον σχεδιασµό, την εφαρµογή,

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, κα-

νονιστικών µέτρων και προγραµµάτων δαπανών, µε στό-

χο την προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και αν-

δρών και την καταπολέµηση των διακρίσεων.
2. Θετικά µέτρα: πράξεις και αποφάσεις που λαµβάνο-

νται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλει-
ψη των έµφυλων ανισοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2

του άρθρου 116 του Συντάγµατος. 

3. Θετικές δράσεις: η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας
των αρµόδιων κρατικών ή αυτοδιοικητικών οργάνων για
την πρόληψη των έµφυλων ανισοτήτων και για την ευαι-
σθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση µε αυ-

τές.

4. Ουσιαστική Ισότητα: η ισότητα των φύλων, µέσω
της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η
τυπική νοµική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτι-
κή ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων
διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ι-
διωτικού και δηµόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και α-

νισότητες πολλαπλών µορφών και βελτιώνονται ουσια-

στικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών ή των πολι-
τών ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολι-
σµού και ταυτότητας φύλου.

5. Σχέδια Ισότητας: σύνολο ολοκληρωµένων και αλλη-

λοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, τα οποία εκπονού-

νται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και α-

πό επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εφαρ-

µόζονται ύστερα από ανάλυση της υφιστάµενης κοινωνι-
κής πραγµατικότητας, θέτουν συγκεκριµένους στόχους,

στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσια-

στικής ισότητας των φύλων και περιλαµβάνουν προβλέ-

ψεις για την υιοθέτηση αποτελεσµατικών συστηµάτων
παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισµένων
στόχων και υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Ισότη-

τας των Φύλων, η οποία τα διαβιβάζει προς την Επιτροπή
Ισότητας της Βουλής.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΗ΄, 20 Μαρτίου 2019

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας -

Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -

Λοιπές διατάξεις



6.α) Άµεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που α-

ποκλείει ή θέτει σε εµφανώς µειονεκτική θέση τα πρό-

σωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση
ή συστηµατική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν
σε δυσµενή ή άνιση µεταχείριση άλλων λόγω φύλου, σε-

ξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.

β) Έµµεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέ-

τει σε µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σε-

ξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, δυ-

νάµει µιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάταξης, κριτηρί-
ου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η
πρακτική δικαιολογούνται αντικειµενικά από νόµιµο σκο-

πό και τα µέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού εί-
ναι πρόσφορα και αναγκαία. 

7. Πολλαπλή διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που
θέτει σε µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σε-

ξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, σε
συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά,

όπως ιδίως η εθνική/εθνοτική ή και κοινωνική προέλευ-

ση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι
θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

8. Βία στην εργασία: επιθετική συµπεριφορά, σωµατι-
κή, ψυχολογική ή λεκτική βία λόγω φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, εντός εργα-

σιακού χώρου, κατά τη διάρκεια και εξ αφορµής της ερ-

γασίας. 

9. Έµφυλη διάκριση: σωµατική, ψυχολογική ή λεκτική
συµπεριφορά, µέσω της οποίας υποβαθµίζονται τα άτο-

µα µε βάση το φύλο τους, το σεξουαλικό προσανατολι-
σµό και την ταυτότητα του φύλου τους.

10. Παρενόχληση: κάθε ανεπιθύµητη συµπεριφορά
συνδεόµενη µε το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολι-
σµό και την ταυτότητα φύλου ενός προσώπου, µε σκοπό
ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και
τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

11. Σεξουαλική παρενόχληση: οποιαδήποτε µορφή α-

νεπιθύµητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωµατικής συµπε-

ριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα την
προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως
µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστι-
κού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω α-

πό αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την ε-

πίδειξη τέτοιας συµπεριφοράς εφαρµόζονται ως ισχύ-

ουν. 
12. Σήµα Ισότητας: τίτλος που χορηγείται από τη Γενι-

κή Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ως επιβράβευση για
την εφαρµογή πολιτικών ίσης µεταχείρισης και ίσων ευ-

καιριών των εργαζόµενων γυναικών και ανδρών.
13. Δίκτυο δοµών: για την εφαρµογή των διατάξεων

του Πρώτου Μέρους (άρθρα 1 έως 30) τα Συµβουλευτικά
Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµέ-

νων γυναικών και η 24ωρη πανελλαδική τηλεφωνική
γραµµή SOS 15900, αποτελούν «Δίκτυο Δοµών».

Άρθρο 3 

Πολιτικές και θετικά µέτρα ισότητας

1. Η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους
τοµείς του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου και ιδίως στην
πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική πραγµα-

τικότητα της χώρας. 

2. Για τη λήψη των µέτρων της περίπτωσης 2 του
προηγούµενου άρθρου, λαµβάνονται υπόψη τα πραγµα-

τικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται µε
το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτό-

τητα φύλου, υπέρ των οποίων λαµβάνονται τα σχετικά
µέτρα, καθώς και η ενδεχόµενη συρροή τους µε άλλες
αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική
προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η ανα-

πηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Άρθρο 4

Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί µηχανισµοί 

και φορείς για την πραγµάτωση 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

1. α. Ο εθνικός µηχανισµός για την ισότητα των φύλων
περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων, οι
οποίοι είναι αρµόδιοι σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό, για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτι-
κών, µέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότη-

τας των φύλων και για την ίση µεταχείριση ανδρών και
γυναικών, καθώς και για την παρακολούθηση και αντιµε-

τώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου
και σεξουαλικού προσανατολισµού. 

β. Σε κεντρικό επίπεδο, ο εθνικός µηχανισµός περιλαµ-

βάνει τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
(«ΓΓΙΦ»), το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(«ΚΕΘΙ»), τις υπηρεσιακές µονάδες των Υπουργείων για
την Ισότητα των Φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη
(Τοµέας Ίσης Μεταχείρισης).

γ. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαµβάνει τις Περιφε-

ρειακές Επιτροπές Ισότητας των περιφερειών, το Αυτο-

τελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και
τον Τοµέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και το
Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συνιστώνται, σύµφωνα µε την παρ.

9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010. 

δ. Σε τοπικό επίπεδο, περιλαµβάνει τις υπηρεσιακές
µονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ι-
σότητας των φύλων, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του      ν.
3852/2010, τις Δηµοτικές Επιτροπές Ισότητας, καθώς και
την Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας που συνιστώνται, σύµφωνα µε την παρ.

9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010.

2. Η ΓΓΙΦ είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό και την υ-

λοποίηση των εθνικών πολιτικών ισότητας για την εξά-

λειψη των έµφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ι-
σότητας των φύλων και ιδίως: 

α) συντάσσει και εφαρµόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων («ΕΣΔΙΦ»), έπειτα από δια-

βούλευση µε γυναικείες και φεµινιστικές οργανώσεις,

µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και άλλους κοινωνι-
κούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και παρα-

κολουθεί την εφαρµογή του,

β) έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής, ύστερα α-

πό έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, της εθνικής
έκθεσης στην επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ και παρακο-

λουθεί την εφαρµογή των κυρωθεισών από τη Βουλή
διεθνών συµβάσεων για την Ισότητα των Φύλων,
γ) υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δρά-

σεων των υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του
Δηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
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Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνη-

ση, για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων,
δ) είναι αρµόδια για τον συντονισµό, την υλοποίηση,

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών
και µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης κάθε µορφής
βίας που καλύπτεται από τη Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε µε
τον ν. 4531/2018, Α΄ 62).

3. Το ΚΕΘΙ, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, συντονίζει, προάγει και εκπονεί έρευνες και µελέ-

τες σε θέµατα ισότητας των φύλων και υλοποιεί εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράµµατα δράσης για τη συµβουλευ-

τική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και ερ-

γασιακή ένταξή τους. 

4. Το Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας των Φύλων του άρ-

θρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 -

Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων

Στην παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 («Κύρωση
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» - Α΄ 114), προστίθεται υ-

ποπερίπτωση 35 ως εξής: 

«35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η ε-

φαρµογή προγραµµάτων προώθησης της ισότητας των
φύλων, σύµφωνα µε τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτο-

βουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων ε-

ντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρµο-

γή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισό-

τητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», µε την υλοποί-
ηση των δεσµεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για
την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.»

Άρθρο 6

Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας

Στον ν. 3852/2010, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α
Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας

1. Σε κάθε δήµο συνιστάται Δηµοτική Επιτροπή Ισότη-

τας, η οποία είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµ-

βούλιο, όργανο µε τις εξής αρµοδιότητες:

α) σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,

συµµετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των
φύλων στις πολιτικές του δήµου, εισηγείται και συµµετέ-

χει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των
φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµό-

δια όργανα του δήµου, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοι-
νωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότη-

τας των Φύλων, τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρε-

σιακές µονάδες του δήµου και µε δοµές και συλλογικό-

τητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθη-

σης θεµάτων ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των
γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται µε τις δοµές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για
την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυ-

ναικών, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
2. Η Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται µε α-

πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτελείται από
τα εξής µέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήµαρχο ή εντεταλµένο ή δηµοτικό/ή
σύµβουλο ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο των λοιπών παρατά-

ξεων του δηµοτικού συµβουλίου.

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της
Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτι-
κών Ισότητας των Φύλων του δήµου.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
του δήµου.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελµατικού/εµπο-

ρικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεµινιστι-
κού συλλόγου/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητι-
κής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των
φύλων.
ζ. Δύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκ-

προσώπηση των φύλων.
Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµε-

τοχή τους σε αυτή κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίω-

ση.

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται
ο τρόπος επιλογής των µελών, η λειτουργία της και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την οργάνωση της Επιτροπής.» 

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 – 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας – Αυτοτελές 

Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια

Η παρ. VI του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«VI. 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου και αποτελεί-
ται από τα εξής µέλη:

α) τον αρµόδιο θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη ή εντε-

ταλµένο περιφερειακό σύµβουλο, ως Πρόεδρο, όπως ο-

ρίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη,

β) έναν (1) εκπρόσωπο των δήµων της περιφέρειας,

που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση
Δήµων και είναι µέλος Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας
δήµου της οικείας περιφέρειας,

γ) έναν (1) υπάλληλο της υφιστάµενης υπηρεσιακής
µονάδας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ι-
σότητας των φύλων ή του αυτοτελούς Γραφείου Ισότη-

τας ή της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας ή Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ή
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της οικείας περιφέρει-
ας,

δ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών επι-
µελητηρίων της οικείας περιφέρειας,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η οποία εδρεύει στην έδρα
της περιφέρειας, 
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στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) της οικείας περιφέρειας,

ζ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλό-

γων, της οικείας περιφέρειας, 

η) έναν (1) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικεί-
ας/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνω-

σης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων, της
περιφέρειας που υποδεικνύεται από αυτή και
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ισότη-

τας των Φύλων που υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραµ-

µατέα Ισότητας των Φύλων.
Τα µέλη των υποπεριπτώσεων β΄ έως και θ΄ ορίζονται

µε τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι των υποπερι-
πτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ της παρούσας περίπτωσης ορίζο-

νται µε κοινή επιστολή των προέδρων των φορέων ή των
πρυτάνεων αντίστοιχα. Ο µη ορισµός των µελών των πε-

ριπτώσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν κωλύει τη
συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής. 

Χρέη γραµµατέα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότη-

τας των Φύλων εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, ο ο-

ποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµε-

τοχή τους σε αυτή κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίω-

ση.

2. Η περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει
τις εξής αρµοδιότητες:

α. λαµβάνει υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραµµα-

τείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων, µε σκοπό την ένταξη της ι-
σότητας των φύλων στις πολιτικές της περιφέρειας, 

β. εισηγείται και συµµετέχει στην κατάρτιση περιφε-

ρειακού σχεδίου ισότητας,

γ. διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµό-

δια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων µέ-

τρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής
και κοινωνικής ζωής, 

δ. συνεργάζεται µε τις Δηµοτικές Επιτροπές Ισότητας,

τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες της περιφέρειας, µε
το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της περιφέρειας, καθώς
και µε λοιπές δοµές και συλλογικότητες που δραστηριο-

ποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων ισότητας
των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών,
ε. εισηγείται προς το περιφερειακό συµβούλιο την έ-

νταξη έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περι-
φέρειας (Σ.Α.Ε.Π.) που προωθούν τα ανωτέρω µέτρα και
τις σχετικές δράσεις ενηµέρωσης και πληροφόρησης
των πολιτών, 
στ. συνεργάζεται µε τις δοµές του Δικτύου της ΓΓΙΦ

για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών, στην περιφέρεια, καθώς και µε φορείς της κοι-
νωνίας των πολιτών, 
ζ. επιδιώκει τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας

των φύλων και την εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύπων
µέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
πολιτών της περιφέρειας.

3. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο
Ισότητας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Περιφερει-
άρχη. 

Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας στελεχώνεται από
δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της περιφέρειας µε α-

πόφαση του Περιφερειάρχη και έχει τις εξής αρµοδιότη-

τες:

α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφο-

ρούν την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στις πο-

λιτικές, στις δράσεις και στα προγράµµατα της περιφέ-

ρειας,

β) αποτιµά τις πολιτικές και τις δράσεις της περιφέρει-
ας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει
σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει
τον Δεκέµβριο κάθε έτους προς το περιφερειακό συµ-

βούλιο,

γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότη-

τας των Φύλων, 
δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της πε-

ριφέρειας µε την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περι-
φερειακό επίπεδο η ανάπτυξη των δράσεων και των προ-

γραµµάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και
των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά.» 

Άρθρο 8

Τροποποίηση του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 – 

Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων 

σε ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε.

Στο άρθρο 282 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγρα-

φος 13Α, ως εξής:

«13Α. Στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και στην
Ένωση Περιφερειών, µπορεί να συσταθούν Αυτοτελή
Γραφεία Ισότητας των Φύλων, τα οποία έχουν τις εξής
αρµοδιότητες:

α) ενηµερώνουν τα δηµοτικά και περιφερειακά συµ-

βούλια, για τη συγκρότηση της Περιφερειακής και της
Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, αντίστοιχα,

β) συνεργάζονται µε τους δήµους και τις περιφέρειες,

µε σκοπό την ανάδειξη και υλοποίηση σχεδίων και δρά-

σεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ισότη-

τα των φύλων,
γ) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες δήµων

και περιφερειών για την κατάρτιση τοπικού και περιφε-

ρειακού σχεδίου δράσης για προώθηση της ισότητας
των φύλων στην απασχόληση,

δ) συνεργάζονται µε τις αιρετές και υποψήφιες αιρε-

τές γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυ-

ξη δικτύων συνεργασιών µε τους φορείς της αυτοδιοίκη-

σης µε σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδι-
οίκηση, 

ε) ενηµερώνουν τις γυναίκες για τις δράσεις των Γρα-

φείων Ισότητας, της ΓΓΙΦ και άλλων φορέων που δρα-

στηριοποιούνται σε θέµατα ισότητας των φύλων. 
Το Γραφείo Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.ΠΕ. και της

Κ.Ε.Δ.Ε., στελεχώνεται το καθένα µε δύο (2) τουλάχι-
στον υπαλλήλους των περιφερειών και των δήµων αντί-
στοιχα. Για τη στελέχωση των Γραφείων Ισότητας είναι
δυνατή η µετάταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαί-
ου Συστήµατος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224),

όπως ισχύει ή η απόσπαση υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009

(Α΄163).»

Άρθρο 9

Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας των Φύλων

1. Συνιστάται συλλογικό συµβουλευτικό γνωµοδοτικό
όργανο µε την ονοµασία «Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας
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των Φύλων» (ΕΣΙΦ), το οποίο υπάγεται στη ΓΓΙΦ και έχει
τις εξής αρµοδιότητες:

α) διεξάγει διαβούλευση µε γυναικείες οργανώσεις και
οργανώσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, κοι-
νωνικούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εκ-

προσώπους των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και εκπροσώ-

πους ανεξάρτητων αρχών µε σκοπό την υποβολή προτά-

σεων προς τη ΓΓΙΦ για την υιοθέτηση πολιτικών και δρά-

σεων που προωθούν την ισότητα των φύλων,
β) αξιολογεί και αποτιµά τις υφιστάµενες πολιτικές ι-

σότητας.

2. Το ΕΣΙΦ είναι ενδεκαµελές, συγκροτείται µε απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τα ε-

ξής µέλη:

α) τον Γενικό/Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων, ως
Πρόεδρο,

β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
µε τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

µε τον αναπληρωτή του,

δ) δύο (2) µέλη διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. µε ειδίκευση στις σπουδές φύλου,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΘΙ,
στ) τους Προέδρους των Επιτροπών Ισότητας της

Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ., 

ζ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας
σε αντικείµενο σχετικό µε την ισότητα των φύλων και
την έµφυλη βία,

η) δύο (2) εκπροσώπους γυναικείων ή φεµινιστικών
οργανώσεων µε εναλλαγή αυτών σε κάθε επόµενη συ-

γκρότηση ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής δια-

φορετικές γυναικείες ή φεµινιστικές οργανώσεις.

Το EΣΙΦ συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο
και έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο και η θητεία του
είναι τριετής. 

Τα µέλη του ΕΣΙΦ δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή
τους σε αυτό κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση. 

3. Το ΕΣΙΦ υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες
της ΓΓΙΦ. 

4. Στο ΕΣΙΦ συµµετέχουν ή προσκαλούνται κατά περί-
πτωση στελέχη και εκπρόσωποι των κεντρικών, περιφε-

ρειακών και τοπικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και
ακαδηµαϊκοί, εµπειρογνώµονες, ειδικοί επιστήµονες,

πρόσωπα από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού, µε
εγνωσµένο κύρος και εξειδίκευση σε θέµατα ισότητας
των φύλων και ειδικά θέµατα φύλου (έµφυλη βία, ένταξη
της διάστασης του φύλου/gender mainstreaming κ.λπ.).

5. Το ΕΣΙΦ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες διαρκείς, ει-
δικές ή µόνιµες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Κοινο-

βουλίου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις Επιτρο-

πές και Υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου
του. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο-

νται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙΦ, η δυνατότητα σύ-

στασης υποοµάδων εργασίας κατά περίπτωση, η γραµ-

µατειακή υποστήριξη των εργασιών του, η εκπόνηση εκ-

θέσεων, η τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις, κα-

θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και
λειτουργία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Άρθρο 10

Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωµάτωση

της αρχής της ισότητας των φύλων 

και της διάστασης του φύλου στις δηµόσιες πολιτικές

1. Για τον σκοπό της ενσωµάτωσης της αρχής της ισό-

τητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύ-

λου στις δηµόσιες πολιτικές, κάθε Υπουργείο, στο πλαί-
σιο των αρµοδιοτήτων του: 

α. παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δρά-

σεις, µέτρα και προγράµµατα σχετικά µε τον σκοπό του
παρόντος και ιδίως, αναρτά στον ιστότοπό του, σε ετή-

σια βάση, και µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο πλαί-
σιο των αρµοδιοτήτων του, έκθεση προόδου για τα θέµα-

τα εξάλειψης των διακρίσεων µε βάση το φύλο. Στην έκ-

θεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα µέτρα και οι
δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσµατά
τους. Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται στο Τµήµα Τεκ-

µηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρα-

τηρητήριο) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύ-

λων (ΓΓΙΦ). Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο, το οποίο
αξιοποιεί για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την
ισότητα των φύλων,
β. υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα

θέµατα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευ-

ρωπαϊκά και εθνικά όργανα, για την αξιολόγηση της εν-

σωµάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά µέ-

τρα και στις ασκούµενες πολιτικές,

γ. συµπεριλαµβάνει υποχρεωτικά στην ανάλυση συνε-

πειών ρυθµίσεων κάθε σχεδίου νόµου, προσθήκης ή τρο-

πολογίας, καθώς και κανονιστικής απόφασης, έκθεση α-

ξιολόγησης των επιπτώσεων µε βάση το φύλο. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να κα-

θορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της
περίπτωσης β΄.

2. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία,

καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή
κοινωνικής σηµασίας συνοδεύεται από ανάλυση συνε-

πειών ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκ-

µηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, τα ορι-
ζόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4, η α-

ξιολόγηση των επιπτώσεων µε βάση το φύλο, καθώς και
οι ενδεχόµενες συνέπειες στην οικονοµική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.»

Άρθρο 11

Η ένταξη της διάστασης του φύλου 

στους προϋπολογισµούς

1. Στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νο-

µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανή-

κουν στη Γενική Κυβέρνηση, αποτυπώνεται η διάσταση
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του φύλου κατά την κατάρτιση αυτών, καθώς και στις
δράσεις που τους συνοδεύουν. Για τον σκοπό του προη-

γούµενου εδαφίου κάθε Υπουργείο αποστέλλει για το ί-
διο και για τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς στη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, ένα (1) µήνα µε-

τά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισµού των
φορέων του προηγούµενου εδαφίου, έκθεση στην οποία
περιλαµβάνονται τα στοιχεία που συµβάλλουν στην επί-
τευξη των σκοπών του παρόντος, καθώς και τα σχέδιά
τους για το επόµενο έτος. 

2. Κάθε φορέας της παραγράφου 1 µεριµνά για την ε-

πιµόρφωση των στελεχών που ασχολούνται µε την κα-

τάρτιση των οικείων προϋπολογισµών και δράσεων. Το
έργο της επιµόρφωσης υποστηρίζεται από τη ΓΓΙΦ, το
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Ε-

θνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να καθο-

ρίζονται το περιεχόµενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδι-
κασία της επιµόρφωσης, ο τρόπος συνεργασίας των οι-
κείων φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται, συµπλη-

ρωµατικά προς την εγκύκλιο που εκδίδεται , σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι
λεπτοµέρειες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
που αφορά τις πιστώσεις της παραγράφου 1, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό και εξειδικεύεται η µέθοδος α-

ποτύπωσης της διάστασης του φύλου. 

Άρθρο 12

Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη 

των διοικητικών εγγράφων

Απαγορεύεται η χρήση διατυπώσεων που υποκρύ-

πτουν ή εµπεριέχουν έµφυλη διάκριση, κατά τη σύνταξη
των διοικητικών εγγράφων.

Άρθρο 13

Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνη-

ση, συλλέγουν και τηρούν υποχρεωτικά στατιστικά στοι-
χεία µε βάση το φύλο για τους τοµείς ευθύνης τους. Τα
στοιχεία αυτά αποστέλλονται, σε ετήσια βάση, και µία
τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο Τµήµα Τεκµηρίωσης,

Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)

της ΓΓΙΦ. Η τελευταία τηρεί σχετικό αρχείο το οποίο α-

ξιοποιείται για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για
την Ισότητα των Φύλων. 

Άρθρο 14

Πειθαρχικό Δίκαιο

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευ-

καιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, σύµφωνα µε τον
ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έµφυλης διάκρισης,

κατά την άσκηση των καθηκόντων.»

Άρθρο 15

Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο 

στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την α-

νάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 34 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών αυτο-

τελών κοµµάτων, συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµά-

των και ανεξαρτήτων, ο αριθµός των υποψήφιων Βου-

λευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσο-

στό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού
των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περι-
φέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται
στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι
ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από τις επόµενες εκλογές.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4255/2014 (Α΄11) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών κοµ-

µάτων ή συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, ο α-

ριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρ-

χεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνο-

λικού αριθµού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως.»

Άρθρο 16

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων µε βάση το ποσοστό

υποψηφίων κατά φύλο

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων
α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του πα-

ρόντος άρθρου δεν είναι νόµιµη, εκτός των περιπτώσε-

ων συλλογικών οργάνων των οποίων τα µέλη εν µέρει ή
στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex

officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υ-

πουργείο Εθνικής Άµυνας και τα εποπτευόµενα από αυ-

τό νοµικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγµένης ανεπάρκειας
ικανού αριθµού προσώπων του ετέρου φύλου».

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει µετά το πέρας
της τρέχουσας θητείας των συλλογικών οργάνων που
προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2839/2000. 

Άρθρο 17

Προώθηση της ισότητας των φύλων µέσα 

από την εκπαίδευση και τη µαθησιακή διαδικασία

1. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση συµβάλλει στην προώθηση
της ισότητας των φύλων. Η διάσταση του φύλου, µε
γνώµονα την ισότητα των φύλων, εντάσσεται στην εκ-

παιδευτική, εν γένει, διαδικασία και ιδίως: 

α) στο περιεχόµενο και στη γλώσσα των προγραµµά-

των σπουδών, εγχειριδίων και κάθε άλλου είδους διδα-

κτικού µέσου,

β) στο περιεχόµενο των δράσεων επαγγελµατικού
προσανατολισµού µε την ισότιµη ενθάρρυνση µη στερε-

οτυπικών επιλογών σταδιοδροµίας από τους εκπαιδευό-

µενους/τις εκπαιδευόµενες,

γ) στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση σχετικών προ-

γραµµάτων ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης των εκ-

παιδευτικών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λό-

γω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανα-

τολισµού.
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2. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) µερι-
µνούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε ό-

λα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες
της ακαδηµαϊκής ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Άρθρο 18

Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δηµόσια υγεία

1. Η διοίκηση οφείλει να εντάσσει τη διάσταση του φύ-

λου στη διαδικασία του σχεδιασµού, εφαρµογής και α-

ξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών για τη σωµατική και
ψυχική υγεία. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
στην υγεία περιλαµβάνει την έρευνα, τον σχεδιασµό των
υπηρεσιών και την εκπαίδευση του εργαζόµενου προσω-

πικού στις δοµές µε βάση το φύλο.

2. Η διοίκηση µεριµνά για την προώθηση της έρευνας
για την υγεία των φύλων µε βάση τις καταγεγραµµένες
και επιστηµονικά τεκµηριωµένες ανάγκες τους και επι-
διώκει την ισότιµη συµµετοχή των φύλων σε όλα τα ε-

ρευνητικά προγράµµατα. 

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Υ-

πουργείο Υγείας, η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, οι Υ-

γειονοµικές Περιφέρειες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
σε συνεργασία µε τη ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ, καθώς και κάθε άλ-

λος δηµόσιος φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο
της υγείας:

α) µεριµνούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για
τη συλλογή και οργανωµένη καταγραφή των ιατρικών
δεδοµένων, των δεικτών υγείας του πληθυσµού και την
ανάλυση των στατιστικών µε βάση το φύλο, σύµφωνα
και µε τη διεθνή εµπειρία, µε σκοπό να προσδιοριστεί το
ακριβές επιδηµιολογικό προφίλ των φύλων,
β) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στο µηχανισµό

και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχεί-
ων σχετικών µε το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας,

τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυ-

σµού σε εθνική εµβέλεια, την καταγραφή των αναγκών
των ευπαθών κοινωνικά οµάδων πληθυσµού και των πλη-

θυσµών που διαβιώνουν υπό συνθήκες κοινωνικού απο-

κλεισµού,

γ) µεριµνούν για την ευαισθητοποίηση και επιµόρφω-

ση του προσωπικού των υγειονοµικών φορέων όλων των
βαθµίδων,
δ) µπορεί να συνδιαµορφώνουν και να υλοποιούν επι-

µορφωτικά προγράµµατα, για τους σκοπούς των περι-
πτώσεων α΄ έως γ΄. 

4. Ο θεσµός των «Διαµεσολαβητών Υγείας (Δ.Υ)»,

σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αξιο-

ποιείται µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις
κρατικές δοµές και υπηρεσίες υγείας µονογονεϊκών οι-
κογενειών µε µόνο γονέα τη µητέρα, κακοποιηµένων γυ-

ναικών, γυναικών θυµάτων παράνοµης διακίνησης και
διεθνικής σωµατεµπορίας, γυναικών προσφύγων και µε-

ταναστριών, γυναικών που ανήκουν σε µειονοτικές οµά-

δες, εφήβων µητέρων, γυναικών τρίτης ηλικίας, αποφυ-

λακισµένων γυναικών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ά-

στεγων γυναικών ή γυναικών που διαβιούν κάτω από το
όριο της φτώχειας. 

Άρθρο 19

Χορήγηση ειδικής άδειας

1. Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 προστίθεται παρά-

γραφος 8 ως εξής: 

«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρµόζονται µέθο-

δοι ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσι-
µων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίω-

ση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»

2. Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 προστίθεται παρά-

γραφος 8 ως εξής: 

«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρµόζονται µέθο-

δοι ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων ηµε-

ρών µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θε-

ράποντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας ιατρικώς υ-

ποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»

Άρθρο 20

Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρµόδιοι φορείς, σε συ-

νεργασία µε τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ:
α) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στις φάσεις σχε-

διασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των δηµόσιων πο-

λιτικών για την κοινωνική αλληλεγγύη, στοχεύοντας
στην εξάλειψη, όχι µόνο των συνεπειών αλλά και των
παραγόντων που οδηγούν στη δηµιουργία φαινοµένων
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως του γυναι-
κείου φύλου,

β) σχεδιάζουν και εκπονούν µία φορά κατ’ έτος προ-

γράµµατα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώ-

νονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών οµάδων γυναικών
και στην αύξηση των δυνατοτήτων τους για τον σκοπό
της ενσωµάτωσης ή επανένταξής τους στο οικονοµικό
και κοινωνικό περιβάλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο 21

Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

δράσεων προώθησης της ουσιαστικής 

ισότητας των φύλων 

1. Η ΓΓΙΦ επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα που διακρίνονται για την εφαρµογή
πολιτικών ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των ερ-

γαζόµενων γυναικών και ανδρών, µε τη χορήγηση «Σή-

µατος Ισότητας». 

2. Για την απονοµή του σήµατος λαµβάνεται υπόψη,

µεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αµοιβή για ίσης αξίας ερ-

γασία, η ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις
διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελµατικές και επιστηµο-

νικές οµάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισό-

τητα στην επαγγελµατική εξέλιξη, η τήρηση της εργατι-
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κής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία της µητρότη-

τας, η εφαρµογή σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόµων
µέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύ-

λων, καθώς και η διαφήµιση για την προώθηση των προϊ-
όντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο
που συµβάλει στην πρόληψη της έµφυλης βίας και απο-

θαρρύνει τη βία κατά των γυναικών και τον σεξισµό. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισή-

γηση της ΓΓΙΦ, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέ-

σεις και η διάρκεια ισχύος του Σήµατος.

3. Oι επιχειρήσεις στις οποίες απονεµήθηκε το «Σήµα
Ισότητας» από τη ΓΓΙΦ αποστέλλουν υποχρεωτικά, µία
φορά κατ’ έτος, σε αυτή απολογιστική έκθεση δράσεων
σχετικών µε την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ
παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις
που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρµόζουν τις πο-

λιτικές της ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι
των εργαζόµενων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη
περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήµα Ισότητας. Η ΓΓΙΦ δη-

µοσιοποιεί κάθε έτος τον κατάλογο των επιχειρήσεων
που είναι κάτοχοι του Σήµατος και αναρτά τον κατάλογο
στον ιστότοπό της.

Άρθρο 22

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (A΄ 170)

και του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄207)

1. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2

του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται
ως εξής:

«εε. της νοµοθεσίας για την προώθηση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης, καθώς και της καταπολέµησης διακρί-
σεων µε βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σε-

ξουαλικό προσανατολισµό, στον τοµέα της απασχόλη-

σης και της εργασίας».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 3896/2010 (A΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής:

«α. «άµεση διάκριση»: κάθε πράξη ή παράλειψη που α-

ποκλείει ή θέτει σε εµφανώς µειονεκτική θέση τα πρό-

σωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση
ή συστηµατική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν
σε δυσµενή ή άνιση µεταχείριση άλλων λόγω φύλου»,

«β. «έµµεση διάκριση»: κάθε πράξη ή παράλειψη που
θέτει σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας
φύλου, δυνάµει µιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάτα-

ξης, κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το
κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειµενικά από
νόµιµο σκοπό και τα µέσα για την επίτευξη του εν λόγω
σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία»,

«δ. «σεξουαλική παρενόχληση»: οποιαδήποτε µορφή
ανεπιθύµητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωµατικής συ-

µπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα
την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ι-
δίως µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελι-
στικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω
από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την
επίδειξη τέτοιας συµπεριφοράς εφαρµόζονται ως ισχύ-

ουν».

Άρθρο 23

Έννοµη Προστασία

Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστί-
θεται περίπτωση 4 ως εξής: 

«4) να παρεµβαίνουν υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρι-
σης των φύλων και την καταπολέµηση των διακρίσεων
µε βάση το φύλο στην εργασία και ιδίως από τον
ν. 3896/2010 (Α΄ 207), σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης
και στην κατ’ αναίρεση δίκη, εφόσον η διαφορά δικάζε-

ται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφο-

ρών.»

Άρθρο 24

Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στη διαφήµιση 

και στις αρµοδιότητες του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

1. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονι-
κά, και η διαφήµιση µεριµνούν για την προώθηση της ου-

σιαστικής ισότητας των φύλων µε την προβολή µιας ισό-

τιµης και απαλλαγµένης από έµφυλα στερεότυπα εικό-

νας για τα άτοµα, ιδίως:

α. στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από
παράγοντες της δηµόσιας επικοινωνίας, σε συµβάσεις
αυτοδέσµευσης που συνάπτονται από αυτούς, καθώς και
στους κανόνες αυτορρύθµισης που θεσπίζονται και ε-

γκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές, υιοθετούνται υπο-

χρεωτικά ρυθµίσεις που αποβλέπουν στην πραγµάτωση
της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη
του σεξισµού και των στερεοτύπων λόγω φύλου, ταυτό-

τητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού στον
χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δρα-

στηριοποιούνται στον χώρο της δηµόσιας επικοινωνίας
διαβιβάζουν µία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική µε την
υιοθέτηση των ρυθµίσεων του προηγούµενου εδαφίου
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης και στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,
β. η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφω-

νικοί σταθµοί, ανεξαρτήτως του µέσου εκποµπής τους,

εξασφαλίζουν, µέσω των προγραµµάτων τους, την ισότι-
µη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε ό-

λους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστι-
κής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκποµπές λόγου,

τέχνης, πολιτισµού και αθλητισµού που εντάσσονται στο
ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατός, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να
συµπεριλαµβάνονται θεµατικές που συµβάλλουν στην
προώθηση της ισότητας των φύλων, στον εντοπισµό και
άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέµηση
των έµφυλων στερεοτύπων, 
γ. κατά την αναπαραγωγή διαφηµιστικών, τηλεοπτικών

ή ραδιοφωνικών µηνυµάτων απαγορεύεται η χρήση λό-

γου που εµπεριέχει έµφυλη διάκριση, καθώς και κάθε α-

ναφορά µε αντίστοιχη λεκτική ή άλλη συµπεριφορά.
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2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει
στην έκδοση οδηγιών για την ενσωµάτωση της αρχής
της ισότητας των φύλων και της µη διάκρισης λόγω φύ-

λου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολι-
σµού στα µεταδιδόµενα προγράµµατα των ραδιοτηλεο-

πτικών φορέων, ανεξαρτήτως µέσου εκποµπής τους, και
ιδίως για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παραγράφου
1. 

3. Αν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραβιάζουν τις υπο-

χρεώσεις των διατάξεων του παρόντος, το Εθνικό Συµ-

βούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει κυρώσεις, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).

4. Στην Έκθεση Πεπραγµένων, την οποία καταρτίζει
κάθε έτος το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συ-

µπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο µε αντικείµενο
την παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων του
Μέρους Πρώτου του παρόντος, από τους ραδιοτηλεοπτι-
κούς φορείς και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συ-

στάσεων, για τον σκοπό αυτό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άρθρο 25

Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών

1. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νοµικά πρόσωπα µε α-

ντικείµενο θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υ-

πουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα
νοµικά πρόσωπα αυτών µπορεί να συνιστάται οργανική
µονάδα, µε τον τίτλο «Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναι-
κών», µε αρµοδιότητες την παροχή: α) υπηρεσιών ενη-

µέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης σε θέµατα ι-
σότητας των φύλων, β) υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στή-

ριξης, γ) συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών θυµά-

των βίας και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές δια-

κρίσεις, δ) υπηρεσιών παραποµπής ή συνοδείας των θυ-

µάτων σε ξενώνες φιλοξενίας, σε δικαστικές και σε δη-

µόσιες αρχές, ε) νοµικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε
τους δικηγορικούς συλλόγους σε γυναίκες θύµατα βίας
και πολλαπλών διακρίσεων και στ) εργασιακής συµβου-

λευτικής. 

2. Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών υπάγεται: α)

στην αρµόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., όταν έχει συ-

σταθεί στην υπηρεσία αυτή, β) στη διεύθυνση που ασκεί
αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπη-

ρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Το Συµβουλευτικό Κέντρο
Γυναικών στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έναν (1)

κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1)

ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1) κοινωνιολόγο κα-

τηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) νοµικό κατηγορίας ΠΕ και ε) έ-

ναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό γραµ-

µατέα κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε µε
σχέση δηµοσίου δικαίου είτε µε σχέση εξαρτηµένης ερ-

γασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου.

3. Για τη σύσταση και στελέχωση των Συµβουλευτικών
Κέντρων Γυναικών τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στις

απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισµού του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών ή των εσωτερικών κανονισµών λει-
τουργίας των νοµικών προσώπων για θέµατα ισότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Οργανισµών Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών, αντίστοιχα.

Άρθρο 26

Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυµάτων έµφυλης βίας

και πολλαπλών διακρίσεων

1. Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα
αυτών και στα νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο θέµατα ι-
σότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, µπορεί να συνιστάται οργανική µονάδα, µε τον τίτ-
λο «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών», µε
αρµοδιότητα την παροχή ασφαλούς διαµονής σε γυναί-
κες-θύµατα έµφυλης βίας, σε γυναίκες που υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις και στα τέκνα τους µέχρι την ηλι-
κία που προβλέπεται στον κανονισµό εσωτερικής λει-
τουργίας των Ξενώνων. Ο Ξενώνας υπάγεται στη διεύ-

θυνση που ασκεί αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή
κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α.

α΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. 
2. Ο Ξενώνας στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έ-

ναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έ-

ναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1), ψυχο-

λόγο κατηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) παιδαγωγό ή παιδοψυ-

χολόγο κατηγορίας ΠΕ, ε) έναν (1) διοικητικό κατηγο-

ρίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό, γραµµατέα κατηγορίας ΔΕ,

στ) δύο (2) φύλακες κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ και ζ) έναν (1)

γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, οι οποίοι απασχο-

λούνται είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου είτε µε σχέση ε-

ξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 

3. Ο Ξενώνας παρέχει ασφαλή διαµονή, ψυχολογική
και κοινωνική υποστήριξη από εξειδικευµένο επιστηµονι-
κό προσωπικό και διευκολύνει την πρόσβαση σε νοµικές
συµβουλές µε την παραποµπή στα Συµβουλευτικά Κέ-

ντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ., των νοµικών προσώπων για
θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ε-

σωτερικών, των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προ-

σώπων αυτών. Οι Ξενώνες λειτουργούν καθηµερινά, σε
εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους.

4. Στους Ξενώνες παραπέµπονται γυναίκες θύµατα έµ-

φυλης βίας, µε πρωτοβουλία των Συµβουλευτικών Κέ-

ντρων Γυναικών, των κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων
και των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι φορείς του προηγούµενου εδα-

φίου διαβιβάζουν το συντοµότερο δυνατόν το ιστορικό
των κακοποιηµένων γυναικών στο επιστηµονικό προσω-

πικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαίνει στη δη-

µιουργία φακέλου για κάθε περιστατικό και εισηγείται
στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
την παραµονή ή τη µη παραµονή των γυναικών σε αυτόν,
µε σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης.

5. Η διαµονή στον Ξενώνα των γυναικών θυµάτων έµ-

φυλης βίας και των ανήλικων τέκνων τους µέχρι την ηλι-
κία που προβλέπεται µε τον κανονισµό εσωτερικής λει-
τουργίας των Ξενώνων έχει µεταβατικό και προσωρινό
χαρακτήρα. Η διάρκεια της διαµονής στον Ξενώνα ορίζε-

ται µέχρι τρεις (3) µήνες. Με απόφαση της Οµάδας Διοί-
κησης Έργου του οικείου Ξενώνα ή της αρµόδιας υπηρε-

σίας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έπειτα από σχετική
εισήγηση του επιστηµονικού προσωπικού του οικείου
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Ξενώνα η διάρκεια µπορεί να παραταθεί για άλλους
τρεις (3) µήνες.

6. Η χρήση των Ξενώνων και των υπόλοιπων δοµών
προστασίας παρέχεται και σε αλλοδαπές, ανεξάρτητα α-

πό το αν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα για την πα-

ραµονή τους στη χώρα. 

7. Για τη σύσταση και στελέχωση των Ξενώνων τα αρ-

µόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιή-

σεις των οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.

α΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και
των κανονισµών λειτουργίας των νοµικών προσώπων
του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

Άρθρο 27

Μονάδες επικοινωνιακών µέσων εικοσιτετράωρης 

πανελλαδικής υποστήριξης -

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900

1. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µπορεί
να συνιστώνται οργανικές µονάδες για να παρέχουν: α)

συνδροµή µε τη χρήση κάθε γνωστής µεθόδου επικοινω-

νίας σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του
έτους, για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναι-
κών και την άµεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυµά-

των, β) άµεση συµβουλευτική στήριξη στις γυναίκες θύ-

µατα βίας, γ) πληροφόρηση για θέµατα ισότητας των φύ-

λων, δ) ψυχοκοινωνική συµβουλευτική σε περιστατικά
βίας κατά των γυναικών που απαιτούν άµεση ψυχολογι-
κή και κοινωνική στήριξη, καθώς και να παραπέµπουν πε-

ριστατικά σε Συµβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας και σε
Ξενώνες.

2. Στις υπηρεσιακές µονάδες της παραγράφου 1 µπο-

ρεί να απασχολούνται, είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου
είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµέ-

νου χρόνου, ψυχολόγοι κατηγορίας ΠΕ, κοινωνιολόγοι
κατηγορίας ΠΕ και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κατηγορίας
ΠΕ. Για την απασχόληση των ανωτέρω συµβούλων λαµ-

βάνεται υπόψη η ανάγκη παροχής υποστήριξης από οµι-
λούντες υποχρεωτικά την ελληνική και την αγγλική
γλώσσα και δυνητικά τις γλώσσες γαλλική, ρωσική, αρα-

βική και φαρσί. Ο αριθµός των υπαλλήλων της κάθε µο-

νάδας καθορίζεται στους αντίστοιχους οργανισµούς.

3. Για τη σύσταση και στελέχωση των µονάδων, τα αρ-

µόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιή-

σεις του Οργανισµού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 28

Βάση δεδοµένων του Δικτύου Δοµών

Κάθε υπηρεσία του Δικτύου Δοµών ενηµερώνει υπο-

χρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστηµα που τηρείται στη
Γ.Γ.Ι.Φ. µε τα στοιχεία των γυναικών – θυµάτων έµφυλης
βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χα-

ρακτήρα.

Άρθρο 29

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 

Μονάδων του Δικτύου

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ισότητας Φύ-

λων καταρτίζεται Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας για τις µονάδες του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ.,

των νοµικών προσώπων για θέµατα ισότητας που επο-

πτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, των Ο.Τ.Α α΄
βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας περι-
λαµβάνει κατευθύνσεις για όλα τα θέµατα αναφορικά µε
την οργάνωση και τη λειτουργία των µονάδων αρµοδιό-

τητάς τους και ιδίως: 

α) τις διαδικασίες ένταξης των ωφελουµένων στη δο-

µή, 

β) την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ω-

φελουµένων µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος που εξα-

σφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για
τον αριθµό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, 

γ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ωφελουµέ-

νων, 
δ) τη µεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπη-

ρεσιών µε έµφαση στον σεβασµό των δικαιωµάτων και
των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελουµένου, 

ε) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατοµικών φακέ-

λων των ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον ν. 2472/1997

(Α΄ 50) και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισµό περί
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΕΕ 2016/679), 

στ) την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συ-

νεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συµβουλευτικής
δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του
επιστηµονικού απορρήτου,

ζ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ω-

φελουµένων, 
η) τη διασύνδεση της δοµής µε φορείς παροχής υπη-

ρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής και νοµικής υ-

ποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανέντα-

ξης, 

θ) την αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται για τη
λειτουργία της δοµής και την προσέλκυση πόρων από
δωρεές. 

2. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας
για τις µονάδες αρµοδιότητάς του και των νοµικών προ-

σώπων αυτών, ο οποίος πρέπει να είναι σύµφωνος µε
τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της πα-

ραγράφου 1.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα χρηµατοδότησης και στέ-

γασης των υπηρεσιών του Δικτύου.

Άρθρο 30

Ειδικότερα ζητήµατα εποπτείας, χρηµατοδότησης 

και εφαρµογής

1. Η επιστηµονική εποπτεία όλου του δικτύου των υπη-

ρεσιακών µονάδων και δοµών ανήκει στη Γενική Γραµµα-

τεία Ισότητας των Φύλων
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Ξενώνων

για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων
που λειτουργούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης (ΕΚΚΑ) ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πα-

ρεµβάσεων του νοµικού αυτού προσώπου και στη Διεύ-

θυνση Υπηρεσιών ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης.

3. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες Φι-
λοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών και τα επικοινωνιακά
µέσα εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης -ΤΗ-

ΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 µπορεί να καλύπτονται
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ως προς τη χρηµατοδότησή τους από εθνικούς ή και ευ-

ρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης
από ευρωπαϊκούς πόρους εφαρµόζονται οι κανόνες και
το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ ή άλλου
συναφούς προγράµµατος συγχρηµατοδότησης ή χρηµα-

τοδότησης.

4. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νοµικά πρόσωπα µε α-

ντικείµενο θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υ-

πουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα
νοµικά πρόσωπα αυτών µπορεί να ενταχθούν δοµές που
λειτουργούν µε συγχρηµατοδότηση από κοινοτικούς πό-

ρους, έως τις 30.11.2020 και σε κάθε περίπτωση πριν α-

πό τη λήξη της συγχρηµατοδότησής τους από τα ευρω-

παϊκά προγράµµατα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-

ληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον
ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως το άρθρο είχε προστεθεί µε
το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 (Α΄49) και τροποποιηθεί µε
το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και τροποποιήθη-

κε µε το άρθρο 31 παρ.1α του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), ε-

πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση α΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τέκνου µε πιστοποιηµένη αναπηρία α-

πό αρµόδιο δηµόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκα-

τό (80%) και άνω, µπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το
χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγρά-

φου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευµέ-

νης περίθαλψης και παρεµβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θε-

ραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέµα σχε-

τικό µε την εφαρµογή του». 

β) Στην περίπτωση γ΄ οι λέξεις «της παραγράφου 4»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 2». 

2. Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο
οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4332/2015, (Α΄ 76) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4452/2017 (Α΄17)

και µε το άρθρο 31 παρ. 1β του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), ε-

πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού µε πιστοποιηµέ-

νη αναπηρία από αρµόδιο δηµόσιο φορέα ποσοστού
80% και άνω, µπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητι-
κά παροχής υπηρεσιών εξειδικευµένης περίθαλψης και
παρεµβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατά-

στασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υ-

πουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του». 

β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 οι λέξεις
«της παραγράφου 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«της παρ. 1».

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο ο-

ποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προ-

στέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄49), επέρχο-

νται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη διακρίβωση της συνδροµής της ουσιαστικής
προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (ε-

παρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) η αρµόδια Επι-
τροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσ-

σας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Β1 για την κατανόηση
και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση
του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους
για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου α-

ναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).

Για τη διακρίβωση της συνδροµής επί µέρους ουσια-

στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, και συγκεκρι-
µένα της εξοικείωσης του αιτούντος µε την ελληνική ι-
στορία και τον ελληνικό πολιτισµό, τους θεσµούς του
πολιτεύµατος της ελληνικής δηµοκρατίας, την πολιτική
ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελ-

ληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρί-
ση της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται
σε ειδική δοκιµασία (τεστ), που αυτή διεξάγει.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται

οι προδιαγραφές της εξέτασης της γλώσσας και της ειδι-
κής δοκιµασίας και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργά-

νωση και το περιεχόµενό τους.» 

2. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Όσοι έχουν φοιτήσει µε επιτυχία για τρία τουλάχι-
στον έτη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε ελληνικό
σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελ-

ληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και διδασκαλίας ή έχουν
αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή έχουν α-

ποφοιτήσει από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή όσοι κατέχουν
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνι-
κά ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας του Κέ-

ντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1 τουλάχιστον
που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε, µε το
π.δ. 60/2010 (Α΄98), θεωρείται ότι πληρούν την ουσια-

στική προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. 

Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνι-
κής γλώσσας για πολιτογράφηση επιπέδου Β1 για την
κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την
κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ε-

νηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύµφω-

να µε τα οριζόµενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού
πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ- CEFR), το
οποίο χορηγείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστι-
κή προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1

και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότε-

ρες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χο-

ρήγηση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσ-
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σας για πολιτογράφηση, β) οι προδιαγραφές της ειδικής
εξέτασης που διενεργείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµ-

µατείας Διά Βίου Μάθησης, γ) κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την οργάνωση και το περιεχόµενό της, δ) οι φορείς
που χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας για πολιτογράφηση, ε) το επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας.» 

3. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση της συνδροµής της ουσιαστικής
προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (ε-

παρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) αλλοδαπών αι-
τούντων ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών κατά
την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι διαµένουν στην Ελ-

λάδα νόµιµα για είκοσι (20) συνεχή έτη πριν από την υ-

ποβολή της ή αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των ε-

ξήντα πέντε (65) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, η
αρµόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέ-

ταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Α2 για την
κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την
κατανόηση του γραπτού λόγου, σύµφωνα µε τα οριζόµε-

να πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς
για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).

Για τη διακρίβωση της συνδροµής επί µέρους ουσια-

στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αλλοδαπών
αιτούντων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, και συ-

γκεκριµένα της εξοικείωσης του αιτούντος µε την ελλη-

νική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό, τους θεσµούς
του πολιτεύµατος της ελληνικής δηµοκρατίας, την πολι-
τική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της
ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρί-
ζεται σε ειδικά διαµορφωµένη δοκιµασία (τεστ), που αυ-

τή διεξάγει.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται η

ειδικότερη διαδικασία εκτίµησης της συνδροµής των ου-

σιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόµων αυ-

τών, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ει-
δικής δοκιµασίας (τεστ), κάθε θέµα σχετικό µε την οργά-

νωση και το περιεχόµενό τους, καθώς και κάθε άλλο θέ-

µα σχετικό µε τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.»

4. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Όσοι έχουν πιστοποιηµένη από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του ε-

ξήντα επτά τοις εκατό (67%), µπορούν να απαλλάσσο-

νται από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ου-

σιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον
προσκοµίζεται ειδική ιατρική γνωµάτευση από αρµόδιο
δηµόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την αδυ-

ναµία πλήρωσής τους.

Όσοι έχουν πιστοποιηµένη από αρµόδιο δηµόσιο φο-

ρέα σωµατική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξή-

ντα επτά τοις εκατό (67%) µπορούν να απαλλάσσονται
από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ουσιαστι-
κών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκο-

µίζεται ειδική ιατρική γνωµάτευση από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την αδυναµία
πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και Υγείας ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία εκτί-
µησης της συνδροµής των ουσιαστικών προϋποθέσεων
στο πρόσωπο των ατόµων αυτών, οι περιπτώσεις απαλ-

λαγής από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ου-

σιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, οι προδια-

γραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιµα-

σίας (τεστ) εφόσον δεν απαλλάσσονται, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πολιτογράφησής
τους.»

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί-
ος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθη-

κε µε το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:

«ε. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα των οικονοµικών ετών
που αντιστοιχούν στα έτη προηγούµενης νόµιµης παρα-

µονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, µε
βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση
του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά-

φου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ».

3. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση η΄ ως ε-

ξής:

«η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του
αιτούντος στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5Α». 

4. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανό-

τητας µπορούν να εκπροσωπούνται για την υποβολή αί-
τησης και δήλωσης πολιτογράφησης από αυτόν που έχει
ορισθεί νόµιµα δικαστικός συµπαραστάτης τους. Στην
περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 9.»

Άρθρο 34

Αντικατάσταση του άρθρου 7 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί-
ος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως είχε συ-

µπληρωθεί µε το άρθρο 40 του ν. 3731/2008 και αντικα-

ταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Διαδικασία πολιτογράφησης

1. Η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ε-

λέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδροµή των
τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5.

Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, ο
προϊστάµενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας απορρίπτει την αίτηση. 

2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, η Πε-

ριφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγγελ-

τα πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση
και πιστοποιητικό µη απέλασης και απευθύνει, µέσω της
αστυνοµικής αρχής του τόπου διαµονής του αιτούντος,

ερώτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υ-

πουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο
πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφά-

λειας για την απόρριψη του αιτήµατος. Οι υπηρεσίες α-

σφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθε-

σµία τεσσάρων (4) µηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών
ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώµη δεν κωλύει
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.
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3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
2, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επι-
τροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώµη
αυτή. Παράλληλα, η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ι-
θαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί
να διαµένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε
εξέταση, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της
Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο
αλλοδαπός καλείται να προσκοµίσει όσα στοιχεία κρίνει
ο ίδιος χρήσιµα για να τεκµηριώσει ότι συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτο-

γράφησης. 

4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνε-

ται µε απόδειξη. Μη εµφάνισή του δικαιολογείται µόνο
για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας. Αν η κλήση του
αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φο-

ρές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός
δεν εµφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτη-

ση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Ε-

σωτερικών.
5. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκι-

µασία (τεστ), σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της
απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρ-

θρου 5Α. 

6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό
πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήµατα που υπέ-

βαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που πα-

ρουσιάστηκαν ενώπιόν της για εξέταση. Στη συνέχεια, η
εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοινοποιείται
στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωµα να διατυπώσει
εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενό της,

ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας, µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Δεν κοινοποι-
ούνται στον ενδιαφερόµενο αναλυτικές κρίσεις και
πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέµα-

τα δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην
εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του
Συµβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παραβόλου
ύψους εκατό (100) ευρώ.

7. Οι οµογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου
διαµονής οµογενούς δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον
της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Ε-

σωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούµενη γνώµη αυ-

τής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ί-
διος παραπέµπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για
εξέταση και διατύπωση γνώµης. Την υπόθεση παραπέ-

µπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αµφιβολίες για
το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί µε την ι-
διότητα του οµογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋ-

ποθέσεις πολιτογράφησης.»

Άρθρο 35

Προσθήκη άρθρου 7Α στον Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθη-

κε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α

1. Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, µετά την υποβολή της αί-
τησης πολιτογράφησης και µέχρι την κλήση σε εξέταση,

σύµφωνα µε το άρθρο 7, δεν διαµένει συνεχώς στη χώ-

ρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

2. Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύµ-

φωνα µε την παράγραφο 1 αλλά η διαδικασία αναστέλ-

λεται από την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγέ-

νειας, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου, όταν κατά
το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης µέχρι
και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
διαζευκτικά οι εξής περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαµένει ε-

κτός Ελλάδας για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δε-

καοκτώ (18) µήνες και εξακολουθεί να διατηρεί βιοτι-
κούς δεσµούς µε τη χώρα, (β) ο αιτών διαµένει εκτός Ελ-

λάδας για λόγους σπουδών, (γ) ο αιτών διαµένει εκτός
Ελλάδας για λόγους ανωτέρας βίας και ιδίως για σοβα-

ρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο. Η απόφαση
για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άµεσα στον
αιτούντα.

3. Με αίτηση του ενδιαφερόµενου, η διαδικασία που α-

νεστάλη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, συνεχίζεται, ό-

ταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της
µόνιµης διαµονής του για χρόνο ίσο µε αυτό της απου-

σίας του.»

Άρθρο 36

Προσθήκη άρθρου 7Β 

στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθη-

κε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:

«Άρθρο 7Β
Περιπτώσεις παραποµπής στον Υπουργό Εσωτερικών 

ή στο Συµβούλιο Ιθαγένειας

1. Στην περίπτωση που η αρµόδια Περιφερειακή Διεύ-

θυνση Ιθαγένειας αµφιβάλει για τη συνδροµή των προϋ-

ποθέσεων του άρθρου 7Α, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Ιθαγένειας παραπέµπει την υπόθεση, πριν από την κλή-

ση του αιτούντος αλλοδαπού σε εξέταση, για να διατυ-

πώσει προς τούτο γνώµη το Συµβούλιο Ιθαγένειας, µετά
από εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. 

2. Σε περίπτωση αµφιβολιών της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδροµή ή τη µη συν-

δροµή λόγων δηµόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας,

σύµφωνα µε το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Ιθαγένειας παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό Ε-

σωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός των Ε-

σωτερικών µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για δια-

τύπωση γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας. 

3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός των Εσωτερικών
αµφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που πε-

ριέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφη-

σης, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για διατύπωση
γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.»

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του άρθρου 9 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί-
ος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε
µε τα άρθρα 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και 142 παρ. 3

του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), επέρχονται οι εξής τροποποιή-

σεις:

1. Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «Γενικού Γραµµατέα
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της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης» αντικαθίστα-

νται από τις λέξεις «Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένει-
ας».

2. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση ατόµων µε σωµατική αναπηρία η ορ-

κωµοσία µπορεί να λαµβάνει χώρα στην οικία τους ή µέ-

σω τηλεδιάσκεψης.» 

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του άρθρου 12 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο ο-

ποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως είχε αντικα-

τασταθεί µε το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, (Α΄49), αντικα-

ταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 6

άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και το άρθρο 59 του
ν. 4456/2017 (Α΄24), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παραγράφου 1

αποτελούνται από:

α. τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο,

β. τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Ιθαγένειας ή Πολι-
τογράφησης της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ι-
θαγένειας, ως µέλος,

γ. µέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή επιστήµονα που έχει προ-

σληφθεί , σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Α-

νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που εδρεύει µέσα
στα όρια της οικείας Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή πλησιέ-

στερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείµενο της
γλωσσολογίας, επιστηµών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιο-

λογίας, πολιτικής επιστήµης, φιλολογίας ή συγγενών
κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών, το ο-

ποίο υποδεικνύεται µε τους αναπληρωτές του από το αρ-

µόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι., ως µέλος,

δ. στέλεχος µίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται µαζί µε τους α-

ναπληρωτές του από τον αρµόδιο ή τους συναρµόδιους
κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευ-

σης, ως µέλος,

ε. µέλος που υποδεικνύεται µε τους αναπληρωτές του
από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,

σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της.» 

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται µε α-

πόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας και
λειτουργούν στην έδρα της αρµόδιας Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι
αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτρο-

πής, που υποδεικνύονται µε τον ίδιο τρόπο, καθώς και υ-

πάλληλος της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας, ο οποίος ασκεί χρέη γραµµατέα της Επιτροπής,

µαζί µε τον αναπληρωτή του. Αν Πρόεδρος ή τακτικό µέ-

λος των επιτροπών της παραγράφου 2 ελλείπει για οποι-
ονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο
πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής του.»

Άρθρο 39

Πολιτογράφηση οµογενών προερχοµένων από χώρες

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

1. Στο άρθρο 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο

οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως η παράγρα-

φος 2 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 92/2006

(Α΄95) και η παράγραφος 5 προστέθηκε µε την παράγρα-

φος 3α άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:

α) Οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οµογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές µπορούν να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλι-
κοι και δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγέ-

νεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, ακο-

λουθώντας την προβλεπόµενη από το άρθρο 10 διαδικα-

σία». 

2. Οµογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένω-

σης που έχουν εισέλθει νόµιµα στην Ελλάδα και διαµέ-

νουν σε αυτή, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν µπορεί να
διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθη-

κών Άγκυρας και Λωζάννης, µπορούν να αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια µε απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαµονής τους.

Μαζί µε την αίτηση προσκοµίζεται οποιοδήποτε στοιχείο
µπορεί να συνεκτιµηθεί για τη διαπίστωση της ιδιότητάς
τους ως οµογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και ο αιτών να
µην τελεί υπό απέλαση. Η αίτηση εξετάζεται από την αρ-

µόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία γνωµοδοτεί
για: α) την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς, β) τη
συνδροµή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσε-

ων της παραγράφου 3. 

3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οµο-

γενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ί-
δια απόφαση ορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει
να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.»
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρµόζονται και για την πολι-
τογράφηση του παρόντος άρθρου.»

γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουρ-

γός Εσωτερικών».

δ) Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο
θέµα καταργείται.» 

2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας οµογενών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν υποβληθεί στις αρ-

µόδιες ελληνικές προξενικές αρχές των διαδόχων της
Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις αλλά δεν έχει γνωµο-

δοτήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυ-

ρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροπο-

ποίησή της µε την παράγραφο 1 του παρόντος, παραπέ-

µπονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υ-

πουργείου Εσωτερικών και εξετάζονται από τον Υπουρ-

γό Εσωτερικών, χωρίς να ζητηθεί δήλωση πολιτογράφη-

σης. 

3. Για εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας οµογενών
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της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις οποίες έχει γνω-

µοδοτήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυ-

ρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροπο-

ποίησή της µε την παράγραφο 1 του παρόντος, και εκ-

κρεµεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας. 

Άρθρο 40

Διαδικασία καθορισµού Ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί-
ος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισµού Ιθαγένειας
1. Όποιος επιθυµεί τη διαπίστωση (καθορισµό) της ελ-

ληνικής Ιθαγένειας αυτού του ιδίου, ή προσώπου που α-

πεβίωσε για τον καθορισµό της Ιθαγένειας του οποίου ο
αιτών, ως κατιών ή ο σύζυγός του, έχει έννοµο συµφέ-

ρον, υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρµόδια Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που καθορίζεται από την τε-

λευταία δηµοτολογική ή άλλη εγγραφή που προσκοµίζε-

ται, διαφορετικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση του τό-

που κατοικίας του. Εφόσον ο αιτών έχει εισέλθει νόµιµα
στη χώρα, η νοµιµότητα της παραµονής του δεν αποτε-

λεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης. Η αίτηση µπορεί
να υποβληθεί και στον έλληνα πρόξενο του τόπου διαµο-

νής του αιτούντος. Ο πρόξενος, αφού διεξάγει σχετική
έρευνα, ιδίως στα προξενικά µητρώα, διαβιβάζει άµεσα
την αίτηση στην ανωτέρω αρµόδια Περιφερειακή Διεύ-

θυνση. 

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά
που αντιστοιχούν στους λόγους κτήσης ιθαγένειας τους
οποίους επικαλείται ο αιτών. Ληξιαρχικά ή δηµοτολογικά
γεγονότα γίνονται δεκτά ως βάση διαπίστωσης (καθορι-
σµού) της Ελληνικής Ιθαγένειας ακόµη και αν προκύ-

πτουν από καταργηθέντα δηµοτολόγια ή στρατολογικά
µητρώα. Έµµεση µνεία ληξιαρχικών ή δηµοτολογικών
γεγονότων σε άλλες ληξιαρχικές ή δηµοτολογικές εγ-

γραφές, σε εγγραφές κτήσης Ιθαγένειας, σε προξενικά
µητρώα ή άλλα δηµόσια µητρώα και έγγραφα γίνονται
καταρχήν δεκτά ως βάση καθορισµού της Ελληνικής Ιθα-

γένειας, εκτός αν η ακρίβεια της σχετικής µνείας αµφι-
σβητηθεί αιτιολογηµένα.

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση εξετάζει αν πληρούνται
οι ουσιαστικές προϋποθέσεις διαπίστωσης (καθορισµού)

Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή
του διεθνούς δικαίου, είτε µε προϊσχύσασες διατάξεις ε-

σωτερικού δικαίου ή διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες,

και προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής ή α-

πορριπτικής πράξης.

4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κατά την πα-

ράγραφο 3, ο ενδιαφερόµενος διατηρεί τη δυνατότητα
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποί-
ος µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση
γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσµία εξέτα-

σης της προσφυγής αναστέλλεται έως τη γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Ιθαγένειας και την υπογραφή των πρα-

κτικών. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν µπορεί να υ-

περβεί τους έξι (6) µήνες. 

5. Με την απόφαση διαπίστωσης (καθορισµού) Ιθαγέ-

νειας ορίζεται και ο δήµος, στο δηµοτολόγιο του οποίου
εγγράφεται ο δικαιούχος εφόσον δεν διαµένει στην Ελ-

λάδα.

6. Με την ανωτέρω διαδικασία εξετάζονται και αιτή-

σεις ήδη δηµοτολογηµένων προσώπων, τα οποία αιτού-

νται την αλλαγή της νοµικής βάσης κτήσης της Ελληνι-
κής τους Ιθαγένειας.»

Άρθρο 41

Διαδικασία επί αµφισβητήσεων Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθη-

κε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής:

«Διαδικασία επί αµφισβητήσεων Ιθαγένειας
1. Κάθε δηµόσια υπηρεσία που αµφισβητεί αιτιολογη-

µένα την Ελληνική Ιθαγένεια προσώπου παρά την ύπαρ-

ξη δηµοτολογικής εγγραφής ή εγγραφής στα µητρώα
αρρένων υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηµα επίλυσης της
αµφισβήτησης στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός
Εσωτερικών αποφαίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Το ερώτηµα κοινοποιείται
και στο πρόσωπο του οποίου αµφισβητείται η Ιθαγένεια,

το οποίο µπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον
του Συµβουλίου Ιθαγένειας µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την κοινοποίηση. Εφόσον υπάρχει εγγραφή σε δη-

µοτολόγιο ή µητρώο αρρένων, ο Υπουργός Εσωτερικών
οφείλει να αποφανθεί µέσα σε εννέα (9) µήνες από την
υποβολή του αιτήµατος, διαφορετικά η αµφισβήτηση θε-

ωρείται ότι έχει αρθεί υπέρ της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ενδιαφεροµένου.

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο. Αν η απόφαση διαπιστώνει την ανυπαρ-

ξία ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπου που
διέθετε δηµοτολογική εγγραφή δηµοσιεύεται σε περίλη-

ψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το πρόσωπο του οποίου η Ελληνική Ιθαγένεια αµφι-
σβητείται θεωρείται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και
κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να τον θεωρεί Έλληνα
πολίτη, µέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικα-

σίας.

4. Η διαγραφή από τα µητρώα αρρένων και τα δηµοτο-

λόγια λόγω ατελούς εγγραφής και η κήρυξη ενός προ-

σώπου ως ανυπάρκτου δεν επιφέρει αναδροµική απώ-

λεια της Ελληνικής Ιθαγένειας.» 

Άρθρο 42

Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010

1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), ό-

πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9.β΄. του άρθρου 142

του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαι-
τείται η δηµοσίευση περίληψης της απόφασης του Υ-

πουργού Εσωτερικών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-

ως, και εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται , σύµ-

φωνα µε το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και
δηµοσιεύεται µέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της
σχετικής αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά.» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττοµένων εσόδων α-

πό τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών
των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρί-
ζονται θέµατα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υπο-

στηρίζουν τις µονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-

τερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋ-
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πολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογα-

ριασµό και µπορεί να διατίθενται για την αντιµετώπιση
δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών ανα-

γκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαµβά-

νουν, ιδίως, αναβάθµιση του εξοπλισµού και των πληρο-

φοριακών συστηµάτων, επιµορφωτικά σεµινάρια του
προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά µε την Ιθαγέ-

νεια, εποχιακό προσωπικό ορισµένου χρόνου , σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3812/2009 και της κείµενης νοµο-

θεσίας.» 

Άρθρο 43

Τροποποίηση του Οργανισµού Υπουργείου Εσωτερικών

1. Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Στην Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κε-

ντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.»

2. Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχει-
ρησιακό στόχο τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των θε-

µάτων που αφορούν την κτήση, αποβολή, απώλεια, απο-

ποίηση και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, των θε-

µάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρ-

µόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής
της σχετικής νοµοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευ-

θύνσεις Ιθαγένειας της χώρας. Παρακολουθεί την τήρη-

ση των νόµιµων διαδικασιών από τις ανωτέρω υπηρεσίες
µε τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού
Γραµµατέα Ιθαγένειας, δειγµατοληπτικού ελέγχου ανα-

φορικά µε την εξακρίβωση της νοµιµότητας εξέτασης
των υποθέσεων αυτών και τη διαπίστωση της συνδροµής
των νόµιµων προϋποθέσεων για τις διοικητικές πράξεις
που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. 

2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από
τα εξής Τµήµατα:

α. Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας.

β. Τµήµα Πολιτογράφησης.

γ. Τµήµα Συντονισµού και Τεκµηρίωσης. 

δ. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στη
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέµονται ως εξής:

α. Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας είναι αρµόδιο για:

αα. τα θέµατα που άπτονται της αποβολής, απώλειας,

αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, κα-

θώς και επίλυσης περιπτώσεων αµφισβητούµενης ιθαγέ-

νειας, 

αβ. τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋπο-

θέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην
Έλληνες πολίτες, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13

του ν. 4018/2011, όπως ισχύει, 
αγ. τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νοµοθεσίας που διέ-

πει την κτήση της Ιθαγένειας, κατά λόγο αρµοδιότητας
του Τµήµατος, 

αδ. το διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων
και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Τµήµατος, 

αε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συµ-

βουλίου Ιθαγένειας, 

αστ. τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για τη

διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρµοδιότη-

τας του Τµήµατος.

β. Το Τµήµα Πολιτογράφησης είναι αρµόδιο για: 

βα. τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋπο-

θέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδα-

πών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό κατά την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος, καθώς και των οµογε-

νών που διαµένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλλει
το αίτηµά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου, 

ββ. την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέ-

λους που παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας κα-

τά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του παρόντος, 

βγ. τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις της νοµοθεσίας που διέπει την κτή-

ση από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης, 

βδ. το διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων
και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Τµήµατος, 

βε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επι-
τροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική
Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συµβουλίου Ιθαγένειας για
τις υποθέσεις αρµοδιότητας του, 

βστ. τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για τη
διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρµοδιότη-

τας του Τµήµατος.

γ. Το Τµήµα Συντονισµού και Τεκµηρίωσης είναι αρµό-

διο για: 

γα. χειρισµό θεµάτων οργάνωσης, οµογενοποίησης
και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τα θέµατα Ιθαγέ-

νειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
οργανικές µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, 

γβ. την εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση
των διαδικασιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών α-

ναφορικά µε τις διαδικασίες Ιθαγένειας, 

γγ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών
δεδοµένων σε συνεργασία µε φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού, 

γδ. την παροχή τεκµηρίωσης και την εκπόνηση αναφο-

ρών και µελετών για θέµατα Ιθαγένειας, 

γε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των στοιχείων
που εισάγονται στο πληροφορικό σύστηµα Ιθαγένειας, 

γστ. την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συ-

νεργασίας µε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
για θέµατα Ιθαγένειας, 

γζ. την παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασµού
2310180001, την κεντρική διαχείριση και τον συντονισµό
των προµηθειών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανι-
κές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών.
δ. Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου

είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κε-

ντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση,

ταξινόµηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού
και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και
διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής, την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτη-

ση των συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, τη µέριµνα
για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτη-

σης, καθώς και τη µέριµνα για τη συντήρηση και τη λει-
τουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας σε
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συνεργασία µε την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρµόδιο
τµήµα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». 

3. Η αναφερόµενη ως «Διεύθυνση Ιθαγένειας», στην
παράγραφο 7 του άρθρου 37 και στην παρ. 15 του άρ-

θρου 38 του π.δ. 141/2017 µετονοµάζεται σε Κεντρική
Διεύθυνση Ιθαγένειας.»

Άρθρο 44

Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαµε-

λής επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας η οποία αποτελείται από:

α) τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υ-

πουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, 

β) τον νοµικό σύµβουλο του οικείου Υπουργείου,

γ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότι-
µο καθηγητή µε ειδικότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,

δ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότι-
µο καθηγητή µε ειδικότητα στο δηµόσιο δίκαιο, 

ε) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανα-

στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής,

στ) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-

νειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο

του Πολίτη,

η) ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Ε-

πιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου,

θ) έναν (1) Προϊστάµενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ι-
θαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ι) δύο (2) µέλη επιστήµονες εγνωσµένου κύρους σε

συναφές επιστηµονικό αντικείµενο, που υποδεικνύονται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως µέλη.

Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως µέλη
της γραµµατείας της ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατη-

γορίας ΠΕ της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.»

Άρθρο 45

Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων άρθρου 8 

του ν. 3200/1955

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) πε-

ρί προσφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, εφαρµόζονται α-

νάλογα και για τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευ-

θυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Άρθρο 46

Καθορισµός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά 

µε µακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα

1. Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ροµά µε µακρά ι-
στορική παρουσία στην Ελλάδα για το οποίο έχει συντα-

χθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης και δεν είναι εγγεγραµ-

µένο σε δηµοτολόγιο δήµου της χώρας λόγω µη δηµοτο-

λόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύ-

ναται να αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής του Ιθαγένειας
ως ανιθαγενής γεννηµένος στο ελληνικό έδαφος κατά
το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας µε την α-

κόλουθη διαδικασία: 

υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τµήµα
Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
της µόνιµης ή της συνήθους διαµονής του στην οποία και
δηλώνει την ιστορική διαδροµή του ιδίου και της οικογέ-

νειάς του, προσκοµίζοντας τη ληξιαρχική πράξη γέννη-

σής του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε
στοιχείο υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά
να είναι ληξιαρχικές πράξεις ή δηµοτολογικές εγγραφές
συγγενών του µέχρι 2ου βαθµού και έγγραφα ελληνικών
δηµόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπό του. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόµενες
προϋποθέσεις εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξη α-

πό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20) ηµερών. 
2. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ιδιότητας του αι-

τούντος ως ανιθαγενούς Ροµά µε µακρά ιστορική παρου-

σία στη χώρα, ή σε περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη
γέννησης δεν έχει συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστη-

µα από την ηµεροµηνία γέννησής του, ο φάκελος του αι-
τούντος παραπέµπεται εντός προθεσµίας πενήντα (50)

ηµερών από την υποβολή της αίτησης στην Περιφερεια-

κή Επιτροπή καθορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά, η
οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Η Επιτροπή δύναται να καλέ-

σει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιόν
της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά µε το αν
ο αιτών ανήκει στους Ροµά µε µακρά ιστορική παρουσία
στη χώρα. 

Πριν την παραποµπή του φακέλου στην Επιτροπή της
παραγράφου 2 η υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει πε-

ραιτέρω πληροφορίες σχετικές µε τον αιτούντα ή τους
συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε από τον
Δήµο µόνιµης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλ-

λους κρατικούς φορείς µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Εντός δέκα (10) ηµερών από την εισήγηση της Επιτρο-

πής εκδίδεται αναλυτικά αιτιολογηµένη απόφαση από
τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Ιθαγένειας.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρµόδια υ-

πηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει
τη διοικητική πράξη περί εγγραφής του αιτούντος σε µη-

τρώα αρρένων και δηµοτολόγια του Δήµου διαµονής
του.

Ως Δήµος δηµοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δήµος
της µόνιµης ή της συνήθους διαµονής του αιτούντα.

Στην εν λόγω διαδικασία δεν αποκλείεται να λαµβάνεται
υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δηµοτολογική µερίδα προ-

σώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.

4. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υπο-

βάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής κα-

θορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά της Ειδικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ε-

ντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµη-

νία έκδοσης της απόφασης απόρριψης.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή
καθορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ροµά. Η Ε-

πιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αποτελείται από: 

α. τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Ιθαγένειας ως Πρόε-

δρο, 

β. τον Προϊστάµενο Τµήµατος Καθορισµού Ιθαγένειας
της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως µέλος, 

γ. τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστα-

σης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, ως µέλος, 
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δ. ένα στέλεχος της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως µέλος, 

ε. ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ,

σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της, ως µέλος.

Χρέη γραµµατέα της ανωτέρω Επιτροπής ασκεί υπάλλη-

λος του Τµήµατος καθορισµού Ιθαγένειας της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα µέλη της
Ειδικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται ανα-

πληρώνονται από τους οριζόµενους αναπληρωτές τους.

Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτροπή
µπορεί να καλεί να συµµετάσχει εµπειρογνώµονας ή ε-

µπειρογνώµονες χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ως εµπειρο-

γνώµονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα πρόσωπα
που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε
φορά ανακύπτον σχετικό ζήτηµα ή ζητήµατα τα οποία εί-
ναι απαραίτητα να διασαφηνιστούν προκειµένου να δια-

µορφώσει κρίση η Επιτροπή.

Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Ιθαγένειας εκδίδει
θετική ή απορριπτική απόφαση καθορισµού Ιθαγένειας
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η
διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, συµπεριλαµ-

βανοµένης και της έκδοσης απόφασης, ολοκληρώνεται
εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή των αντιρρήσεων. 

5. Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισµού Ιθαγένειας
ανιθαγενών Ροµά συγκροτούνται µε απόφαση του Ειδι-
κού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Ε-

σωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το έργο τους α-

σκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου
12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθη-

κε µε τον ν. 3284/2004.

6. Η Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Ε-

σωτερικών πραγµατοποιεί διαρκή δειγµατοληπτικό έ-

λεγχο, ακόµη και µε αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών
της, ώστε να αποφεύγονται αµφισβητήσεις και αµφιβο-

λίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών ενώπιον των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

Άρθρο 47

Καταργούµενες διατάξεις

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατά-

στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄26) και η παράγραφος 4 του άρθρου
12 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-

παλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α΄143) καταργούνται.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄217),

καταργείται.
3. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) ό-

πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καταργείται.

Άρθρο 48

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) όπως η περίπτωση
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4351/2015

(Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) Οι αποφάσεις ορισµού των µελών της Επιστηµονι-
κής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστο-

ποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνι-

κής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού για υπηκόους
τρίτων χωρών, για αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο και
για αλλοδαπούς που αιτούνται Ελληνική Ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση.» 

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου εφαρµόζονται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός από τις διατά-

ξεις των άρθρων 32, 33 παράγραφος 3 και 39 που ισχύ-

ουν από τις 31.5.2019. Εκκρεµείς αιτήσεις πολιτογράφη-

σης κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξε-

τάζονται , σύµφωνα µε το περιεχόµενο του παρόντος, ε-

κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/

2010 (Α΄ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 6 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Η εκλογή Προεδρείου Συµβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Νοέµβριο,

κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 64. Η εκλογή Προέ-

δρου κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακο-

σίων (300) κατοίκων διενεργείται κατά το µήνα Σεπτέµ-

βριο, σύµφωνα µε το άρθρο 79.» 

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα µέλη
των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγ-

µατος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως ανε-

ξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπε-

ται από το νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απα-

σχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιου-

δήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθηκόντων,
αµειβόµενων ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου
τοµέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρ-

τητη Αρχή.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συµ-

βουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νο-

µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επι-
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χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών προ-

σώπων των δήµων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω α-

ξιώµατα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ι-
διότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέ-

πει τα νοµικά αυτά πρόσωπα, στους δήµους στα διοικητι-
κά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρµοδιότητα
των νοµικών προσώπων, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν α-

πό τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών. 
Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν µετά

την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρό-

σωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους
δήµους της χωρικής αρµοδιότητας του νοµικού προσώ-

που, πλην του δήµου της έδρας του, εφόσον παραιτη-

θούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη
των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υπο-

ψηφιότητα στο δήµο της έδρας του νοµικού προσώπου,

ισχύουν τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-

φου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου,

των δήµων, των Περιφερειών και των νοµικών προσώ-

πων που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ισχύει
δώδεκα (12) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών,
οι οποίοι, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από την διενέργεια
των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα
Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής δι-
εύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήµους στα διοικητικά ό-

ρια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανι-
κών τους µονάδων.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 7, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων, στην πε-

ρίπτωση παραίτησής τους, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, µε ανά-

λογη εφαρµογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α΄
93).»

5. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συµπαραστάτη του δηµό-

τη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συµπαραστάτη
του πολίτη και της επιχείρησης, µπορούν να είναι υπο-

ψήφιοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή
Πρόεδροι κοινότητας, ακόµα και αν η κατά τόπον αρµο-

διότητά τους αφορά ή καταλαµβάνει το δήµο για τον ο-

ποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη
θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης των υποψη-

φίων.»
6. Προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Για την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4555/2018, το κώλυµα που προβλέπεται στην περίπτω-

ση δ΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους Προέ-

δρους Διοικητικών Συµβουλίων, τους διευθύνοντες και ε-

ντεταλµένους συµβούλους των πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων των δήµων στους οποίους υποβάλλουν υπο-

ψηφιότητα, καθώς και το κώλυµα της περίπτωση ε΄ της
παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των
δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ε-

νταγµένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και
ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,

τους Προϊσταµένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους
Διευθυντές ιατρούς που προίστανται της Ιατρικής Υπη-

ρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυ-

νους συντονιστές επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρων
Υγείας παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συ-

ντρέχει το κώλυµα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµ-

φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012,

πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.»

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ 

του ν. 3852/2010 

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4, του άρθρου 18 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 14 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως ακο-

λούθως:

«γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας
και αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το ό-

νοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων δηµοτικών συµ-

βούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται
µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. Ο αριθµός
των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων πρέπει να είναι ί-
σος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογι-
κής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και
πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθµός στρογγυ-

λοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Ο αριθ-

µός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),

τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
του οικείου συνδυασµού. Δεκαδικός αριθµός στρογγυ-

λοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 18Α του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων πρέπει να
είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών του
συµβουλίου της οικείας κοινότητας µε δυνατότητα προ-

σαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός
αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονά-

δα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και
άνω. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),

τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
συµβούλων του οικείου συνδυασµού.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τους υποψήφιους
συµβούλους της κοινότητας, σύµφωνα µε τις παραγρά-

φους 3 έως και 9.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«4. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση
που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασµού.

Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σει-
ρά:

α) Το όνοµα και, αν υπάρχει, το έµβληµα του συνδυα-

σµού.

β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το όνοµα και το
πατρώνυµο των υποψηφίων συµβούλων κοινότητας του
συνδυασµού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπω-
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νυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η παρά-

γραφος 6 του άρθρου 18.»

5. Η παρ. 8 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, αντικα-

θίσταται ως ακολούθως:

«8. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από υποψή-

φιο σύµβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδο-

τούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού, ή µε δικαστι-
κό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συµ-

βούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι
λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού, στον Πρόεδρο του
πολυµελούς Πρωτοδικείου, είκοσι (20), το αργότερο, η-

µέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.

Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπό-

µενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρω-

µατική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην πα-

ράγραφο 6.» 

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 18, η περί-
πτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18Α και η περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 18Β του ν. 3852/2010, αντικαθί-
στανται ως εξής:

«α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνε-

ται η εγγραφή του υποψήφιου στο δηµοτολόγιο του Δή-

µου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογε-

νειακής κατάστασης του Δήµου, στον οποίο είναι υπο-

ψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος µε την
επισήµανση ότι είναι δηµότης του Δήµου αυτού (κανονι-
κή εγγραφή).» 

7. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
18, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
18Α και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 18Β, µετά τη λέξη «παράβολο» προστίθενται οι λέ-

ξεις «ή ηλεκτρονικό παράβολο.» 

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 21 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητά του.»

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφι-
ου δηµάρχου, τη θέση του στο συνδυασµό καταλαµβάνει
είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους
συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της
πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται µε απόδει-
ξη στον Πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ηµέρες το
αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη
δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το αρµόδιο δικαστήριο α-

νακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι και την παραµονή της
διενέργειας των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάσταση,

τη θέση του δηµάρχου καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµ-

βουλος του συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότε-

ρους σταυρούς προτίµησης στο δήµο.»

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3852/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακο-

σίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, µετά την ονοµα-

σία της κοινότητας και το όνοµα ή τυχόν έµβληµα του
συνδυασµού, αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην α-

πόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώ-

νυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων
συµβούλων της κοινότητας.»

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 27 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την εκλογή συµβουλίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να εκ-

φράσει την προτίµησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συµ-

βούλων κοινότητας.»

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακο-

σίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την
προτίµησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.»

3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για τον υποψήφιο δήµαρχο, δεν απαιτείται σταυ-

ρός προτίµησης και, αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυ-

ρότητα του ψηφοδελτίου.»

Άρθρο 56

Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 30 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογι-
κής περιφέρειας για την περίπτωση β΄ του άρθρου 25 ο-

ρίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε βάση
το µόνιµο πληθυσµό, όπως εµφανίζεται στους επίση-

µους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απο-

γραφής πληθυσµού, που έχουν κυρωθεί και δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4, προστίθενται εδάφια
ως εξής:

«Στην περίπτωση ύπαρξης αριθµού εκλογικών περιφε-

ρειών µε ίσο αριθµό υπολοίπων, διατίθενται σε αυτές α-

πό µια έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περι-
φέρεια του δήµου µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών και
κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφε-

ρειών µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων ό-

σων έχουν ήδη αφαιρεθεί µε τις διατάξεις του προηγού-

µενου εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη µε το µι-
κρότερο πληθυσµό.»
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Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 31 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31

Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου- λοιποί συνδυασµοί
του Δηµοτικού Συµβουλίου- Εκλογή δηµάρχου

1. Στις εκλογές των δηµάρχων και των Δηµοτικών Συµ-

βούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασµός αυτός που
πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφο-

δελτίων και λοιποί συνδυασµοί του Δηµοτικού Συµβουλί-
ου αυτοί που έλαβαν έστω και µία έδρα, σύµφωνα µε ό-

σα ορίζονται στο άρθρο 32.

2. Δήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασµού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β΄
γύρο.»

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά-

θηκε µε το άρθρο 28 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδά-

φιο ως εξής:

«Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το
εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθε-

ση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώ-

ντας από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.»

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 33 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την α-

πόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επό-

µενη Κυριακή (Β΄ Γύρος), ανάµεσα µόνο στους υποψήφι-
ους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις πε-

ρισσότερες ψήφους. Δήµαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος
του συνδυασµού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του α-

ριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί

ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρω-

ση για την ανάδειξη του δηµάρχου.»

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, δήµαρ-

χος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασµού που έλαβε
στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.

Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο (2) υποψή-

φιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρω-

ση για την ανάδειξη του δηµάρχου.»

Άρθρο 60

Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 34 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, την έδρα δικαιούται ο µικρότερος σε εκλο-

γική δύναµη συνδυασµός σε όλο τον δήµο.»

2. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελ-

τίων του συνδυασµού στο σύνολο του δήµου προς τις έ-

δρες που δικαιούται να καταλάβει, σύµφωνα µε το άρθρο
32. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προ-

σαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται σε κάθε εκλο-

γική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και ο συνδυα-

σµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το µικρότερο σε
εκλογική δύναµη συνδυασµό στο σύνολο του δήµου, και
συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης, α-

ποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέ-

σιµες έδρες που δικαιούται ο συνδυασµός, και ο αριθµός
τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. Αν
δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυ-

ρώνονται µόνον οι διαθέσιµες έδρες.»

3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της πα-

ραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιά-

θετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλά-

βουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 32, ξεκινώντας από τη
µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια και,
επί όµοιων, από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυ-

ρες ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα σειρά, απο-

νέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυασµό που εξα-

κολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσό-

τερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική
περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας επαναλαµβάνε-

ται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι δια-

θέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που δικαιούνται να κατα-

λάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 32. Έδρες που, µε-

τά την εξάντληση των συνδυασµών οι οποίοι δικαιούνται
να καταλάβουν έδρα, παραµένουν αδιάθετες, δεν διατί-
θενται, αλλά παραµένουν κενές.»

Άρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακη-

ρύσσεται κανένας υποψήφιος δήµαρχος. Στην περίπτω-

ση αυτή, δήµαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς
προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού από τον οποίο
εκλέγεται δήµαρχος.»

Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 38 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1, όπως το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4555/2018, αντικαθί-
στανται ως εξής:
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«1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς του
άρθρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης
στο σύνολο του δήµου. Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των λοι-
πών συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµ-

βουλοι των συνδυασµών τους.»

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού του εκλεγέ-

ντος δηµάρχου και των λοιπών συνδυασµών είναι ανα-

πληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής
τους περιφέρειας µε τη σειρά των σταυρών προτίµη-

σης.»

Άρθρο 63

Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που συνδυασµός πλειοψήφησε στην
κοινότητα µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις ε-

κατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψή-

φιος σύµβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συµ-

βουλίου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρµόζεται
στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστά-

θηκε µε το άρθρο 80 του ν. 4555/2018.»

Άρθρο 64

Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3852/

2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
39 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασµό του δηµάρχου και
τους λοιπούς συνδυασµούς του δηµοτικού συµβουλίου,

το δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δη-

µοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς
και αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κά-

θε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς
τους.»

Άρθρο 65

Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 47 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την
οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασµός ή ο συν-

δυασµός του δηµάρχου και οι λοιποί συνδυασµοί του δη-

µοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συν-

δυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατι-
κοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο ο-

ποίος ενσωµατώνεται σε αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται
µε την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νοµιµοποιείται
παθητικώς ο Δήµος.»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της ε-

κλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµα-

τος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών
ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού ή

του συνδυασµού του δηµάρχου και των λοιπών συνδυα-

σµών του δηµοτικού συµβουλίου και των προσώπων που
ανήκουν σε αυτούς.»

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3852/2010 αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) η-

µερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, µε
την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασµός ή ο
συνδυασµός του δηµάρχου και οι λοιποί συνδυασµοί του
δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε
συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµα-

τικοί, σύµφωνα µε το άρθρο 44.»

Άρθρο 67

Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, µε ψηφοφο-

ρία από το σύνολο των µελών του οικείου συµβουλίου
και για το σύνολο της δηµοτικής περιόδου, ο σύµβουλος
ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συν-

δυασµούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού
του, µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.»

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έ-

ναρξης της δηµοτικής περιόδου, το συµβούλιο της κοι-
νότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέ-

ξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώ-

του, µεταξύ των εκλεγέντων συµβούλων του µεγαλύτε-

ρου σε εκλογική δύναµη συνδυασµού, κατά τη σειρά α-

ναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί α-

νακήρυξης του συνδυασµού. Στη συνεδρίαση αυτή προε-

δρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο ο-

ποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του
συµβουλίου σε ένα από τα µέλη του συµβουλίου ή σε έ-

ναν από τους υπαλλήλους του δήµου. Κατά τη συνεδρία-

ση, οι σύµβουλοι, µε µυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για
το αξίωµα του Πρόεδρου του συµβουλίου κοινότητας, το
σύµβουλο της προτίµησής τους, ανάµεσα στον πρώτο,

σε σταυρούς προτίµησης, σύµβουλο του πρώτου κατά
σειρά εκλογής συνδυασµού και τον πρώτο, σε σταυρούς
προτίµησης, σύµβουλο του δεύτερου συνδυασµού. Κάθε
µέλος του συµβουλίου έχει δικαίωµα να επιλέξει έναν
µόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συ-

γκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του συµβουλίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3

και 4 του άρθρου 89. Αν µετά από τρεις ψηφοφορίες οι υ-

ποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθµό ψήφων, διεξάγεται
κλήρωση µεταξύ τους.» 

3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν η θέση του Προέδρου του συµβουλίου της κοι-
νότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτω-

σης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λό-

γου, επαναλαµβάνεται η διαδικασία εκλογής των παρα-

γράφων 1 έως και 4, µεταξύ του επόµενου σε σταυρούς
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προτίµησης συµβούλου από το συνδυασµό του προέ-

δρου και του πρώτου συµβούλου σε σταυρούς προτίµη-

σης από τον συνδυασµό που έλαβε µέρος στη διαδικα-

σία εκλογής προέδρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1

και 2.»

Άρθρο 68

Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 283 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, όπως τροπο-

ποιήθηκε µε το άρθρο 21 παρ.1 του ν. 4147/2013 (Α΄98),

αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
και του ν. 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυ-

σµό, περιλαµβανοµένης και της έκδοσης σχετικών κανο-

νιστικών πράξεων, νοείται ο µόνιµος πληθυσµός, όπως
εµφανίζεται στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµά-

των της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που έχουν
κυρωθεί και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-

σεως. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για
την ανάδειξη δηµοτικών αρχών της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παραγράφου 6

του άρθρου 114. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του πρώτου ε-

δαφίου αρχίζει από την πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο.» 

2. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κυρώνο-

νται και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-

ως τα αποτελέσµατα του µόνιµου πληθυσµού της απο-

γραφής του έτους 2011 για τις κοινότητες της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 2.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 46 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Η εκλογή Προεδρείου Συµβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Νοέµβριο,

κατ` ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 165.»

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα µέλη
Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγµατος
ή Αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως ανεξάρτητες
ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από το
νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η α-

ναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε άλλου

δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθηκόντων, αµειβόµενων ή
µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου τοµέα, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-

φου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου,

των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώ-

πων, τα οποία είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ι-
σχύει δώδεκα (12) µήνες πριν από τη διενέργεια των ε-

κλογών, οι οποίοι, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από την
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν κα-

θήκοντα Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου
γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ε-

νότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η
αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έ-

χουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµά τους, ύ-

στερα από αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφω-

να µε το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236,

καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίω-

µά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 233, ύστερα από διάπρα-

ξη ενός από τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου αυ-

τού.»

4. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, τα κωλύ-

µατα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρα-

γράφου 1, ως προς τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών,
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ως προς τα πρό-

σωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα
σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νοµι-
κών προσώπων στα οποία είναι Διοικητές, Υποδιοικητές,

Πρόεδροι Διοικητικών Συµβουλίων, Διευθύνοντες ή Ε-

ντεταλµένοι σύµβουλοι, καθώς και στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα
στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση
τους, πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψη-

φίων. Oι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των περιφερειών
που παραιτούνται προκειµένου να συµµετάσχουν στις
περιφερειακές εκλογές, σύµφωνα µε το προηγούµενο ε-

δάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρε-

σία, αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, ε-

φόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία τους. Η ι-
σχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 2, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της περίπτω-

σης ε΄ της παραγράφου 1, ως προς τους Περιφερεια-

κούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους Δι-
ευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υ-

γείας, καθώς και ως προς τους υπεύθυνους συντονιστές
επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από
τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που
θα ακολουθήσουν τις πρώτες, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εκλογές.»

5. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συµπαραστάτη του Δηµό-

τη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συµπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης µπορούν να είναι υπο-

ψήφιοι Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύµβουλοι, στις
περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές της παραγράφου 6 του άρθρου 114, εφόσον παραι-
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τηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυ-

ξης των υποψηφίων.»

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 120 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4555/2018, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής Περιφέρειας
και αναγράφεται, µε αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το
όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων περιφερειακών
συµβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατε-

πωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η
παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές Περιφέρειες
αναγράφονται επίσης µε την αλφαβητική σειρά της ονο-

µασίας τους. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών
συµβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, µε τον α-

ριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνα-

τότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη α-

κέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της
µονάδας και άνω. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερει-
ακών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού
αριθµού των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.»

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την
εγγραφή του υποψήφιου στο δηµοτολόγιο δήµου της
Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης δήµου της Περιφέρειας στην
οποία είναι υποψήφιος, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι
δηµότης του δήµου αυτού (κανονική εγγραφή).»

3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλε-

κτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υπο-

ψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερει-
ακός σύµβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δηµοσίου το
ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, α-

ντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα
ποσά αυτά.» 

4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υ-

ποψήφιο Περιφερειάρχη ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστε-

ρα από παραγγελία του υποψήφιου Περιφερειάρχη,

στον Πρόεδρο του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας
της Περιφέρειας και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Πε-

ριφέρεια Αττικής το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν α-

πό την ηµέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παρα-

πάνω προθεσµίας, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο
συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψή-

φιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υπο-

ψηφίου Περιφερειάρχη. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προ-

θεσµίας καµιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται,
εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτή-

θηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 123. Στις α-

νωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προ-

βλέπει η παράγραφος 6.»

Άρθρο 72

Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 123 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1, διαγράφεται η φράση «ή Αντιπε-

ριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας».

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφιου
περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασµό µπορεί να
καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υπο-

ψήφιους συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δή-

λωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται
µε απόδειξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, δύο (2) η-

µέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφο-

ρίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζο-

νται στην παράγραφο 6 του άρθρου 120, καθώς και η
γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρ-

µόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψή-

φιο. Τη θέση υποψήφιου Περιφερειάρχη, σε περίπτωση
µη αντικατάστασης του, καταλαµβάνει όποιος σύµβου-

λος του επιτυχόντος συνδυασµού λάβει τους περισσότε-

ρους σταυρούς προτίµησης.»

3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Υποψήφιος σύµβουλος που παραιτήθηκε ή απεβίω-

σε επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε δήλωση του υπο-

ψήφιου Περιφερειάρχη ακόµη και αν έχει περάσει η προ-

θεσµία της παραγράφου 7 του άρθρου 120. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παράγραφοι
5 και 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή
του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο.»

Άρθρο 73

Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 125 του ν. 3852/2010, η λέξη «Περιφερειάρ-

χης» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ». 

Άρθρο 74

Τροποποίηση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός εκτυ-

πώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποί-
ου σηµειώνεται το όνοµα και, εφόσον υπάρχει, το έµ-

βληµα του συνδυασµού και ακολουθεί το επώνυµο, το ό-

νοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου Περιφερειάρχη
µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα εί-
τε κάτω από το όνοµα του υποψηφίου και τίθενται µε αλ-

φαβητική σειρά οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.»

Άρθρο 75

Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 140 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, την έδρα τη δικαιούται ο µικρότερος σε ε-

κλογική δύναµη συνδυασµός σε όλη την Περιφέρεια.» 
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2. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελ-

τίων του συνδυασµού στο σύνολο της περιφέρειας προς
τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύµφωνα µε το
άρθρο 138. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµα-

τος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έ-

γκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται σε
κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και
ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το µικρό-

τερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό στο σύνολο της
περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλο-

γικής δύναµης, στο συνδυασµό αποδίδονται από κάθε ε-

κλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιµες έδρες που δικαι-
ούται, και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες
της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο
συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι διαθέσιµες έδρες.»

3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της πα-

ραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιά-

θετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλά-

βουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 138, ξεκινώντας από
τη µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια
και επί όµοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισ-

σότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα
σειρά, απονέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυα-

σµό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει
τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλο-

γική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας παραγρά-

φου επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να
εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που
δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο
138. Έδρες που, µετά την εξάντληση των συνδυασµών
οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραµένουν
αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.»

Άρθρο 76

Τροποποίηση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 - 

Ορισµός Επάρχου

1. Στο άρθρο 160, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιω-

τικά επαρχεία, ορίζεται Έπαρχος. Με απόφαση του Περι-
φερειάρχη Έπαρχος ορίζεται, περιφερειακός σύµβουλος
που εκλέγεται στην οικεία περιφερειακή ενότητα και
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Σε περί-
πτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προη-

γούµενου εδαφίου, έπαρχος ορίζεται µεταξύ όλων των
Περιφερειακών Συµβούλων, από τον Περιφερειάρχη, µε
την απόφαση της παραγράφου 1. Ο Έπαρχος ασκεί τις
αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης µε
την ίδια απόφαση. Ο Έπαρχος λαµβάνει αντιµισθία , σύµ-

φωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 181.» 

2. Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 καταργείται.

Άρθρο 77

Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3421/2005 

Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302),

η λέξη «νοµαρχών» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Περιφε-

ρειαρχών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 78

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης 

Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, 

που αφορούν υπηρεσιακές µεταβολές 

του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 65

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλλη-

λος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δηµόσιο ή σε νοµι-
κό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-

µού για χρονικό διάστηµα ίσο µε το τριπλάσιο του χρό-

νου της άδειας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 85 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους απο-

φοιτηρίου δηµόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ε-

τών ή κατόχους πτυχίου επαγγελµατικής ειδικότητας,

εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυ-

κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαι-
τείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά
κατά δύο (2) έτη.»

3. H παράγραφος 3 του άρθρου 87, όπως αντικαταστά-

θηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016

(Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέ-

δου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE

ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθή-

κοντα προϊσταµένου τµήµατος.» 

4. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 88, όπως προστέθη-

κε µε την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017

(Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 87

και του παρόντος λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν
τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος, αντίστοι-
χα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές
Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Α-

νεξάρτητες Αρχές, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικησης
α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δη-

µόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως ο-

ριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μη-

τρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»

β) Ο διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται και σε
εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδι-
κασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταµένων, για τις
οποίες δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνε-

δρίαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστι-
κά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά
για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. µπο-

ρεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

5. Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6
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του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι ε-

ξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντί-
στοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµα-

τος) επιπέδου οργανικής µονάδας και Τµηµάτων γίνεται
από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5.» 

β) Οι περίπτωσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 α-

ντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ-

τικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέ-

ντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δη-

µοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντι-
στοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου
και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προη-

γουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµι-
ση των επιπλέον εκείνων στοιχείων, που υπεύθυνα δη-

λώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφι-
κού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευ-

θύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προ-

θεσµία δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινο-

ποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει έν-

σταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµε-

ρών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προ-

θεσµία (5) ηµερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση
και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρού-

νται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλη-

τί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ-

τησης ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έ-

ναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-

ρω διαδικασία µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συ-

ντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριο-

δοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορί-
ζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρεσια-

κό Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, κα-

ταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέ-

ση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός
και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελί-
δα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλο-

νται, ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, εν-

στάσεις, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. µέ-

σα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµε-

ρών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ι-
στοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται
µετά το πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδα-

φίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης κα-

λούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατά-

ταξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κά-

θε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η µοριο-

δότηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευ-

ξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την πα-

ράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελικός πί-
νακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Το ό-

νοµα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρ-

τάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολο-

κληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υ-

ποψηφίου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου
για την τοποθέτηση οργάνου.»

γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Διευ-

θύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυν-

σης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και τµη-

µάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο οργανισµό
τοπικής αυτοδιοίκησης, µε την οποία καθορίζονται οι ό-

ροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της
επιλογής, τηρουµένων των όρων των άρθρων 87 και 88.» 

δ) Οι περίπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 α-

ντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ-

τικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέ-

ντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δη-

µοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντι-
στοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου
και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προη-

γουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµι-
ση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώ-

νει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφι-
κού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευ-

θύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προ-

θεσµία δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινο-

ποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει έν-

σταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµε-

ρών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προ-

θεσµία (5) ηµερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση
και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρού-

νται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλη-

τί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ-

τησης ολοκληρώνεται µέσα σε (3) µήνες από την έναρξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-

ρω διαδικασία µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλί-
ου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται
σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται
µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε
βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κα-

τάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας απο-

κλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που
προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υπο-

βάλλονται ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ενστά-

σεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσι-

26



µων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινά-

κων στην ιστοσελίδα του φορέα. Αν µετά την εξέταση
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν µεταβολές
στον πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για
κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται
οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευ-

ξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
88 από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στη συνέντευξη κα-

λούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατά-

ταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο
της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµο-

λογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και
καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.» 

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:

«5. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµ-

βούλιο και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε απόφαση του
οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής
τους, τοποθετούνται Προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επι-
πέδου οργανικές µονάδες για θητεία τριών (3) ετών.» 

στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου,

ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ο Προϊστά-

µενος οργανικής µονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκο-

ντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υ-

πηρεσιακό λόγο που αφορά πληµµελή άσκηση των καθη-

κόντων του. Ο Προϊστάµενος µπορεί, επίσης, να απαλ-

λαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτηση του, ύστερα από
απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του υ-

πηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο συνεκτιµά τις υπηρε-

σιακές ανάγκες.» 

6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
163, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται
στα προηγούµενα εδάφια µπορεί να γίνεται µε πρώην
Δήµαρχο ή µε απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και εµπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχε-

τικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται ,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ή µε
δηµοσιογράφο, µε την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι
µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής
δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχι-
στον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβο-

λή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε
την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται απο-

τελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δηµάρχου.»

Άρθρο 79

Δηµοσίευση των πράξεων µετάταξης υπαλλήλων 

σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι πράξεις µετάταξης που εκδίδονται από τα αρµόδια
προς διορισµό όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, δη-

µοσιεύονται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-

σεως µε µέριµνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) προστίθεται πα-

ράγραφος 7 ως εξής:

«7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της µε-

τακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν
να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υ-

πάλληλοι που µετακινήθηκαν µπορούν, ύστερα από αίτη-

σή τους, να µετατάσσονται στους φορείς στους οποίους
είχαν µετακινηθεί. Για τη µετάταξη εκδίδεται απόφαση
του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου, µετά από γνώµη
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνώ-

µη του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του φορέα
προέλευσης. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλά-

δου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφό-

σον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία µετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνι-
στώµενη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωπο-

παγής θέση καταργείται αυτοδικαίως µε την µε οποιοδή-

ποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη µετά-

ταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 81

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών 

µε υπηρεσιακές µεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προ-

στέθηκε µε το άρθρο 180 του ν. 4555/2018, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:

α) µετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης,

η µετάταξη πραγµατοποιείται µε µεταφορά της θέσης
τους.» 

β) στο τέλος της παραγράφου 6, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Στην περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης,

η µετάταξη πραγµατοποιείται µε µεταφορά της θέσης
τους.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 243

του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 214 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυ-

τή είναι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).»

Άρθρο 82

Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων 

λόγω εκλογών

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010

(Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται των περιορισµών του παρόντος:

α) οι διορισµοί και οι προσλήψεις µόνιµου και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι
προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων
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δηµοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου των δηµοτικών και περιφερεια-

κών εκλογών,
β) οι διορισµοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή µε-

ταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνο-

νται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018),

γ) η διαδικασία µετάταξης του άρθρου 278 του
ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η
διαδικασία µετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του
ν. 4257/2014, 

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έρ-

γου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργει-
ες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προ-

κειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υ-

δρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των
εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παι-
δικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοι-
κτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), των αµειβοµέ-

νων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις
παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού µε
αντίτιµο και λοιπές καταβολές και των απασχολούµενων
στα προγράµµατα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),

στ) οι προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαί-
σιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υ-

ποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι περιορισµοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύ-

ουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µί-
σθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυ-

τών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα
αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσω-

στών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχα-

νηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφά-

λειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέ-

ντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.),

των αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργα-

ζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχο-

λούµενων στα προγράµµατα δακοκτονίας, καθώς και ως
προς τις προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαί-
σιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υ-

ποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»

3. Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισµό, την
πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή µεταβολή για
την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην
Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς
και των θέσεων που καλύπτονται, σύµφωνα µε το άρθρο
82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και µε µεταφορά/µετάταξη
προσωπικού δυνάµει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016

(A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εµπίπτουν
στους περιορισµούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 83

Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισµών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, που φοιτούν 

στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο

1. Μόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υ-

πάλληλοι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και µεταπτυ-

χιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

µίου δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται
στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτι-
κής και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Υπάλληλοι ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης α΄ βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά
και µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής ά-

δειας του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

2. Για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 α-

παιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης του Ιδρύµατος από
την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη τη
διάρκεια της αδείας.

Άρθρο 84

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-

στάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προ-

στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται για τις
προκηρυσσόµενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτι-
κών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και
των υπηρεσιών κοιµητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
των νοµικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων
ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υ-

δραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότη-

τας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκρο-

ταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως
σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργα-

νισµούς ή κανονισµούς. Κατ’ εξαίρεση, µε κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

µπορούν να καθορίζονται παθήσεις συµβατές µε τους
κλάδους/ειδικότητες του προηγούµενου εδαφίου, ώστε
να υπάγονται στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της
παρούσας περίπτωσης άτοµα µε τις ανωτέρω παθήσεις.»

Άρθρο 85

Τροποποίηση του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων για τη γραµµατειακή υποστήριξη 

του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου

και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
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4, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1

του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί διοικητικός υπάλλη-

λος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ της Διεύθυνσης Προσω-

πικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε την από-

φαση ορισµού των µελών του Συµβουλίου.»

2. Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαθίστανται
ως εξής: 

«Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλ-

ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικη-

τικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθ-

µό Α΄ του Δήµου της έδρας του νοµού, µε εξαίρεση τα
Συµβούλια των Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής, του Νο-

µού Θεσσαλονίκης και των Δήµων Αθηναίων, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα γραµµατέα για τα Συµβούλια των Νοµαρ-

χιών του Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης ε-

κτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµα-

τέων µε βαθµό Α΄ του πολυπληθέστερου Δήµου που ορί-
ζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του πολυ-

πληθέστερου Δήµου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµι-
κού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων µε βαθµό Α΄ που ορίζεται από τον Συντονι-
στή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστι-
κού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων του οικείου Δήµου, µε
βαθµό Α΄, που προτείνεται από τον Δήµαρχο.»

Άρθρο 86

Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νο-

µικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για την παροχή του Προγράµ-

µατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την
παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος, µε ενεργές
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου
που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε
το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄107) ή µε ενεργές
συµβάσεις µίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α.

α΄ βαθµού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υ-

πηρεσίες του Προγράµµατος από νοµικά πρόσωπα που
είχαν συµβληθεί προς τούτο µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα
έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό
για την παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος µε ε-

νεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµβά-

σεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται,
µέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οι-
κείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποί-
ησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που
καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσε-

ων µόνιµου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγο-

ριών και του ίδιου αριθµού µε τις θέσεις προσωπικού που
απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο
αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαί-
σιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 18.12.2018.

Άρθρο 87

Ρυθµίσεις για τις µετατάξεις σχολικών φυλάκων 

που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 80 

του ν. 4172/2013

1. Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποί-
οι, µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το
άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), µεταφέρθηκαν σε
θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού, µε
την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκοµεία της Χώρας,

µπορούν να µετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατά-

ξεων του ν. 4440/2016 είτε στην υπηρεσία του Δήµου
στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε
διαθεσιµότητα µε την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων,
είτε σε άλλο δήµο µε την ίδια ειδικότητα, µε αίτησή τους
που υποβάλλεται στον οικείο Δήµο. Η πράξη µετάταξης
εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο του Δή-

µου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης.

Για τη διενέργεια της µετάταξης, το ποσοστό κάλυψης
των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας
στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχε-

ται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον.
Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο µοναδικός που
υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµ-

µα του φορέα προβλέπεται µόνο µία (1) θέση του εν λό-

γω κλάδου.

2. Η µετάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 γί-
νεται µε µεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ
Σχολικών Φυλάκων, µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλι-
µάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιµότη-

τα, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυπο-

λογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονοµικές υ-

πηρεσίες των νοσοκοµείων για τη βαθµολογική και τη µι-
σθολογική του εξέλιξη. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το
ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Άρθρο 88

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του
άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις µετατάξεις του ειδι-
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κού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, κα-

θώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγρά-

φου 1 και των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 247

του ν. 3852/2010.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 2.12.2016. 

Άρθρο 89

Αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού 

των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου 

και µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός των ατόµων που
προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης έρ-

γου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, όπως έχει καθορι-
στεί, σύµφωνα µε την οικ. 22421 κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονοµικών (Β΄ 2242/15.6.2018), αυξάνεται κατά τε-

τρακόσια (400) άτοµα και καθορίζεται στα χίλια τριακό-

σια τριάντα τρία (1.333) άτοµα, κατά παρέκκλιση του
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 256), όπως κυ-

ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

Άρθρο 90

Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές 

που επλήγησαν από πυρκαγιές

και έντονα καιρικά φαινόµενα

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, το
οποίο απασχολήθηκε για την αντιµετώπιση έκτακτων α-

ναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα και-
ρικά φαινόµενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η
Νοεµβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που
έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018, ορίζονται για το δεύτερο εξάµηνο του 2017 και για
τα δύο εξάµηνα του 2018 µέχρι:
α. εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευµατινή υπερω-

ριακή εργασία,

β. εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.

Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δηµοσι-
ευθούν µέχρι τις 30.6.2019, µπορεί να ισχύουν αναδρο-

µικά από 15.11.2017.

Άρθρο 91

Επέκταση του πεδίου εφαρµογής της παρ. 5 

του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του
ν. 4483/2017, υπάγονται και υπάλληλοι που περιλαµβά-

νονταν στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της υπ’ αριθ.

5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Με-

ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι
µετατάχθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81

του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε υπη-

ρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και υπηρετούσαν,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, σε υπηρεσίες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αι-
τήσεις των υπαλλήλων του προηγούµενου εδαφίου, που
υποβλήθηκαν µέσα στην προβλεπόµενη, από την παρ. 5

του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσµία και πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Άρθρο 92

Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ανατίθεται σε ιατρούς των
οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής και
σε ιατρούς δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και ασκείται ύστερα
από εντολή του αρµόδιου Προϊσταµένου της Διεύθυν-

σης Διοικητικού.»

2. Αµοιβές που έχουν καταβληθεί, µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, σε ιατρούς δηµόσιας υγείας του
Ε.Σ.Υ., για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου κατ’ οίκον α-

σθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., θεωρούνται νόµιµες.

Άρθρο 93

Ερµηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του
ν. 4483/2017 είναι ότι, ο µηνιαίος βασικός µισθός των ει-
δικών κατηγοριών των µουσικών, όπως αυτές καταγρά-

φονται στην παράγραφο αυτή, διαµορφώνεται βάσει των
ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλα-

πλασιάζονται µε τους βασικούς µισθούς των υπαλλήλων,
βάσει της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν.
Για τη διαµόρφωση των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων
και την περαιτέρω εξέλιξη των µουσικών, προστίθεται
στον βασικό µισθό και σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο, το
σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασια-

σµό του βασικού/εισαγωγικού µισθού του προηγούµενου
εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία,

που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015

(Α΄176), όπως ισχύει.

Άρθρο 94

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

(Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν ο µουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυ-

µνασίου ή λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδα-

πής, προκειµένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών,
απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωµα µουσικής
εκπαίδευσης, και πενταετής εµπειρία στην εκτέλεση του
οικείου µουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βε-

βαίωση Αρχιµουσικού ή επικεφαλής µπάντας ή ορχή-

στρας.»

Άρθρο 95

Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 

σε δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού 

ραδιοφωνίας - τηλεόρασης

Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δηµοσιογρά-

φου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,

µπορεί να µετακινείται σε Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ειδι-
κού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων
Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και
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για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. Η µετακίνηση γίνε-

ται µε απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας
καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που µετακι-
νείται. Το προσωπικό µετακινείται µε την ίδια σχέση ερ-

γασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρε-

σιακό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Η µετακί-
νηση του πρώτου εδαφίου µπορεί, µε απόφαση του δη-

µάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώ-

νεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) επιπλέον ετών, ε-

φόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντίστοιχες υπη-

ρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση µετακίνησης υπόκειται
στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των άρθρων 225

και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα
άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 96

Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018, διαγρά-

φονται οι λέξεις «ιδιωτικού ή» από τη φράση «ή και µε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή µε τους
φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 12

του ν. 4412/2016 (Α΄147), µεµονωµένα ή από κοινού».

Άρθρο 97

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήµων 

και Κοινοτήτων 

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, προ-

στίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Καθορισµός ορίων γίνεται και σε κάθε περίπτωση
σύστασης νέας κοινότητας εντός της διοικητικής περι-
φέρειας ενός Δήµου.» 

Άρθρο 98

Ενώσεις δηµοτικών επιχειρήσεων µε ειδικό σκοπό 

τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών

Δύο ή περισσότερες δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού
σκοπού, µε αντικείµενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού, µπορούν να συνιστούν ενώσεις
δηµοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων,
µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός των ενώσεων εί-
ναι η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των δηµοτικών
ραδιοτηλεοπτικών µέσων, µε στόχο τη συνολική ποιοτι-
κή και λειτουργική αναβάθµιση των παρεχόµενων από
αυτά υπηρεσιών προς τον πολίτη, η παροχή τεχνικής και
λειτουργικής υποστήριξης προς τα µέλη τους, η θεσµική
εκπροσώπηση αυτών ενώπιον διοικητικών αρχών και η
γενική µέριµνα για την κατοχύρωση και προαγωγή του
ρόλου της δηµοτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Οι ε-

νώσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται µε αποφάσεις
των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων των συµµετεχου-

σών δηµοτικών επιχειρήσεων και λειτουργούν, σύµφωνα
µε τα άρθρα 267 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων και

741 του Α.Κ.. Δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη
λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού µπο-

ρούν να συµµετέχουν στις ενώσεις του πρώτου εδαφί-
ου, ακόµα και αν η συµµετοχή τους αυτή δεν περιλαµβά-

νεται ρητά µεταξύ των καταστατικών τους σκοπών. 

Άρθρο 99

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 1069/1980

Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 348 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τροποποιήθηκε µε τις παραγρά-

φους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Διοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης
1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) µόνο Δήµο διοι-

κείται από Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από
τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµβουλο ως
Πρόεδρο, έναν (1) ακόµη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζε-

ται µε απόφαση του Δηµάρχου και πέντε (5) έως εννέα
(9) ακόµη αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου, που ορίζο-

νται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου. Ε-

κτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου, σύµ-

φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ως µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου ορίζονται ακόµη, ένα (1) µέλος ως εκ-

πρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, που υπο-

δεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλι-
στική οργάνωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή ε-

φόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το
σκοπό αυτόν και ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος περιβαλ-

λοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλο-

δαπής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς
µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Ο καθορισµός του
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούµε-

νου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδροµής των προϋ-

ποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόµενου από αυτόν
µέλους, γίνεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Τα ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εφό-

σον ο συνολικός αριθµός των µελών που προβλέπονται
από τον οικείο Οργανισµό υπερβαίνει τον αριθµό των µε-

λών που ορίζονται , σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδά-

φια, είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του οικείου δήµου,

µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το α-

ντικείµενο της επιχείρησης και ορίζονται µε απόφαση
του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των 2/3 του αριθµού των µελών του.

2. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισ-

σότερων του ενός Δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη,

σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τριών (3) αιρετών εκπρο-

σώπων από κάθε Δηµοτικό Συµβούλιο και, σε περίπτωση,

που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, το Δηµοτικό Συµβούλιο του δή-

µου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επι-
πλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδηµοτικών
επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
είναι ο Δήµαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζό-

µενος από αυτόν σύµβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοι-
νωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα
ανεξάρτητα µέλη που επιλέγονται µε τη διαδικασία της
παραγράφου 1 ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο
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του Δήµου της έδρας της επιχείρησης, µε πλειοψηφία
των 2/3 του αριθµού των µελών του. Ο αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο Δήµαρχος του µεγαλύτε-

ρου σε πληθυσµό Δήµου που συµµετέχει στην επιχείρη-

ση, πλην του Δήµου της έδρας της επιχείρησης, ή ο ορι-
ζόµενος από αυτόν σύµβουλος.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου και, σε κάθε περίπτω-

ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη συγκρό-

τηση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

4. Τα αιρετά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµ-

βουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των µελών του. Για την αντικα-

τάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του πε-

ριβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαι-
τείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους υπέδει-
ξε. Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, δηµοτών ή µόνιµων κατοίκων του
οικείου δήµου, γίνεται ύστερα από αιτιολογηµένη από-

φαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των 2/3 του αριθµού των µελών του.

5. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης µετέχει,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εισηγητής θεµάτων προς συ-

ζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

6. Καθήκοντα γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου
ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον
πρόεδρό του.

7. Για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι
αιρετοί εκπρόσωποι Δηµοτικών Συµβουλίων, ισχύουν οι
διατάξεις του Δηµοτικού Κώδικα περί µη εκλογιµότητας
και ασυµβιβάστων.

8. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εί-
ναι συγγενείς µεταξύ τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι και τρίτου βαθµού, καθώς και οι µε οποιαδήποτε
µορφή εργολάβοι ή προµηθευτές της επιχείρησης ή µέ-

λη του Διοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι οµοειδούς
επιχείρησης.

9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, αν δεν
είναι Δήµαρχος, µπορεί να καταβάλλεται, για τις παρε-

χόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζηµίωση
που καθορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης. Η αποζηµίωση
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%), του ποσού της αντιµισθίας του Δηµάρχου,

σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτω-

ση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας,

µεγαλύτερης του ενός (1) µήνα, η αποζηµίωση αυτή κα-

ταβάλλεται εξ ηµισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή
του.

10. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης
για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται
µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όµοια απόφαση,

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα µέλη του
παρέχει πλήρη απασχόληση µε αµοιβή στην επιχείρηση
και να καθορίζονται οι αρµοδιότητες και το ύψος της α-

µοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών
του προσόντων και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος
της αποζηµίωσης του προέδρου της επιχείρησης.»

Άρθρο 100

Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

1. Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191), όπως αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 348 του
ν. 4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης
1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός

Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:

α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµε-

δαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείµενο συνα-

φές µε το αντικείµενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά
αντικείµενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονοµι-
κών επιστηµών.
β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε

θέση ευθύνης στο δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο ή τον ι-
διωτικό τοµέα.

γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα.

Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρό-

σληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά
το µέρος που δεν ρυθµίζεται αυτή διαφορετικά από δια-

τάξεις νόµου, καθορίζονται από τον Οργανισµό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο
7.

3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθηµερινή εργα-

σία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των
εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του
προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των επιτρο-

πών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και µεριµνά για:

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η
επιχείρηση,

β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-

βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράµµατος δράσης, που προβλέπεται στην περίπτω-

ση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-

βούλιο του ετήσιου προγράµµατος έργων, που προβλέ-

πεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
5,

δ) τη σύνταξη, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από
την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, του προϋπολογι-
σµού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-

βούλιο της επιχείρησης της µελέτης κόστους - οφέλους,

που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 5,

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-

βούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράµµατος ε-

πενδύσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, υποδει-
κνύοντας τις εγκεκριµένες ή προτεινόµενες πηγές χρη-

µατοδότησής του,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συµβού-

λιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναµορφώσεων και
τροποποιήσεων στο πρόγραµµα κατασκευής έργων και
στον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επι-
χείρησης,

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της επιχείρη-
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σης, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή των φο-

ρολογικών δηλώσεων και των οικονοµικών καταστάσε-

ων της επιχείρησης.

4. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο για:

α) την ανάθεση µελετών, εκτέλεση έργων και προµη-

θειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,

β) κάθε εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

γ) την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων, την πα-

ραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό
συµβιβασµό,

δ) τη σύναψη δανείων,
ε) τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Ορ-

γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι-
θυµούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιό-

τητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συµµετοχής.

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

α) την εκτέλεση προµηθειών και την ανάληψη υποχρε-

ώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηµατικό αυτό
όριο µπορεί να αυξοµειώνεται, µε απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου της επιχείρησης,

β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόµε-

νες από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις,

καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρµοδιότη-

τες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισµό Εσω-

τερικής Υπηρεσίας.

7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός
κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί, µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε
βαθµό και, επί ισόβαθµων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν συµβά-

σεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρό-

νου οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Διαδικασίες πρόσληψης Γενικών
Διευθυντών Δ.Ε.Υ.Α. για τις οποίες, κατά την έναρξη ι-
σχύος του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α΄5), είχε εκ-

δοθεί έγκριση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εξετάζο-

νται κανονικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 101

Διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων

1. Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη µετα-

φορά όλων των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων και µόνο για το
σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής:

α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανε-

µηθεί πριν τις 26.9.2018, ισχύουν κανονικά.

β) Οι δικαιούχοι µεταφοράς για την εφαρµογή του α-

ντικειµένου της κολύµβησης δύνανται να µεταφέρονται
και µε ΕΜΔ.

γ) Η µεταφορά µαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων
και των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, από το
τόπο διαµονής τους ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέ-

ντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστρο-

φα, πραγµατοποιείται χωρίς τους χιλιοµετρικούς περιο-

ρισµούς της παρ. 1 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 50025/2018

(Β΄ 4217).

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται
από 31.12.2018 οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «µέ-

χρι 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι
30.6.2019». 

β) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, η φράση
«που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2018 έως τις 31.12.2018» α-

ντικαθίσταται από τη φράση «που ήταν σε ισχύ στις
31.12.2018 έως τις 30.6.2019». 

3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου
εβδόµου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύει, εφαρ-

µόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και
2021 -2022.

Άρθρο 102

Παράταση της προθεσµίας προσκόµισης 

του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδοµικής 

άδειας και της απόφασης παραχώρησης 

της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 

1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρα-

σφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, πα-

ρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.7.2019 για τις ε-

ξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια-

κών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµι-
κής άδειας µετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια,

τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγρα-

φο ανέγερσης µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους µερικά ή ολι-
κά, προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία
«Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του
Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του
π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόµησης λειτουργι-
κά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.γ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του
π.δ. 41/ 2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής
άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα ο-

ποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο α-

νέγερσης πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά,

προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018

ή και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµ-

φωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.1.δ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1

του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης
β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή
το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, α-

πό τη λήξη της έως τις 31.7.2019. 

3. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του πιστοποιητικού
πυρασφάλειας, της οικοδοµικής άδειας ή άλλου πιστο-

ποιητικού ή βεβαίωσης νοµιµοποίησης του κτιρίου ή της
απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου µέσα στην
αποκλειστική προθεσµίας των παραγράφων 1 και 2, η ά-

δεια που εκδόθηκε, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6

του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
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Άρθρο 103

Ρυθµίσεις για µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού για
ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί,
σύµφωνα µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύ-

ου και το οποίο, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιο-

κτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιµο-

ποιούταν κατά το διάστηµα αναφοράς, διαγράφονται ή
παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις
31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητού-

νται.»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, τα ο-

ποία έχουν επιβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφο-

ρούν διάστηµα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ η-

λεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίω-

σή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρµόδια
υπηρεσία του Δήµου η, κατά το ανωτέρω διάστηµα, χρη-

σιµοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζη-

τούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 104

Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του
π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συ-

γκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:

α. Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη-

µάτων.
β. Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων Δι-

οικήσεων και Ο.Τ.Α..

γ. Διαχείρισης Δεδοµένων και Διαλειτουργικότητας.

δ. Τεχνολογικού Εξοπλισµού και Δικτύων.
ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστη-

µάτων.
στ. Κυβερνοασφάλειας.

3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στη
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέµονται
ως ακολούθως:

α. Το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφορια-

κών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:

αα. την ανάπτυξη ή τον προγραµµατισµό προµήθειας
και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συ-

στηµάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισµό και την
απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίω-

ση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κε-

ντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ Ο.Τ.Α.),

ββ. την ανάλυση, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ε-

φαρµογών λογισµικού και πληροφοριακών συστηµάτων
εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουρ-

γείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και
των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

γγ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγ-

χρηµατοδοτούµενων έργων πληροφορικής, που αφο-

ρούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του
Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων
και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση
και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµ-

βέλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συ-

νεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου,

δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύ-

σεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορι-
κής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λει-
τουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργα-

νικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην
εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστηµά-

των εθνικής εµβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση
της ορθής εκτέλεσης αυτών,
εε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών µελετών και µελετών

σκοπιµότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής,

στστ. τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ολοκληρωµέ-

νων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις ε-

πιχειρήσεις και άλλους δηµόσιους φορείς, καθώς και κα-

τάλληλων συστηµάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίη-

σης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύµ-

φωνα µε τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενι-
κές τεχνικές προδιαγραφές,

ζζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώµατος ψη-

φιακής υπογραφής σε άλλες µονάδες του Υπουργείου
και
ηη. την παραγωγή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Δι-

ευθύνσεις του Υπουργείου και τη δηµοσίευση στη διαδι-
κτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρτών και
γεωχωρικών δεδοµένων, που αφορούν στους τοµείς ευ-

θύνης του Υπουργείου.

β. Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρω-

µένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α. είναι αρµόδιο για:

αα. τον συντονισµό και την εποπτεία της ορθής χρή-

σης και αξιοποίησης των ολοκληρωµένων πληροφορια-

κών συστηµάτων των κρατικών Περιφερειών του
ν. 2503/1997 και των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσε-

ων, που έχουν µεταφερθεί στην αρµοδιότητα των     Ορ-

γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού, καθώς και των ενοποιηµένων πληροφοριακών
συστηµάτων των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης πρώτου βαθµού, που προέκυψαν από τις συνενώ-

σεις Δήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τον
ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

ββ. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύξε-

ων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από
τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητι-
κών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή
τους,

γγ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και
της απόδοσης των πληροφοριακών συστηµάτων των Α-

ποκεντρωµένων Διοικήσεων και την εισήγηση µέτρων
για την απλούστευση και τον ανασχεδιασµό διοικητικών
διαδικασιών σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην συναρµό-

διες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης,

δδ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληρο-

φορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστήµα-

τα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Οργανι-
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σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την αποφυγή
πλεονασµών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληρο-

φοριακών δεδοµένων σε επίπεδο επικράτειας,

εε. τη δηµιουργία µητρώου παρεχόµενων ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και
τον σχεδιασµό µέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο
επικράτειας,

στστ. τον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών παροχής ο-

λοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πο-

λίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωµένες Διοι-
κήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε
σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπό-

λοιπους φορείς µε ανάλογες ανάγκες,

ζζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των
Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην υπο-

στήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωµένων Διοική-

σεων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
νοµικών προσώπων αυτών και
ηη. την προώθηση και υποστήριξη συστηµάτων που α-

φορούν στον περιορισµό της γραφειοκρατίας, όπως τα
συστήµατα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχεί-
ρισης εγγράφων και συστηµάτων παροχής ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της απο-

κεντρωµένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ. Το Τµήµα Διαχείρισης Δεδοµένων και Διαλειτουργι-
κότητας είναι αρµόδιο για:

αα. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία
της εφαρµογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προ-

τύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστηµά-

των του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών
µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού µε πληροφο-

ριακά συστήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα,

καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση
και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών µητρώων και λοιπών
αρχείων ψηφιακών δεδοµένων που υποστηρίζονται κε-

ντρικά ή εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου,

ββ. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δε-

δοµένων των εκλογικών καταλόγων, του Εθνικού Δηµο-

τολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου, µητρώου πολιτών,
του µητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώ-

ων και πληροφοριακών συστηµάτων, που υποστηρίζο-

νται κεντρικά ή εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουρ-

γείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και
αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

γγ. την εισήγηση νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητι-
κών µέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρη-

σης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγρα-

φών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς,

δδ. την ακριβή και λεπτοµερή καταγραφή των πληρο-

φοριακών δεδοµένων που τηρούνται αρµοδίως από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου, µε σκοπό την αποφυγή και
εξάλειψη πλεονασµών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση
της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλή-

ρωσή τους σε επίπεδο φορέα,

εε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατι-
στική ανάλυση των δεδοµένων των πληροφοριακών συ-

στηµάτων εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας του Υπουρ-

γείου,

στστ. τον σχεδιασµό στατιστικών προτύπων και δει-
κτών µέτρησης και αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτι-
κών του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρ-

µόδιες υπηρεσίες,

ζζ. τη µέριµνα για την εφαρµογή του 2016/679 Γενικού

Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κα-

τά το σκέλος που αφορά τον χειρισµό των βάσεων δεδο-

µένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπι-
κών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας µέσω αυ-

τών, καθώς και τη συνεργασία µε την εποπτική αρχή για
όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την κατά τα ανωτέ-

ρω επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από το Υπουρ-

γείο και
ηη. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδοµέ-

νων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυτο-

ποίησης των πολιτών, σε όλα τα µητρώα του δηµοσίου
µέσω της διαλειτουργικότητάς τους µε το πληροφοριακό
σύστηµα «Μητρώο Πολιτών».

δ. Το Τµήµα Τεχνολογικού Εξοπλισµού και Δικτύων εί-
ναι αρµόδιο για:

αα. τη µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την
πλήρη εκµετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισµού
πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδοµών
του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µο-

νάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού.

ββ. την κατάρτιση ετήσιου προγραµµατισµού προµη-

θειών εξοπλισµού πληροφορικής, επικοινωνιών και δι-
κτυακών υποδοµών, αναγκαίου για την εύρυθµη, ασφαλή
και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτο-

τελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωµένων
πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµβέλειας του Υ-

πουργείου.

γγ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλι-
σµού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδοµέ-

νων που προµηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφερεια-

κές οργανικές µονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού,

τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των
προµηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προ-

σφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τε-

χνικής φύσης συµβατικών όρων προµήθειας, καθώς και
την υποστήριξη του εξοπλισµού αυτού και
δδ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και

των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών
υπηρεσιών αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµά-

των διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογα-

ριασµών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου.

ε. Το Τµήµα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφορια-

κών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:

αα. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συ-

ντονισµό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιο-

ποίησης των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµά-

των του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών
µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,

ββ. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών
συστηµάτων των εκλογικών καταλόγων, του, µητρώου
πολιτών, του µητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνι-
κών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εµπί-
πτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και των περι-
φερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρε-

σιών αυτού,

γγ. τη διαχείριση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων
της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφε-

ρειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών
αυτού και των δεδοµένων που αποστέλλονται από τις
καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου
προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και
δδ. την παροχή ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στους
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χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των περι-
φερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρε-

σιών αυτού σε θέµατα εφαρµογών, νέων τεχνολογιών,
πληροφορικής, και αυτοµατισµού γραφείου.

στ. Το Τµήµα Κυβερνοασφάλειας είναι αρµόδιο για:

αα. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών ορ-

γανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και
των εποπτευόµενων φορέων του, στην οποία καθορίζο-

νται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κα-

τάλληλα µέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθµισης µε
σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συ-

στηµάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές ορ-

γανικές µονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και
στους εποπτευόµενους φορείς του,

ββ. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστηµά-

των ΤΠΕ για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερεια-

κές οργανικές µονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού
και τους εποπτευόµενους φορείς του και την προώθηση
της εφαρµογής της,

γγ. τον ορισµό των απαιτήσεων και των κανόνων α-

σφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος κάθε έρ-

γου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανι-
κών µονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των
εποπτευόµενων φορέων του (security by default) και εν-

σωµατώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης
(security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρ-

χών του ενιαίου σχεδιασµού,

δδ. τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες και
Ρυθµιστικές Αρχές στο αντικείµενο της Ασφάλειας, 

εε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενηµέρω-

σης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει
κρίσιµα συστήµατα και υποδοµές του Υπουργείου, των
περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπη-

ρεσιών αυτού και των εποπτευόµενων φορέων του,

στστ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρµογής πο-

λιτικών και κανόνων ασφάλειας συστηµάτων ΤΠΕ στο Υ-

πουργείο, στις περιφερειακές οργανικές µονάδες και
αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόµενους
φορείς του,

ζζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε
όλα τα συστήµατα του Υπουργείου, των περιφερειακών
οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και
των εποπτευόµενων φορέων του, τη σύνταξη σχετικών
αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούµενες διορ-

θωτικές επεµβάσεις και τον έλεγχο της εφαρµογής τους
και
ηη. τον συντονισµό και την υποστήριξη του Δικτύου

Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί
στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου.»

2. α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον ορ-

γανικές θέσεις µονίµου προσωπικού:

τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πλη-

ροφορικής,

τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληρο-

φορικής,

µία (1) θέση του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ.

β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτωσης
α΄ γίνεται και µε απόσπαση ή µετάταξη, κατ’ εξαίρεση

κάθε άλλης διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προ-

έλευσης. Στους αποσπώµενους ή µετατασσόµενους κα-

ταβάλλονται οι αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της
προσωπικής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.

3. Για την οµαλή µετάβαση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, των Περιφερειακών οργανικών µονάδων και Αυτο-

τελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόµενων φορέων
του, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή των
Ο.Τ.Α. στη χρήση νέων µεγάλης κλίµακας πληροφορια-

κών συστηµάτων, σχετικές µε τα συγκεκριµένα πληρο-

φοριακά συστήµατα αρµοδιότητες των οργανικών µονά-

δων της παραγράφου 1 του παρόντος µπορούν µε από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλ-

ληλα ή αποκλειστικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα
σε ad hoc οµάδες διοίκησης έργου που συγκροτούνται α-

πό υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 105

Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνιστάται Εθνικό Εκλο-

γικό Δίκτυο, ως ενιαίο κέντρο συντονισµού για θέµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση του διαδικτύου και των λοι-
πών ΤΠΕ στις εθνικής εµβέλειας εκλογικές διαδικασίες
και τις υποδοµές και πληροφοριακά συστήµατα των φο-

ρέων που είναι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή τους. 

Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της προ-

εκλογικής περιόδου πριν από τη διενέργεια γενικών βου-

λευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικού δηµοψηφί-
σµατος, λογοδοτεί για το σύνολο των ενεργειών του
στη Διακοµµατική Επιτροπή των άρθρων 43 του
π.δ. 26/2012 και 28 του ν. 3023/2002 (Α΄146). Το Εθνικό
Εκλογικό Δίκτυο αποτελείται από:

α) Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, το
οποίο έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρµοδιό-

τητα για όλα τα θέµατα σχετικά µε την σε διαρκή βάση
ασφάλεια συστηµάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, ως φορέων που εµπλέκονται στην προε-

τοιµασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών δια-

δικασιών εθνικής εµβέλειας. Το Δίκτυο Διαχείρισης Πε-

ριστατικών Ασφαλείας συγκροτείται εντός ενός (1) µη-

νός από τη δηµοσίευση του παρόντος µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και απαρτίζεται από υπαλλήλους
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειών,
των Δήµων και κάθε άλλου αρµόδιου φορέα. Με όµοια α-

πόφαση, ορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και η ε-

σωτερική διάρθρωση του Δικτύου Διαχείρισης Περιστα-

τικών Ασφαλείας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ε-

σωτερικών και Οικονοµικών, µπορεί να καθοριστεί η κα-

ταβολή εκλογικής αποζηµίωσης στα µέλη του Δικτύου,

σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία
που προβλέπεται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
131 του π.δ. 26/2012. 

β) Την Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου
στις Εκλογικές Διαδικασίες, η οποία παρακολουθεί τη
χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνι-
κής εµβέλειας και εισηγείται προς τους συναρµόδιους Υ-
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πουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθµίσεων προς
την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδήσεων,
του σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών
και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την
προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων και των
υποψηφίων. Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδι-
κτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες συγκροτείται εντός ε-

νός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποτελεί-
ται από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους των αρµόδιων οργανικών
µονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, από εκ-

προσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσω-

πικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδροµείων, καθώς και από ειδικούς επι-
στήµονες και εµπειρογνώµονες σε θέµατα που σχετίζο-

νται µε τις αρµοδιότητές της. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και η εσωτερική
διάρθρωση της Επιτροπής για την Ορθή Χρήση του Δια-

δικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες. Η Επιτροπή λει-
τουργεί εντός ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρε-

σιών και στα µέλη της δεν καταβάλλεται κανενός είδους
πρόσθετη αµοιβή.

Άρθρο 106

Διακίνηση εγγράφων µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών 

1. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα κάθε είδους που
παράγονται και διακινούνται, διαβιβάζονται, κοινοποιού-

νται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών
(τοµέας Εσωτερικών), προς τις Αποκεντρωµένες Διοική-

σεις, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά τους
πρόσωπα, καθώς και τους λοιπούς εποπτευόµενους από
το Υπουργείο Εσωτερικών φορείς, µέσω του πληροφο-

ριακού συστήµατος διαχείρισης και διακίνησης εγγρά-

φων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την
8551/26.3.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(Β΄1087), θεωρούνται, χωρίς άλλη διατύπωση, έγκυρα,

εφόσον φέρουν µοναδικό κωδικό (UID) και ψηφιακό πι-
στοποιητικό του φορέα που τίθεται αυτοµάτως µέσω του
εν λόγω πληροφοριακού συστήµατος, επέχουν δε θέση
ακριβούς αντιγράφου για κάθε χρήση.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για έγγραφα που εκδίδο-

νται από τους ανωτέρω φορείς, για την επικοινωνία τους
µε το Υπουργείο Εσωτερικών και µεταξύ τους, εφόσον
παράγονται µέσα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστη-

µα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζο-

νται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των
φορέων της παραγράφου 1 στο ανωτέρω πληροφοριακό
σύστηµα και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος.

Άρθρο 107

Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010 

Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται. 

Άρθρο 108

Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθη-

κε µε το άρθρο 112 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 4, η λέξη «τεχνική» διαγράφεται. 
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται

ως εξής:

«α. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, το οποίο είναι αρ-

µόδιο για κάθε θέµα που άπτεται όλων των εν γένει υπη-

ρεσιακών µεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού
των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για:

α.α. Τον οργανωτικό σχεδιασµό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., κα-

θώς και τη µέριµνα για την τροποποίηση και παρακολού-

θηση της εφαρµογής του Οργανισµού αυτών.
α.β. Τον διορισµό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης

του προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και τις µετα-

βολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.

α.γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, µετάθε-

σης και µετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις
Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..

α.δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίµη-

ση των αναγκών των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού
προσωπικού και την κατανοµή τους σε κατηγορίες, κλά-

δους, βαθµούς ή ειδικότητες.

α.ε. Την τήρηση του προσωπικού µητρώου όλων των υ-

παλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστο-

ποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών τους.

α.στ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκ-

θέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων
των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..

α.ζ. Τη µέριµνα για την προετοιµασία των θεµάτων του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων και της Επι-
τροπής Αξιολόγησης.

α.η. Τη µέριµνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλ-

λήλους των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..

α.θ. Τη µέριµνα για τη χορήγηση επιδόµατος χρόνου
υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη µετακίνη-

ση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..

α.ι. Τον ορισµό υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. για συµ-

µετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συµβούλια άλλων
φορέων.
α.ια. Τη µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υ-

παλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση
και εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης ειδικού εν-

διαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία µε το
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

την οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµα-

τικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της
υπηρεσίας τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρ-

φωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείµενα.

α.ιβ. Την τήρηση βάσεων δεδοµένων που αφορούν το
προσωπικό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., οι οποίες ενηµερώνονται
για κάθε µεταβολή.

α.ιγ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών
Ο.Τ.Α..»

3. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5, προστίθε-

νται υποπεριπτώσεις δ.ιε΄, δ.ιστ΄, δ.ιζ΄, δ.ιθ΄ ως εξής:

«δ.ιε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφορια-

κό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών ε-

ντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς την
Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόµε-
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νων χρηµατικών ενταλµάτων, µε πίστωση των τραπεζι-
κών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των
διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. 

δ.ιστ. Τη µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και
την απόδοση, στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά
ταµεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών. 
δ.ιζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων

δαπανών και την τήρηση του µητρώου αυτών, καθώς και
την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσε-

ων. 
δ.ιθ. Την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων

για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρω-

µή των δικαιούχων.»
4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχω-

σης και της εν γένει λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. εγ-

γράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται απο-

κλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και µονάδων
των ανωτέρω υπηρεσιών.»

5. Στην παράγραφο 8, οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του
κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής» και οι λέξεις
«τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφο-

ρικής», διαγράφονται.

Άρθρο 109

Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 228 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 119 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο β΄
ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση το αίτηµα αναστολής απορρίπτε-

ται αν η προσφυγή παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή
αβάσιµη.» 

Άρθρο 110

Τροποποίηση του άρθρου 263 του ν. 4555/2018

Το άρθρο 263 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 263

Ειδικοί Σύµβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες
στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις

1. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση συνιστάται µία (1)

θέση ειδικού συµβούλου και µία (1) θέση ειδικού συνερ-

γάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων του οικείου
Συντονιστή.

2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µε απόσπαση
υπαλλήλων µονίµων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου του δηµοσίου τοµέα από τους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που υπάγονται στη Γενική
Κυβέρνηση.

3. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υ-

πουργού Εσωτερικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού, κατά παρέκκλιση των πάγιων για τις αποσπά-

σεις διατάξεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
υπαλλήλου, σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή της Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης και γνώµη του αρµόδιου προς διο-

ρισµό οργάνου του φορέα προέλευσης ή γνώµη του αρ-

µόδιου διοικητή όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

4. Ο ενδιαφερόµενος προς κατάληψη της θέσης πρέ-

πει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σχετικού µε τις αρ-

µοδιότητες που ασκεί η Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µε ε-

πιστηµονική ή επαγγελµατική ειδίκευση ή εµπειρία ανά-

λογη των αντικειµένων απασχόλησής τους. Οι Ειδικοί
Σύµβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται
στη διοικητική ιεραρχία, παρέχουν δε συµβουλές και δια-

τυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες γραπτά ή προφορικά,

για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας που έχουν
οριστεί, προς τον Συντονιστή.

5. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται , σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 4354/2015 (176 Α΄). Η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές
τους εισφορές καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδο-

χής.

6. Οι αποσπασµένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους ε-

ξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής α-

σφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι και ο χρό-

νος υπηρεσίας που διανύεται µε απόσπαση στην Αποκε-

ντρωµένη Διοίκηση λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως
πραγµατική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική
τους θέση.

7. Η απόσπαση διαρκεί όσο η θητεία του Συντονιστή
και λήγει αυτοδικαίως µε την για οποιονδήποτε λόγο α-

ποχώρηση του Συντονιστή. Επίσης µπορεί να διακοπεί ο-

ποτεδήποτε ύστερα από αίτηµα του Συντονιστή ή του α-

ποσπασµένου υπαλλήλου.»

Άρθρο 111

Θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή 

στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις

1. Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Α-

ποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις
δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, για την παροχή νοµικών
συµβουλών και γνωµοδοτήσεων.

2. Οι δικηγόροι προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 112

Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146),

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική
ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής ε-

κλογών από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών
εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προη-

γούµενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονοµικού έ-

τους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµά-

των.»
β. Η υποπερίπτωση δα΄ της περίπτωσης δ΄ αντικαθί-

σταται ως εξής: 

δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την
προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο-

σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόµενα
πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα΄ και ιδε΄ της περί-

38



πτωσης ιδ΄, και το χρονικό διάστηµα από την ανακήρυξη
των υποψηφίων, για τα ελεγχόµενα πρόσωπα της υπο-

περίπτωσης ιδβ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρ-

θρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2)

µηνών µετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευ-

τικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελ-

λήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

γ. Στην υποπερίπτωση ια΄ της περίπτωσης ι΄, η φράση
«ή/και αιρετών» διαγράφεται.

2. Η υποπερίπτωση ιδδ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 1, η περίπτωση ε΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ιδγ΄
της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, καταργούνται.

3. Στην περίπωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3023/2002 (Α΄ 146), µετά τη φράση «του υποψήφιου
βουλευτή» προστίθεται η φράση «και υποψήφιου µέλους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

4. Μετά το άρθρο 12 του ν. 3023/2002 προστίθεται άρ-

θρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ε-

φαρµόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο µέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επέρ-

χονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα
ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδγ΄,

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου,

διατέθηκαν για τις προβλεπόµενες από το νόµο δραστη-

ριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγ-

χόµενα πρόσωπα πρόστιµο ισόποσο µε το διπλάσιο του
παρανόµως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδι-
κότερη διάταξη στον παρόντα νόµο.»

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ αντικαθίσταται
ως εξής: 

«ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται:
1. Ηλεκτρονική εφαρµογή για την υποβολή εγγράφων

που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώ-

σεις των ελεγχόµενων προσώπων όπως αυτές προβλέ-

πονται στο άρθρο 16Α του παρόντος. Τα δεδοµένα που
τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρµογή του προηγούµε-

νου εδαφίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπί-
στευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκεκριµένη ηλε-

κτρονική εφαρµογή καθορίζονται µε απόφαση του προέ-

δρου της επιτροπής, µετά από εισήγησή της, η οποία δη-

µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατά-

λογοι των ελεγχόµενων προσώπων κατά κατηγορία απο-

στέλλονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες, για την α-

νακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων, αρχές,

αυθηµερόν µετά την οριστικοποίησή τους, για την εισα-

γωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική ε-

φαρµογή. 

2. Επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η
πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία
δηµοσιοποιεί:.»

6. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146),

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4255/2014

(Α΄89), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπα-

νών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βου-

λευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε
φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής
Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο ό-

ριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για
τους υποψήφιους βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια της Χώρας.»

7. Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των
απαιτούµενων στοιχείων είναι προαιρετική: α) για τις ε-

κλογικές αναµετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων και
β) για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόµενα
πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄, ιδγ΄ και ιδε΄ της παρ. 1

του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, για το οικο-

νοµικό έτος 2018.

Άρθρο 113

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του οικείου φορέα, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη
γεωγραφική θέση και το µόνιµο πληθυσµό του οικείου
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, επιτρέπεται η σύσταση θέσεων στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µόνιµου προσωπικού των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολι-
τών (Δ.Υ.Π.) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τα προσόντα των
θέσεων του παρόντος εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις
διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ως απαραίτητο προ-

σόν για συγκεκριµένες θέσεις µπορεί να απαιτείται η πι-
στοποιηµένη γνώση της γραφής BrailIe, καθώς και η πι-
στοποιηµένη γνώση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσ-

σας (Ε.Ν.Γ.).

2. Προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. διενερ-

γούνται µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Για τις
προσλήψεις του προηγουµένου εδαφίου συντάσσεται ε-

νιαίος πίνακας για τους υποψηφίους µε εµπειρία και
τους υποψηφίους χωρίς εµπειρία και η κατάταξη όλων
των υποψηφίων, εχόντων και µη εχόντων εµπειρία, γίνε-

ται µε βάση τη βαθµολογία τους σε όλα τα βαθµολογού-

µενα κριτήρια. Το σύνολο της µοριοδοτούµενης εµπει-
ρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσσερις
(84) µήνες, ως ακολούθως:

α. Η εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντι-
κείµενο της θέσης µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες α-

νά µήνα και συνολικά µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µή-

νες.

β. Ειδικά η εµπειρία που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. και σε
καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π., µοριοδοτείται
µε δεκαπέντε (15) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους
εξήντα (60) µήνες και µε επτά (7) µονάδες για κάθε επό-

µενο µήνα µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.

3. Για την απόδειξη της εµπειρίας σε Κ.Ε.Π. της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 2 απαιτείται:
α. αντίγραφο της οικείας σύµβασης, από την οποία

πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση
πραγµατοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και
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β. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαί-
ωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για τη χρονική διάρ-

κεια της απασχόλησης.

4. α. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για
τις µετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και για τη
συµπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραµονής σε νο-

µό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή, το προσωπικό που προ-

σλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος υ-

ποχρεούται να παραµείνει στη θέση πρόσληψης για πέ-

ντε (5) έτη από το διορισµό του. Κατά το εν λόγω διά-

στηµα επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον η εφαρµογή:

αα. της παρ. 1 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018

(Α΄133) για τη διενέργεια αµοιβαίων µετατάξεων,
ββ. της παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 για µε-

τατάξεις σε Κ.Ε.Π, εντός του ιδίου Δήµου, εφόσον έχει
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος δοκιµαστικής υπη-

ρεσίας, καθώς και
γγ. του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του

ν. 3448/2006 (A΄ 57), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 53

του ν. 3979/2011 (A΄138), για τις µετατάξεις υπαλλήλων
των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νο-

σήµατα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω.

β. Για την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ σε υπαλλή-

λους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση,

για την οποία προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η πι-
στοποιηµένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιηµέ-

νη γνώση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),

οι µετατάξεις που επιτρέπονται κατά το διάστηµα της
πενταετίας διενεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του
κλάδου Δ.Υ.Π., για τις οποίες προβλέπεται το οικείο α-

παραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για µετατάξεις
της περίπτωσης γγ΄.

5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 3200/2003 (Α΄ 281) καταργούνται.

Άρθρο 114

Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση µετάταξης/µεταφο-

ράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάµει
του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) δεν µπό-

ρεσε να ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος, λόγω µη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής,

δύνανται µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός
(1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υ-

πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να µετατα-

χθούν/µεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλ-

λη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήµου ή στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώµενη θέση της ίδιας
κατηγορίας µε αυτή που καταλάµβαναν στους οικείους
πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών
τους προσόντων.

Άρθρο 115

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σε
υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήµων και Μικρών Νησιωτι-
κών Δήµων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραµο-

νής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη.»

Άρθρο 116

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«1. Έσοδα περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών
είναι, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών
προσώπων και πολιτικών κοµµάτων ή/και συνασπισµών
κοµµάτων.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3870/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης καταχωρίζονται το όνοµα και ο Αριθµός Φο-

ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόµµατος
ή/και του συνασπισµού κοµµάτων που συνεισφέρει στον
συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό.»

Άρθρο 117

Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4538/2018 (A΄ 85)

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το ονοµατεπώνυµο των φυσικών γονέων του ανη-

λίκου, του ασκούντος τη γονική µέριµνα του ανηλίκου ή
την επιµέλειά του ή του επιτρόπου που έχει οριστεί, των
φυσικών αδελφών του, ενός συγγενή εξ αίµατος έως
τρίτου βαθµού, καθώς και η κατάσταση της υγείας των
φυσικών γονέων, το επάγγελµα, η κατοικία και τα διαθέ-

σιµα για την ταυτοποίησή τους στοιχεία, όπως ηµεροµη-

νία γέννησης, φύλο, καταγωγή, ιθαγένεια, εφόσον αυτά
βρίσκονται στη διάθεση της αρµόδιας για την αναγραφή
αρχής. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καταγράφεται οποιο-

δήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει κάποιο στοι-
χείο της ταυτότητάς τους, της ηλικίας ή της καταγωγής
τους, εφόσον αυτό βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας
για την αναγραφή αρχής.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων των
στοιχείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2

και κατά περίπτωση, του δικογράφου της αίτησης ή κύ-

ριας παρέµβασης, ή του αντιγράφου της εισαγγελικής
διάταξης ή της σύµβασης, αποτελεί προϋπόθεση της το-

ποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα βάσει δικαστι-
κής απόφασης κατά το άρθρο 1532 του Α.Κ. ή µε εισαγ-

γελική διάταξη ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
18 ή µε σύµβαση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν το
δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύµφωνα µε την πα-

ράγραφο 1 του άρθρου 1532 του Α.Κ.. 'Οταν τοποθετεί-
ται ανήλικο σε ανάδοχο γονέα µε σύµβαση, η καταχώρη-

ση των ανωτέρω στοιχείων είναι προϋπόθεση του κύ-

ρους της.

Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται αµελλητί από
τον υποψήφιο ανάδοχο γονέα στον αρµόδιο φορέα επο-

πτείας, ο οποίος τα καταχωρεί στα Ειδικά Μητρώα Ανη-

λίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρεί και
τα διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες στα α-

ντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 2, αποστέλλονται για καταχώρηση στο
ΕΚΚΑ από την αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 22 εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή τους σε
αυτήν από τον υποψήφιο θετό γονέα.»
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4. Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παράγρα-

φος 7 ως εξής:

«7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραµµένο στο Εθνικό Μη-

τρώο Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδι-
κό Μητρώο Ανηλίκων από την κατά περίπτωση αρµόδια
για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας, Ατοµικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστα-

σης (ΑΣΟΑ) εντός ενενήντα (90) ηµερών από την τοπο-

θέτησή του, το οποίο περιλαµβάνει αιτιολογηµένη πρό-

ταση αποκατάστασής του, λαµβάνοντας υπόψη τις εξα-

τοµικευµένες ανάγκες και το βέλτιστο συµφέρον του
παιδιού. Το ΑΣΟΑ διαβιβάζεται από το ΕΚΚΑ στον αρµό-

διο φορέα εποπτείας του ανηλίκου. Το ΑΣΟΑ επικαιρο-

ποιείται κάθε φορά που υπάρχουν ουσιαστικές µεταβο-

λές στην κατάσταση του ανηλίκου ή το αργότερο µετά
την παρέλευση έτους από την τελευταία του υποβολή.»

5. Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παράγρα-

φος 8 ως εξής:

«8. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δηµόσιων νοσοκοµεί-
ων και των δηµόσιων µαιευτηρίων, υποχρεούνται να τη-

ρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται,
µέσα σε 48 ώρες από την άφιξή τους, όλοι οι ανήλικοι
που δεν συνοδεύονται από τον κηδεµόνα τους ή παρα-

πέµπονται σε αυτά από την αρµόδια εισαγγελική αρχή.

Στα Ειδικά Μητρώα που συστήνονται δυνάµει της παρού-

σας διάταξης, αναγράφονται όσα από τα στοιχεία της
παραγράφου 2 βρίσκονται στη διάθεση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαβιβάζουν στο ΕΚ-

ΚΑ τα παραπάνω στοιχεία εντός πέντε (5) εργασίµων η-

µερών από την άφιξη του ανηλίκου, για την εγγραφή
τους στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1. Η υποχρέ-

ωση αυτή δεν αντικαθιστά την υποχρέωση οποιουδήπο-

τε να ενηµερώνει τις Εισαγγελικές ή Αστυνοµικές Αρχές
για την παρουσία παιδιού σε κίνδυνο.»

6. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έ-

ρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωµα υποβολής νέας αίτη-

σης ενδιαφέροντος µετά την παρέλευση τριετίας από
την υποβολή της προηγούµενης.»

7. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
για όσα αδικήµατα προβλέπονται στην περίπτωση στ΄,

καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγε-

λία του τόπου µόνιµης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυ-

γόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήµατα.

Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ εκδί-
δονται εντός του προηγούµενου τριµήνου από την υπο-

βολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ΄ και
ζ΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον
αρµόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστηµα εί-
ναι εγγεγραµµένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα µη-

τρώα των άρθρων 6 και 7.»

8. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας ή, κατά πε-

ρίπτωση, τα Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δι-
ευθύνσεων Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους
ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετηµένοι σε µονάδα
παιδικής προστασίας και φροντίδας ή είναι τοποθετηµέ-

νοι σε µονάδα νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

9. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4538/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έ-

ρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωµα υποβολής νέας αίτη-

σης ενδιαφέροντος µετά την παρέλευση τριετίας από
την υποβολή της προηγούµενης.»

10. Στο άρθρο 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται παρά-

γραφος 4 ως εξής:

«4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αί-
τηση υιοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 1549 Α.Κ., υπο-

χρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή της,

να την κοινοποιήσει στην αρµόδια κατά περίπτωση υπη-

ρεσία του άρθρου 22 στην οποία έχει υποβάλει αίτηση
ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήµερης
προθεσµίας υποχρεούται επιπλέον να συνυποβάλει τα
στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρµό-

δια υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό
Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και στο Ειδικό Μη-

τρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των περι-
πτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 κα-

ταχωρούνται από την αρµόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μη-

τρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσµίας.»

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 προ-

στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Αρµόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό
Μητρώο Υιοθεσιών των στοιχείων των περιπτώσεων α΄,

β΄ και γ΄ είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 τροπο-

ποιείται ως εξής:

«3. Ο Εισαγγελέας του αρµόδιου για την κήρυξη της
υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός δέκα (10) ηµερών
από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει µε
πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειµένου να εγγραφεί
στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έ-

χουν οι εξειδικευµένες σε θέµατα διακρατικών υιοθε-

σιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 (Α΄ 190).»

Αρθρο 118

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Η περιπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του
ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46

του ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα α-

ξιώµατα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κα-

τά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή
των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα µε τις δηµοτικές ε-

κλογές σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικα-

σίες µπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τµήµατα,

µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπρο-

σώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους ε-

φόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε
διαφορετικές κάλπες.»

Άρθρο 119

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 

του π.δ. 26/2012 (A΄ 57)

Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
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«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου
δεν επαρκούν, το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού δια-

πιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συµπλήρωση
του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτι-
κούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Περιφέ-

ρειας που είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχι-
στον B΄ και µόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχι-
ούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταµέ-

νου τουλάχιστον τµήµατος.»

Άρθρο 120

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4255/2014 καταργείται.

Άρθρο 121

Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων
και Τµηµάτων των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, κα-

θώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε
τις αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών, κατά την
άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δηµόσι-
οι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέ-

λεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 122

Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄

του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 1 της περίπτωσης A΄
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), προστίθεται ε-

δάφιο ως εξής:

«Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλη-

σης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέ-

σιµες ηµέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, σε ερ-

γασίες που αφορούν έκτακτες ή µη προβλέψιµες ανά-

γκες αποχιονισµού, παρεµβάσεων σε πληµµυρικά φαινό-

µενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής
σηµατοδότησης ή ηλεκτροφωτισµού ή οδικού δικτύου,

καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δηµόσιας υγεί-
ας ή κτηνιατρικών ελέγχων, µπορούν να ισχύουν ανα-

δροµικά από την έναρξη του εξαµήνου του έτους το ο-

ποίο αφορούν».

Άρθρο 123

Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωµένου 

Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους 

προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης

του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

χωρίς συµφωνία αποχώρησης

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώ-

ρησης, οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη
των οικογενειών τους, που διαµένουν στην Ελληνική Ε-

πικράτεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζο-

νται στο επόµενο άρθρο, έχουν δικαίωµα να εισέρχονται
και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του
π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), µε ισχύον διαβατήριο, εάν είναι

πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και µέλη των οικογε-

νειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου
είτε πολίτες τρίτης χώρας.

2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ι-
σχύοντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόµε-

νου άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου και
τα µέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Η-

νωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας καί εισέρ-

χονται στη χώρα µετά την 1.1. 2021, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο 8 του επόµενου άρθρου, εφαρµόζεται
το άρθρο 5 και οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80) µε
την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διµερών ρυθµίσεων.

Άρθρο 124

Δικαιώµατα των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου 

και των µελών των οικογενειών τους σε περίπτωση 

αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

χωρίς συµφωνία αποχώρησης

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώρη-

σης:

1.α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του
Ηνωµένου Βασιλείου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί
έως τις 29.3.2019 από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη βεβαίωση εγγραφής κατά το
άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) ή έγγραφο πιστοποί-
ησης µόνιµης διαµονής κατά το άρθρο 16 του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος, ορίζεται ως ηµεροµηνία λήξης
αυτών η 31.12.2020.

β) Για τα µέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωµένου Βασι-
λείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους
έχουν εκδοθεί έως τις 29.3.2019 Δελτία Διαµονής ή Δελ-

τία Μόνιµης Διαµονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2, 9

και 17 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), ορίζεται, α-

νεξαρτήτως της λήξης τους, ως ηµεροµηνία λήξης η
31.12.2020.

2.α) Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη
της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνω-

µένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις
29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίω-

σης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007

(Α΄135), υποβάλλουν αίτηση στις αστυνοµικές αρχές
της χώρας, έως τις 31.12.2020, για τη χορήγηση βεβαίω-

σης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007

(Α΄135), η ισχύς της οποίας εκτείνεται έως τις
31.12.2020.

β) Τα µέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει
στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη
χορήγηση Δελτίου Διαµονής κατά τα άρθρα 3 παράγρα-

φοι 2 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), µπο-

ρούν να υποβάλουν, έως τις 31.12.2020, αίτηση για τη
χορήγηση Δελτίου Διαµονής, η ισχύς του οποίου εκτεί-
νεται έως τις 31.12.2020, στην υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης.

3. α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνω-

µένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχο-
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νται στην Ελλάδα µετά τις 29.3.2019 και έως τις
31.12.2020, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
π.δ. 106/2007 (Α΄135) και της παραγράφου 2 του παρό-

ντος άρθρου.

β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του πα-

ρόντος άρθρου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατά-

ξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135).

4. α) Η περίοδος διαµονής των πολιτών Ηνωµένου Βα-

σιλείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 106/2007

(Α΄135) και τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, λαµβά-

νεται υπόψη για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµο-

νής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89

του ν. 4251/2014 (Α΄80), χωρίς τη συνδροµή της προϋ-

πόθεσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.

β) Τα µέλη οικογένειας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, πο-

λίτη Ηνωµένου Βασιλείου, ο οποίος λαµβάνει άδεια δια-

µονής, δυνάµει των διατάξεων της περίπτωσης α' της
παρούσης παραγράφου, υποβάλλουν αίτηση για τη χο-

ρήγηση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). 

γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης
λγ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄80), ως
µέλη οικογένειας για την εφαρµογή της παρούσης παρα-

γράφου νοούνται τα µέλη οικογένειας, όπως αυτά ορίζο-

νται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007

(Α΄135).

5. Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαµείνει νοµίµως στην Ελ-

ληνική Επικράτεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα-

γράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, για συνεχές χρονικό
διάστηµα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµο-

νής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε
δεν δύνανται είτε δεν επιθυµούν να υπαχθούν στις ρυθ-

µίσεις της προηγούµενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υπο-

βάλλονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευ-

σης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής
τους. Η άδεια διαµονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5)

ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωµάτων που περιλαµ-

βάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 {Α΄135) και α-

νανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η
χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαµονής τελεί υπό την
επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και α-

σφάλειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80). Η αίτη-

ση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της παρούσας
παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήµατος δύο (2)

µηνών πριν τις 31.12.2020.

6. Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαµείνει νοµίµως στην Ελ-

ληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 106/2007 (Α΄135) και των διατάξεων των παραγρά-

φων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστη-

µα µικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωµα υποβο-

λής αίτησης, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών
πριν τις 31.12.2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας
διαµονής. Η άδεια διαµονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη
κάθε φορά έως τη συµπλήρωση της πενταετούς περιό-

δου διαµονής για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις των παρα-

γράφων 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέ-

τασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρ-

θρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και επιτρέπει την πρό-

σβαση σε εξαρτηµένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έρ-

γο ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.

7. α) Το δικαίωµα µόνιµης διαµονής της παραγράφου 5

δεν θίγεται από απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολι-
κά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωµα διαµονής της παραγρά-

φου 6 δεν θίγεται από περιόδους απουσίας, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014

(Α΄80).

β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων
4, 5 και 6 του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80).

8. Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέ-

λη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωµέ-

νου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχο-

νται στη χώρα µετά την 1.1. 2021 εφαρµόζονται οι δια-

τάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80), µε την επιφύλαξη ευνοϊ-
κότερων διµερών ρυθµίσεων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγ-

γράφων του παρόντος άρθρου, τυχόν λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του, ενώ δύνανται να τροποποιούνται οι
προθεσµίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

Άρθρο 125

Ρύθµιση θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, 

σε περίπτωση αποχώρησης του

Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

χωρίς συµφωνία αποχώρησης

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώ-

ρησης:

α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου, τους α-

νιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χω-

ρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νοµοθεσία του
Ηνωµένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα µέλη οικογέ-

νειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι
κατά την ηµεροµηνία εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρ-

µογής των Ευρωπαϊκών Κανονισµών 883/2004 και
987/2009 (ΕΚ) και είναι εγγεγραµµένοι ή πρόκειται να
εγγράφουν στα µητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της
χώρας µας, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωµά-

των, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 883/2004 και του Εφαρµοστι-
κού Κανονισµού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2019.

β) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ηµεροµη-

νία εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρµογής των Ευρωπαϊ-
κών Κανονισµών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι οποί-
οι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νοµίµως στην
Ελληνική Επικράτεια µετά τις 30.3.2019, παρέχεται η δυ-

νατότητα πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας, νο-

σηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε ιδία
δαπάνη και κρατική τιµολόγηση για χρονική περίοδο έως
τις 31.12.2019.

2. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας, δύναται να τροποποιείται η προθεσµία, καθώς
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα που ά-

πτεται της εφαρµογής των διατάξεων των Κανονισµών
(ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.
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Άρθρο 126

Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, 

σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

χωρίς συµφωνία αποχώρησης

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώ-

ρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωµέ-

νου Βασιλείου ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα
τους στο Ηνωµένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό
διάστηµα µέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις επιχειρη-

µατικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων
γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014

(Α΄155), στην Ελλάδα, µε τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νοµικά πρόσω-

πα που καταλαµβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Τουρισµού δύναται να τροποποιείται η προθεσµία, καθώς
και να ρυθµίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋ-

ποθέσεις εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Τουρισµού δύναται να θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις υ-

ποχρεώσεις των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου ή
των νοµικών προσώπων που έχουν έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο και ασκούν επιχειρηµατικές τουριστικές δρα-

στηριότητες των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1

του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), για µεταβατικό
διάστηµα µέχρι τις 31.12.2020.

Άρθρο 127

Ρυθµίσεις ειδικότερων θεµάτων λόγω αποχώρησης 

του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

χωρίς συµφωνία αποχώρησης

Λεπτοµέρειες σχετικές µε ρυθµίσεις θεµάτων πολιτών
του Ηνωµένου Βασιλείου ή νοµικών προσώπων, τα οποία
προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωµένου Βασι-
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συµφωνία απο-

χώρησης και δεν ρυθµίζονται από σχετικούς κανόνες
του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέµατα που αφο-

ρούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρµα-

κευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, την αναγνώριση ε-

παγγελµατικών και ακαδηµαϊκών προσόντων, αλλά και
τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Η-

νωµένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθµίζονται µε κοινές α-

ποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού.

Άρθρο 128

Δικαιώµατα των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και

των µελών των οικογενειών τους σε περίπτωση 

αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Αποχώρησης

(Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)

1. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώ-

ρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώ-

µατα πολιτών), ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά µε
τη διαµονή των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και
των µελών των οικογενειών τους στην Ελληνική Επικρά-

τεια και για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα δικαιώµατά

τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής ρυθµίζεται η στα-

διακή τακτοποίηση της διαµονής των πολιτών Ηνωµένου
Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους, που εί-
ναι επίσης πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου, σε συνέ-

χεια των ρυθµίσεων της Συµφωνίας Αποχώρησης, από
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στις
υπηρεσίες µίας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσε-

ων του τόπου διαµονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
που σχετίζεται µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώ-

ρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώ-

µατα πολιτών) της Συµφωνίας αναφορικά µε την πρό-

σβαση στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, την ανα-

γνώριση επαγγελµατικών και ακαδηµαϊκών προσόντων,
αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί
από το Ηνωµένο Βασίλειο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πο-

λιτικής, ρυθµίζονται οι κατηγορίες αδειών διαµονής, τις
οποίες λαµβάνουν οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου
καί τα µέλη των οικογενειών τους είτε αυτά είναι πολί-
τες Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, κα-

τά τη µετάβαση αυτών στις υπηρεσίες µίας στάσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του τόπου διαµονής τους.

Άρθρο 129

Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων 

Πολιτών στο Ηνωµένο Βασίλειο

κατά τις Ευρωεκλογές του 2019

1. Έλληνες εκλογείς που διαµένουν µόνιµα ή θα βρί-
σκονται στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά την ηµέρα διεξαγω-

γής των εκλογών του έτους 2019 για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται, για
τις ανάγκες εφαρµογής της εκλογικής νοµοθεσίας, κά-

τοικοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µπορούν να α-

σκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 1427/1984 (Α΄40),

ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ισχύος για το εν λόγω
κράτος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

2. Ειδικά για τους εκλογείς της προηγούµενης παρα-

γράφου, η προθεσµία υποβολής της αίτησης-δήλωσης
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος από το
Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 της
4365/31.1.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(B΄196), λήγει την 10η Απριλίου 2019.

Άρθρο 130

Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15 

του ν. 4483/2017 (A΄107)

1. Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 220 του
ν. 4555/2018, µετά από τις λέξεις «αµιγούς επιχείρησης
του π.δ. 410/1995» προστίθενται οι λέξεις «ή διαδηµοτι-
κής επιχείρησης του άρθρου 285 του ίδιου προεδρικού
διατάγµατος».

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4483/2017.
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Άρθρο 131

1. Η αληθής έννοια της φράσης «Νοµικά Πρόσωπα Ι-
διωτικού Δικαίου« της περίπτωσης δ΄ «Υποτοµέας
Ο.Τ.Α.» της παραγράφου 1 του άρθρου 14 «Ορισµοί» του
ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-

ποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµό-

σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), περί υπαγω-

γής στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβάνει α-

πό την έναρξη ισχύος της και τις συσταθείσες κατ’ εξου-

σιοδότηση του π.δ. 25/1988 (Α΄10) δηµοτικές επιχειρή-

σεις ειδικού σκοπού που πληρούν τις προϋποθέσεις της
εν λόγω περίπτωσης.

2. Οι κανόνες λειτουργίας, δηµοσιονοµικής διαχείρι-
σης και παντός ελέγχου των επιχειρήσεων ειδικού σκο-

πού της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο-

µικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος. Η κοινή υπουργική απόφαση λαµβά-

νει υπόψη τον ειδικό σκοπό που συνεστήθησαν να επιτε-

λούν, στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Συντάγµατος, την
οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. κατά το
άρθρο 102 του Συντάγµατος, ταυτοχρόνως δε κριτήρια
χρηστής διαχείρισης και βέλτιστων δηµοσιονοµικών α-

ποτελεσµάτων προς προαγωγή του δηµοσίου συµφέρο-

ντος, απαραιτήτως εντός του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ως εκάστοτε ισχύει.

3. Αποφάσεις, δαπάνες, πάσης φύσεως συµβάσεις, ε-

νέργειες και παραλείψεις των νοµικών προσώπων της
παραγράφου 1 που έλαβαν χώρα πριν την ηµεροµηνία
της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, θεωρούνται
ότι διενεργήθηκαν νοµίµως από τον χρόνο διενέργειάς
τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητού-

νται και δεν καταλογίζονται, εφόσον: α) αφορούν έργα,

εργασίες, προµήθειες, παροχή υπηρεσιών, που αποδε-

δειγµένα έχουν εκτελεσθεί ή παρασχεθεί στα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 1, β) έχουν καταβληθεί οι οι-
κείες δαπάνες έως την ηµεροµηνία της παρ.1 του άρ-

θρου 183 του ν. 4270/2014, γ) δεν έχουν ακυρωθεί από
οποιοδήποτε αρµόδιο για τον έλεγχο νοµιµότητάς τους
όργανο, δ) τα κονδύλια για την πραγµατοποίησή τους ε-

ντάσσονται και δεν υπερβαίνουν τον εγκριθέντα από το
αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου προϋπολογισµό,

ε) ο προϋπολογισµός, ο ισολογισµός και η έκθεση πε-

πραγµένων του νοµικού προσώπου για τις χρήσεις έως
την ηµεροµηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του
ν. 4270/2014 έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του
οικείου Ο.Τ.Α. και στ) τα εντάλµατα επιχορήγησης του
νοµικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., που έχουν εκ-

δοθεί σε εκτέλεση της απόφασης έγκρισης του προϋπο-

λογισµού για τις χρήσεις έως την ηµεροµηνία της παρ. 1

του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, έχουν εγκριθεί στο
πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο.

4. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµο-

σίευση του παρόντος έως την έκδοση της κοινής υπουρ-

γικής απόφασης της παραγράφου 2, τυγχάνουν αναλο-

γικής εφαρµογής τα ισχύοντα περί λοιπών νοµικών προ-

σώπων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. που είναι Φορείς Γε-

νικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπε-

ρισχύουν κάθε γενικής και ειδικής ρύθµισης.

Άρθρο 132

Στο άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄47) προστίθεται  πα-

ράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που η αδυναµία ισοσκέλισης του
Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε µη ισοσκέλιση
των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγ-

µατοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δηµοσιονοµικό
περιθώριο σε κωδικούς αριθµούς αυτού, από λοιπά µη ει-
δικευµένα έσοδα ή και µη ειδικευµένο χρηµατικό υπόλοι-
πο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των
δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρε-

σιών από τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηµατικό ποσό
που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των αντα-

ποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας
ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση
των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών
και δικαιωµάτων, προκειµένου να καλυφθεί, βάσει συ-

γκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, το οποίο αποτελεί συ-

στατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο
εντός πενταετίας, αρχής γενοµένης από το επόµενο οι-
κονοµικό έτος από αυτό της εφαρµογής των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόµε-

να, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας α-

νταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κά-

θε είδους δαπάνες, εξαιρουµένων των ανταποδοτικών
δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται ε-

πισταµένως από την αρµόδια, για τον έλεγχο νοµιµότη-

τας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωµάτων,
καθώς και του Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α., Αρχή.»

Άρθρο 133

Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία πα-

ρατάθηκε ως 31.12.2018 µε το άρθρο 274 του
ν. 4555/2018 (Α΄133) παρατείνεται από τη λήξη της έως
και τις 30.9.2019.

Άρθρο 134

Θέµατα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής

και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

1. Το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τροποποιείται
ως εξής:

α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1

του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται
ως εξής: «Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120)

µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για
τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής.».

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση
στην Ε.Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε το παρόν άρ-

θρο.»

γ) Στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 4, ύστερα από
το µόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πί-
νακα των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ της περίπτωσης
β' µοριοδοτούνται κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψή-
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φιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχο-

λογία, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
Σχολική Ψυχολογία είτε µε εµπειρία τουλάχιστον πενή-

ντα (50) µηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθµια ή τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσο-

νται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πί-
νακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν την
εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τα ο-

ριζόµενα στο άρθρο 57.»

3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρ-

θρου 65 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«αα) Τα ακαδηµαϊκά προσόντα τα οποία µοριοδοτού-

νται, κατ’ αναλογία της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57,

καθώς και η µοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαι-
δευτικών ΤΕ και ΔΕ της γενικής εκπαίδευσης και της
Ε.Α.Ε., µε τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκο-

σι µονάδων (120) που προβλέπεται στην περίπτωση αυ-

τήν.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του

ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευ-

τών, για το διορισµό και την πρόσληψη στους κλάδους
του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που
δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατα-

τάσσονται µαζί µε τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνο-

λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν
την επάρκεια αυτή και επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του
διορισµού τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρ-

θρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιµόρφωσης εµπί-
πτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελµατι-
κών Συµβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως
παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.»

Άρθρο 135

Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών

Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-

των συγκροτείται Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

2. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταµελής και συγκροτείται για
τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. συµµετέχουν:

α) Δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τµήµατος,

εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, ένα εκ των οποίων ορί-
ζεται ως Πρόεδρος.

β) Δύο (2) µέλη ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ένα από κάθε βαθµίδα εκ-

παίδευσης.

γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραµα-

τικό ή Πρότυπο Σχολείο.

3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας της

Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δηµό-

σιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα µέλη της

Ε.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται µε πλειοψηφία των παρό-

ντων µελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος
συνεργάζεται στενά µε τον Πρόεδρο και τον αναπληρώ-

νει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, α-

πουσιάζει ή κωλύεται.
5. Κατά τα λοιπά, για την Ε.Ε.Π.Π.Σ. εφαρµόζονται οι

διατάξεις των παραγράφων 3 και επόµενα του άρθρου
40 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί µε
το άρθρο 12 του ν. 4327/2015 (Α΄50) και την παρ. 4α του
άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

Άρθρο 136

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68 

του π.δ. 26/2012 (Α΄57)

1. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της γραµµατείας
των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικράτειας,

όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστη-

ρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τα-

κτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων
υποθηκοφυλακείων.»

2. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ ή Β΄ του Ε-

λεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Ε-

πικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»

Άρθρο 137

Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) µήνες από τη
λήξη τους οι συµβάσεις έργου, που συνήφθησαν µεταξύ
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία πα-

ρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υ-

ποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και
β) στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σά-

µου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
προγράµµατος µε τον τίτλο «PHILOS - Ολοκληρωµένη ε-

πείγουσα παρέµβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»,

βάσει της σύµβασης χρηµατοδότησης µε αριθµό
ΗΟΜΕ/2016/ AMIF/AG/EMAS/0041 µεταξύ της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του
ΚΕ.ΕΛ.Π ΝΟ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστε-

ρα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του «ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Δ.Υ.), κα-

θολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η πα-

ράταση των ανωτέρω συµβάσεων. Η δαπάνη που προκύ-

πτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συµβά-

σεων καλύπτεται από τον Προϋπολογισµό του Ε.Ο.Δ.Υ..
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Άρθρο 138

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέ-

πεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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