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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

στο σχέδιο νόμου  

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

 
Ι. Εισαγωγή 
 
Α. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τη λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Χώρα μας, αφού ουσιαστικά αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος των τοπικών αρχών και, επομένως, 

μπορεί να συμβάλει, εφόσον λειτουργεί ομαλά, στην αποτελεσματική προώθηση των 

τοπικών υποθέσεων. Πρόκειται για έναν θεσμό, με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα, ο 

οποίος απαντάται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών, με συγκεκριμένες και 

σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες, εντός καθορισμένης χωρικής ενότητας, χωρίς 

εξάρτηση από την κεντρική Διοίκηση, και με δυνατότητα άσκησης ελέγχου για την 

τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν θέματα  τοπικού ενδιαφέροντος.  

Β. Στην Ελλάδα η Δημοτική Αστυνομία πρωτοεμφανίζεται ήδη με τη δημιουργία 

του νεοελληνικού κράτους, και συγκεκριμένα με τον νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 1833 

«Περί συστάσεως των Δήμων», όταν και ανέλαβε, με τη διαίρεση της Χώρας σε 

Δήμους, καθήκοντα άσκησης τοπικής αστυνόμευσης.  

Η αναγέννηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, ως ειδικής αυτοτελούς 

υπηρεσίας των Δήμων και Κοινοτήτων στη σύγχρονη εποχή ανατρέχει στο 1980 και 

συγκεκριμένα στην πρόβλεψη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 1065/1980, με την οποία 

δινόταν η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ να συγκροτήσουν ειδική υπηρεσία 

για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων οι οποίες αναφέρονταν στην άσκηση 

συγκεκριμένων, ρητά προσδιορισμένων, αρμοδιοτήτων. Στη συνέχεια, με σειρά 

άλλων ρυθμίσεων, διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες που ασκούσε η συγκεκριμένη αυτή 

υπηρεσία, ενώ, συγχρόνως, είχε αρχίσει η πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωσή 

της, κυρίως από τους μεγάλους Δήμους της Χώρας, χωρίς καμία στρατηγική και 

κανένα πρόγραμμα.   

Γ. Όλα τα παραπάνω νομοθετήματα καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος του 

π.δ. 23/2002, το οποίο επιχείρησε, αφενός να απαριθμήσει τις αρμοδιότητες της 

Δημοτικής Αστυνομίας και, αφετέρου, να καθορίσει τη συγκρότησή της, την 
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εκπαίδευση του προσωπικού της και την οργανωτική της δομή. Αλλά και αυτή η 

προσπάθεια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αφού σήμερα, έξι ολόκληρα χρόνια μετά 

την έκδοση του π.δ. 23/2002, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί ν’ αναλώνεται, 

κατά βάση, στον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, χωρίς να έχει καμία στρατηγική. 

Τούτο οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι το προαναφερθέν προεδρικό 

διάταγμα περιέχει, κυρίως σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

Δημοτικής Αστυνομίας, διατάξεις οι οποίες, περισσότερο δημιουργούν σύγχυση για 

το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησής τους, παρά συμβάλλουν στη βιώσιμη 

λειτουργία του θεσμού. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία δεν κατάφερε να βρει την 

καταξίωση που της αξίζει στη συνείδηση των πολιτών και δεν μπόρεσε να αποκτήσει 

δική της φυσιογνωμία και δικό της ρόλο. Λειτουργεί, λοιπόν, ως μια από τις 

υπηρεσίες του Δήμου, με τυπικές και αποσπασματικές αρμοδιότητες, κυρίως 

ελεγκτικές.  

Δ. Ήδη από την προηγούμενη θητεία μας στο Υπουργείο Εσωτερικών 

διαπιστώθηκαν τα προβλήματα και τα κενά που είχαν δημιουργηθεί και άρχισε να 

λαμβάνεται μέριμνα προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους και της αναβάθμισης 

του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να κερδίσει την αποδοχή των πολιτών 

και ν’ αποκτήσει μέλλον και προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 35 παρ. 12  

του ν. 3274/2004 και προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στο νέο 

καθεστώς, περιορίσθηκαν οι υποχρεωτικές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας 

και δόθηκε στους ΟΤΑ που διέθεταν δημοτικούς αστυνομικούς, η δυνατότητα για 

προαιρετική άσκηση αρμοδιοτήτων, χωρίς, ωστόσο, να καταγραφούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, λόγω περιορισμένης κινητοποίησης των τοπικών αρχών. 

Ε. Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε αναγκαίος ο συνολικός επανασχεδιασμός – 

ορθότερα η «επανίδρυση» του θεσμού – και η προσαρμογή του στη σύγχρονη 

πραγματικότητα, στο πλαίσιο του ενιαίου πλέον Υπουργείου Εσωτερικών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή εκδόθηκε, σε πρώτη φάση, το π.δ. 135/2006, με το οποίο 

ρυθμίζεται ο τρόπος πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τη 

Δημοτική Αστυνομία. Τονίζεται ότι, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκπαιδευτική 

υποδομή του προσωπικού. Για τον λόγο αυτόν η εκπόνηση και η ευθύνη εφαρμογής 

του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος ανατέθηκε στην Εθνική Σχολή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.   
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Στ. Με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3643/2006), μεταξύ άλλων,  

συστηματοποιήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το εύρος των 

αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων, με αποτέλεσμα ο ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ν’ αναβαθμισθεί, να γίνει ουσιαστικότερος και να σηματοδοτήσει την 

προσαρμογή της στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Το γεγονός αυτό είχε 

ως περαιτέρω συνέπεια τη θεσμική αναβάθμιση και της Δημοτικής Αστυνομίας, 

αφού, οδηγώντας στη διεύρυνση των τοπικών υποθέσεων, επέφερε και τη διεύρυνση 

των αρμοδιοτήτων της. Δημιουργείται έτσι ένα είδος τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ 

της Δημοτικής Αστυνομίας για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονιστικών 

ρυθμίσεων που αφορούν τοπικές υποθέσεις.  

Μάλιστα, η άσκηση «αστυνόμευσης» από τη Δημοτική Αστυνομία δεν 

συνεπάγεται ρωγμή στο σύστημα αστυνόμευσης της Χώρας, αφού η Δημοτική 

Αστυνομία δεν αναλαμβάνει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης στα 

διοικητικά της όρια, αλλά δρα συμπληρωματικά, και μάλιστα σε απόλυτη συνάφεια 

με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Η Δημοτική Αστυνομία είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, 

εξυπηρετώντας την αρχή της επικουρικότητας, στο μέτρο που βρίσκεται στο πλευρό 

των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών συμβάλλοντας, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων, στην εμπέδωση της 

ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην ικανοποίηση 

των τοπικών αναγκών. Είναι αυτονόητο ότι, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση 

της αποστολής της, είναι αναγκαία η στελέχωσή της από προσωπικό, το οποίο θα έχει 

λάβει ειδική εκπαίδευση, ώστε να είναι αποτελεσματικό αλλά και φιλικό προς τον 

πολίτη, θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα διέπεται από ιδιαίτερη ιεραρχία 

και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας. 

 
IΙ. Ειδικό μέρος 
 

Το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις 

λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» διαρθρώνεται σε 5 

Κεφάλαια και περιλαμβάνει 45 άρθρα. Με το παρόν σχέδιο νόμου, όπως 

προαναφέρθηκε, πραγματοποιούνται ιδίως μια σειρά από τομές σε ό,τι αφορά την 

αποστολή και την οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη – δημότη και, σε τελική ανάλυση, την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στις πόλεις και τα χωριά (κεφάλαιο πρώτο). Επίσης ρυθμίζονται 
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υπηρεσιακά και λειτουργικά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθμού (κεφάλαιο δεύτερο), θέματα κεντρικής και αποκεντρωμένης 

διοίκησης (κεφάλαιο τρίτο), καθώς και ζητήματα ιθαγένειας και μεταναστευτικής 

πολιτικής (κεφάλαιο τέταρτο). Το πέμπτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει 

τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις.  

Ειδικότερα: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας 

Στο άρθρο 1 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αναφέρονται αναλυτικά, χωρίς 

να υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας, οι αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική 

Αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για αρμοδιότητες που ρητά ανήκουν στους 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και πηγάζουν από  το πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 

και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3643/2006). Οι ίδιες αυτές 

αρμοδιότητες αναφέρονταν και στο π.δ. 23/2002, όμως η αναφορά αυτή δεν ήταν 

εξειδικευμένη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πολλά ερμηνευτικά ζητήματα 

που ουσιαστικά εμποδίζουν την άσκησή τους. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που 

οι Δήμοι, οι οποίοι διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία, δείχνουν απροθυμία στην 

άσκησή τους.   

Με το άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής 

πράξης, με την οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος άσκησης καθεμιάς από τις 

αρμοδιότητες αυτές. Θα δοθεί έτσι στους Δήμους και τις Κοινότητες η δυνατότητα να 

δράσουν αποτελεσματικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αναβαθμίζοντας το 

ρόλο τους και προσεγγίζοντας περισσότερο τον πολίτη. 

  Προβλέπεται, επίσης ότι όσοι Δήμοι διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία που 

αριθμεί περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, τότε  αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες 

της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από μελέτη αναφορικά με 

την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία ανετέθη στην Ελληνική 

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).  

Στην περίπτωση που η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό 

λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ορίζονται πλέον ρητά ποιες είναι οι αρμοδιότητες 
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οι οποίες ασκούνται υποχρεωτικά από αυτή. Παράλληλα, επιτρέπεται σε Δήμους που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αλλά επιθυμούν να ασκήσουν περισσότερες από τις 

υποχρεωτικές αρμοδιότητες, να το πράξουν.   

 Τέλος, με το άρθρο αυτό προβλέπεται για τους Δήμους ή Κοινότητες οι οποίοι 

δεν έχουν συστήσει Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας η δυνατότητα σύναψης 

συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας με όμορους Δήμους ή Κοινότητες οι οποίοι 

διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 

3463/2006.  

Άρθρο  2 
Σύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας – Γενικά Χαρακτηριστικά 

 
Στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου, αναφέρονται τα γενικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για ειδική αυτοτελή υπηρεσία που συστήνεται με τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, αποτελείται 

δε μόνο από ένστολο προσωπικό, το οποίο όμως δεν οπλοφορεί. Βεβαίως, η 

Δημοτική Αστυνομία υποστηρίζεται και από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό 

που υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και διατίθεται με απόφαση του 

αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ασκώντας κύρια ή παράλληλα καθήκοντα. 

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται σε ιδιαίτερη ιεραρχία και 

κανόνες πειθαρχίας, παρέχει τις υπηρεσίες του επί εικοσιτετράωρης βάσης εντός και 

εκτός γραφείου.  Έχει τα καθήκοντα  ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, όταν πρόκειται 

για ποινικώς διωκόμενα παραπτώματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Οφείλει να τελεί σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να 

δράσει άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Τέλος, στο άρθρο αυτό γίνεται λεπτομερής 

αναφορά και στις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού, αλλά και των πολιτών 

όταν ελέγχονται από αυτό. 

Άρθρο  3 

Διάκριση Προσωπικού- Διάρθρωση Υπηρεσιών 

Στο άρθρο 3 προβλέπονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, στις οποίες 

διακρίνεται το  προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Εφόσον δεν πρόκειται για 

στρατιωτικό προσωπικό, έχει ακολουθηθεί η φιλοσοφία που διέπει και το λοιπό 

προσωπικό των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.  
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Έτσι, το προσωπικό κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 

Δημοτικής Αστυνομίας, ανάλογα με το βασικό τίτλο σπουδών, κατ’ αναλογία με ό,τι 

ισχύει για το υπόλοιπο προσωπικό.  

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπεται η διάρθρωση της 

υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αστυνομία 

συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε περισσότερα Τμήματα. 

Προκειμένου για Δήμους που διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα, επιτρέπεται η 

σύσταση περισσοτέρων Διευθύνσεων, αλλά και η σύσταση μιας Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοτικής Αστυνομίας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε ΟΤΑ να 

καθορίσει την διάρθρωση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του, πάντοτε 

όμως εντός του πλαισίου που παρατέθηκε. 

 

Άρθρο  4 

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων 

Στο άρθρο 4 γίνεται περιγραφή της βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων 

του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κατ’ αναλογία των διατάξεων του 

άρθρου 83 του ΚΚΔΚΥ που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος προαγωγής 

Στο άρθρο 5 προβλέπεται ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στους ενιαίους 

βαθμούς για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής 

Αστυνομίας. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών 

μειώνεται ο χρόνος εξέλιξης κατά δύο (2) έτη.  

 
Άρθρο 6 

Σύστημα προαγωγών – Πίνακας προακτέων 

Στο άρθρο 6 καθορίζεται ρητά το σύστημα των προαγωγών του προσωπικού 

της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες γίνονται μετά από απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνει τη συνδρομή όλων των ουσιαστικών προσόντων 

των υποψηφίων προς προαγωγή. Παράλληλα, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται 

στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε έναν μήνα από την 

κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την 

προαγωγή χρόνο υπηρεσίας.  
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Άρθρο 7 

Ιεραρχία Προσωπικού 

Με το άρθρο 7 προβλέπεται ρητά η ιδιαίτερη ιεραρχία στην οποία 

διαρθρώνεται το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, το προσωπικό 

καταλαμβάνει τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, Υποδιευθυντή, 

Τμηματάρχη Α΄, Τμηματάρχη Β΄, Επόπτη και Δημοτικού Αστυνομικού. Η επιλογή 

για την κατάληψη των θέσεων που είναι ανώτερες του δημοτικού αστυνομικού 

γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες, και τα καθήκοντα των θέσεων αυτών.   

 

Άρθρο  8 

Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας 

Στο άρθρο 8 περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την επιλογή των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, 

δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης και των  Τμημάτων, καθώς επίσης 

και για τις θέσεις του Τμηματάρχη Β΄ και του Επόπτη.  

 

Άρθρο  9 

Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης 

Στο άρθρο 9 καθιερώνεται αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα επιλογής των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει για τους λοιπούς 

υπαλλήλους των ΟΤΑ, βασιζόμενο σε κριτήρια που αφορούν σε: 

 Επαγγελματικά- τεχνικά προσόντα (βασικοί τίτλοι σπουδών, δεύτερος τίτλος 

σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Δημοτικής 

Αστυνομίας, πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης, ΕΛ.ΑΣ., Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικό Σώμα). 

 Πιστοποιημένη παρακολούθηση ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης από το 

ΕΚΔΔΑ για το προσωπικό που υπηρετούσε πριν από την ισχύ του π.δ. 135/2006).    

 Στην εργασιακή - διοικητική εμπειρία (ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του 

υπαλλήλου και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας).   

 Στις ικανότητες- δεξιότητες των υπαλλήλων, που αξιολογούνται βάσει 

συγκεκριμένων μορίων (υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας πενταετίας των 

υπαλλήλων στα ζητήματα της γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας, των 
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διοικητικών ικανοτήτων, του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητας, των 

υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς, οι ειδικές δραστηριότητες, οι 

ανακοινώσεις εισηγήσεις που είναι συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας, το 

μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και η ηθική αμοιβή του επαίνου).  

 
Άρθρο  10 

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
 

Στο άρθρο 10 προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων όλων 

των οργανικών μονάδων. Ειδικότερα: 

 Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 4 του ΚΚΔΚΥ, ύστερα από ανακοίνωση του 

αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Με την ανακοίνωση αυτή προσδιορίζονται τόσο οι 

κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης όσο και οι όροι συμμετοχής στη 

διαδικασία επιλογής. 

 Η επιλογή των προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων, αλλά και για 

την κατάληψη των υπολοίπων θέσεων, γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο 

του άρθρου 5 του ΚΚΔΚΥ. Όσοι επιλέγονται, τοποθετούνται ως προϊστάμενοι 

οργανικών μονάδων ή στην συγκεκριμένη θέση για τρία έτη. Υπάρχει δηλαδή θητεία 

και επανάκριση.    

Άρθρο  11 

Προβάδισμα 

Στο άρθρο 11 προβλέπεται το προβάδισμα μεταξύ του προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας βάσει της κατηγορίας αλλά και της ιεραρχικής κλίμακας του 

άρθρου 7 του παρόντος. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν 

υπάρχει προβάδισμα.  

Άρθρο  12 

Αναπλήρωση προϊσταμένων 

Στο άρθρο 12 προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία αναπλήρωσης των 

προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή 

κωλύονται. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης ότι αν κενωθεί ή συσταθεί θέση 

προϊσταμένου οργανικής μονάδος, ως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.  
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Άρθρο  13 

Απόσπαση σε τουριστικό Δήμο ή Κοινότητα 

Με το άρθρο 13 παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου της 

Δημοτικής Αστυνομίας σε Δημοτική Αστυνομία άλλου Δήμου τουριστικής περιοχής, 

έπειτα από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Η απόσπαση γίνεται 

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Δεν είναι δυνατή η 

απόσπαση, όταν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο στον κλάδο του.  

 

Άρθρο 14 

Μετάταξη 

Στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας 

δεν υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου ή Κοινότητας, 

αν δεν παρέλθει οκταετία από την πρόσληψή του. Επίσης, προβλέπεται ότι με 

απόφαση των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών είναι δυνατή η 

αμοιβαία μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και πριν από τη συμπλήρωση 

της οκταετίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.   

 

Άρθρο  15 

Ειδικές Ρυθμίσεις 

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου προβλέπονται τα εξής: 

 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια σχετικά με τη στολή που φέρει το προσωπικό της Δημοτικής 

Αστυνομίας.   

 Επίσης, με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τύπος της ταυτότητας και του 

ειδικού διακριτικού σήματος του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα με τις αθλητικές δοκιμασίες 

υποψηφίων για την πρόσληψη στη Δημοτική Αστυνομία, με τη χορήγηση συνεχών 

αναβολών για λόγους υγείας, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια εξετάσεων σε 

καθορισμένο χρονικό διάστημα, για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων, που σε 

πολλές περιπτώσεις δεν οφείλονταν σε σοβαρούς λόγους. 

 Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται διαφορετικά ισχύουν οι διατάξεις του ΚΔΚΥ. 
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Άρθρο  16 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται τα εξής: 

 Η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, εφόσον έχουν επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ασκούν παράλληλα ή αποκλειστικά 

χρέη προϊσταμένου λήγει με τη δημοσίευση του παρόντος.  

 Το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος συνέρχεται υποχρεωτικά για την επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας. 

 Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής στις θέσεις της ιεραρχίας, εφόσον δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8. 

 Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία 

Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν είχε 

εκπαιδευτεί στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, να παρακολουθήσει ειδικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εντός 

έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δεν αποτελεί υποχρέωση του υπαλλήλου 

να παρακολουθήσει την εκπαίδευση αυτή. Εάν, όμως, θελήσει να την 

παρακολουθήσει, αυτό καθίσταται υποχρεωτικό για το Δήμο, από τον οποίο 

προέρχεται ο υπάλληλος. 

Άρθρο  17 
Καταργούμενες Διατάξεις 

 
Με τις διατάξεις αυτές καταργείται το π.δ. 23/2002 εκτός των ρυθμίσεων του 

άρθρου 15 αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 1 του 

παρόντος.      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ. ΚΑΙ ΟΤΑ  

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ., 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ  

1.   Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 για την κύρωση 

του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέπεται απόσπαση 

υπαλλήλων ΟΤΑ στην ΚΕΔΚΕ και στην ΤΕΔΚ, δεν προβλέπεται όμως και το 

αντίστροφο. Κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί η εν λόγω διάταξη, ώστε, κατά 
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τον ίδιο τρόπο, να επιτρέπεται η απόσπαση και των υπαλλήλων της ΚΕΔΚΕ και της 

ΤΕΔΚ στους ΟΤΑ, για λόγους ίσης μεταχείρισης.  

2.  Επειδή όλο το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού έχει εξαιρεθεί από την 

προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθεί 

και το αντίστοιχο προσωπικό της ΚΕΔΚΕ και της ΤΕΔΚ, για το οποίο ακολουθείται 

αντίστοιχη διαδικασία πρόσληψης.   

3.  Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007), 

δεν παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων σε Περιφέρειες, αλλά μόνο σε 

υπηρεσίες Υπουργείων, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ β΄ βαθμού, κρίνεται απαραίτητο να 

επεκταθεί η διάταξη αυτή και σε υπηρεσίες Περιφερειών. 

4.  Με την προτεινόμενη διάταξη και μέχρις ότου εκδοθεί το σχετικό προεδρικό 

διάταγμα, που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες των Δήμων και 

Κοινοτήτων, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν 

τον τρόπο και τη διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων στις Δ.Ε.Κ.Ο. (άρθρο 13 

ν. 3429/2005). 

5.  α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσονται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, 

στη διαδικασία δυνατότητας μεταφοράς σε υπηρεσίες των Περιφερειών, Ν.Α., 

ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του δημοσίου τομέα και οι εργαζόμενοι σε αστικές εταιρείες μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα λυθούν μέχρι 31-12-2009 και την πλειοψηφία του 

κεφαλαίου των οποίων, δια των εταιρικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, κατέχουν 

Δήμοι ή Κοινότητες, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Πρόσθετη 

προϋπόθεση, είναι, οι ανωτέρω εργαζόμενοι να συνδέονται με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου και να έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-2005.  

β.  Ομοίως, για λόγους ίσης μεταχείρισης περιλαμβάνονται στο ρυθμιστικό πεδίο 

του άρθρου 24 του ν. 3649/2008 για την, υπό τις καθοριζόμενες ειδικότερες 

προϋποθέσεις, καταβολή των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ- 

ΤΕΑΜ, άνευ πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπροθέσμου 

καταβολής, και οι αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες την πλειοψηφία 

του κεφαλαίου των οποίων, δια των εταιρικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, 

κατέχουν Δήμοι ή Κοινότητες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

αυτών.  

6.  Με την εισαγόμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών 

των Νομαρχιακών επιχειρήσεων και των ν.π.δ.δ. αυτών προς το Δημόσιο και προς το 
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Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις (απαλλαγή από πρόσθετους 

φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λ.π.), που έχουν παρασχεθεί αντίστοιχη 

δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3649/2008. 

Η εξόφληση αυτή μπορεί να γίνει όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα διάταξη 

και με σύναψη δανείων. 

7.  Επειδή στις διατάξεις του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν.3584/2007) δεν έχει προβλεφθεί η 

δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων ΟΤΑ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου σε άλλο ΟΤΑ, σε περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή 

υπάλληλο ν.π.δ.δ. ή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, όπως ισχύει για του μόνιμους υπαλλήλους, 

κρίνεται απαραίτητο η διάταξη αυτή να επεκταθεί, για λόγους ίσης μεταχείρισης, και 

στο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό 

8.   Επειδή μετά την ισχύ του νέου ΚΚΔΚΥ, οι ΟΤΑ  α΄ βαθμού, μπορούν να 

συστήσουν θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μόνο για ειδικότητες 

επιστημονικού προσωπικού και μουσικών, οι δε υπηρεσίες του δημοσίου, τα ν.π.δ.δ. 

και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, μπορούν να συστήνουν επίσης μόνο για 

ειδικότητες ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού 

προσωπικού, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου σε παραμεθόριες περιοχές με μεταφορά της θέσης τους. 

9.  Με τη ρύθμιση αυτή διευκρινίζεται στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 224 

του ΚΚΔΚΥ, ότι όταν πρόκειται για αμοιβαία μετάταξη ή για απόσπαση για 

συνυπηρέτηση δεν ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας, που υποχρεώνει τους 

υπαλλήλους να παραμείνουν στις θέσεις που διορίζονται.  

10.  Οι προβλέψεις του άρθρου 230 του ΚΚΔΚΥ σύμφωνα με τις οποίες οι 

προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής 

απασχόλησης προσωπικού Δήμων, που προέρχονται, αποκλειστικώς, από Ο.Τ.Α. που 

συνενώθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2539/2007 (Φ.Ε.Κ. 244, Α΄), από τη 

δημοσίευση του παρόντος, μετατρέπονται σε προσωρινές προσωποπαγείς πλήρους 

απασχόλησης, εφαρμόζονται και για το προσωπικό ν.π.δ.δ. των ίδιων Δήμων, 

ανεξαρτήτως της συνένωσης ή μη τούτων. 

11.   Με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007, προκειμένου για 

επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν από Συνδέσμους Ο.Τ.Α. και λύθηκαν μέχρι 8-6-

2006, παρασχέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού τους στους οικείους 
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Συνδέσμους στο μέτρο, που έκρινε το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ότι ήταν αναγκαίο 

για τη λειτουργία τους. Για το υπόλοιπο προσωπικό, με την ίδια διάταξη, 

προβλέφθηκε, ρητώς, η μεταφορά (κατανομή) τους στους Δήμους και στις 

Κοινότητες που είναι μέλη του Συνδέσμου, κατ’ αναλογία των αιρετών 

αντιπροσώπων τους, οι οποίοι μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, και υπό το δεδομένο της υποχρεωτικής μεταφοράς του 

υπόλοιπου προσωπικού στους ανωτέρω ΟΤΑ, νομιμοποιούνται διαφοροποιήσεις προς 

την προμνημονευθείσα αναλογικότητα, εφόσον αυτοί, όπως απεδείχθη, δεν 

συμβάδιζε με τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες σε προσωπικό που εμφάνιζαν, 

κατά το κρίσιμο χρόνο, οι ΟΤΑ, μέλη του Συνδέσμου.   

12.  Με την εισαγόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το καθεστώς, που προβλέπεται, από 

το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302, Α΄), το οποίο αναφέρεται στο 

προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας των μουσείων και από το άρθρο 17 παρ. 7 του 

ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24, Α΄), που σχετίζεται με το προσωπικό των Καταστημάτων 

Κράτησης. Ειδικότερα προτείνεται η εξαίρεση από τον περιορισμό των 16 ωρών, 

κατά μήνα, υπερωριακής απασχόλησης (καθ’ υπέρβαση εργασία σε νυχτερινές ώρες, 

Κυριακές και αργίες) και για το προσωπικό των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, το οποίο ανήκει 

σε υπηρεσίες καθαριότητας, που λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε 

εικοσιτετράωρη βάση. Είναι προφανές, ότι η ανωτέρω ρύθμιση, χωρίς να επιβαρύνει 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα συντελέσει, αποφασιστικά στην αρτιότερη 

λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, ιδίως στους μεγάλους Δήμους.  

13.  Επειδή οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού έχουν ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας τους (υπηρεσίες καθαριότητας, κοιμητηρίων, υγειονομικοί έλεγχοι) 

κρίνεται σκόπιμο οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να διενεργούνται από την αρμόδια 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.   

14.  Με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 είχε καταστεί 

επιτρεπτή η κατάτμηση των δημοτικών ή κοινοτικών έργων και η σύνταξη των 

αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου ή της 

Κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών ανά δημοτικό 

διαμέρισμα. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπούσαν στη 

διευκόλυνση εκτέλεσης έργων και αντίστοιχων μελετών προς κάλυψη των αναγκών 

των δημοτικών διαμερισμάτων. Επειδή έχουν εγερθεί αμφιβολίες εάν στην έννοια 

των δημοτικών διαμερισμάτων εμπεριέχονται και τα αντίστοιχα τοπικά με την 
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προτεινόμενη προσθήκη αίρεται η ανωτέρω αμφιβολία, εφόσον οι ίδιοι λόγοι που 

επέβαλαν την προαναφερθείσα ρύθμιση ισχύουν, κατά τρόπο ταυτόσημο, και για τα 

τοπικά διαμερίσματα.  

15.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται φράση του πρώτου εδαφίου της 

περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 

8 του άρθρου 7 του ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 113, Α΄) και την παρ. 3β του άρθρου 17 του 

ν. 3491/2006 (Φ.Ε.Κ. 207, Α΄) για λόγους ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου με τους 

υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. καθόσον οι τελευταίοι, με την ίδια σχέση εργασίας, δύναται 

να μετέχουν στην επιτροπή της ίδιας διάταξης. 

 

Άρθρο 19  

Εντοπιότητα υποψηφίων υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού 

Επειδή σε Δήμους, ν.π.δ.δ., Ιδρύματα και Κοινότητες πάνω από 10.000 κατοίκους, 

δεν ίσχυε η εντοπιότητα καθώς και η δέσμευση για τους προσλαμβανόμενους 

υπάλληλους να υπηρετήσουν μία (1) τουλάχιστον δεκαετία στην υπηρεσία που 

διορίστηκαν, ανέκυψαν προβλήματα ιδιαίτερα σε παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε 

άλλους ευαίσθητους τομείς, καθώς μετά τον διορισμό τους οι υπάλληλοι αυτοί 

επεδίωκαν την μετάταξη ή απόσπασή τους στον τόπο κατοικίας τους, με αποτέλεσμα 

ο ΟΤΑ να παραμένει χωρίς προσωπικό. Γι’ αυτό η διάταξη αυτή κρίνεται 

επιβεβλημένη προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα οι υπηρεσίες των ΟΤΑ.   

 

Άρθρο 20 

Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

1. Με την προτεινόμενη διάταξη εναρμονίζεται η διοικητική δομή των Δήμων ή 

Κοινοτήτων που συνενώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 ΚΔΚ με αυτή των 

δήμων και κοινοτήτων που προήλθαν από την αναγκαστική συνένωση του ν. 

2539/1997 (Α΄244) και την εθελούσια συνένωση των ν.1416/ 1984 (ΦΕΚ 18, Α΄) και 

1622/1986 (ΦΕΚ 92, Α΄). Έτσι, στο Δήμο που θα προκύψει από την εθελούσια 

συνένωση της διάταξης του άρθρου 3 ΚΔΚ, η εδαφική περιφέρεια κάθε ΟΤΑ που 

καταργήθηκε αποτελεί- όπως συμβαίνει και με τις προπαρατεθείσες νομοθετικές 

ρυθμίσεις- υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου και 

ονομάζεται και αυτό «Τοπικό Διαμέρισμα». 
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2. Με την προτεινόμενη διάταξη μειώνεται ο χρόνος που προβλέπεται να έχουν 

διατελέσει ως αιρετοί στα αξιώματα του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας οι δύο 

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που περιλαμβάνονται σε κάθε συνδυασμό και που 

εκλέγονται χωρίς να απαιτείται σταυρός προτίμησης. Τούτο κρίνεται πιο δίκαιο, αφού 

οι αναφερόμενοι έχουν διατελέσει για δύο περιόδους ως δήμαρχοι ή για μία περίοδο 

ως δήμαρχοι και δύο περιόδους ως πρόεδροι κοινότητας, έχουν πλήρη δυνατότητα 

χειρισμού των τοπικών υποθέσεων και είναι επαρκώς έμπειροι, ώστε να δύνανται να 

συμμετέχουν αυτοδίκαια στο δημοτικό συμβούλιο ως μέλη, χωρίς να ψηφίζονται με 

σταυρό προτίμησης.  

3. Με την προτεινόμενη διάταξη  δίνεται η δυνατότητα σε δήμους, που α) έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί και β) έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) 

κατοίκους, να μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον Αντιδήμαρχος. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών που δημιουργούνται στη 

διοίκηση του Δήμου, με την αύξηση του πληθυσμού, αποκλειστικά κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Η θητεία, δηλαδή, του οριζόμενου Αντιδημάρχου έχει 

εποχιακό χαρακτήρα, που αντιστοιχεί με την τουριστική περίοδο, όπως ρητώς 

αναφέρεται και στην προτεινόμενη διάταξη. 

4. Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνεται η λειτουργία των δημοτικών 

παρατάξεων και ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του έργου του 

δημοτικού συμβουλίου και του Δήμου γενικότερα. Με το υφιστάμενο καθεστώς η 

λειτουργία αυτή πάσχει, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων μέσων που θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη άσκηση του 

θεσμικού τους ρόλου. Έτσι, με την προτεινόμενη ρύθμιση η δημοτική αρχή οφείλει 

να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις γραφεία εντός του καταστήματος, καθώς 

και δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της 

υπηρεσίας. 

5. Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, αν υπάρξει πρόταση για 

σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου υπογεγραμμένη από το ένα τρίτο (1/3) του 

συνολικού αριθμού των μελών του και αυτό δεν συγκληθεί το αργότερο έξι ημέρες 

μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που 

υπέβαλαν την αίτηση, σε αντικατάσταση της ισχύουσας διάταξης του Κ.Δ.Κ. η οποία 

προβλέπει υποχρέωση συνεδρίασης εντός των έξι ημερών.   

6. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους δημοτικούς 

συμβούλους να καταθέτουν έγγραφες προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο, όταν αυτό 
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συνεδριάζει. Η δυνατότητα αυτή, θα διευκολύνει το έργο των δημοτικών συμβούλων 

μεμονωμένα, αλλά και του δημοτικού συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου, επειδή οι 

δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν ουσιαστικότερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, το δε δημοτικό συμβούλιο δε θα κωλυσιεργεί στις συνεδριάσεις του με 

συζητήσεις επί θεμάτων που τίθενται προφορικά από τα μέλη.  

7. Με την προτεινόμενη διάταξη του προτεινόμενου σχεδίου καθορίζεται το 

ύψος της αποζημίωσης των μελών των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων 

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, ως ποσοστό της αντίστοιχης 

αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται μία τυχόν 

υπέρβαση και αναντιστοιχία στις εν λόγω αποζημιώσεις.  

8. Στις διατάξεις του άρθρου 139, παρ. 1 ΚΔΚ προβλέπονται τα αξιώματα των 

αιρετών των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 

φορέων του δημοσίου τομέα, στους οποίους χορηγείται από την υπηρεσία της 

οργανικής τους θέσης ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά 

τους. Κρίνεται απαραίτητο, στις εν λόγω περιπτώσεις υπαλλήλων, να προστεθούν και 

οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικού σκοπού του ν. 

1069/1980, προκειμένου η λειτουργία τους ως αιρετών οργάνων των ΟΤΑ να είναι 

απρόσκοπτη.  

9. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζεται η λήψη αποζημίωσης από τους 

αιρετούς των δήμων και κοινοτήτων για μετακινήσεις τους προς εκτέλεση υπηρεσίας 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35, Α΄), οι οποίες ρητά 

αναφέρονται στην αποζημίωση των αιρετών για τις μετακινήσεις τους. Αντιθέτως, με 

την ισχύουσα σήμερα ρύθμιση, η αποζημίωση αυτή δεν καταβάλλεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του ν. 2685/1999, αλλά βάσει της αποζημίωσης που ισχύει για τους 

δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

αποκαθίσταται η έλλειψη πρόβλεψης για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στον 

πρόεδρο της κοινότητας και τους κοινοτικούς συμβούλους.  

10. Με την προτεινόμενη διάταξη ο Πρόεδρος της Κοινότητας και τα μέλη του 

κοινοτικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις 

(3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των μηνιαίων εξόδων 

παράστασης του προέδρου της κοινότητας. 

11. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η αποζημίωση που δικαιούνται οι 

δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού 
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συμβουλίου είναι μικρότερη εκείνης που δικαιούνται οι σύμβουλοι του συμβουλίου 

του δημοτικού διαμερίσματος για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. 

Προκειμένου να αρθεί αυτή η ανακολουθία προτείνεται η ρύθμιση της παραγράφου 

αυτής.  

12. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιστοιχίζεται η πρόβλεψη του άρθρου 142, 

παρ. 4 του ΚΔΚ για την τριετή παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων των 

αιρετών των δήμων και κοινοτήτων, με την αναζήτηση της αστικής ευθύνης αυτών. 

Έτσι, και η αναζήτηση της αστικής ευθύνης των αιρετών των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ θα 

πρέπει να ενεργείται εντός τριών ετών από την επομένη της λήξης της δημοτικής ή 

κοινοτικής περιόδου.  

13. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 191 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006), δίδεται η δυνατότητα στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με 

αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, να κρίνει ότι ένα ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για 

την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας 

αγορά του. Η διάταξη αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδίως στην περίπτωση 

που εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 186, δηλαδή όταν επιβάλλεται η 

εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 2/3 είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η συγκεκριμένη διάταξη, και οι Ο.Τ.Α. να 

χάνουν την ευκαιρία να αγοράσουν ακίνητα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση 

των σκοπών τους. Εξάλλου, η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το Σώμα 

Ορκωτών Εκτιμητών συνιστά απόλυτη εγγύηση για τη διαφάνεια της διαδικασίας, 

προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Ο.Τ.Α. και για την επίτευξη της 

καλύτερης δυνατής τιμής αγοράς. Για το λόγο αυτό, προτείνεται, ειδικά στις 

περιπτώσεις όπου απαιτείται η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το Σώμα 

Ορκωτών Εκτιμητών, η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, 

να λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του. 

14. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 273 του 

Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114, Α΄), κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά, συμπλήρωση 

και εναρμόνιση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247, Α΄), των αντιστοίχων διατάξεων που διαλαμβάνοντο στο 

άρθρο 267 του π.δ. 410/1995, σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών, ώστε να 

εξασφαλισθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Ο.Τ.Α. 
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15. Με την εισαγόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση 

των κατοίκων πολυπληθών Δήμων ή Δήμων που είναι πρωτεύουσες νομών στην 

ειδική ετήσια δημόσια συνεδρίαση απολογισμού των πεπραγμένων της δημοτικής 

αρχής. Για τον σκοπό αυτόν προτείνεται η εκπροσώπηση δια των θεσμοθετημένων 

συλλογικών φορέων της πόλεως όπως επιστημονικών, εμπορικών, συνδικαλιστικών, 

κοινωνικών, κ.ά. ώστε η ενημέρωση να αφορά το ευρύτερο δυνατό φάσμα κατοίκων 

και να μην έχει ως εκ τούτου περιορισμένο και συγκυριακό χαρακτήρα.  

16. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 219 Κ.Δ.Κ. προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού, στο πλαίσιο των συνεργασιών τους σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 

ανταλλαγές αποστολών με ΟΤΑ της αλλοδαπής, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

όπως και να συνάπτουν συμφωνίες. Στις δραστηριότητες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι αθλητικές εκδηλώσεις, που αποτελούν σημαντικό τμήμα του 

ενδιαφέροντος των ΟΤΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κρίνεται απαραίτητο, με 

την προτεινόμενη διάταξη να συμπληρωθούν οι σχετικές διατάξεις του ΚΔΚ, ώστε να 

συμπεριλάβουν, πέραν των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών, και τις αθλητικές 

εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, όπως και τη σύναψη συμφωνιών στον τομέα 

του αθλητισμού.  

17.  Προτείνεται η συγκεκριμένη διάταξη επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της 

υπερβολικής επιβάρυνσης των δημοτικών συμβούλων με τον ορισμό τους στις 

διοικήσεις των δημοτικών ν.π.δ.δ., κυρίως σε μεγάλους δήμους, οι οποίοι έχουν 

συστήσει πολλά ν.π.δ.δ. για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. Το αποτέλεσμα 

είναι η ελλιπής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων συγκρότηση των διοικητικών 

τους συμβουλίων. Με την συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, τόσο στην 

πλειοψηφία, όσο και στη μειοψηφία να ορίζουν εκπροσώπους τους και δημότες ή 

κατοίκους και να μπορούν να λειτουργούν πλέον απρόσκοπτα, αλλά και πιο 

αντιπροσωπευτικά.    

18.  Η προτεινόμενη ρύθμιση θεωρείται αναγκαία, προκειμένου στο πλαίσιο της 

ισοτιμίας Δήμων και Κοινοτήτων ως αυτοτελών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, να μην υπάρχουν διαφωνίες ή παρερμηνείες στον προσδιορισμό του 

αριθμού των αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ που συμμετέχουν στα Δημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία, που έχουν διαδημοτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη διάταξη, ο 

αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες δήμους και 
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κοινότητες  προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου δια του αριθμού των μετεχόντων Ο.Τ.Α.  

19. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιτρέπεται τα ιδρύματα και τα λοιπά 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Κοινοτήτων  να συστήνουν ή 

να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής. Η ρύθμιση αυτή θεωρήθηκε 

απαραίτητη προκειμένου να διαλυθούν όποιες αμφιβολίες αναφορικά με τη σύσταση 

ή συμμετοχή  σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ΟΤΑ ή άλλη).  

20. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στις κοινωφελείς 

επιχειρήσεις να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα καθώς και  να προωθούν 

πολιτικές για την τόνωση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες. Η ρύθμιση αυτή 

κρίθηκε αναγκαία δεδομένης της ζωτικής σημασίας των ανωτέρω προγραμμάτων και 

των πολιτικών για την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών.  

21. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς 

επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε 

αναγκαία προκειμένου να διαλυθούν όποιες αμφιβολίες αναφορικά με τη συμμετοχή 

κοινωφελών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ΟΤΑ ή άλλη).  

22. Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) αποτελούν έναν θεσμό που 

λειτουργεί εδώ και 25 περίπου χρόνια, με σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη της 

θεατρικής παιδείας καθώς και την εν γένει πολιτιστική ενθάρρυνση και τόνωση της 

ελληνικής Περιφέρειας. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στα 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν σε 

προγραμματικές συμβάσεις, εξομοιώνοντάς τα ως προς την ανωτέρω δυνατότητα με 

τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που έχουν τη μορφή κοινωφελούς επιχείρησης Ο.Τ.Α.. Με την 

υιοθέτηση της ρύθμισης εκτιμάται ότι διευκολύνεται η οικονομική βιωσιμότητα του 

θεσμού και συνεπώς ενισχύεται η λειτουργία του.  

23. Μετά την προσαρμογή των υφιστάμενων επιχειρήσεων των ΟΤΑ στις 

διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το πλεονάζον προσωπικό τους μπορεί 

να μεταφερθεί στον οικείο ΟΤΑ ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον το προσωπικό αυτό απασχολείτο στις 

επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι 31-12-2005 

ή οι συμβάσεις εργασίας του αναγνωρίστηκαν ή πρόκειται να αναγνωριστούν ως 

αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του πδ 164/2004, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Στις υφιστάμενες 
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επιχειρήσεις των ΟΤΑ απασχολούνται και ΑΜΕΑ, που είχαν προσληφθεί μέσω 

ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου. Με την προτεινόμενη διάταξη και για λόγους κοινωνικής 

πρόνοιας που αφορούν την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, δίνεται 

και στο προσωπικό αυτό η δυνατότητα μεταφοράς του στον ΟΤΑ ή σε νομικό 

πρόσωπο αυτού, σε περίπτωση συγχώνευσης, λύσης ή μετατροπής της επιχείρησης, 

με τις προϋποθέσεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Tο μέτρο 

αυτό αποβλέπει στην εξασφάλιση της απασχόλησης του προσωπικού αυτού, όπως 

επιτάσσει το άρθρο 21 του Συντάγματος.  

24. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της διάρκειας του χρόνου  

λειτουργίας των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, όπως και 

των αστικών εταιρειών ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες δεν 

προβλέπεται στο καταστατικό τους συγκεκριμένη διάρκεια λειτουργίας. Σύμφωνα με 

τη ρύθμιση αυτή για τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του π.δ. 410/95, 

συμπεριλαμβανομένων και των αστικών εταιρειών ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, για τις οποίες δεν προβλέπεται στη συστατική τους πράξη ο  χρόνος 

λειτουργίας τους, αυτός λήγει με την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία,  δεδομένου ότι παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο της μη αναφοράς στη συστατική πράξη των επιχειρήσεων συγκεκριμένης 

διάρκειας, γεγονός που τις καθιστά προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους.     

25. Στην  παράγραφο 1 του άρθρου 274  ΚΔΚ, για την έκδοση της απόφασης 

Νομάρχη περί μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ορίζεται 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, η οποία, από τις ισχύουσες διατάξεις, 

προσδιορίζεται μέχρι την 31.3.2007. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η 

παράταση της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 30.06.2009, εξαιτίας της 

ύπαρξης πολλών περιπτώσεων μη έγκαιρης έκδοσης των αποφάσεων μεταβίβασης, 

λόγω διαφόρων δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία που προηγείται των 

σχετικών αποφάσεων.  

26. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 274 ΚΔΚ προβλέπεται, ως 

προς την έκδοση της απόφασης περί μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας των 

δημοσίων σχολείων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, διαδικασία υποκατάστασης του 

Νομάρχη, στην περίπτωση παρέλευσης απράκτου της σχετικής αποκλειστικής 

προθεσμίας της παραγράφου αυτής, από το Γενικό Γραμματέα της οικείας 
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Περιφέρειας. Στην πράξη ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί πλέον να ασκήσει αυτή 

την αρμοδιότητα, δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 2 του  

ίδιου άρθρου, για τη μεταγραφή των ανωτέρω αποφάσεων στα οικεία 

υποθηκοφυλακεία (η σχετική προθεσμία παρήλθε την 8.6.2007). Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 274, παρέχοντας, 

για τη μεταγραφή της σχετικής απόφασης στο οικείο υποθηκοφυλακείο, νέα 

αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη ή 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

27.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του                 

ν. 2539/1997, στις περιπτώσεις προσάρτησης συνοικισμού στο νέο Δήμο, τα όρια του 

συνοικισμού αυτού καθορίζονται με απόφαση επιτροπής, η σύνθεση της οποίας 

προσδιορίζεται στην εν λόγω διάταξη. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

            Για τον καθορισμό των ορίων συντάσσεται, μετά από επιτόπια έρευνα, 

πρακτικό, το οποίο αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου 

που ορίζεται ως έδρα του νέου Ο.Τ.Α. και του Δήμου ή Κοινότητας από τον οποίον 

αποσπάται ο συνοικισμός. Η περί καθορισμού των ορίων του συνοικισμού απόφαση 

της επιτροπής εκδίδεται μέχρι την 31.7.1998. Μετά από αίτηση του οικείου Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας, που κατατίθεται στην ίδια επιτροπή μέχρι 28.2.1998, μπορεί 

να ανακαθορίζονται (μέχρι 31.7.1998) τα όρια όμορων Ο.Τ.Α., για την εξασφάλιση 

πλήρους λειτουργικότητας εντός της εδαφικής περιφέρειας νέου Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου, η εδαφική περιφέρεια κάθε 

καταργούμενου Ο.Τ.Α. και κάθε προσαρτώμενου συνοικισμού αποτελεί υποδιαίρεση 

της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή Κοινότητας και προσδιορίζεται 

με τον όρο «δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα» (πλέον «τοπικό διαμέρισμα»), το 

οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος  

συνοικισμού. Από την τελευταία αυτή διάταξη πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην 

περίπτωση απόσπασης-προσάρτησης συνοικισμού/ών, απαιτείται, σε κάθε 

περίπτωση, καθορισμός ορίων, ανεξαρτήτως δηλαδή αν πρόκειται για συνοικισμούς 

που το όριο τους συνιστά-συμπίπτει με το εξωτερικό όριο του νέου Ο.Τ.Α. ή αν 

αντίθετα πρόκειται για εσωτερικό όριο. Τούτο προκύπτει και από τη διατύπωση των 

διατάξεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, με το οποίο συγκροτούνται οι νέοι 

πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. 
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Στο πλαίσιο, κυρίως, της συνεργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, εντοπίστηκαν αρκετές 

περιπτώσεις προσαρτήσεων συνοικισμών, χωρίς να έχει ακολουθήσει αντίστοιχος 

καθορισμός των ορίων του. Δυνατότητα καθορισμού ορίων στις περιπτώσεις αυτές 

δεν προβλέπεται σήμερα, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 

2539/1997, η απόφαση της επιτροπής εκδίδεται μέχρι 31 Ιουλίου 1998. 

Παράλληλα, τα όρια αυτά δεν μπορούν να καθορισθούν ούτε από την 

επιτροπή του άρθρου 11 του ισχύοντος Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, γιατί έργο της 

επιτροπής είναι ο καθορισμός ορίων Ο.Τ.Α. και όχι συνοικισμών. Η δε προβλεπόμενη 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου δυνατότητα νέου καθορισμού 

ορίων, σε περίπτωση προσαρτήσεων τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών, εφόσον 

αυτά δεν έχουν καθοριστεί, αφενός αναφέρεται σε νέες εθελούσιες προσαρτήσεις και 

αφετέρου δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει ανάγκη 

καθορισμού εσωτερικών ορίων των προσαρτηθέντων τοπικών διαμερισμάτων και 

οικισμών.  

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η εκ νέου 

συγκρότηση της επιτροπής  της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 2539/1997 και 

προθεσμία επαρκής για την άσκηση του έργου της, προκειμένου να διευθετηθούν 

άμεσα οι υφιστάμενες σχετικές εκκρεμότητες, προς διασφάλιση πλήρους 

λειτουργικότητας εντός της εδαφικής περιφέρειας των συγκεκριμένων Ο.Τ.Α., καθώς 

και εξυπηρέτηση των αναγκών διενέργειας των γενικών απογραφών ετών 2009 

(γεωργίας-κτηνοτροφίας), 2010 (οικοδομών-κτιρίων) και 2011 (πληθυσμού-

κατοικιών) από την Ε.Σ.Υ.Ε. 

Άρθρο 21 

Λειτουργικά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η θητεία των Τοπικών Συμβουλίων 

Νέων που προέκυψαν κατά τις πρώτες εκλογές του Μαρτίου του 2008.  

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση 

κανονιστικής πράξης προς καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των παιδικών 

χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 

την ασφάλεια των παιδιών. Στην ίδια απόφαση θα προβλέπεται η διαδικασία 

αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας αυτών. 

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση 

υπουργικής απόφασης, μετά από γνώμη της ΚΕΚΔΕ και της ΕΝΑΕ, για έκδοση 
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Κώδικα Δημόσιας Ηθικής των αιρετών και των δύο βαθμίδων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με 

τον Κώδικα αυτό θα τεθούν οι αρχές και κανόνες που πρέπει να διέπουν την άσκηση 

της δημόσιας εξουσίας των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.  

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση 

υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού για απονομή βραβείου σε ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού που διακρίνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για  

καινοτόμες δράσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το όργανο, η διαδικασία και 

τα κριτήρια αξιολόγησης της βράβευσης, το είδος των βραβείων ως και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η ενθάρρυνση της διοίκησης των 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για τη δημιουργία δράσεων που αποσκοπούν στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος.  

5. Με την προτεινόμενη διάταξη εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εσωτερικών και 

Οικονομίας και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους που θα δημοσιευτεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζουν, κατά κατηγορία δαπάνης, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση και την εντολή των δαπανών 

των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελευταίων.  

Η παροχή τέτοιας εξουσιοδότησης προτείνεται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα 

στο Δημόσιο, οι δαπάνες του οποίου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 

2362/1995, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται, από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 

Ελέγχου, βάσει νόμιμων δικαιολογητικών καθοριζόμενων με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Ο καθορισμός των δικαιολογητικών, κατά τα ανωτέρω, θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην ορθότερη και ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών που 

σχετίζονται με την εκκαθάριση και την εντολή των δαπανών των ΟΤΑ πρώτου 

βαθμού, από τις υπηρεσίες τους.  

6.  Με το άρθρο 9 του π.δ. 379/1983 συστάθηκαν Α΄ βάθμιες Επιτροπές Κρίσεως 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης σε κάθε Νομαρχία (πλην Αττικής) και στα 

Διαμερίσματα του Νομού Αττικής, με απόφαση Νομάρχη, οι οποίες θα αποφαίνονταν 

σε πρώτο βαθμό για την αναγνώριση της ιδιότητας του αγωνιστή Εθνικής 

Αντίστασης, εφόσον ο κρινόμενος κατά το χρόνο της συμμετοχής του στην 

αντίσταση ήταν ιδιώτης. Η Α΄ βάθμια Επιτροπή της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ θα έκρινε 

αρμοδίως μέλη της Εθνικής Αντίστασης, που κατά το χρόνο της συμμετοχής τους 

είχαν την ιδιότητα του μόνιμου στρατιωτικού ή ανήκαν στα Σώματα Ασφαλείας. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω Διατάγματος, οι Επιτροπές όφειλαν να 

περατώσουν το έργο τους σε δύο χρόνια από τη συγκρότησή τους. Η προθεσμία 

μπορούσε να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας & 

Εσωτερικών για ένα ακόμη χρόνο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 

π.δ. 16/1986 οι Επιτροπές Κρίσεως των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 379/1983 θα 

καταργούνταν μετά την κρίση όλων των σχετικών αιτήσεων και προσφυγών. Με το 

άρθρο 7 του ν.2320/1995 ανασυστάθηκαν οι Α΄ βάθμιες Επιτροπές Κρίσεως για 

επανάκριση των πράξεων, με τις οποίες είχε αναγνωριστεί η ιδιότητα του 

αντιστασιακού σε άτομα, που κατά την Εθνική Αντίσταση δεν είχαν συμπληρώσει το 

15ο έτος της ηλικίας τους. Για την αναγνώριση της ιδιότητας του αγωνιστή Εθνικής 

Αντίστασης και μόνο, δόθηκε προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης από 21.6.1995 

μέχρι 31.8.1995. Με την παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2703/1999 η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων, του εδαφίου β΄ της παρ.8 του άρθρου 7 του ν. 2320/1995, για την 

αναγνώριση της ιδιότητας του αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, παρατάθηκε μέχρι 

31.12.1999, η λειτουργία δε των Επιτροπών του άρθρου 7 του ν. 2320/95 παρατάθηκε 

για τρία έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 31.12.2002.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν.3202/10.12.2003 (ΦΕΚ 284, Α΄), 

παρατάθηκε η λειτουργία των Επιτροπών του άρθρου 7 του ν. 2320/1995 μέχρι τις 

31.3.2004. Στη συνέχεια, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα της προηγούμενης 

παράτασης ήταν μικρό (δύο περίπου μήνες), με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 

3320/23.2.2005 (ΦΕΚ 48, Α), ανασυστήθηκαν οι ανωτέρω Επιτροπές, οι οποίες 

όφειλαν να περατώσουν το έργο τους μέχρι τις 31.12.2006. Κατόπιν της λήξης και 

της τελευταίας προθεσμίας, έχουν εκδοθεί αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες 

αναπέμπονται, για επανάκριση, στις Α΄ βάθμιες Επιτροπές Κρίσεως Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποφάσεις των Β΄ βάθμιων 

Επιτροπών. Προκειμένου να καλυφθούν παρόμοιες εκκρεμότητες και τυχόν 

εκκρεμείς αιτήσεις, προτείνεται ρύθμιση η οποία αφορά την παροχή δυνατότητας 

επανασύστασης των Α΄ βάθμιων Επιτροπών Κρίσεως Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα και 

στη ΔΕΠΑΘΑ/ ΓΕΕΘΑ. 

Το κόστος που θα προκληθεί από την παράταση αυτή, θα αντιμετωπισθεί στο 

πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού κάθε έτους των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  
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7.  Με την προτεινόμενη διάταξη η οποία αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθίσταται σαφής η σχετική με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων περιοχή αρμοδιότητάς τους, ώστε να μην υπάρχει 

σύγχυση με τις ανάλογες αρμοδιότητες των ΦΟ.Δ.Σ.Α.   

8.  Η εισαγόμενη ρύθμιση διατηρεί τη θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και  των Ανακεφαλαιωτικών 

Πινάκων (Α.Π.), για όσα έργα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Για τα έργα, όμως, των οποίων οι μελέτες θεωρούνται από 

τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή τις ΤΥΔΚ, η θεώρηση των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και των 

Α.Π., θα γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες και όχι από την τεχνική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Τούτο κατέστη αναγκαίο προς μείωση της γραφειοκρατίας 

στις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων, οι οποίες, ιδιαίτερα μετά και την εμπλοκή των 

διαχειριστικών αρχών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως είναι αρκετά από τα 

μεγάλα έργα των ΟΤΑ και ιδίως των ΔΕΥΑ, έχουν γίνει υπέρμετρα χρονοβόρες, 

καθώς και προς αποφυγή των αναφυόμενων προστριβών μεταξύ των αναδόχων των 

έργων και των εμπλεκόμενων στην εκτέλεση των έργων οργάνων και ιδιαίτερα με την 

τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία καλείται να εξετάσει και να θεωρήσει 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π. για έργα τα οποία επιβλέπουν, πλέον, πολλές διαφορετικές 

τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των ΔΕΥΑ.  

9.  Ενόψει εγερθείσης αμφιβολίας αν εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 2 

περ. ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194, Α΄) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών 

έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με 

την αναφερόμενη σ’ αυτή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως κάθε φορά 

ισχύει, υπό την ισχύ της διάταξης του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141, Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για όσα έργα δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, με 

την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η εγερθείσα αμφιβολία και επιβεβαιώνεται η 

νομιμότητα των ήδη ληφθεισών σχετικών αποφάσεων από τη δημαρχιακή επιτροπή. 

10.  Τα κοινωνικά προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας,, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Με Αναπηρία, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 

πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και υλοποιούνται από επιχειρήσεις των ΟΤΑ, έληξαν στις 
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31.8.2008. Στα προγράμματα αυτά απασχολείται προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, του 

οποίου οι συμβάσεις ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό αυτό να 

συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα αντίστοιχα προγράμματα, που θα 

συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, εφόσον οι επιχειρήσεις των 

ΟΤΑ που υλοποιούσαν τα προηγούμενα προγράμματα υπαχθούν στο νέο πλαίσιο. Το 

μέτρο αυτό αποβλέπει στην απρόσκοπτη συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

προς τους ωφελούμενους και την εξασφάλιση της απασχόλησης του εξειδικευμένου 

και έμπειρου αυτού προσωπικού. 

11.  Με την προτεινόμενη διάταξη και εν όψει της ανυπαρξίας αντίστοιχων 

ειδικών ρυθμίσεων στους ν. 1339/1983 και 2518/1997, αντιμετωπίζεται το θέμα της 

φύλαξης των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων, καθώς και της συνοδείας των 

χρηματαποστολών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α. 

 Η ανάθεση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών ασφαλείας, γίνεται, κατόπιν 

μειοδοτικού διαγωνισμού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, που είναι εφοδιασμένες με την 

προβλεπόμενη, από την κείμενη νομοθεσία, ειδική άδεια. 

12. Με το άρθρο 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄) επανήλθαν σε ισχύ μέχρι την 

3η Ιουλίου 2008 οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους δήμους, τις κοινότητες 

και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3, περιπτώσεις 

α΄,β΄,δ΄, ε΄ και 4 του άρθρου 12 του ν.3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), καθώς και από την 

παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄). Με τη συγκεκριμένη 

μεταβατική, ευεργετική διάταξη επιδιώχθηκε αφενός μεν να αντιμετωπισθεί το 

ζήτημα της αδυναμίας πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευμένες 

υποχρεώσεις τους προς τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κα τα ΝΠΔΔ αυτών, αφετέρου δε 

να καταστεί δυνατή η είσπραξη από αυτούς οφειλομένων ποσών σημαντικού ύψους. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ανωτέρω διάταξη, τα δημοτικά/κοινοτικά 

συμβούλια και τα διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. θα έπρεπε μέχρι την 3η Μαΐου 

2008 να εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία να καθορίσουν την αποκλειστική 

προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση, η 

οποία δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
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της απόφασης αυτής. Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση ήταν η καταβολή της 

πρώτης δόσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Συνεπώς, οι οφειλέτες όλων των 

Ο.Τ.Α. της χώρας που εξέδωσαν την προαναφερόμενη απόφαση, είχαν στη διάθεσή 

τους δύο μήνες για την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, 

με τελευταία δυνατή ορισθείσα ημερομηνία, την 3η Ιουλίου 2008. 

Ένα σχεδόν μήνα πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας συνέβη ο 

σεισμός της 8-6-2008, γεγονός που εκτιμάται ότι επηρέασε την κοινωνική και 

οικονομική ζωή των οφειλετών που βρίσκονται στους σεισμόπληκτους Ο.Τ.Α. (όπως 

αυτοί καθορίσθηκαν με την υπ’αριθμ.   οικ /5322/Α32/2008, ΦΕΚ 1336 Β’, κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε), 

καθιστώντας ενδεχομένως ανέφικτη την άσκηση του δικαιώματός τους για υπαγωγή 

στη ρύθμιση, λόγω αναφυόμενων άλλων επειγουσών οικονομικών αναγκών. 

Για λόγους ισονομίας και στο πλαίσιο διασφάλισης, για όλους τους οφειλέτες 

των Ο.Τ.Α. του ίδιου χρονικού περιθωρίου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη 

ρύθμιση του άρθρου 26 του ν.3649/2008, προτείνεται η ακόλουθη διάταξη, με την 

οποία παρέχεται η δυνατότητα στους σεισμόπληκτούς Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, 

που η προθεσμία υποβολής της αίτησης έληγε μετά την 8η Ιουνίου, με απόφασή τους, 

να ορίσουν νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων υπαγωγής 

στη συγκεκριμένη ρύθμιση, μέγιστης διάρκειας ενός (1) μήνα. 

13.   Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 η δυνατότητα 

προσαρμογής (μετατροπής, συγχώνευσης, λύσης ή διάσπασης κλπ) των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στις νέες μορφές, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στον Κ.Δ.Κ. Η παράταση αυτή ικανοποιεί αίτημα της ΚΕΔΚΕ 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο καθεστώς 

επιχειρήσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών οικονομικών 

προϋποθέσεων για την επιβίωσή τους. Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τη 

μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, 

σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007. 

14.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζεται η νομική μορφή των 

επιχειρήσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιδιώκουν τη λειτουργία ραδιοφωνικού 

ή/και τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και η διαδικασία που εφαρμόζεται για τη 

μετατροπή τους. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση και 

λειτουργία των Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας και 



 28 

Τηλεόρασης στο ισχύον καθεστώς που διέπει τις Επιχειρήσεις των Μέσων 

Ενημέρωσης. Η μετατροπή αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2009.  

 
Άρθρο 22 

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών ΟΤΑ πρώτου βαθμού και 
νομικών προσώπων αυτών 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 169 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Έλεγχος των λογαριασμών των 

ΟΤΑ πρώτου βαθμού», προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικές αμφιβολίες που είχαν 

ανακύψει ως προς το εάν η παρεχόμενη με τη διάταξη της παραγράφου αυτής 

εξουσιοδότηση διαλάμβανε το σύνολο των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων και 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή μόνο αυτών που ανήκουν στην εποπτεία 

δήμων ή κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. 

 Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στην προτεινόμενη διάταξη να γίνει ρητή αναφορά 

στους συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων, παρά το γεγονός ότι αυτοί αποτελούν 

δημοτικά/κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί 

το όργανο που είναι αρμόδιο για την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στον 

προληπτικό έλεγχο δαπανών. 

Άρθρο 23 

Κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός της αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών  

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το θέμα αρμοδιότητας προς 

κατεδάφιση τελεσίδικα χαρακτηρισμένων ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων 

ακινήτων που βρίσκονται εν μέρει σε περιοχή αρμοδιότητας προς κατεδάφιση μιας 

υπηρεσίας και εν μέρει σε περιοχή άλλης υπηρεσίας. Το θέμα προέκυψε από 

τελεσίδικα χαρακτηρισμένα ως αυθαίρετα και κατεδαφιστέα ακίνητα που βρίσκονται 

κατά ένα τμήμα τους εντός αιγιαλού και κατά τα λοιπά εκτός. Για το εντός αιγιαλού 

τμήμα τις ενέργειες προς κατεδάφιση κινεί η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και η 

κατεδάφιση εκτελείται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Για το εκτός αιγιαλού 

τμήμα αρμόδια είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία και η κατεδάφιση γίνεται από το 

Δήμο ή τη Νομαρχία όπου υπάγεται διοικητικά η Πολεοδομική Υπηρεσία. 

Επειδή στην πράξη προέκυψε το θέμα να μην προχωρά κάποια κατεδάφιση επειδή 

δεν μπορούσε να κατεδαφιστεί από μία υπηρεσία το σύνολο της αυθαίρετης 

κατασκευής προωθείται η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση ώστε η οικεία Νομαρχία 
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μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να φέρει εις πέρας το 

σύνολο της κατεδάφισης του αυθαίρετου ακινήτου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 24 

Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας 

Είναι γνωστό ότι η δυνατότητα επίτευξης διαλειτουργικότητας και 

αποτελεσματικότητας σε ένα διοικητικό σχηματισμό, απαιτεί τον λεπτομερή 

οργανωτικό του σχεδιασμό, κατά τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την ουσιαστική και 

ανεμπόδιστη ανάπτυξη των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων με τη βέλτιστη 

εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων. Η δυνατότητα αυτή αποκτά εξαιρετική 

σημασία, όταν στην αποστολή του οργανισμού αυτού, ανάγονται κρίσιμα για την 

σύγχρονη κοινωνία θέματα, όπως αυτά της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της 

πυρασφάλειας και δασοπυρόσβεσης, της πολιτικής άμυνας της Xώρας αλλά και της 

πολιτικής προστασίας, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί συνδυασμένη δράση 

περισσότερων συναρμοδίων υπηρεσιών και οργανισμών, πολλές φορές διαφορετικού 

χαρακτήρα. 

 Η ένταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών των Σωμάτων και Υπηρεσιών του 

πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αγροφυλακής, της  Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας (Π.ΑΜ.)- Πολιτικής Σχεδίασης 

Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και η ανάγκη άμεσης και εύρυθμης συνεργασίας τους, 

με υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας συνδέεται άρρηκτα με τον σχεδιασμό των απαραίτητων νέων κοινών 

ελεγκτικών, συντονιστικών και καθοδηγητικών οργάνων, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της ένταξης αυτής και ν’ απαλειφθούν 

αντίστοιχα οι όποιες δυσλειτουργίες. 

 Ενόψει αυτών, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη σύστασης ενός ευέλικτου 

συλλογικού οργάνου, με την ονομασία Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής 

Προστασίας, στο οποίο, πέρα από τον Υπουργό Εσωτερικών, συμμετέχουν οι 

αρμόδιοι Γενικoί Γραμματείς Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, ο Γενικός 
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Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η φυσική ηγεσία των Σωμάτων και 

Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης. Το συμβούλιο αυτό, θα 

προβαίνει άμεσα στην εκτίμηση των καταστάσεων και συνθηκών που μπορεί να 

επηρεάσουν την ασφάλεια της χώρας ή να δημιουργήσουν κρίση και θα αποφασίζει 

για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την διαχείρισή τους. Επιπλέον, το 

όργανο αυτό θα εξασφαλίσει τη διυπηρεσιακή και αποτελεσματική συνεργασία των 

συναρμοδίων φορέων, για την αντιμετώπιση των γεγονότων και καταστάσεων και θα 

αποφασίζει για θέματα κοινών δομών, κοινών εξοπλιστικών ή ερευνητικών 

προγραμμάτων και των αντιστοίχων θεμάτων προϋπολογισμού και δημοσίων 

επενδύσεων. 

 Η δημιουργία του νέου Συμβουλίου, αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα στο 

όλο σύστημα λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών, με την επισήμανση ότι οι 

προβλεπόμενες αρμοδιότητες αυτού, δεν θίγουν αρμοδιότητες και λειτουργίες άλλων 

συλλογικών οργάνων που διαχειρίζονται συναφή θέματα. 

 

Άρθρο 25 

Στοιχεία Αιτήσεων προς τη Διοίκηση 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/99) «Αιτήσεις προς τη Διοίκηση», ορίζει ότι τα στοιχεία της ταυτότητας που 

αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από 

το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το 

διαβατήριο. 

 Επίσης, η διεκπεραίωση των προβλεπόμενων από τη κείμενη νομοθεσία 

διοικητικών διαδικασιών, όπως η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 

ενδιαφερομένου, η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, η υποβολή αιτήσεων προς τη 

Διοίκηση κ.α. γίνονται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, βάσει του δελτίου 

ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο. 

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και με γνώμονα τη διευκόλυνση του πολίτη, 

διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων της ταυτότητας των 

ενδιαφερομένων πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά και η άδεια 

οδήγησης, καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 

Και αυτό γιατί από τα ανωτέρω επίσημα έγγραφα του ελληνικού Κράτους, 

προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει π.χ. 
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όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κλπ, τα οποία είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές 

του με τη Διοίκηση. Άλλωστε, τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά (αμετάβλητα). 

 
Άρθρο 26 

Αυτοματοποίηση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων από τη Διοίκηση 
 
Με τη σύγχρονη τεχνολογία έχουν αναπτυχθεί πληροφοριακά συστήματα, τα 

οποία έχουν τη δυνατότητα πλήρους αυτοματοποιημένης υποδοχής και 

διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών και έκδοσης διοικητικών πράξεων. Με βάση τη 

σημερινή νομοθεσία δεν είναι δυνατή η άμεση ηλεκτρονική απόκριση και 

εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Αυτό το κενό καλύπτεται με την προτεινόμενη 

ρύθμιση η οποία προβλέπει, ότι, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, μπορεί να 

εκδίδεται και να διαβιβάζεται από το Πληροφοριακό σύστημα, χωρίς την παρέμβαση 

υπάλληλου, η διοικητική πράξη σε ψηφιακή μορφή. Η διάταξη αυτή αφορά σε 

αιτήματα που υποβάλλονται στις δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ μέσω 

διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι καλύπτουν 

προδιαγραφές ασφάλειας με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Βασική προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων με τον παραπάνω τρόπο 

είναι η διασφάλιση ότι τα στοιχεία που επεξεργάζεται το πληροφοριακό σύστημα 

έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την εγκυρότητα τους κατά το στάδιο 

καταχώρησής τους στο σύστημα. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά τη 

διακίνηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εγγράφων για την οποία απαιτείται, εκ του 

νόμου, ψηφιακή υπογραφή. 

Παράλληλα, επειδή πολλές δημόσιες υπηρεσίες, μέσω των έργων του Γ΄ 

ΚΠΣ, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης και διαβίβασης πράξεων, μέσω 

Διαδικτύου, ενώ άλλες λειτουργούν με το συμβατικό τρόπο, η διάταξη αυτή παρέχει 

τη δυνατότητα δημιουργίας ακριβών αντιγράφων από ηλεκτρονική μορφή σε χαρτί 

καθώς και το αντίστροφο. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση και άμεση 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ, παράλληλα, θα 

εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης από τη μείωση  του 

όγκου εργασιών και του κόστους διεκπεραίωσης των υποθέσεων. 

 
 
 
 



 32 

Άρθρο 27 
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής  

 

Για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκονται 

περισσότερες από μία αρμόδιες διοικητικές αρχές πρέπει να εδραιωθεί η συνεργασία 

των δημόσιων υπηρεσιών μέσω των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων της 

Δημόσιας Διοίκησης με βάση ενιαίους κανόνες, πρότυπα και προδιαγραφές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με την ύπαρξη και δημιουργία Πλαισίου 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με βάση το ν. 101/73 (ΦΕΚ 

173/Α/73) αρμόδιο για την «…ανάπτυξη, συστηματοποίηση, και τυποποίηση της 

μηχανοργανώσεως και αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων και παρακολουθεί την 

εφαρμογή των εκάστοτε αποφασιζομένων…» στο Δημόσιο Τομέα είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

Με την προτεινόμενη διάταξη εξειδικεύονται τα θέματα που αφορούν την 

τυποποίηση παρακολούθηση και προώθηση της όλης διαδικασίας μέσα από την 

έκδοση και συντήρηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και των ενοτήτων που το συνθέτουν. Επιπλέον για την εφαρμογή των 

παραπάνω απαιτείται ο συντονισμός και η παρακολούθηση οριζόντιων δράσεων, 

καθώς και η επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη των φορέων του Δημοσίου. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αφορούν τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Άρθρο 28 
Θέματα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 

1.  Προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι ανάγκες στελέχωσης φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης, στους οποίους εγκαθίστανται συστήματα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (όπως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣ ΝΑ κ.ά.) είναι αναγκαία η επιλογή 

και εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα αναλάβουν τη συντήρηση και την εν γένει 

υποστήριξη των συστημάτων αυτών, μέσω των οποίων θα εκτελείται σημαντικός 

αριθμός καθημερινών λειτουργιών των φορέων. Δεδομένου ότι σε πολλούς από τους 

ως άνω φορείς δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, απαιτείται η σε σύντομο 

χρονικό διάστημα στελέχωσή τους, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των 
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πληροφοριακών συστημάτων, η εγκατάσταση των οποίων ολοκληρώνεται εντός του 

2008. 

2.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένους 

Έλληνες και ξένους επιστήμονες που ασχολούνται με το εν γένει γνωστικό 

αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης (δημόσιο δίκαιο, διοικητική επιστήμη, επιστήμη 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.) θα συμβάλει στην υποστήριξη 

της επιτυχούς εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» και στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. Η επιστημονική 

κατάρτιση και η διεθνής εμπειρία τους από αντίστοιχες μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες άλλων χωρών θα βοηθήσει, ώστε να αξιολογούν την εξέλιξή του και να 

προτείνουν τρόπους για την καλύτερη εκτέλεσή του. 

3.  Για τις ανάγκες εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 - 2013» του Υπουργείου Εσωτερικών απαιτείται η συνδρομή 

εμπειρογνωμόνων στα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν 

τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών στην οργάνωση και 

εφαρμογή συστηματικών παρεμβάσεων του Προγράμματος, καθώς και στην 

προετοιμασία τους με ειδικές μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες. 

 

Άρθρο 29 

Ρυθμίσεις διαδικαστικών θεμάτων διενέργειας των εκλογών 

1.  Η διάταξη αυτή είχε τεθεί ενόψει της ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων 

με το ν. 2623/1998, προκειμένου το Υπουργείο να έχει τα χρονικά περιθώρια 

εγγραφής των νέων εκλογέων στην τηρούμενη βάση δεδομένων. Ύστερα όμως από 

την ομαλή διενέργεια των δίμηνων αναθεωρήσεων, η ανωτέρω διάταξη πρέπει να 

καταργηθεί. 

2.  Η Εθνική Σχολή Δικαστών έχει, ως κύριο σκοπό, την επιλογή, την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση των προοριζομένων να διοριστούν σε θέσεις δόκιμων δικαστικών 

λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των 

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

3.  α. Οι σπουδαστές, επομένως, της Σχολής έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα ν’ ανταποκριθούν, με απόλυτη επιτυχία, στα καθήκοντα των 

αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις βουλευτικές εκλογές. Για το λόγο αυτό, 
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άλλωστε, έχουν, ήδη, περιληφθεί στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κατά 

τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών (άρθρο 32 κυρωτικού νόμου 

3463/2006 – ΦΕΚ 114, Α΄). 

β. Με την προτεινόμενη διάταξη εντάσσονται και οι σπουδαστές της Εθνικής 

Σχολής Δικαστών στους διοριστέους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κατά τη 

διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή 

στις λοιπές κατηγορίες των διοριζόμενων. 

4.  Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στους 

δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να ψηφίζουν στον τόπο άσκησης των 

καθηκόντων τους, εφόσον μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Τούτο είναι αναγκαίο 

μετά την κατάργηση των ειδικών καταστάσεων, με τις οποίες ψήφιζαν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι στον τόπο διαμονής τους. 

5.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται, ότι η διάταξη αφορά αυτούς 

που επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο που υπηρετούν και είναι εγγεγραμμένοι στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους τους άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας, αφού 

όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στον ΟΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι, το δηλώνουν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και 

δεν εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.  

6.  Η διάταξη αυτή καταργείται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, εφόσον η υποχρέωση παραμονής των στελεχών του στρατεύματος, 

εντός των στρατώνων, κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών αναφέρεται σε 

παρωχημένες περιόδους της πολιτικής ζωής του Τόπου. 

7.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται η έννοια της διάταξης της παρ. 

3 του άρθρου 88 του π.δ. 96/2007, προς άρση των ερμηνευτικών προβλημάτων που 

έχουν δημιουργηθεί. 

8.  Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται, ότι η συγκέντρωση ανά εφετειακή 

περιφέρεια σαράντα τουλάχιστον ετεροδημοτών, αποτελεί προϋπόθεση για τη 

σύσταση ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών (αμιγών ή μεικτών) και όχι 

μόνο μεικτών. 

9.  Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η συγκέντρωση σαράντα 

τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων ανά εφετειακή περιφέρεια αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ως ετεροδημοτών, 

ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα. 
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10.  Η καταργητική ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη, αφού από τις διατάξεις του άρθρου 

95 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 96/2007) προβλέπεται η ψηφοφορία των 

ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των 

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα της σύνταξης των 

ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών κατά τρόπο ενιαίο για όλες τις εκλογές 

(πλην τοπικών). 

11.  Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται και νομοθετικά η υποχρέωση των 

Πρωτοδικείων να αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών πίνακα με τα αναλυτικά 

αποτελέσματα όχι μόνο υπέρ των συνδυασμών αλλά και υπέρ των υποψηφίων. 

12.  Με τη ρύθμιση αυτή, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος και όσοι εκλογείς εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά ενημερώνονται λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές 

ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των σαράντα ετεροδημοτών 

στην ίδια εφετειακή περιφέρεια. 

13.  Η κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλεται ύστερα από τον ενιαίο 

τρόπο ρύθμισης της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών κατά τις βουλευτικές εκλογές 

και τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

14.  Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται η ακρόαση ενώπιον της επιτροπής ελέγχου 

εκλογικών παραβάσεων όχι μόνο των υποψήφιων βουλευτών, αλλά και των 

εκπροσώπων των κομμάτων και των συνασπισμών, κατά των οποίων στρέφεται η 

καταγγελία. 

15.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυτή διορθώνεται η εκ παραδρομής αναφορά 

της διάταξης αυτής στην παράγραφο 2α, αντί του ορθού 1α, του άρθρου 10 του ν. 

3023/2002. 

 

Άρθρο 30 

Ρυθμίσεις υπηρεσιακής κατάστασης πρώην Βουλευτών 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας των 

υπαλλήλων που είχαν εκλεγεί ως βουλευτές στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, στην περίπτωση 

που επιστέψουν στην υπηρεσία τους μετά τη μη επανεκλογή τους ή τη λήξη της 

θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί. Επίσης, η θητεία των δημοσίων υπαλλήλων ή 

υπαλλήλων ν.π.δ.δ. στις θέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του προτεινόμενου 
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άρθρου, λόγω της αυξημένης ευθύνης καθηκόντων που ασκήθηκαν κατά τη διάρκειά 

της, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος και 

μοριοδοτείται αντίστοιχα κατά την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  

 

Άρθρο 31 
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων 

 
1. Η υιοθέτηση  της παρούσας ρύθμισης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 

δικαιολογείται η απουσία ασθενούντων υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει έξι 

μήνες δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί δεν δικαιούται 

αναρρωτική άδεια. Στις περιπτώσεις ολιγοήμερης ασθένειας, οι υπάλληλοι αυτοί θα 

μπορούν να λαμβάνουν βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Μετά τη συμπλήρωση των 

έξι (6) μηνών δημόσιας υπηρεσίας, ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει την 

προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια με αποδοχές, αφαιρουμένων βεβαίως των 

αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει κατά το προηγούμενο εξάμηνο. 

2. Η εν λόγω παράγραφος απαλείφεται, διότι επαναλαμβάνεται στην παράγραφο 

5 του ίδιου άρθρου. 

3. Με την εισαγόμενη ρύθμιση απαλείφεται η εκ παραδρομής εξαίρεση των 

κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 

6, με τις οποίες ρυθμίζεται γενικότερα το θέμα της αναπλήρωσης του προέδρου των 

υπηρεσιακών συμβουλίων από ένα από τα τακτικά μέλη αυτού. 

4. Επίσης με την ίδια ρύθμιση εξομοιώνονται οι συνέπειες της άσκησης 

ένστασης με αυτές που προκύπτουν από την άσκηση προσφυγής και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των υπαλλήλων που τελούν υπό 

πειθαρχική δίωξη. 

5. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην παρουσιάζεται το 

φαινόμενο να επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ως προς τους οποίους 

το διάστημα που απομένει ως την αυτοδίκαιη αποχώρηση είναι ολιγόμηνο, με 

αποτέλεσμα να απονέμεται ουσιαστικά σύνταξη Γενικού Διευθυντή χωρίς ικανή 

άσκηση καθηκόντων στη θέση αυτή. 

6. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ίση μεταχείριση όλων των 

υπαλλήλων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, χωρίς να δημιουργείται μεταξύ τους 

βαθμολογική διάκριση ερειδόμενη στον χρόνο απόκτησης του εν λόγω τίτλου. Υπέρ 

της ρύθμισης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι ενώ για τους υπαλλήλους, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού 
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Κώδικα (ν. 3528/2007, άρθρα 80 και 82), προβλέπεται τετραετής συνολικά μείωση 

του χρόνου βαθμολογικής εξέλιξης, η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση αφορά και περιορίζεται 

στους ήδη κατόχους διδακτορικού διπλώματος υπηρετούντες κατά την 9-2-2007 

(έναρξη ισχύος του Υ.Κ.) και βέβαια σε όσους ως διπλωματούχοι θα διορίζονται στο 

μέλλον, με αποτέλεσμα εκείνοι που το αποκτούν στη διάρκεια του υπαλληλικού τους 

βίου και κατέχουν βαθμό πέραν του εισαγωγικού, να τυγχάνουν, ελλείψει άλλης 

ρύθμισης, μόνο της διετούς μείωσης του απαιτούμενου για τη βαθμολογική τους 

εξέλιξη χρόνου. Επισημαίνεται ότι υφίσταται ικανός αριθμός περιπτώσεων 

υπαλλήλων που απέκτησαν τον ανωτέρω τίτλο μετά την 9.2.2007, ενώ κατείχαν το 

βαθμό Γ΄ ή ανώτερό του που, δεν αποκλείεται να είναι και ο καταληκτικός της 

κατηγορίας. 

7.  Στο πλαίσιο του επανακαθορισμού των παραμεθόριων περιοχών της Χώρας, 

καθώς και των κινήτρων που παρέχονται στους υπαλλήλους των υπηρεσιών των 

περιοχών αυτών, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω του γεγονότος ότι 

το ζήτημα του χαρακτηρισμού των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς και Κιλκίς ως 

παραμεθόριων περιοχών έχει αντιμετωπισθεί έως σήμερα αποσπασματικά με τη 

θέσπιση επιμέρους διατάξεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει ορισμένες μόνο περιοχές 

του νομού ως παραμεθόριες με συνέπεια την ποικιλία και την ετερογένεια των 

παρεχόμενων κινήτρων από περιοχή σε περιοχή. Η συνοριακή θέση των Νομών 

Φλώρινας και Καστοριάς, Σερρών, Δράμας και Κιλκίς υπαγορεύει την ανάγκη 

προσέλκυσης υπαλλήλων στις υπηρεσίες του συνόλου των Νομών μέσω της παροχής 

των σημαντικών υπηρεσιακών κινήτρων που θεσμοθετούνται με τις προτεινόμενες 

διατάξεις. 

8. Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) 

προβλέπεται η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα για τακτικούς 

υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, εφόσον έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 

67%. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου δεν 

αφορά υπαλλήλους τα τέκνα των οποίων έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%. Επειδή η 

συγκεκριμένη διάταξη δεν συνάδει με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007 

ΦΕΚ 26 Α΄), με τις διατάξεις του οποίου ως όριο για την παροχή διευκολύνσεων 

στους υπαλλήλους με αναπηρία τίθεται το 67% και άνω και προκειμένου να υπάρχει 

ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με αναπηρία, προωθείται η εν 

λόγω διάταξη σύμφωνα με την οποία το μειωμένο ωράριο εργασίας χορηγείται σε 
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γονείς υπαλλήλους εφόσον τα παιδιά έχουν αναπηρία 67% και άνω. Επίσης, 

προκειμένου να ικανοποιηθεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση 

και της διάταξης της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, ώστε να συμπεριληφθούν σε 

αυτήν και οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και οι έχοντες αναπηρία άνω του 

67%.  

9. Η παρούσα ρύθμιση εισάγεται επειδή οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης 

δικαιολογητικών, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα της γενικότερης 

πολιτικής που έχει ως στόχο την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την 

απαλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων από διοικητικά βάρη και συγκεκριμένα 

από τη μέχρι τώρα υποχρέωση των ενδιαφερομένων για τη διακίνηση εγγράφων από 

τη μια υπηρεσία στην άλλη, με συνέπεια την απώλεια χρόνου και ενίοτε την 

οικονομική επιβάρυνσή τους.  Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η προώθηση της εν 

λόγω ρύθμισης σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι, στην υποχρέωση 

εφαρμογής των διατάξεων της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, 

εντάσσονται και οι επιχειρήσεις. 

10. Είναι κοινή παραδοχή ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφαλείας, ως εκ της φύσης της αποστολής του, αποτελεί μια ιδιαίτερη 

κατηγορία προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Τούτο είναι ορατό και με την ειδική 

αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας σε όλο το φάσμα των εργασιακών και λοιπών 

θεμάτων που συνδέονται με την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η αυξημένη έκθεσή 

τους στον κίνδυνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ιδίως για καταδίωξη 

εγκληματιών, καταστολή εγκλημάτων, περιπολίες, αντιμετώπιση τρομοκρατικών 

απειλών και επιθέσεων και λοιπές συναφείς επικίνδυνες αποστολές έχει ως 

αποτέλεσμα την επίσης αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού τους, με ανάλογες 

ασφαλώς συνέπειες στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρούσας επιχειρείται η εκδήλωση της 

ιδιαίτερης κοινωνικής μέριμνας που επιφυλάσσει η Πολιτεία στις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις, ώστε να είναι περαιτέρω δυνατή η έμπρακτη συνδρομή και η παροχή 

ηθικής στήριξης στους παθόντες στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβεστικούς 

υπαλλήλους, λιμενικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς εκ μέρους των 

οικείων τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, 

για ορισμένο χρόνο, μελών της οικογένειας του παθόντος, στον τόπο που αυτός 
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νοσηλεύεται, εφόσον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό που αντιμετωπίζεται σε 

μονάδα εντατικής θεραπείας και επήλθε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και 

ένεκα αυτής. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση κοινής υπουργικής 

απόφασης για τον καθορισμό του ύψους, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

καταβολής των εξόδων στους δικαιούχους.  

 

Άρθρο 32 

Θέματα διορισμών συγγενών θανόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να έχουμε ενιαία αντιμετώπιση στα 

θέματα των διορισμών των συγγενών θανόντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και 

εξαιτίας ταύτης, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση διορισμού συγγενών θανόντων 

στρατιωτικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1911/1990, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

Άρθρο 33 
Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων προσωπικού Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 π.δ. 57/2007, «για την 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του, επιτρέπεται η 

απόσπαση σε αυτό εκπαιδευτικών λειτουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων». Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ασκούν 

καθήκοντα επιστημονικά - ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά. Ειδικότερα, 

στελεχώνουν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θέσεις ευθύνης οργανωτικά υπευθύνου για 

προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, ορισμένοι δε εξ αυτών αναλαμβάνουν 

θέσεις ευθύνης. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι 

απαραίτητη η αποτίμηση του παραγόμενου έργου τους σε συσχετισμό με τις θέσεις 

στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτσι ώστε να μην 

εμποδίζεται η εξέλιξή τους, όταν θα επιστρέψουν στην οργανική τους θέση. Με την 

προτεινόμενη διάταξη  νόμου καλύπτεται το κενό αυτό και αντιμετωπίζεται η άνιση 

μεταχείριση, ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, μεταξύ των λοιπών 

εκπαιδευτικών και αυτών που αποσπώνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 
Άρθρο 34 

Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών 
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Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνεται το ποσοστό εσόδων που προβλέπει το 

εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296, Α΄) από 

35% σε 50%, ώστε να εξευρεθούν οι πόροι για την επικαιροποίηση της ειδικής 

πρόσθετης αμοιβής του άρθρου αυτού, μετά και από την επιβάρυνσή της που 

προέκυψε από την αλλαγή του τρόπου φορολόγησής της, αλλά και την περαιτέρω 

άρση των ανισοτήτων μεταξύ των δικαιούχων. Η χορηγούμενη αύξηση θα 

πραγματοποιηθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, ήτοι από 1.1.2009 σε ποσοστό από 35% σε 

40%, από 1.1.2010 σε ποσοστό, από 40% σε 45% και από 1.1.2011 σε ποσοστό, από 

45% σε 50%. 

Άρθρο 35 

Τροχαία ατυχήματα από οχήματα του Δημοσίου 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών της Νομαρχίας ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 

δικαιούται να ζητεί από τις αστυνομικές αρχές τη διενέργεια αυτοψίας στον τόπο του 

ατυχήματος και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης μετά σχεδιαγράμματος ή αντίγραφα της 

έκθεσης αυτοψίας και του σχεδιαγράμματος από την τυχόν γενόμενη προανάκριση. 

Σε εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης, σε περίπτωση τροχαίου 

ατυχήματος με συμμετοχή οχήματος του Δημοσίου, οι αστυνομικές υπηρεσίες 

σχημάτιζαν πάντα δικογραφία σχετικά με το ατύχημα, ανεξάρτητα από το είδος του 

ατυχήματος (υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες).  Με τις διατάξεις του ν. 3542/2007 

(ΦΕΚ Α-50), τροποποιήθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο του 

προαναφερόμενου νόμου αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται 

και η αποποινικοποίηση της πλειοψηφίας των πταισματικών  παραβάσεων, καθώς και 

κάποιων πλημμεληματικών. Συνέπεια των τροποποιήσεων αυτών είναι η μη 

δυνατότητα σύνταξης δικογραφιών από τις υπηρεσίες στις περιπτώσεις τροχαίων 

ατυχημάτων με υλικές ζημιές, όταν συμμετέχει όχημα του Δημοσίου και συνεπώς η 

μη δυνατότητα σύνταξης έκθεσης αυτοψίας. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 

αυτών, αρκεί η καταγραφή του συμβάντος στο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος με 

υλικές ζημιές (σχετ. π.δ. 101/2004 – ΦΕΚ 69, Α΄), το οποίο χρησιμοποιείται από τις 

Υπηρεσίες γι’ αυτό το είδος τροχαίων ατυχημάτων και η σύνταξη σχεδιαγράμματος 

του ατυχήματος από τον επιληφθέντα αστυνομικό. Κατόπιν των ανωτέρω και με 

σκοπό την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος προτείνεται να τροποποιηθεί, 

προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση 

από τις υπηρεσίες, η περίπτωση (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 976/1979. 
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Άρθρο 36 
Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

1.  Η τροποποιητική διάταξη κρίνεται αναγκαία λόγω της αμφιβολίας περί την 

έννοια της αντικαθιστώμενης διάταξης, η οποία ανέκυψε μετά την έκδοση της υπ’ 

αριθμ. 1258/2008 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 

οποία είναι αντίθετη με ευάριθμες αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων, που 

συμφωνούν με την έννοια που έχει αποδώσει το ΑΣΕΠ στις διατάξεις αυτές και τις 

εφαρμόζει από τότε που τέθηκαν σε ισχύ μέχρι σήμερα, δηλαδή επί έξι συναπτά έτη.  

Με τις ως άνω διατάξεις έχει θεσπιστεί ένα ολόκληρο σύστημα δικαίου στις 

προσλήψεις προσωπικού στον δημόσιο τομέα με βαθμολογούμενα κριτήρια και σειρά 

προτεραιότητας η οποία καθορίζεται με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων αυτών 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως διαμορφώθηκε ιδίως με τις 

τροποποιήσεις του ν. 3051/2002. Την έννοια που έχει αποδώσει στις ως άνω 

διατάξεις το ΑΣΕΠ και αποτυπώνεται και στη διάταξη που προτείνεται έχουν 

αποδεχθεί και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι προκηρύξεις των οποίων καθώς 

και τα αποτελέσματα που εκδίδουν οι οριζόμενες από αυτούς επιτροπές προσλήψεων, 

ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Η αντίθετη άποψη η οποία αναφέρεται σε δύο χωριστές 

κατηγορίες υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, που καταλαμβάνουν κάθε 

μία χωριστά το 65% και το 35% των προκηρυσσομένων θέσεων, αντίστοιχα, σε 

χωριστούς πίνακες, ανατρέπει το ως άνω σύστημα υπέρ των συμβασιούχων (που 

έχουν και την εμπειρία) του δημόσιου τομέα για του οποίους ο νομοθέτης έχει 

προβλέψει ειδική νομοθετική προστασία με προσαύξηση της βαθμολογίας της 

εμπειρίας τους κατά 50%, η οποία θα διαρκέσει έως την 31.12.2010 (άρθρο 11 παρ. 3 

του ν. 3613/2007). Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ερμηνευόμενες διατάξεις 

απέβλεψαν σαφώς στην προστασία των υποψηφίων εκείνων που στερούνται 

εμπειρίας και μπορούν φυσικά να διαγωνίζονται για το σύνολο των θέσεων, όπως και 

οι έχοντες εμπειρία, αλλά για ένα ποσοστό θέσεων 35% (και μετά το ν. 3260/2004 

οσοδήποτε μικρότερο μπορεί να καθοριστεί αυτό από την προκήρυξη του φορέα με 

έγκριση του ΑΣΕΠ). Αν οι υποψήφιοι αυτοί χωρίς εμπειρία δεν μπορούσαν να 

διαγωνίζονται για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται, αλλά μόνο για το 

35% των θέσεων αυτών, και μετά το νόμο 3260/2004 μόνο για όσο ποσοστό 

μικρότερο του 35% ήθελε προβλέψει η προκήρυξη του οικείου φορέα με την έγκριση 
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του ΑΣΕΠ (π.χ. 3%), τότε οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής όχι μόνον δεν θα είχαν 

όφελος αλλά θα υφίσταντο και αδικία η οποία φθάνει ως τον ουσιαστικό αποκλεισμό 

από το διαγωνισμό, γεγονός που θα δημιουργούσε ασφαλώς ζήτημα 

αντισυνταγματικότητας της νομοθετικής ρύθμισης.  

2.  Προσαυξάνεται από εννέα σε δεκατέσσερις ο αριθμός των προϊσταμένων 

επιθεωρητών, οι οποίοι επικουρούν τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Οι 

ανωτέρω προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές – Ελεγκτές και ορίζονται 

ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. Ο αριθμός των προϊσταμένων 

Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομίας και Οικονομικών, σε περίπτωση αύξησης των θέσεων των Επιθεωρητών 

– Ελεγκτών, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή σε περίπτωση 

σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων. 

3.  Για το περιεχόμενο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. των υπαλλήλων φορέων, που υπάγονται στην δικαιοδοσία τους, για τον 

έλεγχο τις ποινικές κυρώσεις και τον καταλογισμό, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των 

δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και 

ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. 

4. Προς διευκόλυνση έργου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρέχεται η δυνατότητα στους 

Επιθεωρητές – Ελεγκτές, που έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχή έτη υπηρεσίας στο 

Σώμα υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, 

αυτοδίκαιης ανανέωσης της απόσπασής τους. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω 

Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν 

μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων 

του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται, 

ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μόνο για λόγους 

αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα 

από αίτηση των ιδίων. 

Άρθρο 37 

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπαλλήλων Περιφερειών 

Με την προτεινόμενη προσθήκη, επιδιώκεται, η βελτίωση της οργάνωσης των 

Περιφερειών της Χώρας και της άσκησης των μεταβιβαζομένων σ’ αυτές 

αρμοδιοτήτων, η ενίσχυση της αποκέντρωσης, η ταχύτερη απορρόφηση των 

διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων, η αποτελεσματικότερη σύγκλιση 
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των αποδοχών των υπαλλήλων παρόμοιων προσόντων και απασχόλησης, προς το 

σκοπό της άρσης της διαμορφωθείσας ανισότητας μεταξύ υπαλλήλων των διαφόρων 

υπηρεσιών των Περιφερειών. Επίσης η εν γένει οικονομική ενίσχυση των υπαλλήλων 

τους, λόγω των αυξημένων ευθυνών τους, της σοβαρότητας που παρουσιάζουν τα 

αντίστοιχα θέματα, της πολυμορφίας τους και της ανάγκης ταχείας αντιμετώπισής 

τους, πολλές φορές και εκτός των εκάστοτε ισχυόντων ωραρίων εργασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ   

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Άρθρο 38 

Εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και λαμβανομένων υπόψη της ειδικής 

νομοθετικής ρύθμισης (Άρθρο 8 του ν.1346/83) και των αναφερομένων στη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων επιλύεται το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε 

επιχειρήσεις επισιτισμού, οι οποίοι, δεδομένου ότι η εργασία τους συναρτάται 

απόλυτα με εποχικότητα, αδυνατούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, σε 

περιπτώσεις που η χρονική στιγμή της ανανέωσης της άδειάς τους συμπίπτει με 

χρονική περίοδο του έτους κατά την οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι εκτός 

λειτουργίας και, συνεπώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν σύμβαση 

εργασίας σε ισχύ. 

Άρθρο 39 

Άδεια διαμονής συζύγων επαναπατρισθέντων, παλιννοστησάντων, ομογενών 

Με τη διάταξη του παρόντος επιλύεται, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης 

των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, το ζήτημα της 

διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής που χορηγείται στους/στις συζύγους 

επαναπατρισθέντων, παλιννοστησάντων και ομογενών. 

 Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει για τους εν λόγω υπηκόους τρίτων 

χωρών χορήγηση άδειας διαμονής η οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα έχει 

νομιμοποιηθεί η διαμονή του ετέρου των συζύγων, δηλαδή, εν προκειμένω, πρόκειται 

για διαμονή αόριστης διάρκειας, δεδομένου ότι, τα έγγραφα που πιστοποιούν τη 

νόμιμη διαμονή των ομογενών δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Η δε σχετική άδεια 
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χορηγείται χωρίς κανένα περαιτέρω έλεγχο και άμεσα, από την πρώτη είσοδο του 

υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Τούτο συνιστά  διακριτική μεταχείριση σε 

βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, 

ακόμη και αυτών που διαμένουν στη χώρα ως μέλη οικογένειας  Ελλήνων ή πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, χορηγείται δικαίωμα διαμονής πέντε ετών με δικαίωμα ανανέωσης για 

δέκα έτη. 

Άρθρο 40 
Άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας 

 

Με τη διάταξη του παρόντος και στο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια και κατοχυρώνουν δικαίωμα 

διαμονής μακράς διάρκειας, είτε βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε βάσει της 

εθνικής νομοθεσίας και στο πλαίσιο του δικαιώματος του κράτους να γνωρίζει τις 

μετακινήσεις πληθυσμού στο έδαφος του και να έχει τη δυνατότητα συλλογής 

ποιοτικών στατιστικών στοιχείων, που αφορούν όχι μόνο στον αριθμό των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαμένουν στη Χώρα, αλλά και σε στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να προσαρμοσθεί η πολιτική της κοινωνικής τους 

ένταξης, εναρμονίζεται, ως ένα βαθμό, η χρονική διάρκεια όλων των προβλεπόμενων 

αδειών διαμονής μακράς διάρκειας που χορηγούνται από το Ελληνικό Κράτος και 

τίθενται ελάχιστα κριτήρια για την ανανέωσή τους, με στόχο κυρίως, να 

διακριβώνεται η συνεχής διαμονή τους στη Χώρα για το μεγαλύτερο διάστημα ισχύος 

της άδειας διαμονής τους. Η αόριστης διάρκειας άδεια διαμονής, που χορηγείται σε 

υπηκόους τρίτων χωρών, με μοναδικό ουσιαστικά κριτήριο την υπερδεκαετή συνεχή 

νόμιμη διαμονή στη Χώρα και η απουσία πρόβλεψης επανελέγχου δεν παρέχει τη 

δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν, εάν ο κάτοχός της διαμένει στη 

χώρα, είναι οικονομικά ενεργός, σε ποια περιοχή της Χώρας διαμένει κλπ. 

Η μετατροπή της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας σε άδεια διαμονής 

δεκαετούς διάρκειας δεν θίγει τον μετανάστη, δεδομένου ότι δεν τίθενται επιπλέον 

περιορισμοί ή κριτήρια, αντίστοιχα με αυτά που τίθενται από την ευρωπαϊκή  

νομοθεσία για την απόκτηση του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων και τη 

διαμονή των μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης. Η εν λόγω άδεια θα 

εξακολουθήσει να χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 

χορηγούνταν, θα παρέχει τα ίδια δικαιώματα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη 
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δυνατότητα επανελέγχου για να διαπιστωθεί ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στη Χώρα 

και, ενδεχομένως, η ανάγκη προώθησης ενισχυτικών αυτής δράσεων και μέτρων. Και 

αυτό γιατί η διακοπή της διαμονής που υπερβαίνει τα δύο έτη αποδεικνύει ότι δεν 

υφίστανται πλέον ισχυροί δεσμοί με τη Χώρα και δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί η 

εν λόγω άδεια διαμονής σε ισχύ. 

Άρθρο 41 

Ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής 

1.  Με τις διατάξεις του παρόντος, επιλύεται η αδυναμία εξυπηρέτησης των 

αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου που οφείλεται στην έλλειψη εγγράφων που 

πιστοποιούν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, καθότι, θεσμοθετείται το δικαίωμά 

τους να προβαίνουν σε οιασδήποτε συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης, μόνο με την επίδειξη της άδειας διαμονής τους, χωρίς εν προκειμένω να 

αναζητούνται περαιτέρω έγγραφα ταυτότητας, καθότι τα εν λόγω στοιχεία 

εμπεριέχονται στην άδεια διαμονής. 

2.  Με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επεκτείνεται το διάστημα 

εντός του οποίου οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεούνται να δηλώσουν τις μεταβολές 

που αφορούν στην προσωπική και εργασιακή τους κατάσταση, τη μεταβολή των 

στοιχείων τους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους ή 

την ανανέωση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, καθώς και περιορίζονται ενιαίως τα 

πρόστιμα που επιβάλλονται στην περίπτωση που οι ανωτέρω μεταβολές δεν 

δηλώνονται εντός των προβλεπομένων από το νόμο χρονικών διαστημάτων. Η 

επέκταση του διαστήματος, κατά ένα μήνα και για ορισμένες περιπτώσεις μέχρι την 

ημερομηνία ανανέωσης της άδειας διαμονής, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 

δίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας μεγαλύτερη χρονική ευχέρεια για την συλλογή των 

απαιτούμενων εγγράφων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του ώστε η επιβολή 

του προβλεπόμενου για την παραβίαση των υποχρεώσεων προστίμου, να είναι σε 

πλήρη συνάφεια με το σκοπό για τον οποίο έχει προβλεφθεί, να λειτουργεί δηλαδή ως 

παρακινητικό μέτρο που εν τέλει απολήγει στην προστασία του και όχι ως επαχθές 

που επιβάλλεται ως τιμωρία για την παραβίαση τήρησης των υποχρεώσεών του. Προς 

την ίδια κατεύθυνση  λειτουργεί και η μείωση του ποσού του προστίμου. 

3.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, ρυθμίζεται το ζήτημα αδειοδότησης των 

μελών των οικογενειών λόγω γάμου, ο οποίος τελείται μεταξύ νόμιμα διαμενόντων 
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υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και των ανηλίκων τέκνων 

υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθότι οι εν λόγω περιπτώσεις 

δεν υπάγονται αμιγώς στο ρυθμιστικό πεδίο του π.δ. 131/2006, με το οποίο 

ρυθμίζονται τα θέματα οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών. 

 Για λόγους που συναρτώνται με την συνέχεια της διαμονής των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διέμεναν νόμιμα στη χώρα και πριν τη σύναψη του γάμου και την 

προστασία της ενότητας της οικογένειας, για την χορήγηση άδειας διαμονής για 

λόγους οικογενειακής επανένωσης, στις περιπτώσεις αυτές δεν αναζητούνται οι 

προβλεπόμενοι από την παρ. 2 περίπτωση β’ του άρθρου 5 του ανωτέρω π.δ., 

επαρκείς πόροι. 

4.  Με τις διατάξεις του παρόντος, στο πλαίσιο προστασίας του παιδιού και 

ενότητας της οικογένειας, παρέχεται μία επιπλέον ευκαιρία στους υπηκόους τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, να τακτοποιήσουν τη νομιμότητα της 

διαμονής των ανήλικων τέκνων τους, με την προϋπόθεση ότι αυτά κατείχαν κατά το 

παρελθόν άδεια διαμονής η οποία δεν ανανεώθηκε, είτε εκ παραδρομής είτε λόγω 

υπαιτιότητας των γονέων, ταυτόχρονα με αυτή του συντηρούντος. 

5.  Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και υπό το πρίσμα των ευνοϊκότερων για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών διατάξεων του παρόντος νόμου, με τις διατάξεις του 

παρόντος, τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω 

παραβίασης των υποχρεώσεων που αφορούν σε εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής 

προσωπικής κατάστασης και δη γέννησης τέκνου και της ανανέωσης διαβατηρίου, 

διαγράφονται. 

6.  Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το καθεστώς 

διαμονής των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ακώλυτη διαμονή τους στη Χώρα και να 

επιτευχθεί, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η κοινωνική τους ένταξη. Ειδικότερα, 

εφόσον οι γονείς των ανωτέρω τέκνων εξακολουθούν να διαμένουν, νομίμως, στην 

Ελλάδα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν 

φοιτήσει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν επίσης διανύσει 

επιτυχώς τα γυμνασιακά έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν την 

ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας. Τούτο κατά παρέκκλιση όλων των προϋποθέσεων της διαδικασίας και 

των κριτηρίων που θεσπίζονται από το άρθρο 67 και 68 του ν. 3386/2005 και τα 

οποία ισχύουν για όλες τις άλλες κατηγορίες που εντάσσονται στο προαναφερθέν 
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καθεστώς. Οι συνέπειες της ρύθμισης αυτής συμβάλλουν στην τακτοποίηση μιας 

χρόνιας εκκρεμότητας και προωθούν την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Άρθρο 42 

Θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ο αλλοδαπός που αιτείται την πολιτογράφησή 

του πρέπει να μην έχει καταδικαστεί, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης 

καταδικαστικής απόφασης, για παραβιάσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την 

εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, για οποιοδήποτε δηλαδή αδίκημα 

που σχετίζεται με την παραμονή του στη Χώρα μας χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 Δεδομένου ότι στην αρχή της δεκαετίας του 1990, όπου κυρίως συντελέσθηκε 

η μετατροπή της Ελλάδος από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, δεν 

υπήρχε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών εισροών, το παραπάνω κώλυμα αποτελεί ανάσχεση 

στην ευρύτερη προσπάθεια της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, η οποία 

κορυφώνεται με την απόκτηση από αυτούς άρρηκτων δεσμών με τη χώρα υποδοχής 

και, τελικά, με την πολιτογράφησή τους. Για τον λόγω αυτόν, με την προτεινόμενη 

ρύθμιση ορίζεται ότι δεν συνιστά, πλέον, κώλυμα στη διαδικασία πολιτογράφησης 

αλλοδαπού, η καταδίκη του για παράβαση της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και 

κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, εφόσον η επιβληθείσα ποινή είναι κατώτερη του 

έτους. 

2.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, στη 

διαδικασία πολιτογράφησης εντάσσεται και η εμφάνιση του αιτουμένου την 

απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Πολιτογράφησης, όπως αυτή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου 

Κώδικα. Η ανωτέρω Επιτροπή διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, 

σχετικά με την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Η μέχρι τώρα 

εμπειρία, από την επί σειρά ετών λειτουργία της Επιτροπής και δεδομένου, ότι, 

ειδικώς, για τους ομογενείς η οικεία ελληνική προξενική αρχή εκφέρει γνώμη 

αναφορικά με το ήθος και την προσωπικότητά τους, ενώ, παραλλήλως, 

προσκομίζεται πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, έχει καταδείξει, ότι το σύνολο 

των ομογενών διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στοιχείων 
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της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας 

των ομογενών, με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται μη υποχρεωτική η εμφάνιση 

ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα του 

Υπουργού Εσωτερικών, σε όσες περιπτώσεις, από τα στοιχεία του φακέλου (κυρίως 

πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου) ή από τα έγγραφα τις αρμόδιας ελληνικής 

προξενικής αρχής εγείρονται αμφιβολίες για το ήθος και την προσωπικότητα του 

ομογενούς που αιτείται την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ή ακόμη για την 

επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού να ζητεί την 

παραπομπή του ομογενούς και ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής, ώστε, στο πλαίσιο 

της διατυπούμενης από αυτήν γνώμης, να αίρονται ή να επιβεβαιώνονται οι 

δημιουργηθείσες αμφιβολίες.  

3. Η εισαγόμενη διάταξη αποτελεί επαναφορά σε ισχύ προγενέστερης, που δεν 

είχε συμπεριληφθεί στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και αφορά στη δυνατότητα 

εξελληνισμού του ονόματος και του επωνύμου του ομογενούς που προέρχεται από 

χώρα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κατά την έκδοση της απόφασης για την κτήση από αυτόν 

της ελληνικής ιθαγένειας. Κρίνεται δε αναγκαία η επαναφορά της σε ισχύ για λόγους 

ομοιόμορφης απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των ατόμων αυτής της 

κατηγορίας που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και είναι μέλη της ίδιας 

οικογένειας, παλαιότερα μέλη της οποίας έχουν ήδη εξελληνίσει το κύριο όνομα και 

το επώνυμό τους. 

4.  Κατά την τελευταία περίοδο παρατηρείται το φαινόμενο αλλογενείς που έχουν 

λάβει την ελληνική ιθαγένεια, λόγω της εγκαταβιώσεώς τους στο Άγιο Όρος, να 

εγκαταλείπουν το μοναστικό στάδιο, αλλά εν συνεχεία, να συνεχίζουν την παραμονή 

τους στην Ελλάδα, επικαλούμενοι την ελληνική τους ιθαγένεια. Το ζήτημα, πέραν 

του θέματος της ισονομίας, που εγείρει, εμπεριέχει και στοιχεία ευθείας 

καταστρατήγησης του άρθρου 105 παρ. 1 του Συντάγματος και των σχετικών 

διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η έκπτωση 

από την ιθαγένεια, μετά την οριστική εγκατάλειψη του μοναστικού σταδίου. Τούτο, 

βεβαίως, δεν απαγορεύει την ανάκτησή της με τη διαδικασία της πολιτογράφησης.  

Επομένως, το πρόβλημα της απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας από 

μοναχούς ή δοκίμους του Αγίου Όρους, που την είχαν αποκτήσει με βάση το άρθρο 

105 παρ. 1 του Συντάγματος και οι οποίοι μετά ταύτα εγκαταλείπουν την μοναστική 

πολιτεία, ρυθμίζεται με την προτεινόμενη διάταξη.  
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5.  Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί ουσιαστικά, επαναδιατύπωση του εδαφίου 

β΄ της παρ.6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001, δεδομένου ότι, από τη γραμματική 

διατύπωση της υφιστάμενης διάταξης, δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος κτήσης 

της ελληνικής ιθαγένειας των κατιόντων ή ανιόντων ατόμων που αιτούνται την 

Ελληνική ιθαγένεια ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής αρχής. Ειδικότερα, με βάση την 

ισχύουσα διατύπωση του νόμου, δικαίωμα υποβολής αιτήματος για κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις του (ιδιότυπη πολιτογράφηση), χωρίς να ελέγχεται ο χρόνος άφιξης 

και διαμονής στη χώρα (πριν από την 2-5-2001), έχουν μόνο γονείς ή τέκνα των 

ομογενών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με τις διατάξεις του 

προαναφερόμενου νόμου. Το ζήτημα αυτό απασχολεί αρκετό αριθμό προσώπων οι 

οποίοι, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, διαμένουν στη Χώρα μετά τις 2-5-2001 

κα δεν μπορούν να καταθέσουν αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ενώπιον 

ελληνικής αρχής, κατά τα προαναφερόμενα, εξαιτίας του καθορισμού της ελληνικής 

ιθαγένειας των κατιόντων ή ανιόντων αυτών από γέννηση με βάση το προϊσχύσαν 

νομικό καθεστώς του ν. 2130/1993. 

 Με την προτεινόμενη διάταξη διασαφηνίζεται ότι η κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας των ανιόντων ή κατιόντων των αιτούντων που απαιτείται να υφίσταται ως 

προϋπόθεση για τη νόμιμη υποβολή του αιτήματος χωρίς τον χρονικό περιορισμό της 

άφιξης και διαμονής πριν την 2-5-2001 αφορά, τόσο τα πρόσωπα που έχουν 

αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια με την ιδιότυπη πολιτογράφηση (όπως ερμηνευόταν 

μέχρι σήμερα), όσο και εκείνα των οποίων έχει διαπιστωθεί η Ελληνική ιθαγένεια 

από γεννήσεως, κατόπιν εκδόσεως σχετικής νομαρχιακής απόφασης με βάση το 

προγενέστερο νομικό καθεστώς. 

6.       Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α΄ 29), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138), δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας χορηγείται μόνο σε Έλληνες πολίτες, που κατοικούν ή έστω 

διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Η εν λόγω ρύθμιση αποκλείει τη χορήγηση 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας σε Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, οι 

οποίοι, έτσι, σε κάθε επίσκεψή τους στη Χώρα στερούνται δελτίου ταυτότητας και 

διαβατηρίου ελληνικών αρχών. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαιτέρως έντονο στην 

Κύπρο, όπου ως γνωστόν, διαμένει σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών.  

          Για το λόγο αυτόν, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται δικαίωμα 

εφοδιασμού με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και για τους Έλληνες πολίτες 
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μονίμους κατοίκους Κύπρου. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα αρμόδια 

όργανα, το ύψος των εξόδων αποστολής που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο, καθώς 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, 

το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Οικονομικών και Εξωτερικών είναι δυνατό να επεκταθεί η εφαρμογή των 

προτεινόμενων ρυθμίσεων και σε άλλες χώρες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 43 

Μεταβατική Ρύθμιση 

Η ρύθμιση του άρθρου 42 παρ. 2 σύμφωνα με την οποία δεν προσέρχονται 

στην  Επιτροπή Πολιτογράφησης για την παροχή σχετικής συνέντευξης οι  ομογενείς  

αλλοδαποί καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις της ανωτέρω κατηγορίας, που 

υφίστανται κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου. 

 

Άρθρο 44 
Καταργούμενες Διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, 

που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που 

αποτελούν αντικείμενο αυτού. Επισημαίνεται ότι το π.δ. 23/ 2002 καταργείται, εκτός 

από τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 αυτού, ως την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του παρόντος.  

Άρθρο 45 

Έναρξη ισχύος 

Με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου  αυτού αρχίζει από 

τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του 

ορίζεται διαφορετικά. 
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Αθήνα,   19 Νοεμβρίου 2008 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

     Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                              Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

                                         

                                               Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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