Ν. 3242/04 (ΦΔΚ 102 Α’/24-5-04) : Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ
Άξζξν 1
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1558/1985
1. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1558/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3
Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή
1. ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή κεηέρνπλ ν Πξσζππνπξγφο, σο πξφεδξνο θαη νη Τπνπξγνί: α.
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, β. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, γ.
Δμσηεξηθψλ, δ. Δζληθήο Άκπλαο, ε. Αλάπηπμεο, ζη. Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ, θαη δ. Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο ηαθηηθά κέιε.
2. ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, νη Πξντζηάκελνη ησλ
Γξαθείσλ Οηθνλνκηθνχ θαη ρεδηαζκνχ ηξαηεγηθήο ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα λνκηθά ζέκαηα.
3. Καζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
Κπβέξλεζεο.
4. Η Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο θαη
ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα κέιε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζπδεηά θαη ιακβάλεη
απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ παξαπέκπεη ζ' απηήλ ν Πξσζππνπξγφο.»
2. Σν άξζξν 4 ηνπ Ν. 1558/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 4
Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΚΤ..Δ.Α.)
1. ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΚΤ..Δ.Α.) κεηέρνπλ ν Πξσζππνπξγφο, σο
πξφεδξνο θαη νη Τπνπξγνί: α. Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, β. Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ, γ. Δμσηεξηθψλ, δ. Δζληθήο Άκπλαο, ε. Αλάπηπμεο, ζη. Πεξηβάιινληνο,

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαη δ. Γεκφζηαο Σάμεο. Δπίζεο κεηέρνπλ σο ηαθηηθά κέιε: ε. ν
Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ζ. ν Τπνπξγφο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, εθφζνλ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, η. ν Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηα. ν Αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ζέκαηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.
2. ην ΚΤ..Δ.Α. κεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, νη Πξντζηάκελνη ηνπ Γξαθείνπ ρεδηαζκνχ
ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ν
χκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ακπληηθά ζέκαηα.
3. Καζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ ΚΤ..Δ.Α. αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κπβέξλεζεο. Δθφζνλ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2292/1995
(ΦΔΚ 35/Α΄), επηθνπξεί ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο ζηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ
ΚΤ..Δ.Α. αλψηαηνο ή αλψηεξνο αμησκαηηθφο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΚΤ..Δ.Α..
4. Σν ΚΤ..Δ.Α. έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΠΤ 31 ηεο 26.5.2000 (ΦΔΚ
134/Α΄) θαη ηηο ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο.»
3. ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 1558/1985 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9, σο εμήο:
«9. Με απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Κπβέξλεζεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ.
32/2004 (ΦΔΚ 28/Α΄).»
4. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1558/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. ηνλ Πξσζππνπξγφ ππάγνληαη, σο δεκφζηεο ππεξεζίεο: α) ην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ
Πξσζππνπξγνχ, β) ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, γ) ε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο θαη
δ) ε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο.»
5. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 1558/1985 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. Σα Τπνπξγεία νξίδνληαη σο εμήο: α) Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, β)
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, γ) Δμσηεξηθψλ, δ) Δζληθήο Άκπλαο, ε) Αλάπηπμεο, ζη)
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, δ) Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε)
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζ) Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, η) Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηα) Γηθαηνζχλεο, ηβ) Πνιηηηζκνχ, ηγ) Σνπξηζκνχ, ηδ) Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ, ηε) Γεκφζηαο Σάμεο, ηζη) Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ηδ ) Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηε)
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. ην θάζε Τπνπξγείν αλήθνπλ νη αξκνδηφηεηεο πνπ είλαη
αλαηεζεηκέλεο ζ' απηφ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»
6. ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 1558/1985 πξηλ ηελ παξάγξαθν 1 ηίζεηαη παξάγξαθνο, σο εμήο:
«1. ηνλ Πξσζππνπξγφ ζπληζηψληαη νη εμήο γεληθέο γξακκαηείεο θαη αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ
πξντζηακέλσλ ηνπο γεληθψλ γξακκαηέσλ:
Ι. Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο.
ΙΙ. Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο.»

Οη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 αλαξηζκνχληαη ζε 2, 3 θαη 4 αληηζηνίρσο.
Άξζξν 2
Καηάξγεζε Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ. - χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ
1. Σν Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαηαξγείηαη. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] Όπνπ
ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν Τπνπξγφο Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή ην
κέινο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν αζθεί ηελ επνπηεία ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ
Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο, ζην εμήο λνείηαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ – ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 44 ΣΟΤ
Ν. 3734/09, ΦΔΚ-8 Α/28-1-09 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
2. πληζηάηαη Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο σο δεκφζηα ππεξεζία θαη ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δπηθνηλσλίαο. Η Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ
θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ θαηαξγείηαη, εθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηέξρνληαη
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο.
3. πληζηάηαη Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο σο δεκφζηα ππεξεζία θαη ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δλεκέξσζεο. Η Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δλεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ θαηαξγείηαη.
4. ηηο παξαπάλσ Γεληθέο Γξακκαηείεο πνπ ζπληζηψληαη κεηαθέξνληαη κε ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο
νη ππεξεζίεο θαη νη ζέζεηο κφληκσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
ππαιιήισλ κε νπνηαδήπνηε άιιε έλλνκε ζρέζε σο εμήο: Οη ππεξεζίεο θαη νη ζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
πνπ θαηαξγείηαη κεηαθέξνληαη κε ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο, νη
ππεξεζίεο θαη νη ζέζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ θαηαξγείηαη
κεηαθέξνληαη κε ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο. Οη ππάιιεινη πνπ
θαηέρνπλ ηηο ζέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη είλαη εθεμήο ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, αληηζηνίρσο.
5. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, ζεζπίδεηαη ν νξγαληζκφο ησλ παξαπάλσ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, θαηαλέκνληαη νη
αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο – ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ
ΠΡΩΣΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΗ ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 44 ΣΟΤ Ν.
3734/09, ΦΔΚ-8 Α/28-1-09 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
Ωο ηε ζέζπηζε ηνπ πην πάλσ νξγαληζκνχ, ηζρχνπλ νη νξγαληζκνί ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
πνπ θαηαξγείηαη.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
6. Με απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κπνξεί λα ζπληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζέζε
Τθππνπξγνχ αθφκε θαη θαζ’ ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄) – ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΜΔ ΣΗΝ
ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 44 ΣΟΤ Ν. 3734/09, ΦΔΚ-8 Α/28-1-09 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
7. Η Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.), πνπ ζπζηάζεθε κε ην Π.Γ. 432/1994 (ΦΔΚ
243/Α΄) γηα ην θαηαξγνχκελν Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, έρεη ηηο

αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 284/1988 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 128/Α΄), φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ
Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο.
Η Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
κεηνλνκάδεηαη ζε Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνηλσλίαο θαη
Δλεκέξσζεο, ζηηο νπνίεο θαη ζα ιεηηνπξγεί.
Άξζξν 3
Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1558/1985
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ,
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1558/1985.
2. ηελ θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ θαη δηαηάμεηο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, πξάμεσλ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ πνπ αθνξνχλ Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, ηε
Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γηυπνπξγηθέο Δπηηξνπέο.
3. Σν έξγν ηεο θσδηθνπνίεζεο αλαηίζεηαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κσδηθνπνίεζεο.
Άξζξν 4
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, πνπ έρεη αλαζπζηαζεί κε ην Π.Γ. 122/2004 (ΦΔΚ 85/Α΄),
θαιχπηνληαη έσο ην ηέινο ηνπ 2004 απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Κχξηνο
δηαηάθηεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο νξίδεηαη ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ.
2. Οη δαπάλεο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ζπληζηψληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απηνχ ηνπ
λφκνπ θαιχπηνληαη έσο ην ηέινο ηνπ 2004 απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηαξγνχκελνπ Τπνπξγείνπ
Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ
Άξζξν 5
Απηεπάγγειηεο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο
1. Σν άξζξν 2 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Με ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, ηα δηνηθεηηθά φξγαλα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ,
απηεπαγγέιησο, ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εληφο ησλ νξηδνκέλσλ,
ζρεηηθψλ, πξνζεζκηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή πξνζεζκία, ε ελέξγεηα
ζπληειείηαη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξίκελν.»
2. ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 2690/1999 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6, σο αθνινχζσο:

«6 α. Όηαλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ή ζηνηρεία,
πνπ ε έθδνζή ηνπο δελ πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε ηνπ αηηνχληνο θαη ηα νπνία δελ ζπλππνβάιινληαη
κε ηελ αίηεζή ηνπ, ε αξκφδηα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ηα αλαδεηεί απφ ηηο
νηθείεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ.
β. Γηα ην ζθνπφ απηφλ παξέρεηαη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε νπνία
εκπεξηέρεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.
γ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ
αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ. Με ηελ ίδηα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη θαηεγνξίεο δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία, απφ ηε θχζε ηνπο, δελ είλαη δπλαηφ λα
αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Η απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο – ΠΡΟΘ.
ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΠΔΡ. γ ΣΗ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 9 ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Ν. 3731/08, ΦΔΚ-263 Α/23-12-08 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
(ΣΗΝ Ω ΑΝΩ ΠΑΡ. 2 ΠΡΟΣΙΘΔΣΑΙ ΠΔΡ. δ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 16 ΣΟΤ Ν.
3448/06, ΦΔΚ-57 Α’. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΒΛ. ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ Ν. 2690/99).

(Με ηην παπ. 6 ηος άπθπος 16 ηος Ν. 3448/06, ΦΔΚ-57 Α’ οπίζεηαι όηι : «Με θνηλή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ,
γηα ηηο εθδνζείζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3242/2004»).
Άξζξν 6
Γηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε
1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 11 παξ. 1
ηνπ Ν. 3230/2004 (ΦΔΚ 44 Α΄), θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαληαη σο
αθνινχζσο:
«1. α. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα
δεκφζηνπ δηθαίνπ, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο, νθείινπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα απνθαίλνληαη γηα ηα αηηήκαηά ηνπο κέζα ζε πξνζεζκία πελήληα (50)
εκεξψλ, εθφζνλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνληαη κηθξφηεξεο πξνζεζκίεο. Η πξνζεζκία
αξρίδεη απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ ππνβνιή ή ζπγθέληξσζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή ζηνηρείσλ. Αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί
ζε αλαξκφδηα ππεξεζία, ε ππεξεζία απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ
αξκφδηα θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία
αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο

πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ παξαηείλεηαη θαηά δέθα (10), αθφκε,
εκέξεο.
β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα νξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, δηαθνξεηηθή πξνζεζκία γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, εθφζνλ ην επηβάιινπλ εηδηθνί ιφγνη, πνπ αλαθέξνληαη ξεηψο ζ' απηήλ.
(Με ηην ςπ’ απιθ. 7011/10/58-ιδ/04 (ΦΔΚ 1338 Β’/31-8-04) : Καθοπιζμόρ πποθεζμίαρ για ηη
διεκπεπαίωζη ςποθέζεων πολιηών, απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος Γημόζιαρ Τάξηρ – απόθαζη
Υποςπγών Δζωηεπικών, Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ – Γημόζιαρ Τάξηρ , οπίζεηαι
όηι : «1. Καζνξίδεηαη πξνζεζκία δηαθνξεηηθήο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1 εδαθ. α΄ ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3242/2004, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ, σο εμήο: … (βι.
ζρεηηθή απφθαζε)»).
(Με ηην ςπ’ απιθ. 6048/04 (ΦΔΚ 1329 Β’/31-8-04) : Δξαιπέζειρ από ηην πποθεζμία
διεκπεπαίωζηρ ςποθέζεων πολιηών ηος άπθπος 6 Ν. 3242/2004 απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος
Μακεδονίαρ-Θπάκηρ – απόθαζη Υποςπγών Δζωηεπικών, Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και
Αποκένηπωζηρ – Μακεδονίαρ – Θπάκηρ, οπίζεηαι όηι : «Οξίδνπκε θαησηέξσ πξνζεζκία
δηαθνξεηηθή, εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3242/2004, γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο, σο
αθνινχζσο: … (βι. ζρεηηθή απφθαζε)»).
2. Δάλ θάπνηα ππφζεζε δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, εηδηθά
αηηηνινγεκέλεο, ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη, εληφο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηνπο, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα:
α) ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο,
β) ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ, γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ θαη
γ) θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία.»
2. ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2690/1999 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 5 θαη 6, σο αθνινχζσο:
«5. Η ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφδεημε παξαιαβήο
φπνπ πεξηιακβάλνληαη ν νηθείνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πθίζηαηαη
ππνρξέσζε πξνο δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ε επηζήκαλζε φηη, ζε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο θαηά ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ 50 Α΄), φπσο ηζρχεη.
6. Οη πξνζεζκίεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ηζρχνπλ γηα αλαγλψξηζε
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή εθθξεκήο δίθε, θαζψο θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη εκθάληζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαη ε κε
πξνζέιεπζή ηνπ νθείιεηαη ζε ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.»
3. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«6. Τπέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ζπγρσξείηαη ζε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο, θαζψο θαη φηαλ ν
ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη ηε ζπλδξνκή γεγνλφησλ γλσζηψλ ζηελ ππεξεζία.»
4. α. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ, φηαλ απηά έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζε άιιε ππεξεζία, νη ελέξγεηεο ηεο νπνίαο
απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.
β. Με φκνηεο απνθάζεηο είλαη δπλαηή, πξνθεηκέλνπ γηα αλαλέσζε άδεηαο, ε θαηάξγεζε
δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πηζαλνινγείηαη ε κεηαβνιή
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο αξρηθήο άδεηαο.
5. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο αλαζχζηαζεο
θαθέινπ ν νπνίνο έρεη απσιεζζεί κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη
πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. ην ίδην πξνεδξηθφ
δηάηαγκα πξνβιέπνληαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο ηεο αλαζχζηαζεο, νη πξνυπνζέζεηο
ζχκπξαμεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαζψο θαη νη ηξφπνη πξνζσξηλήο δηεθπεξαίσζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί σο ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζχζηαζεο.
6. Οη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ θαη αηηήζεηο νη νπνίεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη εηδηθή πεξηγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ ειιείπνπλ ζηε ζρεηηθή απφδεημε παξαιαβήο ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηνλ
ελδηαθεξφκελν.
7. ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2690/1999 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
«13. Σα ζπιινγηθά φξγαλα είλαη δπλαηφ λα ζπλεδξηάδνπλ θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ
(ηειεδηάζθεςε). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο, ν ηξφπνο δηαπίζησζεο ηεο
απαξηίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.»
8. Γηα ηελ έθδνζε απιψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ πξναπαηηνχλ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν, φηαλ απηή θαηαηίζεηαη ζε Κ.Δ.Π., ινγίδεηαη σο ππνβιεζείζα ζηελ θαζ' χιελ αξκφδηα
ππεξεζία. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ην Κ.Δ.Π. απνζηέιιεη ειεθηξνληθψο ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα
ζηελ θαζ' χιελ αξκφδηα ππεξεζία.
Άξζξν 7
Απνδεκίσζε πνιηηψλ γηα ηε κε ηήξεζε πξνζεζκηψλ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ απφ ηε δηνίθεζε
1. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ 50/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«7. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999
(ΦΔΚ 45/Α΄), φπσο ηζρχνπλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αηηνχληα, απφ ηνλ νηθείν θνξέα, πιήξεο
απνδεκίσζε. Η απνδεκίσζε απηή αθαηξείηαη απφ ην ηπρφλ, κεηαγελεζηέξσο, επηδηθαδφκελν πνζφ,
εθφζνλ γίλεη δεθηή απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ζρεηηθή αγσγηθή απαίηεζε, θαηά ηηο πεξί αζηηθήο
επζχλεο δηαηάμεηο.»

2. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Σν χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
θαζνξίδεηαη απφ ηηο Δπηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ επηιακβάλνληαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ πνιίηε.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο θαηαβιεηέαο πιήξνπο απνδεκίσζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο: α)
ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαζπζηέξεζε,
β) νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε, γ) ην ηπρφλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ πφξηζκα ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη κεηά απφ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ,
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, θαζψο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ δελ ελήξγεζε κέζα ζηε λφκηκε
πξνζεζκία θαη απνηειεί εληνιή θαηαβνιήο ζηνλ πνιίηε ηνπ νξηζζέληνο πνζνχ. Αλ ε θαηαβνιή απηή
δελ γίλεη κέζα ζ' έλαλ κήλα, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ην ρξεκαηηθφ πνζφ
θαηαβάιιεηαη εληφθσο. Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα κε ην επηηφθην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο, πνπ ηζρχεη γηα ηηο θαηαζέζεηο, επί πξνζεζκία δηάξθεηαο ελφο έηνπο.»
3. Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«12. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8,
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»
4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, είλαη δπλαηφλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ λα αλαηεζνχλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Με ην
ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ξπζκίδνληαη θαη φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά απηψλ
ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηδίσο δε ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγθαία
ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή.

Άξζξν 8
Οινθιεξσκέλεο δηνηθεηηθέο ζπλαιιαγέο
1. Όιεο νη δηνηθεηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθδνζε αηνκηθήο πξάμεο θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ
28 Α΄) θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ εγγξάθσλ κε ηα νπνία
βεβαηψλνληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηνηρεία ή έλλνκεο ζρέζεηο, δηελεξγνχληαη θαη
νινθιεξψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο θαη κε
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηδίσο πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
2. Η ππεξεζία απηή πξνβαίλεη ζηελ αλαδήηεζε ή δηαζηαχξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο
ππεξεζίεο πνπ ηα θαηέρνπλ θαη είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
βεβαηψζεσλ, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ κε ηα θαηά ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθά κέζα ηε ζπλδξνκή ησλ
απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο αηνκηθήο πξάμεο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο

φπνπ ε αλαδήηεζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ή ε απνζηνιή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ππεξεζία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα
πξναλαθεξφκελα κέζα ή φηαλ ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ην επηβάιινπλ.
3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3200/2003 (ΦΔΚ 281/Α΄) θαη 1 ηνπ άξζξνπ
10 ηνπ Ν. 3230/2004 (ΦΔΚ 44/Α΄) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 342/ 2002 (ΦΔΚ 284/Α΄) θαη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο απαηηείηαη αίηεζε, ε νπνία, εθφζνλ
εηδηθέο δηαηάμεηο ην πξνβιέπνπλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ή άιια βεβαησηηθά έγγξαθα, θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ
αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ππεξεζία ή ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α΄), ν αηηψλ ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ζε
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έληππν αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε
ηεο πξάμεο πιεξνθνξίεο. Η ππεξεζία (ή ην Κ.Δ.Π. πνπ παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε) πξνβαίλεη
ππνρξεσηηθά ζε επαιήζεπζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1-3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε νηθείνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο θαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο
ιεπηνκέξεηα.
Άξζξν 9
Πεξηνξηζκφο ζπλαξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ, κπνξεί λα
πεξηνξίδνληαη ή λα θαηαξγνχληαη ζπλαξκνδηφηεηεο Τπνπξγψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, γηα ηελ έθδνζε αηνκηθνχ ή θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Άξζξν 10
Κεληξηθή Δπηηξνπή Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζπληζηάηαη Κεληξηθή Δπηηξνπή
Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (Κ.Δ.Α.Γ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο Πξφεδξν,
β) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
γ) δχν ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ,
δ) έλα κέινο Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι. ή λνκηθφ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο,

ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,
ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
δ) έλαλ εθπξφζσπν ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Υσξνηαμίαο,
Πεξηβάιινληνο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφ
Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θαη
ζ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ .Δ.Β. – ΠΡΟΘ. ΠΔΡ. ε θαη ζ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΜΔ ΣΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Ν. 3613/07, ΦΔΚ-263 Α/23-11-07 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
2. Η Κ.Δ.Α.Γ., γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, κπνξεί λα θαιεί Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη
Γηεπζπληέο Τπνπξγείσλ θαη Ν.Π.Γ.Γ., θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηδίσο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Πξνηάζεηο θαη γλψκεο πνπ ζα εθθξάδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο
δηαβνχιεπζεο ζα αλαθνηλψλνληαη θαη ζα δεκνζηνπνηνχληαη.
3. Ωο έξγν ηεο Κ.Δ.Α.Γ. νξίδεηαη: α) ν ζρεδηαζκφο, ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε
αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο απινχζηεπζεο πεξίπινθσλ θαη πνιχπινθσλ λνκνζεηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά θαη θνηλσληθά βάξε
ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, β) ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε
βηψζηκε απινχζηεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, γ) ε επεμεξγαζία θαη πξφηαζε ησλ
πξφζθνξσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαιή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο
απινχζηεπζεο, δ) ε γλσκνδφηεζε γηα ην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο, νηθνλνκηθφηεηαο θαη θηιηθφηεηαο
λέσλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θάζε είδνπο
δηνηθεηηθά βάξε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φηαλ παξαπέκπνληαη απφ ηνλ νηθείν Τπνπξγφ,
ε) ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο απινχζηεπζεο.
4. Σα κέιε ηεο Κ.Δ.Α.Γ. νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ νξίδεηαη ην ππφ ζηνηρείν β΄ ηεο παξ. 1 κέινο – ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΔ ΣΟ
ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΓΑΦΙΟ ΣΗ ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Ν.
3613/07, ΦΔΚ-263 Α/23-11-07 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη σο ηξεηο (3) εηζεγεηέο απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. Ωο κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Κ.Δ.Α.Γ. νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο δχν (2)
ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ξπζκίδεηαη
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Δ.Α.Γ..
7. ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε, ηνπο εηζεγεηέο θαη ζηνπο γξακκαηείο ηεο Κ.Δ.Α.Γ., θαζψο θαη ζηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
Άξζξν 11
Αζηηθή επζχλε ππαιιήισλ γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο δηθαζηηθέο απνθάζεηο
ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3068/2002 (ΦΔΚ 274/Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3, σο αθνινχζσο:
«3. ε πεξίπησζε επηβνιήο νπνηαζδήπνηε πεηζαξρηθήο πνηλήο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, νη ππάιιεινη ππέρνπλ θαη αζηηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.»
Άξζξν 12
Θέκαηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
1. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3094/2003 (ΦΔΚ 10/Α΄) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην, ην
νπνίν έρεη σο αθνινχζσο:
«Γχλαηαη, επίζεο, λα κελ αλαθνηλσζεί ην φλνκα θαη ηα άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ
θαηέζεζε αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ ην δεηήζεη εγγξάθσο ν ίδηνο
ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ ε δηεξεχλεζε ηεο αλαθνξάο είλαη δπλαηή ρσξίο αλαθνίλσζε ηνπ
νλφκαηνο. Αλ εθ ησλ πξαγκάησλ ε δηεξεχλεζε δελ είλαη δπλαηή ρσξίο αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο, ν
ελδηαθεξφκελνο εηδνπνηείηαη φηη ε αλαθνξά ηνπ ζα ηεζεί ζην αξρείν, εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζπλαηλέζεη
εγγξάθσο ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ.»
2. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3094/2003 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην, ην νπνίν έρεη
σο αθνινχζσο:
«Η πξνθήξπμε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν ίδηνο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πξνβαίλεη ζε πξνεπηινγή
κεηαμχ απηψλ πνπ ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα. Καηά ηελ πξνεπηινγή εμεηάδνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα
ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε ζπλάθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπο πξνο ηα
θαζήθνληα ησλ ππφ πιήξσζε ζέζεσλ.»
3. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3094/2003 πξνζηίζεηαη εδάθην ην νπνίν έρεη σο
αθνινχζσο:
«Καηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2623/1998 (ΦΔΚ 139/Α΄).»
4. ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3094/2003 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο κε αξηζκφ 10, νη δε ππάξρνπζεο 10 θαη 11
αλαξηζκνχληαη ζε 11 θαη 12, αληηζηνίρσο, ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο:
«10. Λεηηνπξγφο ή ππάιιεινο ν νπνίνο αξλείηαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε κε
ζθνπφ λα παξαθσιχζεη ή λα απνηξέςεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν

εηψλ. Η πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή έθζεζε απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή
πξνο ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα.»
Άξζξν 13
Ρπζκίζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ
1. ε ζέζεηο Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ
Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ επηηξέπεηαη λα δηνξίδνληαη θαη ππάιιεινη ή ζηειέρε
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη, άκεζα ή έκκεζα, ην
Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο πνπ δηνξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
Δζληθήο Άκπλαο, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, θαζνξίδεηαη ε ηήξεζε εηδηθνχ αξρείνπ θαη ε
δηαδηθαζία γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο επηβνιήο θαη άξζεο ηνπ κέηξνπ απαγφξεπζεο
εμφδνπ απφ ηε Υψξα.
3. Σν άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ Ν. 2647/1998 (ΦΔΚ 237/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«5. Η ηδηφηεηα κφληκνπ θαηνίθνπ, φπνπ απηή απαηηείηαη, βεβαηψλεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ
πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο. Η νηθεία βεβαίσζε ρνξεγείηαη εθφζνλ πξνθχπηεη πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε
ζην δήκν ή ζηελ θνηλφηεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν απφδεημεο
ινγαξηαζκνχ ΓΔΚΟ ή αληηγξάθνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
(Γ.Ο.Τ.). Δάλ, αηηηνινγεκέλσο, ε ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θαηνίθνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ηα
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε θάζε άιιν πξφζθνξν
απνδεηθηηθφ κέζν. Η ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ κέζν. ε θάζε πεξίπησζε ν δήκαξρνο κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηεο
βεβαίσζεο κε παξάζεζε εηδηθήο αηηηνινγίαο.»
4.α. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο
απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ή ηελ έλαξμε
ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.»
Η παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθφζνλ ε
ζρεηηθή ππνρξέσζε αλέθπςε κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2004.
β. ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3213/2003 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
«5. Ωο ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν απηφλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ,
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 έσο θαη 29 ηνπ Ν.
2429/1996 ( ΦΔΚ 155 Α΄). Η πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηζρχεη θαη γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΚΩΓΙΚΩΝ

Άξζξν 14
χζηαζε Δπηηξνπψλ Κσδίθσλ
1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Δπηηξνπή γηα
ηελ αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, σο Πξφεδξν,
β. δχν πκβνχινπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γηθαζηεξίνπ. Ο αξραηφηεξνο απηψλ αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη,
γ. ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
δ. δχν θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο δεκνζίνπ δηθαίνπ,
ε. ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
ζη. ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο ίδηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο
ηνπ απηνχ Τπνπξγείνπ,
δ. έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ζην δεκφζην δίθαην, ε. δχν εθπξνζψπνπο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ.. Ωο κέιε ηεο
γξακκαηείαο ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη ηξεηο (3) ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ίδηνπ
Τπνπξγείνπ.
(Με ηο άπθπο 19 ηος Ν. 3448/06, ΦΔΚ-57 Α’ οπίζεηαι όηι : «Σν ζρέδην ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο
Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3242/ 2004 (ΦΔΚ 102 Α΄) ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή πξνο θχξσζε θαηά ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 76 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο»).
2. ην ίδην Τπνπξγείν ζπληζηάηαη Δπηηξνπή γηα ηε ζχληαμε λένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα,
ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, σο
Πξφεδξν,
β) έλαλ χκβνπιν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ
θαη ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη,

γ) ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο,
δ) έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή δεκνζίνπ δηθαίνπ,
ε) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο,
ζη) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
δ) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
ε) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
ζ) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
η) δχν εθπξνζψπνπο ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.,
ηα) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Π.Ο.Π. Ο.Σ.Α..
Ωο κέιε ηεο γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ηξεηο (3) ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ απφ ηνπο
ππεξεηνχληεο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη έλαο ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο.
3. Σν ζρέδην ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, πνπ ζα ζπληάμεη ε αληίζηνηρε Δπηηξνπή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζα ππνβιεζεί ζηε Βνπιή γηα λα θπξσζεί θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 76 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο.
4. Οη Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, νη εηδηθνί εηζεγεηέο
θαη ηα κέιε ηεο γξακκαηείαο ησλ Δπηηξνπψλ, θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ιεηηνπξγία, ζηε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημή ηνπο.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε απνδεκίσζε ησλ
κειψλ ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ, ησλ εηδηθψλ εηζεγεηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο γξακκαηείαο ηνπο, θαζψο
θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο.
(Βι. ηελ ππ’ αξηζκ. 2/14684/0022/06).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ
Άξζξν 15
Απηζηία
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 390 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 2172/1993 (ΦΔΚ 207/Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Όπνηνο κε γλψζε δεκηψλεη ηελ πεξηνπζία άιινπ, ηεο νπνίαο βάζεη ηνπ λφκνπ ή δηθαηνπξαμίαο έρεη
ηελ επηκέιεηα ή δηαρείξηζε (νιηθή ή κεξηθή ή κφλν γηα νξηζκέλε πξάμε), ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. Δάλ ε πεξηνπζηαθή δεκία ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ δεθαπέληε
ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ.»
Άξζξν 16
Δθινγηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη εηδηθή έθζεζε εθινγηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ
1. α. Η πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3023/2002 (ΦΔΚ 146 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«4. α. Η εθινγηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη θάζε θνξά πνπ δηεμάγνληαη γεληθέο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ή εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ Αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο κεδέλ θφκκα είθνζη δχν ηνηο ρηιίνηο (0,22 ‰) ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη νη
εθινγέο. Αλ δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθινγέο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν
εδάθην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην αλσηέξσ πνζνζηφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί, αζξνηζηηθά,
ην κεδέλ θφκκα ηξηάληα πέληε ηνηο ρηιίνηο (0,35 ‰).»
β. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3023/2002 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«5. Οη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ εγγξάθνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Οη
πηζηψζεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην έλα θφκκα είθνζη ηέζζεξα ηνηο ρηιίνηο (1,24 ‰)
ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζε
πεξίπησζε δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εθινγψλ, ην έλα θφκκα ηξηάληα επηά ηνηο ρηιίνηο (1,37
‰).»
2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3023/2002 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα:
«Δάλ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εθινγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ Αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ηεηξακήλνπ, ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη εληαία εηδηθή έθζεζε
εθινγηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη γηα ηηο δχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ην δε πνζνζηφ ηνπ άξζξνπ
13 ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην. Η αλσηέξσ δίκελε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηε δηελέξγεηα ηεο
ηειεπηαίαο εθινγηθήο αλακέηξεζεο.»

Άξζξν 17
Γηνξηζκνί θαη θσιχκαηα εληνπηφηεηαο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο
1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Π.Γ. 351/2003 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. Οη έθνξνη θαη νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο δηνξίδνληαη , κε θιήξσζε, ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, απφ ην Α΄ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.»
2. Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Π.Γ. 351/2003 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«12. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη δηθεγφξνη θαη νη αζθνχκελνη δηθεγφξνη δελ κπνξνχλ λα δηνξηζζνχλ σο
ηαθηηθνί ή αλαπιεξσηέο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, νχηε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα απφ
ηελ νπνία θαηάγνληαη, νχηε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη νιηθά ή κεξηθά ην
πξσηνδηθείν, ζην νπνίν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κε εμαίξεζε φζνπο θαηάγνληαη απφ ηηο εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο ή ππεξεηνχλ ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Πξσηνδηθείσλ
Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο.»
(Με ηο άπθπο μόνο ηος Π.Γ. 96/07, ΦΔΚ-116 Α’ οπίζεηαι όηι : «Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: ….
3. Σνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3242/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 102 Α΄)…..
θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν κε ηνλ ηίηιν «Ννκνζεζία γηα ηελ Δθινγή Βνπιεπηψλ», σο
εμήο:…»)
3. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1427/1984 (ΦΔΚ 40 Α΄) αληηθαζίζηαηαη
σο αθνινχζσο:
«Ο δηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε θιήξσζε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, απφ ην Α΄ Σκήκα ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ επνπηψλ θαηά πξεζβεία ή πξνμελείν.»

Άξζξν 18
Τπεξεζία εμσηεξηθήο θξνχξεζεο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο
1. Η πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 2721/1999 (ΦΔΚ 112/Α΄), ε νπνία
παξαηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2943/2001 (ΦΔΚ 203/Α΄), ην άξζξν 14 παξ.11 ηνπ Ν. 3038/2002
(ΦΔΚ 180 Α΄) θαη ηελ θνηλή απφθαζε 196445/16.12.2002 (ΦΔΚ 1573/Β΄) ησλ Τπνπξγψλ
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, θαζψο θαη ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 3160/2003 (ΦΔΚ 165/Α΄) θαη ηελ
θνηλή απφθαζε 170260/27.11.2003 (ΦΔΚ 1826/Β΄) ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο
Σάμεο, αλαθνξηθά κε ηε δχλακε ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ δηαηίζεηαη γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, παξαηείλεηαη σο ηελ 31.12.2004.

(Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3388/05, ΦΕΚ-225 Α’ ορίζεται ότι :
«Η πποθεζμία ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 51 ηος ν.2721/1999 (ΦΔΚ 112
Α΄), η οποία παπαηάθηκε με ηο άπθπο 14 ηος ν. 2943/2001 (ΦΔΚ 203 Α΄), ηο
άπθπο 14 παπ. 11 ηος ν. 3038/ 2002 (ΦΔΚ 180 Α΄) και ηην κοινή απόθαζη
196445/16.12.2002 (ΦΔΚ 153 Β΄) ηων Υποςπγών Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ
Τάξηρ, ηο άπθπο 60 ηος ν. 3160/2003 (ΦΔΚ 165 Α΄) και ηην κοινή απόθαζη
170260/27.11.2003 (ΦΔΚ 1826 Β΄) ηων Υποςπγών Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ
Τάξηρ, καθώρ και ηο άπθπο 18 παπ. 1 ηος ν.3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄), ζσεηικά
με ηη δύναμη ηων βαθμοθόπων ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ, πος διαηίθεηαι για
ηην ενίζσςζη ηηρ Υπηπεζίαρ Δξωηεπικήρ Φπούπηζηρ Καηαζηημάηων Κπάηηζηρ
Υποςπγείος Γικαιοζύνηρ, παπαηείνεηαι από ηόηε πος έληξε μέσπι ηη δημοζίεςζη
ηος παπόνηορ νόμος» - (Με το άρθρο 4ΣΤ του Ν. 3388/05, ΦΕΚ-225 Α’
ορίζεται ότι : «Οι πποθεζμίερ ηων παπαγπάθων 1 και 2 ηος άπθπος 3 ηος
παπόνηορ νόμος είναι δςναηόν να παπαηείνονηαι με κοινή απόθαζη ηων
Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ Τάξηρ και
μέσπι ένα (1) έηορ από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ).
(Με ηην ςπ’ απιθ. 99583οικ. /05 (ΦΔΚ – 1490 Β/27-10-2005) απόθαζη Υποςπγών Οικονομίαρ –
Οικονομικών, Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ Τάξηρ, οπίζεηαι όηι : 1. Σελ παξάηαζε, κέρξη ηελ
12.9.2006, ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112), φπσο
παξαηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2943/ 2001 (Α΄ 203), ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
3038/2002 (Α΄ 180), ηελ ππ’ αξηζκ. 196445/16.12.2002 (Β΄ 1573) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3160/2003 (Α΄ 165), ηελ
ππ’ αξηζκ. 170260/27.11.2003 (Β΄ 1826) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο
Σάμεο, ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3242/2004 (Α΄ 102) θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 3388/2005 (Α΄ 225), σο πξνο ηελ παξακνλή ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
πνπ δηαηίζεληαη πξνο ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο).
2. Οη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3038/2002, νη νπνίεο παξαηάζεθαλ κε ην
άξζξν 60 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3160/2003, αλαθνξηθά κε ηηο κεηαγσγέο θξαηνπκέλσλ απφ ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, παξαηείλνληαη σο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2004.
(Με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3388/05, ΦΕΚ-225 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι πποθεζμίερ ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 14 ηος ν.3038/2002, οι οποίερ
παπαηάθηκαν με ηο άπθπο 60 παπ. 5 ηος ν. 3160/2003 και με ηο άπθπο 18 παπ.
2 ηος ν.3242/2004, ζσεηικά με ηιρ μεηαγωγέρ κπαηοςμένων από ηην Δλληνική
Αζηςνομία, παπαηείνονηαι από ηόηε πος έληξαν μέσπι ηη δημοζίεςζη ηος
παπόνηορ νόμος» - (Με το άρθρο 4ΣΤ του Ν. 3388/05, ΦΕΚ-225 Α’
ορίζεται ότι : «Οι πποθεζμίερ ηων παπαγπάθων 1 και 2 ηος άπθπος 3 ηος
παπόνηορ νόμος είναι δςναηόν να παπαηείνονηαι με κοινή απόθαζη ηων
Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ Τάξηρ και
μέσπι ένα (1) έηορ από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ).

(Με ηην ςπ’ απιθμ. 99583/05, ΦΔΚ-1490 Β, απόθαζη Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών,
Γικαιοζύνηρ και Γημόζιαρ ηάξηρ, οπίζεηαι όηι : «2. Σελ παξάηαζε, κέρξη 12.9.2006, ηεο
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3038/2002, φπσο παξαηάζεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ. 196445/2002 (Β΄ 1573) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3160/2003 (Α΄ 165), ηελ ππ’ αξηζκ. 170260/27.11.2003 (Β΄
1826) θνηλή απφθαζε Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 3242/2004 (Α΄ 102) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3388/2005 (Α΄
225), γηα:
α) Σελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ
Κξάηεζεο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πάζεο θχζεσο κεηαγσγψλ ησλ
θξαηνπκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2721/1999 (ΦΔΚ 112/Α΄)
θαη ζηα άξζξα 1 πεξ. γ΄ θαη 3 παξ. 1 ηνπ π.δ. 265/1999 (ΦΔΚ 216/Α΄).
β)Σε δηελέξγεηα ησλ πην πάλσ κεηαγσγψλ, ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο, απφ
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία»).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
Άξζξν 19
Ρπζκίζεηο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά ζέκαηα
1.α. Οη ιεμηπξφζεζκεο [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] ή κε – ΠΡΟΘ. ΛΔΞΔΩΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2γ ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ . Με ηο δεύηεπο εδάθιο ηηρ παπ. 2Γ ηος άπθπος 18
ηος Ν. 3320/05, οπίζεηαι όηι : «Η εθάπαμ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ κε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
ζχκθσλα θαη κε ηε ξχζκηζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δέθα (10) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ» [Σέινο Σξνπνπνίεζεο], σο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,
ππνρξεψζεηο ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ακηγψλ
δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην απαιιάζζνληαη απφ πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη θάζε κνξθήο επηβαξχλζεηο, εθφζνλ ν δήκνο, ε θνηλφηεηα ή ε δεκνηηθή
επηρείξεζε θαηαβάινπλ εθάπαμ ηε βαζηθή νθεηιή κέζα ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο.
β. Οη ππνρξεψζεηο ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. πξνο
ην Ι.Κ.Α., Σ.Τ.Γ.Κ.Τ. θαη Σ.Α.Γ.Κ.Τ. απφ θαζπζηεξνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σο ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, απαιιάζζνληαη απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη θάζε
κνξθήο επηβαξχλζεηο, εθφζνλ ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα θαηαβάινπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο
εθάπαμ ην πνζφ ηεο βαζηθήο νθεηιήο ηνπο, κέζα ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο.
ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο παξαπάλσ νθεηιήο θαζίζηαηαη απαηηεηφ ην ζχλνιν ηεο
νθεηιήο κεηά ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ. Οη ηξέρνπζεο απαηηεηέο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κεηά, θαηαβάιινληαη θαλνληθά κέζα ζηηο λφκηκεο
πξνζεζκίεο.
ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ππάγνληαη θαη νη νθεηιέο ησλ ακηγψλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ πξνο ην Σ.Τ.Γ.Κ.Τ. θαη Σ.Α.Γ.Κ.Τ.

(Με ηην παπ. 6 ηος άπθπος 9 ηος Ν. 3345/05, ΦΔΚ-138 Α’ οπίζεηαι όηι : «Η πξνζεζκία ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄) παξαηείλεηαη απφ
ηε ιήμε ηεο έσο ηηο 30.6.2005»).

2. Οη ιεμηπξφζεζκεο, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ππνρξεψζεηο ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη
ακηγψλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ:
α) πξνο ηηο Γ.Δ.Κ.Ο.,
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
β) πξνο θξαηηθά θαη ηδησηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα - ΠΡΟΘ. ΝΔΑ ΠΔΡ. β ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 19 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2δ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ [Σέινο
Σξνπνπνίεζεο]
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
γ(β) πξνο ηνπο ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] θξαηηθά θαη ηδησηηθά
πηζησηηθά ηδξχκαηα – ΑΠΑΛΔΙΦΟΝΣΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΔΞΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2ε ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] γηα νθεηιέο πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, δηελέξγεηα απαιινηξηψζεσλ, εθηέιεζε
πξνκεζεηψλ ή ζχληαμε κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, - ΑΝΑΡΙΘΜΗΗ ΣΗ ΠΔΡ. β
Δ γ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΑΡ. 2ε ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
δ(γ) πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηηο νθεηιέο απφ δάλεηα πνπ ηνπο έρεη
ρνξεγήζεη, θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο,
ε(δ) πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α.,
ζη(ε) απφ νπνηαδήπνηε αηηία, εθφζνλ έρνπλ επηδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, είλαη
δπλαηφλ λα εμνθινχληαη κε ζχλαςε δαλείσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, χζηεξα
απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο.

(Με ηην παπ. 2ζη ηος άπθπος 18 ηος Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ οπίζεηαι όηι : «ηηο ιεμηπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3242/2004 πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ.
ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ. Η ζρεηηθή αίηεζε δαλεηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κέζα ζε δέθα κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ»).

(Με ηην παπ. 2 ηος άπθπος 12 ηος Ν. 3345/05, ΦΔΚ-138 Α’ οπίζεηαι όηι : «Οη ξπζκίζεηο ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3242/2004, φπσο ηζρχεη, επεθηείλνληαη θαη ζηνπο πλδέζκνπο Γήκσλ θαη

Κνηλνηήησλ. Η ζρεηηθή αίηεζε δαλεηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ κέζα ζε δέθα κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ»).

3. Με ζχλαςε δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία πέληε (5) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη επίζεο κεηά απφ αίηεζε
ηνπ δήκνπ, ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη ηα πθηζηάκελα, σο ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ρξεσζηηθά αλνίγκαηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Με ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κπνξεί λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ ρξεσζηηθά αλνίγκαηα ζηηο νηθείεο
δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.).
4. Σν επηηφθην νξίδεηαη κε βάζε ηα ηξέρνληα επηηφθηα ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
δεθαεηνχο δηάξθεηαο.
5.α. Σν επηηφθην ησλ πην πάλσ δαλείσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1.1 θαη 1.7 θάζε έηνπο, ππνρξεσηηθά,
κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ε δε αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη κε
βάζε ην κέζν φξν ηνπ πξνεγεζέληνο εμακήλνπ ησλ νκνιφγσλ δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Ο πην πάλσ
κέζνο φξνο νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Υ.) ή ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γηεχζπλζε Γεκνζίνπ Υξένπο) θαη αθνξά
ηα ηξέρνληα επηηφθηα (απνδφζεηο) δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Δηδηθά ην αξρηθφ επηηφθην νξίδεηαη κε βάζε
ην κέζν φξν ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2003. Όια ηα αλσηέξσ επηηφθηα νξίδνληαη θάζε θνξά
πξνζαπμεκέλα θαηά 0,5%.
β. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2744/1999 θαηαξγείηαη. Όια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν
απηή δάλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη απηά ππνρξεσηηθά ηελ 1.1 θαη 1.7 θάζε έηνπο, κε απφθαζε ηνπ
Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Η αλαπξνζαξκνγή απηή γίλεηαη κε βάζε ην κέζν
φξν ηνπ πξνεγεζέληνο εμακήλνπ ησλ νκνιφγσλ δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ν δε κέζνο φξνο νξίδεηαη απφ
ηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Υ. ή ηηο αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
αθνξά ηα ηξέρνληα επηηφθηα (απνδφζεηο) δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Σα αλσηέξσ επηηφθηα
πξνζαπμάλνληαη θάζε θνξά θαηά 0,5%.
6. Σν πξντφλ ησλ δαλείσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ απαγνξεχεηαη λα δηαηίζεηαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
ζθνπφ θαη εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, κε ηίηιν
«Γάλεην γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ», κε αλαθνξά ζηνλ παξφληα λφκν. Οπνηαδήπνηε
εληνιή πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ απηνχ, πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, είλαη
άθπξε θαη ν δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ηακίαο ππνρξενχηαη λα κελ ηελ εθηειέζεη.

(Με ηην παπ. 6 ηος άπθπος 29 ηος Ν. 3448/06, ΦΔΚ-57 Α’ οπίζεηαι όηι : «Η εμφθιεζε ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ ή κε νθεηιψλ ησλ ακηγψλ δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ θαη δηαδεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, αθφκε θαη αλ
απηέο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην Ι.Κ.Α., νη νπνίεο έρνπλ
αλαιεθζεί απφ ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ πνπ ηηο έρνπλ ζπζηήζεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3320/2005 (ΦΔΚ 48 Α΄), παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο έσο ηελ
30.6.2006. ηηο αλσηέξσ νθεηιέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ θαηέζηεζαλ
ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη 23.2.2006, εληάζζνληαη θαη φζεο εμ απηψλ δελ έρνπλ βεβαησζεί ηακεηαθά. Οη
νθεηιέο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ είλαη δπλαηφλ λα εμνθινχληαη απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. κε

ζχλαςε δαλείσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαηά ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ
4, 5α θαη 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄). Η αίηεζε δαλεηνδφηεζεο ππνβάιιεηαη
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ, ε δε έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ δαλείνπ απφ
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γίλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
Πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο
πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ κέρξη ηελ 23.2.2005 ππνβάιινληαη έσο 30.6.2006 απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο
ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα»).

7. Σα δάλεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ νπνίσλ νη ιεμηπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο, αζξνηδφκελεο κε ην κέξνο ησλ ηαθηηθψλ ηνπο εζφδσλ πνπ παξαθξαηνχληαη, εηεζίσο,
απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα εμφθιεζε άιισλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ
ηνπο, ππεξβαίλνπλ:
α) ην 5% ησλ ηαθηηθψλ ηνπο εζφδσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δήκνπο ή θνηλφηεηεο κε ηαθηηθά έζνδα
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2003, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) επξψ θαη
β) ην 10% ησλ ηαθηηθψλ ηνπο εζφδσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δήκνπο ή θνηλφηεηεο κε ηαθηηθά έζνδα
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2003, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) επξψ.
8. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ιεμηπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3. Ωο ηαθηηθά έζνδα ιακβάλνληαη ππφςε απηά πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2003 ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο.
9. Σν χςνο θαη ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε εηήζηα
ηνθνρξενιπηηθή δφζε εμφθιεζήο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 15% ή ην 30% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ αληηζηνίρσο ηεο παξαγξάθνπ 7. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε
δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε ρξφλν εμφθιεζεο κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ, εάλ απφ ηελ ελ
γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο πξνθχπηεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφλ
δηαζθαιίδεηαη θαιχηεξα ε νκαιή εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ. Οκνίσο δχλαηαη λα ρνξεγείηαη πεξίνδνο
ράξηηνο έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, ρσξίο επηβάξπλζε ζε φια ηα δάλεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
10. Γηα ηε ζχλαςε απφ ηνπο Ο.Σ.Α., ησλ δαλείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη ε απφιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
11. Οη παξάγξαθνη 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3202/ 2003 (ΦΔΚ 284 Α΄) εθαξκφδνληαη θαη γηα
ηηο ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Αλ έρνπλ ζπλαθζεί δάλεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3202/2003, κεηαμχ ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ην επηηφθην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη 1ε Ινπιίνπ θάζε έηνπο ππνρξεσηηθά,
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζχκθσλα κε
ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 Α ηνπ άξζξνπ απηνχ. Όξνη δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ,
πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.
3202/2003, είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη' εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ
ππνβιεζεί, ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ηνχηνπ, αίηεκα απφ ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνχιηα

γηα ιήςε ζπκπιεξσκαηηθνχ δαλείνπ, χζηεξα απφ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ – ΠΡΟΘ. ΔΓΑΦΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡ. 11 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ
19 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 22 ΣΟΤ Ν. 3274/04, ΦΔΚ-195 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]

(Με ηην παπ. 6 ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3274/04, ΦΔΚ-195 Α’ οπίζεηαι όηι : «Με απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν σο ηελ 31.12.2004, φζνη έρνπλ
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απφ ζπκβάζεηο κίζζσζεο αθηλήησλ ησλ Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα ηηο εμνθιήζνπλ
ζε δψδεθα (12) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, ρσξίο πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο. Η ξχζκηζε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν νθεηιέηεο πξνο ην δήκν ή ηελ
θνηλφηεηα, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ
ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Μαδί κε ηελ αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ Ο.Σ.Α. γηα
ην πνζφ ηεο νθεηιήο, θαηαβάιιεηαη θαη ε πξψηε δφζε απηήο, ελψ νη επφκελεο θαηαβάιινληαη σο ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. Αλ δελ θαηαβιεζνχλ δχν απφ ηηο δφζεηο, ν
νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο απηήο. Πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα νθεηιέο απφ
κηζζψκαηα αθηλήησλ ησλ Ο.Σ.Α., πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, δελ επηζηξέθνληαη»).
(Με ηο άπθπο 8 ηος Ν. 3345/05, ΦΔΚ-138 Α’ οπίζεηαι όηι : «1. Οη θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ησλ
Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη πλδέζκσλ απηψλ, απφ παιαηά δάλεηα πνπ δελ έρνπλ ιήμεη, ηα νπνία
ζπλήςαλ κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα
εμππεξεηεζνχλ κε ζχλαςε λέσλ δαλείσλ, απφ ην αλσηέξσ Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 19 παξάγξαθνη 2 έσο θαη 11 ηνπ λ. 3242/2004 θαη 30 ηνπ λ. 3202/2003, εμαηηίαο ρξεσζηηθψλ
αλνηγκάησλ θαη ειιεηκκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο ή
θνηλνηηθέο πεξηφδνπο, ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. … βι. επ. παξ. άξζξνπ
8 Ν. 3345/05).
12. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 291 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Π.Γ. 410/1995, ΦΔΚ
231/Α΄) αληηθαζίζηαηαη, σο αθνινχζσο:
«4. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο, κε ηελ
νπνία δήκνο ή θνηλφηεηα αλαζέηεη ζε επηρείξεζε νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηελ εθηέιεζε
έξγνπ, εξγαζίαο ή κεηαθνξάο ή ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο, αλ ν πξνυπνινγηζκφο θαζελφο απφ απηά
δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ (45.000) επξψ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ αλάζεζε ζε επηρεηξήζεηο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
έξγνπ, εξγαζίαο, κεηαθνξάο θαη πξνκήζεηαο απφ ηα ηδξχκαηα, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηα άιια λνκηθά
πξφζσπα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.»
Άξζξν 20
Θέκαηα αηξεηψλ νξγάλσλ θαη πξνζσπηθνχ Ο.Σ.Α.
1. Η πξνζεζκία ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 2738/1999 (ΦΔΚ
180/Α΄), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3146/2003 (ΦΔΚ
125/Α΄), παξαηείλεηαη σο ηελ 31.12.2004 απφ ηε ιήμε ηεο.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]

Η πξνζεζκία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄) παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε
ηεο κέρξη 31.12.2005 – ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 8 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Ν. 3320/05, ΦΔΚ-48 Α’ [Σέινο
Σξνπνπνίεζεο]
(Με ηην παπ. 7 ηος άπθπος 29 ηος Ν. 3448/06, ΦΔΚ-57 Α’ οπίζεηαι όηι : «H πξνζεζκία ηεο παξ.
8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3320/ 2005 (ΦΔΚ 48 Α΄) παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο κέρξη 31.12.2006»).

2. ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο γηα ζέκαηα κνλίκσλ ππαιιήισλ
Ο.Σ.Α., πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2738/ 1999, θαζψο επίζεο θαη ζηηο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α.,
πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1876/1990 (ΦΔΚ 27/Α΄), ζπκκεηέρνπλ θαη
εθπξφζσπνη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.) θαη ηεο Έλσζεο
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (Δ.Ν.Α.Δ.), αληηζηνίρσο, νη νπνίνη θαη ηηο ζπλππνγξάθνπλ.
3. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηνπ
Δληαίνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο, ησλ Ο.Σ.Α. ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Αζελψλ, Πεηξαηψο, Αλαηνιηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ησλ
«Οιπκπηαθψλ Γήκσλ», πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεο νπνίαο
ε δηάξθεηά ηεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο πέληε (5) κήλεο θαη ε νπνία ιήγεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ
30.11.2004. Η πξφζιεςε απηή εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.
2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α΄). Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο ή κεηαηξνπή ηεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ
είλαη, απηνδηθαίσο, άθπξε.
4. α. Μεηά ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. νη Διεγθηέο Δζφδσλ
Δμφδσλ (ΓΔ 14) θαη νη Δηζπξάθηνξεο Δζφδσλ Ο.Σ.Α. (ΓΔ 15) δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ. Οη ζέζεηο ηνπο ζηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο πεξίπησζεο, δηαηεξνχληαη σο ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε
ησλ ππαιιήισλ απηψλ απφ ηελ ππεξεζία.
β. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ θιάδνη εμππεξεηνχζαλ νκάδα Ο.Σ.Α. ζηηο Γ.Ο.Τ. ε θαηαλνκή
ηνπο ζηνπο Ο.Σ.Α. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, αλάινγα κε ηνλ
πιεζπζκφ ηνπο ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα, βάζεη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3)
ηειεπηαίσλ εηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ζπληζηψληαη πξνζσξηλέο ζέζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο
Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ο.Σ.Α..
γ. Οη γεληθέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Διεγθηψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Δηζπξαθηφξσλ
Ο.Σ.Α. θαη φζεο ζα θελσζνχλ θαηαξγνχληαη.
δ. Η ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππεξεηνχλησλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην ινηπφ
κφληκν πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α..
5. ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ηνπ Δληαίνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Ννκνχ Αηηηθήο θαη ησλ «Οιπκπηαθψλ Γήκσλ», πνπ αλήθεη ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο
εκέξεο ηνπ κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη
ηέιεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη σο ηελ 31ε Οθησβξίνπ
2004 κπνξεί λα απμεζνχλ ζηελ θαζ' ππέξβαζε εξγαζία νη ψξεο, κέρξη είθνζη (20) πέξαλ ησλ δεθαέμη

(16) σξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην έθην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3205/2003
(ΦΔΚ 297/Α΄).
Άξζξν 21
Καζνξηζκφο αξκνδηφηεηαο
1. Οη εγθξίζεηο, άδεηεο, βεβαηψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βηνκεραληθή,
εκπνξηθή, ηνπξηζηηθή θαη πνιενδνκηθή αλάπηπμε εθηάζεσλ γεο πνπ απνηεινχλ ή πξφθεηηαη λα
ζπλελσζνχλ ζε εληαίν αθίλεην ην νπνίν ηέκλεηαη απφ ην φξην δχν ή πεξηζζφηεξσλ λνκψλ,
ρνξεγνχληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο ηνπ λνκνχ ή πεξηθέξεηαο φπνπ
βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εληαίνπ απηνχ αθηλήηνπ. Κάζε ζρεηηθή αληίζεηε δηάηαμε παχεη
λα ηζρχεη.
2. Δγθξίζεηο, άδεηεο, βεβαηψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ έρνπλ ήδε
εθδνζεί απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο γεηηληάδνληνο λνκνχ ή πεξηθέξεηαο ζεσξνχληαη ηζρπξέο.

Άξζξν 22
1. Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2594/1998 «Κχξσζε σο Κψδηθα ηνπ ζρεδίνπ
λφκνπ Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ», σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 29
παξ. 1 ζηνηρείν δ΄ ηνπ Ν. 3196/2003. Σν Π.Γ. 477/1993 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο
θαη Οξγάλσζεο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 209/Α΄) θαηαξγείηαη.
2. Σν γ΄ εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2594/1998 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαηαηίζεηαη, αλά επηαήκεξν, ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν νπνίνο ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηνηθήζεσο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο
Μεηαθξαζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.»
3. Σν ζηνηρείν α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 2594/1998 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Απφ ηνλ Τπεξεζηαθφ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, σο Πξφεδξν, ηνλ νπνίν
αλαπιεξνί, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηνηθήζεσο.»
(Με ηο άπθπο 171 ηος Ν. 3566/07, ΦΔΚ-117 Α’ οπίζεηαι όηι : «1. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ
παξαγξάθσλ:
α. ν λ. 2594/1998 (ΦΔΚ 62 Α΄) θαη νη δηαηάμεηο λφκσλ πνπ ηξνπνπνίεζαλ, ζπκπιήξσζαλ ή
θαηήξγεζαλ δηαηάμεηο ηνπ,
β. θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν απηφλ δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα δηαηάγκαηα θαη νη θαλνληζηηθέο ππνπξγηθέο
απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2594/1998 θαη δελ αληίθεηληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πεξί ζπλζέζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη ησλ
πξνμεληθψλ αξρψλ, νη ήδε ππεξεηνχληεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε αξρέο ηεο Δμσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ππάιιεινη ηνπ Κιάδνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο.
5. Σα Τπεξεζηαθά θαη Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, θαζψο θαη ην Σερληθφ πκβνχιην, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.
2594/1998 (ΦΔΚ 62 Α΄), εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ αληίζηνηρσλ
ζπκβνπιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, νπφηε θαη θαηαξγνχληαη»).
4. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2731/1999 «Ρχζκηζε ζεκάησλ δηκεξνχο
θξαηηθήο, αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη βνήζεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ κε Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ο δηνξηζκφο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ.»
Άξζξν 23
Η πξνβιεπφκελε ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξ.1 ηνπ Ν. 3021/2002 αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ππάγεηαη εθεμήο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο κεηαθέξνληαη απφ
ην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Οη εθθξεκείο δηαδηθαζίεο θαη ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηχνπ θαισδηαθήο ηειεφξαζεο εθηεινχληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
Άξζξν 24
1. Σν άξζξν 36 ηνπ Ν. 3164/2003 «Μεηξψα Μειεηεηψλ, αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη
παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 176/Α΄/2.7.2003) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε
πνπ ίζρπζε σο εμήο:
«Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ 31.12.2004, κε εμαίξεζε ηα άξζξα 31 έσο θαη
35, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηηο 2.7.2003, παξαηεηλνκέλεο αληίζηνηρα ηεο ηζρχνο ηνπ Ν.
716/1977 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ, κε ηελ αλάζεζε θαη εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, δηαηάμεσλ.
Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν. 3164/ 2003, ησλ νπνίσλ ε πξψηε ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ή
πξφζθιεζεο έγηλε πξηλ απφ ηηο 3.3.2004, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 716/1977, ελψ νη απνκέλνπζεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ινηπνχο
δηαγσληζκνχο δηαθφπηνληαη θαη νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί καηαηψλνληαη, δπλάκελνη λα επαλαιεθζνχλ
κε ηήξεζε ηνπ Ν. 716/1977 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.»
2. ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 308/Α΄/ 31.12. 2003, ε θξάζε «εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 1, 2, 3, 4, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5, 8 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη έμη

κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο», αληηθαζίζηαηαη απφ
ηφηε πνπ ίζρπζε κε ηε θξάζε «εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5, 8
θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αλαζηέιιεηαη κέρξη 31.12.2004.»
Άξζξν 25
Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο θαη δηακνλήο αιινδαπψλ
α. Άδεηεο δηακνλήο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο παξαηάζεθε κέρξη ηηο 30.6.2003, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23
ηνπ Ν. 3103/ 2003 (ΦΔΚ 23 Α΄), θαζψο θαη άδεηεο δηακνλήο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ αλσηέξσ
εκεξνκελία ή ζα ιήμνπλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο κέρξη
30.6.2004, ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο.
Αιινδαπνί νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ ξχζκηζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα
ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο θαη δηακνλήο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέρξη ηηο
30.6.2004.
β. Η αίηεζε γηα ηε ιήςε άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2910/2001, φπσο ηζρχεη. Δηδηθά γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ίδην λφκν, αξθεί ε
αζθαιηζηηθή θάιπςε εθαηφλ πελήληα (150) εκεξψλ γηα ην δηάζηεκα απφ 1.7.2003 κέρξη 30.6.2004.
Όζνη εθ ησλ αλσηέξσ δελ πιεξνχλ ηελ πξναλαθεξφκελε πξνυπφζεζε δχλαληαη λα θαηαβάινπλ νη
ίδηνη ηηο εηζθνξέο πνπ απαηηνχληαη γηα κηθηή αζθάιηζε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εθαηφλ πελήληα
(150) εκεξψλ ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα εθάπαμ θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο.
γ. Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 3202/2003 (ΦΔΚ 284 Α΄) ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνχζα
ξχζκηζε.
(Με ηιρ παπ. 10 και 11 ηος άπθπος 91 ηος Ν. 3386/05, ΦΔΚ-212 Α’ οπίζεηαι όηι : «10.α. Άδεηεο
δηακνλήο, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο παξαηάζεθε κέρξη ηηο 30.6.2004, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.
3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄), θαζψο θαη άδεηεο δηακνλήο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη
δελ έρνπλ αλαλεσζεί, παξαηείλνληαη, απηνδηθαίσο, κέρξη 31.12.2005, ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο
ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο.
Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ππνβάιινπλ αίηεζε γηα
ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη ηηο 31.10.2005. Οη
Γηεπζχλζεηο Δξγαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππνρξενχληαη λα εθδψζνπλ ηηο άδεηεο
εξγαζίαο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ αθφηνπ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε θαη φρη
πέξαλ ηεο 31.12.2005.
Οη αηηήζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ππνβάιινληαη ζηνπο νηθείνπο δήκνπο ή
θνηλφηεηεο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο άδεηαο εξγαζίαο. ε φζεο
πεξηπηψζεηο έρεη εθδνζεί άδεηα εξγαζίαο θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο
απνξξίθζεθαλ σο εθπξφζεζκεο ή εθθξεκνχλ, επαλεμεηάδνληαη, απηεπαγγέιησο, απφ ηελ νηθεία
Πεξηθέξεηα. ε φζεο απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί άδεηεο εξγαζίαο θαη δελ έρεη
ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα ή δελ
πξναπαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο, ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ
31.10.2005. Οη αλσηέξσ άδεηεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2910/2001 θαη έρνπλ
δηάξθεηα ηζφρξνλε κε ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο εξγαζίαο.

β. Οη αηηήζεηο γηα ηε ιήςε άδεηαο εξγαζίαο θαη δηακνλήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2910/2001, φπσο ηζρχεη.
Δηδηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ίδην λφκν θαη
γηα ην δηάζηεκα απφ 1.7.2003 κέρξη ηελ εκε
ξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε άδεηαο εξγαζίαο, αξθεί ε αζθαιηζηηθή θάιπςε εθαηφλ
πελήληα εκεξψλ εηεζίσο. Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δελ πιεξνχλ ηελ πξναλαθεξφκελε πξνυπφζεζε
κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ νη ίδηνη ηηο εηζθνξέο πνπ απαηηνχληαη γηα αζθάιηζε εθαηφλ πελήληα εκεξψλ
εηεζίσο ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα εθάπαμ θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο.
γ. Η παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3202/2003 (ΦΔΚ 284 Α΄) γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο πξνο ιήςε
άδεηαο εξγαζίαο θαη δηακνλήο ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνχζα ξχζκηζε» - βι. παξ. 11 άξζξνπ 91 Ν.
3386/05).
(Με ηην παπ. 4 ηος άπθπος 26 ηος Ν. 3448/06, ΦΔΚ-57 Α’ οπίζεηαι όηι : «α. Οη άδεηεο δηακνλήο
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΚ 212 Α΄),
θαζψο θαη εθείλεο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηνχ ηνπ λφκνπ κέρξη 31.12.2005
θαη δελ έρνπλ αλαλεσζεί, παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο κέρξη 30.4.2006, ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο
ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο. Μέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο γηα
ηελ αλαλέσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 91
ηνπ λ. 3386/2005. Η πξνζεζκία ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
παξαηείλεηαη απφ ηφηε πνπ έιεμε κέρξη θαη 31.5.2006. Μέρξη 30.4.2006 παξαηείλεηαη θαη ε
πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην πέκπην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 11
ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005.
β. Οη άδεηεο δηακνλήο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 1.1.2006 κέρξη θαη 30.4.2006 παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο
έσο 30.4.2006 θαη αλαλεψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3386/2005»).
Άξζξν 26
Άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη απφ βαζκνθφξνπο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3013/ 2002 (ΦΔΚ 102 Α΄) πξνζηίζεληαη ηα
αθφινπζα εδάθηα:
«Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ θαη
Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε
νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έηνο, βαζκνθφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίνη είλαη
γξακκέλνη ζηα κεηξψα εθέδξσλ απηήο θαη είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ.
Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Με
θνηλή απφθαζε, ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο
αλσηέξσ, πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ ηεο δηθαηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ Ν. 2592/1998, ζχληαμεο.»

Άξζξν 27
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπ.
Άξζξν 28
Έλαξμε ηζρχνο
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή
ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 24 Μαΐνπ 2004
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο
Αζήλα, 24 Μαΐνπ 2004

