ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΓ΄, 1 Ιουνίου 2010,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
∆ιεκπ.

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι δήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και
δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση
της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του
δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος
και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).
Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του
κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα
στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση δήµων
1. Οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
συνιστώνται ανά νοµό ως εξής:
1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αγρινίου µε έδρα το Αγρίνιο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαµπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ.

Παναιτωλικού η. Αρακύνθου θ. Μακρύνειας και ι. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Άκτιου - Βόνιτσας µε έδρα τη Βόνιτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανακτόριου β. Παλαίρου
και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ξηροµέρου µε έδρα τον Αστακό αποτελούµενος από τους δήµους α. Αστακού β. Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Ναυπακτίας µε έδρα τη Ναύπακτο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ναυπάκτου β. Αποδοτιάς γ.
Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι
οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αµφιλοχίας µε έδρα την Αµφιλοχία αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµφιλοχίας β. Ινάχου και
γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Θέρµου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
Γ. Ο ∆ήµος Θέρµου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ναυπλιέων µε έδρα το Ναύπλιο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ναυπλιέων β. Νέας Τίρυνθας γ.
Μιδέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ερµιονίδας µε έδρα το Κρανίδι αποτελούµενος από τους δήµους α. Ερµιόνης και β. Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Επιδαύρου µε έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούµενος από τους
δήµους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται.
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4. ∆ήµος Άργους – Μυκηνών µε έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούµενος από τους δήµους α. Άργους β. Νέας Κίου γ. Λέρνας δ. Μυκηναίων ε.
Κουτσοποδίου στ. Λυρκείας και τις κοινότητες α. Αχλαδόκαµπου β. Αλέας οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος Επιδαύρου χαρακτηρίζεται ως ορεινός
3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Τρίπολης µε έδρα την Τρίπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Τρίπολης β. Τεγέας γ. Σκιρίτιδας
δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου στ. Φαλάνθου ζ. Λεβιδίου και
η. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Nότιας Κυνουρίας µε έδρα το Λεωνίδιο αποτελούµενος από τους δήµους α. Λεωνιδίου β. Τυρού και
την κοινότητα Κοσµά, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Γορτυνίας µε έδρα τη ∆ηµητσάνα αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆ηµητσάνης β. Ηραίας γ. Λαγκαδίων δ. Τρικολώνων ε. Κοντοβαζαίνης στ. Τροπαίων
ζ. Κλείτορος και η. Βυτίνας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Μεγαλόπολης µε έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Μεγαλόπολης β. Γόρτυνος και γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καµία
µεταβολή.
Γ. Οι δήµοι Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας Κυνουρίας
χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αρταίων µε έδρα την Άρτα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αρταίων β. Αµβρακικού γ. Βλαχέρνας δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Νικολάου Σκουφά µε έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κοµµένο αποτελούµενος από τους δήµους
α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κοµποτίου και την κοινότητα Κοµµένου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη µε έδρα την Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα τις πηγές Τετραφυλίας αποτελούµενος από τους δήµους α. Ηρακλείας β. Γεωργίου
Καραϊσκάκη και γ.Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων µε έδρα το Βουλγαρέλι αποτελούµενος από τους δήµους α. Αθαµανίας β.
Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριανών β. Μελισσουργών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Οι δήµοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουµέρκων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5.1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος µε έδρα τη Νέα
Φιλαδέλφεια αποτελούµενος από τους δήµους α. Νέας
Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Παπάγου - Χολαργού µε έδρα το Χολαργό αποτελούµενος από τους δήµους α. Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος ∆άφνης – Υµηττού µε έδρα τη ∆άφνη αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆άφνης και β. Υµηττού, οι
οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Κηφισιάς µε έδρα την Κηφισιά αποτελούµενος από τους δήµους α. Κηφισιάς β. Νέας Ερυθραίας και

γ. Εκάλης, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Πεντέλης µε έδρα τα Μελίσσια αποτελούµενος από τους δήµους α. Μελισσίων β. Πεντέλης και γ.
Νέας Πεντέλης, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Μοσχάτου - Ταύρου µε έδρα το Μοσχάτο αποτελούµενος από τους δήµους α. Μοσχάτου β. Ταύρου,
οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Φιλοθέης - Ψυχικού µε έδρα το Ψυχικό αποτελούµενος από τους δήµους α. Ψυχικού β. Νέου Ψυχικού και γ. Φιλοθέης, οι οποίοι καταργούνται.
8. ∆ήµος Λυκόβρυσης - Πεύκης µε έδρα την Πεύκη αποτελούµενος από τους δήµους α. Πεύκης και β. Λυκοβρύσεως, οι οποίοι καταργούνται.
9. ∆ήµος Ελληνικού - Αργυρούπολης µε έδρα την Αργυρούπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελληνικού και β. Αργυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.
10. ∆ήµος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού µε έδρα
τους Αγίους Αναργύρους αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγίων Αναργύρων και β. Καµατερού, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Στους δήµους α. Αθηναίων β. Βύρωνος γ. Καλλιθέας
δ. Καισαριανής ε. Ηρακλείου στ. Ηλιουπόλεως ζ. Ζωγράφου η. Γαλατσίου θ. Βριλησσίων ι. Αµαρουσίου ια. Αλίµου ιβ. Αιγάλεω ιγ. Ιλίου ιδ. Αγίου ∆ηµητρίου ιε. Αγίας
Παρασκευής ιστ. Αγίας Βαρβάρας ιζ. Γλυφάδας ιη. Πετρουπόλεως ιθ. Χαλανδρίου κ. Χαϊδαρίου κα. Περιστερίου κβ. Παλαιού Φαλήρου κγ. Νέας Ιωνίας κδ. Μεταµορφώσεως κε. Νέας Σµύρνης δεν επέρχεται καµία αλλαγή.
5.2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας µε έδρα το Κερατσίνι αποτελούµενος από τους δήµους α. Κερατσινίου
και β. ∆ραπετσώνας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη µε έδρα τη Νίκαια αποτελούµενος από τους δήµους α. Νικαίας και β.
Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Τροιζηνίας µε έδρα το Γαλατά αποτελούµενος από τους δήµους α. Τροιζήνος και β. Μεθάνων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Κυθήρων µε έδρα τα Κύθηρα αποτελούµενος από το δήµο Κυθήρων και την κοινότητα Αντικυθήρων, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Σαλαµίνας µε έδρα τη Σαλαµίνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Σαλαµίνας και β. Αµπελακίων, οι
οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγκιστρίου αναγνωρίζεται σε δήµο, µε
όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.
Γ. Στους δήµους α. Πειραιώς β. Περάµατος γ. Κορυδαλλού δ. Αίγινας ε. Σπετσών στ. Πόρου και ζ. Ύδρας
δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
5.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ωρωπού µε έδρα τον Ωρωπό αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ωρωπίων β. Αυλώνος γ. Καλάµου και
τις κοινότητες α. Συκάµινου β. Πολυδενδρίου γ. Μαρκοπούλου Ωρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ. Αφιδνών, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μαραθώνος µε έδρα τo Μαραθώνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Μαραθώνος β. Νέας Μάκρης και τις κοινότητες α. Γραµµατικού β. Βαρνάβα, οι οποίοι καταργούνται.

3
3. ∆ήµος Ραφήνας - Πικερµίου µε έδρα τη Ραφήνα αποτελούµενος από το δήµο Ραφήνας και την κοινότητα
Πικερµίου, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος ∆ιονύσου µε έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούµενος τους δήµους α. Αγίου Στεφάνου β. ∆ροσιάς γ.
∆ιονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταµάτας β.
Κρυονερίου Ροδοπόλεως, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αχαρνών µε έδρα τις Αχαρνές αποτελούµενος από τους δήµους α. Αχαρνών και β. Θρακοµακεδόνων, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Παλλήνης µε έδρα το Γέρακα αποτελούµενος από τους δήµους α. Παλλήνης β. Γέρακα και την κοινότητα Ανθούσης, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Παιανίας µε έδρα την Παιανία αποτελούµενος από τους δήµους α. Παιανίας και β. Γλυκών Νερών,
οι οποίοι καταργούνται.
8. ∆ήµος Σπάτων - Αρτέµιδος µε έδρα τα Σπάτα αποτελούµενος από τους δήµους α. Σπάτων – Λούτσας και
β. Αρτέµιδος (Λούτσας), οι οποίοι καταργούνται.
9. ∆ήµος Λαυρεωτικής µε έδρα το Λαύριο αποτελούµενος από τους δήµους α. Λαυρεωτικής β. Κερατέας και
την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίοι καταργούνται.
10. ∆ήµος Σαρωνικού µε έδρα τα Καλύβια Θορικού αποτελούµενος από τους δήµους α. Καλυβίων Θορικού β.
Αναβύσσου και τις κοινότητες α. Σαρωνίδος β. Κουβαρά
γ. Παλαιάς Φώκαιας, οι οποίοι καταργούνται.
11. ∆ήµος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης µε έδρα
τη Βούλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Βούλας β.
Βάρης και γ. Βουλιαγµένης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήµους α. Κρωπίας και β. Μαρκόπουλου Μεσογαίας δεν επέρχεται καµία µεταβολή.

λούµενος από τους δήµους α. Καλαβρύτων β. Αροανίας
γ. Παΐων και δ.Λευκασίου, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αιγιαλείας µε έδρα το Αίγιο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αιγίου β. Συµπολιτείας γ. Ερινεού δ.
∆ιακοπτού ε. Ακράτας και στ. Αιγείρας, οι οποίοι καταργούνται.

5.4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ελευσίνας µε έδρα την Ελευσίνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελευσίνος και β. Μαγούλας,
οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας µε έδρα τη Μάνδρα αποτελούµενος από τους δήµους α. Μάνδρας β. Βιλίων γ.
Ερυθρών και την κοινότητα Οινόης, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Μεγαρέων µε έδρα τα Μέγαρα αποτελούµενος από τους δήµους α. Μεγαρέων και β. Νέας Περάµου,
οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Φυλής µε έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούµενος τους δήµους α. Άνω Λιοσίων β. Ζεφυρίου και γ. Φυλής, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Ασπροπύργου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.

8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος ∆εσκάτης µε έδρα τη ∆εσκάτη αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆εσκάτης και β. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Γρεβενών µε έδρα τα Γρεβενά αποτελούµενος από τους δήµους α. Γρεβενών β. Βεντζίου γ. Ηρακλεωτών δ. Αγίου Κοσµά ε. Γόργιανης στ. Θεόδωρου
Ζιάκα και τις κοινότητες α. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ.
Περιβολίου δ. Σαµαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. ∆ότσικου ζ.
Σµίξης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος ∆εσκάτης χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Πατρέων µε έδρα την Πάτρα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Πατρέων β. Βραχναίικων γ. Ρίου δ.
Μεσσάτιδος και ε. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ερυµάνθου µε έδρα τη Χαλανδρίτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Τριταίας β. Φαρρών και τις
κοινότητες α. Καλεντζίου β. Λεόντιου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας µε έδρα την Κάτω Αχαΐα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ωλένιας β. Μόβρης γ.
∆ύµης και δ. Λαρισσού, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Καλαβρύτων µε έδρα τα Καλάβρυτα αποτε-

7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Τανάγρας µε έδρα το Σχηµατάρι αποτελούµενος από τους δήµους α. Σχηµαταρίου β. Οινοφύτων γ.
Τανάγρας και δ. ∆ερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Θηβαίων µε έδρα τη Θήβα αποτελούµενος από τους δήµους α. Θηβαίων β. Θίσβης γ. Βαγίων δ. Πλαταιών, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Αλιάρτου µε έδρα την Αλίαρτο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αλιάρτου β. Θεσπιέων, οι οποίοι
καταργούνται.
4. ∆ήµος Ορχοµενού µε έδρα τον Ορχοµενό αποτελούµενος από τους δήµους α. Ορχοµενού β. Ακραιφνίας,
οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Λεβαδέων µε έδρα τη Λιβαδειά αποτελούµενος από τους δήµους α. Λεβαδέων β. Χαιρωνείας γ. ∆αύλειας δ. Κορώνειας και την κοινότητα Κυριακίου, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος ∆ιστόµου - Αράχοβας - Αντίκυρας µε έδρα το
∆ίστοµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αραχόβης
β. ∆ιστόµου και την κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος ∆ιστόµου - Αράχοβας – Αντίκυρας χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

9. ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος ∆ράµας µε έδρα τη ∆ράµα αποτελούµενος από το δήµο ∆ράµας και την κοινότητα Σιδηρονέρου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Προσοτσάνης µε έδρα τη Προσοτσάνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Προσοτσάνης και β. Σιταγρών, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Παρανεστίου µε έδρα το Παρανέστι αποτελούµενος από τους δήµους α. Παρανεστίου και β. Νικηφόρου, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος ∆οξάτου µε έδρα το Καλαµπάκι αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆οξάτου και β. Καλαµπακίου,
οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Κάτω Νευροκοπίου δεν επέρχεται καµία
µεταβολή.
Γ. Οι δήµοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου χαρακτηρίζοντας ως ορεινοί.
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10. ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ρόδου µε έδρα τη Ρόδο αποτελούµενος από
τους δήµους α. Ρόδου β. Νότιας Ρόδου γ. Πεταλούδων
δ. Λινδίων ε. Καµείρου στ. Καλλιθέας ζ. Αφάντου η. Ιαλυσού θ. Αταβύρου και ι. Αρχαγγέλου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Κω µε έδρα την Κω αποτελούµενος από τους
δήµους α. Κω β. Ηρακλειδών και γ. ∆ικαίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Καρπάθου µε έδρα την Κάρπαθο και ιστορική
έδρα τον Όλυµπο Καρπάθου αποτελούµενος από το δήµο Καρπάθου και την κοινότητα Ολύµπου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγαθονησίου αναγνωρίζεται σε δήµο,
µε όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως
κοινότητας.
Γ. Στους δήµους α. Νισύρου β. Πάτµου γ. Καλύµνιων δ.
Λειψών ε. Λέρου στ. Κάσου ζ. Μεγίστης η. Σύµης θ. Τήλου ι. Χάλκης και ια. Αστυπάλαιας δεν επέρχεται καµία
µεταβολή.
11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αλεξανδρούπολης µε έδρα την Αλεξανδρούπολη και ιστορική έδρα τη Βήρα αποτελούµενος από
τους δήµους α. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και
γ. Φερών, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Σουφλίου µε έδρα το Σουφλί αποτελούµενος
από τους δήµους α. Σουφλίου και β. Τυχερού γ. Ορφέα,
οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου µε έδρα το ∆ιδυµότειχο αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆ιδυµοτείχου και β. Μεταξάδων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Ορεστιάδας µε έδρα την Ορεστιάδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ορεστιάδος β. Βύσσας γ.
Κυπρίνου και δ. Τριγώνου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Σαµοθράκης δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Χαλκιδέων µε έδρα τη Χαλκίδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Χαλκιδέων β. Ληλαντίων γ. Ανθηδώνος δ. Νέας Αρτάκης και ε. Αυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων µε έδρα τα Ψαχνά αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆ιρφύων και β. Μεσσαπίων, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ερέτριας µε έδρα την Ερέτρια αποτελούµενος από τους δήµους α. Ερέτριας και β. Αµαρυνθίων, οι
οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Καρύστου µε έδρα την Κάρυστο αποτελούµενος από τους δήµους α. Καρύστου β. Στυρέων γ. Μαρµαρίου και την κοινότητα Καφηρέως, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Ιστιαίας - Αιδηψού µε έδρα την Ιστιαία αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιστιαίας β. Αιδηψού γ. Αρτεµισίου δ. Ωρεών και την κοινότητα Λιχάδος, οι οποίοι
καταργούνται.
6. ∆ήµος Μαντουδίου - Λίµνης – Αγίας ΄Αννας µε έδρα
τη Λίµνη Ευβοίας αποτελούµενος από τους δήµους α.
Νηλέως β. Ελυµνίων και γ. Κηρέως, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου µε έδρα το Αλιβέρι και ι-

στορική έδρα την Κύµη αποτελούµενος από τους δήµους α. Κύµης β. Κονιστρών γ. Ταµυνέων δ. Αυλώνος και
ε. ∆υστίων, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Σκύρου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Καρπενησίου µε έδρα το Καρπενήσι αποτελούµενος από τους δήµους α. Καρπενησίου β. Φουρνά γ.
Προυσσού δ. Ποταµιάς ε. ∆οµνίστας και στ. Κτηµενίων,
οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Αγράφων µε έδρα το Κερασοχώρι αποτελούµενος από τους δήµους α. Φραγκίστας β. Βίνιανης γ. Ασπροποτάµου δ. Απεραντίων και ε. Αγράφων, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Ο ∆ήµος Αγράφων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α. Συνιστάται ο κατωτέρω δήµος:
∆ήµος Ζακύνθου µε έδρα τη Ζάκυνθο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ζακυνθίων β. Αλυκών γ. Αρκαδίων δ.
Αρτεµισίων ε. Ελατίων και στ. Λαγανά, οι οποίοι καταργούνται.
15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ζαχάρως µε έδρα τη Ζαχάρω αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ζαχάρως και β. Φιγαλείας, οι οποίοι
καταργούνται.
2. ∆ήµος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων µε έδρα τα Κρέστενα και ιστορική έδρα την Ανδρίτσαινα αποτελούµενος από τους δήµους α. Σκιλλούντος β. Ανδριτσαίνης και
γ. Αλιφείρας, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Πύργου µε έδρα τον Πύργο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Πύργου β. Ωλένης γ. Ιαρδανού και
δ. Βώλακος, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Ήλιδας µε έδρα την Αµαλιάδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµαλιάδας και β. Πηνείας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας µε έδρα την Αρχαία Ολυµπία αποτελούµενος από τους δήµους α. Αρχαίας Ολυµπίας β. Λασιώνος γ. Φολόης και δ. Λαµπείας, οι οποίοι
καταργούνται.
6. ∆ήµος Ανδραβίδας - Κυλλήνης µε έδρα τα Λεχαινά
και ιστορική έδρα τη Βάρδα αποτελούµενος από τους
δήµους α. Λεχαινών β. Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλήνης και δ. Βουπρασιάς, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Πηνειού µε έδρα τη Γαστούνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Γαστούνης β. Βαρθολοµιού και
γ. Τραγανού, οι οποίοι καταργούνται.
16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Βέροιας µε έδρα τη Βέροια και ιστορική έδρα
τη Βεργίνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Βέροιας
β. Αποστόλου Παύλου γ. ∆οβρά δ. Βεργίνας και ε. Μακεδονίδος, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Αλεξάνδρειας µε έδρα την Αλεξάνδρεια αποτελούµενος από τους δήµους α. Αλεξανδρείας β. Πλατέος γ. Μελίκης και δ. Αντιγονιδών, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Νάουσας µε έδρα τη Νάουσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Νάουσας β. Ανθεµίων και γ. Ειρηνουπόλης, οι οποίοι καταργούνται.
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17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο και ιστορική
έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό αποτελούµενος από τους δήµους α. Ηρακλείου β. Γοργολαΐνης γ. Τεµένους δ. Παλιανής και ε. Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μαλεβιζίου µε έδρα το Γάζι αποτελούµενος
από τους δήµους α. Γαζίου β. Κρουσώνα και γ. Τυλίσου,
οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Αρχανών - Αστερουσίων µε έδρα τα Πεζά και
ιστορικές έδρες τις Αρχάνες και τον Πύργο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αρχανών β. Νίκου Καζαντζάκη
και γ. Αστερουσίων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Φαιστού µε έδρα τις Μοίρες και ιστορική έδρα το Τυµπάκι αποτελούµενος από τους δήµους α. Μοιρών β. Τυµπακίου γ. Ζαρού, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Γόρτυνας µε έδρα τους Άγιους ∆έκα αποτελούµενος από τους δήµους α. Κόφινα β. Αγίας Βαρβάρας γ. Γόρτυνας και δ. Ρούβα, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Χερσονήσου µε έδρα τις Γούρνες αποτελούµενος από τους δήµους α. Χερσονήσου β. Γουβών γ.
Μαλλίων και δ. Επισκοπής, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας µε έδρα τον Ευαγγελισµό
Καστελλίου και ιστορικές έδρες το Καστέλλι και το Αρκαλοχώρι αποτελούµενος από τους δήµους α. Αρκαλοχωρίου β. Καστελλίου και γ. Θραψανού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Βιάννου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
Γ. Ο δήµος Βιάννου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ηγουµενίτσας µε έδρα την Ηγουµενίτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ηγουµενίτσης β. Συβότων γ. Μαργαριτίου δ. Παραποτάµου και την κοινότητα Πέρδικας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Φιλιατών µε έδρα τις Φιλιάτες αποτελούµενος από τους δήµους α. Φιλιατών και β. Σαγιάδας, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Σουλίου µε έδρα την Παραµυθιά και ιστορική
έδρα τη Σαµονίδα Σουλίου αποτελούµενος από τους δήµους α. Παραµυθιάς β. Αχέροντα και την κοινότητα Σουλίου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος Φιλιατών χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελούµενος από τους δήµους α. Θεσσαλονίκης και β.
Τριανδρίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Κορδελιού - Ευόσµου µε έδρα τον Εύοσµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελευθερίου-Κορδελιού και β. Ευόσµου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Νεάπολης - Συκεών µε έδρα τις Συκιές αποτελούµενος από τους δήµους α. Συκεών β. Αγίου Παύλου γ. Νεαπόλεως και δ. Πεύκων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Παύλου Μελά µε έδρα τη Σταυρούπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Σταυρουπόλεως β.
Πολίχνης και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης µε έδρα τους Αµπελόκηπους αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµπελοκήπων και β. Μενεµένης, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη µε έδρα το Πανόραµα και

ιστορική έδρα το Χορτιάτη αποτελούµενος από τους δήµους α. Πανοράµατος β. Πυλαίας και γ. Χορτιάτη, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Χαλκηδόνος µε έδρα τα Κουφάλια και ιστορική έδρα τη Γέφυρα αποτελούµενος από τους δήµους α.
Χαλκηδόνος β. Αγίου Αθανασίου και γ. Κουφαλίων, οι οποίοι καταργούνται.
8. ∆ήµος ∆έλτα µε έδρα τη Σίνδο αποτελούµενος από
τους δήµους α. Εχεδώρου β. Αξιού και γ. Χαλάστρας, οι
οποίοι καταργούνται.
9. ∆ήµος Ωραιοκάστρου µε έδρα το Ωραιόκαστρο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ωραιοκάστρου β. Μυγδονίας και γ. Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται.
10. ∆ήµος Λαγκαδά µε έδρα τον Λαγκαδά και ιστορική
έδρα τον Λαχανά αποτελούµενος από τους δήµους α.
Λαγκαδά β. Λαχανά γ. Ασσήρου δ. Σοχού ε. Καλλινδοίων στ. Κορωνείας και ζ. Βερτίσκου, οι οποίοι καταργούνται.
11. ∆ήµος Θερµαϊκού µε έδρα την Περαία αποτελούµενος από τους δήµους α. Θερµαϊκού β. Επανοµής γ.
Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται.
12. ∆ήµος Θέρµης µε έδρα τη Θέρµη αποτελούµενος
από τους δήµους α. Θέρµης β. Μίκρας γ. Βασιλικών, οι οποίοι καταργούνται.
13. ∆ήµος Βόλβης µε έδρα το Σταυρό αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αγίου Γεωργίου β. Μαδύτου γ. Αρεθούσας δ. Απολλωνίας ε. Ρεντίνας και στ. Εγνατίας, οι
οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Καλαµαριάς δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ιωαννιτών µε έδρα τα Ιωάννινα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιωαννιτών β. Ανατολής γ. Περάµατος δ. Παµβώτιδας ε. Μπιζανίου και την κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ζαγορίου µε έδρα τους Ασπραγγέλους αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανατολικού Ζαγορίου β.
Κεντρικού Ζαγορίου γ. Τύµφης και τις κοινότητες α. Βοβούσης β. Πάπιγκου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Κόνιτσας µε έδρα την Κόνιτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Κόνιτσας β. Μαστοροχωρίων
και τις κοινότητες α. ∆ιστράτου β. Αετοµηλίτσης γ.
Φούρκας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Πωγωνίου µε έδρα το Καλπάκι και ιστορική έδρα το ∆ελβινάκι αποτελούµενος από τους δήµους α.
Καλπακίου β. ∆ελβινακίου γ. Άνω Πωγωνίου δ. Άνω Καλαµά και τις κοινότητες α. Πωγωνιανής β. Λάβδανης, οι
οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Βορείων Τζουµέρκων µε έδρα τα Πράµαντα
αποτελούµενος από τους δήµους α. Τζουµέρκων β. Πράµαντων γ. Κατσανοχωρίων και τις κοινότητες α. Σιράκου
β. Καλαρρυτών γ. Ματσουκίου και δ. Βαθυπέδου, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Μετσόβου µε έδρα το Μέτσοβο αποτελούµενος από τους δήµους α. Μετσόβου β. Εγνατίας και την
κοινότητα Μηλέας, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος ∆ωδώνης µε έδρα την Αγία Κυριακή αποτελούµενος από τους δήµους α. ∆ωδώνης β. Λάκκας Σουλίου γ. Αγίου ∆ηµητρίου και δ. Σελλών, οι οποίοι καταργούνται.
8. ∆ήµος Ζίτσας µε έδρα την Ελεούσα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ζίτσας β. Πασσαρώνος γ. Μολοσ-
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σών δ. Εκάλης και ε. Ευρυµενών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Οι δήµοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Βόρειων Τζουµέρκων, Μετσόβου και Ζαγορίου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
21. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Καβάλας µε έδρα την Καβάλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Καβάλας και β. Φιλίππων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Νέστου µε έδρα τη Χρυσούπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Χρυσούπολης β. Κεραµωτής
και γ. Ορεινού, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Παγγαίου µε έδρα την Ελευθερούπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελευθερούπολης β.
Πιερέων γ. Παγγαίου δ. Ελευθερών και ε. Ορφανού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Θάσου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αργιθέας µε έδρα το Ανθηρό αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αχελώου β. Αργιθέας και την κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας,οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Λίµνης Πλαστήρα µε έδρα το Μορφοβούνι αποτελούµενος από τους δήµους α. Νεβρόπολης Αγράφων και β. Πλαστήρα, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Παλαµά µε έδρα τον Παλαµά αποτελούµενος
από τους δήµους α. Παλαµά και β. Φύλλου και γ. Σελλάνων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Σοφάδων µε έδρα τους Σοφάδες αποτελούµενος από τους δήµους α. Σοφάδων β. Άρνης γ. Ρεντίνης δ. Ταµασίου και ε. Μενελαϊδας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Καρδίτσας β. Κάµπου γ. Ιτάµου δ. Μητρόπολης και ε. Καλλιφώνιου, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Μουζακίου µε έδρα το Μουζάκι αποτελούµενος από τους δήµους α. Μουζακίου β. Παµίσου και γ. Ιθώµης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Οι δήµοι Αργιθέας και Λίµνης Πλαστήρα χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά αποτελούµενος από τους δήµους α. Καστοριάς β. Αγίας Τριάδος γ.
Μεσοποταµίας δ. Κορεστίων ε. Αγίων Αναργύρων στ.
Μακεδνών ζ. Βιτσίου και η. Κλεισούρας και την κοινότητα Καστρακίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ορεστίδος µε έδρα το Άργος Ορεστικό αποτελούµενος από τους δήµους α. Ορεστίδος και β. Ίωνα
∆ραγούµη, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Νεστορίου µε έδρα το Νεστόριο αποτελούµενος από τους δήµους α. Νεστορίου β. Ακριτών και τις
κοινότητες α. Γράµµου β. Αρρένων, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος Νεστορίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα αποτελούµε-

νος από τους δήµους α. Κερκυραίων β. Μελιτειέων γ.
Κορισσίων δ. Παρελίων ε. Παλιοκαστριτών στ. Λευκιµµαίων ζ. Φαιάκων η. Θιναλίου θ. Εσπερίων ι. Αχιλλείων
ια. Αγίου Γεωργίου ιβ. Κασσωπαίων και τις κοινότητες α.
Οθώνων β. Μαθρακίου γ. Ερεικούσσης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Παξών δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε έδρα το Αργοστόλι αποτελούµενος από τους δήµους α. Αργοστολίου β. Σάµης γ.
Πυλαρέων δ. Παλικής ε. Λειβαθούς στ. Ελειού – Προνών
ζ. Ερίσου και την κοινότητα Οµαλών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Ιθάκης δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς αποτελούµενος από
τους δήµους α. Κιλκίς β. Κρουσσών γ. Χέρσου δ. Πικρολίµνης ε. Μουριών στ. Γαλλικού ζ. ∆οϊράνης, οι οποίοι
καταργούνται.
2. ∆ήµος Παιονίας µε έδρα το Πολύκαστρο και ιστορική έδρα τη Γουµένισσα αποτελούµενος από τους δήµους
α. Πολυκάστρου β. Ευρωπού γ. Αξιούπολης δ. Γουµένισσας και την κοινότητα Λιβαδίων, οι οποίοι καταργούνται.
27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη και ιστορική έδρα την Αιανή αποτελούµενος από τους δήµους α.Κοζάνης β. Αιανής γ. Ελιµείας δ. ∆ηµητρίου Υψηλάντη ε. Ελλησπόντου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Βοΐου µε έδρα τη Σιάτιστα και ιστορική έδρα
τη Νεάπολη αποτελούµενος από τους δήµους α. Σιάτιστας β. Νεάπολης γ. Τσοτυλίου δ. Ασκίου και την κοινότητα Πεντάλοφου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Εορδαίας µε έδρα την Πτολεµαΐδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Πτολεµαΐδας β. Βερµίου
γ. Μουρικίου δ. Αγίας Παρασκευής και την κοινότητα
Βλάστης, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Σερβίων - Βελβεντού µε έδρα τα Σέρβια αποτελούµενος από τους δήµους α. Σερβίων β. Καµβουνίων
γ. Βελβεντού και την κοινότητα Λιβαδερού, οι οποίοι καταργούνται.
28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κορινθίων µε έδρα την Κόρινθο αποτελούµενος από τους δήµους α. Κορινθίων β. Σαρωνικού γ. Σολυγείας δ. Άσσου – Λεχαίου ε. Τενέας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Σικυωνίων µε έδρα το Κιάτο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Σικυωνίων β. Στυµφαλίας και γ. Φενεού, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης µε έδρα το Ξυλόκαστρο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ευρωστίνης
και β. Ξυλοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Βέλου – Βόχας µε έδρα το Ζευγολατιό αποτελούµενος από τους δήµους α. Βέλου β. Βόχας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων µε έδρα το
Λουτράκι αποτελούµενος από τους δήµους α. Λουτρακί-
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ου - Περαχώρας β. Αγίων Θεοδώρων, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Νεµέας δεν επέρχεται καµία αλλαγή
Γ. Ο δήµος Νεµέας χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Σύρου – Ερµούπολης µε έδρα την Ερµούπολη και ιστορική έδρα την Άνω Σύρο αποτελούµενος από
τους δήµους α. Ερµουπόλεως β. Άνω Σύρου γ. Ποσειδωνίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Άνδρου µε έδρα την Άνδρο αποτελούµενος
από τους δήµους α. Άνδρου β. Υδρούσας γ. Κορθίου, οι
οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων µε έδρα τη Νάξο αποτελούµενος από τους δήµους α. Νάξου β. ∆ρυµαλίας και τις κοινότητες α. Σχοινούσσης β. Κουφονησίων
γ. Ηράκλειας δ. ∆ονούσης, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Θήρας µε έδρα τη Θήρα αποτελούµενος από
το δήµο Θήρας και την κοινότητα Οίας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Τήνου µε έδρα την Τήνο και ιστορική έδρα
τον Πάνορµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Τήνου
β. Εξωµβούργου και την κοινότητα Πανόρµου, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Οι κοινότητες α. Κιµώλου β. Φολεγάνδρου γ. Ανάφης δ. Σικίνου και ε. Αντιπάρου αναγνωρίζονται ως δήµοι
µε όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά των αντίστοιχων τέως κοινοτήτων.
Γ. Στους δήµους α. Μυκόνου β. Κέας γ. Σερίφου δ. Κύθνου ε. Σίφνου στ. Αµοργού ζ. Ιητών η. Μήλου θ.Πάρου
δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Σπάρτης µε έδρα τη Σπάρτη και ιστορική έδρα το Μυστρά αποτελούµενος από τους δήµους α.
Σπάρτης β. Οινούντος γ. Μυστρά δ. Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φαρίδος και την κοινότητα Καρυών, οι οποίοι
καταργούνται.
2. ∆ήµος Ανατολικής Μάνης µε έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτελούµενος από τους
δήµους α. Γυθείου β. Σµύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ευρώτα µε έδρα τη Σκάλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Έλους β. Κροκεών γ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Μονεµβασιάς µε έδρα τους Μολάους αποτελούµενος από τους δήµους α. Μονεµβασιάς β. Μολάων
γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Boιών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήµο,
µε όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως
κοινότητας.
31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ελασσόνας µε έδρα την Ελασσόνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αντιχασίων β. Ελασσόνας
γ. Λιβαδίου δ. Ολύµπου ε. Ποταµιάς στ. Σαρανταπόρου
και τις κοινότητες α. Βερδικούσης, β. Καρυάς γ. Τσαρίτσανης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Φαρσάλων µε έδρα τα Φάρσαλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ενιππέα β. Ναρθακίου γ. Πο-

λυδάµαντα και δ. Φαρσάλων, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Αγιάς µε έδρα την Αγιά αποτελούµενος από
τους δήµους α. Αγιάς β. Ευρυµενών γ. Λακέρειας και δ.
Μελιβοίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Τεµπών µε έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική
έδρα τα Αµπελάκια αποτελούµενος από τους δήµους α.
Γόννων β. Κάτω Ολύµπου γ. Μακρυχωρίου δ. Νέσσωνος
και την κοινότητα Αµπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Τυρνάβου µε έδρα τον Τύρναβο αποτελούµενος από τους δήµους α. Τυρνάβου και β. Αµπελώνος, οι
οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Λαρισαίων µε έδρα τη Λάρισα αποτελούµενος από τους δήµους α. Λαρισαίων β. Κοιλάδας και γ.
Γιάννουλης, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Κιλελέρ µε έδρα τη Νίκαια και ιστορική έδρα
το Κιλελέρ αποτελούµενος από τους δήµους α. Πλατυκάµπου β. Κραννώνος γ. Αρµενίου δ. Κιλελέρ και ε. Νίκαιας, οι οποίοι καταργούνται.
32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αγίου Νικολάου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο
και ιστορική έδρα τη Νεάπολη αποτελούµενος από τους
δήµους α. Αγίου Νικολάου β. Νεάπολης και την κοινότητα Βραχασίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Σητείας µε έδρα τη Σητεία αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ιτάνου β. Λεύκης και Σητείας, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ιεράπετρας µε έδρα την Ιεράπετρα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιεράπετρας και β. Μακρύ
Γιαλού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Οροπέδιου Λασιθίου δεν επέρχεται καµία
µεταβολή.
Γ. Ο δήµος Οροπέδιου Λασιθίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγιάσου β. Αγίας Παρασκευής γ.
Γέρας δ. Ερεσού – Αντίσσης ε. Ευεγέρτουλα στ. Καλλονής ζ. Λουτροπόλεως Θερµής η. Μανταµάδου θ. Μήθυµνας ι. Μυτιλήνης ια. Πέτρας ιβ. Πλωµαρίου και ιγ. Πολιχνίτου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Λήµνου µε έδρα τη Μύρινα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ατσικής β. Μούδρου γ. Μύρινας και
δ. Νέας Κούταλης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγίου Ευστρατίου αναγνωρίζεται σε
δήµο, µε όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της
τέως κοινότητας.
34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Α. Συνιστάται δήµος Λευκάδας µε έδρα τη Λευκάδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Απολλωνίων β. Ελλοµένου γ. Καρυάς δ. Λευκάδος ε. Σφακιωτών και τις κοινότητες α. Κάλαµου β. Καστού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στον δήµο Μεγανησίου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Βόλου µε έδρα το Βόλο αποτελούµενος από
τους δήµους α. Αγριάς β. Αισωνίας γ. Βόλου δ. Ιωλκού ε.
Νέας Αγχιάλου στ. Νέας Ιωνίας ζ. Πορταριάς η. Αρτέµι-
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δας και την κοινότητα Μακρινίτσης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ρήγα Φεραίου µε έδρα το Βελεστίνο αποτελούµενος από τους δήµους α. Κάρλας β. Φερών και την
κοινότητα Κεραµιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου µε έδρα τη Ζαγορά αποτελούµενος από τους δήµους α. Ζαγοράς και β. Μουρεσίου, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Αλµυρού µε έδρα τον Αλµυρό αποτελούµενος από τους δήµους α. Αλµυρού β. Πτελεού γ. Σούρπης
και την κοινότητα Ανάβρας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Νοτίου Πηλίου µε έδρα την Αργαλαστή αποτελούµενος από τους δήµους α. Αργαλαστής β. Αφετών
γ. Μηλεών δ. Σηπιάδος και την κοινότητα Τρικερίου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήµους Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου δεν
επέρχεται καµία µεταβολή.
Γ. Ο δήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου χαρακτηρίζεται ως
ορεινός.
36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Καλαµάτας µε έδρα την Καλαµάτα αποτελούµενος από τους δήµους α. Άριος β. Αρφαρών γ. Θουρίας και δ. Καλαµάτας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μεσσήνης µε έδρα τη Μεσσήνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αιπείας β. Ανδρούσας γ. Αριστοµένους δ. Βουφράδων ε. Ιθώµης στ. Μεσσήνης ζ. Πεταλιδίου και την κοινότητα Τρικόρφου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Πύλου – Νέστορος µε έδρα την Πύλο αποτελούµενος από τους δήµους α. Κορώνης β. Μεθώνης γ.
Παπαφλέσσα δ. Πύλου ε. Νέστορος και στ. Χιλιοχωρίων,
οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Τριφυλίας µε έδρα την Κυπαρισσία αποτελούµενος από τους δήµους α. Αετού β. Αυλώνος γ. Γαργαλιάνων δ. Κυπαρισσίας ε. Φιλιατρών και την κοινότητα
Τριπύλας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Οιχαλίας µε έδρα το Μελιγαλά αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανδανίας β. ∆ωρίου γ. Είρας δ.
Μελιγαλά και ε. Οιχαλίας, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος ∆υτικής Μάνης µε έδρα την Καρδαµύλη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αβίας και β. Λεύκτρου,
οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος ∆υτικής Μάνης χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη αποτελούµενος
από τους δήµους α. Ξάνθης και β. Σταυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μύκης µε έδρα τη Σµίνθη αποτελούµενος από το δήµο Μύκης και τις κοινότητες α. Θερµών β. Κοτύλης γ. Σατρών, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Αβδήρων µε έδρα τη Γενισσέα και ιστορική έδρα τα Άβδηρα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αβδήρων β. Βιστωνίδος και γ. Σελέρου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Τοπείρου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Έδεσσας µε έδρα την Έδεσσα αποτελούµε-

νος από τους δήµους α. Βεγορίτιδας και β. Έδεσσας, οι
οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Αλµωπίας µε έδρα την Αριδαία αποτελούµενος από τους δήµους α. Αριδαίας και β. Εξαπλατάνου, οι
οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Σκύδρας µε έδρα τη Σκύδρα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Μενηίδος και β. Σκύδρας, οι οποίοι
καταργούνται.
4. ∆ήµος Πέλλας µε έδρα τα Γιαννιτσά και ιστορική έδρα την Πέλλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Γιαννιτσών β. Κύρρου γ. Πέλλας δ. Κρύας Βρύσης και ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.
39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος ∆ίου – Ολύµπου µε έδρα το Λιτόχωρο και ιστορική έδρα το ∆ίον αποτελούµενος από τους δήµους
α. Ανατολικού Ολύµπου β. ∆ίου και γ. Λιτοχώρου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Πύδνας – Κολινδρού µε έδρα το Αιγίνιο και ιστορική έδρα τον Κολινδρό αποτελούµενος από τους
δήµους α. Αιγινίου β. Κολινδρού γ. Μεθώνης και δ. Πύδνας, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Κατερίνης µε έδρα την Κατερίνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελαφίνας β. Κατερίνης γ. Κορινού δ. Παραλίας ε. Πέτρας και στ. Πιερίων, οι οποίοι
καταργούνται.
40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ζαλόγγου και β. Λούρου και γ.
Πρεβέζης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Πάργας µε έδρα το Καναλάκι και ιστορική έδρα την Πάργα αποτελούµενος από τους δήµους α. Πάργας και β. Φαναρίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Ζηρού µε έδρα τη Φιλιππιάδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανωγείου β. Θεσπρωτικού γ. Φιλιππιάδος και την κοινότητα Κρανέας, οι οποίοι καταργούνται.
41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Ρεθύµνης µε έδρα το Ρέθυµνο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αρκαδίου β. Λαππαίων γ. Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύµνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Μυλοποτάµου µε έδρα το Πέραµα αποτελούµενος από τους δήµους α. Γεροποτάµου β. Κουλούκωνα
και την κοινότητα Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Αµαρίου µε έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα τον Φουρφουρά αποτελούµενος από τους δήµους α. Σιβρίτου και β. Κουρητών, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Αγίου Βασιλείου µε έδρα το Σπήλι αποτελούµενος από τους δήµους α. Λάµπης και β. Φοίνικα, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Ανωγείων δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
Γ. Οι δήµοι Αµαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων
χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
42. ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Κοµοτηνής µε έδρα την Κοµοτηνή αποτελούµενος από τους δήµους α. Αιγείρου β. Κοµοτηνής και γ.
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Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ιάσµου µε έδρα τον Ίασµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιάσµου β. Σώστου και την κοινότητα
Αµαξάδων, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Μαρωνείας-Σαπών µε έδρα τις Σάπες αποτελούµενος από τους δήµους α. Μαρωνείας και β. Σαπών,
οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Αρριανών µε έδρα τη Φιλλύρα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αρριανών β. Φιλλύρας και τις
κοινότητες α. Κέχρου β. Οργάνης, οι οποίοι καταργούνται.
43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Σάµου µε έδρα τη Σάµο και ιστορική έδρα το
Πυθαγόρειο αποτελούµενος από τους δήµους α. Βαθέος
β. Καρλοβασίων γ. Μαραθοκάµπου και δ. Πυθαγορείου,
οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Ικαρίας µε έδρα τον Άγιο Κήρυκο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγίου Κηρύκου β. Ευδήλου
και γ. Ραχών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήµο Φούρνων Κορσεών δεν επέρχεται καµία
µεταβολή.
44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Σιντικής µε έδρα το Σιδηρόκαστρο αποτελούµενος από τους δήµους α. Κερκίνης β. Πετριτσίου γ. Σιδηροκάστρου και τις κοινότητες α. Αγκίστρου β. Αχλαδοχωρίου γ. Προµαχώνος, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Βισαλτίας µε έδρα τη Νιγρίτα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αχινού β. Βισαλτίας γ. Νιγρίτης
και δ. Τραγίλου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Εµµανουήλ Παππά µε έδρα το Χρυσό αποτελούµενος από τους δήµους α. Εµµανουήλ Παππά και β.
Στρυµώνα, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Αµφίπολης µε έδρα το Ροδολίβος αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµφίπολης β. Κορµίστας γ.
Πρώτης και δ. Ροδολίβους, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Νέας Ζίχνης µε έδρα τη Νέα Ζίχνη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αλιστράτης και β. Νέας Ζίχνης, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Ηρακλείας µε έδρα την Ηράκλεια αποτελούµενος από τους δήµους α. Ηρακλείας β. Σκοτούσσης και
γ. Στρυµωνικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Σερρών µε έδρα τις Σέρρες αποτελούµενος
από τους δήµους α. Σερρών β. Καπετάν Μητρουσίου γ.
Λευκώνα δ. Σκουτάρεως και τις κοινότητες α. Άνω Βροντούς β. Ορεινής, οι οποίοι καταργούνται.
45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Πύλης µε έδρα την Πύλη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αιθήκων β. Γόµφων γ. Πιαλείων δ. Πύλης ε. Πινδέων και τις κοινότητες α. Μυροφύλλου β. Νεράιδας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Φαρκαδόνας µε έδρα τη Φαρκαδόνα αποτελούµενος από τους δήµους α. Οιχαλίας β. Πελλιναίων
και γ. Φαρκαδόνας, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Τρικκαίων µε έδρα τα Τρίκαλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Εστιαιώτιδας β. Καλλιδένδρου
γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Παληοκάστρου στ.
Παραληθαίων ζ. Τρικκαίων και η. Φαλωρείας, οι οποίοι
καταργούνται.

4. ∆ήµος Καλαµπάκας µε έδρα την Καλαµπάκα αποτελούµενος από τους δήµους α. Βασιλικής β. Καλαµπάκας
γ. Τυµφαίων δ. Καστανιάς ε. Κλεινοβού στ. Μαλακασίου
ζ. Χασίων, και την κοινότητα Ασπροποτάµου, οι οποίοι
καταργούνται.
46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Αµφίκλειας - Ελάτειας µε έδρα την Κάτω Τιθορέα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµφίκλειας β.
Ελάτειας και γ. Τιθορέας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Λοκρών µε έδρα την Αταλάντη αποτελούµενος από τους δήµους α. Αταλάντης β. ∆αφνουσίων γ. Οπουντίων και δ. Μαλεσίνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος ∆οµοκού µε έδρα το ∆οµοκό αποτελούµενος
από τους δήµους α. ∆οµοκού β. Θεσσαλιώτιδος και γ.
Ξυνιάδος, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου µε έδρα τα Καµένα Βούρλα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγίου
Κωνσταντίνου β. Καµένων Βούρλων και γ. Μώλου, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Στυλίδας µε έδρα τη Στυλίδα αποτελούµενος
από τους δήµους α. Εχιναίων β. Πελασγίας και γ. Στυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.
6. ∆ήµος Λαµιέων µε έδρα τη Λαµία αποτελούµενος από τους δήµους α. Γοργοποτάµου β. Λαµιέων γ. Λειανοκλαδίου δ. Υπάτης και την κοινότητα Παύλιανης, οι οποίοι καταργούνται.
7. ∆ήµος Μακρακώµης µε έδρα τη Σπερχειάδα αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγίου Γεωργίου Τυµφρηστού β. Μακρακώµης γ. Σπερχειάδος και την κοινότητα
Τυµφρηστού, οι οποίοι καταργούνται.
47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα αποτελούµενος από τους δήµους α. Κάτω Κλεινών β. Μελίτης γ. Περάσµατος και δ. Φλώρινας, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Αµυνταίου µε έδρα το Αµύνταιο µε ιστορική
έδρα το Νυµφαίο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αετού β. Αµυνταίου γ. Φιλώτα και τις κοινότητες α. Βαρικού β. Λεχόβου γ. Νυµφαίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Πρεσπών µε έδρα το Λαιµό αποτελούµενος
από το δήµο Πρεσπών και την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήµος Πρεσπών χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος ∆ελφών µε έδρα την Άµφισσα και ιστορική έδρα τους ∆ελφούς αποτελούµενος από τους δήµους α.
Αµφίσσης β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάς δ. ∆ελφών ε. ∆εσφίνας στ. Ιτέας ζ. Καλλιέων και η. Παρνασσού, οι οποίοι
καταργούνται.
2. ∆ήµος ∆ωρίδος µε έδρα το Λιδωρίκι αποτελούµενος
από τους δήµους α. Βαρδουσίων β. Ευπαλίου γ. Λιδωρικίου και δ. Τολοφώνος, οι οποίοι καταργούνται.
49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Πολυγύρου µε έδρα τον Πολύγυρο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανθεµούντα β. Ορµυλίας
γ. Ζερβοχωρίων και δ. Πολυγύρου, οι οποίοι καταργούνται.
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2. ∆ήµος Σιθωνίας µε έδρα τη Νίκητη αποτελούµενος
από τους δήµους α. Σιθωνίας και β. Τορώνης, οι οποίοι
καταργούνται.
3. ∆ήµος Κασσάνδρας µε έδρα την Κασσάνδρεια αποτελούµενος από τους δήµους α. Κασσάνδρας και β. Παλλήνης, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Νέας Προποντίδας µε έδρα τα Μουδανιά αποτελούµενος από τους δήµους α. Καλλικράτειας β.
Μουδανιών και γ. Τρίγλιας, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Αριστοτέλη µε έδρα την Ιερισσό και ιστορική
έδρα την Αρναία αποτελούµενος από τους δήµους α.
Αρναίας β. Παναγίας και γ. Σταγίρων – Ακάνθου, οι οποίοι καταργούνται.
50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. ∆ήµος Χανίων µε έδρα τα Χανιά αποτελούµενος από τους δήµους α. Χανίων β. Ελευθερίου Βενιζέλου γ.
Θερίσσου δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου
και ζ. Κεραµίων, οι οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Αποκορώνου µε έδρα τις Βρύσες Αποκορώνου και ιστορική έδρα το Βάµο αποτελούµενος από τους
δήµους α. Φρε β. Βάµου γ. Γεωργιουπόλεως δ. Κρυονέριδας ε. Αρµένων και την κοινότητα Ασή Γωνιάς, οι οποίοι
καταργούνται.
3. ∆ήµος Πλατανιά µε έδρα το Γεράνι αποτελούµενος
από τους δήµους α. Κολυµβαρίου β. Μουσούρων γ. Βουκολιών και δ. Πλατανιά, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Κισσάµου µε έδρα τον Κίσσαµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Κισσάµου β. Μυθήµνης και γ. Ινναχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.
5. ∆ήµος Καντάνου – Σελίνου µε έδρα την Παλαιόχωρα και ιστορική έδρα την Κάντανο αποτελούµενος από
τους δήµους α. Καντάνου β. Ανατολικού Σελίνου και γ.
Πελεκάνου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Γαύδου αναγνωρίζεται σε δήµο, µε όνοµα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.
Γ. Στο δήµο Σφακίων δεν επέρχεται καµία µεταβολή.
∆. Οι δήµοι Σφακίων και Καντάνου – Σελίνου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.
51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Α. Συνιστάται ο κατωτέρω δήµος:
∆ήµος Χίου µε έδρα τη Χίο αποτελούµενος από τους
δήµους α. Αγίου Μηνά β. Αµανής γ. Ιωνίας δ. Καµποχώρων ε. Καρδαµύλων στ. Μαστιχοχωρίων ζ. Οµηρούπολης και η. Χίου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήµους Οινουσσών και Ψαρών δεν επέρχεται
καµία µεταβολή.
Άρθρο 2
Συγκρότηση δήµων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο αποτελείται από τις εδαφικές
περιφέρειες των συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες
αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και
φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄),
µετονοµάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν

πληθυσµό έως και 2.000 κατοίκους και σε δηµοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2.000
κατοίκους. Τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες αποτελούν
και οι δήµοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα
από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται µε τον παρόντα νόµο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα.
3. ∆ηµοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαµερίσµατα νησιών που έχουν πληθυσµό άνω των χιλίων
(1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δηµοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσµού πρώην κοινότητες ή τοπικά
διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια
του νησιού και δεν αποτελούν δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 1.
4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι
δήµοι άνω των 100.000 κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 3
Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών
1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της
χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
3. Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:
α. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η
οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς ∆ράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κοµοτηνή. Κάθε
νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
β. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη.
Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε
πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
γ. Η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και
Φλώρινας. Έδρα της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
είναι η Κοζάνη. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή
ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
δ. Η περιφέρεια Ηπείρου η οποία περιλαµβάνει τους
Νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, και Πρεβέζης.
Έδρα της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα. Κάθε
νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
ε. Η περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία περιλαµβάνει τους
Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
Έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Λάρισα. Κάθε
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νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
στ. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαµβάνει
τους Νοµούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και
Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίων νήσων είναι η
Κέρκυρα. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο δήµος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.
ζ. Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Έδρα της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα.
Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε
πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
η. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η Λαµία. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαµβάνει το Νοµό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα.
Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος,
Ηλιούπολης και ∆άφνης – Υµηττού. Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους
Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίµου, Νέας
Σµύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου ∆ηµητρίου. Η περιφερειακή ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταµορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης,
Αµαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου. Η περιφερειακή ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνει τους δήµους Αιγάλεω, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ.
Αναργύρων – Καµατερού. Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαµβάνει τους δήµους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας και Περάµατος. Η περιφερειακή ενότητα Νήσων περιλαµβάνει τους δήµους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαµίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου. Η περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής περιλαµβάνει τους δήµους της νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής περιλαµβάνει
τους δήµους της νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής.
ι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία περιλαµβάνει
τους Νοµούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας. Έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
ια. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Λέσβου, Σάµου και Χίου. Έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Συγκροτείται
η περιφερειακή ενότητα Λέσβου που περιλαµβάνει το
δήµο Λέσβου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Λήµνου που περιλαµβάνει το δήµο Λήµνου και το δήµο Αγίου Ευστρατίου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Χίου µε έδρα τη Χίο που περιλαµβάνει το δήµο Χίου, το δήµο Ψαρών και το δήµο Οινουσσών. Συγκροτούνται η πε-

ριφερειακή ενότητα Σάµου που περιλαµβάνει το δήµο
Σάµου και η περιφερειακή ενότητα Ικαρίας που περιλαµβάνει τους δήµους Ικαρίας και Φούρνων.
ιβ. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία περιλαµβάνει
τους Νοµούς Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου. Έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η Ερµούπολη. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Κω που περιλαµβάνει το δήµο Κω και το δήµο Νισύρου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Καρπάθου που περιλαµβάνει το δήµο Καρπάθου και το δήµο Κάσου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Καλύµνου που περιλαµβάνει το δήµο Καλυµνίων,
το δήµο Αστυπάλαιας, το δήµο Λειψών, το δήµο Λέρου,
το δήµο Πάτµου και το δήµο Αγαθονήσιου. Συγκροτείται
η περιφερειακή ενότητα Ρόδου που περιλαµβάνει το δήµο Ρόδου, το δήµο Σύµης, το δήµο Χάλκης, το δήµο Μεγίστης και το δήµο Τήλου. Συγκροτείται η περιφερειακή
ενότητα Σύρου που περιλαµβάνει το δήµο Σύρου – Ερµούπολης. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Κέας –
Κύθνου, που περιλαµβάνει το δήµο Κέας και το δήµο Κύθνου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Μήλου που
περιλαµβάνει το δήµο Μήλου, το δήµο Κιµώλου, το δήµο
Σέριφου και το δήµο Σίφνου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Πάρου που περιλαµβάνει το δήµο Πάρου και
το δήµο Αντιπάρου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Νάξου που περιλαµβάνει το δήµο Νάξου και µικρών
Κυκλάδων και το δήµο Αµοργού. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Τήνου που περιλαµβάνει το δήµο Τήνου.
Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Μυκόνου που περιλαµβάνει το δήµο Μυκόνου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα που περιλαµβάνει το δήµο Άνδρου. Συγκροτείται η περιφερειακή ενότητα Θήρας που περιλαµβάνει
το δήµο Θήρας, το δήµο Ιητών, το δήµο Σίκινου, το δήµο
Φολέγανδρου και το δήµο Ανάφης.
ιγ. Η περιφέρεια Κρήτης η οποία περιλαµβάνει τους
Νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων. Έδρα της περιφέρειας Κρήτης είναι το Ηράκλειο. Κάθε νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
Άρθρο 4
Σχέσεις δήµων και περιφερειών
Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει
του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών δράσεων.
Άρθρο 5
Σφραγίδα και σήµα
1. Η σφραγίδα του δήµου αποτελείται από τρεις επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάµετρο 0,04 µ.. Στον εσωτερικό κύκλο
τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α΄), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα το όνοµα του δήµου και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
2. Οι δήµοι µπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος. Το σήµα καθορίζεται µε απόφαση του
οικείου συµβουλίου ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
συµβουλίου τοπωνυµιών, αφού συνεκτιµηθούν στοιχεία,

12
που σχετίζονται µε την ιστορία, τη µυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.
3. Η σφραγίδα της περιφέρειας αποτελείται από τρεις
επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάµετρο 0,04 µ.. Στον εσωτερικό
κύκλο τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α΄),
στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα
το όνοµα της περιφέρειας και στον εξωτερικό οι λέξεις
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
4. Οι περιφέρειες µπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος. Το σήµα καθορίζεται µε απόφαση του οικείου συµβουλίου ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του συµβουλίου τοπωνυµιών, αφού συνεκτιµηθούν στοιχεία, που σχετίζονται µε την ιστορία, τη µυθολογία και
τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 6
Σύσταση
1. Συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες
διοίκησης του κράτους οι εξής Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις:
i. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής µε έδρα την Αθήνα.
ii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λάρισα.
iii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα.
iv. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
µε έδρα την Πάτρα.
v. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά.
vi. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο.
vii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η
οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προΐσταται Γενικός Γραµµατέας. Για τα θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107 Α΄).
3. Η σφραγίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αποτελείται από τρεις επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους,
από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάµετρο 0,04 µ..
Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975
(ΦΕΚ 108 Α΄), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα το όνοµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 7
∆ηµοτικές αρχές
1. Ο δήµος διοικείται από το δηµοτικό συµβούλιο, την
οικονοµική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την
εκτελεστική επιτροπή και τον δήµαρχο.
2. Το δηµοτικό συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία
(13) µέλη σε δήµους µε πληθυσµό έως δύο χιλιάδες
(2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήµους µε πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 –
5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήµους µε πληθυσµό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.00110.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες
(10.001- 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήµους
µε πληθυσµό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε
δήµους µε πληθυσµό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε
(45) σε δήµους µε πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήµους µε πληθυσµό από
εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3. Σε δήµους που συνιστώνται µε τη διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος στους οποίους οι συνενούµενοι
δήµοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθµός
των µελών του δηµοτικού τους συµβουλίου είναι εκείνος
που αντιστοιχεί στην επόµενη πληθυσµιακή κλίµακα, σε
σχέση µε το συνολικό τους πληθυσµό.
Άρθρο 8
∆ηµοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - Όργανα
1. Τα Όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι:
α) Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας.
2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας,
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες µέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.
3. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συµβούλιο της δηµοτικής
κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν
(10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) µέλη. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό
από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους
το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από
δεκαπέντε (15) µέλη.
4. Σε τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό έως τριακόσι-
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ους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.
Σε τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό από τριακόσιους
έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συµβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 9
∆ιάρκεια δηµοτικής περιόδου
1. Ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται κάθε πέντε (5)
χρόνια µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώµατα γίνεται την ίδια ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των
Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια
εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές,
τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 που
έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η
Αυγούστου του πέµπτου έτους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας λήγει µε το
τέλος της θητείας του δηµοτικού συµβουλίου.
4. Η εκλογή των αρχών των δήµων που συνιστώνται ή
συνενώνονται έως το τέλος του µηνός Μαρτίου εντός
των τεσσάρων πρώτων ετών της δηµοτικής περιόδου γίνεται την πρώτη Κυριακή του µηνός Ιουνίου του έτους,
κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση. Η εγκατάστασή τους
γίνεται την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους.
Στους δήµους που συνιστώνται ή συνενώνονται από
την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους της
δηµοτικής περιόδου, εκτός από το τέταρτο έτος, η εκλογή των αρχών γίνεται την πρώτη Κυριακή του µηνός Ιουνίου του επόµενου έτους µετά τη σύσταση ή συνένωση
και η εγκατάστασή τους την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου του
επόµενου έτους µετά τη σύσταση ή συνένωση.
Αν η σύσταση ή συνένωση ενός νέου δήµου έγινε µετά το Μάρτιο του τέταρτου έτους της δηµοτικής περιόδου και έως το τέλος Μαρτίου του πέµπτου έτους της
περιόδου αυτής, τα αποτελέσµατα των µεταβολών αρχίζουν από τις γενικές δηµοτικές εκλογές του έτους αυτού.
5. Οι νέοι δήµοι, που συνιστώνται µε το άρθρο 1 αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών
τους, οι οποίες θα αναδειχθούν µε τις γενικές δηµοτικές
εκλογές της εβδόµης Νοεµβρίου 2010. Η εγκατάσταση
γίνεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2011 και η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του έτους 2014. Η θητεία αυτή
λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.
Άρθρο 10
Εκλογικό δικαίωµα
1. ∆ικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές αρχές έχουν
όλοι οι δηµότες του δήµου. Οι δηµότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων που συνενώνονται σε νέο δήµο, έχουν

δικαίωµα να εκλέγουν τις αρχές του νέου δήµου που
προκύπτει από τη συνένωση. Οι δηµότες των δήµων και
κοινοτήτων που συνενώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 1
του παρόντος καθίστανται αυτοδικαίως δηµότες του νέου δήµου.
2. ∆ικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι οµογενείς και οι νοµίµως διαµένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το
έτος αυτό.
4. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώµατος που προβλέπει η νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δηµοτικών αρχών.
5. Προκειµένου να γίνει µεταδηµότευση για τις δηµοτικές εκλογές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16
του Κ.∆.Κ., όπως ισχύουν, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήµους που προκύπτουν από συνένωση
δήµων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δηµοτολόγια του δήµου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήµου. Το
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα της επίδοσης ή της παράδοσης
στον πρόεδρο του αρµόδιου πρωτοδικείου της δήλωσης
κατάρτισης των συνδυασµών.
Άρθρο 11
Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
1. Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνον όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των µελών των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι
στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ηµέρα της
ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη από 200 χιλιόµετρα από το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζουν.
3. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,
στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις
ένοπλες δυνάµεις ή στην ελληνική αστυνοµία ή στο λιµενικό σώµα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών, δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ηµέρα της ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο δήµο όπου ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωµα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεµποδίζεται
η οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να
µεταβούν στο δήµο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.
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Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, ύστερα
από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 12
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές των δηµοτικών
αρχών, των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Ισχύουν επίσης οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α΄), το π.δ. 320/1999
(ΦΕΚ 305 Α΄) και το π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς
και των οµογενών και των νοµίµως διαµενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3838/2010.
Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιµότητας
1. ∆ήµαρχος µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει
την ικανότητα να εκλέγει και έχει συµπληρώσει το 21ο
έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της διενέργειας
των εκλογών. ∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών.
2. ∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος της δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας µπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οµογενής και ο
νοµίµως διαµένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄),
εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 14
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α) ∆ικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραµµατείς και υπάλληλοι των δήµων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς
και δηµοτικοί συµπαραστάτες, στους δήµους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε εξαίρεση τα ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, καθώς και διευθύνοντες και
εντεταλµένοι σύµβουλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα
οποία συµµετέχουν οι δήµοι, στους οποίους υποβάλ-

λουν υποψηφιότητα.
δ) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήµων που συνενώνονται στο νέο δήµο που προκύπτει από
τη συνένωση.
ε) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν
από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών. Στη ρύθµιση
του προηγούµενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων,
µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας
του Ε.Σ.Υ..
στ) ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών
συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, στους δήµους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
2. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν
εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, κατόπιν αµετάκλητης καταδίκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος.
Το κώλυµα αυτό ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης
δηµοτική περίοδο.
3. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α. Όποιοι συνδέονται µε το δήµο ή τα νοµικά τους
πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσµους, µε σύµβαση
προµήθειας, εκτέλεσης δηµοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης δηµοτικού έργου ή δηµοτικής υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
β. Γενικοί ∆ιευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών
συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε το δήµο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της προηγούµενης περίπτωσης.
Αν δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο
για τους αιρετούς του δήµου που µετέχουν στη διοίκηση
δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων.
4. Η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή
του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώµατος σε όργανα της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργή-
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µατός τους, µε την επιφύλαξη του άρθρου 16 για:
α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους,
β) τα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό
διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους.
5. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία.
6. ∆εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα
µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας,
που συνδέονται µε το δήµο µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους.
7. Το κώλυµα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα
πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση
τους πριν από την ηµέρα της ανακηρύξης των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή
στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η
παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοσή
της και δεν ανακαλείται. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των
προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να µην έχουν υπηρετήσει στα διοικητικά όρια του
δήµου που υποβάλλουν υποψηφιότητα µέσα σε χρονικό
διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.
Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει
για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
8. ∆ήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών
κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή αποκτούν
δηµοτικότητα σε άλλο δήµο εκπίπτουν από το αξίωµά
τους. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήµος, µε απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση
από το αξίωµα εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από
τα αναφερόµενα στο άρθρο 45 του παρόντος, πρόσωπα.
Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 50 του παρόντος.
9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
10. Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού
του πρώτου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται.
11. Στους δήµους που συνιστώνται µε το άρθρο 1 του
παρόντος νόµου τα ανωτέρω κωλύµατα και ασυµβίβαστα
συντρέχουν στα πρόσωπα που πληρούν τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις στην εδαφική περιφέρεια του νέου δήµου.
12. Για τους υποψηφίους στις δηµοτικές εκλογές του
Νοεµβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά τα κωλύµατα του
άρθρου 29 του Κ.∆.Κ. στα διοικητικά όρια της εκλογικής
τους περιφέρειας.

Άρθρο 15
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. ∆εν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήµου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του δήµου, καθώς και
της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής
του (∆.Ε.Υ.Α.) και των δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.
2. Αν οφειλέτης του δήµου ή των νοµικών προσώπων
της προηγούµενης παραγράφου εκλεγεί δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει
να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ηµέρα της εγκατάστασης των νέων δηµοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες
του δήµου ή των ανωτέρω νοµικών προσώπων µετά την
εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή
σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση
των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εκτός από την περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήµος, µε απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 50 του παρόντος.
4. Στις οφειλές των προηγούµενων παραγράφων εµπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήµων και
κοινοτήτων, που συνενώνονται µε το άρθρο 1 του παρόντος ή των νοµικών τους προσώπων της παραγράφου 1.
Άρθρο 16
Επαγγελµατική δραστηριότητα του δηµάρχου
1. Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των δηµάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελµατικής
δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός χρόνος για τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα καταβάλλεται από το δήµο και βαρύνει τον προϋπολογισµό αυτού. Με την απόφαση της παραγράφου 4
του άρθρου 93 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία
καταβολής των εισφορών.
Άρθρο 17
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι
των αντιπροσώπων
1. Έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια
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του οποίου βρίσκεται ο δήµος. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τµήµα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία.
2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:
α) Οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας.
β) Οι πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, καθώς και οι αντίστοιχοι πάρεδροι.
γ) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών
πρωτοδικείων.
δ) Οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισµατοδίκες.
στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών.
ζ) Οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
η) Οι δικηγόροι.
θ) Οι ασκούµενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι µε βαθµό
Α΄ και Β΄ της γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας και όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων
και των εισαγγελιών αυτών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι υπάλληλοι των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.
ι) Οι συµβολαιογράφοι.
ια) Οι έµµισθοι και άµισθοι υποθηκοφύλακες.
ιβ) Οι Επιµελητές Ανηλίκων µε βαθµό Α΄και Β΄ των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας και οι υπάλληλοι µε βαθµό Α΄και Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
3. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν µπορεί να
διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδοµο (67ο)
έτος της ηλικίας του.
4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης ο διορισµός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής µπορεί να γίνει και
έως την πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία.
5. Αν τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2
του παρόντος δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζει ως αντιπροσώπους δικηγόρους και συµβολαιογράφους που υπηρετούν στην
περιφέρεια του πρωτοδικείου.
Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής µπορεί να διορίσει για συµπλήρωση του
απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς
υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της περιφέρειας,
στην οποία βρίσκεται ο δήµος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι
Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων
σχολών και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταµένου, τουλάχιστον τµήµατος, αρκεί να µην υπηρετούν σε υπηρεσία µέσα στα διοικητικά όρια του δήµου, σε εκλογικό
τµήµα του οποίου διορίζονται.
6. Για την εφαρµογή των ανωτέρω οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων αποστέλλουν
στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των πρωτοδικείων, ονοµαστικές καταστάσεις όλων των µονίµων δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
των µονίµων υπαλλήλων της περιφέρειας, που µπορούν,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι

της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία κάθε Υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιεύθυνση Εκλογών).
Οι καταστάσεις αυτές περιέρχονται στους αποδέκτες
οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας.
7. Για τις εκλογές του Νοεµβρίου του 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές αυτών, ως µόνιµοι υπάλληλοι των
περιφερειών του άρθρου αυτού νοούνται οι µόνιµοι υπάλληλοι των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκει ο οικείος δήµος.
8. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί
που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.
9. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές, µόνον αν είναι
γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δήµου της οικείας
περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν
δεν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήµου
που ανήκει το εκλογικό τµήµα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ο δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι και ψηφίζουν.
10. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας. Αν
η ψηφοφορία µαταιωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 48 Κ.∆.Κ.
ή επαναληφθεί η ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 33
του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη
των εφορευτικών επιτροπών.
Άρθρο 18
Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του δηµάρχου, των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται
κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών
αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήµαρχο.
β) Τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και
πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.
Στις µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθµός των
υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων µπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις.
γ) Τους υποψήφιους συµβούλους της δηµοτικής κοινότητας. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων της κάθε
δηµοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των µελών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, µε δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν.
δ) Τους υποψήφιους συµβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων της κάθε τοπικής κοι-
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νότητας είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των µελών του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, µε δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Ο αριθµός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται µέχρι δύο.
3. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων,
συµβούλων δηµοτικής κοινότητας και συµβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών
του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβουλίου δηµοτικής
ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριµένα για
κάθε δηµοτικό συµβούλιο και κάθε συµβούλιο δηµοτικής
ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δηµάρχου, ως µέλους δηµοτικού συµβουλίου, ως µέλος συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς.
Άρθρο 19
Κατάρτιση συνδυασµών
1. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση που
υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το τυχόν όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου δηµάρχου, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται υποψήφιος
δήµαρχος.
γ) Ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού, µε αλφαβητική σειρά, µε σηµείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας
στην οποία είναι υποψήφιοι.
δ) Ακολουθούν κατά δηµοτική ή τοπική κοινότητα µε
αλφαβητική σειρά το επώνυµο και το όνοµα των υποψήφιων µελών του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας ή των υποψήφιων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας µε αλφαβητική σειρά.
2. Η δήλωση του συνδυασµού είναι νόµιµη:
α) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των
εκλογικών περιφερειών και ο αριθµός των υποψήφιων
δηµοτικών συµβούλων είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
β) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δηµοτικών
κοινοτήτων και ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων
κάθε δηµοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος µε τα
τρία πέµπτα (3/5) του αριθµού των µελών του συµβουλίου της.
γ) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριµελή συµβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος.
Η µη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινό-

τητας δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της δήλωσης του
συνδυασµού.
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.
3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του
συνδυασµού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει
λήξει την ηµέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 14.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος και σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας, του άρθρου 2
της παραγράφου 4 του παρόντος νόµου, έχει καταθέσει
υπέρ του ∆ηµοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100 €), πενήντα ευρώ (50 €) και πενήντα ευρώ (50
€). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να γίνει αναπροσαρµογή των ποσών αυτών.
Αντίστοιχο αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωµα του µέλους του συµβουλίου των δηµοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος
νόµου, του µέλους του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συµβούλου της
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ότι είναι κάτοικος της
περιφέρειας της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.
4. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφόσον µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση
αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα και τίθεται σε παρένθεση.
Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως
µε ποιο επώνυµο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα.
5. Στη δήλωση µπορεί να ορίζεται όνοµα και έµβληµα
συνδυασµού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα σύµβολο θρησκευτικής
λατρείας ή σηµαία ή άλλο παρόµοιο σύµβολο κράτους ή
σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα
πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό, έµβληµα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή
εµβλήµατα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή
έµβληµα, δικαίωµα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει
πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της
παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρµόδιο
δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή
δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από
τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 3 του
παρόντος άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο
η δήλωση είναι απαράδεκτη.
Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασµού που προβλέπει η παράγραφος 1, µε διαφορετικό
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τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαµβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήµαρχο. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσµη δήλωση, καθώς και η δήλωση
που περιλαµβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και
της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.
7. Η δήλωση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλουν
ή ενός εκλογέα δηµότη ή παραδίδεται µε απόδειξη στον
πρόεδρο του πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Στη δήλωση
αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου,
που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήµερης προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση
στο αρµόδιο δικαστήριο, καµιά µεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος νόµου.

αποβιώσαντος κατά την προηγούµενη παράγραφο ή θανάτου υποψήφιου δηµοτικού συµβούλου ή υποψήφιου
συµβούλου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, τη θέση του
µπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος, ύστερα από δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου ακόµη και αν έχει περάσει η προθεσµία της παραγράφου 7 του άρθρου 19. Στη
δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Για την παραίτηση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.
4. Συνδυασµός, που περιέχει αριθµό υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων δηµοτικής κοινότητας
µικρότερο από το ελάχιστο όριο της παραγράφου 3 του
άρθρου 18, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 19,
εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, για τους
οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση, θεωρείται νόµιµος.

Άρθρο 20
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών

1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό
τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου.
2. Επίσης κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει
πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό του συνδυασµού ο,τιδήποτε µπορεί να ενεργήσει,
σύµφωνα µε το νόµο, ο υποψήφιος δήµαρχος, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήµαρχος έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, ο διορισµός των αντιπροσώπων και
του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας
των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και
οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα να είναι παρόντες
κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλουν κάθε
είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. ∆εν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασµών ο δήµαρχος, οι
δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας,
όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και όλοι όσοι
δεν µπορούν να εκλεγούν σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 14, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση
τους πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του
παρόντος νόµου.
6. Για τις εκλογές του Νοεµβρίου του έτους 2010 δεν
µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές
τους ή πληρεξούσιοι συνδυασµών και οι σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος και οι τοπικοί σύµβουλοι.

1. Τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίασή τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως
στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως
σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών που έχουν ανακηρυχθεί.
Άρθρο 21
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν
ή απεβίωσαν
1. O υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή
δήλωσή του, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή
παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη (8η) ηµέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δηµάρχου, τη θέση του στο συνδυασµό καταλαµβάνει
είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους
δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από
δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται
µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου δύο ηµέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η
γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι και
την παραµονή της διενέργειας των εκλογών.
Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δηµάρχου
καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος του συνδυασµού
που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξής του ως υποψήφιου δηµάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή

Άρθρο 22
∆ικαιώµατα συνδυασµών

Άρθρο 23
Πρόγραµµα της εκλογής
1. Ο δήµαρχος εκδίδει και δηµοσιεύει, µε τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου
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τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία,
πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και
το κατάστηµα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες
γίνεται η εκλογή και τους συνδυασµούς µαζί µε τα ονόµατα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασµό,
όπως είναι γραµµένα στον πίνακα που έχει διαβιβάσει ο
περιφερειάρχης.
2. Το πρόγραµµα της πρώτης εκλογής σε νέο δήµο εκδίδεται και δηµοσιεύεται από τον περιφερειάρχη.
3. ∆ήµαρχος για τις εκλογές του Νοεµβρίου 2010 νοείται ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας.
Άρθρο 24
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήµα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη µορφή τους κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να
είναι µε µαύρη απόχρωση.
Άρθρο 25
Εκλογικές περιφέρειες
Ως περιφέρεια για την εκλογή των µελών των δηµοτικών συµβουλίων ορίζεται η περιφέρεια:
α) του δήµου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση
πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του παρόντος,
β) του συνενούµενου δήµου ή κοινότητας, δηλαδή της
δηµοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου,
γ) οι δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος
4 του παρόντος νόµου, δηλαδή τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων.
Άρθρο 26
Περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
1. Στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου σηµειώνονται το
έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού, όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
2. Σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια στο ψηφοδέλτιο µετά την ονοµασία του συνδυασµού αναγράφεται το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου
και ακολουθούν µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες στο ψηφοδέλτιο µετά την ονοµασία
του συνδυασµού αναγράφεται το όνοµα του υποψήφιου
δηµάρχου και:
α. στο πρώτο µέρος του ψηφοδελτίου προτάσσονται,
µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι
της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,
β. στο δεύτερο µέρος του ψηφοδελτίου ακολουθούν οι
υποψήφιοι, µε αλφαβητική σειρά, των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, µε σηµείωση παραπλεύρως και εντός
παρενθέσεως η εκλογική τους περιφέρεια, στην οποία

είναι υποψήφιοι,
γ. στο τρίτο µέρος του ψηφοδελτίου ακολουθεί η ονοµασία της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόµατα των αντίστοιχων υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά.
Άρθρο 27
Σταυροί προτίµησης
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµησή του σε υποψήφιο συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό
παραπλεύρως του ονόµατός του.
2. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων σε δήµους
που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας
µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός ή δύο
ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει
την προτίµησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων
της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε µία από
τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου.
Στις µονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του µόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραµµένος
και υπέρ ενός υποψηφίου σε µία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου.
3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του
υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συµβουλίου της
δηµοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συµβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
4. Σε δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.
Σε δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους
από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης σε κάποιο µέρος του είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης για την κατάταξη των
υποψηφίων του µέρους αυτού.
5. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται µε στυλογράφο
µαύρης ή κυανής απόχρωσης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν
είναι γραµµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του
παρόντος.
6. Για τον υποψήφιο δήµαρχο δεν απαιτείται σταυρός
προτίµησης και αν σηµειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
7. Εγγραφές ή διαγραφές δεν επιτρέπονται και, αν γίνουν, επιφέρουν ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 28
Άκυρα ψηφοδέλτια
Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του προηγούµενου άρθρου, το
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν,
κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζει η παράγραφος
2 του άρθρου 24 ή η υπουργική απόφαση.
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β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα
του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 24.
γ) Αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα
έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού
συνδυασµού ή µε λευκά και
ε) Αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 46 Κ.∆.Κ..
Άρθρο 29
Εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια
των δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται
ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και
του Κ.∆.Κ..
2. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών αναφέρεται ο νοµάρχης, προκειµένου για τις
δηµοτικές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης.
Άρθρο 30
Αριθµός συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 25 ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
µε βάση τον πληθυσµό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Ειδικά για την περίπτωση γ΄ του άρθρου
25 ως πληθυσµός λαµβάνεται εκείνος, που έχει καθορισθεί µε την απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου
283 του παρόντος.
2. Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσµού όλου του δήµου, όπως προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσµού δια του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου κάθε δήµου.
3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτει ο αριθµός των δηµοτικών της συµβούλων.
4. Οι θέσεις των δηµοτικών συµβούλων στο δηµοτικό
συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες προστίθενται ανά
µία στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά
σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συµπληρωθεί ο συνολικός αριθµός τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 7 του παρόντος.
5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες χωρίς έδρα, τότε διατίθεται σε αυτή µία (1) έδρα µε την αφαίρεση µίας από κάθε εκλογική
περιφέρεια του δήµου µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών
και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί µε τις διατάξεις αυτού του εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη µε το µικρότερο
πληθυσµό.

Άρθρο 31
Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασµοί
Εκλογή δηµάρχου
1. Στις εκλογές των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασµός αυτός που πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και
µία έδρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33
και 41 του παρόντος.
2. ∆ήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασµού.
Άρθρο 32
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
1. Τα τρία πέµπτα (3/5) των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου καταλαµβάνει ο επιτυχών συνδυασµός και τα
δύο πέµπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο επιτυχών συνδυασµός συγκεντρώνει ποσοστό
έγκυρων ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το εξήντα τοις
εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δηµοτικού
συµβουλίου κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5)
και των δύο πέµπτων (2/5) του αριθµού των εδρών προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεως της µονάδας δεν
υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και στα
δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
στα 13µελή συµβούλια 8 και 5,
στα 17µελή συµβούλια 10 και 7,
στα 21µελή συµβούλια 13 και 8,
στα 27µελή συµβούλια 16 και 11,
στα 33µελή συµβούλια 20 και 13,
στα 41µελή συµβούλια 25 και 16,
στα 45µελή συµβούλια 27 και 18,
στα 49µελή συµβούλια 29 και 20.
4. Η αναλογική κατανοµή των εδρών, µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε
όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου, όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον
επιτυχόντα, διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέµπτα (2/5) και το πηλίκο τους αυξηµένο κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε
παράλειψη τυχόν κλάσµατος. Ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια
µε το εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους.
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Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων διενεργείται κλήρωση.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει προς διάθεση µία µόνον έδρα, την
καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ
αυτών κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
5. Η αναλογική κατανοµή των εδρών στην περίπτωση
της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε
όλα τα εκλογικά τµήµατα δήµου, όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δηµοτικό
συµβούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και
καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί
να λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των
τριών πέµπτων (3/5).
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.
Εάν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο δήµαρχος εκλέγεται από το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίµησης, και µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί
και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.
Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Οι έδρες των δηµοτικών συµβουλίων κατανέµονται,
σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονοµάζονται κατανοµές.
Στην πρώτη (Α΄) κατανοµή κατανέµονται οι µισές έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα.
Στη δεύτερη (Β΄) κατανοµή κατανέµονται οι υπόλοιπες.
Με βάση τον αριθµό των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεµία από τις δύο
αυτές κατανοµές έχουν ως εξής:
για τα 13µελή συµβούλια οι έδρες της Α΄ κατανοµής
είναι 7 και της Β΄ κατανοµής 6,
για τα 17µελή συµβούλια 9 και 8 αντίστοιχα,
για τα 21µελή συµβούλια 11 και 10 αντίστοιχα,
για τα 27µελή συµβούλια 14 και 13 αντίστοιχα,
για τα 33µελή συµβούλια 17 και 16 αντίστοιχα,
για τα 41µελή συµβούλια 21 και 20 αντίστοιχα,
για τα 45µελή συµβούλια 23 και 22 αντίστοιχα,
για τα 49µελή συµβούλια 25 και 24 αντίστοιχα.
3. Οι έδρες της Α΄ κατανοµής κατανέµονται αναλογικά στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε
όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου όλοι οι συνδυασµοί
που συµµετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία
διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών της Α΄ κατανοµής.
Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξηµένο κατά µία µονάδα,
παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό
µέτρο της Α΄ κατανοµής. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το
εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε
την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις
προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους.
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων διενεργείται κλήρωση.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει προς διάθεση µία µόνον έδρα, την
καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο.
4. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να
προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να
συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση, µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχό-
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ντα συνδυασµό, διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που
έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών
που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών,
προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής, ανάµεσα στους υπόλοιπους
συνδυασµούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την
αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών,
στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι
δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών
που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός
του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου και του
συνδυασµού του.
Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί,
το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
επιτυχόντος δηµάρχου και του συνδυασµού του και εκείνου που έχει συµµετάσχει στη Β΄ κατανοµή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
8. Εάν κανένας από τους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό µέτρο ή αν µόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α΄ κατανοµή συµµετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασµοί που έχουν λάβει το µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων.
Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των δύο συνδυασµών συµµετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία σύµφωνα µε τους
σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.
Άρθρο 34
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου σε δήµο που έχει
περισσότερες από µία εκλογικές περιφέρειες κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής:
1. Η κατανοµή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα
συνδυασµό σε κάθε εκλογική περιφέρεια µία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος εξασφάλισε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συµ-

µετοχή στο δηµοτικό συµβούλιο, ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων του στο δήµο διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται
σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο
και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες
στο δηµοτικό συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται
µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια,
όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του σε µια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες
αυτές παραµένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασµό σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
παρόντος και µειώνεται ανάλογα ο αριθµός των µελών
του δηµοτικού συµβουλίου.
3. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες
διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις
διαθέσιµες της περιφέρειας.
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες έδρες.
Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες,
όπου ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
4. Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.
5. Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
6. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω
διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέµονται και µειώνεται αναλόγως ο αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 35
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δηµάρχου σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή του
που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε
απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη ηµέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος δήµαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασµού του
επιλέγει άλλον υποψήφιο δήµαρχο.
3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήµαρχος είναι υποψήφιος σύµβουλος του συνδυασµού, η θέση του ως συµβούλου µένει κενή.
4. Η δήλωση της επιλογής για το νέο υποψήφιο δή-
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µαρχο επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται
µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη δεύτερη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία.
Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο
δήµαρχο σε δηµόσια συνεδρίαση ακόµη και την παραµονή της ψηφοφορίας.
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήµαρχος και εκλέγεται δήµαρχος ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που
έχει λάβει κατά την πρώτη εκλογή τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.
Άρθρο 36
Κατανοµή εδρών των συµβούλων της
δηµοτικής κοινότητας
1. Για την εκλογή των συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος.
2. Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
32, 33 και 41 του παρόντος.
Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι
έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών
κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου
32.
3. Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των
δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του
δήµου.
Άρθρο 37
Εκλογή συµβούλων τοπικών κοινοτήτων και
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
1. Στις εκλογές των συµβουλίων τοπικής κοινότητας η
κατανοµή των εδρών γίνεται αναλογικά, µεταξύ όλων
των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
στην τοπική κοινότητα όλοι µαζί οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών του συµβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξηµένο κατά µία µονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και
κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το
ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έ-

δρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων
αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα
υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το
εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων
ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο πρωτοδικείο.
2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το
συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης,
µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί.
3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το
συµβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασµό
µία (1) έδρα.
Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο
συνδυασµός που πλειοψήφησε.
4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν
σύµβολο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και
λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 38
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί
σύµβουλοι - Ισοψηφία
1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται, από τους
υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος.
Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµβουλοι των
συνδυασµών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήµαρχος λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις πε-
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ρισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε
περισσότερες περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας µε τη
σειρά των σταυρών προτίµησης.
3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 39
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της
δηµοτικής κοινότητας - Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύµβουλοι του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός
από τους συνδυασµούς των υποψήφιων δηµάρχων, κατά
σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων του συµβουλίου
της δηµοτικής κοινότητας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 40
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι του
συµβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων - Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύµβουλοι του συµβουλίου της τοπικής
κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασµού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους
υποψηφίους του συνδυασµού που πλειοψήφησε αυτός
που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
2. Πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας
είναι ο υποψήφιος σύµβουλος του πλειοψηφήσαντος
συνδυασµού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης.
3. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
4. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 41
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών
1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συµβούλων κατανέµονται κατά τα τρία πέµπτα (3/5) στον επιτυχόντα συνδυασµό και κατά τα δύο πέµπτα (2/5) στον επιλαχόντα.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.

Άρθρο 42
Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
της εκλογής
1. Σε δήµους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά τµήµατα οι εφορευτικές επιτροπές συνεδριάζουν
µετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του δήµου και εξάγουν το γενικό αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τα πρακτικά
της ψηφοφορίας των τµηµάτων, το οποίο δηµοσιεύεται
αµέσως, µε τοιχοκόλληση, στο δηµοτικό κατάστηµα.
2. Στους δήµους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τµήµατα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής
αρχής αποστέλλουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρµόδιου πρωτοδικείου. Μετά τη
συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει
το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε
τοιχοκόλληση στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του
δικαστηρίου.
3. H τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση των προηγούµενων παραγράφων περιλαµβάνει πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το
όργανο που είναι αρµόδιο για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει:
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθµό ψηφισάντων, γ) τον αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων, δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο
των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασµός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, σύµφωνα
µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον
πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και
υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του
πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από
κάθε συνδυασµό.
4. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αµέσως το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Άρθρο 43
Έκθεση πρακτικών
1. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος
της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή
άλλο µέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη σειρά που είναι αριθµηµένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο
πρωτοδικών.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο
κατάστηµα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και
συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.
3. Οι εφορευτικές επιτροπές, µόλις δηµοσιευθεί το αποτέλεσµα της εκλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 42 γνωστοποιούν µε ανακοίνωσή τους, που
δηµοσιεύεται στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου, ότι τα
πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της και µε τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύµ-
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φωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοίνωση, που
εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου, η οποία τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου, καθώς και στο
κατάστηµα του δικαστηρίου.
Άρθρο 44
Επικύρωση της εκλογής
1. α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του
πενθηµέρου της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες
συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού,
τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των
δηµοτικών κοινοτήτων, τους συµβούλους των τοπικών
κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας
µε τους αναπληρωµατικούς τους.
β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί
σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού.
γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί
σύµβουλοι κάθε συνδυασµού σύµφωνα µε τον αριθµό
των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο
της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.
Οι σύµβουλοι των δηµοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη σειρά της εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν
λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που ανήκει στη χωρική αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Άρθρο 45
∆ικαίωµα ένστασης
Ένσταση µπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς
καταλόγους του δήµου, καθώς και
β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήµο.
Άρθρο 46
Άσκηση ένστασης - Αρµόδιο δικαστήριο
1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται µαζί µε τρία αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε
την προσβαλλόµενη πράξη.
Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει
τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄).
3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό από το τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην πε-

ριφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήµος.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρµόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 47
Περιεχόµενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες
συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του
σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτή.
2. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν:
α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά
ή αναπληρωµατικά µέλη,
β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών
ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων
συνδυασµών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων.
Άρθρο 48
Προθεσµία για την άσκηση ένστασης
1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, µε
την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, κατά το άρθρο 44 του παρόντος.
2. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου δεν
παρεκτείνεται σε καµία περίπτωση.
Άρθρο 49
∆ιαδικασία εκδίκασης της ένστασης
1. Για τα θέµατα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέµβασης, της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεµπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησής
της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και
260 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρµόζεται για κάθε σχετικό θέµα, που δεν ρυθµίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του
παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα διαφορετικά καταργείται.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς
καταλόγους του οικείου δήµου, χωρεί κατά των πράξεων
αυτών µόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του
έτους, που προηγείται της ηµεροµηνίας διενέργειας των
δηµοτικών εκλογών.
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερµηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 261 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
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Άρθρο 50
Αίτηση αναίρεσης
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παράγραφος 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
2. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.
3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών, το βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µεταβλήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση
των δηµοτικών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν η
διαφορά από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι
που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες µετά την απόφαση
θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδροµικά, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Η αναδροµική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων
που εκδόθηκαν ή δηµοσιεύθηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο.
Άρθρο 51
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για οποιαδήποτε πληµµέλεια, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία
ανάµεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί νόµιµα.
2. Ο δήµαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί τους δηµότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόµενο χρόνο της
δηµοτικής περιόδου. Το πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου.
Άρθρο 52
Ορκωµοσία των δηµοτικών αρχών
1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι του συµβουλίου της δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».
2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα του δήµου σε
δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήµαρχο.
3. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από το δήµαρχο, τους συµβούλους και
τους τοπικούς εκπροσώπους που ορκίστηκαν.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα αντίτυπο παραµένει στο δήµο και το
άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Τα προαναφερόµενα πρόσωπα αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από την ηµέρα της ε-

γκατάστασης.
4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωµοσία δεν πραγµατοποιήθηκε για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας, ο δήµαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωµοσία εντός πέντε
(5) ηµερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο
η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του
δηµάρχου που εκλέγεται µε βάση τη δικαστική απόφαση.
Άρθρο 53
Αποποίηση εκλογής
1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη της
δηµοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του
και δεν δίδει τον όρκο του προηγούµενου άρθρου µέσα
στην ανωτέρω προθεσµία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δηµάρχου υποβάλλεται εγγράφως
στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
και γίνεται οριστική, αφότου ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης την αποδεχθεί ή µετά την
παρέλευση ενός µηνός από την κατάθεση της σχετικής
δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. O δήµαρχος που παραιτείται προκειµένου να θέσει
υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να καταλάβει θέση δηµοτικού συµβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης δηµοτικός σύµβουλος. Τη
βούλησή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησής του από το αξίωµα. Η θέση του δηµοτικού συµβούλου καταλαµβάνεται από την
ηµεροµηνία εκλογής του νέου δηµάρχου.
3. Η παραίτηση των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήµαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήµαρχος την αποδεχθεί ή µετά την παρέλευση ενός µηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο
πρωτόκολλο.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών
των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία
τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν.
Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών τους γίνεται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου, κατά
την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα.
Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή µετά την
παρέλευση ενός µήνα από την κατάθεση της σχετικής
αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουµένων εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 55
Αναπλήρωση µελών
1. Τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµβούλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και
τις θέσεις των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων
που για οποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί του ίδιου συνδυασµού.
2. Ο δήµαρχος καλεί αµέσως τους αναπληρωµατικούς
συµβούλους, µε τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η
ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του δηµάρχου. Αν δεν εµφανισθούν στην προθεσµία αυτή αποβάλλουν αυτοδικαίως
την ιδιότητα του αναπληρωµατικού.
3. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών
του συνδυασµού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις
θέσεις που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί από άλλους συνδυασµούς, µε τη σειρά
της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί κάθε συνδυασµού.
4. Στην περίπτωση θέσης σε αργία µελών δηµοτικών
συµβουλίων ή συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, εάν ο
αριθµός των µελών που αποµένουν είναι µικρότερος από
τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, ο
δήµαρχος για το µέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωµατικούς συµβούλους από το συνδυασµό στον
οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία µε τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία µελών συµβουλίων τοπικών κοινοτήτων ή τοπικών εκπροσώπων, ο δήµαρχος για το µέχρι λήξης της αργίας χρόνο
καλεί τους αναπληρωµατικούς τους.
5. Αν µείνουν κενές έδρες συµβούλων των συνδυασµών και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθµων αναπληρωµατικών.
6. Στην αναπληρωµατική εκλογή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν την
υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση συνδυασµών. Οι κενές θέσεις κατανέµονται ανάµεσα στους
συνδυασµούς που συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, αναλόγως µε την εκλογική δύναµη του καθενός από αυτούς.
7. Στο τελευταίο όµως έτος της δηµοτικής περιόδου
γίνεται εκλογή, µόνον αν οι σύµβουλοι που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
8. Τα δηµοτικά συµβούλια λειτουργούν νόµιµα, έστω
και µε ελλιπή σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι
κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για
την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι
έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και
µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση
ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.
9. Για τη λήψη αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων
η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων που
έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του παρόντος.
10. Όταν το δηµοτικό συµβούλιο δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, επειδή υπάρχει έλλειψη µελών του,

αναστέλλονται κάθε είδους προθεσµίες, των οποίων η
τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι
να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία του.
Άρθρο 56
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
1. Αν ένα δηµοτικό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 237, ο περιφερειάρχης
προκηρύσσει εκλογές ένα (1) µήνα το αργότερο από τη
διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωµατικοί.
2. Αν ένα δηµοτικό συµβούλιο διαλυθεί, σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, συµπαρασύρει και τα µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τους τοπικούς εκπροσώπους κοινοτήτων.
Όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δηµοτικού συµβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή, εκλέγονται και τα µέλη
των δηµοτικών ή τοπικών συµβουλίων και οι τοπικοί εκπρόσωποι.
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010, όπου
αναφέρεται στις διατάξεις ο περιφερειάρχης, νοείται ο
νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο
συγκεκριµένος δήµος, και όπου αναφέρεται ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, νοείται ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 58
Αρµοδιότητες του δηµάρχου
1. Ο δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήµου για την υλοποίηση του
σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα
τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας.
Ειδικότερα, ο δήµαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου,
της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H µη
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Eίναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. Ως
προϊστάµενος όλου του προσωπικού του δήµου εκδίδει
τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το
διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και
την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και
τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του
δήµου.
στ) Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατά-
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ξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του δήµου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις
µόνιµης κατοικίας.
θ) Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, υπαλλήλους
του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες
για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος
ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων
από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί
να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση
της αντίστοιχης επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα του δήµου, ο δήµαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που ορίζεται από το δηµοτικό
συµβούλιο. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά
σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Στις περιπτώσεις που ο δήµαρχος εκτελεί αποφάσεις σύµφωνα µε τη ρύθµιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και
πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί,
ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Ο δήµαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισµός
µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια.
6. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και
για τους αντιδηµάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων του δηµάρχου.
Άρθρο 59
Αντιδήµαρχοι
1. Το δήµαρχο επικουρούν οι αντιδήµαρχοι. Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο
δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση
αρµοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον
αρµοδιότητες ασκούνται στα όρια µιας ή περισσότερων
δηµοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
2. Ο αριθµός των αντιδηµάρχων στους δήµους που
προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόµο ορίζεται ως εξής: Σε δήµους µε πληθυσµό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήµαρχοι, ενώ σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήµους που έχουν
πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5)
αντιδήµαρχοι, ενώ σε δήµους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήµαρχοι. Σε δήµους από εκατό
χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήµαρχοι. Ο αριθµός των αντιδηµάρχων
αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθµός των δηµοτικών
ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και

επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθµός των δηµοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά
τρεις (3) εάν ο αριθµός των δηµοτικών ενοτήτων είναι
δέκα (10) και ανώτερος. Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήµους ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού τους είναι µικρότερος από τον
αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθµα.
3. Ο αριθµός των αντιδηµάρχων στους δήµους που δεν
προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. κατά τον παρόντα
νόµο ορίζεται ως εξής: Σε δήµους µε πληθυσµό έως δύο
χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήµαρχος. Στους δήµους µε πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν
(2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται
έως δύο (2) αντιδήµαρχοι. Στους δήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήµαρχοι.
Από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως σαράντα χιλιάδες
(40.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήµαρχοι. Στους δήµους µε πληθυσµό σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) κατοίκους έως εκατό χιλιάδες (100.000) ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήµαρχοι. Στους δήµους µε
πληθυσµό εκτατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και
άνω που διαιρούνται σε δηµοτικές κοινότητες ο αριθµός
των αντιδηµάρχων είναι ίσος µε τον αριθµό των δηµοτικών κοινοτήτων και µπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3).
4. Οι αντιδήµαρχοι εκτός των καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων
που µεταβιβάζει σε αυτούς ο δήµαρχος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και οι αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες:
α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
γ) Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία
του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.
δ) Υπογράφουν µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών και
δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
στ) Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να
τους µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφορά τη δηµοτική ενότητα.
5. Η θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δυόµισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου
του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου
πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.
6. Η απόφαση του δηµάρχου µε την οποία ορίζονται οι
αντιδήµαρχοι και τους µεταβιβάζονται αρµοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δηµοσιεύεται σε µία
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα και, αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
δήµου.
7. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήµαρχος. Τις κατά τόπον
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αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον
δήµαρχο ή ο ίδιος ο δήµαρχος.

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δηµάρχου, αντιδηµάρχου
και µελών επιτροπών

Άρθρο 60
Εκλογή νέου δήµαρχου

1. Ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις
τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους µε γνώµονα την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των
πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους προς το δήµο χωρίς διακρίσεις
σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε θέµατα
του δήµου,
δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που
προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήµου.
2. Με ευθύνη των δηµοτικών συµβουλίων σε κάθε δήµο:
α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους τους εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του άρθρου
21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),
β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέµονται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές,
άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και στο κοινό, χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας.
3. Ο δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήµατα που
τους υποβάλλουν τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
µέσα σε ένα (1) µήνα.
4. Ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση
για την περιουσιακή τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου.
5. Ο δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος δεν επιτρέπεται να
απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δηµοτικού συµβουλίου. H απουσία αυτή µπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) µήνες, µε άδεια του συµβουλίου.
6. Ο δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος είναι υποχρεωµένοι
να κατοικούν στο δήµο µε εξαίρεση τους δηµάρχους και
αντιδηµάρχους των δήµων των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

1. Αν η θέση του δηµάρχου µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος
συνδυασµού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα
από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού,
που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του
δικαστηρίου και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία και µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των
συµβούλων του συνδυασµού, έναν από αυτούς, ως δήµαρχο.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε
το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε
δηµόσιο όργανο ή όργανο του δήµου, ακόµη και την παραµονή της συνεδριάσεως.
2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς
δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν
στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθµό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάµεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτοµερής µνεία στα πρακτικά.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
αν η συνεδρίαση µαταιωθεί, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
5. Κάθε απόφαση σχετική µε την εκλογή του δηµάρχου υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή ενός δηµότη δήµου ελέγχει τη
νοµιµότητά της και εκδίδει απόφαση µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας ακυρώσει την εκλογή του δηµάρχου, οι
σύµβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήµαρχο πέντε (5) ηµέρες µετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήµο.
6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήµαρχος αποποιηθεί
την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήµου, µετά την εγκατάστασή τους και µέχρι να
εκλεγεί νέος δήµαρχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο
σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους στο πολυπληθέστερο διαµέρισµα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσµία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δηµάρχου αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των αρχών του δήµου. Σε όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Ελεγκτής Νοµιµότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

Άρθρο 62
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Σε όλους τους δήµους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήµαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή
στην οποία µετέχουν ο δήµαρχος και οι αντιδήµαρχοι. Η
εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και
εκτελεστικό όργανο του δήµου και παρακολουθεί την ε-
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φαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς
καθώς και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου
του δήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς
προγράµµατος δράσης.
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήµαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέµα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Υπάλληλος του δήµου τηρεί εγγράφως πρακτικά
των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.
Άρθρο 63
Αρµοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του
δηµοτικού συµβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο και
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο
το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη
της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια: i)
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών
υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση του Οδηγού του ∆ηµότη, στον οποίο περιγράφονται
οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των
υπηρεσιών του δήµου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισµού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση
των νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο.
Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δηµοτικού συµβουλίου
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης
της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε
τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, το σώµα εκλέγει,
χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της
µειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος
που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού
γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου.
2. Για την εκλογή του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή
του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός εκλέγει
µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Υποψήφιος για το
αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση
διενεργεί ο προεδρεύων σύµβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωµα του αντιπροέδρου και
του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου. Οι υποψήφιοι
για τα αξιώµατα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο µεν αντιπρόεδρος από τους
συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας ο δε γραµµατέας
από το σύνολο των συµβούλων των λοιπών δηµοτικών
παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η µείζονα µειοψηφία δεν υποδείξει
υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα µειοψηφία δεν υποδείξει γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη µείζονα µειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του
προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη
του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του
οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του
προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών,
τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία
αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του
δηµοτικού συµβουλίου.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς
πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10
το πρωί. Αν ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού
που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας
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σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα µε την περίπτωση, πρόεδρος και γραµµατέας, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύµβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού της µειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η
οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
6. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω
αξιώµατα, επαναλαµβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε
(5) ηµέρες µετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
7. Η παραίτηση από το αξίωµα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.
Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν µπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωµα µέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συµβούλιο, µετά την αποδοχή
της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραµµατέα κατά τον
ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και
2.
8. Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυµα συµµετοχής στις επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 65
Αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου
1. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου
οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.
2. Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε
θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε
δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του.
3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις
εισφορές.
4. Καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του τον κανονισµό λειτουργίας του, µε βάση
τον πρότυπο κανονισµό του άρθρου 67 του παρόντος.

Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισµός λειτουργίας από το
δηµοτικό συµβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος
κανονισµός.
5. Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών
και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών,
το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
6. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
µεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρµοδιότητές του σχετικές µε το αντικείµενό της.
Άρθρο 66
∆ηµοτικές Παρατάξεις
1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου ανήκουν σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης είναι ο σύµβουλος που ήταν υποψήφιος δήµαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δηµοτικών
συµβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί µε γραπτή
δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δηµοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3)
µέλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύµβουλος, ο οποίος είναι µέλος της.
6. Το µέλος του δηµοτικού συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να
εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου ή της οικονοµικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής,
όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραµείνει αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της
θητείας του. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του στην
παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3)
των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.
7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών
παρατάξεων η δηµοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε
αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη.
Άρθρο 67
Σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου
1. Το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο
δήµαρχος ή η οικονοµική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού
των µελών του συµβουλίου ή το σύνολο των συµβούλων
της µειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαι-
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τείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν µπορεί
να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθουν δύο (2) µήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον
πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5).
Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι
την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την
αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε
ζητηθεί η σύγκλησή του.
3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί
σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµα του προέδρου µε απόφαση
του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε την πειθαρχική
διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.
4. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους
συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν
από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
∆ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική
περιφέρεια του δήµου, οφείλει αµέσως µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του
και να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα
του δήµου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για
τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και
να ορίσει µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή
πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου.
5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
6. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου προσκαλείται ο
δήµαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά
προτεραιότητα. Όταν ο δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως. Στην περίπτωση όµως αυτή
ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώµατος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συµβούλιο. Στις
συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το
λόγο, εκτός του δηµάρχου και του αρµόδιου αντιδηµάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέµα, που ορίζονται από τις παρατάξεις µε σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν ως οµιλητές και δηµοτικοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα. Με τον κανονισµό
λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, επιβάλλονται
πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο, για τον
δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους, τους επικεφαλής των πα-

ρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου.
7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην
ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα
να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι
ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει
απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.
8. Στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται ειδικά
θέµατα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα
θέµατα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα µετέχουν στη συζήτηση µε δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη πρόσκλησης,
η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι άκυρη.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από πρόταση της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, µπορεί να εκδίδεται
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δηµοτικό συµβούλιο
µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των
τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του.
Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δηµοτικών συµβούλων
1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί,
καθώς και να εκτελούν µε επιµέλεια τα καθήκοντά τους
και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.
2. Ο δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και
ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών.
3. Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της
έκπτωσης. Σύµβουλος, που επιθυµεί να µην εκτελεί τις
υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του
συµβουλίου.
4. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του
για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβλη-
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θεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
5. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότητας
για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε
περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου
για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες.
Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση
καθήκοντος.
Άρθρο 69
Λειτουργία του δηµοτικού συµβουλίου
1. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου διευθύνει τη
συζήτηση και λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την
ευταξία της συνεδρίασης. Μπορεί να ζητήσει και την αποβολή κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συµβούλους
του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος
είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.
3. Κάθε δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ζητά από τον
δήµαρχο, την οικονοµική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριµένα στοιχεία,
που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο δήµαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός
µηνός.
Το δηµοτικό συµβούλιο, δια του προέδρου του, δύναται να καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα
θέµατα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούµενων
υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται, για την παράστασή τους, ενώπιον του δηµοτικού
συµβουλίου, αποζηµίωση αντίστοιχη µε εκείνη που λαµβάνουν τα µέλη συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄),
όπως ισχύει.

νεται µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συµβούλιο, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο
τους. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για τις µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης
και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δηµάρχου, µπορούν να παραπεµφθούν σε επιτροπή µόνο µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται και προθεσµία
για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισηγήσεως. Θέµατα που εισάγει, προς συζήτηση η οικονοµική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής, δεν παραπέµπονται σε επιτροπή.
Πλην των ανωτέρω θεµάτων, ο πρόεδρος δύναται να
παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και
πριν από την εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη.
Άρθρο 71
∆ηµοτικό κατάστηµα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα
1. Οι δήµοι είναι υποχρεωµένοι να έχουν ιδιαίτερο κατάστηµα για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
2. Κάθε δήµος τηρεί τα βιβλία και τα αρχεία που είναι
αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Αυτά
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με όµοια
απόφαση µπορεί να ορίζονται οι προδιαγραφές και ο
τρόπος ψηφιακής τήρησης βιβλίων και αρχείων.
3. Ο δήµος διαθέτει επίσηµη ιστοσελίδα. Σε αυτήν, πέραν από όσα ειδικότερα αναφέρονται στον παρόντα νόµο, αναρτώνται σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις
των οργάνων του, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορούν να ορίζονται ειδικότερες τεχνικές
και άλλες προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση, το περιεχόµενο, την προσβασιµότητα και γενικότερα τη δηµιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία της ιστοσελίδας του δήµου.

Άρθρο 70
Επιτροπές του δηµοτικού συµβουλίου

Άρθρο 72
Οικονοµική επιτροπή - Αρµοδιότητες

1. Το δηµοτικό συµβούλιο µε τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την
επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς
του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήµους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής του δήµου.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος
που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις
δηµοτικές παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβά-

1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας,
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου,
γ) προελέγχει τον απολογισµό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αι-
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τιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες,
στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει
τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δηµοτικό
συµβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο
διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήµου.
Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και
ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί
την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε
µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ..
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή
εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περί-

πτωσης ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου.
3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα
σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα
ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων.
4. Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Άρθρο 73
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρµοδιότητες
1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε
την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και
την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του
δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων
της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων
που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83,
για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας
µουσικής.
Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα
δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:
i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης
ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης
προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)
και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79
και 82 του Κ.∆.Κ..
2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση
πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία
συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.
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3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα
σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα
ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων.
4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Άρθρο 74
Συγκρότηση και Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από
αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) µέλη, αν
το συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, οκτώ
(8) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε
(45) µέλη, και δέκα (10) µέλη, αν το συµβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη. ∆ύο (2) µέλη στις επταµελείς, τρία (3) µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα
(4) µέλη στις εντεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από
τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας.
2. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και
της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και στη συνέχεια τα µέλη
της επιτροπής ποιότητας ζωής. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας
ζωής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου.
3. Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθµους
µε τα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται από
την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και µε τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την
οικονοµική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επιτροπή
ποιότητας ζωής πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, αν η επιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) µέλη και έξι (6) αναπληρωµατικά µέλη στις ενδεκαµελείς. Από τα
αναπληρωµατικά µέλη δύο (2) για τις επταµελείς και τις
εννεαµελείς και τρία (3) για τις ενδεκαµελείς εκλέγονται
από το σύνολο των µελών των δηµοτικών παρατάξεων
της µειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών µελών που εκπροσωπούν τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωµατικά µέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός τούτων ανά κατηγορία.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυρια-

κή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για µεν την οικονοµική
επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, για τις θέσεις της
πλειοψηφίας, οι σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης στη δηµοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις µειοψηφίας εκείνοι που στην πρώτη σε ψήφους δηµοτική παράταξη της µειοψηφίας έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση, για δε την επιτροπή ποιότητας ζωής οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά, στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν
υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η
οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
6. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται
από τη µειοψηφία. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών
µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
Όταν τα µέλη της µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους,
τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας.
8. Όταν τα µέλη της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν
αυτοδικαίως από την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα µέλη που
είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δηµόσια και αποφασίζουν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν
σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρµόδιο να λάβει απόφαση
είναι το δηµοτικό συµβούλιο.
2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου το µέλος της
πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες
ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά της εκλογής
τους.
3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην
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ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί
να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι’ αυτό
µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
4. Αν ένα µέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις,
το δηµοτικό συµβούλιο µε πράξη του το αντικαθιστά.
5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση
δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα,
πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός
αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το
αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης,
συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την επιτροπή
ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την
ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί
ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο
η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από
τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον
των θεµάτων.
7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δηµόσιες και
γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα. Η επιτροπή µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της και
µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε
δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή
µπορεί µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών της
να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο
κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό
κατάστηµα είναι ακατάλληλο.
8. Αν κάποιο µέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται
ως αρνητικές ψήφοι. Τα µέλη της επιτροπής που ήταν
παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόµα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην

περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής τηρούνται πρακτικά.
9. Μέλος της επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη
συζήτηση ενός θέµατος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του
έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά
παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το µέλος που
έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας.
10. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήµου µε ευθύνη του προέδρου τους.
Άρθρο 76
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
1. Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα
χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η διάρκεια της
θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. ∆ηµοτική επιτροπή διαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε µικρότερους δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και
ι) δηµότες.
Ο συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα
(50) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά από κλήρωση, δηµότες εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται
κατά περίπτωση και συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου
και εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών
οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων, καθώς και οι επικεφα-
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λής των δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται
στο δηµοτικό συµβούλιο.
2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα
αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης
του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό
πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό
συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για
την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της
δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
3. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3)
µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο
µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση και
περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται
από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η
γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση.
Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώµες που
διατυπώνονται.
4. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να ψηφίζει σχετικό
κανονισµό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθµίζει όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη
συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την
παρουσίαση των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του δήµου.
Άρθρο 77
Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
1. Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και
εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που
κατατίθεται στο προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου
κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δεν µπορεί να ε-

πιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως
προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν
τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο
άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
επιλέγεται µε απόφαση η οποία λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν
επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια
πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και
την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για
πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
3. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες του δήµου, δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του προσώπων και
των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να
επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη
σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
5. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου για τον απολογισµό
της δηµοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217
του Κ.∆.Κ., εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
της. Ο συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει στη
διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις
του συµπαραστάτη υποβάλλονται στον δήµαρχο και κοινοποιούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και στον γενικό
γραµµατέα του δήµου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι
ειδικές προτάσεις του συµπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε φροντίδα των
δηµοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συµπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς συµβούλους.
Άρθρο 78
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών
1. Σε κάθε δήµο συγκροτείται και λειτουργεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, συµβούλιο ένταξης µεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την
ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοι-
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νωνία. Τα συµβούλια ένταξης µεταναστών αποτελούνται
από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται
από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Ως µέλη ορίζονται
δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι φορέων µεταναστών,
εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήµατος βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου, ή εκπρόσωποι
που επιλέγονται από την κοινότητα των µεταναστών που
κατοικούν µόνιµα στον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισµός, που εκδίδει
µε απόφασή του το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, καθώς
και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήµου δράση σχετική µε τα προβλήµατα των µεταναστών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συµβούλιο
ένταξης µεταναστών ένας εκ των δηµοτικών συµβούλων
µελών του. Στα παραπάνω συµβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως µέλη αλλοδαποί δηµοτικοί σύµβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη.
2. Έργο των συµβουλίων ένταξης µεταναστών είναι η
καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του οικείου δήµου, ως προς την ένταξή τους
στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το
δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων
προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων που
αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικές υπηρεσίες,
καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον οικείο
δήµο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 79
Πρόεδρος συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης
της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συµβούλιο
της δηµοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού,
που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µείνει κενή λόγω
θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος εντός µηνός, από την ηµεροµηνία
όπου η θέση έµεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
3. Στον πρόεδρο του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήµο έξοδα κίνησης που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων.

Άρθρο 80
Πρόεδρος συµβουλίου και εκπρόσωπος
τοπικής κοινότητας
1. Πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του
πλειοψηφήσαντος συνδυασµού στην τοπική κοινότητα
που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το
αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση
του καταλαµβάνει ο επόµενος σε σταυρούς προτίµησης
στην τοπική κοινότητα.
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας
είναι µέλος του τοπικού συµβουλίου και προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας µετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
4. Στον πρόεδρο του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται
από το δήµο έξοδα κίνησης, που ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων.
Άρθρο 81
Αρµοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου
δηµοτικής κοινότητας
1. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας πέρα από τις αρµοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
δήµαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και
στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της
κοινότητας, συνεργάζεται µε τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου να προετοιµάσει κάθε θέµα που θα συζητηθεί στο
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την
προώθηση από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται
στις αποφάσεις του συµβουλίου που έχουν σταλεί σε
αυτόν. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού
συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δηµοτική κοινότητα.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου άρθρου.
δ) Ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή,
που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
2. Στον πρόεδρο του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήµο έξοδα κίνησης, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοι-
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νότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συµβουλίου σε
όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 82
Αρµοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας –
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
β) µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή
τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑ,
δ) µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή
λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,
ε) µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών
του δήµου,
στ) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας,
προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και
λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής,
παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που
µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των
αρµοδίων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής
περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωµάτων του δήµου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού
συµβουλίου,
ι) ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που
συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 83
Αρµοδιότητες συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας
1. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας ασκεί τις α-

κόλουθες αρµοδιότητες στα όρια της δηµοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
µουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εµποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές,
λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του
και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει
γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
α) τις υπηρεσιακές µονάδες του δήµου για τις οποίες
συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δηµοτική κοινότητα µε κριτήριο ότι θα συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της
περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση,
καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών
αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής
της δηµοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών,
καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα,
ια) τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων,
δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δηµοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που
αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του
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πληθυσµού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής
της δηµοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
τοπικής κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος και τα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρµοδιότητες του προέδρου και
των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για
τη δηµοσίευση των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου.
Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήµαρχο απόσπασµα των πρακτικών του συµβουλίου, το οποίο περιλαµβάνει κάθε απόφαση του συµβουλίου χωριστά, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού
δηµοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύµατα συµµετοχής
στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται και στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δηµοσίευσή τους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.
7. Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 του παρόντος.
8. Ο δήµαρχος, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται σε
µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα
και στην ιστοσελίδα του δήµου µπορεί να µεταβιβάζει
αρµοδιότητές του στους προέδρους των συµβουλίων
των δηµοτικών κοινοτήτων.
9. Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές
του στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται µέσα στα όρια της δηµοτικής κοινότητας.
Άρθρο 84
Αρµοδιότητες συµβουλίου τοπικής κοινότητας
Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για:
α) τον ορισµό των υπηρεσιακών µονάδων του δήµου
που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά
του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που
βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής
κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου, η λειτουργία των εµποροπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,
β) τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων.
3. Με αιτιολογηµένη απόφασή του, που λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, εισηγείται στο
δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι»
και «διοικητικής βοήθειας».
4. Η αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική
κοινότητα, γίνεται από την οικονοµική επιτροπή µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου συµβουλίου.
5. Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
τοπικής κοινότητας.
6. Το δηµοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε δηµοτικής
περιόδου, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί να
αναθέτει στα συµβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρµοδιοτήτων, εκτός από:
i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων,
iii. τη σύναψη δανείων,
iv. τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων
και λοιπών δηµοτικών νοµικών προσώπων, καθώς και για
την εκλογή των µελών των συλλογικών οργάνων που τα
διοικούν και
v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού
συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα
του νοµού.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητες,
τότε τις ασκεί ο δήµος µε τα αρµόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δηµοτικό συµβούλιο,
µετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρµόδιου αντιδηµάρχου.
8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρµοδιότητες του
συµβουλίου της τοπικής κοινότητας.
9. Με απόφαση του δηµάρχου µετά από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήµου
για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των
τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήµου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται
κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της
τοπικής κοινότητας.
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10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη συνεδρίαση, στον δήµαρχο, απόσπασµα των πρακτικών του συµβουλίου, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε απόφαση του συµβουλίου χωριστά,
µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης.
Άρθρο 85
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Στις τοπικές κοινότητες, µε ευθύνη του εκπροσώπου
της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συµβουλίου
της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία µε τον αρµόδιο
αντιδήµαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος σε
συνέλευση, και προτείνουν στα αρµόδια όργανα του δήµου, ανάλογα µε το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για
την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική
κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,
ε) την εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και
στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από
υπάλληλο του δήµου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω
θέµατα λαµβάνονται από τους παρόντες µε σχετική
πλειοψηφία.
Άρθρο 86
Προϋπολογισµός της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
Συµµετοχή του συµβουλίου στην κατάρτιση
του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος
του δήµου
1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιό της
έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό
που καθορίστηκε σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση,
η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές
δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο
ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο
για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες
αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από
το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής
κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονο-

µική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών
κοινοτήτων, όπως τελικά διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. Στον προϋπολογισµό του δήµου περιλαµβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δηµοτική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων τοπικής
και δηµοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
µε απόφαση που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχιστον πριν
την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
5. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς
της περιφέρειάς της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας,
προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το
συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Άρθρο 87
∆ιαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συµβουλίου
δηµοτικής και τοπικής κοινότητας
1. Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84
του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα το
συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µέσα σε
ένα (1) µήνα.
2. Τα αρµόδια όργανα µπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του συµβουλίου της
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέµατος,
β) να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την
προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου, της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπη-
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ρεσιών του δήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο
της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.
4. Στα συµβούλια των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης
του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού
και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήµου.
Άρθρο 88
Σύγκληση του συµβουλίου τοπικής και
δηµοτικής κοινότητας
1. Το συµβούλιο της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας
συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του
υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, καθώς
και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε
γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση
δηµοσιεύεται στο γραφείο της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το
συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
4. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο, όποτε το ζητήσει,
µε γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν
συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµενου
πλειοψηφήσαντος συµβούλου.
5. Αν ο πρόεδρος της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας
παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή
δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων να συγκαλέσει το συµβούλιο,
µπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής
να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα
κατά την προβλεπόµενη πειθαρχική διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 234 του παρόντος.
Άρθρο 89
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του
συµβουλίου της τοπικής και δηµοτικής κοινότητας
1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της τοπικής και δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συµβουλίου.
2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα
δύο τρίτα (2/3) των µελών του.
3. Το συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη
διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
4. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί την ψήφο
ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική.
5. Τα µέλη του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής

κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και
αν ακόµη αποχωρήσουν, λογίζονται, ως παρόντα µέχρι
το τέλος της συνεδρίασης. Ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται όχι µόνο για τη συζήτηση κάθε συγκεκριµένου θέµατος αλλά και για ολόκληρη συνεδρίαση. Στην περίπτωση
αυτή, για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµατος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί
των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία,
αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για
την απαρτία.
6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυµα συµµετοχής δηµοτικού συµβούλου στη συνεδρίαση του συµβουλίου εφαρµόζονται και για τους συµβούλους της τοπικής
ή δηµοτικής κοινότητας.
Άρθρο 90
Υποχρεώσεις συµβούλων τοπικών και
δηµοτικών κοινοτήτων
1. Οι σύµβουλοι της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις
του συµβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες
τους έχει εκλέξει το συµβούλιο, καθώς και να εκτελούν
τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόµος.
Έχουν, επίσης, υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία
που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.
2. Ο σύµβουλος της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας
εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δηµοτικής
κοινότητας.
3. Οι σύµβουλοι των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων
έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δηµοτικών
συµβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.
Άρθρο 91
Γραφείο τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας
Κάθε τοπική ή δηµοτική κοινότητα διαθέτει τοπικό ή
δηµοτικό γραφείο. Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές µονάδες µπορούν να λειτουργήσουν
στις τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 92
Αντιµισθία αιρετών
1. Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι και οι πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων, λαµβάνουν αντιµισθία η οποία καταβάλλεται από το δήµο.
2. Η αντιµισθία των δηµάρχων σε δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση µε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του
Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, των δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και
των δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό κάτω των είκοσι
χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση µε το εξήντα
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τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.
3. Οι αντιδήµαρχοι λαµβάνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αντιµισθίας που αναλογεί στο δήµαρχο, ενώ
οι πρόεδροι των δηµοτικών συµβουλίων λαµβάνουν το
σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.
4. Η αντιµισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των
δήµων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτοµα µε Αναπηρίες, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται
κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιµισθία δηµάρχων, αντιδηµάρχων και προέδρων δηµοτικών συµβουλίων της παρ. 1
του άρθρου 93, είναι µικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά
το ποσό της διαφοράς και µέχρι το ύψος των αποδοχών
του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
6. Αν οι δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιµισθία
τους λαµβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήµαρχος λαµβάνει αντιµισθία από ένα µόνο αξίωµα.
7. ∆ήµαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογηµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λαµβάνουν
το ήµισυ (1/2) της αντιµισθίας. Το υπόλοιπο ήµισυ (1/2)
καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήµαρχος για το ίδιο χρονικό διάστηµα, λαµβάνει το ήµισυ (1/2) της αντιµισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι
δηµοτικών συµβουλίων και οι σύµβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώµατα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
λαµβάνουν τις απολαβές µόνο από ένα αξίωµα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαµβάνουν από κάθε
αξίωµα µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους
δύο φορείς.
Άρθρο 93
Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών
του δήµου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
1. Στους δηµάρχους, αντιδηµάρχους και προέδρους
δηµοτικών συµβουλίων όλων των δήµων, καθώς και
στους προέδρους συνδέσµων, των οποίων ο πληθυσµός
των µελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή
υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και
δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε εκείνους
που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.∆. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα της θητείας τους.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στον συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης.
2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαµβάνουν
υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστηµα χρήσης
της θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα
υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που
απορρέουν.
3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισµένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου
δήµου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον
εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα από
τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών
Ν.Π.Ι.∆. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προ-

ϋπολογισµό του οικείου δήµου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η
διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών
της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
5. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου
1 του παρόντος χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ηµερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήµαρχοι ή αντιδήµαρχοι ή πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις
χορηγείται ειδική άδεια µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας,
στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων,
καθώς και στους προέδρους των Συνδέσµων ∆ήµων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ηµερών λαµβάνουν, επίσης, και οι
πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ηµερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ηµερών µπορεί να χορηγείται και τµηµατικά σε εργάσιµες
ηµέρες και ώρες µετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η
άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία
του αιρετού και το χρονικό διάστηµα χρήσης της θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που απορρέουν.
6. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., µέλη
∆.Ε.Π Πανεπιστηµίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαµβανοµένων
και του ειδικού και επιστηµονικού προσωπικού, καθώς
και για αναπληρωτές καθηγητές µέσης εκπαίδευσης και
δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής.
7. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του
δηµόσιου τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν
υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της
θητείας τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός
των διοικητικών ορίων του δήµου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήµου µετά από αίτησή τους µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία
προς το δήµο όπου εξελέγησαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ
Άρθρο 94
Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων
1. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και υπό τον τοµέα β΄ («Περιβάλλον») προστίθενται
οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
«11. Η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προέλεγχος για
την έκδοσή τους, ο έλεγχος µελετών για οικοδοµικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων για
την κατασκευή αυθαιρέτων κτισµάτων, κατά την κείµενη
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νοµοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του
άρθρου 280 του παρόντος.
12. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των
υδραυλικών και των ηλεκτροµηχανολογικών µελετών,
της µελέτης θερµοµόνωσης, της µελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων
για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις των παραγράφων
1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄).
13. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.
14. Η σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης.
15. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.
16. Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών
Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π..
17. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.
18. Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
19. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις
των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σε έξι (6)
έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 6 του
ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
20. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης
περιοχής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 9 και
10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).
21. Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους
δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών
και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό.
22. Η εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
23. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο
έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..
24. Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155
Κ.Β.Π.Ν..
25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.). Η
διαχείριση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθµιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄
αριθµ. 29 του παρόντος νόµου.
26. Η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές, των
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και
η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δή-

µους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε
βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται
πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο
του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται
µήνυση για το αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
27. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισµού
σκυροδέµατος.
28. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου.
29. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.»
2. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα γ΄ («Ποιότητα Ζωής και Εύρυθµης
Λειτουργίας των Πόλεων»), προστίθενται οι ακόλουθες
αρµοδιότητες:
«15. Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης
του οδικού δικτύου αρµοδιότητας δήµου.
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η
µελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήµανσης,
σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου του δήµου.
17. Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορείων,
της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του
τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών
γραµµών.
18. Ο καθορισµός κοµίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
19. Η ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών
Κ.Υ.Α..
20. Η χορήγηση άδειας δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129
Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
21. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών
και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων, καθώς
και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισµού για
την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η
τήρηση αρχείων των πορισµάτων της οικείας επιτροπής
καθώς και η τήρηση µητρώου καταναλωτών.
23. Ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και
των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών.
24. Η απαγόρευση της δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
25. Η παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ..
26. Ο καθορισµός του εξωτερικού χρωµατισµού των
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ΤΑΞΙ.
27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
28. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
29. Ο καθορισµός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατώv.
30. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
31. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήµο, όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρµοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών
στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
32. Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους.
33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.
35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας
σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.
37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.
38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση
συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.
39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.»
3.Α. α. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, µεταβιβάζονται
στους δήµους αρµοδιότητες που ασκούνται από τις
∆.Υ.Π.Ε. περιλαµβανοµένων και αρµοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρµοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Στο ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι σχετικές ρυθµίσεις και η µεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης
των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος.
γ. Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζεται η απόδοση
στους δήµους των ανάλογων οικονοµικών πόρων, για
την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, η κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων των ∆.Υ.Π.Ε. και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις µετάταξης του

προσωπικού, που κατείχε, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο
257 του παρόντος.
δ. Οικονοµικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες των ∆.Υ.Π.Ε. οι οποίες έχουν
αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του
προεδρικού διατάγµατος των προηγούµενων εδαφίων,
δεν µπορούν να βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των
δήµων.
B. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υπό τον τοµέα ε΄ («Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης») προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
«7. Η εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και η
διενέργειά τους.
8. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
9. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
10. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα
παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί
σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
11. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και
ιδρυµάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισµού
τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
µε κοινωφελείς σκοπούς.
12. Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις
της οικείας νοµοθεσίας.
13. Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η εποπτεία και η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ιδρυµάτων
προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
14. Ο ορισµός ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών
και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
15. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
16. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας.
17. Η καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς
και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική
παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής
κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων.
18. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
20. Η υλοποίηση:
α) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υ-
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πουργείου,
β) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία
εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση,
γ) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21. Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
23. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
24. Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η
λήψη µέτρων σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
25. Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
27. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν
φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων.
28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραµµάτων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, κατά τις ρυθµίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ
197 Α΄).
29. Η εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση
λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων.
30. Η επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων.
31. Ο ορισµός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.∆.∆.
του νοµού.
32. Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το
δήµο όπου εδρεύουν τα ταµεία.
33. Η εφαρµογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής
σπερµατέγχυσης και του συγχρονισµού του οίστρου των
ζώων.
34. Η παροχή γνωµάτευσης από τον αρµόδιο κτηνίατρο για υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.»
4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
«13. Η εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου
κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της
σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.
16. Η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων
σχολικών µονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και
σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από
κάθε σχολική µονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των
υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας.

17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής
ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.
18. Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο
σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς
των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της
µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων
και κηδεµόνων.
20. Η έγκριση της εγκατάστασης, µεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
22. Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία.
23. Η έγκριση οποιασδήποτε µίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και
υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
24. Ο καθορισµός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων
σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
25. Η κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
26. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα
παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική
φοίτησή τους.
27. Η διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών
ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου.
28. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (ωδείων, µουσικών σχολών,
χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων
µουσικής δωµατίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.
16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄).
29. Η συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου δήµου στην
οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας.
30. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του δήµου, καθώς και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του.
31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών
Κέντρων, που καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, εντός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήµους, εξειδικεύονται τα θέµατα που αναφέρονται
στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτοµερειακό και διαδικαστικό ζήτηµα.»
5. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προστίθεται τοµέας υπό στοιχείο η΄ και υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία», στον
οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
«1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
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2. Η µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής,
τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται
µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήµους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών
(Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181
Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων µε εφαρµογή σωστής άρδευσης και
στράγγισης.
4. Η διαχείριση βοσκοτόπων.
5. Η παροχή γνώµης για τον καθορισµό Βιοµηχανικών
και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν.
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).
6. Η έρευνα και µελέτη κάθε θέµατος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και
τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες τους.
7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
9. Η προώθηση προγραµµάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
10. Η εκτίµηση και παρακολούθηση της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαµβανοµένων υπό των παραγωγών τιµών γεωργικών προϊόντων.
11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των
γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών.
12. Η ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού για τις
βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων στο πλαίσιο
των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
13. Η συνεργασία µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής,
κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού
γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρµακευτικών προϊόντων.
17. Η εφαρµογή και ο έλεγχος του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση
ατοµικών µητρώων).
18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων
διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων.
19. Η παροχή γνωµάτευσης για υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση
ζώων.
20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία
κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄).
21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και
µεταβίβασης λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.
22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που µεταφέρουν ζώα.
23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία
των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.
24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών
κήπων, η σύσταση των γνωµοδοτικών επιτροπών του
π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων
και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4
του π.δ. 98/2004.
25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της
αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήµου.
26. Η εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας.
27. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσµατος της σχετικής δηµοπρασίας ή
διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας
(άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
28. Η απόφαση εφαρµογής του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για
τον εφοδιασµό µε αυτόν των ενδιαφερόµενων ιδιωτών
πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ του π.δ.
433/1977).
29. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
30. Η κατάρτιση µελετών και η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας
αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
31. Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
32. Η έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών
και ποταµών και ο καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες.
33. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας.
34. Η απόφαση καθορισµού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και η απόφαση για περιορισµό της αλιείας στη λίµνη Ταυρωπού (άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).
35. Η έγκριση της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές,
αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια
αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης
αυτής (άρθρο 8 παρ. β΄ εδάφ. γγ΄ του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2
του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α΄).
36. Η απόφαση διάθεσης σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε
ερευνητικά ιδρύµατα ή σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που δηµεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄).
37. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων.
38. Η αντιµετώπιση θεµάτων και η εισήγηση µέτρων
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που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
39. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους, λιµναίους, λιµνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.
420/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του
ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992).
40. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ.
373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
41. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ.
666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
42. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3
παρ. 2).
43. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους
(β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και
άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ 98 Α΄).
44. Η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας αλιείας (β.δ.
666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
45. Η άδεια µεταβίβασης κυριότητας επαγγελµατικής
άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
46. Η άδεια αντικατάστασης µηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).
47. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και αξία αλιευµάτων
των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990
άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
48. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄,
π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).
49. Η σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των
αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων.
50. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές,
αδειών αλιείας στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.
β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ.
152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
51. Ο καθορισµός της διάρκειας, έναρξης και λήξης
της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταµούς
χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου (π.δ. 235/1979
άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).
52. Ο καθορισµός του αριθµού των µε µηχανικό αλιευτικό συγκρότηµα (γρι-γρι) αλιευόντων συγκροτηµάτων
στο ελληνικό τµήµα της Λίµνης Μεγάλη Πρέσπα και των
προϋποθέσεων µε τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία
(β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ 49 Α΄).
53. Ο καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας
µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ.
Β2).
54. Ο καθορισµός περιορισµών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιµνών για την προστασία των
έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2
περ. Γ3).
55. Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιµοποίησης ορισµένων αλιευτικών εργαλείων στις λίµνες Μεγάλη Πρέσπα
και ∆οϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2).
56. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισµένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας

και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
άρθρο 1 παρ. 2).
57. Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για απόδοση εσόδων από την εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του
ν.δ. 420/1970).
58. Η έγκριση για µετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού (β.δ.
435/1970, ΦΕΚ 142 Α΄).
59. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του
ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.
1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
60. Η απόφαση για τον καθορισµό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών στις
τεχνητές λίµνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 παρ. 5
του ν. 972/1979, ΦΕΚ 224 Α΄).
61. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii)
άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
62. Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόµισης
αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του
ν.δ. 420/1970).
63. Η σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
64. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
65. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του
είδους των εργαλείων µε τα οποία και µόνο επιτρέπεται
η αλιεία στις λίµνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58
Α΄).
66. Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη
λίµνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 του π.δ. 99/2003, ΦΕΚ 94 Α΄),
καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των καλάµων στις λίµνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ
58 Α΄).
67. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς
ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
68. Η παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή
διαρρύθµιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώµατα και τη
χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22
παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
69. Η γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και
αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.»
6. Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
«26. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και η
πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που
γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
27. Ο εξελληνισµός του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων
του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν
την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
28. Ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων.
29. Η χορήγηση (από το δηµοτικό συµβούλιο) αδειών ί-
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δρυσης υπεραγορών λιανικού εµπορίου.
30. Η χορήγηση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου)
άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών στο
δήµο, καθώς και η συγκρότηση (µε απόφαση δηµάρχου)
της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.
31. Η έγκριση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου)
της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συµµετοχής στις αγορές αυτές.
32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη µετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε
άλλου συναφούς αντικειµένου, εκτός από την απόφαση
τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία
εκδίδεται από το περιφερειακό συµβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες δεν αφορούν
τους δήµους των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
33. Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των Λαϊκών Αγορών.
34. Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.
35. Η λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των
ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και
τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.
36. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστηµα πώλησης σκύλων ή γατών (µετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήµατος.
37. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών,
καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συµβουλίου.
38. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου
κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
39. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων
(εκτός των διεθνών), η ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας
τους και η εποπτεία αυτών.
40. Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών
χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή
µικτών.
41. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και
µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
42. Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή η καταβολή του µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.»
Άρθρο 95
Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους δήµους
1.α) Από 1ης Ιανουαρίου 2011 ασκούνται, από τους δήµους, οι πρόσθετες αρµοδιότητες που τους απονέµονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (υπ’ αριθµούς 11 έως και 26), 2 (υπ’ αριθµούς 15 έως και 28), 3 (υπ’ αριθµούς Β7 έως και 25), 4, 5 (υπ’ αριθµούς 1 έως και 7) και 6
του προηγούµενου άρθρου.
β) Η έναρξη άσκησης των λοιπών πρόσθετων αρµοδιοτήτων που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 1 (υπ’ α-

ριθµούς 27 έως και 29), 2 (υπ’ αριθµούς 29 έως και 39), 3
(υπ’ αριθµούς Β26 έως και 34) και 5 (υπ’ αριθµούς 8 έως
69) του προηγούµενου άρθρου πραγµατοποιείται από
την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Αν σε δήµους του ίδιου νοµού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που
απονέµονται σε αυτούς µε το άρθρο 94, περιλαµβανοµένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρµοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήµο της έδρας του νοµού ή από άλλο εγγύτερο δήµο, όπως αυτός ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται µέχρι
31.10.2010. Για την έκδοση της προηγούµενης απόφασης, σχετικά µε τον προσδιορισµό του εγγύτερου δήµου, απαιτείται προηγούµενη εισήγηση του δήµου που
θα εξυπηρετηθεί διοικητικά, η οποία παρέχεται εντός µηνός αφότου ζητηθεί. Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα µονοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήµο.
3. Ο δήµος της έδρας του νοµού παρέχει, επίσης, διοικητική υποστήριξη για την έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Εάν η οικεία αρµοδιότητα έχει απονεµηθεί µε σχετικό
προεδρικό διάταγµα, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 61 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 69 Α΄) σε άλλους
δήµους του ίδιου νοµού, οι δήµοι αυτοί εξακολουθούν να
την ασκούν.
4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των προηγούµενων παραγράφων από το δήµο
της έδρας του νοµού παρέχεται µέχρι 31.12.2012. Μέχρι
την ίδια ηµεροµηνία οι λοιποί δήµοι του ίδιου νοµού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες.
5. Σε όσους δήµους λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µε αρµοδιότητες της παραγράφου 1α του παρόντος οι υπηρεσίες
αυτές καταργούνται και οι αρµοδιότητές τους, από
1.1.2011, ασκούνται από τους αντίστοιχους δήµους.
Η στελέχωση των οικείων υπηρεσιών των ανωτέρω
δήµων γίνεται µε µετάταξη των υπαλλήλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπηρετούν στις καταργούµενες κατά το προηγούµενο εδάφιο υπηρεσίες. Το προσωπικό τους µετατάσσεται στον αντίστοιχο δήµο, όπου
λειτουργούσε η καταργούµενη αποκεντρωµένη νοµαρχιακή υπηρεσία, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας
που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου
257 του παρόντος νόµου.
6. α) Μέχρι 31.12.2012 οι αρµοδιότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ασκούνται από την περιφέρεια.
β) Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, προβλέπεται η ολική ή µερική κατάργηση των υπηρεσιακών µονάδων της περιφέρειας, που ασκούσαν τις αρµοδιότητες,
οι οποίες µεταβιβάζονται στους δήµους από 1.1.2013,
σύµφωνα µε την παρ.1 β΄ του παρόντος άρθρου, καθώς
και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζεται η µετάταξη
του προσωπικού των περιφερειών, που κατείχε τις οργανικές θέσεις του προηγούµενου εδαφίου οι οποίες καταργούνται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας, η
οποία ορίζεται στις παραγράφους 2, 3, 5, 6 και 7 του άρ-
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θρου 257 του παρόντος νόµου, καθώς και η απόδοση
των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων, που µεταβιβάζονται.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται
κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτοµερειακό ζήτηµα, το οποίο
σχετίζεται µε την άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων, την παροχή διοικητικής υποστήριξης και τη µεταφορά εξοπλισµού από τις υπηρεσίες που ασκούσαν αρµοδιότητες µεταβιβαζόµενες στους δήµους.
Άρθρο 96
Συµµετοχή δήµων σε προγράµµατα
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή του οικείου οργάνου διοίκησης του
νοµικού προσώπου, µπορούν να συµµετέχουν και να
συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον
οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται µε αρµοδιότητες των δήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 97
Υπηρεσιακές µονάδες δήµων
Οι συνιστώµενοι δια του παρόντος δήµοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας
και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε
το άρθρο 10 του κυρωτικού νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α΄), υποχρεούνται µέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν,
στους ανωτέρω οργανισµούς, και υπηρεσιακές µονάδες
µε τα ακόλουθα αντικείµενα:
α) Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
β) Οικονοµική υπηρεσία
γ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε) ∆ιαφάνειας
στ) Νοµικής υποστήριξης
ζ) ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρµοδιότητες.
Άρθρο 98
∆ιοικητική βοήθεια
1. Οι δήµοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στον δήµαρχο, για την παροχή
διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική
αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρµόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Στο ανωτέρω γραφείο τοποθετούνται και υπηρετούν, µε απόφαση του δηµάρχου, υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και ανάλογη διοικητική
εµπειρία, προς παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης των δηµοτών της προηγούµενης παραγράφου, ως «δηµοτικοί

ανταποκριτές», για το σύνολο των αρµοδιοτήτων του.
3. Ο δήµος, δια του ειδικού γραφείου της παραγράφου
1 και οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. και αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά δηµοτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 99
Συµβάσεις διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας
1. ∆ήµοι της ίδιας περιφέρειας ή όµοροι δήµοι µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας για λογαριασµό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις
συµβάσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του δήµου που αναλαµβάνει την
αρµοδιότητα ή σύνδεσµος στον οποίον µετέχει ο δήµος
που αναλαµβάνει την αρµοδιότητα. Οι συµβάσεις αυτές
καλούνται «συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας».
2. ∆ήµοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια
µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων των συµβαλλόµενων µερών. Στις συµβάσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σύνδεσµος στον οποίο µετέχει ο φορέας που αναλαµβάνει την αρµοδιότητα. Οι συµβάσεις αυτές καλούνται «συµβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας».
3. Στις συµβάσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της ανατιθέµενης αρµοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι
υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, και ειδικότερα:
α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύµβασης.
β) Η διάθεση του προσωπικού των συµβαλλοµένων ή η
σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του φορέα που αναλαµβάνει την άσκηση της αρµοδιότητας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Η διάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού, οχηµάτων
και άλλων τεχνικών µέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύµβασης.
δ) Τα ποσά χρηµατοδότησης των επενδυτικών και των
λειτουργικών δαπανών για την εφαρµογή της σύµβασης.
Τα έσοδα αυτά µπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαιώµατα και εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της σύµβασης.
στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της
σύµβασης.
4. Οι προβλεπόµενες στη σύµβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων και αποδίδονται στον αναλαµβάνοντα την αρµοδιότητα φορέα.
5. Τα χρησιµοποιούµενα τεχνικά µέσα και εγκαταστάσεις µπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο «∆ιαδηµοτική Συνεργασία..............» ή «∆ιαβαθµιδική Συνεργασία……», αντίστοιχα, που συµπληρώνεται µε τα ονόµατα των συµβαλλόµενων φορέων ή µε άλλο όνοµα δηλω-
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τικό της γεωγραφικής ενότητας των φορέων αυτών.
6. Οι αποφάσεις των οικείων συµβουλίων για την έγκριση συµβάσεων διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών εκάστου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 100
Προγραµµατικές Συµβάσεις
1.α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι
φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση
Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα,
καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και
τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
το ∆ηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του δηµόσιου
τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις,
που µετέχει το ∆ηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι
ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία.
β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η
συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, επιµελητηρίων, επιστηµονικών φορέων δηµοσίου δικαίου,
Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισµών, ενώσεων συνεταιρισµών και εργοδοτικών
και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυµάτων, καθώς και κληροδοτηµάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και
εκτελούν τις συµβάσεις αυτές µε τα προβλεπόµενα στις
περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και
υπηρεσίες που συνιστούν µε αποφάσεις των διοικητικών
τους συµβουλίων.
2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων

ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές
υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους
όρους της προγραµµατικής σύµβασης.
β. Με την προγραµµατική σύµβαση επίσης ορίζεται ο
συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του
προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συµβαλλόµενος σε προγραµµατική σύµβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία που διέπει τον κατά τη σύµβαση υπόχρεο συµβαλλόµενο.
3. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω
προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς
και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων
και στο πλαίσιο των συµφωνούµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων οργανισµών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός
συµβαλλοµένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση
της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και
µέσων.
5. Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική
σύµβαση έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση µνηµείων, οι παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η διάσωση και διάδοση
στοιχείων του πολιτισµού, η ανέγερση και λειτουργία
χώρων πολιτισµικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήµη,
τα γράµµατα και τις τέχνες, συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος, το Υπουργείο Πολιτισµού. Η προγραµµατική σύµβαση καλείται «προγραµµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που
µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
για τη χρηµατοδότηση έργων, εργασιών, προγραµµάτων
και υπηρεσιών της προγραµµατικής σύµβασης, καλείται
«Πολιτιστικό Τέλος».
6. ∆ήµοι, σύνδεσµοι, περιφέρειες και νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού µπορούν να συµβάλλονται µεταξύ
τους για την παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και
προστίµων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των
αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων φορέων για τη
συµµετοχή τους σε συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους. Οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορεί να χρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση των συµβάσεων της παρα-
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γράφου αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή το
πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισµούς άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 101
∆ίκτυα δήµων και περιφερειών
1. ∆ύο ή περισσότεροι δήµοι ή δήµοι και περιφέρειες,
µε κοινά χαρακτηριστικά, µπορούν να συνιστούν δίκτυα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του
Κ.∆.Κ., µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται µε αποφάσεις των
οικείων συµβουλίων των συµµετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του
Κ.∆.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..
3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συµµετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς µε σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς
και πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα.
4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, η διοίκησή
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
τη λειτουργία τους.
Άρθρο 102
Ιδρύµατα- νοµικά πρόσωπα δήµων και
κοινοτήτων που συνενώνονται
1. Τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήµο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήµο από την έναρξη λειτουργίας του.
2. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους
στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων ή κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Στα εν λόγω δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου, µέχρι τη λήξη τους.
3. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήµο, καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε την ίδια σχέση εργασίας.
Άρθρο 103
Σύσταση - Συγχώνευση νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου
1. Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα
για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς
πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε
µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, µπορεί να λειτουργούν έως δύο

(2) νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
β) Ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήµο σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νοµικό πρόσωπο για
καθέναν από τους τοµείς αρµοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου.
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νοµικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις σχολικές µονάδες
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων
µπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές
για καθεµία δηµοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύστερα από
αίτηση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται
να διατηρηθούν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου δήµων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από
πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευµένου αντικειµένου, µακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση.
Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται απόφαση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, στην οποία αιτιολογείται ειδικά η συνδροµή
των προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου.
4. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του
νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση.
Η πράξη αυτή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. Στην ίδια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζεται το διοικητικό
συµβούλιο του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία
των µελών των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών
προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήµο.
5. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα
µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς
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να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
6. Στην περιφέρεια του νέου δήµου είναι δυνατόν να
λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες, υπό µορφή
παραρτηµάτων των ανωτέρω νοµικών προσώπων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες
αυτές, εφόσον οι παρεχόµενες λειτουργίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων,
αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, συγκροτούνται, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου, αντίστοιχες άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι
των χρηστών των παρεχόµενων υπηρεσιών και ο προϊστάµενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόµενος από τον
πρόεδρο του ∆.Σ. του νοµικού προσώπου υπάλληλος της
αποκεντρωµένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές
αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται στη
λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές
προτάσεις στο διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των ως άνω
νοµικών προσώπων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών
τους, ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών, µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας.
8. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη
συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης
εντολής.
9. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση
της απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο οργανισµός
εσωτερικής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
10. Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισµό εσωτερικής
υπηρεσίας του νοµικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται
µε απόφαση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου
του νοµικού προσώπου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων µπορεί να
αποσπάται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και
γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου, είτε σε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του
οικείου δήµου είτε σε υπηρεσία του δήµου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, και χωρίς να απαιτείται
υποβολή σχετικής αίτησης. Στο ανωτέρω προσωπικό
µπορεί να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα. Η µισθοδοσία του αποσπασµένου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.
12. Τα ιδρύµατα δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 104
Σύνδεσµοι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που συνενώνονται
1. Ο σύνδεσµος στον οποίο συµµετέχουν δήµοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε νέο δήµο, καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήµου,
αν η περιοχή της αρµοδιότητας του δήµου αυτού είναι η
ίδια ή µεγαλύτερη από την εδαφική περιφέρεια του συνδέσµου. Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχε
συσταθεί ο σύνδεσµος, αναλαµβάνει και συνεχίζει ο νέος δήµος, ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
συνδέσµου, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν συµβάσεων µίσθωσης έργου ή ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη
τους. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο δήµο
χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση.
2. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής του συνδέσµου µεταφέρεται αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση εργασίας και
παροχής υπηρεσιών στο νέο δήµο από την έναρξη της
λειτουργίας του και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωποπαγείς θέσεις του δήµου. Η απόφαση κατάταξης του
προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Το προσωπικό που µεταφέρεται στο δήµο µπορεί να
διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του
στο νέο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του
άρθρου 4 του ν. 3513/2006, όπως ισχύει.
4. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206 παρ. 6 του παρόντος
οι σύνδεσµοι και οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟ.∆.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσµο, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 6, στον οποίο συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας σύµφωνα και µε τη διάταξη
του άρθρου 30 του ν. 3536/2007. Τα οικεία δηµοτικά συµβούλια, εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 6 του παρόντος και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού ορίζουν τους εκπροσώπους
τους στο διοικητικό συµβούλιο του νέου ΦΟ.∆.Σ.Α., τη
χρονική διάρκεια, την έδρα του, καθώς και τις ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι συµµετέχοντες
δήµοι. Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών αποφάσεων εκδίδεται πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των διοικητικών
συµβουλίων των υπό συγχώνευση ΦΟ.∆.Σ.Α. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού
συµβουλίου του νέου ΦΟ.∆.Σ.Α..
5. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο νέος σύνδεσµος που δηµιουργείται καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των συνδέσµων που συγχωνεύονται και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών, στα εν λόγω δε δικαιώµατα και υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου εξοµοιούµενος µε καθολικό
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διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο
σύνδεσµο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από
αυτές.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µέχρι την 30ή Ιουνίου
2011, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας ρυθµίζεται η διαδικασία συγχώνευσης
ΦΟ.∆.Σ.Α., η διοίκηση, η έδρα, η χρονική διάρκεια του
νέου ΦΟ.∆.Σ.Α., ο τρόπος καθορισµού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήµων, σε συνάρτηση µε την αποτίµηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων ΦΟ.∆.Σ.Α., καθώς και η διαδικασία λύσης των
ΦΟ.∆.Σ.Α. που λειτουργούν µε µορφή ανώνυµης εταιρείας.
7. Το µόνιµο προσωπικό καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ΦΟ.∆.Σ.Α. που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως
µε την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του νέου συνδέσµου που προκύπτει από τη συγχώνευση µε την ίδια
σχέση εργασίας. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται
από το νέο σύνδεσµο µέχρι τη λήξη τους.
8. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση της
απόφασης συγχώνευσης, καθορίζεται το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του
συνδέσµου, προκειµένου να προβλεφθούν οι αντίστοιχες θέσεις στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της
συγχώνευσης, ψηφίζεται ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
9. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των ΦΟ.∆.Σ.Α. που συγχωνεύονται ή λύονται σύµφωνα τις διατάξεις της παρ. 6
του παρόντος άρθρου περιλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται µε σχέση έµµισθης εντολής, κατατάσσεται
σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία
και κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του
συνδέσµου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού
εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος
προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται
για όλες τις συνέπειες.
Άρθρο 105
Σύσταση διαβαθµιδικού συνδέσµου δήµων
και περιφερειών
1. Ένας ή περισσότεροι δήµοι και η περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι δήµοι αυτοί, µπορούν, µε απόφαση των δηµοτικών τους συµβουλίων και του περιφερειακού συµβουλίου, να συστήσουν σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, καθώς
και για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων
και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου
τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου.
2. Η απόφαση των δηµοτικών και περιφερειακών συµ-

βουλίων, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, περιέχει τον ειδικό
σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσµος, τη χρονική
διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις εισφορές που
πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε µέλος. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσµου αναφέρονται ρητά και οι
υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφού ο Ελεγκτής Νοµιµότητας εξετάσει τη νοµιµότητα των σχετικών αποφάσεων των
συµβουλίων που αφορούν τη σύσταση του συνδέσµου,
εγκρίνεται η απόφαση σύστασης. Με την ίδια πράξη, σε
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία των συµβουλίων, ορίζεται και η έδρα του συνδέσµου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα δήµο η συµµετοχή σε σύνδεσµο, που έχει συσταθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν, αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν στο σύνδεσµο µετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των δήµων της οικείας περιφέρειας,
β) αν αποφασίσει τη συµµετοχή το διοικητικό συµβούλιο του συνδέσµου µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του και
γ) εφόσον εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.
5. Η συµµετοχή νέου δήµου σε υφιστάµενο σύνδεσµο
ή η αποχώρηση από αυτό µέλους του επιτρέπεται, αν το
αποφασίσει το συµβούλιο του ενδιαφερόµενου δήµου
και αποδεχθεί την απόφαση το διοικητικό συµβούλιο του
συνδέσµου µε απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.
Αν το διοικητικό συµβούλιο του συνδέσµου δεν αποδέχεται χωρίς ειδική αιτιολογία τη συµµετοχή στο σύνδεσµο ενός δήµου, η συµµετοχή αποφασίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν
διαφορετικά και δεν παρεµποδίζεται η εκπλήρωση του
σκοπού του συνδέσµου. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από το σύνδεσµο ενός δήµου.
Άρθρο 106
∆ιοίκηση
1. Ο διαβαθµιδικός σύνδεσµος διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από αιρετούς
αντιπροσώπους του κάθε µέλους, που συµµετέχει, οι οποίοι εκλέγονται από τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλιά τους. Οι αντιπρόσωποι της περιφέρειας αποτελούν το 50% του αριθµού των µελών του διοικητικού
συµβουλίου του συνδέσµου. Το υπόλοιπο 50% αποτελείται από αντιπροσώπους των δήµων µελών του συνδέσµου, ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, µε βάση τον πληθυσµό του µικρότερου δήµου, που εκπροσωπείται µε έναν αντιπρόσωπο.
Για τον υπολογισµό του αριθµού των µελών του συνδέσµου αυτής της µορφής, για τα θέµατα διοίκησης, λειτουργίας και για τα λοιπά σχετικά θέµατα εφαρµόζονται
αναλόγως οι οικείες διατάξεις για τους συνδέσµους του
Κ.∆.Κ., όπως ισχύει.
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Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήµων
1. Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον:
α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης
(∆.Ε.Υ.Α.),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους, και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους
συνενούµενους δήµους.
2. Οι δήµοι µπορούν να συνιστούν ή να συµµετέχουν
σε ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ..
3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ. και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 111 του παρόντος.
Άρθρο 108
Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνενώνονται
1. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους, στα
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις εργασίας ή έργου µέχρι τη λήξη τους.
2. Οι ανώνυµες εταιρίες των συνενούµενων Ο.Τ.Α.,
πρώτου βαθµού, στις οποίες συµµετέχουν δύο (2) ή περισσότεροι νέοι δήµοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε αυτούς, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στις ανωτέρω
εταιρίες.
Άρθρο 109
Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων
των νέων δήµων
1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθµού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο
σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η
έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
νοµιµότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος
είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να α-

παιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων επιχειρήσεων.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται
µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 1 του δηµοτικού συµβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισµός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου
προσωπικού.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του, µεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νοµικά
πρόσωπα του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος
της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Ο
χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
5. Το προσωπικό που µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου του δήµου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης
του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήµου κατατάσσεται σε
αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού
συµβουλίου.
6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.).
Άρθρο 110
Συγχώνευση ανωνύµων εταιριών των νέων δήµων
1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήµο λειτουργούν
περισσότερες από µία ανώνυµες εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των µετοχών ανήκει στο νέο δήµο
που προκύπτει από τη συνένωση και στα νοµικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία ανώνυµη εταιρία. Το δηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική απόφαση µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση
της νέας δηµοτικής αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο ν.δ. 1297/1972, στο
ν. 2166/1993 και συµπληρωµατικά στον κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των επιχειρήσεων
που συγχωνεύονται.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
των εταιριών που συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα
εταιρεία και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε α-
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πόφαση του διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος της
προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές
συνέπειες.
Άρθρο 111
Προσαρµογή λοιπών επιχειρήσεων
1. α. Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα των αστικών
εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267
του ν. 3463/2006, στις οποίες συµµετέχει ένας δήµος και
νοµικά του πρόσωπα, περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών. Το
προσωπικό που απασχολείται στις δράσεις αυτές µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας στην κοινωφελή
επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της
επιχείρησης µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. Συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που τυχόν έχουν συναφθεί για τις δράσεις που περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του
νέου δήµου, συνεχίζονται από αυτή µέχρι τη λήξη τους.
β. Οι αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ., στις οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’ εξαίρεση, η
διάρκεια των αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της παραγράφου αυτής, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
2. Υφιστάµενες διαδηµοτικές ή αµιγείς επιχειρήσεις
του π.δ. 410/1995, στις οποίες είχε ανατεθεί σύµφωνα
µε το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή
των απορριµµάτων, λύονται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων
δηµοτικών αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στον οικείο δήµο. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων µεταφέρεται στον οικείο δήµο µε την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Από την κατάταξή του το µεταφερόµενο προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήµου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από
το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας
του προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη για όλες τις
µισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες.
Συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις
συνεχίζονται από τον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη τους. Οι
ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και σε
δηµοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής κατά το
µέρος που οι σκοποί τους περιλαµβάνουν και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
3. Τυχόν υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του άρθρου 277 του πδ. 410/1995 δύνανται είτε
να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α) είτε να συνεχί-

σουν να λειτουργούν µε ειδικό σκοπό την τηλεθέρµανση, διεπόµενες από τις διατάξεις του ν.1069/1980. Η
προσαρµογή του καταστατικού τους γίνεται µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 109
του παρόντος.
4. Με απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου
µπορεί υπάλληλοι του δήµου να αποσπώνται σε δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ. του οικείου δήµου, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης.
Άρθρο 112
Ειδικές ρυθµίσεις
1. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγράµµατα, που υλοποιούνται από τα συγχωνευόµενα
νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση
που προκύπτει από τη συγχώνευση, τα οποία θεωρούνται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά. Στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται όσες απορρέουν από συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους. Οι συµβάσεις του προσωπικού ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, ανανεώνονται από το νοµικό πρόσωπο ή
την επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, καθώς και µονοµετοχικών ανωνύµων εταιριών του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ..
ΜΕΡΟΣ Γ΄
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 113
Περιφερειακές αρχές
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι
αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν
αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άµεσα κατ’ αντιστοιχία προς τον αριθµό των περιφερειακών ενοτήτων
και οι οποίοι δεν καταλαµβάνουν θέση περιφερειακού
συµβούλου. Ο αριθµός των αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά τρεις (3), κατά την ειδικότερη ρύθµιση
της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του παρόντος. Ειδικά
στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων οι ανωτέρω αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται ανά ένας σε κάθε νοµό.
3.Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από σαράντα ένα (41) µέλη σε περιφέρειες µε πληθυσµό έως
300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) µέλη σε περιφέρειες µε πληθυσµό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, ε-
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βδοµήντα ένα (71) µέλη σε περιφέρειες άνω των
800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συµβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα (101) µέλη.
Το περιφερειακό συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται
από πενήντα ένα (51) µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 114
∆ιάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου εκλέγονται µε άµεση,
καθολική και µυστική ψηφοφορία.
2. Οι εκλογές γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα µε τις δηµοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους αντιπροσώπων, αλλά η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες. Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε
ολόκληρη την επικράτεια.
3. Η εγκατάσταση του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των µελών του περιφερειακού συµβουλίου
γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του
πέµπτου έτους.
4. Οι Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
που καταργούνται κατά το άρθρο 283 εξακολουθούν να
λειτουργούν µέχρι τη λήξη της διανυόµενης νοµαρχιακής περιόδου 2006 – 2010.
5. Οι περιφέρειες, που συνιστώνται µε το άρθρο 3, αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών
τους, οι οποίες θα προκύψουν από τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου 2010. Η εγκατάστασή τους γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2011. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 115
Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
Η προεκλογική περίοδος αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες
πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου µέρους του ν. 3202/2003
(ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 116
Εκλογικό δικαίωµα - Εκλογείς - Εκλόγιµοι
1. Εκλογικό δικαίωµα έχουν οι δηµότες εκλογείς των
δήµων της οικείας περιφέρειας. Οι δηµότες εκλογείς, οι
οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων και των κοινοτήτων των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων που
συνενώνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 3, έχουν δικαίωµα
να εκλέγουν τις αρχές της περιφέρειας που προκύπτει
από τη συνένωση.
Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, τις κυρώσεις για τη
µη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλόγους, ισχύουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
2. Περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης περιφερει-

ακής ενότητας µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν
και έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά
την ηµέρα διενέργειας των εκλογών. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου
της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών. Ως προς
το όριο ηλικίας, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ηµεροµηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.
3. Ειδικά, για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η µεταδηµότευση σε δήµο της οικείας περιφέρειας,
χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την 1η Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών, µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα της κατάθεσης στο αρµόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, µέσα
στην ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή.
Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον αυτός που µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.
Άρθρο 117
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) ∆ικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Εκτελεστικοί Γραµµατείς Περιφερειών και περιφερειακοί συµπαραστάτες, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε εξαίρεση τα ιδρύµατα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των ανωτέρω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, καθώς
και διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι και προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία
συµµετέχουν οι περιφέρειες, στις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα.
δ) Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των δήµων και των περιφερειών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα
ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος,
στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, µέσα στο δεκαοκτάµηνο (18) πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών
εκλογών.
ε) ∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επι-
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χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, στις περιφέρειες, στις οποίες έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.
2. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν
εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι
σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη
διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
236 του παρόντος.
Το κώλυµα αυτό ισχύει για την επόµενη της έκπτωσης
περιφερειακή περίοδο.
3. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α. Όποιοι συνδέονται µε την περιφέρεια ή τα νοµικά
της πρόσωπα, µε συµβάσεις προµήθειας, εκτέλεσης περιφερειακού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης
δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιφερειακού έργου ή περιφερειακής υπηρεσίας µε αντικείµενο αξίας πάνω από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
β. Γενικοί διευθυντές, πρόεδροι και µέλη διοικητικών
συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι,
διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε την περιφέρεια, εφόσον
το ποσοστό συµµετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της
εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και
κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε την
περιφέρεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
προηγούµενης περίπτωσης.
Αν περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο
στην επιχείρηση που συµβάλλεται, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που µετέχουν
στη διοίκηση δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και περιφερειακών επιχειρήσεων.
4. Η ιδιότητα του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώµατος σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού δεν
αποτελεί λόγο ασυµβίβαστου ή αναστολής άσκησης του
λειτουργήµατός τους, µε την επιφύλαξη του άρθρου 119
για:
α) τους δικηγόρους και συµβολαιογράφους,
β) τα µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό
διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό τους.
5. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία.
6. ∆εν αποτελούν κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα
µέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας,
που συνδέονται µε την περιφέρεια µε σύµβαση, που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους.
7. Το κώλυµα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έ-

ως και γ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα
πρόσωπα στα οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή
στον Πρόεδρο Εφετών, ο οποίος την υποβάλλει αµέσως
στην αρχή που είναι αρµόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοσή της
και δεν ανακαλείται. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές
διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή
της παραίτησης των προσώπων, που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την
παραίτησή τους. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να
µην έχουν υπηρετήσει στην περιφέρεια, όπου θα υποβάλουν υποψηφιότητα µέσα στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν ισχύει για
τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
8. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων ή περιφερειακοί σύµβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή αποκτούν δηµοτικότητα δήµου, εκτός της περιφέρειας στην οποία εξελέγησαν, εκπίπτουν, αυτοδικαίως, από το αξίωµά τους. Το ∆ιοικητικό
Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η οικεία
περιφέρεια, µε απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη
του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόµενα,
στο άρθρο 147 του παρόντος, πρόσωπα. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του
παρόντος.
9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
10. Σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού
του πρώτου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.
11. Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου του
2010 και για τη διανυόµενη περιφερειακή περίοδο ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 21 του
π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ αντιστοιχία
προς τις υφιστάµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα.
Άρθρο 118
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. ∆εν µπορούν να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι, όποιοι είναι, από
οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των περιφερειών, καθώς
και των νοµικών της προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της περιφέρειας και των νοµικών τους
προσώπων εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός
σύµβουλος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, έως
την ηµέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες
της περιφέρειας ή των νοµικών τους προσώπων µετά
την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή
τους µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη
οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξό-
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φληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει κατά τη
διάρκεια των ανωτέρω προθεσµιών, εκτός από την περίπτωση διακανονισµού της οφειλής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Το ∆ιοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο
οικείος δήµος, κατόπιν ενστάσεως, µε απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση
από το αξίωµα. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του παρόντος.
4. Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου του έτους 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές αυτών, και µόνο,
το ασυµβίβαστο των ανωτέρω παραγράφων ισχύει για οφειλές προς τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα, καθώς και προς τα νοµικά τους
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 119
Επαγγελµατική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Περιφερειάρχη.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελµατικής
δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός χρόνος για τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει
τον προϋπολογισµό αυτής. Με την απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 182 του παρόντος καθορίζεται η
διαδικασία καταβολής των εισφορών.
Άρθρο 120
Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των µελών του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται κατά συνδυασµούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει:
α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη.
β) Τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των περιφερειακών ενοτήτων.
Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου
και Ιονίων Νήσων ο αριθµός των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος µε τον αριθµό των νοµών.
γ) Υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους σε αριθµό ίσο, τουλάχιστον, µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, µε δυνατότητα προσαύξησης του
αριθµού αυτού µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό
της µονάδας και άνω.
3. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών συµβούλων κάθε συνδυασµού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού
συµβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.
4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη ή µέλους περιφερειακού συµβουλίου δεν επιτρέπεται.

5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους συνδυασµούς.
Άρθρο 121
Κατάρτιση συνδυασµών
1. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση την
οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το τυχόν όνοµα και έµβληµα του συνδυασµού.
β) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο του
υποψήφιου περιφερειάρχη, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η
οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου περιφερειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο
πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού θεωρείται υποψήφιος περιφερειάρχης.
γ) Το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των
υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών ανά περιφερειακή ενότητα, µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασµού σε κάθε περιφερειακή ενότητα θεωρείται υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Ειδικά για τις
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου τα ανωτέρω
στοιχεία και οι οικείες ενδείξεις των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών αναγράφονται ανά νοµό. Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες είναι επικεφαλής του συνδυασµού
στην εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι.
δ) Στη δήλωση ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, µε αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι περιφερειακοί
σύµβουλοι του συνδυασµού, µε αλφαβητική σειρά, µε
σηµείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι.
2. Η δήλωση συντάσσεται σε απλό φύλλο χάρτου και
επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για καθέναν υποψήφιο:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δηµοτολόγιο δήµου της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωµα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωµάτων αυτών ή θα έχει
λήξει την ηµέρα της εκλογής.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ∆.Ο.Υ., που να αποδεικνύει
κατάθεση χρηµατικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόµατος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφόσον µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση
αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνοµα και τίθεται σε παρένθεση.
Για τις γυναίκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως
µε ποιο επώνυµο είναι εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα.
4. Ο συνδυασµός δηλώνεται νόµιµα, όταν περιλαµβάνει αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο µε τον αριθµό
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
5. Στη δήλωση µπορεί να ορίζεται όνοµα και έµβληµα
του συνδυασµού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή ως έµβληµα οποιοδήποτε σύµβολο θρησκευτικής λατρείας, η σηµαία ή άλλο παρόµοιο
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σύµβολο κράτους ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου, κάθε έµβληµα που χρησιµοποιείται ή
χρησιµοποιήθηκε από το κράτος, καθώς και συµβόλων ή
εµβληµάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων, που έχουν καταδικαστεί για τη συµµετοχή τους σε αυτό.
Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις, µε το ίδιο όνοµα ή
έµβληµα, δικαίωµα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει
πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων της παρούσας και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή
δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από
τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.
Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασµού που προβλέπει η παράγραφος 1, µε διαφορετικό
τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαµβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και
αντιπεριφερειάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσµη
δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαµβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του
προηγούµενου άρθρου.
7. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα
από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη, είκοσι
(20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, στον πρόεδρο του αρµόδιου πολυµελούς πρωτοδικείου. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία
που προβλέπει η παράγραφος 1, καθώς και γραπτή αποδοχή των προσώπων που προτείνονται. Μετά τη λήξη
της εικοσαήµερης προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση στο αρµόδιο δικαστήριο, καµία µεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση
προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε
το άρθρο 123 του παρόντος νόµου.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το πολυµελές πρωτοδικείο
της έδρας της περιφέρειας.
Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρµόδιο για την περιφέρεια Αττικής.
Το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας
και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην περιφέρεια Αττικής είναι αρµόδια και για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 122, 123, 138, 141, 142, 143, 144, 145 και 146 του
παρόντος νόµου.
8. Συµπλήρωση του συνδυασµού επιτρέπεται να γίνει
µέχρι τη λήξη της εικοσαήµερης προθεσµίας, που απαιτείται για την επίδοση της δήλωσης του συνδυασµού
στο αρµόδιο δικαστήριο και µόνο προκειµένου να συµπληρωθεί ο συνδυασµός, έως τον επιτρεπόµενο αριθµό
υποψήφιων συµβούλων. Προς τούτο υποβάλλεται συµπληρωµατική δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη,
στην οποία επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Στις περιπτώσεις αυτές απαραιτήτως επισυνάπτεται,
πέραν των δικαιολογητικών που τον αφορούν, και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.
Άρθρο 122
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
1. Τη δέκατη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία

το αρµόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αµέσως
τις σχετικές αποφάσεις στον περιφερειάρχη.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως
σε κάθε δήµο πίνακα των συνδυασµών, που έχουν ανακηρυχθεί.
Άρθρο 123
Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή
1. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας ή περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η
παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη
στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη ηµέρα, το
αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφιου περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας, τη θέση του στο συνδυασµό µπορεί να καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Στη δήλωση επισυνάπτονται
τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 121, καθώς και η
γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο. Τη θέση υποψήφιου περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας σε περίπτωση µη αντικατάστασής του καταλαµβάνει όποιος σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
3. Υποψήφιος σύµβουλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη ακόµη και αν έχει περάσει η προθεσµία της παραγράφου 5 του άρθρου 121. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παράγραφοι
1 και 2 του άρθρου 121, καθώς και η γραπτή αποδοχή
του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο.
4. Συνδυασµός που περιέχει αριθµό υποψήφιων συµβούλων µικρότερο από το ελάχιστο όριο, περιλαµβανοµένου και του ποσοστού από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, µετέχει νόµιµα στην εκλογή.
Άρθρο 124
∆ικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό
τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη.
2. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίζει πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου
περιφερειάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό
του συνδυασµού ο,τιδήποτε µπορεί, σύµφωνα µε το νόµο, να ενεργήσει ο υποψήφιος περιφερειάρχης, κατά τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. Αν υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει και δεν αντικατασταθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 123, ο διορισµός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασµών και
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οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωµα να είναι παρόντες
κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής και
να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.
5. ∆εν µπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών, περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας, µέλη περιφερειακού συµβουλίου, όποιοι δεν έχουν το δικαίωµα να
εκλέγουν και όλοι όσοι δεν µπορούν να εκλεγούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 117, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των συνδυασµών. Για την παραίτηση και την
αποδοχή της εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 117 του παρόντος.
6. Για τις εκλογές του Νοεµβρίου του 2010 δεν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών οι νοµάρχες και οι νοµαρχιακοί
σύµβουλοι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων που καταργήθηκαν σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 125
Πρόγραµµα της εκλογής
Ο περιφερειάρχης εκδίδει και δηµοσιεύει, µε τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και
τους οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα
του δήµου τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ψηφοφορία, πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και περατώνεται, τον τόπο και το κατάστηµα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασµούς µαζί µε τα ονόµατα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασµό, όπως είναι γραµµένα στον πίνακα
που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης.
Άρθρο 126
Υπολογισµός προθεσµιών
1. Στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των περιφερειακών αρχών, δεν υπολογίζεται η
ηµέρα της ψηφοφορίας.
2. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία
ηµέρα της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας.
Άρθρο 127
Μορφή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια για όλη την επικράτεια έχουν σχήµα
ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να
είναι µε µαύρη απόχρωση.
Άρθρο 128
Εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων
1. Οι συνδυασµοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να τα παραδώσουν, µε απόδειξη, στον οικείο δήµαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών
τµηµάτων της περιφέρειας του δήµου.

2. Ο οικείος δήµαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του µε ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), τουλάχιστον, περισσότερα από
τους εκλογείς του τµήµατος.
Άρθρο 129
Περιεχόµενο ψηφοδελτίων
1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποίου σηµειώνεται το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού και ακολουθεί το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το
όνοµα του υποψηφίου, ακολουθεί το όνοµα του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη της συγκεκριµένης εκλογικής
περιφέρειας, στη συνέχεια το επώνυµο, το όνοµα και το
πατρώνυµο των υποψήφιων συµβούλων της εκλογικής
περιφέρειας µε αλφαβητική σειρά.
2. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και αν γίνουν έχουν ως αποτέλεσµα την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
3. Η προτίµηση του εκλογέα εκφράζεται µε σταυρό,
που σηµειώνεται µε στυλογράφο µαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµο κάθε υποψηφίου.
4. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο, θεωρείται ότι δεν είναι γραµµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 130 του παρόντος.
5. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράζει την προτίµησή του
προς έναν (1) υποψήφιο, στις εκλογικές περιφέρειες
στις οποίες εκλέγονται έως τρεις (3) περιφερειακοί σύµβουλοι, προς έναν ή δύο υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από τέσσερις (4) έως
και επτά (7) περιφερειακοί σύµβουλοι, προς έναν ή δύο ή
τρεις υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι και προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες
εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.
6. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας, δεν χρειάζεται σταυρός
προτίµησης. Αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα
του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 130
Άκυρα ψηφοδέλτια
Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, κατά την παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έχει σχήµα ή διαστάσεις που διαφέρουν, κατά
τρόπο εµφανή από αυτά που ορίζει η παράγραφος 2 του
άρθρου 127 του παρόντος και η υπουργική απόφαση που
προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα
του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή από αυτό, που ορίζεται στις παράγραφους 1 και 3 του άρθρου 127 του παρόντος.
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γ) Αν έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία,
εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
δ) Αν βρεθεί στο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα
έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού
συνδυασµού ή µε λευκά και
ε) Αν βρεθεί µέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύµφωνος
µε τις ρυθµίσεις του επόµενου άρθρου.
Άρθρο 131
Εκλογικοί φάκελοι
1. Οι φάκελοι, στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την επικράτεια µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από χαρτί αδιαφανές και
έχουν στην εµπρός πλευρά έντυπο γνώρισµα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις
των φακέλων, το έντυπο γνώρισµά τους και η απόχρωσή
τους.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθµός φακέλων. Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δηµοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού
τµήµατος της χωρικής αρµοδιότητάς τους.
3. Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και προµηθεύεται
άλλους οµοιόµορφους φακέλους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισµα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν σηµειωθούν πάνω στο
φάκελο στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, µπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
Άρθρο 132
Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00΄και λήγει την 19.00΄
ώρα της ίδιας ηµέρας.
Άρθρο 133
Ματαίωση της ψηφοφορίας
Αν κατά την ηµέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατα δεν
διεξήχθη ψηφοφορία, αυτή διεξάγεται την επόµενη Τετάρτη.
Άρθρο 134
Εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των
περιφερειακών εκλογών, για όσα θέµατα δεν υφίσταται
ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του παρόντος.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις περιφερειακές εκλογές, µόνο αν

είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δήµου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του
δήµου που ανήκει το εκλογικό τµήµα, στο οποίο ασκούν
τα καθήκοντά τους και είναι γραµµένοι στον εκλογικό
κατάλογο άλλου δήµου της οικείας περιφέρειας, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο
δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι
γραµµένοι και ψηφίζουν.
3. Κατά την ψηφοφορία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερες
κάλπες που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισµα. Το
διακριτικό αυτό γνώρισµα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
που αφορά το µέγεθος, το σχήµα κ.λπ. των καλπών, καθώς και θέµατα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη
διενέργεια των εκλογών των δηµοτικών αρχών και των
αρχών της περιφέρειας και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες,
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών αναφέρεται ο νοµάρχης, προκειµένου για τις
περιφερειακές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης.
5. Για τις περιφερειακές εκλογές του έτους 2010 όπου
αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ο περιφερειάρχης νοείται ο νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος και όπου
αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει, ο συγκεκριµένος δήµος.
Άρθρο 135
Εκλογικές περιφέρειες
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
Άρθρο 136
Αριθµός συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθµός των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει
από την τελευταία απογραφή και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόµενες παραγράφους.
2. Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των κατοίκων όλης της περιφέρειας δια του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των κατοίκων κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτει ο αριθµός των περιφερειακών της συµβούλων.
4. Οι θέσεις στο περιφερειακό συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες προστίθενται ανά µία στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και
ώσπου να συµπληρωθεί ο συνολικός αριθµός τους, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 113 του παρόντος.
5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών µικρότερο των
τριών (3), οι ελλείπουσες συµπληρώνονται µε την αφαί-
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ρεση µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών µε τον ίδιο αριθµό εδρών,
στις οποίες περιλαµβάνονται όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η
έδρα αφαιρείται από εκείνη µε το µικρότερο πληθυσµό.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Αττικής.
Άρθρο 137
Επιτυχών συνδυασµός - Επιλαχόντες συνδυασµοί
Εκλογή περιφερειάρχη
1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασµός αυτός
που πλειοψήφησε µε ποσοστό τουλάχιστον µεγαλύτερο
του πενήντα τοις εκατό (50% +1 ψήφο) του συνόλου των
έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασµοί, όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και µία έδρα, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα άρθρα 138, 139 και 143 του παρόντος.
2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού.
Άρθρο 138
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου
1. Τα τρία πέµπτα (3/5) των εδρών του περιφερειακού
συµβουλίου καταλαµβάνει ο επιτυχών συνδυασµός και
τα δύο πέµπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο επιτυχών συνδυασµός συγκεντρώνει ποσοστό
έγκυρων ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το εξήντα τοις
εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των
συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5)
και των δύο πέµπτων (2/5) του αριθµού των εδρών προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεως της µονάδας δεν
υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του περιφερειακού
συµβουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και
στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
στα
41 µελή συµβούλια
25
και
16,
στα
51 µελή συµβούλια
31
και
20,
στα
71 µελή συµβούλια
43
και
28,
στα 101 µελή συµβούλια
61
και
40.
4. Η αναλογική κατανοµή των εδρών µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο
σύνολο της περιφέρειας όλοι µαζί οι συνδυασµοί που
συµµετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα,
διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που αντιστοιχεί στα
δύο πέµπτα (2/5) και το πηλίκο τους, αυξηµένο κατά µία
µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε παράλειψη τυχόν κλάσµατος. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων
κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι επιλαχόντες συν-

δυασµοί, σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους.
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
Εάν και µετά την κατανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει για κατανοµή µία µόνο έδρα, την
καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ
τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
5. Η αναλογική κατανοµή των εδρών στην περίπτωση
της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο
σύνολο της περιφέρειας όλοι µαζί οι συνδυασµοί που
συµµετείχαν στις εκλογές διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συµβούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας
τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασµός µπορεί
να λάβει αριθµό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των
τριών πέµπτων (3/5).
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που
συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των συνδυασµών ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν
ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Εάν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό
των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ
τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από το µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης,
και έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.
Άρθρο 139
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους περιφε-
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ρειάρχες των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και
ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το οικείο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Οι έδρες των περιφερειακών συµβουλίων κατανέµονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους
συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές, σε δύο
φάσεις, που ονοµάζονται κατανοµές.
Στην πρώτη (Α΄) κατανοµή κατανέµονται οι µισές έδρες του περιφερειακού συµβουλίου. Το κλάσµα που
προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη
µονάδα.
Στη δεύτερη (Β΄) κατανοµή κατανέµονται οι υπόλοιπες.
Με βάση τον αριθµό των εδρών των περιφερειακών
συµβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεµία από τις
δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής:
- για τα 41 µελή συµβούλια οι έδρες της Α΄ κατανοµής
είναι 21 και της Β΄ κατανοµής 20,
- για τα 51 µελή συµβούλια 26 και 25 αντίστοιχα,
- για τα 71 µελή συµβούλια 36 και 35 αντίστοιχα,
- για τα 101 µελή συµβούλια 51 και 50 αντίστοιχα.
3. Οι έδρες της Α΄ κατανοµής κατανέµονται αναλογικά στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο
σύνολο της περιφέρειας όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται
µε τον αριθµό των εδρών της Α΄ κατανοµής.
Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξηµένο κατά µία µονάδα
παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό
µέτρο της Α΄ κατανοµής. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το
εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε
την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις
προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους.
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.
Εάν έχει αποµείνει προς διάθεση µία µόνο έδρα, την
καταλαµβάνει ο επιλαχών συνδυασµός που έχει καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο.
4. Για την κατανοµή των εδρών της Β΄ κατανοµής, υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει
να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να
συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που του απονεµήθηκαν από την Α΄ κατανοµή, τα
τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.

Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που θα αποµείνουν προς
κατανοµή, µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό, διατίθενται στον άλλο συνδυασµό
που πήρε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση, όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν απονεµηθεί από την Α΄ κατανοµή,
ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον
αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών,
προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στην κατανοµή των
εδρών της Α΄ κατανοµής, ανάµεσα στους υπόλοιπους
συνδυασµούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την
πρώτη ψηφοφορία, δύο ή περισσότερων συνδυασµών,
στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι
περιφερειάρχες όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά
την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασµός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία
τη σχετική πλειοψηφία.
Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι περιφερειάρχες, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση
για την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του
συνδυασµού του.
Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί,
το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
επιτυχόντος περιφερειάρχη και του συνδυασµού του και
εκείνου που θα συµµετάσχει στη Β΄ κατανοµή σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
8. Εάν κανένας από τους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό µέτρο ή αν µόνο ένας συνδυασµός
το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α΄ κατανοµή συµµετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασµοί που έχουν λάβει
το µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων.
Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των δύο συνδυασµών
συµµετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία σύµφωνα µε τους
σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 και του άρθρου 142 του παρόντος.
Άρθρο 140
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική
περιφέρεια κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και
των επιλαχόντων συνδυασµών, όπως καθορίζονται στο
άρθρο 138 του παρόντος, ως εξής:
1. Ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει καταρχήν µία (1)
έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Η κατανοµή συνεχίζεται αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος εξασφάλισε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του παρόντος, συµµετοχή στο περιφερειακό συµβούλιο.
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Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού αυτού στην περιφέρεια διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού αυτού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε
το εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει
τόσες έδρες σε κάθε περιφέρεια όσο είναι το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες
στο περιφερειακό συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
3. Εάν στην πρώτη κατά σειρά εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός εκεί, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους
αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας.
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι διαθέσιµες.
Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες,
όπου ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
4. Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.
5. Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
6. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω
διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό.
Άρθρο 141
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο υποψήφιος περιφερειάρχης µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή
του που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη ηµέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Αν ένας υποψήφιος περιφερειάρχης παραιτηθεί ή αποβιώσει, τότε η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασµού του επιλέγει άλλον υποψήφιο περιφερειάρχη.
3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης είναι υποψήφιος σύµβουλος του συνδυασµού,
η θέση του ως συµβούλου µένει κενή.
4. Η δήλωση της επιλογής του νέου υποψήφιου περιφερειάρχη επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το
αργότερο τη δεύτερη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία.
Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο
σε δηµόσια συνεδρίαση ακόµη και την παραµονή της ψηφοφορίας.
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσ-

σεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται περιφερειάρχης
ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει λάβει κατά την πρώτη εκλογή τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.
Άρθρο 142
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί
σύµβουλοι - Ισοψηφία
1. Τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς του
άρθρου 137, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 141 του παρόντος.
2. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των επιλαχόντων
συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµβουλοι
των συνδυασµών τους. Αν ο συνδυασµός καταλαµβάνει
έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε
περισσότερες περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.
3. Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων
συνδυασµών θεωρούνται επιτυχόντες σύµβουλοι του
συνδυασµού τους στην εκλογική περιφέρεια στην οποία
ήταν υποψήφιοι, εφόσον ο συνδυασµός τους έλαβε έδρα. Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασµών καταλαµβάνουν θέση περιφερειακού
συµβούλου στην εκλογική περιφέρεια που ήταν υποψήφιοι και ο συνδυασµός τους έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες
ψήφους.
4. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, µε τη
σειρά των σταυρών προτίµησης.
5. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 143
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασµών
1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και ισοψηφήσουν το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συµβούλων κατανέµονται κατά τα τρία πέµπτα (3/5) στον επιτυχόντα
συνδυασµό και κατά τα δύο πέµπτα (2/5) στον επιλαχόντα.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 138 και του άρθρου 142 του παρόντος.
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Άρθρο 144
Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
της εκλογής
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν µε
ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του
πρωτοδικείου και στην περιφέρεια. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο πρωτοδικείο και γνωστοποιεί στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
2. Ο πίνακας των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο
οποίος καταρτίζεται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου,
περιέχει:
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) το συνολικό αριθµό ψηφισάντων,
γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε
συνδυασµός.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, σύµφωνα
µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον
πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και
υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του
πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από
κάθε συνδυασµό.
3. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αµέσως το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.
Άρθρο 145
Έκθεση πρακτικών
Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά της
εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα.
Άρθρο 146
Επικύρωση εκλογής
1.α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά τη λήξη του πενθηµέρου του προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει, µε απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες
και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς περιφερειακούς συµβούλους κάθε συνδυασµού που εκλέγονται. Αν
ο υποψήφιος περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασµού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και
δεν έγινε αντικατάστασή του σύµφωνα µε το άρθρο 141
παράγραφος 4, περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού.
β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί
σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτιµήσεως που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ-

γείται κλήρωση.
γ. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι µόνο κάθε συνδυασµού σύµφωνα µε τον αριθµό
των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο
των πράξεων στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις
(3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους
στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Άρθρο 147
∆ικαίωµα ένστασης
Ένσταση µπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς
καταλόγους της οικείας περιφέρειας, καθώς και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια.
Άρθρο 148
Άσκηση - Αρµόδιο δικαστήριο
1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, µαζί µε τρία αντίγραφα, στο πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη.
Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή
της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης
πράξης.
2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει
τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό από το ∆ιοικητικό Εφετείο, στο οποίο υπάγεται η
έδρα της οικείας περιφέρειας.
4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρµόδιο για την εκδίκασή της δικαστήριο γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 149
Περιεχόµενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες
συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του
σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτή.
2. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν:
α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί, ως τακτικά
ή αναπληρωµατικά µέλη,
β) η παράβαση νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής
ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών ή κατά
την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασµών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων.
Άρθρο 150
Προθεσµία για την άσκηση ένστασης
1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) η-

67
µερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης µε
την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του παρόντος.
2. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου δεν
παρεκτείνεται σε καµία περίπτωση.
Άρθρο 151
∆ιαδικασία εκδίκασης της ένστασης
1. Για τα θέµατα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέµβασης, της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεµπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησής
της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και
260 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρµόζεται για κάθε σχετικό θέµα, που δεν ρυθµίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του
παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα διαφορετικά, καταργείται.
2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς
καταλόγους του οικείου δήµου, χωρεί κατά των πράξεων
αυτών µόνο αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ηµεροµηνίας διενέργειας των
περιφερειακών εκλογών.
3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερµηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 152
Αίτηση αναιρέσεως
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα διοικητικά εφετεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται
στο άρθρο 260 παράγραφος1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
2. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται
αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως.
3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών, το βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µεταβλήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση
των περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν η διαφορά από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες µετά την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδροµικά,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 114. Η αναδροµική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων
που εκδόθηκαν ή δηµοσιεύτηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο.
Άρθρο 153
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για ο-

ποιαδήποτε πληµµέλεια, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία
ανάµεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί νόµιµα.
2. Ο δήµαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί τους δηµότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόµενο χρόνο της
περιόδου. Το πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα
που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του δήµου και της περιφέρειας.
Άρθρο 154
Ορκωµοσία των περιφερειακών αρχών
1. Μετά την επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών και
πριν από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων και οι περιφερειακοί σύµβουλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω
στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια
και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»
2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της περιφέρειας σε δηµόσια συνεδρίαση, που ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.
3. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους
συµβούλους που ορκίστηκαν.
Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από
τα οποία το ένα αντίτυπο παραµένει στην περιφέρεια και
το άλλο αποστέλλεται στον οικείο Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Τα προαναφερόµενα πρόσωπα αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από την ηµέρα
της εγκατάστασης.
4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωµοσία δεν πραγµατοποιήθηκε για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας, ο περιφερειάρχης καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωµοσία εντός πέντε (5) ηµερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η
άρση των λόγων.
5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 149 και ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 146, η διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη που εκλέγεται µε βάση τη δικαστική αυτή απόφαση.
Άρθρο 155
Αποποίηση εκλογής
1. Ο ανακηρυχθείς περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας ή περιφερειακός σύµβουλος που δεν αποποιείται την εκλογή του µε γραπτή δήλωσή του προς τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έως την παραµονή εγκατάστασής
τους θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
2. Ο µη προσερχόµενος να δώσει όρκο, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµά του. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Άρθρο 156
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγρά-
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φως στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου ο
Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης την αποδεχθεί, άλλως από την παρέλευση µηνός
από την κατάθεσή της στο οικείο πρωτόκολλο.
2. Η παραίτηση των αιρετών αντιπεριφερειαρχών υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη, η οποία
γίνεται οριστική, αφότου ο περιφερειάρχης την αποδεχθεί, άλλως από την παρέλευση µηνός από την κατάθεσή της στο οικείο πρωτόκολλο. Η πλήρωση της θέσης
που κενώνεται διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 162 του παρόντος.
3. Η παραίτηση των περιφερειακών συµβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη. Γίνεται
οριστική, αφότου ο περιφερειάρχης την αποδεχθεί, άλλως από την παρέλευση µηνός από την κατάθεσή της
στο οικείο πρωτόκολλο.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών
των περιφερειών από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της
ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τα εξέλεξαν ή τα διόρισαν. Γίνεται οριστική αφότου
τα όργανα αυτά την αποδεχθούν, άλλως από την παρέλευση µηνός από την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο της
οικείας υπηρεσίας.
Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών τους γίνεται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου, για το
οποίο θα ασκούσαν καθήκοντα οι παραιτηθέντες.
Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις που ρυθµίζουν
διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουµένων.
Άρθρο 157
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων
1. Τις θέσεις περιφερειακών συµβούλων που για οποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί του ίδιου συνδυασµού.
Ο περιφερειάρχης καλεί αµέσως τους αναπληρωµατικούς συµβούλους, µε τη σειρά της εκλογής τους. Αυτοί
οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία µέσα σε πέντε (5) µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη. Αν δεν παρουσιαστούν µέσα στην προθεσµία αυτή, αποβάλλουν,
αυτοδικαίως, την ιδιότητα του αναπληρωµατικού.
2. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών του
συνδυασµού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί από άλλους συνδυασµούς, µε τη σειρά
της εκλογικής δύναµης των συνδυασµών και µε τη σειρά
που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί του κάθε
συνδυασµού.
3. Στην περίπτωση θέσης σε αργία µελών περιφερειακών συµβουλίων, εάν ο αριθµός των µελών που αποµένουν είναι µικρότερος από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, ο περιφερειάρχης για το µέχρι
λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωµατικούς συµβούλους από το συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί
που έχουν τεθεί σε αργία, µε τη σειρά της εκλογής τους.
4. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, που να συµπληρώσουν κενές θέσεις συµβούλων, ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργότερο,
την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι κενές θέσεις
και ισάριθµων αναπληρωµατικών.

5. Στην αναπληρωµατική εκλογή εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση συνδυασµών.
Οι κενές θέσεις κατανέµονται ανάµεσα στους συνδυασµούς που συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) τουλάχιστον του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλόγως µε την εκλογική δύναµη του καθενός από αυτούς.
6. Στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, εκλογή γίνεται µόνο αν οι σύµβουλοι που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.
7. Τα περιφερειακά συµβούλια λειτουργούν νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση, που δεν µπορεί πάντως να
είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις, που µέλη
περιφερειακού συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε
αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν.
8. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των περιφερειακών συµβούλων, που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 154 και 113 του παρόντος.
9. Όταν το περιφερειακό συµβούλιο δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, επειδή υπάρχει έλλειψη µελών του,
αναστέλλονται κάθε είδους προθεσµίες, των οποίων η
τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι
να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία του.
Άρθρο 158
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
1. Αν ένα περιφερειακό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 237, ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προκηρύσσει εκλογές ένα (1)
µήνα το αργότερο από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωµατικοί.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης αναθέτει σε υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο
τα καθήκοντα του περιφερειάρχη, τα σχετικά µε τη διεξαγωγή της εκλογής, καθώς και τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 159
Αρµοδιότητες του Περιφερειάρχη
1. Ο περιφερειάρχης προασπίζει το δηµόσιο συµφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα
τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας.
Ο περιφερειάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρµοδιότητες:
α) εκδίδει όλες τις πράξεις µη κανονιστικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονοµικής επιτροπής,
γ) συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της,
δ) εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως,
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ε) είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ως προϊστάµενος όλου του προσωπικού της περιφέρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές
µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
στ) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού,
ι) υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει η περιφέρεια,
ια) συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του περιφερειακού συµβουλίου, υπαλλήλους της περιφέρειας, υπάλληλους του δηµόσιου τοµέα
ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων της
περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας τους.
ιβ) συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από το νόµο σε άλλα όργανα και
ιγ) µπορεί να µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων
του σε µέλη του περιφερειακού συµβουλίου, καθώς και
να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή του σε
προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας, µε εξαίρεση χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών.
2. Ο περιφερειάρχης µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής επιτροπής όταν δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος βλάβης των συµφερόντων της περιφέρειας από την
αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του περιφερειάρχη ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα
της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο. Η µη
τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Ο περιφερειάρχης προσέρχεται µια φορά κατ’ έτος
στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτής, όπου παρουσιάζει τον ετήσιο απολογισµό πεπραγµένων του περιφερειάρχη και
της εκτελεστικής επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 185,
συνοδευόµενο µε τα πρακτικά της συνεδρίασης του περιφερειακού συµβουλίου, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συµπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση
του οικείου ελεγκτή νοµιµότητας για την περιφέρειά
του.
Ο ανωτέρω ετήσιος απολογισµός κοινοποιείται και
στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5. Ο περιφερειάρχης παρουσιάζει τον προϋπολογισµό
της περιφέρειας στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της.
Άρθρο 160
Αντιπεριφερειάρχες
1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άµεσα καθώς και τρεις (3) επιπλέον
αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του
περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.
2. Με όµοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε
όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων της περιφέρειας και µπορεί, επίσης, να τους
µεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων
του.
Στις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 παράγραφος 1 και για την αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων σε
ορισµένα νησιά, ο περιφερειάρχης µπορεί να αναθέτει
την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται από αυτόν.
3. Οι άµεσα εκλεγόµενοι αντιπεριφερειάρχες έχουν
και τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής
ενότητας,
β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συµβουλίου και της οικονοµικής επιτροπής,
που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά
τόπο αρµόδιοι,
γ) ασκούν όλες τις αρµοδιότητες που τους µεταβιβάζει ο περιφερειάρχης,
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συµβούλιο για το σχεδιασµό µέτρων πολιτικής προστασίας
της περιφερειακής ενότητας,
ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισµού δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.
4. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 είναι ίση µε
το ήµισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αντιπεριφερειάρχη οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης µε την πράξη της παραγράφου 2.
Άρθρο 161
Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη
ή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη
1. Τον περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση είναι
κενή, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ένας από
τους αντιπεριφερειάρχες µε τη σειρά αναπλήρωσης που
αυτός έχει ορίσει.
2. Αν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, ένας από τους αντιπεριφερειάρχες µε τη σειρά αναπλήρωσης, που αυτός
έχει ορίσει.
3. Αν δεν έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης, η αναπλήρωση του περιφερειάρχη γίνεται από τον περιφερειακό
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη
περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
4. Αν ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τη θέση του καταλαµβάνει περιφερειακός σύµβουλος της πλειοψηφίας
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που έχει εκλεγεί στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Η εκλογή του διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του επόµενου άρθρου.

τάστασης των αρχών της περιφέρειας. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας ο Ελεγκτής Νοµιµότητας εκδίδει
διαπιστωτική πράξη.

Άρθρο 162
Εκλογή νέου Περιφερειάρχη

Άρθρο 163
Αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
161, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου
κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού,
που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερες σταυρούς προτίµησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και,
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος
πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και
εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των συµβούλων του
συνδυασµού, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε
το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε
δηµόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόµη και
την παραµονή της συνεδρίασης.
2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς
δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία.
Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν
στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθµό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάµεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτοµερής µνεία στα πρακτικά.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
αν η συνεδρίαση µαταιωθεί, η διαδικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία,
θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά
στην απόφαση του δικαστηρίου.
5. Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών στον οικείο
Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη της περιοχής της περιφέρειας
ελέγχει τη νοµιµότητά της και εκδίδει απόφαση µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο
Ελεγκτής Νοµιµότητας ακυρώσει την εκλογή του περιφερειάρχη, οι σύµβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή µετά πάροδο
τριών (3) ηµερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόµενη
κατά τα ανωτέρω διαδικασία.
6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί περιφερειάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του
ή η θέση του µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των αρχών της περιφέρειας, τα καθήκοντά του εκτελεί, µέχρι
να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας της περιφέρειας. Η προθεσµία της παραγράφου 1 για την εκλογή
νέου περιφερειάρχη αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκα-

Το περιφερειακό συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες
που έχουν ανατεθεί µε ρητή διάταξη σε άλλο όργανο
της περιφέρειας ή έχουν µεταβιβαστεί από το ίδιο το
συµβούλιο σε επιτροπή του.
To περιφερειακό συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως για:
α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος της περιφέρειας,
β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κατά την κείµενη νοµοθεσία,
γ) την έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού της περιφέρειας,
δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωµάτων,
ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,
στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων,
ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων,
η) τη σύναψη δανείων,
θ) την έγκριση του κανονισµού των εργασιών του, του
κανονισµού των εργασιών της οικονοµικής επιτροπής
και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργανισµού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,
ια) το πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων και προµηθειών,
ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες µεταβιβάζει αρµοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόµενου άρθρου.
Άρθρο 164
Επιτροπές Περιφερειακού Συµβουλίου
1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί
να συστήνονται µέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το
συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητές του για συγκεκριµένους τοµείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύµβουλοι ανάλογα της δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στην οικονοµική επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθµός των µελών της κάθε επιτροπής καθορίζεται µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά µε το αντικείµενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα µέλη της επιτροπής που προέρχεται από τη
µειοψηφία.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει
ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες που είχε µεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές, µε από-
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φαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών τους, µπορούν να παραπέµπουν συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς τους στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν
ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
4. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού
συµβουλίου, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία,
τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα ισχύουν
αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική επιτροπή.
Άρθρο 165
Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου
του Περιφερειακού Συµβουλίου
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης
της περιφερειακής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του
µηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό
συµβούλιο συνέρχεται για την εκλογή του προεδρείου
του. Κατά το πρώτο έτος συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού
που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου, ενώ κατά το τρίτο έτος µε πρόσκληση του προέδρου του. Αν για
οποιονδήποτε λόγο το συµβούλιο δεν προσκληθεί σε
συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως στις 11 το
πρωί της ηµέρας αυτής.
2. Στην ανωτέρω συνεδρίαση προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο και, αν αυτός απουσιάζει, ένας σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού, κατά τη
σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση
του δικαστηρίου. Καθήκοντα ειδικού γραµµατέα, κατά
µεν τη συνεδρίαση του πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου ασκεί ο νεότερος περιφερειακός σύµβουλος κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους ο γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου. Το συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του, χωριστά και µε µυστική
ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον
γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας από τις
παρατάξεις της µειοψηφίας. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή γραµµατέα ή ο υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, η
εκλογή του γίνεται από τους συµβούλους της πλειοψηφίας.
3. Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού
συµβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή
του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός εκλέγει
µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του
προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου. Υποψήφιος
για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφεροµένους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά
τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση
από τον προεδρεύοντα σύµβουλο.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωµα του αντιπροέδρου και
του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα αυτά αναδεικνύονται από το σύνολο των συµβούλων των παρατάξεων της µειοψηφίας
κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του
προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου διενεργείται
η εκλογή, από το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Εάν κατά
την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται
δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία
κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν
ίσο αριθµό ψήφων, ο σύµβουλος που προεδρεύει διενεργεί µεταξύ αυτών κλήρωση.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραµµατέας, ανάλογα µε την περίπτωση:
α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της περιφερειακής περιόδου, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση
που τους ανακήρυξε και
β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώµατα αυτά την προηγούµενη διετία.
5. Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών, στον Ελεγκτή Νοµιµότητας
ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός
δηµότη της περιοχής της περιφέρειας κρίνει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα παραλαβής των πρακτικών, αν είναι νόµιµη η εκλογή.
Αν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαµβάνεται τη µεθεπόµενη Κυριακή µετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στην περιφέρεια.
Άρθρο 166
Παραίτηση
1. Η παραίτηση από το αξίωµα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου υποβάλλεται στο συµβούλιο και οριστικοποιείται, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν µπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωµα µέσα στην ίδια διετία.
2. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου ή
γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου εφαρµόζεται
η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου.
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Άρθρο 167
Σύγκληση Περιφερειακού Συµβουλίου
1. Το περιφερειακό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστηµα της έδρας της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Το
συµβούλιο µπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο µετά από απόφαση του συµβουλίου. Το συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των
τεσσάρων πέµπτων (4/5) του συνολικού αριθµού των µελών και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί
να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών. Στις νησιωτικές περιφέρειες σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε
γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεµάτων που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά µαζί µε τις
εισηγήσεις στους συµβούλους πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη
συνεδρίαση. Ο περιφερειακός σύµβουλος οφείλει αµέσως µετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα της περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη
γνωστοποίηση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για
ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη
συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον
των θεµάτων.
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο, όποτε το
ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονοµική επιτροπή ή το
ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των
µελών του συµβουλίου µε γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα αυτά προηγούνται, έναντι των
λοιπών θεµάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του
περιφερειακού συµβουλίου. Αν κατά τον υπολογισµό
του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε
ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Οι συνεδριάσεις που
συγκαλούνται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν µπορεί
να είναι περισσότερες από µία, αντίστοιχα, το µήνα.
Αν το συµβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο µέχρι την
έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα
δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί µε
απόφαση του οικείου Ελεγκτή Νοµιµότητας, να τεθεί σε
αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµα, σύµφωνα µε την πειθαρχική διαδικα-

σία του άρθρου 234.
4. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης και οι άµεσα εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο περιφερειάρχης και οι άµεσοι εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες
µετέχουν στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο.
Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου µπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός του περιφερειάρχη, οι αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά
θέµα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις µε σχετική
γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της
συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να εγγραφούν
ως οµιλητές και οι περιφερειακοί σύµβουλοι που επιθυµούν να τοποθετηθούν ανά θέµα. Με τον κανονισµό λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου επιβάλλονται
χρονικοί περιορισµοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο περιφερειακό συµβούλιο, για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τους περιφερειακούς συµβούλους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από
πρόταση της Ένωσης Περιφερειών, µπορεί να εκδίδεται
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού
συµβουλίου, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Εάν δεν έχει θεσπισθεί κανονισµός λειτουργίας από το περιφερειακό συµβούλιο, ισχύει ο πρότυπος κανονισµός.
Άρθρο 168
Λειτουργία Περιφερειακού Συµβουλίου
Περιφερειακές παρατάξεις
1. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονοµική επιτροπή. Θέµατα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, µόνο αν αποφασίσει το περιφερειακό συµβούλιο µε απόλυτη πλειοψηφία.
Τον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν
απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, καθήκοντα
προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συµβούλους
του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος
είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.
2. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί
να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και
να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών
για τις υποθέσεις της περιφέρειας.
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διευθύνει τη συζήτηση,
λαµβάνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και µπορεί να διατάξει την αποβολή
από την αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο,
που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
4. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων
του περιφερειακού συµβουλίου ορίζονται υπάλληλοι της
περιφέρειας µε απόφαση του περιφερειάρχη. Στους υπαλλήλους αυτούς παρέχεται, για κάθε συνεδρίαση
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στην οποία λαµβάνουν µέρος, αποζηµίωση ίση µε τα δύο
τρίτα (2/3) της αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα µέλη του
περιφερειακού συµβουλίου.
5. Τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου ανήκουν σε
περιφερειακές παρατάξεις ανάλογα µε το συνδυασµό µε
τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθµού εκλεγέντων.
6. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο
σύµβουλος που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και
στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του,
ο σύµβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των περιφερειακών συµβούλων, που ανήκουν στην παράταξη.
7. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον περιφερειάρχη οι επικεφαλής των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής τους.
8. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί µε
γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη περιφερειακή παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.
9. Εάν η περιφερειακή παράταξη έχει τουλάχιστον
τρία (3) µέλη, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύµβουλος, ο οποίος είναι µέλος της.
Το µέλος του περιφερειακού συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να
εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου, της οικονοµικής επιτροπής ή των επιτροπών του περιφερειακού
συµβουλίου όπου έχει εκλεγεί ως µέλος της παράταξης
από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραµείνει αντιπεριφερειάρχης,
κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όµως, η
επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από
τα δύο τρίτα (2/3) των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα
µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία
(3) µέλη.
10. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η περιφερειακή αρχή τους παραχωρεί
κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και γραµµατειακή υποστήριξη.
Άρθρο 169
Απαρτία και λήψη αποφάσεων
1. Το συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Το συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να
ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν η
ψηφοφορία είναι µυστική, οπότε αυτή επαναλαµβάνεται
για µια ακόµη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη. Αν µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
3. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµ-

βάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην
περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που απαιτούνται για την απαρτία.
Άρθρο 170
Πρακτικά συνεδριάσεως
1. Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου. Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη
βοήθεια µαγνητοφωνικής ή µαγνητοσκοπικής συσκευής
ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Ο αρµόδιος περιφερειακός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και
πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
2. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα
κείµενα αποτυπώνονται γραπτά και τα σχετικά φύλλα αριθµεί και µονογράφει ο πρόεδρος του περιφερειακού
συµβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, µε ευθύνη του προέδρου και του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής ή µαγνητοσκοπικής συσκευής, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά,
τα οποία αντιγράφονται και φέρουν τη µονογραφή του
προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθµηση που αποτελεί συνέχεια της αριθµήσεως των αποµαγνητοφωνηµένων ή αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε τα κείµενα αυτά.
Η µη τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον πρόεδρο και τον
γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου.
3. Τα πρακτικά, τα οποία ορίζουν οι προηγούµενες παράγραφοι, υπογράφονται από τα µέλη του προεδρείου
και τον γραµµατέα και επικυρώνονται στην επόµενη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου.
4. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο
αύξοντα αριθµό, µε διακεκριµένη αρίθµηση κατ’ έτος.
Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε χρόνου
γίνεται νέα αρίθµηση.
5. Οποιοσδήποτε περιφερειακός σύµβουλος το ζητήσει µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει
πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
6. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου, µε ευθύνη του γραµµατέα, δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που
συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και το περιεχόµενό τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα µε άλλες διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συµβουλίου.
7. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων
πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
8. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα
συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
9. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 71 του παρόντος νόµου για
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το κατάστηµα, τα βιβλία, τα αρχεία και την ιστοσελίδα εφαρµόζονται αναλόγως στις περιφέρειες.
Άρθρο 171
Υποχρεώσεις συµβούλων
1. Οι σύµβουλοι υποχρεούνται να µετέχουν σε όλες
τις συνεδριάσεις του συµβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφερειακό
συµβούλιο.
2. Ο σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει
κατά συνείδηση.
3. Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις µπορεί να επιβληθεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της
έκπτωσης. Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου.
4. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του
για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
5. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του περιφερειακού
συµβουλίου έχει το καθήκον να ενηµερώνει γραπτώς
τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου από τρεις (3) ή περισσότερες συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για
διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η
παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του
περιφερειακού συµβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωµα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος.
Άρθρο 172
Κώλυµα συµµετοχής σε συνεδρίαση
Ο περιφερειακός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει
στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση και λήψη
απόφασης του συµβουλίου ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωµοδοτούν για
θέµα που θα εισαχθεί στο συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή
συγγενής του, έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που
λαµβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Σε σύµβουλο που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση
µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή
η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Άρθρο 173
Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τους αντιπεριφερειάρχες. Η
εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και
εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας και παρακολουθεί
την εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής σε όλους

τους τοµείς αρµοδιότητας της περιφέρειας, καθώς και
την εφαρµογή του προγράµµατος περιφερειακής ανάπτυξης.
2. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής καλείται υποχρεωτικά και συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου ο εκτελεστικός γραµµατέας της περιφέρειας, ενώ
καλούνται επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και λοιπών οργανικών µονάδων της περιφέρειας.
Άρθρο 174
Αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος της περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο.
β) Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα τοµεακά προγράµµατα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους.
γ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιµασίας
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή.
δ) Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συµβούλιο τις προβλεπόµενες εκθέσεις πεπραγµένων.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση
των υπηρεσιών της περιφέρειας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το σχέδιο:
i) οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας, ii) κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών, iii) κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών.
η) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο σχέδιο
χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και
µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της περιφέρειας σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
θ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισµού διαβούλευσης.
ι) Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας.
ια) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση
των νοµικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της
περιφέρειας.
ιβ) Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
Άρθρο 175
Οικονοµική Επιτροπή
1. Η οικονοµική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη
ως πρόεδρό της και έξι (6) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8) µέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους και δέκα (10) µέλη στις
περιφέρειες µε πληθυσµό άνω των 800.000 κατοίκων. Τα
µέλη της οικονοµικής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο. Στις οικονοµικές επιτροπές, συ-
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µπεριλαµβανοµένου και του προέδρου, που έχουν επτά
(7) µέλη, δύο (2) µέλη εκλέγονται από το σύνολο της
µειοψηφίας του περιφερειακού συµβουλίου, στις οικονοµικές επιτροπές που εκλέγουν εννέα (9) µέλη, τρία (3)
µέλη εκλέγονται από το σύνολο της µειοψηφίας, στις
οικονοµικές επιτροπές που έχουν ένδεκα (11) µέλη, τέσσερα (4) εκλέγονται από το σύνολο της µειοψηφίας. Αν
σύµβουλοι της µειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν ως
µέλη της οικονοµικής επιτροπής, εκλέγονται στη θέση
τους άλλα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Η διάρκεια της θητεία της οικονοµικής επιτροπής είναι δυόµιση έτη. Το περιφερειακό συµβούλιο, µετά την
εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του παρόντος
και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της
οικονοµικής επιτροπής.
∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της οικονοµικής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου.
3. Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθµους
µε τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής. Εκλέγονται από
την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και µε τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και, ισάριθµα µε τα τακτικά, αναπληρωµατικά µέλη κατά αντιστοιχία προς τη σύνθεση της επιτροπής, τα οποία µε τη
σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Αναπληρώνουν, επίσης, τα τακτικά µέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή
ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην παράταξη της
πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που
τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις µειοψηφίας οι της
πρώτης σε ψήφους παράταξης της µειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση. Αν από τις παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη
θέση τους εκλέγεται σύµβουλος της παράταξης της
πλειοψηφίας.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 165 του
παρόντος εφαρµόζονται και για την εκλογή των µελών
της οικονοµικής επιτροπής.
6. Αντιπρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής εκλέγεται
στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, µετά την εκλογή της, ένα από τα µέλη της µε µυστική ψηφοφορία. ∆ικαίωµα
ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 176
Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι αρµόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισµού της
περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισµού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συµβούλιο.
γ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
δ) Τη µελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των
ένδικων µέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ζ) Το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών
παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων
για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος µε πάγια αντιµισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η
περιφέρεια. Η αµοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις
αυτές ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα
αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας.
2. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει
ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων
παραγράφων.
3. Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της,
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Άρθρο 177
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
Η οικονοµική επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, τουλάχιστον µια φορά το µήνα.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πάντοτε στο κατάστηµα της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Η επιτροπή
µπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο µετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθµού
των µελών της. Η επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων
(4/5) του συνολικού αριθµού των µελών και απαγγέλλε-
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ται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών.
Η οικονοµική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον
τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η επιτροπή αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν µέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και, τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
Αν σε δυο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται
απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέµα παραπέµπεται στο περιφερειακό συµβούλιο για λήψη αποφάσεως µε ευθύνη του προέδρου της περιφερειακής επιτροπής.
Άρθρο 178
Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, µε απόφαση του περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από
την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης ως γνωµοδοτικό όργανο. Η
θητεία της επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία
των περιφερειακών αρχών. Η περιφερειακή επιτροπή
διαβούλευσης αποτελείται από τους δηµάρχους της περιφέρειας, καθώς και από εκπροσώπους:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων,
β) των επιµελητηρίων και των επιστηµονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) της αποκεντρωµένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους
στην περιφέρεια,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.
Ο συνολικός αριθµός των µελών της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του
προέδρου, είναι τριάντα πέντε (35) έως εξήντα (60) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού
των µελών ορίζονται ως µέλη µετά από κλήρωση και δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει
ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης που ορίζει ο
περιφερειάρχης µε απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της
περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης προσκαλούνται
και συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συµβούλιο.
2. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο σχετικά µε
τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωµοδοτεί ως προς θέµατα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το περιφερειακό συµβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώµη για την
επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώµης από την περιφερειακή επιτροπή

διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά
την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια τουλάχιστον µια φορά ανά τρίµηνο και διατυπώνει τη γνώµη της για τα θέµατα που εισάγονται
προς συζήτηση. Η σύγκλησή της γίνεται µε πρόσκληση
του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη
συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαµβάνει την ηµερήσια
διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η
συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή στήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη
της µετά από συζήτηση στην οποία αναγράφονται όλες
οι γνώµες των µελών της.
Άρθρο 179
Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη
και της Επιχείρησης
1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός συµπαραστάτης του
πολίτη και της επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2)
µηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου κατά
την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί
η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια
ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του περιφερειακού συµβούλιου. Ως περιφερειακός συµπαραστάτης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του περιφερειακού συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συµπαραστάτη εφαρµόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων
για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των
νοµικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα,
ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους διοικούµενους.
3. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον περιφε-
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ρειακό συµπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής
ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και
αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
4. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης συντάσσει ετήσια
έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και
συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου για τον απολογισµό πεπραγµένων
της περιφερειακής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου
185 του παρόντος. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης
µπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων
βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων
κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού
συµπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και
κοινοποιούνται στο περιφερειακό συµβούλιο και στον εκτελεστικό γραµµατέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια
έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού
συµπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας µε φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών.
5. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Άρθρο 180
Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας
Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) ∆ιαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
ως εκπρόσωποι του λαού της περιφέρειά τους, που εκλέγονται µε άµεση ψηφοφορία, το δικαίωµα της κατά
συνείδηση γνώµης και ψήφου.
β) Έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να εκτελούν
την αποστολή τους, έχοντας στη διάθεσή τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα µέσα υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονοµικούς πόρους, ώστε να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.
γ) Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης
στους οργανισµούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που
σχετίζονται άµεσα µε τα ιδιωτικά τους συµφέροντα ή µε
τα συµφέροντα συγγενών τους έως το δεύτερο βαθµό
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας.
Άρθρο 181
Αντιµισθία
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συµβουλίων δικαιούνται αντιµισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια.
2. Η αντιµισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση µε τις
κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόµατα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
3. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε

το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιµισθίας
του περιφερειάρχη.
4. Η αντιµισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά
όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτοµα µε Αναπηρίες, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται
κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιµισθία των αντιπεριφερειαρχών και προέδρων περιφερειακών συµβουλίων της
παραγράφου 1 του άρθρου 182 είναι µικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιµισθία
προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και µέχρι το
ύψος της αντιµισθίας του περιφερειάρχη.
6. Αν ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης ή ο
πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου έχει τεθεί σε
αργία, την αντιµισθία του λαµβάνει ο αναπληρωτής του.
Αν ο αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης λαµβάνει
αντιµισθία από ένα µόνο αξίωµα.
7. Περιφερειάρχης που απουσιάζει δικαιολογηµένα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λαµβάνει το ήµισυ (1/2) της αντιµισθίας. Το υπόλοιπο ήµισυ
(1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν ο
αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης, λαµβάνει αντιµισθία από ένα µόνο αξίωµα. Αν απουσιάζει αντιπεριφερειάρχης για το ίδιο χρονικό διάστηµα, λαµβάνει το ήµισυ (1/2) της αντιµισθίας που δικαιούται.
8. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς
και οι πρόεδροι των περιφερειακών συµβουλίων και οι
σύµβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώµατα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν την αντιµισθία µόνο από ένα αξίωµα. Οι ανωτέρω επιλέγουν την αντιµισθία που λαµβάνουν από κάθε αξίωµα µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο
φορείς.
Άρθρο 182
Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας
των αιρετών της Περιφέρειας
1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συµβουλίου που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και δηµόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα
το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και
σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.∆. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και ως προς τον
περιφερειακό συµπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.
2. Στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και των λοιπών
διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, τα οποία έχουν
την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ηµέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων
που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών επιπλέον της κανονικής άδειας.
4. Στα µέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώµατα της παραγράφου 1, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ηµε-
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ρών το χρόνο.
5. Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ηµερών µπορεί να χορηγείται και τµηµατικά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ηµερών απουσίας του άρθρου 183 του παρόντος.
6. Το χρονικό διάστηµα χρήσης της ειδικής άδειας θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που
απορρέουν.
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών οργάνων
της παραγράφου 1 βαρύνουν τον προϋπολογισµό της οικείας περιφέρειας.
Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.∆. της παραγράφου 1 το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικείας περιφέρειας.
8. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., µέλη
∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. περιλαµβανοµένου
και του ειδικού και επιστηµονικού προσωπικού, καθώς
και για αναπληρωτές καθηγητές µέσης εκπαίδευσης και
δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται
τα θέµατα τα σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν τα
ανωτέρω αιρετά όργανα στους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια
απόφαση ρυθµίζονται και τα σχετικά θέµατα της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου.
10. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων
του δηµόσιου τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και
εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι περιφερειακοί σύµβουλοι,
διαρκούσης της θητείας τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία
έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας. Μετά από αίτησή τους
µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση,
µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία
προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν.
Άρθρο 183
Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των
καθηκόντων του περιφερειακού συµβούλου
1. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα έχουν δικαίωµα
να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ηµέρες περιλαµβανοµένης της ηµέρας της συνεδρίασης του
περιφερειακού συµβουλίου. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι
που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωµα να
απουσιάσουν από την εργασία τους µία (1) ηµέρα επιπλέον των ανωτέρω.
2. Στους περιφερειακούς συµβούλους και µέλη της οικονοµικής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τοµέα καταβάλλεται από την περιφέρεια αποζηµίωση που αντιστοιχεί στις
µικτές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ηµέρα απουσίας
κατά το παρόν άρθρο.
3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου ή της αντίστοιχης περιφερειακής επιτροπής χορηγεί στους περιφερειακούς συµβούλους που εµπίπτουν στις παραγρά-

φους 2 ή 3 βεβαίωση συµµετοχής στη συνεδρίαση, για
την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίωση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζηµίωση που
προβλέπεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 184
Αποζηµιώσεις – ∆απάνες µετακίνησης – Λοιπά έξοδα
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι µετακινούνται εκτός της έδρας
της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας µετά από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση
των σχετικών εγκριτικών πράξεων µετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να µετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη µετακίνηση αν η
µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
2. Σε όσους µετακινούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο καταβάλλονται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/
1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.
3. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται εξόδων µετακίνησης σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
του περιφερειακού συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονοµικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς και για µετακίνηση στην έδρα
της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον υπολογισµό των εξόδων κίνησης λαµβάνεται υπόψη η χιλιοµετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.
4. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και
των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το µήνα είναι ίση µε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του περιφερειάρχη.
Άρθρο 185
Απολογισµός πεπραγµένων του Περιφερειάρχη
και της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων
της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρµογή
του ετήσιου προγράµµατος δράσης, την οικονοµική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας.
2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού
συµβουλίου γίνεται µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου
έτους, µε εξαίρεση το πρώτο έτος της εγκατάστασης
των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες µε κάθε πρόσφορο
µέσο. Σε αυτή καλούνται τα µέλη της επιτροπής περιφερειακής διαβούλευσης, οι δήµαρχοι των δήµων της περιφέρειας και εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων. Το περιφερειακό συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
3. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου µετά την παρουσίαση των πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής από τον περιφερειάρχη
τοποθετούνται οι µετέχοντες.
4. Η περιφέρεια µεριµνά για τη µετάδοση της συνε-
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δρίασης από τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης, το διαδίκτυο, καθώς και για τη χρήση κάθε άλλου µέσου ενηµέρωσης των πολιτών.
5. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση δηµόσιας συνεδρίασης
απολογισµού, µπορούν οι περιφερειακοί σύµβουλοι να
προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 167 για τη σύγκληση του περιφερειακού συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186
Αρµοδιότητες Περιφερειών
Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις
σχετικές διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
β. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται
µε τις αρµοδιότητές τους.
ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες
τοπικές ή δηµόσιες αρχές και οργανισµούς.
ΙΙΙ. Οι διαθέσιµοι πόροι για την κάλυψη των αρµοδιοτήτων και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσµατική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανοµή τους.
ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και
η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονοµία, µε στόχο
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
ΙΙ. Οι αρµοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους
τοµείς:
Α. Προγραµµατισµού - Ανάπτυξης, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η υλοποίηση των σχετικών µε αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας
της περιφέρειας.
2. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων
της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του ∆ηµοκρατικού
Προγραµµατισµού, για τα ετήσια και µεσοχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης.
3. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαµόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.
4. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
5. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για τα περιφερειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267
Α΄), όπως ισχύει, περιλαµβανοµένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς

και της κατάρτισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.).
6. Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράµµατος της
περιφέρειας.
7. Η έγκριση των µεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραµµάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων.
8. Ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του αναπτυξιακού
προγράµµατος της περιφέρειας.
9. Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα προτάσεων για έργα και µέτρα πολιτικής,
εθνικής σηµασίας, που αφορούν την περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα.
10. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών µελετών που αφορούν τη χωρική αρµοδιότητα της περιφέρειας.
11. Η συνεργασία µε φορείς της περιφέρειας για τη
σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων
που χρηµατοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες
και προγράµµατα διαπεριφερειακής συνεργασίας.
12. Η τελική διαµόρφωση, η µέριµνα για την έγκριση
και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου.
13. Η πορεία υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων, ως
δικαιούχος, στους φορείς υλοποίησης έργων, για την τήρηση των δεσµεύσεων, τη νοµιµότητα και κανονικότητα
των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου
και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων.
14. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που
χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς πόρους, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους.
15. Η κατανοµή των πιστώσεων από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
16. Η κατανοµή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση
της εκταµίευσής τους από τους λογαριασµούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
17. Ο προσδιορισµός των δικαιούχων των πιστώσεων,
που εγκρίνονται κατά πρόγραµµα και διαρθρωτικό ταµείο.
18. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια.
19. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασµού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και
θεσµικών παρεµβάσεων στη χωρική αρµοδιότητά της.
20. Η σύσταση Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων.
21. Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων,
ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή, η έκδοση
της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης
και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των αναπτυξιακών νόµων.
22. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών

80
και την υλοποίηση των εγκεκριµένων εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων.
23. Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
24. Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων επενδύσεων.
25. Η παροχή στοιχείων προς καταγραφή σε βάση δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των στοιχείων των ενισχυόµενων επενδύσεων.
26. Η σύνταξη τεχνικών δελτίων των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα.
27. Η λειτουργία βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση,
παρακολούθηση και εξέλιξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τοµείς της
οικονοµίας.
28. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και µέτρων
για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
προς το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
29. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, µε
σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και
ανταγωνιστικότητάς τους.
30. Η παρακολούθηση και η επισήµανση στους αρµόδιους φορείς ζητηµάτων, που αναφέρονται στη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής
των πολιτών.
31. Η γνωµοδότηση για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται η παροχή γνώµης.
Β. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους
περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. Υποτοµέας Προγραµµατισµού
1. Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών
αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση
σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής.
2. Η παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραµµάτων.
3. Η έγκριση, ο έλεγχος, η πληρωµή και η παραλαβή
έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου.
4. Ο προγραµµατισµός, η µελέτη και η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων και η µέριµνα για τη χρηµατοδότησή
τους.
5. Ο έλεγχος και η επεξεργασία των τεχνικών και κατασκευαστικών στοιχείων και µελετών των εγγειοβελτιωτικών έργων.
6. Η διενέργεια δηµοπρατήσεων των εγγειοβελτιωτικών έργων και µελετών.
7. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της κατασκευής πάσης
φύσεως εγγειοβελτιωτικών έργων κατά τις διατάξεις
του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ
223 Α΄), όπως ισχύουν.
8. Η εκπόνηση γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονοµικών,
εδαφολογικών µελετών.
9. Η διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από
αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης µε

υψηλή παραγωγικότητα.
10. Η σύνταξη τοµεακών και λοιπών προγραµµάτων
έργων υποδοµής για τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και η πρόταση για την ένταξή τους σε τοµεακά εθνικά προγράµµατα.
11. Η αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και
διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
12. Η κατάρτιση µελετών και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών
ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. i κγ΄, άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970 και άρθρο 14 του π.δ. 915/1981).
13. Η κατάρτιση µελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού
εν γένει πλούτου.
β. Υποτοµέας Γεωργίας
14. Η προώθηση της εκµηχάνισης και εξηλεκτρισµού
της γεωργίας.
15. Η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισµών
Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω
οργανισµών, η εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών
πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού
Οργανισµού Στυµφαλίας και του Οργανισµού Κωπαΐδας.
16. Η αξιοποίηση των στοιχείων των µητρώων για τον
πρωτογενή τοµέα, τα οποία τηρούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
17. Η προώθηση για συγκρότηση οµάδων παραγωγών
και στήριξη αυτών για την αντιµετώπιση οικονοµικών και
διαρθρωτικών θεµάτων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία.
18. Η απόφαση σύστασης πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων επιτροπών για την αναγνώριση των οµάδων
παραγωγών (άρθρο 60 παρ. 1 περιπτώσεις α΄και β΄ του
ν. 2637/1998).
19. Η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων απεντόµωσης εξαγόµενων από τη χώρα γεωργικών προϊόντων, των εισαγόµενων φυτών και προϊόντων και των διακινούµενων
στο εσωτερικό της χώρας φυτών και προϊόντων.
20. Η εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και του κύρους
των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζηµίωσης.
21. Ο ορισµός για την εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Οργανισµού Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης
των αντιπροσώπων των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων των Νοµών Χανίων και Ρεθύµνης (άρθρο µόνο παρ.2
του π.δ. 158/1991, ΦΕΚ 63 Α΄).
22. Ο καθορισµός ζωνών προστασίας και η καταστροφή εντός αυτών των παράνοµων καλλιεργειών.
23. Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αµπελώνων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
24. Η τήρηση µητρώου ελαίας και αµπέλου σε επίπεδο
περιφέρειας, µε βάση το αντίστοιχο µητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
25. Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη
χωροθέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που αφορούν την οινοποιία – οξοποιία, καθώς και
την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίηση χυµού σπόρων.
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26. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παραγωγής
και διακίνησης οίνου.
27. Η µέριµνα για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου εγκατάστασης
και εµβολιοληψίας.
28. Η τήρηση Μητρώου εγγραφής παραγωγών, διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και των ενώσεων αυτών, σε επίπεδο περιφέρειας
µε βάση το αντίστοιχο µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
29. Η διεξαγωγή ελέγχων και σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί των εκµεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών, που εµπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της
παραγωγής και εµπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων και
άλλων αντικειµένων.
30. Η επισήµανση και παρακολούθηση της εξέλιξης
εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και εφαρµογή
µέτρων για την αντιµετώπισή τους.
31. Η κατάρτιση, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραµµάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών
καταπολεµήσεων, όπως η καταπολέµηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων κ.ά..
γ. Υποτοµέας Κτηνοτροφίας
32. Η έρευνα και η µελέτη κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου,
χερσαίου, υδρόβιου και αµφίβιου και της προστασίας γενικά της υγείας των ζώων.
33. Η εκτέλεση προγράµµατος παραγωγής ζωοτροφών σε ορεινές - µειονεκτικές περιοχές.
34. Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
ανάπτυξη βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και σφαγείων και πτηνοσφαγείων.
35. Η χορήγηση άδειας σκοπιµότητας για την ίδρυση
σφαγείου παραγωγής κρέατος δυναµικότητας 801 και άνω τόνων ετησίως παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείου δυναµικότητας 1.001 και άνω κεφαλών σφαζόµενων
ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 περ. β΄ του ν. 111/1975,
ΦΕΚ 174 Α΄).
36. Ο συντονισµός και η εποπτεία της εφαρµογής των
προγραµµάτων υγείας ζώων.
37. Ο έλεγχος της νοµιµότητας στην κυκλοφορία των
γεωργικών και κτηνοτροφικών φαρµακευτικών προϊόντων και η λήψη δειγµάτων για ανάλυση εγγυηµένης
σύνθεσης.
38. Η τήρηση µητρώου εµπόρων ζωικών προϊόντων και
προϊόντων ζωικής προέλευσης από περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές.
39. Η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου
των ζώων και εισαγόµενων ζώων, µέσω ηλεκτρονικού
συστήµατος.
40. Η µέριµνα για την επιζωοτιολογική διερεύνηση
των νοσηµάτων των άγριων ζώων που µπορούν να µεταδοθούν στον άνθρωπο ή τα λοιπά ζώα, καθώς και ο συντονισµός των ενεργειών µε τους αρµόδιους φορείς για
τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου που να αποτρέπει αποτελεσµατικά τη µετάδοσή τους.
41. Η διενέργεια ελέγχων στις βιοµηχανίες παραγωγής ζωοτροφών.
42. Ο συντονισµός, η εφαρµογή προγράµµατος, η λή-

ψη υγειονοµικών µέτρων, η σφαγή ή θανάτωση αιγοπροβάτων θετικών στη βουκέλλωση και ο έλεγχος εισαγωγής βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, καθώς και διακίνησης δερµάτων.
43. Η εκτέλεση κρεοσκοπικού ελέγχου και ελέγχου
στις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης αυτών.
44. Η διενέργεια ελέγχων ζωοτροφών σχετικά µε την
επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών.
δ. Υποτοµέας Αλιείας
45. Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ.
4520/ 1970, β.δ. 18.3.40, ΦΕΚ 94 Α΄ και άρθρο 109 παρ.
1 περ. η΄ του π.δ. 433/1977, ΦΕΚ 133 Α΄).
46. Η µίσθωση, µε δηµοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισµός της προστατευτικής ζώνης
πέριξ του τοποθετουµένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι
1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970).
47. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των
συµβάσεων εκµίσθωσης υπό του ∆ηµοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ
232 Α΄).
48. Η υποβολή αιτήµατος προς παροχή σύµφωνης
γνώµης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισµό των όρων των συµβάσεων εκµίσθωσης των εφαπτόµενων των συνόρων λιµνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).
49. Η απόφαση µονοµερούς λύσης της σύµβασης µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων
(άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970).
50. Ο καθορισµός προστατευτικής ζώνης εκµισθουµένου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του
ν.δ. 420/ 1970).
51. Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από µίσθιο, συνεπεία αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970).
52. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και µεταποίησης κατεψυγµένων αλιευµάτων.
53. Η απόφαση αυξοµείωσης των συµβατικών δόσεων
µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες (άρθρο 46 παρ. 1
του ν.δ. 420/1970).
54. Η απόφαση µείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το
συµβατικό µίσθωµα, λόγω αδυναµίας αλιευτικής εκµετάλλευσης (άρθρο 47 παρ.1 του ν.δ. 420/1970).
55. Η απόφαση για τη λύση µίσθωσης ιχθυοτροφείου
(άρθρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).
56. Η απόφαση για την παράταση της µίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970).
57. Η απόφαση εκµίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δηµοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς, η υπογραφή
της σχετικής σύµβασης και ο καθορισµός του µισθώµατος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ.
420/1970).
58. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4 του ν. 1650/
1986, ΦΕΚ 160 Α΄).
59. Ο χαρακτηρισµός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις.
60. Ο καθορισµός της χωρικής περιφέρειας κάθε
ιχθυόσκαλας (ν.δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1).
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61. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισµός της έδρας
αυτών.
62. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της µόλυνσης
του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση µελετών και η
εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης
που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες
και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
63. Η απόφαση επιλογής του τρόπου εκµετάλλευσης
των ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄,
γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/1970).
64. Ο καθορισµός κάθε δαπάνης που απαιτείται για την
προσωρινή εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου (άρθρο 40 του
π.δ. 420/1970).
65. Η απόφαση µετάθεσης της ηµεροµηνίας έναρξης
της µίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ.1 του π.δ.
420/1970).
66. Η απόφαση εισαγωγής και κατάθεσης εσόδων και
η ενέργεια εξόδων προσωρινής εκµετάλλευσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).
67. Η απόφαση επιλογής της καταβολής του µισθώµατος ιχθυοτροφείου σε είδος ή χρήµα, ο καθορισµός της
αποβάθρας συγκέντρωσης των αλιευµάτων ιχθύων και η
ανάθεση διαχείρισης στην ΑΤΕ του ποσοστού µισθώµατος που καθορίστηκε σε είδος (άρθρο 52 του ν.δ. 420/
1970).
68. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης
µισθωτού αλιευτικού συνεταιρισµού και των εργασιών
καλλιέργειας και εκµετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 του ν.δ. 420/1970).
69. Η απόφαση καταγγελίας της µίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 55 του ν.δ. 420/1970).
70. Η απόφαση εκµίσθωσης, χωρίς δηµοπρασία, εφαπτόµενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο καθορισµός των όρων της σύµβασης (άρθρο 56 του ν.δ. 420/
1970).
71. Η απόφαση εκµίσθωσης χώρων καταλλήλων για
καλλιέργεια οστρέων και µυτίλων (άρθρο 57 του ν.δ.
420/1970).
72. Η απόφαση δοκιµαστικής τοποθέτησης ταλιανίων
και η εν συνεχεία εκµίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 του
ν.δ. 420/1970).
73. Η απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιµαστική
εγκατάσταση πρωτοτύπου µορφής καλλιέργειας υδρόβιων ζώων και η εν συνεχεία µίσθωση των χώρων και η
απόφαση ανανέωσης της µίσθωσης (άρθρο 64 του
ν.δ. 420/1970).
74. Η πρόσληψη επιστατοφυλάκων και ο καθορισµός
της µηνιαίας αντιµισθίας ή ηµεροµισθίου αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αµοιβής του µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού (άρθρο
61 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 420/1970).
75. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωµών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα από το ποσοστό
5% της αξίας της αλιευόµενης παραγωγής του µισθίου.
Γ. Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας, στους
οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. Υποτοµέας ∆ιαχείρισης Υδάτων
Η άσκηση αρµοδιοτήτων για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα οι ανωτέρω αρµοδιότητες
αφορούν:
i. Τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για:
Τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών η

διµερών συµφωνιών, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων.
ii. Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράµµατα
µέτρων, ώστε να πραγµατοποιείται:
Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση
υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης
νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
iii. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την
επιβολή περιορισµών η άλλων µέτρων για τη χρήση των
υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους.
iv. Τη διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την
ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
v. Τη µέριµνα για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων εκποµπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα.
vi. Την εφαρµογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων
προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
vii. Την επιβολή µέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιµετώπιση αυξητικών τάσεων
που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις
συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα, και
viii. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτηµάτων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιµοποιούνται
για τη µεταφορά πόσιµου νερού και αποχετευτικών λυµάτων, καθώς και για συστήµατα αποχετεύσεως στα κτίρια.
β. Υποτοµέας ορυκτού πλούτου
1. Ο καθορισµός και ο αποχαρακτηρισµός λατοµικών
περιοχών.
2. Η χορήγηση αδειών µεταλλευτικών ερευνών και η
άσκηση συναφών αρµοδιοτήτων, κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του
π.δ. 78/2006.
3. Η χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης
σε ιδιόκτητα λατοµεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δηµοτικά, κοινοτικά και λατοµεία Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα και µε
την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006.
4. Η παράταση αδειών λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατοµικών περιοχών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρµογής του
άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
5. Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων αργίλων και µαργών πλινθοποιίας και κεραµοποιίας.
6. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων λατοµείων αδρανών υλικών.
7. Η χορήγηση αδειών διενέργειας γοµώσεων και πυροδοτήσεων υπονόµων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων από τα µέτωπα εξόρυξης σε µεταλλεία
και λατοµεία.
8. Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων σχιστολιθικών πλακών.
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9. Η σφράγιση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων λατοµείων αδρανών υλικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ. 21 του π.δ. 78/2006.
10. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων, που
προορίζονται για µεταλλευτικές και λατοµικές εγκαταστάσεις και ειδικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των
µεταλλείων.
11. Η έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των
µισθωτικών δικαιωµάτων, επί ιδιωτικών λατοµείων.
12. Η έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισµό των λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών.
γ. Υποτοµέας Ενέργειας
13. Η υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων µορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερµία, καθώς
και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδίων αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
14. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση
ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης χώρων,
µέσω της εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄) γεωθερµικό υλικό.
15. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
16. Η χορήγηση άδειας µεταπωλητή πετρελαιοειδών
προϊόντων για θέρµανση.
17. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και
λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου χωρητικότητας από 10.000 µέχρι 50.000 κ.µ., καθώς
και µονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων, ανεξαρτήτως
ιπποδύναµης, εµφιαλώσεως υγραερίων, συσκευασίας λιπαντικών, ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανοµής φυσικού αερίου.
18. Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση, διανοµή και εµφιάλωση υγραερίου,
καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε εταιρίες εµπορίας µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων, λιπαντικών και
ασφάλτου, στις µονάδες εµφιάλωσης υγραερίου και
στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης.
19. Η έκδοση απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει,
µε την οποία σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής, που προκαλούν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο
για τους εργαζόµενους αυτούς εξαιρούνται από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
20. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή
επέκτασης σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3468/2006
(ΦΕΚ 129 Α΄).
δ. Υποτοµέας Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας
21. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα µε το ν. 3325/2005
(ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει.
22. Η ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα ίδρυσης
επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων, δικαιολο-

γητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι
απαιτούµενες άδειες και οι επί µέρους εγκρίσεις.
23. Η συνεργασία µε αρµόδιους συλλογικούς φορείς
και Επιµελητήρια για την εξέταση θεµάτων, τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών, για την υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια
και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
24. Η υποβολή προτάσεων στο αρµόδιο Υπουργείο,
σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο νοµό, µε τις διαµορφούµενες τάσεις οικονοµικής δραστηριότητας, µε την υπαγωγή των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια, καθώς
και µε τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
25. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελµατικά εργαστήρια και αποθήκες, κατά
παράβαση των κείµενων διατάξεων.
26. Η έγκριση παραγωγής και κυκλοφορίας εκρηκτικών υλικών, καθώς και:
α) Η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας
των µηχανηµάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών, β) η αποδοχή του διορισµού, της απολύσεως ή της παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του ∆ιευθυντή παραγωγής των µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών,
καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει
η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο
παραγωγής εκρηκτικών υλών στην περίπτωση διορισµού
του ως άνω ∆ιευθυντή, γ) η αποδοχή της αναφοράς των
µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήµατα που έχουν συµβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης,
δ) η έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε µονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, ε) η θεώρηση των ηµερολογίων - βιβλίων των µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγµατοποιούµενες δοκιµές και ελέγχους των εκρηκτικών και για τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού.
27. Η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 132 Β΄), σχετικά µε τη
µείωση των αποστάσεων ασφαλείας, µεταξύ εργοστασίου και αποθήκης, προκειµένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών.
28. Η επιβολή προστίµων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
29. Η χορήγηση βεβαιώσεων σε βιοµηχανίες, για την
πλήρωση των προϋποθέσεων, που απαιτούνται, κατά το
άρθρο 4 παρ. 16 του π.δ. 78/2006.
30. Η πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων και
τήρησης προδιαγραφών κατασκευής παιχνιδιών, που
διακινούνται στην αγορά, κατ’ άρθρο 4 παρ. 8 του π.δ.
78/2006.
31. Η χορήγηση µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού σε βιοµηχανικές,
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια
και αποθήκες κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου
1 παρ. 1 του π.δ. 78/2006.
32. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και
λειτουργίας αρτοποιείων.
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33. Η έγκριση τεχνικών µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. συνολικού προϋπολογισµού άνω των 5.870 ευρώ.
34. Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων και ο έλεγχος τούτων.
35. Η απόφαση απαλλαγής από την καταβολή των
προβλεπόµενων δασµών, του Φ.Π.Α., καθώς και του προβλεπόµενου ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχηµάτων, κατά το άρθρο 4 παρ. 17 του π.δ. 78/
2006.
36. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων προοριζόµενων για επαρχιακές βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελµατικά εργαστήρια.
37. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισµού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
38. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3325/2005,
καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι
30 και 37, 38 και 39 του π.δ. 78/2006, όπως ισχύουν.
39. Η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού
Μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής,
επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο και η διαγραφή από το Μητρώο αυτό των ανωτέρω επιχειρήσεων, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και
η επιβολή σε αυτές των προβλεπόµενων κυρώσεων.
40. Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά µε την αρτιότητα
και καταλληλότητα του µηχανολογικού εξοπλισµού βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων επεξεργασίας βιοµηχανικής ντοµάτας.
41. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, απευθείας, από εγχώριες βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελµατικά εργαστήρια, για να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιοµηχανία κατάλληλα για τη
χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικονοµική σηµασία του παραγόµενου τελικού προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσµιακό διακανονισµό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης χρηµατικών προκαταβολών.
42. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι µηχανήµατα, ανταλλακτικά µηχανηµάτων, καθώς και κάθε άλλο είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν µπορούν να επισκευασθούν από εγχώριες
επιχειρήσεις, προκειµένου να επιτραπεί η εξαγωγή των
µηχανηµάτων αυτών για την επισκευή και την εκ νέου εισαγωγή τους.
43. Η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή µη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών µηχανηµάτων,
προκειµένου τα εισαγόµενα γεωργικά µηχανήµατα να
χρηµατοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
44. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι µορφές χλωριούχου
πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια βιοµηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειµένου να µην επιβάλλεται, κατά την εισαγωγή τους, ο προβλεπόµενος
δασµός.
45. Η εκτίµηση της αξίας µηχανηµάτων για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας τους.
46. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιοµηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, κατηγορίας Β4, σύµφωνα

µε την υπ’ αριθµ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1022 Β΄), όπως ισχύει.
47. Ο έλεγχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου περί µονάδων του ν. 3325/
2005, όπως ισχύει.
48. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της
περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή και αφορούν µονάδες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει και η αποστολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του
φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
∆. Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η συµµετοχή και η υλοποίηση σε προγράµµατα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης
και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών
ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η έγκριση ή απόρριψη των οµαδικών απολύσεων
που προγραµµατίζονται από τον εργοδότη και η παράταση διαβουλεύσεων µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων.
3. Η επιβολή της ποινής του προστίµου σε εργοδότες,
βάσει εισήγησης της οικείας Συµβουλευτικής Επιτροπής.
4. Η κύρωση εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210
Α΄). Η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζοµένων κατά διατάξεων κανονισµών εργασίας, βάσει
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. Η επέκταση
της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισµών εργασίας σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες,
που απασχολούν προσωπικό κατώτερο των 70 ατόµων.
Η εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλλονται
στους εργαζοµένους µε βάση τους κανονισµούς εργασίας, που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ.
3789/1957.
5. Η επέκταση της τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας στις οικοδοµές και σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων. Η επιβολή προστίµου σε εργοδότη, που δεν συµµoρφώθηκε στις υποδείξεις σχετικά
µε την προστασία των εργαζοµένων από τη χρήση βενζολίου.
6. Η συγκρότηση συµβουλίων και επιτροπών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Η µετάθεση της εικοσιτετράωρης ανάπαυσης των
µισθωτών των επιχειρήσεων θεάτρου από τη ∆ευτέρα, η
εξαίρεση επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή
εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης κατά
Κυριακή και κατά ηµέρες αργίας. Η εξαίρεση από την εκ
περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων κ.λπ., που λειτουργούν ως εξοχικά. Η
χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης των µισθωτών
σε άλλη ηµέρα, εκτός από την Κυριακή. Η επέκταση της
ανάπαυσης σε ηµέρα Κυριακή και σε ηµέρες αργίας.
8. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής
περιόδου, µε την οποία και καθορίζεται η έναρξη, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες κάθε νοµού της περιφέρειας,
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χωρίς να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάµηνο.
9. Η άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικά µε την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. θέµατα
που αφορούν τις εταιρείες αυτές, όπως:
- Η έγκριση καταστατικών ανωνύµων εταιρειών και η
τροποποίηση αυτών.
- Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών.
- Η έγκριση διάσπασης Α.Ε. ή η µετατροπή τους σε
Ε.Π.Ε..
- Η έγκριση σύστασης Α.Ε. µε µετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων άλλης µορφής, καθώς και η τήρηση του
µητρώου ανωνύµων εταιρειών και η άσκηση εποπτείας επί των Α.Ε. και των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών Α.Ε.
και Ε.Π.Ε..
10. Η παράταση, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των
καταστηµάτων κάθε είδους.
11. Η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή προστίµων για
ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές
και η συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίµων.
12. Η διατύπωση γνώµης από την αρµόδια Οικονοµική
Επιτροπή της περιφέρειας για την ίδρυση Εµπορευµατικού Κέντρου.
13. Η τήρηση Μητρώου χονδρεµπόρων πρωτογενών
προϊόντων γης και ανθέων.
14. Η συγκρότηση δευτεροβάθµιου συµβουλίου Θεάτρων – Κινηµατογράφου και Καταστηµάτων άνω των
διακοσίων (200) καθισµάτων.
15. Η έρευνα και ο προσδιορισµός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών.
16. Ο έλεγχος τιµών, η επάρκεια και οµαλή λειτουργία
της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας
των τιµών παρεχόµενων υπηρεσιών.
17. Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σηµάνσεων
διατυπώσεων, η τήρηση Μητρώου των επαγγελµατιών,
που χρησιµοποιούν τα όργανα µέτρησης που κατασκευάζονται ή εισάγονται από επιχειρήσεις, καθώς και η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές, εκτάκτων Αγορανοµικών Ελέγχων στα µετρικά Όργανα και
Σταθµικές Μονάδες.
18. Η χορήγηση άδειας παρασκευής, εισαγωγής και
γενικά εµπορίας διαλυτικών, αραιωτικών, διαβρωτικών,
βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης, καθώς και των βοηθητικών υλών που χρησιµοποιούνται
στις βαφές.
19. Η κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό
σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και
προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ.
και τους δήµους της περιφέρειας.
20. Η παροχή γνωµοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του
ν. 2545/1997, για χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
21. Η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής στον
τουρισµό.
Ε. Μεταφορών–Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, κατά το άρθρο 3 παρ. 2
του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄).

2. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύµων εταιρειών
και συνεταιρισµών από ιδιοκτήτες επιβατηγών δηµόσιας
χρήσης.
3. Η χορήγηση, η αναθεώρηση και η ανάκληση των αδειών οδήγησης οχηµάτων και της ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγών δηµόσιας χρήσης.
4. Ο καθορισµός των υπεραστικών γραµµών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδροµής, των
στάσεων και του τέρµατος κάθε λεωφορειακής γραµµής
Κ.Τ.Ε.Λ..
5. Ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του
Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανοµή αυτών ανά 24ωρο, µετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώµη της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων προκειµένου για υπεραστικές γραµµές.
6. Ο καθορισµός του ύψους κοµίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
7. Ο καθορισµός κοµίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
268 Α΄).
8. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
9. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
10. Η οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των
µηχανοκίνητων οχηµάτων, κάθε είδους, από τα ∆ηµόσια
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) κάθε νοµού, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3α του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49
Α΄).
11. Ο καθορισµός του αριθµού των νέων επιβατηγών
δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, που
είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των σχετικών µεταφορικών αναγκών κάθε νοµού της περιφέρειας.
12. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης από δήµους ή επιχειρήσεις
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών τους, καθώς και ο καθορισµός της χρονολογίας µέχρι της οποίας επιτρέπεται η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, περιλαµβανοµένης
και της δυνατότητας παράτασής της.
13. Ο καθορισµός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, εκτός των προβλεποµένων, στους οποίους οι διαπραττόµενες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων επισύρουν πειθαρχικές, καθώς και διοικητικές κυρώσεις.
14. Η διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους,
σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας
άσκησης του παραχωρούµενου δικαιώµατος από τους
αρχικούς δικαιούχους.
15. Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε
ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία πραγµατοποιούν στην Ελλάδα σηµαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόµους.
16. Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική εξακολούθηση της λειτουργίας µεταφορικής επιχείρησης, σε περίπτωση θανάτου ή
φυσικής ανικανότητας ή νοµικής αδυναµίας του µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων.
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17. Η έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων – υγραερίων και
µικτών πρατηρίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), 595/1984
(ΦΕΚ 218 Α΄), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθµών αυτοκινήτων, κατά το άρθρο 23 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169
Α΄), καθώς και η διενέργεια αυτοψιών γηπέδων για τη
διαπίστωση της καταλληλότητας της θέσης προς ίδρυσή
τους.
18. Η τήρηση Μητρώου αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων και
Μητρώο οδηγών Ε.∆.Χ..
19. Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών CB, καθώς
και η σφράγισή τους.
20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων
και ραδιοσταθµών CB, καθώς και σχετικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.
21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών
σταθµών ασυρµάτου και ειδικών ραδιοδικτύων, καθώς
και η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών.
22. Η χορήγηση άδειας σε πλωτά µέσα, που κινούνται
σε φυσικές και τεχνητές λίµνες, καθώς και σε πλωτούς
ποταµούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.
23. Ο προγραµµατισµός και η διενέργεια εξετάσεων, η
συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελµατικής ικανότητας οδικού µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων στους απόφοιτους
των σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων.
24. Η µεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεµινάρια,
πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.,
από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟ∆Α εντός της περιφέρειας ή
σε όµορους νοµούς και για δροµολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια
τουριστικών λεωφορείων από την προβλεπόµενη επιτροπή και ο καθορισµός της συγκρότησης και του τρόπου
λειτουργίας της ίδιας επιτροπής.
25. Ο καθορισµός, µετά από πρόταση της οικείας
∆.Ο.Υ., του χρηµατικού ποσού που καταβάλλεται από ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ. οχήµατος, προκειµένου να του επιτραπεί να συνεργαστεί µε ιδιοκτήτη όµοιου οχήµατος, που
ανήκει σε άλλη διοικητική έδρα, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένης τουριστικής περιοχής.
26. Η καθιέρωση νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής
γραµµής, καθώς και ο καθορισµός των όρων συνεκµετάλλευσης αυτής στην περίπτωση που το Κ.Τ.Ε.Λ., στην
περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το τέρµα της
γραµµής, δεχθεί τη συνεκµετάλλευση.
27. Η ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής
διαπεριφερειακής γραµµής στο Κ.Τ.Ε.Λ. που υποβάλλει
σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το τέρµα της διαπεριφερειακής γραµµής βρίσκεται σε νοµό άλλης περιφέρειας, η ανάθεση της εκµετάλλευσης αυτής γίνεται µε
κοινή απόφαση των περιφερειαρχών.
28. Η ανάθεση στον οικείο δήµο της εκµετάλλευσης
νέας αστικής και ενδοπεριφερειακής υπεραστικής γραµµής στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των πρώτων
6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης της γραµµής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20% και το Κ.Τ.Ε.Λ.
αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής, εφόσον όµως

δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών
εσόδων στο ποσοστό του 20%.
29. Η δυνατότητα ανάθεσης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιού, που διενεργείται από Κ.Τ.Ε.Λ. νοµού
της ηπειρωτικής χώρας σε δήµο του νησιού µετά από
σχετική αίτησή του και σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του
Κ.Τ.Ε.Λ. του νοµού αυτού.
30. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και η ανάκληση, προσωρινά η οριστικά, της άδειας, αν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκε.
31. Η χορήγηση κοινοτικής άδειας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών, για λογαριασµό άλλου, µε πούλµαν
και λεωφορεία, στο έδαφος της Κοινότητας, βάσει του
άρθρου 13α του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συµβουλίου
της 16ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε µε Καν.
(ΕΚ) αριθ. 11/98.
32. Η έκδοση Βιβλιαρίου Φύλλων Πορείας για διεθνή
έκτακτα δροµολόγια που πραγµατοποιούνται µε πούλµαν και λεωφορεία µεταξύ κρατών – µελών, βάσει του
άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 684/92 και για έκτακτα
δροµολόγια ενδοµεταφορών, βάσει του άρθρου 6 του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 12/98.
33. Η χορήγηση βεβαίωσης για οδικές µεταφορές, για
ίδιο λογαριασµό, που εκτελούνται µε πούλµαν και λεωφορεία µεταξύ κρατών που είναι είτε κράτη - µέλη της
Ε.Ε. είτε κράτη της ΕΖΕΣ, βάσει του άρθρου 13 του Καν.
(ΕΟΚ) αριθ. 684/92.
34. Η έκδοση Βιβλίων Φύλλων Ελέγχου για απελευθερωµένες έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε
πούλµαν και λεωφορεία, προβλεπόµενα από τις πολυµερείς συµφωνίες ASOR και INTERBUS (82/505/ΕΟΚ της
12ης Ιουλίου 1982 και 2002/917/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου
2002 Αποφάσεις του Συµβουλίου αντίστοιχα).
35. Η έκδοση ειδικών αδειών ρυµούλκησης για Ε.Ι.Χ.
και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα.
36. Η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
37. Η διενέργεια εξετάσεων και η χορήγηση πτυχίου
χειριστή ασυρµάτου και ραδιοερασιτέχνη, καθώς και η
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη.
38. Η έκδοση των αδειών δοκιµαστικής κυκλοφορίας
(∆.Ο.Κ.) Επιβατηγών Φορτηγών και Μοτοσυκλετών.
39. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).
ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρµοδιότητα της
Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των
οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρµοδιότητα
της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών, κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και λιµενικών έργων.
4. Η κατάρτιση προσχεδίων προγραµµάτων εκτέλεσης
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έργων.
5. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο
έλεγχος των µελετών αυτών.
6. Η άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων οδικής κυκλοφορίας, όπως οι µετρήσεις, η σήµανση των οδών που η
συντήρησή τους ανήκε στην αρµοδιότητα της Κρατικής
Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, καθώς και η σηµατοδότηση και ο φωτισµός αυτών.
7. Η εφαρµογή των µελετών, η συµπλήρωση και προσαρµογή µελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η
κατάρτιση συµπληρωµατικών µελετών τούτων.
8. Η συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών του πάσης
φύσεως µηχανικού εξοπλισµού, καθώς και η φύλαξή
του.
9. Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης σήµανσης, καθώς και η
διαχείριση και αποθήκευση αυτών.
10. Η θεώρηση και έγκριση των µελετών ιδιωτικών λιµενικών έργων.
11. Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων χαρακτηριζόµενα ως
έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977
και άρθρο 59 του π.δ. 609/1985) τα οποία έχουν αµιγώς
διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νοµού.
12. Η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥ∆Ε και περιέρχονται στις περιφέρειες.
13. Η παροχή γνώµης του περιφερειακού συµβουλίου
για τη χωροθέτηση Β.Ε.ΠΕ..
14. Η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δηµοσίων έργων αρµοδιότητας περιφέρειας.
15. Ο καθαρισµός και αστυνόµευση ρεµάτων και απαλλοτριωµένων χώρων παρά τα ρέµατα.
16. Ο έλεγχος τήρησης εφαρµογής των προδιαγραφών και κανονισµών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής δηµόσιων έργων.
17. Η σύµπραξη σε Συµβάσεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) κατά τις ρυθµίσεις του ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και
δραστηριότητες Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, κατά το άρθρο 2
του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄).
19. Η παρακολούθηση της εφαρµογής και η αξιολόγηση των κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και
των σχεδίων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
(ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει.
20. Η έκδοση αδειών διάθεσης βιοµηχανικών λυµάτων
και αστικών λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας, κατά
τις ρυθµίσεις της κ.υ.α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄).
21. Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς
εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160
Α΄).
22. Η επιβολή προστίµων για θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του ν.
1650/1986 και 4 του ν. 3010/2002.
23. Η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρµογής Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.),
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2508/1997.
24. Η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή αποθήκευση αποβλήτων που περιέχουν αµίαντο.

25. Η παροχή γνώµης του περιφερειακού συµβουλίου
κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.
26. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.
27. Η µέριµνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
28. Η εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο, µε βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και την κατανοµή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις µέτρων προς προστασία
του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).
29. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης
φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαµβανόµενης
και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά το σχεδιασµό λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες
της περιοχής.
30. Η παροχή γνωµοδότησης, από το περιφερειακό
συµβούλιο, σχετικά µε το χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. (Περιοχές Οργανωµένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
31. Η παροχή γνωµοδότησης, από το περιφερειακό
συµβούλιο, σχετικά µε το χαρακτηρισµό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων προς έκδοση της προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία κοινής υπουργικής απόφασης.
32. Η παροχή γνωµοδότησης, από το περιφερειακό
συµβούλιο για Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρµογής και η
αξιολόγηση των κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας
και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόµενες περιοχές.
34. Η παρακολούθηση εφαρµογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και ΖΟΕ.
35. Η χορήγηση, από την περιφέρεια του τόπου, όπου
βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος ακινήτου, των εγκρίσεων, αδειών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για τη βιοµηχανική, τουριστική και πολεοδοµική
ανάπτυξη εκτάσεων γης, που αποτελούν ή πρόκειται να
συνενωθούν σε ενιαίο κτίριο, το οποίο τέµνεται από τα
όρια δύο ή περισσοτέρων νοµών, που ανήκουν σε πλείονες περιφέρειες.
36. Ο σχεδιασµός παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από λιµενικές εγκαταστάσεις.
37. Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους
δόµησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωρ-
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γικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό.
38. Ο συντονισµός της υλοποίησης των προγραµµάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά
πολεοδοµικά σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις πολεοδοµικές µελέτες.
39. Η έγκριση σηµειακών – εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και των
χρήσεων και όρων δόµησης αυτών, υπό την προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.
2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση, επίσης, ότι δεν εµπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων
µέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς
χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές
προστατευόµενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986
(ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει.
40. Η κύρωση πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983
(ΦΕΚ 33 Α΄), όπως ισχύει.
Ζ. Υγείας:
Ι.α Οι περιφέρειες ασκούν τις αρµοδιότητες των Υγειονοµικών Περιφερειών (∆.Υ.Π.Ε.) της χώρας, οι οποίες
τους µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια.
β. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται οι σχετικές ρυθµίσεις
και η µεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησής τους,
η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος.
γ. Στο ίδιο διάταγµα µπορεί να προβλεφθεί η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρα προς τις περιφέρειες που ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζεται η απόδοση στις
περιφέρειες των ανάλογων οικονοµικών πόρων, για την
άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, η κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων των ∆.Υ.Π.Ε. και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις µετάταξης του προσωπικού, που κατείχε, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, περιλαµβανοµένων
και των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 256 του παρόντος.
ε. Οικονοµικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες των ∆.Υ.Π.Ε., οι οποίες έχουν
αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του
προεδρικού διατάγµατος των προηγούµενων εδαφίων,
δεν µπορούν να βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των
περιφερειών.
II. Στον ανωτέρω τοµέα περιλαµβάνονται ιδίως:
1. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελµάτων υγείας, καθώς και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων και πάσης
φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλµατος υγείας και πρόνοιας.

2. Η άσκηση αρµοδιοτήτων που αφορούν θέµατα διακρατικών υιοθεσιών.
3. Η έκδοση άδειας εισαγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, γενικά, όπως και εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για
ιατρικές εφαρµογές.
4. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους,
κατά τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους,
οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και
όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτόν, καθώς και στους
φαρµακοποιούς, που πωλούν ναρκωτικά µε απλές και όχι µε ειδικές συνταγές.
6. Η υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, κατά
τις ρυθµίσεις του άρθρου 12 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197
Α΄).
7. Ο καθορισµός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθµιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νοµιµοποίηση ανωµάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά
µε την ανταλλαγή και µεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.
8. Η επιχορήγηση αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκοπός
τους αναφέρεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων, που
απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την περιφέρεια.
9. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
10. Η έκδοση αδειών εµπορίας κτηνιατρικών φαρµάκων.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρονική συµβατότητα σύµφωνα µε την κ.υ.α. 50268/
5137/3.9.2007 (ΦΕΚ 1853 Β΄) και ο καθορισµός των οργάνων τήρησης αυτών.
12. Η εποπτεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Φαρµακευτικών Συλλόγων των νοµών της περιφέρειας.
13. Η ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται
από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων.
14. Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό επίπεδο.
15. Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόνοιας, καθώς και θέµατα άσκησης κοινωνικής εργασίας.
16. Ο καθορισµός των προϋποθέσεων και τρόπου άσκησης του αντικειµένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τοµείς εφαρµογής, καθώς και η εκπαίδευση
σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης.
17. Η χορήγηση και η ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η τήρηση σχετικού µητρώου µε διαρκή ενηµέρωση.
18. Η άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε τον Κοινωνικό Σύµβουλο, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 2345/1995, καθώς και αρµοδιοτήτων ελέγχου του
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ιδρύµατος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων
(Μ.Φ.Η.) και των Φορέων παιδικής προστασίας, περιλαµβανοµένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.
19. Η εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας της µητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
20. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσµατος µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής
που συγκροτείται στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
21. Ο υγειονοµικός έλεγχος καταστηµάτων, βιοτεχνιών και βιοµηχανιών παρασκευής και επεξεργασίας
τροφίµων ζωικής προέλευσης, καθώς και οι λοιποί υγειονοµικοί έλεγχοι, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σε περιφερειακό επίπεδο.
22. Η χορήγηση αδειών για την καταλληλότητα ζωικών τροφίµων.
23. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
κάθε είδους δηµόσιων και ιδιωτικών εργαστηρίων, τα οποία πραγµατοποιούν µικροβιολογικές εξετάσεις ελέγχου νερού, τροφίµων ή ποτών, µε εξαίρεση τα εργαστήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους, το κλείσιµο όσων
λειτουργούν χωρίς τη νόµιµη άδεια και η επιβολή προστίµου σε βάρος αυτών.
Η. Παιδείας – Πολιτισµού – Αθλητισµού, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραµµάτων, προς υποστήριξη της δια βίου µάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασµού του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα και µε
την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρµοδιοτήτων,
περιλαµβανοµένης και της θεµατικής εξειδίκευσης, για
τα ∆ηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων, τα οποία
αφορούν θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας
Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις εφαρµοζόµενες, από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, πολιτικές.
4. Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρµοδιότητα
της περιφέρειας.
5. Η διακοπή µαθηµάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή
επιδηµικής νόσου στη χωρική αρµοδιότητα της περιφέρειας.
6. Η αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και η έγκριση της εγκατάστασης, µεταφοράς ή επισκευής
oποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για
τις ανωτέρω υπηρεσίες.
7. Η έγκριση σχολικών εκδροµών στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό.
8. Η συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές µονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
9. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας
µε σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συµµετοχής µαθητών σε διεθνείς µαθητικές
συναντήσεις.
10. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώ-

τερων Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης, Χορού και Κινηµατογράφου κατά τις ρυθµίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127
Α΄).
11. Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων.
12. Ο συντονισµός δράσεων των πολιτιστικών φορέων
της περιφέρειας.
13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας.
14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων
για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και
των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
15. Η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
16. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που
εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήµους.
17. Η συγκρότηση και η µέριµνα για τη λειτουργία των
υφιστάµενων Νοµαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθώς και η διαχείριση των λογαριασµών τους, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
18. Ο συντονισµός των επιµορφωτικών φορέων, που
συµµετέχουν στις υφιστάµενες Ν.Ε.Λ.Ε..
19. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς συλλόγους, δήµους, καθώς
και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου.
20. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών
Κέντρων, που καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, εντός έτους από τη δηµοσίευση του
παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τις οικείες περιφέρειες, εξειδικεύονται τα θέµατα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτοµερειακό
και διαδικαστικό ζήτηµα.
Θ. Πολιτικής Προστασίας και ∆ιοικητικής Μέριµνας,
στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας, στο πλαίσιο και του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει.
2. Η ευθύνη για την εφαρµογή του ετήσιου εθνικού
σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που
τα οικεία προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εφαρµόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
3. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή.
4. Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις
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περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης.
6. Ο σχεδιασµός και η οργάνωση θεµάτων πρόληψης,
ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο
συντονισµός της δράσης του απαραίτητου δυναµικού και
µέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
7. Ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και
µέσων για την εξασφάλιση της ετοιµότητας, την αντιµετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζηµιών.
8. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42
Α΄).
9. Η συµµετοχή στην εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασµό
και στη µελέτη µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και
καταστολή τους.
10. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για την
καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
11. Η συµµετοχή στο συντονισµό και στην αξιοποίηση
των εναέριων και επίγειων µέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
12. Η χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της
Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.
13. Η προµήθεια µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για τις
ανάγκες της περιφέρειας.
14. Η µέριµνα εκποίησης άχρηστων και ακατάλληλων
υλικών και εξοπλισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΙΙΙ. Οι αρµοδιότητες των περιφερειών ασκούνται από
1.1.2011, εκτός εκείνων του τοµέα Α΄ (Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης) υπ’ αριθµούς 1 έως και 31, του
υπoτοµέα ∆ιαχείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαµβάνεται
στον τοµέα Γ΄ (Φυσικών πόρων - Ενέργειας - Βιοµηχανίας) και του τοµέα ΣΤ΄ (Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος) υπ’ αριθµούς 1 έως 12 του παρόντος άρθρου, οι
οποίες ασκούνται από την 1.7.2011.
Οι αρµοδιότητες του υποτοµέα Αλιείας, οι οποίες είχαν απονεµηθεί στις κρατικές περιφέρειες, ασκούνται από 1.1.2012 κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Ο χρόνος έναρξης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων περιλαµβάνει και τις αντίστοιχες της µητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής και της µητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 210.
Μέχρι τις ανωτέρω ηµεροµηνίες οι αρµοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις.
IV. Oι αρµοδιότητες των παραγράφων 1 (υπ’ αριθµούς
27 έως και 29), 2 (υπ’ αριθµούς 29 έως και 39), 3 (υπ’ αριθµούς Β26 έως και 34) και 5 (υπ’ αριθµούς 8 έως 69)
του άρθρου 94 του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ασκούνται από τις περιφέρειες, µέχρι 31.12.2012 σύµφωνα και µε τη ρύθµιση της παραγράφου 6 του άρθρου 95
του ίδιου νόµου.

V. Τα υφιστάµενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν σε
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µετατρέπονται και λειτουργούν, από την 1η Ιανουαρίου 2011, ως Κ.Ε.Π. του
δήµου, όπου είναι εγκατεστηµένα.
Ο εξοπλισµός τους περιέρχεται στον ανωτέρω δήµο
και το υπηρετούν προσωπικό τους µετατάσσεται στον ίδιο δήµο, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 257 παρ. 8
του παρόντος.
VI.1. Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται, µε απόφαση
του Περιφερειάρχη, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων, η οποία αποτελείται από:
α) τον περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τον οριζόµενο
από αυτόν, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, αντιπεριφερειάρχη,
β) ένα µέλος του περιφερειακού συµβουλίου, που ορίζεται από το συµβούλιο,
γ) εκπρόσωπο των δήµων της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων,
δ) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας οργάνωσης της περιφέρειας, που υποδεικνύεται από αυτή και
ε) εκπρόσωπο της Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων,
που υποδεικνύεται από τον αντίστοιχο Γενικό Γραµµατέα.
Τα υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ µέλη ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους, για τετραετή θητεία.
Χρέη γραµµατέα της ανωτέρω Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον
περιφερειάρχη.
2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας
των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας,
λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
β) ∆ιατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής
και κοινωνικής ζωής.
γ) Εισηγείται προς το περιφερειακό συµβούλιο την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω
µέτρα και τις σχετικές δράσεις ενηµέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και
δ) συνεργάζεται µε το Συµβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, στην περιφέρεια,
καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
VII.α. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζονται τα αποφαινόµενα και
γνωµοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, για θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των περιφερειών.
β. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των προµηθειών των περιφερειών, στο πλαίσιο
σχετικού κανονισµού.
γ. Η παροχή των υπηρεσιών, µε εξαίρεση εκείνες που
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υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 3316/2005 διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α΄), 60/2007 (ΦΕΚ
64 Α΄), όπως ισχύουν, µε ανάλογη, επίσης, εφαρµογή
και των διατάξεων του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύει.
VΙII. Όπου στις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας
που διέπει την Πολιτική Άµυνα και τον Πολιτικό Σχεδιασµό Έκτακτης Ανάγκης αναφέρεται Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
περιφέρεια.
IX. Mε αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του, κατά
περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, που σχετίζονται µε τον τρόπο άσκησης
των απονεµόµενων στις περιφέρειες αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 187
Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων
στις περιφέρειες
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώµης της Ένωσης Περιφερειών, µπορεί να µεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρµοδιότητες της Κεντρικής ∆ιοίκησης, που συνάπτονται µε εκείνες που απονέµονται, κατά τοµείς, µε το
προηγούµενο άρθρο, εφόσον υπηρετούν αναπτυξιακού
και λειτουργικού χαρακτήρα περιφερειακές ανάγκες και
δεν αφορούν θέµατα άσκησης ενιαίας κρατικής πολιτικής.
Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων οικονοµικών πόρων για την άσκησή τους.
Με όµοια διατάγµατα, µε τις ίδιες προϋποθέσεις και µε
την ίδια διαδικασία αρµοδιότητες που ανήκουν σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας, που συνάπτονται µε τους ανωτέρω τοµείς, µπορεί να µεταβιβάζονται στις περιφέρειες µετά από γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου τους.
Άρθρο 188
Παροχή γνώµης της Περιφέρειας για ειδικά θέµατα
1. Προκειµένου η Κρατική ∆ιοίκηση να εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά την αειφόρο
ανάπτυξη, τα ρυθµιστικά ή χωροταξικά ή πολεοδοµικά
σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων
και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλει να ζητά τη γνώµη
των οικείων αιρετών συλλογικών οργάνων των περιφερειών.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου η
γνώµη πρέπει να παρέχεται στην αρµόδια αρχή µέσα σε
ένα µήνα, από την περιέλευση του ερωτήµατος στην περιφέρεια.
3. Στα συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης που καταρτίζουν τα προγράµµατα για την περιφερειακή ανάπτυξη,
τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη µετέχουν υποχρεωτικά και εκπρόσωποι των περιφερειών.

Άρθρο 189
Προθεσµία για την έκδοση απόφασης ή παροχή
γνώµης από άλλες αρχές προς την περιφέρεια
Όπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, απαιτείται προηγούµενη απόφαση ή γνώµη οποιασδήποτε αρχής, για θέµατα που αποφασίζουν οι περιφέρειες, η σχετική πράξη εκδίδεται ή η οικεία γνώµη παρέχεται, µέσα
σε ένα µήνα, αφότου η αρµόδια αρχή παρέλαβε το σχετικό έγγραφο µε τα προβλεπόµενα ή ζητηθέντα στοιχεία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει χωρίς να έχει εκδοθεί η οικεία πράξη ή να έχει παρασχεθεί η σχετική γνώµη
τότε τα όργανα της περιφέρειας ασκούν την αποφασιστική τους αρµοδιότητα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 190
Σύσταση - Σκοπός - Αρµοδιότητες
1. Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης που συστήθηκε
στην έδρα κάθε κρατικής περιφέρειας σύµφωνα µε το
άρθρο 53 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) υπάγεται στην
περιφέρεια του παρόντος νόµου µε την επωνυµία «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης .....................», το οποίο φέρει το όνοµα της περιφέρειας και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
2. Σκοπός και αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης είναι:
α) Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου πιστώσεων του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων φορέων του
δηµόσιου τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και
λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα
περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα
της περιοχής της Περιφέρειας.
Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί ∆ηµοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος ∆ιαχειριστής για πληρωµές έργων σε
βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
β) Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας ∆ιεύθυνσης.
γ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.
Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιµασία και
ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και
την ολοκλήρωσή τους.
δ) Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον
τοµέα της εκπόνησης µελετών και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που αναθέτει στο Ταµείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
ε) Η άσκηση της ταµειακής του διαχείρισης.
στ) Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ του Ταµείου, µετά από απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
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ζ) Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η) Η σύναψη δανείων µε χρηµατοδοτικούς φορείς του
εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων,
την παροχή υπηρεσιών και την εφαρµογή προγραµµάτων.
θ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η
εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταµείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, από δήµους και από Ν.Π.∆.∆..
Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η αµοιβή του Ταµείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που εκδίδεται µετά από γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η καταβολή της αµοιβής
του Ταµείου από τους πόρους του άρθρου 25 του ν.
1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύει, όταν η ανάθεση
προς το Ταµείο έχει γίνει από δήµο.
Άρθρο 191
∆ιοίκηση - Όργανα - Αρµοδιότητες αυτών
1. Το ταµείο διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο και
τον πρόεδρο. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται µε
απόφαση του περιφερειάρχη για πενταετή θητεία και αποτελείται από:
α) τον περιφερειάρχη ως πρόεδρο,
β) ένα µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας,
γ) ένα µέλος της οικονοµικής επιτροπής της περιφέρειας,
δ) έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού που υποδεικνύεται από αυτόν,
ε) δύο εκπροσώπους προερχόµενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιµελητήρια,
στ) έναν εκπρόσωπο προερχόµενο από τις εργατικές ενώσεις,
ζ) δύο προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόµενους από τον περιφερειάρχη, κατά προτίµηση από
την οικεία ∆ιεύθυνση.
Τα υπό στοιχεία β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ µέλη ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους, από τον περιφερειάρχη. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα µέλη του ∆.Σ. ως αντιπρόεδρος.
2. Το διοικητικό συµβούλιο επιµελείται των υποθέσεων
και των συµφερόντων του ταµείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του ταµείου, εκτός από τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του προέδρου.
3. Ο πρόεδρος του Ταµείου:
α) Εκπροσωπεί το Ταµείο στα δικαστήρια και σε κάθε
δηµόσια αρχή και δίνει όρκους που επιβάλλονται στο ταµείο.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
γ) Είναι προϊστάµενος του προσωπικού του Ταµείου,
αποφασίζει για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
σύµφωνα µε τον οικείο κανονισµό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.
δ) ∆ιατάζει την είσπραξη των εσόδων του Ταµείου και
εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής σε βάρος

των πιστώσεων του προϋπολογισµού.
ε)Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει το Ταµείο.
στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες που ανατίθενται από το νόµο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισµό και µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
ζ) Μπορεί µε απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του Ταµείου την εξουσία να υπογράφουν, µε εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλµατα ή άλλες πράξεις της αρµοδιότητάς του.
Τον περιφερειάρχη ως Πρόεδρο του Περιφερειακού
Ταµείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Άρθρο 192
Πόροι - Οικονοµική διαχείριση
1. Οι πόροι του Ταµείου είναι:
α) Ποσοστό από τις χρηµατοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
γ) Έσοδα από τη συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Έσοδα από τη σύναψη δανείων.
ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση
εργασιών και τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση
µελετών και προγραµµάτων.
στ) Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις.
ζ) Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήµατα, κληρονοµιές.
η) Έσοδα από την περιουσία του Ταµείου.
θ) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
2. Η οικονοµική διαχείριση του Ταµείου γίνεται µε το
δικό του προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων. Το οικονοµικό έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό. Το Ταµείο έχει
τη δική του ταµειακή υπηρεσία και διατάκτης των δαπανών του είναι ο πρόεδρος, αναπληρούµενος από το νόµιµο αναπληρωτή του.
3. Σε όσους κάνουν χρήση σηµαντικών έργων τα οποία
εκτελούνται µε δαπάνες του Ταµείου ή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται µε µέριµνα και δαπάνες του Ταµείου,
το Ταµείο δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώµατα τα οποία ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου.
4. Οι πόροι από κάθε πηγή του Ταµείου, καθώς και οι
µεταβιβαζόµενες κάθε φορά πιστώσεις προς διαχείριση
στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και αρµοδιοτήτων
του Ταµείου, κατατίθενται έντοκα σε λογαριασµούς που
ορίζει το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
άλλη τράπεζα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζεται η χρήση των εσόδων από τους τόκους.
5. Κατά τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το πλαίσιο διαχείρισης των αντίστοιχων έργων που διαχειρίζονται.
Άρθρο 193
Οργάνωση - Κανονισµοί - Προσωπικό
1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Περι-
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φερειακού Ταµείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονισµός προσωπικού του Ταµείου ο οποίος εγκρίνεται από
τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με τον κανονισµό αυτόν καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού, οι θέσεις ειδικών επιστηµόνων που µπορεί να προσλαµβάνονται µε θητεία,
τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού, το
µισθολόγιο και κάθε άλλο θέµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Οι ειδικοί επιστήµονες που προσλαµβάνονται µε θητεία αποχωρούν αυτοδίκαια µε τη λήξη της θητείας του διοικητικού συµβουλίου
που τους προσέλαβε, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύστερα από
γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου, καταρτίζεται ο κανονισµός της οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης, της επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς και του τακτικού
και έκτακτου οικονοµικού ελέγχου των Ταµείων.
3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου µπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισµοί που
κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία του, οι οποίοι
και εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. α) Με απόφαση του περιφερειάρχη µπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υπάλληλοι
που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία περιφέρεια.
Οι θέσεις ∆ιευθυντών των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης µπορεί να καλύπτονται κατ’ όµοιο τρόπο.
β) Οι αποσπάσεις της προηγούµενης περίπτωσης γίνονται για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) ετών, το οποίο µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα. Με
την απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του αποσπασµένου υπαλλήλου.
γ) Οι υπηρετούντες αποσπασµένοι υπάλληλoι στο Ταµείο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέχρι τη λήξη του χρόνου της απόσπασής τους. Ο περιφερειάρχης
µπορεί µετά από γνώµη του φορέα της οργανικής θέσης
να παρατείνει την απόσπασή του για µία ακόµη διετία.
ε) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων δηµοσίων
υπαλλήλων σε θέση ∆ιευθυντή ή Προϊσταµένου Τµήµατος στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Προϊσταµένου Τµήµατος, αντιστοίχως όπου
κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισµούς εσωτερικής υπηρεσίας απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη σε
Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ή την επιλογή σε αντίστοιχο επίπεδο καθηκόντων.
Κατ’ όµοιο τρόπο συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Προϊσταµένου Τµήµατος, αντιστοίχως και για τους αποσπασµένους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις στην
οικεία περιφέρεια.
5. Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταµείο από τα Υπουργεία, τη Γενική ∆ιοίκηση, τους ∆ήµους και τα Ν.Π.∆.∆. ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή
προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς,

γίνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄). Το προσωπικό
αυτό εµπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόµου και προσλαµβάνεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταµείου
Ανάπτυξης, µετά από σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Οι συµβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν
διάρκεια αντίστοιχη µε εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράµµατος ή ολοκλήρωσης του έργου,
αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής
τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 194
Επιχειρήσεις περιφερειών
1. Οι περιφέρειες µπορούν να συνιστούν µία επιχείρηση, η οποία έχει τη µορφή της αναπτυξιακής ανώνυµης
εταιρίας, εφόσον δεν συµµετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου. Η αναπτυξιακή εταιρεία
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής και
φορολογικής νοµοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθµίσεις
των επόµενων παραγράφων. Αποκλειστικό αντικείµενο
της ανωτέρω επιχείρησης είναι:
α) Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των περιφερειών, της Ένωσης Περιφερειών και των φορέων της παραγράφου 2.
β) Η προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και
γενικότερα βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς
και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
γ) Η συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα ή η
εφαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των αναπτυξιακών ανωνύµων εταιριών συµµετέχουν περιφέρειες και δήµοι ή και
άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην ανώνυµη εταιρία αυτής της µορφής είναι δυνατή η συµµετοχή και
φορέων του δηµόσιου τοµέα, συνεταιρισµών και ενώσεων αυτών, επιστηµονικών φορέων, επιµελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.
Στην περίπτωση αυτή οι περιφέρειες, οι δήµοι και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.
α) Οι περιφέρειες, οι δήµοι και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές µη προνοµιούχες µετοχές, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά την
πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο
µπορεί να συµµετέχουν το ∆ηµόσιο και νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .
β) Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Οι κοινές µετοχές είναι
δεσµευµένες ονοµαστικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 και οι προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γ) Αν η επιχείρηση λυθεί, οι περιφέρειες, οι δήµοι και
οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συµµετέχουν σε
αυτήν, έχουν δικαίωµα προτίµησης για την αγορά της εκποιούµενης περιουσίας.
3. Οι περιφέρειες δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε
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άλλες ανώνυµες εταιρίες εκτός από εκείνες στις οποίες
µετείχαν οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα που καταργούνται.
4. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες επιτρέπεται να
συµµετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση
των αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας. Προς τούτο
απαιτείται απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου
της εταιρίας και σύµφωνη γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των ρυθµίσεων του κ.ν. 2190/1920.
5. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες δεν επιτρέπεται
να συµµετέχουν σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες και δεν επιχορηγούνται
από τις περιφέρειες, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
6. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες επιτρέπεται να
συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις.
7. Το προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν. Για τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύoυν.
8. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος
καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας.
Σε αυτόν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα αρµόδια όργανα της εταιρίας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισµός, ανάθεση µε διαπραγµάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι
αρχές της διαφάνειας και αντικειµενικότητας.
Για τις αναθέσεις της παραγράφου αυτής, των οποίων
ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν
οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρµόζονται οι
διατάξεις αυτών.
9. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις µετά
την πάροδο διετίας από την ίδρυσή τους είναι ζηµιογόνες ή, αν για ισάριθµες φορές εντός δεκαετίας, τα ίδια
αυτών κεφάλαια όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα
τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κ.ν.
2190/1920, τυχόν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που
καταβάλλεται από τις περιφέρειες δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό µεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) του
ποσού της αύξησης.
10. Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας για την ανάδειξη
των µελών του διοικητικού συµβουλίου αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρίας ορίζονται από το οικείο περιφερειακό
συµβούλιο.
Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας δεν µπορεί να είναι αιρετό όργανο της περιφέρειας.
11. Το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει τους απαιτούµενους για τη λειτουργία της κανονισµούς, όπως εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών, κανονισµό προσωπικού και
τους λοιπούς κανονισµούς.
Άρθρο 195
Κανόνες σύστασης
1. Η σύσταση αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας γίνε-

ται µετά από απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Στην απόφαση αυτή
καθορίζονται η επωνυµία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα
της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και
κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο, κατά την κρίση του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται να εκπονηθεί
προηγουµένως σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.
3. Η εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρονται από την περιφέρεια στην εταιρεία ενεργείται από
την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εκθέσεις εκτίµησης δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 196
Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας
1. Αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
και νοµαρχιακά διαµερίσµατα περιέρχονται στις περιφέρειες. Εφεξής, η σύσταση αστικής εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από περιφέρειες ή άλλους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται µόνον, εφόσον
τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νοµοθετική ρύθµιση
ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων και µε την προϋπόθεση της συµβατότητας
της δράσης αυτών, µε τις εθνικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εφόσον αφορούν εδαφική
συνεργασία.
2. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή αστικών εταιριών µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας σε προγραµµατικές συµβάσεις, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ρητή νοµοθετική ρύθµιση.
3. ∆εν επιτρέπεται η επιχορήγηση των αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός εάν προβλέπεται η επιχορήγηση τέτοιων εταιρειών από ειδική νοµοθετική διάταξη.
Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι περιφέρειες υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι, σύµφωνα µε το
καταστατικό τους, σε αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συµµετέχουν, δεν θεωρούνται επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή
καταβάλλεται από περιφέρεια, στο πλαίσιο συµµετοχής
της στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς προς τις ανωτέρω εταιρίες, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή
του είναι νόµιµη.
4. Το προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν. Για τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.
5. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας.
6. Οι αστικές εταιρίες τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας µε τη διπλογραφική µέθοδο για την οικονοµική
διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την
πρώτη διαχειριστική περίοδο, που αρχίζει µετά τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που τα βιβλία αυτά τηρούνται κατά τα
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οριζόµενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., υποκαθιστούν την
οριζόµενη από τον Κώδικα αυτόν υποχρέωση τήρησης
βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Άρθρο 199
Μεταβατικές ρυθµίσεις για τις περιφερειακές
επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων

Άρθρο 197
Ειδικές ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις
των περιφερειών

1. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαµερισµάτων που καταργούνται, λύονται
και τίθενται σε εκκαθάριση. Η εκπλήρωση των σκοπών
των επιχειρήσεων που λύονται γίνεται είτε από επιχειρήσεις στις οποίες µετέχει η περιφέρεια είτε από την ίδια
την περιφέρεια µε αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωµάτων
και των υποχρεώσεών τους. Αµιγείς επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών.
Για τη λύση των ανωτέρω επιχειρήσεων η σχετική απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου λαµβάνεται εντός εξαµήνου από την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται
η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των επιχειρήσεων
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των αµιγών επιχειρήσεων που λύονται,
µεταφέρεται, στην επιχείρηση που αναλαµβάνει τους
σκοπούς της ή στην περιφέρεια και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής.
4. Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, διέπεται δε, ως
προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας
του, από τα ισχύοντα εκάστοτε για το προσωπικό των
φορέων, στους οποίους µεταφέρονται. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το
διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού
στις επιχειρήσεις από τις οποίες µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές
συνέπειες.
5. Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που
έχουν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την
οικεία νοµοθεσία, περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες
περιφέρειες, από την έναρξη της λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω Κ.Ε.Κ. συνεχίζουν να λειτουργούν µε τη µορφή
σύµφωνα µε την οποία ιδρύθηκαν, µέχρι τη λήξη του
χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Εξακολουθούν να διέπονται
από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, τους όρους του καταστατικού τους και τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται στη
συστατική τους πράξη συγκεκριµένος χρόνος λειτουργίας, αυτός λήγει µε την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ., που έχουν συσταθεί
από τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συµµετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται
ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πρά-

1. α) ∆ηµιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των περιφερειών, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία, που αφορούν
τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων του παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από
τις περιφέρειες στην οικεία αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται δε µετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
β) Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε περιφερειακής επιχείρησης, που είναι καταχωρηµένη στο ανωτέρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) µαζί µε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
γ) Επιχείρηση της περιφέρειας δεν επιτρέπεται να
συµµετάσχει σε δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράξει οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από περιφέρεια ή φορέα
του δηµόσιου τοµέα, αν δεν υποβάλλει µαζί µε τα αναγκαία, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του
προηγούµενου εδαφίου.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που εκδίδεται µετά από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, ορίζονται
τα ειδικότερα στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων και
έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης του Μητρώου, ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
καθώς και κάθε ειδικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή
τους. Στα κοινοποιούµενα στοιχεία περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι προσλήψεις προσωπικού που οι περιφερειακές επιχειρήσεις διενεργούν, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου και ανάθεσης ή ανάληψης έργων,
προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών, που αυτές συνάπτουν.
2. ∆ικηγόροι συνδεόµενοι µε την περιφέρεια µε σχέση
έµµισθης εντολής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις της, καθ’ υπέρβαση της σύµβασης έµµισθης εντολής που έχουν καταρτίσει µε την
περιφέρεια.
Άρθρο 198
Επιχειρήσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων
Οι περιφέρειες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και
νοµαρχιακών διαµερισµάτων, ως προς τις επιχειρήσεις
αυτών. Σε αυτά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται, µέχρι τη λήξη τους, και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, καθώς και οι συµβάσεις εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου.
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ξη, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 200
Ιδρύµατα
1. Τα νοµαρχιακά ιδρύµατα που είχαν συσταθεί από τις
καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα καταργούµενα νοµαρχιακά διαµερίσµατα, περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια από την έναρξη της
λειτουργίας της.
2. Οι περιφέρειες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαµερισµάτων που καταργούνται και βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια ως προς τα νοµαρχιακά ιδρύµατα. Σε αυτά
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνονται και
όσα προκύπτουν από συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε
το προσωπικό τους µέχρι τη λήξη τους.
3. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των νοµαρχιακών ιδρυµάτων που περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των ιδρυµάτων
αυτών, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Άρθρο 201
Νοµικά πρόσωπα καταργούµενων νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων
1. Τα νοµαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
που είχαν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών. Το
Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο Λάρισας και το Νοµαρχιακό
Λιµενικό Ταµείο Θεσσαλονίκης καταργούνται και το σύνολο των αρµοδιοτήτων τους µεταφέρεται σε αυτοτελείς υπηρεσίες των αντίστοιχων δήµων, µε την ονοµασία
«Λιµενικό Γραφείο», οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε
τις αντίστοιχες διατάξεις περί λιµενικών γραφείων του
άρθρου 28 του ν. 2738/1999. Οι αντίστοιχοι δήµοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώµατα και εν γένει υποχρεώσεις των λιµενικών ταµείων που καταργούνται.
Για το προσωπικό των ανωτέρω λιµενικών ταµείων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 257 παράγραφος 2 και επόµενες του παρόντος.
2. Οι περιφέρειες, που συστήνονται µε τον παρόντα
νόµο, υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη της
λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαµερισµάτων που καταργούνται, ως προς τα νοµαρχιακά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
3. H κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
ανωτέρω νοµικών προσώπων που καταργούνται, περιέρχεται στις οικείες περιφέρειες. Για καθένα από τα ακίνητα που περιέρχεται στην περιουσία της περιφέρειας, το
περιφερειακό συµβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από
την οποία προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη
αυτή αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. Οι ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στις οικείες περιφέρειες εξακολουθούν να διατίθενται αποκλειστικά για

το σκοπό, για τον οποίο αφιερώθηκαν.
4. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας περιφέρειας, µε την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες, κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθµίδα και κλάδο ή ειδικότητα,
κενές οργανικές θέσεις και αν δεν υφίστανται τέτοιες,
σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, που καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη
γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την κατάταξή του, το προσωπικό υπάγεται
στο υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς που ισχύει
για το αντίστοιχο προσωπικό της περιφέρειας. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως
επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
5. Το προσωπικό που µεταφέρεται στην περιφέρεια
µπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή
του στην περιφέρεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006.
Άρθρο 202
∆ίκτυα περιφερειών
1. ∆ύο ή περισσότερες περιφέρειες µε κοινά χαρακτηριστικά µπορούν να συνιστούν δίκτυα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 203 του παρόντος µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του
ΑΚ, για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
και τη συνεργασία µε αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού
ή και για άλλες δράσεις.
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συστήνονται µε αποφάσεις των
οικείων συµβουλίων των συµµετεχόντων περιφερειών
και λειτουργούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 741 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 196 του παρόντος.
3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς µε σκοπούς αντίστοιχους µε αυτούς του δικτύου,
καθώς και πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα.
4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, η διοίκησή
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
Άρθρο 203
∆ιεθνείς συνεργασίες περιφερειών
1. Οι περιφέρειες µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και µε λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας:
α) Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή τους σε
δίκτυα κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και
σε λοιπούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς.
β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα, προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς.
2. Οι περιφέρειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους
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και των ρυθµίσεων της προηγούµενης παραγράφου,
µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες ή να συστήνουν δίκτυα για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους.
3. Οι περιφέρειες µπορούν να συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263 Α΄).
4. Για τη συµβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων
των περιφερειών µε τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία, σε σχέση µε το εύρος των αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του
ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Για την υλοποίηση των συνεργασιών των ανωτέρω
παραγράφων, οι περιφέρειες µπορούν να προβλέπουν
σχετική πίστωση στον κωδικό αριθµό εξόδων του προϋπολογισµού τους.
6. Οι αρχές των περιφερειών εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών και στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.
ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ∆ΗΜΟΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άρθρο 204
Αρµοδιότητες νησιωτικών δήµων
Στους δήµους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου µεταφέρονται, πλέον των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι εξής αρµοδιότητες των καταργούµενων οικείων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων:
Α. Από τον τοµέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας:
1. Η προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις
και ιδιαίτερα αυτής µε υψηλή παραγωγικότητα.
2. Η γνωµοδότηση για το ετήσιο πρόγραµµα δασοπονίας στα όρια του δήµου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
3. Η εισήγηση για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων.
4. Η τήρηση µητρώου αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µε βάση το µητρώο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
5. Η προώθηση της συγκρότησης οµάδων παραγωγών
και η στήριξή τους για την αντιµετώπιση οικονοµικών και
διαρθρωτικών θεµάτων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία.
6. Η αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
7. Ο καθορισµός ζωνών προστασίας και η καταστροφή
σε αυτές των παρανόµων καλλιεργειών.
8. Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αµπελώνων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
9. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης οίνου.

10. Η µέριµνα για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου εγκατάστασης
και εµβολιοληψίας.
11. Η µίσθωση, µε δηµοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισµός της προστατευτικής ζώνης
πέριξ του τοποθετουµένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι
1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970).
12. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των
συµβάσεων εκµίσθωσης υπό του δηµοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ),
ΦΕΚ 232 Α΄, ν. 992/1979 άρθρο 38, ΦΕΚ 280 Α΄).
13. Η υποβολή αιτήµατος προς παροχή γνώµης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισµό των όρων
των συµβάσεων εκµίσθωσης των εφαπτόµενων των συνόρων λιµνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1
του ν.δ. 420/1970).
14. Η απόφαση µονοµερούς λύσης της σύµβασης µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων
(άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970).
15. Ο καθορισµός προστατευτικής ζώνης εκµισθουµένου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του
ν.δ. 420/1970).
16. Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από µίσθιο, συνεπεία, αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970).
17. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και µεταποίησης κατεψυγµένων αλιευµάτων.
18. Η απόφαση αυξοµείωσης των συµβατικών δόσεων
µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες (άρθρο 46 παρ. 1
του ν.δ. 420/1970).
19. Η απόφαση µείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το
συµβατικό µίσθωµα, λόγω αδυναµίας αλιευτικής εκµετάλλευσης (άρθρο 47 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).
20. Η απόφαση για τη λύση µίσθωσης ιχθυοτροφείου
(άρθρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).
21. Η απόφαση για την παράταση της µίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970).
22. Η απόφαση εκµίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δηµοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς, η υπογραφή
της σχετικής σύµβασης και ο καθορισµός του µισθώµατος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ.
420/1970).
23. Η γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και
αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
24. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4 του ν.1650/
1986, ΦΕΚ 160 Α΄).
25. Ο χαρακτηρισµός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις.
26. Ο καθορισµός της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας (ν.δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1).
27. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισµός της έδρας
αυτών.
28. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της µόλυνσης
του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση µελετών και η
εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης
που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες
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και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
Β. Από τους τοµείς Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και
Βιοµηχανίας:
1. Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση, για διανοµή και εµφιάλωση υγραερίου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες εµπορίας
µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσίµων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, σε µονάδες εµφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης.
2. Η υλοποίηση των προγραµµάτων υποστήριξης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων
και σχεδίων αρµοδιότητας του οικείου Υπουργείου.
3. Η υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης των ήπιων
µορφών ενέργειας.
4. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
5. Η τήρηση και η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού ειδικού µητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο
ειδικό µητρώο και η διαγραφή από το µητρώο αυτό των
ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση, ο
έλεγχος και η επιβολή σε αυτές των προβλεπόµενων κυρώσεων.
6. Η ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και οι επί µέρους εγκρίσεις.
7. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους συλλογικούς φορείς και τα επιµελητήρια για την εξέταση θεµάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των
µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια
και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
8. Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
9. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων
πόρων.
10. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων
πόρων.
Γ. Από τους τοµείς Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού:
1. Η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης την Κυριακή και τις λοιπές ηµέρες αργίας. Η εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως
εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης των
µισθωτών σε άλλη ηµέρα, εκτός από την Κυριακή. Η επέκταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας.
2. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής
περιόδου, µε την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες του δήµου, χωρίς αυτή να

είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάµηνο.
3. Η διατύπωση γνώµης για την ίδρυση Εµπορευµατικού Κέντρου.
4. Ο έλεγχος τιµών, η επάρκεια και οµαλή λειτουργία
της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας
των τιµών παρεχόµενων υπηρεσιών.
∆. Από τους Τοµείς Μεταφορών και Επικοινωνιών:
1. Ο καθορισµός των υπεραστικών γραµµών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και
του τέρµατος κάθε λεωφορειακής γραµµής Κ.Τ.Ε.Λ. εντός του νησιού, καθώς και ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών.
2. Ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του
Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανοµή αυτών ανά 24ωρο, µετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και ο καθορισµός του ύψους
κοµίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
3. Ο καθορισµός κοµίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001.
4. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
5. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
6. Ο καθορισµός του αριθµού των νέων επιβατηγών
δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, που
είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των σχετικών µεταφορικών αναγκών του δήµου.
7. Η ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής
γραµµής στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των
πρώτων 6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης της
γραµµής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το
Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής και υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση
για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20%.
8. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο
3 παρ. 2 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄).
Ε. Από τους Τοµείς Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος:
1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών
των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση του
παρόντος στην αρµοδιότητα της κρατικής περιφέρειας
και των αντίστοιχων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
2. Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των
οδών των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση
του παρόντος στην αρµοδιότητα της κρατικής περιφέρειας και των αντίστοιχων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
3. Η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δηµοσίων έργων.
4. Ο καθαρισµός και η αστυνόµευση των ρεµάτων και
των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέµατα.
ΣΤ. Η συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-
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νικής Αλληλεγγύης, καθώς και µε το Ε.Κ.Α.Β. για την αρτιότερη οργάνωση της αεροµεταφοράς ασθενών, περιλαµβανοµένης και της δυνατότητας χρήσης ίδιου µέσου.
Ζ. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, είναι δυνατή η µεταβίβαση άσκησης κατηγορίας ή µεµονωµένων
αρµοδιοτήτων των προηγούµενων παραγράφων σε δήµους νησιών που περιλαµβάνονται και σε άλλες περιφέρειες, πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο αυτό, ύστερα από αίτηµα του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και
γνώµη του αντίστοιχου περιφερειακού. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται η απόδοση των αντίστοιχων οικονοµικών πόρων και καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 205
Αρµοδιότητες νησιωτικών περιφερειών
1. Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και
Ιονίου είναι αρµόδιες και για το σχεδιασµό, την έγκριση
και την παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.
2. Οι αρµοδιότητες της προηγούµενης παραγράφου ασκούνται από τις περιφέρειες από την 1.7.2011.
3. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζεται
η απόδοση των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
4. Ειδικά η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρµόδια για την εκτέλεση έργων
και µελετών για τους δήµους της περιφέρειας µε πληθυσµό µέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτηµα στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, από τον
οικείο δήµο, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του.
Άρθρο 206
Τρόπος άσκησης αρµοδιοτήτων
1. Η έναρξη άσκησης των πρόσθετων αρµοδιοτήτων,
που απονέµονται στους δήµους, µε το άρθρο 204, πραγµατοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2013. Μέχρι
31.12.2012 οι αρµοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται
από την περιφέρεια.
2. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζεται
η απόδοση των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων του άρθρου
204.
3. Οι µεγαλύτεροι σε πληθυσµό δήµοι των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών του άρθρου 204 υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη διοικητική υποστήριξη στους
λοιπούς δήµους της περιφερειακής ενότητας, που δεν
διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
που µεταβιβάζονται σε αυτούς µε τον παρόντα νόµο. Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες
παρέχονται από την κείµενη νοµοθεσία στα µονοµελή ή

συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήµο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται
ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό δήµος της περιφερειακής
ενότητας, µετά από προγούµενη εισήγηση του εξυπηρετούµενου δήµου, που παρέχεται εντός µηνός αφότου
ζητηθεί και ρυθµίζεται κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτοµερειακό ζήτηµα, το οποίο σχετίζεται µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης.
4. Οι δήµοι του άρθρου 204 που αποκτούν το απαραίτητο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή
για την άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται σε αυτούς µε τον παρόντα νόµο υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα εξαίρεσής τους από την εφαρµογή της
παραγράφου 3 προς τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται µετά από απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον διαπιστώσει την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και το αιτιολογηµένο του αιτήµατος, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση.
5. Νησιωτικοί δήµοι µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις
διαδηµοτικής συνεργασίας, καθώς και συµβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 99 του παρόντος, µε δήµους άλλης περιφέρειας, καθώς και µε περιφέρειες διάφορες εκείνων στις οποίες ανήκουν οι ίδιοι.
6. Στους νησιωτικούς δήµους Βορείου, Νοτίου Αιγαίου
και Ιονίου οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 104 του παρόντος εφαρµόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ΦΟ.∆.Σ.Α. ανά περιφερειακή ενότητα. Σε
περίπτωση κατά την οποία τα όρια της περιφερειακής ενότητας συµπίπτουν µε τα όρια ενός δήµου, ο ΦΟ.∆.Σ.Α.
λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆. του δήµου.
7. Αµιγείς δηµοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δήµους, µε σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την προσαρµογή τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.∆.Κ..
Άρθρο 207
Νησιωτικές ∆ηµοτικές Κοινότητες
1. Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
παρόντος προεδρεύει ο αρµόδιος για τη δηµοτική κοινότητα αντιδήµαρχος χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Ο αρµόδιος για τη δηµοτική κοινότητα αντιδήµαρχος, πλέον των αρµοδιοτήτων του ως προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί, κατά τόπον, τις αρµοδιότητες
της χορήγησης των αδειών καταστηµάτων και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του δήµου, της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δηµοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας. Ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρµοδιότητα που του
µεταβιβάζει ο δήµαρχος.
Άρθρο 208
Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων συνιστάται νοµικό πρόσω-
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πο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής και καθορίζονται οι πόροι, η
διοίκηση και η έδρα του. Το νοµικό αυτό πρόσωπο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύµβουλος του κράτους και
της αυτοδιοίκησης για τα θέµατα χάραξης και άσκησης
πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και συνεργάζεται µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, καθώς και µε οµοειδούς αντικειµένου Ινστιτούτα της αλλοδαπής. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισµού της
δράσης του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
2. Ειδικότεροι σκοποί του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η εκπόνηση µελετών για την
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.
Άρθρο 209
Τρόπος άσκησης αρµοδιοτήτων
στους ορεινούς δήµους
Η διαδικασία του άρθρου 206 παράγραφος 4 εφαρµόζεται και για τους ορεινούς δήµους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον εγγύτερο µη ορεινό
δήµο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άρθρο 210
Μητροπολιτικές λειτουργίες
I. Η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρµοδιοτήτων του
άρθρου 186 και αρµοδιότητες µητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος και
του προϋπολογισµού που καταρτίζονται από το περιφερειακό συµβούλιο. Οι λειτουργίες µητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους τοµείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων, µεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας
και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δήµου και είναι οι εξής:
Α. Τοµέας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, στους
οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο µητροπολιτικής περιφέρειας.
2. Ο σχεδιασµός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
σε επίπεδο περιφέρειας.
3. Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων
και µελετών για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και του θορύβου.
4. Η διαχείριση των µητροπολιτικού χαρακτήρα πάρκων και των υπερτοπικών χώρων πρασίνου, όπως οριοθετούνται από την κείµενη νοµοθεσία. Η διαχείριση αυτή
ασκείται εντός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν θίγει δικαιώµατα δήµων επί επιτρεπτών, κατά την
κείµενη νοµοθεσία, χρήσεων, εντός των ανωτέρω πάρ-

κων και χώρων πρασίνου.
5. Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός διαχείρισης και η εποπτεία των ορεινών όγκων της Αττικής και Θεσσαλονίκης, µε εξαίρεση τους εθνικούς δρυµούς και τα εθνικά
πάρκα.
6. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για: α) έργα και
δραστηριότητες µητροπολιτικής και διαδηµοτικής εµβέλειας και β) έργα που πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες της µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.
7. Ο έλεγχος της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι
ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν διαδηµοτικό χαρακτήρα.
9. Οι αρµοδιότητες για τα έργα του άρθρου 16 του π.δ.
69/1988.
10. Η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, κατά το άρθρο 6 του ν. 3190/2003 και η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.
11. Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες
τους.
Β. Τοµέας χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και η έκδοση οδηγιών στα θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδοµικού
και κτιριοδοµικού κανονισµού.
2. Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων για
το χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο µητροπολιτικής
περιφέρειας.
3. Η προώθηση προγραµµάτων, έργων και αναπλάσεων µητροπολιτικής και υπερτοπικής σηµασίας.
4. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή στο οδικό δίκτυο της
µητροπολιτικής περιοχής.
Γ. Τοµέας µεταφορών και συγκοινωνιών, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση µελετών, προγραµµάτων και σχεδίων
συγκοινωνιακών έργων.
2. Η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων και οι εργασίες συντήρησης συγκοινωνιακών έργων µητροπολιτικού επιπέδου.
3. Ο συντονισµός των φορέων που λειτουργούν σε επίπεδο µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο λειτουργίας της αντίστοιχης µητροπολιτικής επιτροπής.
4. Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η συµπλήρωση
και προσαρµογή µελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς
και η κατάρτιση συµπληρωµατικών µελετών συγκοινωνιακών έργων.
5. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών
µελετών, καθώς και ο έλεγχος, από κυκλοφοριακής απόψεως, των µελετών αυτών.
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6. Ο συντονισµός και η εποπτεία συγκοινωνιακών έργων που εκτελούνται στα όρια της µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.
7. Η µελέτη των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης
και ηλεκτροφωτισµού του επαρχιακού οδικού δικτύου.
8. Η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών
σήµανσης, σηµατοδότησης, ως και ηλεκτροφωτισµού
του επαρχιακού οδικού δικτύου.
9. Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την κατάρτιση
προσχεδίων προγραµµάτων εκτέλεσης έργων του άρθρου 6 παρ. 3α του ν. 2503/1997.
10. Οι αρµοδιότητες για τα έργα του άρθρου 15 του
π.δ. 69/1988.
11. Ο καθορισµός του εξωτερικού χρωµατισµού των
ΤΑΞΙ.
∆. Τοµέας πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, στους
οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
2. Η συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικού µητροπολιτικού οργάνου για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
3. Η διαχείριση και εφαρµογή προγραµµάτων πολιτικής προστασίας.
4. Ο σχεδιασµός των αναδασώσεων και της αντιχειµαρρικής προστασίας και η µέριµνα για την κατάρτιση
πολυετών προγραµµάτων περιφερειακού επιπέδου.
5. Η µέριµνα για το σχεδιασµό της αντιπυρικής προστασίας και η οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας
των εµπλεκόµενων κρατικών και άλλων φορέων και των
Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
II. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να µεταβιβάζονται στη µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, καθώς και στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για τη µητροπολιτική ενότητα
Θεσσαλονίκης, µετά από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, επιπλέον αρµοδιότητες οι οποίες συνάπτονται µε
τους ανωτέρω τοµείς αρµοδιοτήτων και αφορούν περιφερειακές ή τοπικές υποθέσεις, ασκούνται δε από Υπουργείο ή αυτοτελή αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα καθορίζονται τα
µονοµελή ή συλλογικά όργανα που ασκούν τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες, µεταφέρονται οι αναγκαίοι πόροι
για την άσκησή τους, συνιστώνται οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις των περιφερειών και κατανέµονται στις υπάρχουσες οργανικές µονάδες ή εντάσσονται σε νέες
οργανικές µονάδες που ιδρύονται. Με όµοια επίσης διατάγµατα, µε τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, µπορεί να
µεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρµοδιότητες που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας που συνάπτονται µε τους ανωτέρω τοµείς µετά και
από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου τους.
Άρθρο 211
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθµιδικός σύνδεσµος, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε έδρα την Αθήνα, στον οποίο µετέχουν η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι του Νοµού Αττικής.
Σκοπός του συνδέσµου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.) εντός της χωρικής αρµοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
2. Πρόεδρος του συνδέσµου είναι ο περιφερειάρχης
Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν.
Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) µέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) ορίζονται από
το περιφερειακό συµβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από
την περιφερειακή ένωση δήµων Αττικής και εκπροσωπούν τους δήµους.
3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα µέλη του συνδέσµου, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας
του, µετά την περάτωση της εκκαθάρισης της επόµενης
παραγράφου.
4. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία ορίζονται οι εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της
εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Ο διαβαθµιδικός σύνδεσµος καθίσταται καθολικός
διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του
και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
συµβάσεων έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από
το διαβαθµιδικό σύνδεσµο χωρίς να διακόπτονται και
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης
για καθεµία από αυτές.
Το µόνιµο προσωπικό του Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του διαβαθµιδικού συνδέσµου.
Άρθρο 212
Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής
1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, για
καθέναν από τους τοµείς αρµοδιοτήτων µητροπολιτικού
χαρακτήρα του άρθρου 210, συγκροτούνται πενταµελείς
συντονιστικές µητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και
προετοιµασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν µπορεί να είναι
περισσότερες από τέσσερις.
2. Έργο των επιτροπών αυτών είναι η προετοιµασία, η
επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισµός των αντίστοιχων
δράσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα που τους έχουν ανατεθεί. Οι επιτροπές επεξεργάζονται τα σχέδια και
προγράµµατα δράσης ανά τοµέα αρµοδιοτήτων, ενηµερώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συµβούλιο τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη άσκηση
των αρµοδιοτήτων του.
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3. Μέλη των επιτροπών είναι περιφερειακοί σύµβουλοι, οι οποίοι εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο µε φανερή ψηφοφορία. ∆ύο µέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφούσα παράταξη και δύο µέλη
από τη µειοψηφία του περιφερειακού συµβουλίου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται για καθεµία ένας αντιπεριφερειάρχης.
4. Η διάρκεια της θητείας των επιτροπών είναι δυόµιση
έτη. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στη µητροπολιτική επιτροπή και
στις λοιπές επιτροπές του περιφερειακού συµβουλίου.
5. Για την εκλογή των µελών των µητροπολιτικών επιτροπών, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την
πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό
θέµα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική
επιτροπή.
Άρθρο 213
Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1. Στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτείται µητροπολιτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 210 του παρόντος.
2. Η µητροπολιτική επιτροπή αποτελείται από δεκαπέντε µέλη, τα οποία εκλέγονται, µε µυστική ψηφοφορία,
µεταξύ των περιφερειακών συµβούλων που έχουν εκλεγεί στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Η εκλογή
πραγµατοποιείται τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο της περιφερειακής περιόδου την εποµένη ηµέρα της συνεδρίασης για την εκλογή του προεδρείου και της οικονοµικής
επιτροπής. Εννέα (9) µέλη της επιτροπής προέρχονται
υποχρεωτικά από την παράταξη που πλειοψήφησε στην
περιφέρεια και έξι (6) µέλη προέρχονται από τη µειοψηφία µε αναλογική εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων.
3. Για την εκλογή των µελών της µητροπολιτικής επιτροπής, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την
πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό
θέµα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική
επιτροπή.
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στη µητροπολιτική επιτροπή και στις επιτροπές του περιφερειακού συµβουλίου.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή της µητροπολιτικής επιτροπής εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος από τα µέλη της.
5. Η µητροπολιτική επιτροπή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της έχει τις αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου. O αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται από την παράγραφο
3 του άρθρου 160 του παρόντος, καθώς και την ευθύνη
συντονισµού του έργου της µητροπολιτικής επιτροπής.
Ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της και
διατυπώνουν γνώµη για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, κατά προτεραιότητα.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 214
Αρχές
1. Στους δήµους και τις περιφέρειες, καθώς και στα
νοµικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κρά-

τος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών.
2. Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονοµική αυτοτέλειά τους.
Άρθρο 215
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρµοδιότητες
1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό.
Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός.
2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά
το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µπορεί να
εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας στη δράση τους.
Άρθρο 216
Ελεγκτής Νοµιµότητας
1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση προϊσταµένου αυτής, που φέρει τον τίτλο
Ελεγκτής Νοµιµότητας, ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται µε πενταετή θητεία και λαµβάνει αποδοχές υπαλλήλου µε βαθµό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισµό στη θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας είναι: α) πτυχίο νοµικού
τµήµατος Α.Ε.Ι., β) είτε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής στο
γνωστικό αντικείµενο του δηµοσίου ή αστικού ή εµπορικού δικαίου είτε πενταετής δικηγορική εµπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές µε τη θέση αντικείµενο και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
3. Για τη θέση αυτή µπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα και µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου
νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι., µε άριστη ή πολύ καλή γνώση
µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Νοµιµότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί αυτοδικαίως
σε απόσπαση από την οργανική του θέση και λαµβάνει
τις αποδοχές µόνον του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
4. Ο ορισµός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νοµιµότητας
δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου, αναστέλλει όµως την
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
5. Η επιλογή του Ελεγκτή Νοµιµότητας γίνεται, µετά
από προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από το Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το
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ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιλέγει τον καταλληλότερο µεταξύ των υποψηφίων, µετά από συνέντευξη, µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Ο επιλεγείς διορίζεται, ως Ελεγκτής Νοµιµότητας και τοποθετείται σε µία από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. τον οποίο ορίζει ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µε απόφασή του. Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας είναι κενή, τα καθήκοντα Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Γενικών Υποθέσεων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα ανωτέρω
προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής
του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Άρθρο 217
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ∆Ε
και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Για διορισµό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: α) πτυχίο νοµικού τµήµατος ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής και είτε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό
δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής στο
γνωστικό αντικείµενο του δηµοσίου ή αστικού ή εµπορικού δικαίου είτε δικηγορική εµπειρία ή προϋπηρεσία σε
συναφές µε τις θέσεις αντικείµενο, β) πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικών
Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής και είτε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιµο της αλλοδαπής είτε εµπειρία ή προϋπηρεσία σε αντικείµενο
σχετικό µε τις λειτουργίες της διοίκησης, γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας.
3. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι., ή οικονοµικών επιστηµών,
πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών.
4. Οι οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ για τις οποίες
προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισµού πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των
θέσεων της κατηγορίας ΠΕ σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Άρθρο 218
∆ιάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιεύθυνση Γενικών Υποθέσεων
β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων
γ. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων

Άρθρο 219
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., αποτελούµενο από τον Αντιπρόεδρο ή τον Σύµβουλο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, ως πρόεδρο, δύο Συµβούλους ή Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, έναν ακόµα Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ως µέλη, µαζί
µε τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου ∆ιοικητικού της
∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ανωτέρω Υπουργείου.
2. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ασκεί τις προβλεπόµενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές
αρµοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του ενός από τους δύο Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων καταλαµβάνει ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ή ο αναπληρωτής
του, στην υπηρεσία του οποίου υπηρετεί ο υπάλληλος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τον ορισµό
των µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και τη διαδικασία ενώπιον αυτού.
Άρθρο 220
Υπηρεσιακές µεταβολές- βαθµολογική εξέλιξη
1. Για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί µεταθέσεων, µε εξαίρεση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα περί αµοιβαίων µεταθέσεων. Οι
υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δεν µετατίθενται στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
2. Η µετάταξη του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται
µετά την πάροδο πενταετίας από το διορισµό του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί µετατάξεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προσόντα δικαιούνται να υποβάλλουν
αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών ∆ιευθυντών Υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 221
Πειθαρχικά όργανα και αρµοδιότητες
1. Στον Ελεγκτή Νοµιµότητας επιβάλλονται οι εξής
πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές τριών (3) µηνών, γ) η οριστική
παύση.
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2. Όταν ως Ελεγκτής Νοµιµότητας υπηρετεί µόνιµος
δηµόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της
οριστικής παύσης από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρθρου 219 παρ.1 του παρόντος νόµου απολύεται από τη
θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας, στη συνέχεια δε το ίδιο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώµατος επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δηµοσίου υπαλλήλου ή να
του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
3. Την πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νοµιµότητας
ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ως πειθαρχικώς Προϊστάµενος και
β. το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 219 παρ.1 του παρόντος.
4. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δύναται µετά από γνώµη του
ανωτέρω Υπηρεσιακού Συµβουλίου να επιβάλλει στον Ελεγκτή Νοµιµότητας µέχρι την ποινή του προστίµου έως
και τις αποδοχές ενός (1) µηνός. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο δύναται να επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική
ποινή. Κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που επιβάλλουν ποινές στον Ελεγκτή Νοµιµότητας
ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
5. Για τον Ελεγκτή Νοµιµότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν: α) ο Ελεγκτής Νοµιµότητας και β) το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο του άρθρου 219 παρ. 1 του παρόντος. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 222
Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ρυθµίζονται
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, καθορισµού των οργανικών µονάδων και των αρµοδιοτήτων τους, σύστασης
και κατανοµής οργανικών θέσεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης µε το ίδιο προεδρικό
διάταγµα µπορεί να ρυθµίζονται, κατά παρέκκλιση του εκάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, οι αποσπάσεις
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., καθώς και τα τυπικά προσόντα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. εφόσον δεν επαρκούν
οι υπηρετούντες υπάλληλοι που έχουν τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα τυπικά προσόντα.
Άρθρο 223
Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως πρόεδρος, και συµµετέχουν οι Ελεγκτές
Νοµιµότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας

Ο.Τ.Α., ως µέλη.
2. Το Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας συγκαλείται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αποσκοπεί στο συντονισµό της δράσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
Ο.Τ.Α., καθώς και στην αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων που ανακύπτουν τόσο κατά την οργάνωση και τη
λειτουργία τους όσο και κατά τον έλεγχο των Ο.Τ.Α..
3. Το Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
για ζητήµατα µείζονος σηµασίας που συνάπτονται µε
τον ασκούµενο από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. έλεγχο. Η γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους για τα ζητήµατα αυτά είναι υποχρεωτική εφόσον γίνει δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό.
Άρθρο 224
Εκτελεστότητα των πράξεων
Οι αποφάσεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 228 του παρόντος.
Άρθρο 225
Υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας
1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων
και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών
και προµηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ)
την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων, στ) τη σύναψη κάθε
µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται
και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας, ζ) τη σύναψη δανείων, η) τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν τούτο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις
των επιχειρήσεων των δήµων και των περιφερειών, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύµων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν
την πλειοψηφία, που αφορούν: α) αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
και γ) λήψη δανείων.
2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας
συνοδευόµενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία
για τη νόµιµη έκδοσή της, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήµοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
3. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα της
απόφασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα
(40) ηµερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση
είναι παράνοµη, τότε αυτή ακυρώνεται.
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Άρθρο 226
Αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας
1. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί αυτεπαγγέλτως να
ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών, των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύµων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία
δύο µηνών αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί.
2. Οι δήµοι, οι περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι
σύνδεσµοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο
που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. µε σκοπό την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας.
Άρθρο 227
Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας
1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών
οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων
για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής.
β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή
ασκείται εντός δεκαηµέρου από την άπρακτη παρέλευση
της ειδικής προθεσµίας που, τυχόν, τάσσει ο νόµος για
την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά µετά την
παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου.
2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών
από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
3. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
4. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι αρµόδιος να αποφαίνεται επί:
α) αιτήσεων θεραπείας για έργα µε προϋπολογισµό
µέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., µελετών και υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν δήµους,
β) αιτήσεων θεραπείας για έργα µε προϋπολογισµό
µέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., µελετών και υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν περιφέρειες.
Άρθρο 228
Αναστολή εκτέλεσης
1. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε την προσφυγή του προηγούµενου
άρθρου, να αναστέλλει µε απόφασή του την εκτέλεση
της προσβαλλόµενης πράξης. Τα νοµικά πρόσωπα της

παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 227 ειδοποιούνται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. για την άσκηση της προσφυγής και τους παρέχεται σύντοµη προθεσµία για την έκθεση των απόψεών τους. Αν συντρέχει
εξαιρετικός λόγος επείγοντος ο Ελεγκτής Νοµιµότητας
µπορεί να αναστείλει την προσβαλλόµενη πράξη και
πριν από τη διαβίβαση των απόψεων των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
2. Η αναστολή χορηγείται εφόσον η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιµη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδική διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη µέχρι την εξέτασή της.
3. Η πράξη αναστολής ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης του Ελεγκτή Νοµιµότητας επί της προσφυγής ή
την άπρακτη πάροδο των δύο (2) µηνών, εντός των οποίων οφείλει να αποφανθεί ο Ελεγκτής Νοµιµότητας κατά
την παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου.
4. Ανάκληση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή
επιτρέπεται µόνο εφόσον γίνει επίκληση νεότερων κρίσιµων στοιχείων τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Ελεγκτή Νοµιµότητας κατά την έκδοση της απόφασής του
ή µεταβλήθηκαν τα δεδοµένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αναστολή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα της διαδικασίας για τη
χορήγηση αναστολής.
Άρθρο 229
Επιτόπιοι Έλεγχοι - Ετήσια έκθεση
1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µπορεί
στο πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους προκειµένου να διαµορφώνει ίδια αντίληψη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται η
διαδικασία διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων.
3. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας συντάσσει στο τέλος κάθε
έτους έκθεση στην οποία καταγράφει το έργο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., της οποίας
προΐσταται και ειδικότερα τον αριθµό των πράξεων που
ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν και τα ζητήµατα εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη
διενέργεια της εποπτείας, όπως τυχόν καταγγελίες που
υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από πρόσωπα για θέµατα
νοµιµότητας. Στην ίδια έκθεση µπορεί να προτείνονται
µέτρα, νοµοθετικά και άλλα, τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και κοινοποιείται δια του Υπουργού στην
Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νοµιµότητας όλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας Ο.Τ.Α. συζητούνται στο Συµβούλιο Ελεγκτών
Νοµιµότητας το οποίο µπορεί να συντάξει πορίσµατα
που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας και εν γένει την
κρατική εποπτεία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 230
∆ηµοσίευση αποφάσεων του Ελεγκτή Νοµιµότητας
1. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας, οι οποίες
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εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 228 του παρόντος, κοινοποιούνται στα οριζόµενα από τις διατάξεις αυτές νοµικά πρόσωπα, καθώς και σε
αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ηµερών από την έκδοσή τους.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αναρτώνται στο
διαδίκτυο αµελλητί και δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, µε
φροντίδα των νοµικών προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 225 παρ.1, 226 παρ.1 και 227 παρ.1, στο κατάστηµά
τους. Για τη δηµοσίευση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό
ενώπιον δύο (2) µαρτύρων.
3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 231
Υποχρέωση συµµόρφωσης
1.΄Ολα τα όργανα των δήµων και των περιφερειών,
συλλογικά και µονοµελή, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσµοι έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας που
εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 225 έως 228 του παρόντος.
2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
3. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων των προηγούµενων
παραγράφων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η
οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις
που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
Άρθρο 232
Αστική ευθύνη
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύµβουλοι, οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων και οι
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου των δηµοτικών και περιφερειακών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυµάτων, οφείλουν να αποζηµιώσουν το δήµο, την περιφέρεια, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή το ίδρυµα για κάθε θετική ζηµία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους
από δόλο ή βαριά αµέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζηµίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζηµία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά µε αιτιολογηµένη πράξη τριµελούς ελεγκτικής επιτροπής, που
συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα αυτής, και
αποτελείται από:
α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου
δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Ελεγκτή Νοµιµότητας της οικείας Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. µαζί µε τον αναπληρωτή
του που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
γ. Όταν αφορά δήµους ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

δικαίου ή ιδρύµατα αυτών έναν εκπρόσωπο της οικείας
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων µε τον αναπληρωτή του
που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής. Όταν
αφορά περιφέρειες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή ιδρύµατα αυτών έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήµου ή της περιφέρειας ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή του ιδρύµατος ή µε αίτηµα του
οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δηµότη, και αποφασίζει µέσα σε εύλογο
διάστηµα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα
που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζηµίας,
προς παροχή εξηγήσεων.
4. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και από το πρόσωπο σε βάρους
του οποίου έγινε ο καταλογισµός στο ∆ιοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µέσα σε προθεσµία
60 ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού σε αυτούς. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση
της πράξης της επιτροπής.
5. Κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Εάν επιβληθεί καταλογισµός στο πλαίσιο δηµοσιονοµικού ελέγχου σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η αστική ευθύνη έναντι του οικείου Ο.Τ.Α. για τυχόν προκληθείσα ζηµία, εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία. Σε περίπτωση επιγενόµενου καταλογισµού στο πλαίσιο δηµοσιονοµικού ελέγχου, µετά από ανόρθωση της ζηµίας από τον
υπαίτιο κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, συµψηφίζεται το ήδη καταβληθέν ποσό µε το καταλογιζόµενο εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.
Άρθρο 233
Πειθαρχική ευθύνη
1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συµβούλους, δηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους, συµβούλους τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων
και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι µηνών και της έκπτωσης.
2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί να επιβάλλει τις
πειθαρχικές ποινές της προηγούµενης παραγράφου
στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρµοδιότητάς τους από δόλο
ή βαριά αµέλεια,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων
που τους έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
3. Οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 1 επιβάλλονται µετά προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας του επόµενου άρθρου.
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4. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η
οποία αρχίζει από την ηµέρα που διαπράχθηκαν.
Άρθρο 234
Πειθαρχική διαδικασία
1. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης
επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ελεγκτή
Νοµιµότητας, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουµένου ή περάσει η προθεσµία που έχει τάξει ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας µε γραπτή κλήση στον εγκαλούµενο, χωρίς
αυτός να έχει απολογηθεί. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δέκα ηµέρες.
2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας
και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης απαιτείται
σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από τον πρόεδρο του Εφετείου της έδρας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) δύο εφέτες µε τους
αναπληρωτές τους, γ) έναν Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης
της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. µε
τον αναπληρωτή του και δ) έναν αιρετό εκπρόσωπο της
οικείας Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων, όταν ελέγχεται
πειθαρχικά αιρετός δήµων, ή της Ένωσης Περιφερειών,
όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως µέλη. Γραµµατέας του συµβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
3. Ο εγκαλούµενος µπορεί να εµφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και µε πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συµβούλιο και
να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συµβούλιο συνεδριάζει σε δηµόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται πρακτικά, µπορεί να εξετάζει µάρτυρες και να εκτιµά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο. Η σύµφωνη γνώµη παρέχεται ύστερα από µυστική διάσκεψη, δύο
(2) µήνες το αργότερο, αφότου το συµβούλιο έλαβε το
σχετικό παραπεµπτικό έγγραφο του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη µε τη βαρύτητα
του παραπτώµατος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούµενος.
4. α. Τα δικαστικά µέλη του συµβουλίου της παραγράφου 2 ορίζονται µε απόφαση του οργάνου που διευθύνει
το δικαστήριο, ύστερα από αίτηµα του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη, εφόσον ο αριθµός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής.
β. Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ή ο αιρετός εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικείας Ένωσης.
γ. Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. µαζί µε τον αναπληρωτή του,
καθώς και ο γραµµατέας, ορίζονται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
5. Το συµβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται κάθε
δύο χρόνια µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
6. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή
Νοµιµότητας να προσφύγει κατά αυτής στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’
ουσίαν. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει

την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθµίζοντας
και τη συνδροµή του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει
επιβληθεί δεν εκτελείται µέχρι να εκδοθεί η απόφαση
της επιτροπής αναστολών.
Άρθρο 235
Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από
τη συνοπτική διαδικασία
1. Οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσµων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Για πταίσµατα ή πληµµελήµατα των αιρετών της
προηγούµενης παραγράφου που διαπράττονται κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και
417-427 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 236
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, οι
σύµβουλοι των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως
από το αξίωµά τους:
α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
2. α. Όταν γίνεται παραποµπή για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωµα προσφυγής, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον κατηγορούµενο
σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση
έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως µηδέποτε επιβληθείσα.
β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού
∆ικαστηρίου, σε πρώτο βαθµό, για τα πληµµελήµατα της
προηγούµενης παραγράφου ή για κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη
αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η
αργία και το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.
β.β. Για τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες, ως
καταδικαστική απόφαση, σε πρώτο βαθµό θεωρείται αυ-
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τή που εκδίδεται από το Τριµελές Ποινικό Εφετείο, σύµφωνα µε το άρθρο 111 παράγραφος 7 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 237
Παύση
1. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήµαρχοι,
δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς
λόγους δηµόσιου συµφέροντος, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νοµιµότητας και σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, µε τον
αναπληρωτή του β) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό αυτόν και υπηρετούν στο
Εφετείο Αθηνών, µε τους αναπληρωτές τους, γ) έναν
προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και δ) τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας, προκειµένου για τους αιρετούς των δήµων, ή
τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειµένου για
τους αιρετούς των περιφερειών. Τα δικαστικά µέλη του
συµβουλίου, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται από
το όργανο που διευθύνει το Εφετείο Αθηνών. Ο ανωτέρω προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ορίζεται από
τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι αναπληρωτές του προέδρου
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Το πειθαρχικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Για τον ίδιο λόγο και µε την ίδια διαδικασία, µπορεί
να διαλυθεί ένα δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο. Η
διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύµφωνα µε τα άρθρα
56 και 158 του παρόντος.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 που διατάσσει την παύση, ο παυθείς µπορεί να ασκήσει προσφυγή
στο Συµβούλιο της Επικρατείας εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν.
4. α. Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου της παραγράφου 1 εκτελεί υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού,
βαθµού Α΄, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου
234 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 238
Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων Ο.Τ.Α.
αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών µέχρι
την έναρξη λειτουργίας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας των

πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος
ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των
περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι επιτροπές αυτές
συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Στην κατά το άρθρο 232 παράγραφος 2 ελεγκτική επιτροπή του παρόντος µετέχει, αντί του Ελεγκτή Νοµιµότητας, προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας που προβλέπονται στα άρθρα 233, 234, 236 και 237 του παρόντος ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συµµετοχή υπαλλήλου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υπάλληλος
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Οι πράξεις των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεών τους, των συνδέσµων, καθώς και τυχόν προσφυγές που εκκρεµούν προς έλεγχο νοµιµότητας, κατά το
χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των ως άνω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος.
Άρθρο 239
Μετάταξη του υπηρετούντος σε κρατικές περιφέρειες
και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς
Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού µε πτυχίο Νοµικού Τµήµατος,
ΠΕ Οικονοµικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων
των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών, των οποίων
αρµοδιότητες δεν απονέµονται στις περιφέρειες της οικείας χωρικής αρµοδιότητας, είτε για το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα είτε µεµονωµένως, µπορεί µε αίτησή του
να ζητήσει τη µετάταξή του στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
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Υπηρεσιακού Συµβουλίου του άρθρου 219 του παρόντος,
µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µέσα
σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η απόφαση αυτή, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε ισχύ από 1.1.2011. Οι µετατασσόµενοι καταλαµβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
ή ειδικότητας.
Σε περίπτωση που η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. δεν αρχίσει να λειτουργεί από 1.1.2011 οι ανωτέρω υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για το διάστηµα που µεσολαβεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
που έχει την ίδια έδρα µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία έχουν µεταταχθεί καταλαµβάνοντας προσωρινές θέσεις.
2. Μόνιµοι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού ΠΕ ∆ιοικητικού µε πτυχίο Νοµικού Τµήµατος, ΠΕ Οικονοµικού και
ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν είτε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις
µε αντικείµενο συναφές µε αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν τη µετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης µπορεί να ζητήσουν τη µετάταξή τους
στην εν λόγω Υπηρεσία δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι
κάτοχοι πτυχίου νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή οικονοµικών
επιστηµών, πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή
πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από
τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν
ισχύουν οι περιορισµοί της παραγράφου 5 του άρθρου
71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) που προστέθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163
Α΄). Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συνοδευόµενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος µπορεί να εκδηλώσει προτίµηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η µετάταξη του
προσωπικού αυτού γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας για την υποβολή των
αιτήσεων ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του άρθρου 219 του παρόντος. Η επιλογή γίνεται µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς µετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος µετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται µε βάση τις
υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιµηθεί η προτίµηση
των υπαλλήλων. Οι µετατασσόµενοι καταλαµβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου

ή ειδικότητας. ∆εν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά
για τους δήµους δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήµο, για δε τις
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Σε περίπτωση που η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. δεν αρχίσει να λειτουργεί από 1.1.2011, οι υπάλληλοι που προέρχονται από τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, παρέχουν
τις υπηρεσίες τους, για το διάστηµα που µεσολαβεί,
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση που έχει την ίδια έδρα µε
την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία έχουν µεταταχθεί, καταλαµβάνοντας προσωρινές θέσεις.
3. Με την ανωτέρω διαδικασία µπορούν να ζητήσουν
τη µετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων και ΥΕ
Γενικών Καθηκόντων δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού. Η επιλογή των
µετατασσοµένων γίνεται µε βάση τα στοιχεία του µητρώου τους. ∆εν επιτρέπεται να µεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
4. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που διαθέτουν τα προσόντα των παραγράφων 2 και 3 µπορούν, εντός της προθεσµίας και µε τη διαδικασία που ορίζεται
στην παράγραφο 2, να υποβάλλουν αίτηση για να µετατεθούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. ∆εν
επιτρέπεται να µετατεθούν περισσότεροι από τριάντα
(30) υπάλληλοι.
5. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούµενων
παραγράφων περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του
π.δ. 49/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως ισχύει. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6.α.Το προσωπικό που µετατάσσεται από τις κρατικές
περιφέρειες και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού λογίζεται από
1.1.2011 ως προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
β. Το προσωπικό που µετατάσσεται από τις λοιπές υπηρεσίες λογίζεται ως προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και διέπεται επίσης
από το καθεστώς του προηγούµενου εδαφίου.
7. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως
προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε οποιαδήποτε
αύξηση των αποδοχών ή απολαβών µέχρι την πλήρη εξίσωσή τους µε τις αποδοχές της νέας θέσης.
Άρθρο 240
Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Οι απόφοιτοι της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε-
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θνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι απόφοιτοι
της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που διαθέτουν πτυχίο νοµικού τµήµατος ή τµήµατος πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών
σχολών µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
αποφοίτησή τους, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης να ζητήσουν την τοποθέτησή τους σε
προσωποπαγείς θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε µια από τις
Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. οι ανωτέρω τοποθετούνται σε
προσωποπαγείς θέσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
που έχει την ίδια έδρα µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 241
Οργανισµός
1. Τα οικεία περιφερειακά συµβούλια καταρτίζουν τον
εσωτερικό οργανισµό οργάνωσης και λειτουργίας των
περιφερειών.
Στον Οργανισµό καθορίζονται:
α) οι υπηρεσιακές τους µονάδες,
β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων (Γενικές
∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα, Τµήµατα,
αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία),
γ) ο τίτλος, οι αρµοδιότητες και η έδρα κάθε µονάδας,
δ) οι οργανικές θέσεις ανά ∆ιεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθµούς, του µόνιµου
προσωπικού,
ε) οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που µπορεί να προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών
µονάδων και
ζ) η λειτουργία τους.
2. Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών
και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 39 Α΄),
όπως αυτές ισχύoυν κάθε φορά, εφαρµόζονται και στο
προσωπικό των περιφερειών.
3.α. Οι θέσεις προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε
συνολικά βαθµούς ως εξής:
Βαθµός Α΄,
Βαθµός Β΄,
Βαθµός Γ΄,

Βαθµός ∆΄ και
Βαθµός Ε΄.
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατατάσσονται στους βαθµούς ∆΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους
κατώτερος είναι ο ∆΄ και ανώτερος ο Α΄ .
Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους
βαθµούς Ε΄, ∆΄, Γ΄ και Β΄ από τους οποίους κατώτερος
είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.
Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε
είναι ο βαθµός ∆' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός Ε΄.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, συναφούς µε τα αντικείµενα στα οποία είναι δυνατόν, κατά
τις οικείες οργανικές διατάξεις, να απασχοληθούν, εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ΄.
β) Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.), εισαγωγικός
βαθµός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.∆.∆. και
την Ε.Σ.Τ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό.
Για τους αριστούχους προσµετράται ένα επιπλέον έτος
στον ίδιο βαθµό.
Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες
του αποφοίτου της Ε.Σ.∆.∆. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου
µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση.
Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,
∆Ε και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά, ενιαίες.
γ) Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται,
επίσης και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθµιας
ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί, είτε πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας
από το Συµβούλιο Ισοτιµιών του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149
Α΄), είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης, από την αρµόδια αρχή του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ
178 Α΄), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε
κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται, κάθε φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
4. Ο Οργανισµός ψηφίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της πιο αντιπρoσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και η
σχετική απόφαση αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το περιφερειακό συµβούλιο ψηφίζει τον Οργανισµό µε
βάση πλήρη µελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την
κατάρτιση της οποίας λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούµενες αρµοδιότητες, οι διαθέσιµοι πόροι, η έκταση,
ο πληθυσµός και οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες
της περιφέρειας.
5. Για την τροποποίηση του Οργανισµού ακολουθείται
η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου και παρέχεται η ίδια έγκριση.
6. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισµού κατά
το τελευταίο εξάµηνο της θητείας των αιρετών οργάνων
της περιφέρειας.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου µε
προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καταρτίζεται πρότυπος εσωτερικός οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουρ-
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γίας των περιφερειών.
Ο ανωτέρω οργανισµός δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί πριν παρέλθει έτος από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των περιφερειών. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίησή του, εντός του ανωτέρω έτους, εφόσον
τούτο κριθεί αναγκαίο από το περιφερειακό συµβούλιο,
µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των
µελών του.
Άρθρο 242
Εκτελεστικός Γραµµατέας
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µία θέση µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα.
2. Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται σε
περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, παύει, δε,
να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο περιφερειάρχης που
τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
3.α. Ο διορισµός του γίνεται κατόπιν επιλογής, στο
πλαίσιο σχετικής δηµόσιας προκήρυξης. Ο Εκτελεστικός
Γραµµατέας πρέπει να κατέχει πτυχίο Πανεπιστηµίου ή
Τ.Ε.Ι. και να διαθέτει αξιόλογη διοικητική εµπειρία.
β. Είναι επιτρεπτός, εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω
προσόντα, ο διορισµός υπαλλήλων και λειτουργών του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη σχέση µε την οποία υπηρετούν. Επίσης στις
θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισµός υπαλλήλων
των περιφερειών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια περιφέρεια. Ο χρόνος υπηρεσίας
τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες
τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική
τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που
κατείχαν πριν από το διορισµό τους. Αν η θέση αυτή δεν
είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν οµοιόβαθµη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται,
επίσης, αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραµµατέα είναι ίσες µε τα δύο τρίτα (2/3) της αντιµισθίας του περιφερειάρχη. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
5. Ο περιφερειάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει στον Εκτελεστικό Γραµµατέα την υπογραφή µε εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.
6. Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της περιφέρειας έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες :
α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή
χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της περιφέρειας.
β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες της περιφέρειας κατά την
άσκηση του έργου τους.
γ. Προβαίνει στη µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη
βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών της περιφέρειας.
δ. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον
του περιφερειακού συµβουλίου ή των οικείων Επιτροπών
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του περιφερειακού συµβουλίου και των οικείων
επιτροπών από τις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας.
στ. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών
απολογισµών δράσης της περιφέρειας, σύµφωνα προς
τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά το περιφερειακό συµβούλιο
και τις οικείες επιτροπές.
ζ. Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών της περιφέρειας, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού
δυναµικού και των τεχνικών µέσων της περιφέρειας.
η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται
στην περιφέρεια.
7. Ο περιφερειάρχης µπορεί, µε απόφασή του, και µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να µεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρµοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραµµατέα.
Άρθρο 243
Ειδικοί Σύµβουλοι και συνεργάτες
1. Στις περιφέρειες συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις
ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και
µία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη.
Οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου είναι ενιαίες.
Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής προσλαµβάνονται, δε, µε ειδική
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
από τους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και υπόκεινται, απευθείας, στην ιεραρχική εξάρτηση τούτων.
∆ιέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ
18 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το έργο των ειδικών συµβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει
όµως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συµβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστηµονικού συνεργάτη.
3. Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται δύο θέσεις δηµοσιογράφων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
που διαρκεί όσο και η θητεία του περιφερειάρχη. Για την
πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριµελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ
280 Α΄), όπως ισχύει. Με τη λήξη της θητείας του περιφερειάρχη, η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως
για την οικεία περιφέρεια.
Άρθρο 244
Πρόσληψη προσωπικού – ∆ιαδικασία πρόσληψης
1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του µόνιµου προσωπικού, του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο.
Καµία πρόσληψη δεν ενεργείται χωρίς την ανωτέρω απόφαση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση
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της οικείας Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Υ.∆.Ε.), ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για
την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών.
2. α) Η πλήρωση των κενών ή κενούµενων οργανικών
θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειών διενεργείται
µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε το
ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον προηγηθεί έγκριση σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α΄), όπως αυτή ισχύει.
Η πλήρωση των κενών ή κενούµενων οργανικών θέσεων είναι δυνατόν να γίνει και κατ’ εφαρµογή του άρθρου
15 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, για την
πρόσληψη, περιλαµβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούµενα προσόντα.
3. α) Ο διορισµός ή η πρόσληψη του πάσης φύσεως
προσωπικού ενεργείται µε απόφαση του περιφερειάρχη.
Η απόφαση διορισµού του τακτικού προσωπικού δηµοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο.
β) Η δοκιµαστική υπηρεσία και η µονιµοποίηση διέπονται από τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
γ) Για τους υπαλλήλους της περιφέρειας δεν υφίσταται κώλυµα εντοπιότητος.
4. Οι µετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας ειδικών
θέσεων διορίζονται και απολύονται µε απόφαση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη.
Παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται,
αυτοδικαίως, αµέσως µόλις ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί,
για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
5. α) Οι θέσεις των δικηγόρων µε µηνιαία αντιµισθία
συνιστώνται µε τον Οργανισµό. Η πρόσληψη δικηγόρων
γίνεται µε σχέση έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά,
µε απόφαση του περιφερειάρχη.
β) Για τις αµοιβές των δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 166 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτικός ν. 3584/2007 – ΦΕΚ 143 Α΄).
γ) Οι απασχολούµενοι, κατά τα ανωτέρω, δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστηµα της περιφέρειας για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις
εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει
ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών
αρχών.
δ) Οι διατάξεις, που διέπουν τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειών για τη χορήγηση και διάρκεια κανονικών και
αναρρωτικών αδειών, εφαρµόζονται αναλόγως και για
τους δικηγόρους.
ε) Για τη λύση της σχέσης έµµισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου.
στ) Τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναλαµβάνουν την εκπροσώπηση υπαλλήλων δήµων και
περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που
τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων

τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης,
στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται µετά από γραπτή
αίτηση του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη και εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του δηµοτικού ή
περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λήφθηκε µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών τους. Για την ανάθεση της υπόθεσης, κατά τα προηγούµενα εδάφια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 245
Προϊστάµενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις
1.α. Ως προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγονται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α', εφόσον:
i. έχουν διατελέσει προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης
ή
ii. έχουν διατελέσει προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης για τρία
(3) τουλάχιστον έτη ή
iii. Έχουν δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας
και είναι ή έχουν διατελέσει προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης
για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε
θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης υπάλληλος του
οποίου το διάστηµα που υπολείπεται για την αυτοδίκαιη
αποχώρηση από την υπηρεσία είναι µικρότερο από δύο
(2) έτη κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του Ειδικού
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), µε εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταµένους Γενικής
∆ιεύθυνσης, κατά τον χρόνο της πρώτης συνεδρίασης
του ΕΙ.Σ.Ε.Π..
β. Ως προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις
προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό
Α΄.
γ. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή υπάλληλοι µε βαθµό Α΄.
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει ελάχιστο
χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν
υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις για
την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι µε λιγότερο χρόνο στο βαθµό Β΄.
δ. Τον προϊστάµενο µη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου µη αυτοτελούς οργανικής µονάδας ορίζει, µε αιτιολογία, ο προϊστάµενος της αµέσως υπερκείµενης οργανικής µονάδας από τους υπαλλήλους που
υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου αυτής,
χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
ε. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του
ν. 3528/2007.
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στ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων. Η ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για
τη µοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυµα επιλογής της προηγούµενης περίπτωσης δεν πρέπει να συντρέχει, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
2. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων γίνεται µε πράξη
του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερειάρχη.
3. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε οργανικές µονάδες και θέσεις γίνεται µε απόφαση του περιφερειάρχη ή
του αντιπεριφερειάρχη.
4. Μετακίνηση προϊσταµένου οργανικής µονάδας γίνεται µόνο σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου, µε πράξη του αρµόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.
5. Μετακίνηση υπαλλήλου σε θέση της ίδιας ∆ιεύθυνσης γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης, σε θέση άλλης διεύθυνσης της ίδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης, µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης, και σε θέση άλλης Γενικής ∆ιεύθυνσης µε απόφαση του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερειάρχη.
Η µετακίνηση γίνεται πάντοτε σε θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου και εφόσον για την κατάληψή της απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται για
τη θέση από την οποία γίνεται. Μετακίνηση προϊσταµένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική µονάδα.
6. Ειδικώς για τη µετακίνηση υπαλλήλων σε οργανικές
µονάδες ή θέσεις νησιωτικών περιοχών απαιτείται γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 246
Μετατάξεις
1.α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων περιφερειών
σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του
∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δήµων
και Ν.Π.∆.∆. αυτών και αντιστρόφως.
β. Η µετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και δεν είναι επιτρεπτή πριν από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μετάταξη σε θέση για την οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσης, µε διορισµό, δεν είναι δυνατή.
2.α. Η µετάταξη διενεργείται, κατόπιν προηγουµένης
σύµφωνης γνώµης των υπηρεσιακών συµβουλίων ή των
συλλογικών οργάνων διοίκησης των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, τόσο του φορέα της οργανικής θέσης,
όσο και του φορέα υποδοχής, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων προς διορισµό οργάνων. Ειδικώς το υπηρεσιακό
συµβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του φορέα
υποδοχής συνεκτιµά, τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην
οποία ζητά να µεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η µετάταξη σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, µετά από σύµφωνη γνώµη, τόσο του υπηρεσιακού συµβουλίου της οικείας περιφέρειας, όσο
και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώµη του
οικείου περιφερειάρχη.
β. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων,

για την αυτή θέση, το υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα
υποδοχής λαµβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθµό και τον
κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού
τους µητρώου.
3. Για τις µετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και σε
υπηρεσίες παραµεθόριων περιοχών, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,
καθώς και του άρθρου 9 παράγραφος 22 του ν. 2266/
1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η µετάταξη γίνεται µε µεταφορά
θέσης, όταν στο φορέα στον οποίο και πραγµατοποιείται
δεν υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση.
5. Η πράξη µετάταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 247
Αποσπάσεις
1. Αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών σε δηµόσιες υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
διενεργούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύουν. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον αρµόδιο ή εποπτεύοντα Υπουργό.
Επιτρέπεται η απόσπασή τους και σε δήµους της χωρικής αρµοδιότητας της περιφέρειας, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του οικείου δηµάρχου και απόφασης
του περιφερειάρχη.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή
κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το
επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται για ένα
(1) ακόµη έτος.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της προηγούµενης παραγράφου. Ο υπάλληλος
µε τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά
στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασµένος υπάλληλος επιλεγεί, ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη
παύση της απόσπασης, από την τοποθέτησή του ως
προϊσταµένου.
6. Η απόσπαση µπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από
τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του παρόντος για λόγους αναγόµενους στην υπηρεσία.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, αποσπασµένος υπάλληλος που συµπλήρωσε
τριετία συνεχώς ή διακεκοµµένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της
προηγούµενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράτασή της µέχρι τεσσάρων (4)
µηνών.
8. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής του υπηρεσίας.
9. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία, η οποία επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία του α-
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ποσπασµένου υπαλλήλου.
10. Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή
Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.
11.α. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνώµη των συλλογικών οργάνων διοίκησης
νοµικών προσώπων που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είναι οριοθετηµένος κατά το χρόνο υποβολής
του σχετικού αιτήµατος, είναι δυνατή η απόσπαση στα
γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων.
β. Η διάρκεια των προηγούµενων αποσπάσεων είναι
διετής µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
γ. Στην ανωτέρω απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο
φορέας ο οποίος επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία του αποσπώµενου.
Άρθρο 248
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.).
2. Το Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ
∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων τόσο της περιφέρειας όσο και των εποπτευόµενων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
3. Το Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελείται από δύο
(2) προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων της οικείας περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται Πρόεδρος αυτού, και έναν (1) προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε βαθµό Α΄, οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάµενοι
της Γενικής ∆ιεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί
που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας, ορίζονται προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης
από υπηρεσίες όµορων περιφερειών.
4. Τα µέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και τα αναπληρωµατικά
τους ορίζονται µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.
Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης ή ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού/Προσωπικού.
5. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
µε βαθµό Α΄ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την
απόφαση ορισµού των µελών.
6. Η επιλογή των προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων
γίνεται από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).
Άρθρο 249
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, υπηρεσιακό συµβούλιο. Ως έδρα του

υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται η έδρα της περιφέρειας.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων και για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της περιφέρειας, µε εξαίρεση την επιλογή προϊσταµένων. Το υπηρεσιακό συµβούλιο λειτουργεί και ως πρωτοβάθµιο
πειθαρχικό συµβούλιο για όλους τους υπαλλήλους που
υπάγονται στην αρµοδιότητά του.
3. Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι πενταµελές και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους, προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα
του υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν στην περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της
οικείας περιφέρειας µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου,
ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε όµορες περιφέρειες και πληρούν τις προϋποθέσεις.
β. ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε
βαθµό Α΄.
4.Τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζονται από
τον οικείο περιφερειάρχη. Ένα από τα υπό στοιχείο (α)
µέλη της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται ως πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του προέδρου. Τα υπό στοιχείο (β) µέλη της προηγούµενης παραγράφου εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30
/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζονται µε
ισάριθµους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση
τακτικού αιρετού µέλους του συµβουλίου, τακτικό µέλος
ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο
χρονικό διάστηµα της θητείας.
6. Εισηγητής του συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού/Προσωπικού.
7. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση ορισµού των µελών.
Άρθρο 250
Θητεία
Τα µέλη των συµβουλίων του παρόντος και του προηγούµενου άρθρου ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών, που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τον
ορισµό τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία των
µελών των ανωτέρω συµβουλίων αρχίζει από την ηµεροµηνία ορισµού τους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του
µεθεπόµενου έτους.
Άρθρο 251
Εκπροσώπηση των φύλων
Στα συµβούλια των προηγούµενων άρθρων ο αριθµός
των οριζοµένων από την υπηρεσία µελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο
(1/3) των οριζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία περιφέρεια υπηρετεί επαρκής
αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό και εφόσον τα µέλη που ορίζονται
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είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας.
Άρθρο 252
Πειθαρχικό ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία
1. Οι διατάξεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται και
για τους υπαλλήλους των περιφερειών.
2. Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α. Οι πειθαρχικώς προϊστάµενοί τους,
β. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συµβούλια,
γ. Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και
δ. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, το ∆ιοικητικό Εφετείο και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
3. Πειθαρχικώς προϊστάµενοι είναι:
α. Ο περιφερειάρχης σε όλους τους υπαλλήλους,
β. Ο προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης και ο Προϊστάµενος Αυτοτελούς Τµήµατος στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς ανεξάρτητα από το βαθµό, που αυτοί φέρουν.
4. Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι µπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
Την ποινή του προστίµου µπορούν να επιβάλουν:
α. Ο περιφερειάρχης έως και τις αποδοχές ενός µηνός,
β. Ο προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης έως και το ένα
τρίτο των αποδοχών ενός µηνός,
γ. Ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης έως και το ένα έκτο
των αποδοχών ενός µηνός.
5. Η παραποµπή στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο
γίνεται από τον περιφερειάρχη.
Άρθρο 253
Ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
του Υπαλληλικού Κώδικα
1. Για όσα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των περιφερειών δεν υφίσταται ειδική ρύθµιση στις διατάξεις του παρόντος και µέχρι την κατάρτιση
Ενιαίου Κώδικα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
της Αυτοδιοίκησης, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι οικείες
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις των ν. 3839/2010, 3801/2009 (ΦΕΚ
163 Α΄) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Όπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρµόδιο όργανο ο οικείος Υπουργός ή το διοικητικό συµβούλιο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, για τους υπαλλήλους των περιφερειών, νοείται ο περιφερειάρχης ή ο οικείος αντιπεριφερειάρχης.
Άρθρο 254
Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και
Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ∆ήµους
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των συνενούµενων δήµων
ή δήµων και κοινοτήτων καθίσταται, αυτοδικαίως, προσωπικό του νεοσύστατου δήµου, µε την ίδια σχέση εργασίας, και καταλαµβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία,
κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις.

2. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την ανάληψη καθηκόντων
από τις νέες δηµοτικές αρχές εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του οικείου δηµάρχου, µε την οποία το ανωτέρω
προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου δήµου, µε την ίδια σχέση εργασίας που κατέχει, και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι θέσεις του πιο πάνω προσωπικού προβλέπονται
στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων
δήµων, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτικός ν. 3584/2007-ΦΕΚ 143 Α΄), εντός
έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δηµοτικές αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό µε απόφαση
του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται ως
προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από
τις διατάξεις του πρώτου µέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του δεύτερου µέρους του ν.3584/2007, όπως ισχύει.
Άρθρο 255
Μεταφορά προσωπικού Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
στις Περιφέρειες
1. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2011 προσωπικό των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον οικείο περιφερειάρχη
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την
ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του, το προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νοµών της
περιφέρειας. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι θέσεις του κατατασσόµενου προσωπικού προβλέπονται στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισµό
Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών, ο οποίος
καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 241 παράγραφος 7
του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, µε διαπιστωτική πράξη του περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις κατάταξης
προσωπικού προερχόµενου από Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα.
Το ως άνω προσωπικό λογίζεται εφεξής προσωπικό
των περιφερειών και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό
του καθεστώς, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ
191 Α΄), όπως ισχύει.
3. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στην περιφέρεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 17 του
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άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄).
Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
4. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 1.1.2011 στις περιφέρειες, το σύνολο των θέσεων δικηγόρων, µε σχέση
έµµισθης εντολής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄) και οι
οποίοι υπηρετούν, ήδη, µε σχέση έµµισθης εντολής στις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα.
Με τη µεταφορά των θέσεων γίνεται, επίσης, αυτοδικαίως και η µεταφορά των δικηγόρων που τις κατέχουν,
οι οποίοι διατηρούν µε το νέο φορέα την ίδια σχέση έµµισθης εντολής. Οι ανωτέρω εκπροσωπούν, ενώπιον των
δικαστικών και των διοικητικών αρχών, την περιφερειακή
ενότητα ή τις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες προέρχονται από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τα καταργούµενα νοµαρχιακά διαµερίσµατα, τα οποία οι δικηγόροι εκπροσωπούσαν βάσει της σύµβασης
έµµισθης εντολής µε αυτά.
Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 256
Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών µονάδων
(∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Τµηµάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των κρατικών
περιφερειών των οποίων αρµοδιότητες απονέµονται
στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας, είτε για το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα είτε µεµονωµένως, δύναται µε αίτησή του εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η οποία υποβάλλεται προς το Γενικό
Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας να ζητήσει τη µετάταξή του στην περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον
αρµοδιότητας. Το ως άνω προσωπικό µετατάσσεται στην
περιφέρεια µε απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό
Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η απόφαση
αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και ισχύει από 1.7.2011.
2α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η µετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεµοµένων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
και εφόσον συντρέχει απονοµή αρµοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα, οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρµόδια,
αντίστοιχα, υπηρεσιακή µονάδα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανοµής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή
µονάδα, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την 1.1.2010
στις ανωτέρω υπηρεσιακές µονάδες της κρατικής περιφέρειας, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, µετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη περιφέρεια. Η ανωτέρω µετάταξη συντελείται µε διαπιστωτική πράξη
του Γενικού Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και ισχύει από 1.7.2011.

β. Σε περίπτωση µεταβίβασης µεµονωµένων αρµοδιοτήτων, υποβάλλεται αίτηµα από την Περιφέρεια προς το
υπηρεσιακό συµβούλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
που εµπίπτει στα όριά της, για τη µετάταξη συγκεκριµένου αριθµού προσωπικού, το οποίο κατείχε οργανικές ή
προσωποπαγείς θέσεις ή υπηρετούσε την 1.1.2010 στις,
αντίστοιχες, από πλευράς αρµοδιοτήτων, υπηρεσιακές
µονάδες της κρατικής περιφέρειας και ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.
Το αίτηµα υποβάλλεται από τον περιφερειάρχη, εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ανάληψη καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών.
Το υπηρεσιακό συµβούλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αφού λάβει υπόψη κριτήρια, όπως ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήµατα υγείας και τα έτη υπηρεσίας, γνωµοδοτεί προς το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη µετάταξη υπαλλήλων στην περιφέρεια. Οι υπάλληλοι µετατάσσονται στην περιφέρεια σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που εκδίδεται εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούµενων παραγράφων προβλέπονται στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 241
παράγραφος 7 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, µε απόφαση του περιφερειάρχη η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των περιφερειών και εξακολουθεί να διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/
2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) όπως ισχύουν.
5. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο
υπαγόταν πριν τη µετάταξή του στην περιφέρεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄).
6. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική
διαφορά.
Άρθρο 257
Μετάταξη προσωπικού σε ∆ήµους
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών µονάδων
(∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Τµηµάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) αρµοδιότητες των οποίων απονέµονται
στους δήµους, είτε για το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα
είτε µεµονωµένως, δύναται µε αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η οποία υποβάλλεται προς το
Νοµάρχη, να ζητήσει τη µετάταξή του στο δήµο της έδρας του Νοµού. Το ως άνω προσωπικό µετατάσσεται
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στο δήµο της έδρας του Νοµού µε απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2011. Η µετάταξη
των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να γίνει σύµφωνα
και µε τις ρυθµίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95
του παρόντος.
2α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η µετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεµοµένων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
και εφόσον συντρέχει απονοµή αρµοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα, οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρµόδια,
κατ’ αντιστοιχία, υπηρεσιακή µονάδα και σε περίπτωση
ανυπαρξίας κατανοµής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή µονάδα, όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν την
1.1.2010 στις ανωτέρω υπηρεσιακές µονάδες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, µετατάσσονται, αυτοδικαίως, στον αντίστοιχο
δήµο της έδρας του νοµού. Η ανωτέρω µετάταξη συντελείται µε διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της
κρατικής περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2011.
β. Σε περίπτωση µεταβίβασης µεµονωµένων αρµοδιοτήτων, υποβάλλεται αίτηµα από το δήµο της έδρας του
νοµού προς το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της περιφέρειας
για τη µετάταξη συγκεκριµένου αριθµού προσωπικού το
οποίο κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στις
αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες της προηγούµενης παραγράφου και ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες. Το αίτηµα υποβάλλεται, κατόπιν απόφασης του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ανάληψη καθηκόντων των νέων δηµοτικών αρχών. Το ανωτέρω υπηρεσιακό συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη της κριτήρια, όπως ο
τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά
προβλήµατα υγείας και τα έτη υπηρεσίας, γνωµοδοτεί
προς τον περιφερειάρχη για τη µετάταξη υπαλλήλων
στο δήµο της έδρας του νοµού. Οι υπάλληλοι µετατάσσονται στο δήµο µε απόφαση του περιφερειάρχη που εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών, σε
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Η µετάταξη του προσωπικού της παραγράφου 5 του
άρθρου 95 του παρόντος γίνεται στους αντίστοιχους δήµους όπου λειτουργούσαν οι καταργούµενες αποκεντρωµένες υπηρεσίες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
3. Οι θέσεις του µεταταχθέντος, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήµων, οι
οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(κυρωτικός ν. 3584/2007 – ΦΕΚ 143 Α΄), εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων από τις
νέες δηµοτικές αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που µετατάχθηκε µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις µετάταξης
προσωπικού από Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
νοµαρχιακό διαµέρισµα σε δήµο της έδρας του νοµού.
5. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του δήµου και διέπεται
ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από το πρώτο µέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από το δεύτερο µέρος του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).
6. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά του στο δήµο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄).
7. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική
διαφορά.
8.Το προσωπικό, που υπηρετούσε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µετατάσσεται, µε την ίδια σχέση εργασίας, στο δήµο, όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 2α, 3, 4, 5, 6 και 7
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 258
Μετάταξη προσωπικού Τµηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο
∆ήµο της έδρας του Νοµού
1. Το υπηρετούν κατά την 1.1.2010 µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων, µε το άρθρο 280 παράγραφος
VII του παρόντος νόµου, Τµηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) των κρατικών περιφερειών, το οποίο κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού µετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάµενες ή ιδρυόµενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήµων της έδρας
του αντίστοιχου νοµού ή σε άλλους δήµους όπου λειτουργούσαν οι καταργούµενες Τ.Υ.∆.Κ., σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,
κλάδου ή ειδικότητας. Για τη µετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2011.
2. Οι θέσεις του µεταταχθέντος, κατά την προηγούµενη παράγραφο, προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήµων, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(κυρωτικός ν. 3584/2007 – ΦΕΚ 143 Α΄), εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων από τις
νέες δηµοτικές αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που µετατάχθηκε µε την προηγούµενη
παράγραφο µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό
οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του δήµου και διέπεται
ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από το πρώτο µέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από το δεύτερο µέρος του Κώδικα Κατάστασης
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∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).
4. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά του στο δήµο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄).
5. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική
διαφορά.
6. Το προσωπικό της Τ.Υ.∆.Κ. της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την ειδική καταργητική ρύθµιση
του εδαφίου β΄ της παραγράφου VII του άρθρου 280, µετατάσσεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 256 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 259
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ∆ήµων
1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήµων
προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού:
α) το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
β) το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό
12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των
συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.
2. Το υφιστάµενο, κατά το έτος µεταφοράς, κόστος
των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται µε τον παρόντα
νόµο στους δήµους, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προκύπτουν από την παραγράφο 1, καλύπτεται
µε αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄
αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων κωδικών εσόδων του
Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και σε βάρος των ποσοστών των πόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 260, η οποία καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.
3. Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 και το σύνολο των εσόδων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ αυτής, εγγράφονται στον Τακτικό
Προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών». H κατανοµή των Κ.Α.Π.
στους δήµους γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των
δηµογραφικών, γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνεκτιµάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που
παρέχεται από δήµο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήµων και σταθµίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών
δήµων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και
η διαδικασία κατανοµής του συνόλου των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό.

4. Το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εγγράφεται στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη
επενδυτικών δαπανών». Η κατανοµή των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων
γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δηµογραφικών, γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήµου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία κατανοµής των Κ.Α.Π. που εγγράφονται
στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
5. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό γίνεται µε ισόποσες µηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Η κατανοµή των εσόδων της προηγούµενης παραγράφου
στους δικαιούχους γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε µορφής
έκτακτη επιχορήγηση των δήµων.
Άρθρο 260
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών
1.Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του
Κρατικού Προϋπολογισµού:
α) το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
β) το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό
4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου
αυτού.
2. Το υφιστάµενο, κατά το έτος µεταφοράς, κόστος
των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται µε τον παρόντα
νόµο στις περιφέρειες, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται µε αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄
αυτής, σε βάρος των ποσοστών των πόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 259, η οποία καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.
Το υφιστάµενο, κατά το έτος µεταφοράς, κόστος των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται από τις πρώην κρατικές περιφέρειες στις περιφέρειες που συνιστώνται µε
τον παρόντα νόµο, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα
που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται µε
αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, η οποία
καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.
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3. Κατά το µεταβατικό διάστηµα της παραγράφου III
του άρθρου 186 και του άρθρου 210, το κόστος άσκησης
των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων καλύπτεται µε µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τους αντίστοιχους φορείς που τις ασκούσαν, κατά τις προβλέψεις του
Κρατικού Προϋπολογισµού. Μετά το πέρας του µεταβατικού διαστήµατος, το κόστος των αρµοδιοτήτων που
µεταβιβάστηκαν καθορίζεται µε το ανωτέρω προεδρικό
διάταγµα, ως ποσοστό αύξησης των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 1.
4. Τα έσοδα της παραγράφου 1 εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στους λογαριασµούς της παραγράφου 6.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών,
καθορίζεται επί του συνόλου των Κ.Α.Π. το ποσοστό που
προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των περιφερειών, το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αυτών, ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών,
καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής των ποσών που αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά. Για την κατανοµή των Κ.Α.Π. στις περιφέρειες λαµβάνονται υπόψη
τα κριτήρια του άρθρου 259 παράγραφος 4, καθώς και η
άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
6. Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών αυτών, κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ίδια απόφαση προορίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αυτών κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για
κάλυψη επενδυτικών δαπανών».
Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ίδια απόφαση αποτελεί έσοδα της Ένωσης Περιφερειών, κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε λογαριασµό µε τίτλο «Έσοδα Ένωσης Περιφερειών».
7. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό γίνεται µε ισόποσες µηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Η κατανοµή των εσόδων στους δικαιούχους γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών,
καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε µορφής έκτακτη επιχορήγηση των περιφερειών.
Άρθρο 261
Φορολογική ∆ηµοσιονοµική Αποκέντρωση
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-

ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., µπορεί να
ορίζεται ποσοστό επί της ετήσιας αύξησης του πόρου
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 259,
όπως κάθε φορά ισχύει, ως τοπικό έσοδο των δήµων, ανάλογα µε τα φορολογικά έσοδα του συγκεκριµένου πόρου στη διοικητική τους περιφέρεια. Το έσοδο αυτό θα
χρηµατοδοτεί αποκλειστικά υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ποσοστό 20% επί της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 259 µπορεί να ορίζεται ως τοπικό έσοδο των δήµων, ανάλογα µε τα έσοδα του φόρου
που εισπράττονται στη διοικητική τους περιφέρεια. Τα έσοδα του πόρου αυτού χρηµατοδοτούν ιδίως δράσεις
που αφορούν σε παρεµβάσεις στον πολεοδοµικό ιστό
και στο δοµηµένο περιβάλλον του δήµου.
3. Οι δήµοι δύνανται να ζητούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία
και στο εισόδηµα των υπόχρεων εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν στους δήµους τα στοιχεία που
ζητούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και της
δικαιοδοσίας τους.
4. Για την έκδοση των αποφάσεων του τρίτου εδαφίου,
της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 του
Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης και των συντελεστών αυξοµείωσής τους για τον
προσδιορισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων,
λαµβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτροπών του συγκεκριµένου άρθρου και γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου, στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκονται τα ακίνητα.
Άρθρο 262
Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, δήµοι, συγκεκριµένες δηµοτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε
συνενούµενο Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση, µετά από σχετικό
αίτηµά τους. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, η ένταξη στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης µπορεί να γίνει χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήµατος από
το δήµο ή την περιφέρεια.
2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούµενη από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικαστικών Λειτουργών, τον
Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, προκειµένου για δήµους, ή της Ένωσης
Περιφερειών, προκειµένου για περιφέρειες, η οποία έχει
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται κατωτέρω κατά τη
διαδικασία ένταξης τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, δήµου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης.
3. Η ένταξη τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, δήµων
και περιφερειών µετά από αίτησή τους γίνεται επί τη βά-
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σει της ακόλουθης διαδικασίας:
α) Η αίτηση του ενδιαφερόµενου δήµου ή περιφέρειας, της παραγράφου 1 του παρόντος, συνοδεύεται από
απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 του
συνόλου των µελών του, µετά από εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας,
του δήµου ή της περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές
και επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µέτρα και δράσεις, το οποίο έχει
εγκριθεί από το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δήµος
ή περιφέρεια δεν καταθέσει επιχειρησιακό πρόγραµµα, ή
το πρόγραµµα που έχει κατατεθεί δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί µε την απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της παραγράφου 7 του παρόντος,
το πρόγραµµα εξυγίανσης συντάσσεται από την ελεγκτική επιτροπή.
β) Η αίτηση των ενδιαφερόµενων δήµων ή περιφερειών για την ένταξή τους στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει µια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i) Οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήµου, της δηµοτικής ενότητας ή της περιφέρειας, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων. Για την περίπτωση των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, ο δείκτης
αυτός προκύπτει µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία της
31.12.2010 του αντίστοιχου µε την τοπική ή δηµοτική
κοινότητα συνενωµένου Ο.Τ.Α..
ii) Το συνολικό χρέος της δηµοτικής ενότητας, του δήµου ή της περιφέρειας υπερβαίνουν συγκεκριµένο ποσοστό των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Για την περίπτωση των δηµοτικών ενοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία της 31.12.2010 του αντίστοιχου µε τη
δηµοτική ενότητα συνενωµένου Ο.Τ.Α..
4. Η ένταξη δήµων ή περιφερειών στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης γίνεται χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήµατος, επί τη βάσει της ακόλουθης διαδικασίας:
α) ∆ιαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
βάσει οικονοµικών στοιχείων, που παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η
ανάγκη αξιολόγησης των οικονοµικών στοιχείων της συγκεκριµένης δηµοτικής ενότητας, δήµου ή περιφέρειας
από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
απαγορευτεί, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
των άρθρων 264 και 265 του παρόντος, η συνοµολόγηση
νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης
προσωπικού µόνιµου, τακτικού, ορισµένου χρόνου, όπως
επίσης και συµβάσεων µίσθωσης έργου και να καθοριστούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων του δήµου ή της περιφέρειας που αποστέλλονται υποχρεωτικώς προς έλεγχο νοµιµότητας από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας πέραν των προβλεπόµενων στα άρθρα 226 και 229 του παρόντος.
β) Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην
ελεγκτική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την
έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφα-

σίζει για την υπαγωγή ή µη της δηµοτικής ενότητας, δήµου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης ή
για την άρση των απαγορεύσεων του εδαφίου α΄. Επί τη
βάσει της ανωτέρω απόφασης της ελεγκτικής επιτροπής
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης, καλείται ο δήµος ή η περιφέρεια, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσής του. Η ελεγκτική επιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές
τροποποιεί ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα που εγκρίνει η ελεγκτική επιτροπή τίθεται σε ισχύ µετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5. Η ένταξη µίας δηµοτικής ενότητας, δήµου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης έχει ως στόχο
την ικανοποίηση των κριτηρίων της παρ. 3 εδαφ. β΄ i) και
ii) του παρόντος, σε µόνιµη και διαρκή βάση και συµπεριλαµβάνει:
α) την πρόσβαση στις περιπτώσεις δήµων και περιφερειών στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, β) την παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δηµοτικού
ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος εξυγίανσης, από την ελεγκτική επιτροπή, γ) τον περιορισµό των
προσλήψεων, δ) τη διάθεση µέρους ή του συνόλου των
εσόδων, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από ΣΑΤΑ,
του δήµου, της περιφέρειας ή εκείνων που αντιστοιχούν
στη δηµοτική ενότητα για έργα, δράσεις και υπηρεσίες
του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραµµάτων, ε) το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα µε τη βαρύτητα
και τη φύση του προβλήµατος, αλλά δεν θα µπορεί να
ξεπερνά µία δηµοτική περίοδο και στ) τη διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήµου ή της περιφέρειας
στην ελεγκτική επιτροπή.
Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και στο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο αντίστοιχα και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
6. Το ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ελεγκτική επιτροπή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος, θέµατα συγκρότησης και
λειτουργίας της ελεγκτικής επιτροπής.
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ. εφαρµόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δηµοτικών επιχειρήσεων που συστήνονται µετά την 1.1.2011.
Άρθρο 263
Λογαριασµός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης
1. Συστήνεται Λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ο οποίος ονοµάζεται «Λογαριασµός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», µε
σκοπό τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίαν-
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σης των δήµων και περιφερειών.
2. Ο Λογαριασµός χρηµατοδοτείται από τους πόρους
των άρθρων 259 και 260. Το ύψος της χρηµατοδότησης
καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασµού.
Άρθρο 264
Πιστοληπτική Πολιτική
∆ιαδικασία συνοµολόγησης δανείου από
∆ήµους και Περιφέρειες
1. Οι δήµοι και οι περιφέρειες µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του
εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων και για τη χρηµατοδότηση χρεών τους, εφόσον
συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε δήµου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20%
των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
β) το συνολικό χρέος του δήµου και της περιφέρειας
που προβαίνει σε δανεισµό δεν υπερβαίνει ποσοστό των
συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
του.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176
του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Προπληρωµές από τους Κ.Α.Π. προς τους δήµους
και τις περιφέρειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καταβάλλονται εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο δήµος ή η περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο
των δηµοσιονοµικών του δυνατοτήτων και ιδίως αυτών
που έχουν σχέση µε την είσπραξη ιδίων εσόδων,
β) το αντικείµενο της προπληρωµής αφορά στην κάλυψη ανελαστικής δαπάνης,
γ) υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής αναπλήρωσης εντός ενός ηµερολογιακού έτους και
δ) η προκαταβολή δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του
150% του ύψος της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του
δήµου ή της περιφέρειας από τους Κ.Α.Π..
Άρθρο 265
Προϋποθέσεις και όροι δανεισµού
1. Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή
προµηθειών, πρέπει να υπάρχει προκαταρκτική µελέτη ή
προµελέτη ή οριστική µελέτη των έργων ή των προµηθειών, για τα οποία θα συνοµολογηθεί το δάνειο, που να
έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα.

2. Απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνοµολογήθηκε.
3. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συµβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρµόζονται για τις περιφέρειες.
Οι συµβάσεις για τη συνοµολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται µε τέλη και δικαιώµατα υπέρ τρίτων.
4. Τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα στις συµβάσεις
συνοµολόγησης δανείων εκ µέρους περιφερειών µειώνονται στο ένα δεύτερο (1/2). Τα κάθε είδους δικαιώµατα
εµµίσθων ή αµίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή
υποθήκης, προσηµειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος περιφέρειας, µειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο (1/2).
5. Εγγυήσεις του ∆ηµοσίου για τη σύναψη δανείων
παρέχονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών. Η εγγύηση µπορεί να παρέχεται µε όρους που αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει να παράσχει ο δανειζόµενος, στις
οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται και η εκχώρηση πόρων.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή και για τα ιδρύµατα και τα λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που συνιστώνται από περιφέρειες.
7. Η διάρκεια και η είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών που είχαν εκχωρήσει οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή εκχωρούν οι περιφέρειες για
την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δανείων, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πλήρη εξόφληση των δανείων αυτών.
Άρθρο 266
Προγραµµατισµός, προϋπολογισµός και θέµατα
οικονοµικής διαχείρισης των νέων δήµων
1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων
εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.∆., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό.
2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και
των υπηρεσιών τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν
στις δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το
Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική
επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο.
5. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του
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Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
6. Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια
δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του
νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.
7. Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η
εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν
διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα
που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο,
ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις
αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.
8. Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση
της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας.
9. Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως
προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Τα
στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του
άρθρου 175 του Κ.∆.Κ..
10. Στους δήµους, από την ισχύ του παρόντος νόµου,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Η ταµειακή λειτουργία των δήµων διεξάγεται από
ειδική υπηρεσιακή µονάδα, η οποία αποτελεί µέρος της
οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
Άρθρο 267
Μεταβατικές διατάξεις οικονοµικής διαχείρισης δήµων
1. Οι δήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο κα-

ταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους εντός του πρώτου
τριµήνου του 2011.
2. Στον προϋπολογισµό του νέου δήµου, εγγράφονται
υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των
συνενούµενων δήµων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού του νέου δήµου και
πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσµία, οι
προϋπολογισµοί των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής,
δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση
τον προϋπολογισµό των συνενούµενων δήµων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
3. Οι απολογισµοί και ισολογισµοί των πρωτοβάθµιων
δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, έτους 2010 ή
παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο δήµο.
4. Υφιστάµενα δικαιώµατα, υποχρεώσεις, διευκολύνσεις και απαλλαγές οικονοµικής και φορολογικής φύσης, φυσικών και νοµικών προσώπων που κατοικούν, διαµένουν ή δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή δηµοτικές
κοινότητες και οικισµούς δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την επανεξέτασή τους από τα αρµόδια όργανα του νέου δήµου εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και πάντως µέχρι
την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους 2012.
5. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, που
συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, έως την οριστική εναρµόνιση των ορίων ευθύνης των ∆.Ο.Υ. µε τα όρια αυτών, αρµόδια για κάθε δήµο είναι η ∆.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε τον πρώην δήµο, του οποίου ο οικισµός ορίζεται
ως έδρα του νέου δήµου.
6. Οι δήµοι, που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα έως τις
30.9.2011.
7. Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήµου, καθώς και των
διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος
και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι δήµοι, τα νοµικά τους
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι σύνδεσµοι των Ο.Τ.Α. ενηµερώνουν: α) µε τα βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του
προσωπικού που απασχολούν, τη βάση δεδοµένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζοµένων των δήµων», και β) µε
τα οικονοµικά τους στοιχεία, τη βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων». Οι βάσεις δεδοµένων τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στην
Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας αναφορές µε συγκεντρωτικά στοιχεία. Με βάση την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδοµένων πραγµατοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχοι στους ανωτέρω
φορείς, όταν δεν ικανοποιούν συγκεκριµένους αριθµοδείκτες αξιολόγησης. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδοµένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθορίζεται
ο τύπος, το περιεχόµενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο
τρόπος ενηµέρωσης των βάσεων δεδοµένων, οι αριθµοδείκτες αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
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8. Οι διατάξεις του ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρµογή
στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση.
Άρθρο 268
Προγραµµατισµός, προϋπολογισµός –
λογιστικό σύστηµα περιφερειών
1. Οι περιφέρειες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
στο πρώτο εννιάµηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η χρονική
διάρκεια του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι τριετής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται
η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των ετησίων
προγραµµάτων δράσης των περιφερειών, τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής τους, καθώς και το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος υποβολής τους στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
3. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις µητροπολιτικές λειτουργίες της περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες της
µητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις περιφερειακές
ενότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από
γνώµη της Ένωσης Περιφερειών καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις περιφερειακές ενότητες.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας για το
Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική
επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο περιφερειακό
συµβούλιο.
6. Έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι
διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και
του προϋπολογισµού και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
7. Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συµβούλιο
αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και
δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια της οικείας
περιφέρειας. Η παράλειψη της δηµοσιότητας αυτής δεν
επηρεάζει το κύρος της απόφασης του περιφερειακού
συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.
8. Ο προϋπολογισµός, το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης,
η εισηγητική έκθεση της περιφερειακής επιτροπής και οι
αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου που αφορούν
την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι
υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το
ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας καλεί το περιφερειακό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προ-

θεσµία είκοσι (20) ηµερών.
9. Η ταµειακή λειτουργία των περιφερειών διεξάγεται
από ειδική υπηρεσιακή µονάδα που αποτελεί µέρος της
οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
10. Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, υποβάλλει στο περιφερειακό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ηµέρες από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται
στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας. Τα στοιχεία
που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 11 του
άρθρου 24 του ν. 2218/1994.
11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης για την περιφέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών,
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη βεβαίωση εσόδων,
στην ανάληψη υποχρεώσεων, στην έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων, στην ευθύνη και στον καταλογισµό σε βάρος των προσώπων που τα εκδίδουν και τα προσυπογράφουν, στη διαδικασία και το περιεχόµενο του ελέγχου
των χρηµατικών ενταλµάτων, στη χρηµατική διαχείριση
της ταµειακής υπηρεσίας, στη λογοδοσία των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ταµία, στα βιβλία που πρέπει
να τηρούν οι ταµειακές υπηρεσίες και γενικά στην οικονοµική διοίκηση και στο λογιστικό των περιφερειών.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισµού
των περιφερειών.
14. Οι διατάξεις των κανονιστικών πράξεων των παραγράφων 11 έως 13 εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου
του επόµενου της δηµοσίευσής τους έτους. Μέχρι την
κατά τα ανωτέρω εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, για
την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των περιφερειών
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 30/1996. Όπου στις διατάξεις του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος αναφέρονται
«Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση», «Νοµάρχης», «Νοµαρχιακή Επιτροπή», «Νοµαρχιακό Συµβούλιο» και «Γενικός
Γραµµατέας Περιφέρειας», νοούνται αντίστοιχα «Περιφέρεια», «Περιφερειάρχης», «Οικονοµική Επιτροπή»,
«Περιφερειακό Συµβούλιο» και «Ελεγκτής Νοµιµότητας».
15. Οι διατάξεις του ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρµογή
στις περιφέρειες.
16. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση χορήγησης πάγιας προκαταβολής ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια
προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων
που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς
του προϋπολογισµού.
β) Το ποσό της προκαταβολής που δεν µπορεί να υ-
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περβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ποσό
αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
γ) Ο υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το
ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του περιφερειάρχη.
Ο περιφερειάρχης, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη, ώστε να παραµένει πάντοτε
στα χέρια του υπόλογου το αρχικό ποσό της πάγιας προκαταβολής. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σε αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
17. Το άρθρο 165 του Κ.∆.Κ. εφαρµόζεται αναλόγως
και για τις περιφέρειες, τόσο για την υποχρέωση υποβολής των οικείων στοιχείων, όσο και για τις κυρώσεις, που
προβλέπονται σε περίπτωση µη εκπλήρωσής της.
Άρθρο 269
Μεταβατικές ∆ιατάξεις Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Περιφερειών
1. Οι περιφέρειες, που συνιστώνται µε τον παρόντα
νόµο, καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους µέχρι την
31.3.2011.
2. Στον προϋπολογισµό της περιφέρειας εγγράφονται
υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των
καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέχρι
την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού της περιφέρειας και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσµία, οι προϋπολογισµοί των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010. Μετά την πάροδο
της προθεσµίας αυτής, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε τον προϋπολογισµό των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Οι απολογισµοί των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
που καταργούνται, έτους 2010 ή παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την περιφέρεια.
4. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, που
συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, έως την οριστική εναρµόνιση των ορίων ευθύνης των ∆.Ο.Υ. µε τα όρια των
νέων περιφερειών, αρµόδια για κάθε µία από αυτές, είναι
η ∆.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία ορίζεται ως έδρα της.
5. Μέχρι την 28.2.2011 θα ολοκληρωθεί η απογραφή
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών, καθώς και
των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι περιφέρειες, τα νοµικά
τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ενηµερώνουν: α) µε τα
βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του προσωπικού που απασχολούν, τη βάση δεδοµένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζοµένων των περιφερειών», και β) µε τα οικονοµικά
τους στοιχεία τη βάση δεδοµένων «Οικονοµικά Στοιχεία
περιφερειών». Οι βάσεις δεδοµένων τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στην Ένωση Περιφερειών αναφορές µε συγκεντρωτικά στοιχεία. Με βάση

την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων της βάσης
δεδοµένων πραγµατοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχοι στους ανωτέρω φορείς, όταν δεν ικανοποιούν συγκεκριµένους αριθµοδείκτες αξιολόγησης. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση
στις ανωτέρω βάσεις δεδοµένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο
των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενηµέρωσης των
βάσεων δεδοµένων, οι αριθµοδείκτες αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 270
Κόστος Μεταφοράς αρµοδιοτήτων στην Πρωτοβάθµια
και ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση.
1. Οι αρµοδιότητες που µεταφέρονται στους δήµους
και στις περιφέρειες κοστολογούνται εκ των προτέρων.
Η σχετική διαδικασία ρυθµίζεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΛΛ.Α.∆.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 281 παράγραφος 2.
2. Η αναλυτική κοστολόγηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων περιλαµβάνει: α) προσδιορισµό του κόστους
λειτουργίας τους, µαζί µε τις υποδοµές και κάθε είδους
εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται κατά το χρόνο µεταφοράς, β) προσδιορισµό του συνολικού απαιτούµενου
κόστους της αρµοδιότητας κατά την άσκησή της από
τους δήµους και τις περιφέρειες.
Άρθρο 271
Περιουσία των δήµων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 3463/2006 εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις συνένωσης δήµων ή κοινοτήτων κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 179 και 181 του ν. 3463/
2006 εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις προσάρτησης οικισµού τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας κατά
τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 187 του
ν. 3463/2006 εφαρµόζονται αναλόγως και για τους κατοίκους των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται
κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
Άρθρο 272
Μεταβατική ∆ιάταξη
Οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται µε
τον παρόντα νόµο, οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκµίσθωση, µίσθωση ακινήτων, καθώς
και στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών, λαµβάνονται από τη δηµοσίευση του παρόντα νόµου µε την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθµού των µελών τους, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 273
Περιουσία περιφερειών
1. Εφαρµοστέες διατάξεις για τα θέµατα απόκτησης,
διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και

125
κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, όπως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
µε τον παρόντα νόµο. Για την εφαρµογή των ανωτέρω,
όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων αυτών αναφέρεται «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση», «Νοµάρχης», «Νοµαρχιακή Επιτροπή» και «Νοµαρχιακό Συµβούλιο», νοούνται, αντίστοιχα, η «Περιφέρεια», ο «Περιφερειάρχης», η «Οικονοµική Επιτροπή» και το «Περιφερειακό Συµβούλιο».
2.Τα δικαιώµατα για αποκλειστική χρήση των ακινήτων, που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε Ενιαίας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος, διατηρούνται.
Άρθρο 274
Μεταβατική διάταξη
Οι αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων που καταργούνται µε τον παρόντα νόµο, και οι οποίες αφορούν
στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκµίσθωση, µίσθωση
ακινήτων, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών, λαµβάνονται από τη δηµοσίευση
του παρόντα νόµου µε την ειδική πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των µελών τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του π.δ. 242/1996.
Άρθρο 275
Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του
άρθρου 266 του Κ.∆.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσµού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 1 έως
3 του άρθρου169 του Κ.∆.Κ..
Άρθρο 276
Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων
δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των
δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ.. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός, εκτός εάν από το δειγµατοληπτικό έλεγχο
προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεµατικός και συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, ιδίως:
α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα
µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονί-

ζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, δ) η νόµιµη καταβολή του µεριδίου τυχόν συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών ή σε
προγραµµατικές συµβάσεις, ε) η νόµιµη λήψη δανείων, η
παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, στ) η νόµιµη διαχείριση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας και ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων νοµίµων δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από
δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και
πρόστιµα σε βάρος τρίτων.
3. Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο ίδιος
Επίτροπος, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων.
4. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής
του αντιγράφου του απολογισµού ή ισολογισµού του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των
αρµοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό µε τον έλεγχο
στοιχείο, που καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός
του εποµένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος.
5. Η σχετική έκθεση, περί των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο
των υπόχρεων φορέων, διαβιβάζεται στους Υπουργούς
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και στην Επιτροπή
∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής.
6. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 277
Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων
1. Ο αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους
µπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων και
να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νοµίµως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίµων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής
τους από τα αρµόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονοµικές
υπηρεσίες καλεί τούτους, µε έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, να ενεργήσουν
µέσα σε τασσόµενη εύλογη προθεσµία για την είσπραξη
τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόµενη σε δόλο ή
βαριά αµέλεια των διοικούντων τον δήµο και τα νοµικά
του πρόσωπα ή των προϊσταµένων των οικονοµικών υπηρεσιών αυτών παραπέµπει α) τα µεν αιρετά υπαίτια
πρόσωπα µε αιτιολογηµένη εισήγησή του στην Επιτροπή
του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισµό τούτων µε το ποσό της θετικής ζηµίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων
που προκάλεσαν ζηµία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό τούτων.
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Άρθρο 278
Προληπτικός Έλεγχος Συµβάσεων
1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης
έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα
νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης,
χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ και µέχρι ποσού πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά
προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη
σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών τους.
2. Για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου,
η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το καθ’ ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ.
774/1980, όπως ισχύει.
3. Ο αρµόδιος φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επί µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύµβασης.
4. Ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας η σύµβαση που συνάπτεται
είναι άκυρη.
Άρθρο 279
Αίτηση Ανάκλησης
Κατά των Πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιµακίων,
επιτρέπονται αιτήσεις ανάκλησης, σε περίπτωση πλάνης
περί τα πράγµατα ή το νόµο, οι οποίες εκδικάζονται από
το αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα
µε τους όρους, προθεσµίες και τη διαδικασία που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3060/2002
από τις φράσεις «υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµοδίου τµήµατος» έως τις φράσεις «από την κατάθεση
αυτής στη Γραµµατεία του», που εφαρµόζονται αναλόγως.
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 280
Αρµοδιότητες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ι. Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις αρµοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαµβανοµένων
και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους,
όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόµο
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και στους µεταγενέστερους ειδικούς νόµους και στις σχετικές κανονιστικές
διατάξεις, όπως ισχύουν, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες
που περιέρχονται µε το άρθρο 186 του παρόντος νόµου,
στις περιφέρειες.
ΙΙ. Στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις απονέµεται η ά-

σκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρµοδιοτήτων:
1.α. Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δηµοσίων
εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
β. Η διατύπωση γνώµης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιοµηχανίας.
2. Η έκδοση απόφασης για άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατοµικού ή µεταλλευτικού περιεχοµένου σε
παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η έκδοση απόφασης
για την απόκτηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων επί αδειών µεταλλευτικών ερευνών σε παραµεθόριες περιοχές.
3. Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκµετάλλευση σε δήµους.
4. Η έγκριση διενέργειας µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών εντός δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289
Α΄).
5. Η παραχώρηση αλυκών του ∆ηµοσίου, που δεν έχουν εισφερθεί στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Α.Ε.», στους δήµους, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο του
ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄).
6. Ο έλεγχος κυκλοφορίας φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και προϊόντων αρµοδιότητας Ε.Ο.Φ..
7.α. Η τήρηση αντιτύπου Μητρώων Αρρένων των δήµων σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.
β. Οι εγγραφές, µεταβολές, διαγραφές και µετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της οικείας νοµοθεσίας.
γ. Η οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και η επικύρωση του ετήσιου µητρώου Αρρένων.
δ. Η εξέταση των ενστάσεων που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία περί Μητρώων Αρρένων.
8. Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά
τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 24 του ν. 2539/1997
(ΦΕΚ 244 Α΄).
9. Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας
Ζώνης Λιµένα για την ανέγερση κτιρίων «Στέγης Λιµενεργάτη», καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζηµίωσης
φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε µεταλλευτικές επιχειρήσεις.
10. Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιµένα
σε µεταλλευτικές επιχειρήσεις.
11. Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων για διαχείριση και εκµετάλλευση.
12. Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα διοίκησης λιµένα, µε αντάλλαγµα και για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της
Ζώνης Λιµένα.
13. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού οικιστικής
πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού.
14. Η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η διατύπωση
απόψεων σε ότι αφορά προγράµµατα µελετών (Γ.Π.Σ.)
και πολεοδοµικών µελετών.
15. Η έγκριση πολεοδοµικών µελετών σε περιοχές
Β.Ε.ΠΕ, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του
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ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄), όταν υπάρχει φορέας
Β.Ε.ΠΕ..
16. Η έκδοση αποφάσεων, επί ενστάσεων κατά πράξεων αναλογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 279 του
Κ.Β.Π.Ν..
17. Η έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων αναλογισµού, εφόσον δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
18. Η κύρωση πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 12 του ν. 1337/1983
(ΦΕΚ 33 Α΄).
19. Η έγκριση σηµειακών – εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και των
χρήσεων και όρων δόµησης αυτών, σε Ο.Τ. επί του Βασικού Οδικού ∆ικτύου των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αυτό καθορίστηκε µε τις υπ΄αριθµ.
62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701 ∆΄) και 62555/5072/1990
(ΦΕΚ 561 ∆΄) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν εµπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων µέτρων από την
ακτή, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε τοπία ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση
και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόµενες
βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Για τις
τροποποιήσεις της παρούσας τηρούνται οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ
140 Α΄), όπως ισχύει.
20. Η µέριµνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού διαγράµµατος αποτύπωσης του υδατορέµατος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου ή
εντός οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο και η
έκδοση απόφασης επικύρωσης του καθορισµού των οριογραµµών.
21. H κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών προγραµµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η µελέτη θεµάτων δασικής ανάπτυξης.
22. Ο συντονισµός και η εποπτεία της σύνταξης των
πάσης φύσεως δασικών προγραµµάτων σε επίπεδο νοµού, καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης τούτων.
23. Η κατάρτιση µελετών δασοτεχνικών έργων διαπεριφερειακού επιπέδου.
24. Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και η εποπτεία
εφαρµογής των µελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα.
25. Ο σχεδιασµός των αναδασώσεων και της αντιχειµαρρικής προστασίας και η µέριµνα για την κατάρτιση
πολυετών προγραµµάτων περιφερειακού επιπέδου.
26. Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση σταθµών
δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 7 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄).
27. Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασµός µε τα
αναγκαία µέσα και εφόδια και η λειτουργία του περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπυρκαγιών (Σ.Κ.∆.)
σε συνεργασία µε το κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπυρκαγιών (Κ.Σ.Κ.∆.).Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της περιφέρειας, η συντήρηση
και η επισκευή του σε συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆.. Η συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆. για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων µέσων και τη συνδροµή αυτών σε επιχειρήσεις εκτός περιφέρειας.
28. Η µελέτη των προβληµάτων και ο συντονισµός του
έργου της εκµετάλλευσης των δηµοσίων δασών.
29. Ο συντονισµός της διάθεσης και εµπορίας των παραγόµενων δασικών προϊόντων.
30. Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των δηµοσίων δασο-

πονιών. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των µελετών
διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής.
31. Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας. Η µέριµνα κατανοµής του µηχανικού εξοπλισµού στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού.
32. Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη
και επαύξηση του θηραµατικού πλούτου και της άγριας
πανίδας γενικότερα.
33. Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων.
34. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, πινακοποίηση και
τήρηση των απολογιστικών στοιχείων των δασικών προγραµµάτων.
35. Η διάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες οικισµών
µε πληθυσµό µικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
36. Ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και
προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.
37. Η διαχείριση Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), σύµφωνα µε το ν. 5167/1932 (ΦΕΚ 64
Α΄) και του άρθρου 6 του ν.δ. 1254/1949 (ΦΕΚ 288 Α΄).
38. Η άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθµίσεις
του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).
39. Η άσκηση παραλλήλως µε τον ΟΑΕ∆ αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.δ. 2656/
1953 (ΦΕΚ 299 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα εκείνες
που αναφέρονται στην εγγραφή ανέργων, στην ανανέωση κάρτας ανεργίας µη επιδοτούµενων ανέργων και
στον έλεγχο ανεργίας επιδοτούµενων ανέργων δια των
ΚΕΠ.
40. Επιδότηση κόστους εργασίας επιχειρήσεων παραµεθορίων περιοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε το
άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) και των κατ΄ εξουσιοδότησή τους κανονιστικών ρυθµίσεων.
41. Η επιδότηση για πρόσθετη µαθητική, σπουδαστική
και φοιτητική άδεια εργαζοµένων, σύµφωνα µε την
κ.υ.α. 33930/1983 (ΦΕΚ 444 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
42. Η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ- ΣΕΛΕΤΕ σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 30317/1986 (ΦΕΚ 116 Β΄ κ.υ.α.) όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει.
43. Η επιδότηση επιχειρήσεων παραµεθορίων περιοχών για απασχόληση πτυχιούχων σύµφωνα µε το άρθρο
44 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και µε το άρθρο 59 παράγραφος 2 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄).
44. Η χορήγηση ειδικού επιδόµατος σε αποφυλακισµένους κατά το άρθρο 38 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄).
45. Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κτισµάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, κατά ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α΄) και της σχετικής νοµοθεσίας.
46. Η αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής και η έκδοση της
σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 της κ.υ.α. 33165/2006 (ΦΕΚ 780
Β΄), όπως ισχύει.
III. Οι αρµοδιότητες του τοµέα Α΄ (Προγραµµατισµού –
Ανάπτυξης) υπ’ αριθµ. 1 έως και 31, του υποτοµέα ∆ια-
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χείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαµβάνεται στον τοµέα
Γ΄ (Φυσικών πόρων - Ενέργειας- Βιοµηχανίας) και οι αρµοδιότητες του τοµέα ΣΤ΄ (Έργων – Χωροταξίας- Περιβάλλοντος) υπ’ αριθµ. 1 έως 12 του άρθρου 186 του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις µέχρι 30.6.2011.
Μέχρι 31.12.2011 εξακολουθούν να ασκούνται από τις
αποκεντρωµένες διοικήσεις όσες εκ των αρµοδιοτήτων
του υποτοµέα της Αλιείας ασκούνταν από τις κρατικές
περιφέρειες και µε το άρθρο 186 του παρόντος απονέµονται στις περιφέρειες.
ΙV.α. Η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από
την εγκατάσταση µη δηµοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθµών, όπως ειδικότερα ρυθµίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 18 παράγραφος 8, εδάφιο γ΄ του ν. 2946/2001
(ΦΕΚ 224 Α΄) εξακολουθεί να διενεργείται από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζεται ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και
απόδοσης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
β. Αρµόδιος για τη συγκρότηση της Επιτροπής, που
γνωµοδοτεί για την άρση της απαγόρευσης κτήσεως εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί παραµεθορίων περιοχών
(άρθρο 26 παρ. 1 περ. β΄ ν. 1892/1990 – ΦΕΚ 101 Α΄) είναι ο οικείος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει αυτής.
V.α. Mε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα,
καθώς και κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε δασικά έργα, µελέτες και παροχή συναφών υπηρεσιών.
β. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέµα σχετικό µε χωροταξικές, πολεοδοµικές µελέτες
και υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄).
VI.α. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών εντός έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισµός Λειτουργίας των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων.
β. Στον Οργανισµό καθορίζονται, ιδίως:
i. Οι υπηρεσιακές µονάδες και η διάρθρωσή τους (Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα, Τµήµατα και Γραφεία).
ii. Ο τίτλος, οι αρµοδιότητες και η έδρα κάθε µονάδας.
iii. Οι οργανικές θέσεις ανά ∆ιεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθµούς του µόνιµου
προσωπικού.
iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που µπορεί να προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

v. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων
Προϊσταµένων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου
και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων και
vi. Κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
VΙI. Τα Τµήµατα Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) καταργούνται. Ο εξοπλισµός τους περιέρχεται στον οικείο δήµο της έδρας του αντίστοιχου
νοµού, το δε προσωπικό τους µετατάσσεται στον ανωτέρω δήµο, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 258 του
παρόντος.
Προκειµένου για την καταργούµενη Τ.Υ.∆.Κ. της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο εξοπλισµός της περιέρχεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία
µετατάσσεται και το προσωπικό της, κατά ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 256 του παρόντος.
VIIΙ. 1. Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (ΠΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α), πλην του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης,
καταργούνται, ως αποκεντρωµένες µονάδες του ΕΚ∆∆Α,
από 1.1.2011.
2.α. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων ΠΙΝΕΠ, που κατείχε
σε αυτά οργανικές θέσεις µετατάσσεται, αυτοδικαίως,
στην έδρα των οικείων, κατά τόπo, Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και καταλαµβάνει αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου αυτοτελούς τµήµατος που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο. Η µονάδα αυτή υπάγεται απευθείας, στον Γενικό Γραµµατέα και έχει, ως αποκλειστική
αρµοδιότητα, την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου
δυναµικού, στο πλαίσιο των σχετικών αρµοδιοτήτων του
ΕΚ∆∆Α. Για την ανωτέρω µετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
β. Το µόνιµο προσωπικό των καταργούµενων ΠΙΝΕΠ,
που κατείχε σε αυτά προσωποπαγείς θέσεις, δύναται να
µετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚ∆∆Α ή στο ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόµενων, η οποία υποβάλλεται µέχρι 31.12.2010. Σε
αντίθετη περίπτωση µετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έδρα των αντίστοιχων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.
γ. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που µετατάσσονται
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, αντιστοιχούν
προς εκείνα που ασκούσαν στα καταργηθέντα ΠΙΝΕΠ, οι
δε πάσης φύσεως, επιπλέον µισθολογικές διαφορές και
επιδόµατα, που ελάµβαναν εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας
τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και µισθολογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 17 του ν. 3513/2006.
δ. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων στα καταργούµενα
ΠΙΝΕΠ λήγουν, αυτοδικαίως, από πρώτης (1ης) Ιουλίου
2010 και οι υπάλληλοι επανέρχονται στις οργανικές θέσεις, που κατείχαν στους φορείς από τους οποίους είχαν
αποσπασθεί.
ε. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της αποκεντρωµένης διοίκησης δεν ταυτίζεται µε εκείνη των υφι-
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στάµενων κρατικών περιφερειών, η µετάταξη που προβλέπεται από το εδάφιο α΄ της παρούσης, µπορεί να γίνει στη ∆ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της κρατικής περιφέρειας της έδρας
του νοµού, όπου υπηρετούσε το προσωπικό των καταργούµενων ΠΙΝΕΠ, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, η οποία υποβάλλεται µέχρι 30.09.2010. Η µετάταξη
γίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε
κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε συνιστώµενες προσωποπαγείς, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι 31.12.2010. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και µισθολογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 17 του ν. 3513/2006. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα που ελάµβαναν ως υπάλληλοι των καταργούµενων ΠΙΝΕΠ σε
σχέση µε το µισθολογικό καθεστώς του φορέα µετάταξής τους, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Μέχρι
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η µισθοδοσία
των µετατασσόµενων βαρύνει τον προϋπολογισµό του
ΕΚ∆∆Α.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από
πρόταση του ΕΚ∆∆Α ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων του ανωτέρω αυτοτελούς
τµήµατος, της συνεργασίας του µε το ΕΚ∆∆Α, καθώς και
της αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδοµής των καταργούµενων ΠΙΝΕΠ.
IX. Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση συνιστάται συµβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών
περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων.
Το συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
µεριµνά για το συντονισµό των περιφερειών και των δήµων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.∆.Α.»
Άρθρο 281
Πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.»
1.Για την υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την
άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και
την προώθηση της διαπεριφερειακής, διαβαθµηδικής και
διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το πρόγραµµα
Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
«ΕΛΛ.Α.∆.Α.».
2.Το πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», διαρθρώνεται σε
τρεις άξονες:

(α) ο άξονας µε κορµό επιχειρησιακά προγράµµατα όπως «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο µέρος που αφορούν
στους δήµους και τις περιφέρειες.
(β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί συµπληρωµατικά µε
το Ε.Σ.Π.Α. και χρηµατοδοτεί ιδίως µη επιλέξιµα από το
Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις.
(γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των
ανθρωπίνων πόρων, µε αντικείµενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού, το σχεδιασµό της στελέχωσης µε επιστηµονικό
προσωπικό µε βάση την αποτύπωση των αναγκών των
νέων δήµων και περιφερειών.
3. Η χρηµατοδότηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης προέρχεται από εθνικούς πόρους, µε τους οποίους το κράτος χρηµατοδοτεί δραστηριότητες αρµοδιότητας των δήµων και των περιφερειών,
καθώς και από θεσµοθετηµένους πόρους της Αυτοδιοίκησης. Το ποσοστό συµµετοχής της Αυτοδιοίκησης στη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, µετά από γνώµη
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε.. Οι πόροι του προγράµµατος εγγράφονται σε ειδικό κωδικό των λογαριασµών
των άρθρων 259 παράγραφος 5 και 260 παράγραφος 6
του παρόντος, στον οποίον εγγράφονται και όλες οι µεταφερόµενες από 1.1.2011, πιστώσεις των υπουργείων
που χρηµατοδοτούν δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία µεταφοράς των πιστώσεων των
υπουργείων στους ανωτέρω λογαριασµούς, καθώς και η
διαδικασία αποπληρωµής των έργων, µελετών και ενεργειών που είναι σε εξέλιξη και χρηµατοδοτούνται έως το
τέλος του 2010. Το σύνολο των πιστώσεων που θα καταγραφούν ανά βαθµό αυτοδιοίκησης, κατά λόγο αρµοδιότητας και θα µεταφερθούν στον ειδικό κωδικό της παραγράφου 3, θα µεταφέρονται ετησίως ως ποσοστό του εκάστοτε εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
βάσει του κατ’ αναλογία ποσοστού συµµετοχής τους στο
εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2011 ή
του έτους µεταφοράς της αρµοδιότητας.
5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο προτείνεται από
τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο εκδίδεται έως
31.12.2010, µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και της
Ε.Ν.Α.Ε., καθορίζονται το περιεχόµενο, οι πόροι, το σύστηµα διοίκησης, οι διαδικασίες κατάρτισης, τα κριτήρια
ένταξης (όπως η αντιστοιχία µε τους στόχους και τις
δράσεις του προγράµµατος, η ωριµότητα του έργου, η
προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης)
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης του προγράµµατος «ΕΛΛ.Α.∆.Α.».
6. Το πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» διαχειρίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
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βέρνησης και µέλη ορίζονται στελέχη των αρµόδιων υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου, των συµµετεχόντων
στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Υπουργείων και
εκπρόσωποι των κεντρικών συλλογικών οργάνων της
αυτοδιοίκησης. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το
έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και ο τρόπος αξιολόγησής του και καθορίζονται θέµατα λειτουργίας, υποστήριξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτωνΚαταργητικές ∆ιατάξεις - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 282
Γενικές Μεταβατικές διατάξεις
1.α. Για τις αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόµου και στους δήµους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων, που
τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρµόδια όργανα άσκησής τους το Νοµάρχη, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και τη
Νοµαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των
σχετικών αρµοδιοτήτων, για µεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρµόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συµβούλιο και η οικεία οικονοµική
επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήµους ο δήµαρχος, το δηµοτικό συµβούλιο και η οικεία επιτροπή.
β. Για τις αρµοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι
οποίες µεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος
νόµου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατάξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρµόδιο όργανο το Γενικό Γραµµατέα της κρατικής περιφέρειας, από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο περιφερειάρχης.
γ. Η ρύθµιση των προηγουµένων εδαφίων ισχύει και
για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ’ αντιστοιχία, προς τις απονεµόµενες αρµοδιότητες.
2. Όπου στις διατάξεις του ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α΄),
όπως ισχύει, αναφέρεται «περιφέρεια» και «Γενικός
Γραµµατέας περιφέρειας» από την έναρξη άσκησης των
σχετικών αρµοδιοτήτων νοείται η περιφέρεια του παρόντος νόµου και ο οικείος περιφερειάρχης, αντιστοίχως.
Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές, ειδικές υπηρεσίες και
λοιπά όργανα, τα οποία λειτουργούν, στο πλαίσιο του
ν. 3614/2007, όπως ισχύει, στην κρατική περιφέρεια και
καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, από το ανωτέρω χρονικό σηµείο, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην περιφέρεια.
3. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρονται ως αρµόδια όργανα ο πρόεδρος της κοινότητας και το κοινοτικό συµβούλιο, από την έναρξη άσκησης των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, νοούνται ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο, αντιστοίχως.
4. Προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων
διατάξεων και ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων, από τον
παρόντα νόµο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση µε το
περιεχόµενό του.

5. Η αρµοδιότητα της παραγράφου II υπ΄ αριθµ. 46 του
άρθρου 280 του παρόντος, από τη δηµοσίευσή του και
µέχρι 31.12.2010 ασκείται από τις κρατικές περιφέρειες.
6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το κύρος των
υφιστάµενων αδελφοποιήσεων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µέχρι την υποκατάστασή τους από αντίστοιχες
των περιφερειών.
7. Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήµους και
τις περιφέρειες, των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται
στα άρθρα 94 παράγραφος 4 αριθµ. 13 και 186 παράγραφος Η΄ υπ΄αριθµ.1 και 2 ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αντίστοιχοι οικονοµικοί πόροι.
8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος αναστέλλονται οι
προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού.
Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, που καταρτίζονται από
τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δεν µπορεί να αφορούν αριθµό ατόµων µεγαλύτερο εκείνου που περιελάµβαναν οι
συµβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 1η Ιανουαρίου
2010.
Η άρση της αναστολής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
9. Για την οργανωµένη συνεργασία, προαγωγή κοινών
σκοπών και εκπροσώπηση των δήµων και των περιφερειών της χώρας συνιστώνται:
α) Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, στις οποίες συµµετέχουν υποχρεωτικά ως µέλη, δια των εκπροσώπων
τους, όλοι οι δήµοι εντός της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας των περιφερειών.
β) Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι
Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, και
γ) Ένωση Περιφερειών, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι περιφέρειες της
χώρας.
Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Έδρα κάθε Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων είναι η έδρα
της περιφέρειας, ενώ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Αθήνα.
Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων είναι η γενική συνέλευση και η διοικούσα επιτροπή.
Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι:
i. το διοικητικό συµβούλιο,
ii. η εκτελεστική επιτροπή,
iii. ο πρόεδρος και
iv. το εποπτικό συµβούλιο.
Πόροι των Ενώσεων είναι οι εισφορές των µελών τους
που καθορίζονται µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 259 και της παραγράφου 5 του άρθρου 260 του παρόντος, ως ποσοστό επί του ποσού των
αντίστοιχων ΚΑΠ, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από γνώµη των ανωτέρω
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Ενώσεων, καθορίζονται:
i. ο σκοπός σύστασής τους,
ii. η εκπροσώπηση των δήµων και των περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους σε αυτές,
iii. η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και ο τρόπος ανάδειξης αυτών.
iv. οι αρµοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων
τους,
v. η περιουσία, η οικονοµική διοίκηση, η διαχείριση και
ο οικονοµικός έλεγχος των πόρων τους,
vi. το προσωπικό, η οργάνωση, ο τρόπος κατάρτισης
των οργανισµών λειτουργίας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και
vii. η δυνατότητα λειτουργίας των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων, υπό µορφή παραρτηµάτων, ανά περιφερειακή ενότητα και στις έδρες των αντίστοιχων νοµών.
Είναι, επίσης, δυνατή η πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων για
την περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες.
10. Μέχρι την 31.12.2010 µε πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ύστερα από γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, εκδίδεται
το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου
για την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και για τις Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων. Μέχρι την ανάδειξη των
νέων οργάνων διοίκησης, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος εξακολουθούν να λειτουργούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 197/1978 (ΦΕΚ 43
Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θητεία των οργάνων διοίκησής τους παρατείνεται µέχρι την εκλογή
και συγκρότηση των νέων.
11. Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησής
τους η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
διαλύονται. Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και οι
Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, αντίστοιχα, υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών, περιλαµβανοµένης και της ένταξης του
προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων µε σχέση
έµµισθης εντολής.
12. Μέχρι την 31.12.2010 µε πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από γνώµη της ΕΝΑΕ, εκδίδεται, το
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 9, για τη σύσταση
και λειτουργία της Ένωσης Περιφερειών. Από την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών,
η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)
διαλύεται και η Ένωση Περιφερειών υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτής, περιλαµβανοµένης και της ένταξης του προσωπικού
της, καθώς και των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής.
Από 1.1.2011 και µέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη των οργάνων της εξακολουθεί να λειτουργεί, προσωρινά, η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.13 παράγραφος 39 ν. 2307/1995, όπως ισχύει, η οποία διοικείται από επιτροπή, αποτελούµενη από τους περιφερειάρχες. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο περιφερειάρχης Αττικής. Η επιτροπή, διαχειρίζεται µόνο άµεσα λειτουργικά
ζητήµατα της Ένωσης και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των ανωτέρω αρχαιρεσιών.
13. Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση

Περιφερειών γνωµοδοτούν σε περίπτωση µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων σε δήµους και σε περιφέρειες, αντιστοίχως.
14. Εγκρίσεις και παροχή γνωµοδοτήσεων, που απαιτούνται στο πλαίσιο διαχείρισης των µητροπολιτικού χαρακτήρα πάρκων της περιφέρειας Αττικής και των υπερτοπικών διαδηµοτικών χώρων πρασίνου παρέχονται, κατά το µεταβατικό διάστηµα της παραγράφου I Α 4 του
άρθρου 210 από τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ρυθµίζουν τη λειτουργία τους.
15. Μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων που
θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Νοεµβρίου του
2010, οι υφιστάµενοι δήµοι, κοινότητες και νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους.
16. Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011 και λήγει την
31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόµιση ετών, για την ίδια περίοδο,
νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.
17. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος
σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή
πληρωµής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται
από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια.
Κατά το ίδιο διάστηµα δεν εφαρµόζεται το άρθρο 275
του παρόντος, για τις δαπάνες των περιφερειών.
18. Η αναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος και ειδικά για τη δηµοτική περίοδο 2011 – 2014 ισχύει για δήµους µε πληθυσµό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.
19. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 49 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄), ισχύουν µέχρι 31.12.2010 και καταλαµβάνουν και τις
συµβάσεις που έχουν συναφθεί µετά την 1.1.2010, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν µετά την
τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου 2010.
Άρθρο 283
Τελικές Ρυθµίσεις
1. Οι δήµοι που συνιστώνται µε το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και
χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαµβάνονται
και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες
διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήµο αυτοδικαίως, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθεµία από αυτές.
2. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα.
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Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, µετά την
έναρξη ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώµατα, περιλαµβανοµένων και των εµπραγµάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι εκκρεµείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους, δίκες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόµενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε µία από
αυτές.
3. Λοιπές αρµοδιότητες Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν µε διατάξεις τυπικών νόµων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν
έχουν απονεµηθεί στις περιφέρειες µε το άρθρο 186 του
παρόντος, ούτε έχουν µεταβιβασθεί στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και στους δήµους ασκούνται, µετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, µε εξαίρεση θέµατα διαχείρισης και προστασίας
των δασών, καθώς και θέµατα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
4. Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωµένων
διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί µε τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
καταργούµενων περιφερειών συµπεριλαµβανοµένων και
των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συµµετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεµείς δίκες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωµένες διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης
για καθεµία από αυτές.
5. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύστερα από σύµφωνη γνώµη των συµβουλίων των οικείων δηµοτικών κοινοτήτων
και γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να ανακαθορίζεται ο αριθµός και τα όρια των δηµοτικών κοινοτήτων στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των
100.000 κατοίκων. Επίσης, µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη των οικείων συµβουλίων δηµοτικών ή
τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
και γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να συγχωνεύονται δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όµορο δήµο ύστερα και από σύµφωνη
γνώµη του συµβουλίου του δήµου στον οποίον εντάσσονται.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και γνώµη του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου, µπορεί οικισµός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει τοπική ή δηµοτική κοινότητα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31η Αυγούστου 2010 εντάσσονται σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήµου τα υφιστάµενα τοπικά διαµερίσµατα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του ∆ήµου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, ∆αφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης και
Τερψιθέας του ∆ήµου Λαρισαίων.
8. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος
κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δηµοσιοποιούνται και

µε παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις του αντίστοιχου ειδικού νόµου.
9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συστήνεται Επιτροπή για
τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης η οποία αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
ως Πρόεδρο,
β) έναν Σύµβουλο της Επικρατείας, που ορίζεται από
τον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
γ) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
δ) έως τρία µέλη ∆ΕΠ,
ε) τον Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
στ) τον Γενικό ∆ιευθυντή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ζ) τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
η) τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
θ) τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και έναν
εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας,
ια) δύο εκπροσώπους εργαζοµένων συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης.
Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται
τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ένας υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Το σχέδιο του ανωτέρω Κώδικα, που θα συντάξει η αντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί
στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης
του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής, και ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και τη
γραµµατειακή υποστήριξή της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της ανωτέρω επιτροπής,
των ειδικών εισηγητών και των µελών της γραµµατείας
της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
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ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης συγκροτείται
Επιτροπή για την σύνταξη «Κώδικα περί Εσόδων των ∆ήµων και Περιφερειών».
Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως
πρόεδρο,
β) έναν Σύµβουλο της Επικρατείας και έναν Σύµβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα
µε τον Κώδικα ∆ικαστικών Λειτουργών,
γ) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, που υπηρετεί
στη Γενική Γραµµατεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
δ) τον Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ε) τον Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου
Οικονοµικών,
στ) τον ∆ιευθυντή Οικονοµικών των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,
ζ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας,
η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.
Η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται
από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΟΤΑ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της ανωτέρω επιτροπής,
των ειδικών εισηγητών και των µελών της γραµµατείας
της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων ∆ήµων και Περιφερειών», υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύµφωνα µε
την διαδικασία του άρθρου 76 παρ.6 του Συντάγµατος
και καταρτίζεται εντός της προθεσµίας που ορίζεται
στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.
11. Όλοι οι πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι
στους οποίους δεν επέρχεται καµία µεταβολή περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην
απόφαση αυτή αναγράφεται ο συνολικός πληθυσµός καθενός ΟΤΑ και αναλυτικά ο πληθυσµός των δηµοτικών
και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσµός των περιφερειακών ενοτήτων.
12. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσµό, περιλαµβανοµένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων,
νοείται ο πραγµατικός πληθυσµός, όπως εµφανίζεται
στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που έχουν κυρωθεί και
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών κυρώνονται και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως τα αποτελέσµατα του πραγµατικού πληθυσµού της απογραφής του 2001 για τα δηµοτικά διαµερίσµατα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του παρόντος.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τη γραµµατειακή υποστήριξη των εκπροσώπων των δηµοτικών
και περιφερειακών αρχών στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής Περιφερειών και του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της
Ευρώπης, ορίζονται υπάλληλοι του ιδίου Υπουργείου καθώς και τα πρόσωπα που υποδεικνύονται για τα σκοπό
αυτό από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και την
Ένωση Περιφερειών.
15. Το Ν.Π.∆.∆. «Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων» (Ε.Π.Κ.Α.) εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητές του, σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία του.
16. Τα ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα (∆Η.ΠΕ.ΘΕ) εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
που τα διέπει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
17. ∆ιατάξεις νόµων και κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην εδαφική περιφέρεια
των συνενούµενων ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν.
18. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη λειτουργία δηµόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών νοµικών προσώπων, που εδρεύουν σε συνενούµενους δήµους και δεν
στερούν τους δηµότες εξυπηρετήσεων που παρείχοντο
από τον καταργούµενο δήµο.
19. Για τη νόµιµη συγκρότηση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄)
προς άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόµου, δεν απαιτείται
η συµµετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
20. Στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις συµβάσεων
κατασκευής, παραχώρησης και εκµετάλλευσης λιµένα αναψυχής, που έχουν καταρτιστεί από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, υπεισέρχονται οι δήµοι στη χωρική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν οι οικείες εγκαταστάσεις.
21. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 165 του Κ∆Κ συνιστά για τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 17 του άρθρου 268 του παρόντος, σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
22. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών του άρθρου 7 του
Κ∆Κ, µπορεί να ορίζεται οικισµός ως ιστορική έδρα δήµου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται
σχετικό αίτηµα από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ή αίτηµα από το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 284
Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63, του
ν. 3801/2009, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 163 Α΄),
καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσοδα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήµισης και ακίνητης
περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούµενη διάταξη, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Συµβάσεις που λήγουν προ της 31.12.2010 και αφορούν µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι αρµοδιότητες των ο-
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ποίων περιέρχονται από 1.1.2011 στους ∆ήµους σύµφωνα µε το άρθρο 94 του παρόντος, εφόσον δεν προβλέπουν δυνατότητα παράτασης, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 31.12.2010, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του π.δ. 242/1996. Αναπροσαρµογή του µισθώµατος χωρεί βάσει των κανόνων της καλής πίστης, χωρίς να θίγονται οι λοιποί όροι της σύµβασης.
3. Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δηµοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 249 του
π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) και δεν έχουν εκπληρώσει,
µέσα στην τασσόµενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου προθεσµία, µέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους
(καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.) µπορούν, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του και εφόσον εξακολουθούν
να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220
Α΄) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Για την απόσπαση προσωπικού από συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ανεξάρτητη αρχή σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, σε
Ν.Π.∆.∆. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη της οικείας ανεξάρτητης αρχής».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Βοηθών Συνηγόρων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου
λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος».
6. ∆εκαπέντε από τις θέσεις ειδικών επιστηµόνων µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ
10 Α΄), οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος ή κενώνονται εφεξής για οποιονδήποτε λόγο,
καταργούνται. Η κατάργηση δεν καταλαµβάνει θέσεις,
για την πλήρωση των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προκήρυξη.
7. Οι ασκούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθήκοντα επιστηµονικού προσωπικού µε απόσπαση, υπάγονται εφεξής στο καθεστώς της παραγράφου 3
του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και από
της ισχύος του παρόντος λογίζεται ότι πληρούν αυτοδίκαια µε απόσπαση αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, για την οποία
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη. Αν έχουν ήδη συµπληρώσει δύο παρατάσεις της απόσπασης ή δύο µήνες
πριν τη συµπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή
τους τη µετάταξή τους σε αντίστοιχη οργανική θέση της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, άλλως η
τρέχουσα απόσπασή τους λήγει µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Σε περίπτωση
που η αίτηση µετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει
αυτοδίκαια.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε αυτές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 7 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), ισχύουν και για τους υπηρετούντες µε απόσπαση στη
Γραµµατεία του Συνήγορου του Πολίτη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η µετάταξη µπορεί να γίνει
σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας µε τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο µετατασσόµενος. Για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που µετατάσσεται ισχύουν αναλογικά οι ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52Α΄).
9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
πέµπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) η φράση «τρεις
(3) συνταξιούχους Ανώτατους ∆ικαστικούς Λειτουργούς
της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νοµικούς Συµβούλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους» αντικαθίσταται από τη φράση «τρεις (3) συνταξιούχους ∆ικαστικούς Λειτουργούς της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους
Λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».
10. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τα υφιστάµενα, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, κοινά υπηρεσιακά συµβούλια Ν.Π.∆.∆., ανασυγκροτούνται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής.»
Οι διατάξεις της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 µετά τη φράση «επιλέγονται υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «µε βαθµό Α΄».
12. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ως άνω ισχύουν και για όσους υπηρετούν ήδη
σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης σε υπηρεσία
άλλη από αυτή που ανήκουν οργανικά προκειµένου να
κριθούν για επιλογή στη θέση αυτή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού.»
13α. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 157,
158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010,
τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π), της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, για τα οποία επιτρέπεται η υπαγωγή τους στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και στο Σ.Ε.Π. του εποπτεύοντος υπουργείου καθώς και η προσαρµογή τους
προς τις ρυθµίσεις του άρθρου 159 µε κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
β. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συµβούλια των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.
14. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 159 του
ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, καταργούνται.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«2. Οι ειδικότητες του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών
βαθµίδων ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας θα πρέπει
να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του µονίµου προσωπικού, που σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται
για την κατάληψη θέσης προϊσταµένου των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε το αντικείµενο
αυτών. Με τους οικείους οργανισµούς, επιτρέπεται να
καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις
οποίες θα επιλέγονται προϊστάµενοι των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων.»
16. Παρατείνεται από τη λήξη της και για τριάντα (30)
ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008

(ΦΕΚ 22 Α’), προθεσµία για τις νοµαρχιακές και τοπικές
εφηµερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν
εντός της ανωτέρω προθεσµίας στη Γενική Γραµµατεία
Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο
της συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.
Εντός της ανωτέρω προθεσµίας οι προαναφερόµενες
εφηµερίδες µπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας, προκειµένου να λάβουν γνώση για
τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συµπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους.
Άρθρο 285
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του καταργείται.

136
Άρθρο 286
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2011 εκτός των διατάξεων που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του πρώτου, δευτέρου και τρίτου
µέρους, σε σχέση µε τη διενέργεια των εκλογών, των άρθρων 100, 204 παράγραφος ΣΤ΄, 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παράγραφος 7, 269 παράγραφος 5, 272, 274, 280 παράγραφοι VI και VIII, 282
παράγραφοι 7, 8,11 και 14, 283 παράγραφοι 9, 10,11,12,13,16, 17 και 18,
284 και 285, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων προς έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων, που ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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