ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ΄,16 Απριλίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 31.12.2012
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου: «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 256 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄/
31.12.2012) και έχει ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκόπιµο να ρυθµιστούν µέχρι την παρέλευση του
τρέχοντος ηµερολογιακού έτους προκειµένου να µην
δηµιουργηθούν προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία
του κράτους.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Ζητήµατα αρµοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του
ν. 3852/2010
1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), που τους µεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόµου, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως µε σχετικές αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονοµικών σε ζητήµατα αρµοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθµίζονται και ζητήµατα µεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονοµικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται στους δήµους, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτοµερειακό
ζήτηµα.
2. Με όµοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από
τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε
αυτούς στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περίπτωση α΄
της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.
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Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παρ. 2, 3 και 4
και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω
νόµου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης σε αυτά
σχετικής προθεσµίας.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα
µε τα ανωτέρω καταργείται από της δηµοσιεύσεως του
παρόντος.
Άρθρο 2
Ζητήµατα συµβάσεων ορισµένου χρόνου και
µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009,
για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µονίµου προσωπικού και του
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή των ανωτέρω
δεν αυξάνεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων που θα προσληφθούν µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου όπως καθορίζεται µε τη διαδικασία της 6/5.5.2009 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄ 70) και ισχύει κατ’ έτος.
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του φορέα
στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθµός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου
και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτηµα περιλαµβάνεται και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.»
3. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και
µίσθωσης έργου, βάσει αιτηµάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, για τα οποία
έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ισχύει, έως
31.12.2012, µπορούν να συναφθούν έως 31.12.2013 και
εν συνεχεία να υλοποιηθούν.
Άρθρο 3
Ζητήµατα αποζηµίωσης αιρετών της παραγράφου 1
του άρθρου 93 του ν. 3852/2010
Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του άρθρου 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του άρθρου 93 για όλο το
διάστηµα της θητείας τους, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιµισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά
όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιµισθίας λαµβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής

τους θέσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές
προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισµού του οικείου ΟΤΑ.
Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται
περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν είτε
την αντιµισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούµενοι
αυτής, να λαµβάνουν τη σύνταξή τους.
Η ενάσκηση του δικαιώµατος επιλογής λαµβάνει χώρα
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την
ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, µε δήλωσή
τους στο Δήµο και στον φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, η ενάσκηση
του δικαιώµατος επιλογής λαµβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου. Παρελθούσης άπρακτης της
προθεσµίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της
οργανικής τους θέσης.»
Άρθρο 4
Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄
87), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η
αρµοδιότητα της νέας, µετά τη συγχώνευση, Δηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήµου.
Σε περίπτωση που για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών
ύδρευσης - αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής
περιφέρειας του δήµου αναλαµβάνεται από υφιστάµενη
Δ.Ε.Υ.Α., η χωρική αρµοδιότητα αυτής επεκτείνεται αναλόγως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή µπορεί να ληφθεί µέχρι 31.12.2014 εάν δε έχει ήδη ληφθεί, µπορεί να ανασταλεί η εφαρµογή της, εν όλω ή εν µέρει, µε νεότερη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, κατά την αυτή διαδικασία, µέχρι 31.12.2014. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και κατά την αυτή διαδικασία, η
εν µέρει επέκταση της κατά τα ανωτέρω χωρικής αρµοδιότητας της τυχόν υφιστάµενης Δ.Ε.Υ.Α..
Έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. µε δικαιούχους Δήµους δύνανται να υλοποιηθούν είτε από
τους Δήµους είτε από τις Δ.Ε.Υ.Α., ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρµοδιότητας αυτών.»
Άρθρο 5
Ζητήµατα εφαρµογής του προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ»
1. Η διάρκεια του προγράµµατος Θησέας, η οποία είχε
παραταθεί ως 31.12.2012 µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

3
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»», όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012
(Α΄ 31 ), παρατείνεται έως 31.12.2014.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3274/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση οριστικά ενταγµένων έργων ή µελετών του Προγράµµατος Θησέας, που πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε, η τροποποίηση και η ανάκληση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και εκείνων του άρθρου 9 του
παρόντος νόµου.»
Άρθρο 6
Παράταση προθεσµίας συγχωνεύσεως Φ.Ο.Δ.Σ.Α.
Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 διάστηµα έξι (6) µηνών υποχρεωτικής συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσµους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, για συνδέσµους που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυµες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ παρατείνεται έως 31.12.2013.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από
1.12.2012.
Άρθρο 7
Συγκρότηση παρατηρητηρίου οικονοµικής
αυτοτέλειας ΟΤΑ
Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 228) προστίθεται τελικό
εδάφιο ως εξής:
«Το Παρατηρητήριο συγκροτείται και συνεδριάζει νοµίµως µε τη συµµετοχή τουλάχιστον του Προέδρου και
των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 8
Αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών
1. Η Διεύθυνση «Οικονοµικών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών µετονοµάζεται
σε Διεύθυνση «Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και
αναδιαρθρώνεται ως εξής:
Η Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρµόδια για την επεξεργασία, εφαρµογή και ερµηνεία του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα, καθώς
και την παρακολούθηση και επεξεργασία οικονοµικών
στοιχείων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των πάσης φύσεως νοµικών τους προσώπων.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή
Τµήµατα, ως ακολούθως:
Α. Στο Τµήµα Περιουσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για

θέµατα όπως:
α. Τα ζητήµατα που άπτονται των εµπραγµάτων και ενοχικών δικαιωµάτων επί της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αυτών, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης και της εν γένει αξιοποίησης αυτής.
β. Τα ζητήµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή
των διατάξεων για την κήρυξη και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Ο.Τ.Α..
γ. Τα ζητήµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή
των διατάξεων για τον καθορισµό των ορίων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού και την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισµού ορίων.
δ. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης και τήρησης από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτηµατολογίων των ακινήτων τους.
ε. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και ενηµέρωση της βάσης
δεδοµένων ακίνητης περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
στ. Η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την
οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρµόδιο Υπουργείο και φορέα
για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ζ. Η υποστήριξη εφαρµογής προγραµµάτων για την εξυγίανση των οικονοµικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
η. Η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που
διέπουν τις δωρεές, τα κληροδοτήµατα και τις κληρονοµίες υπέρ αυτών.
θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέµατα του Τµήµατος.
Β. Στο Τµήµα Εσόδων, το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
α. Η κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσµικού πλαισίου που ρυθµίζει τα έσοδα των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β. Η ανάπτυξη µηχανισµού βεβαίωσης και είσπραξης
των εσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που προέρχονται από θεσµοθετηµένους φόρους, τέλη,
εισφορές και δικαιώµατα.
γ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου
που διέπει το φορολογικό σύστηµα αυτών και η µέριµνα
για τον εκσυγχρονισµό του.
δ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου
που διέπει τη φορολογική αποκέντρωση.
ε. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου
που διέπει τα έσοδα των νοµικών προσώπων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
στ. Η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την
οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρµόδιο Υπουργείο και φορέα
για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ζ. Η υποστήριξη εφαρµογής προγραµµάτων για την εξυγίανση των οικονοµικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
η. Η συγκρότηση και η συνδροµή στη λειτουργία των
επιτροπών συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων.
θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες
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των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέµατα του Τµήµατος.
Γ. Στο Τµήµα Οικονοµικής Διοίκησης και Προϋπολογισµού, το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
α. Η κατάρτιση των προϋπολογισµών, απολογισµών
και η εν γένει οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως νοµικών τους προσώπων.
β. Η σύσταση και λειτουργία της ταµειακής τους υπηρεσίας, η συνοµολόγηση των δανείων τους, η είσπραξη
των εσόδων και η πληρωµή των δαπανών τους.
γ. Η εφαρµογή από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και της αναλυτικής λογιστικής.
δ. Ο καθορισµός και σχεδιασµός των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να τηρούν.
ε. Ο καθορισµός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που εκδίδουν.
στ. Τα ζητήµατα που άπτονται κάθε είδους οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και όσα άπτονται
του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών τους.
ζ. Η µέριµνα για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού
πλαισίου για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό
αυτών.
η. Η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την
οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε συναρµόδιο Υπουργείο και φορέα
για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
θ. Η υποστήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων για
την εξυγίανση των οικονοµικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει τις προγραµµατικές συµβάσεις και η
εφαρµογή τούτου.
ια. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισµού, του
απολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
ιβ. Η εισήγηση και η επεξεργασία ρυθµίσεων και πράξεων για ζητήµατα που αφορούν τον καθορισµό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιµισθίας, των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζηµιώσεων των αιρετών οργάνων τους.
ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέµατα του Τµήµατος.
Δ. Στο Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο
είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
α. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία βάσεων δεδοµένων επιχορηγήσεων και λοιπών οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εξαγωγή και επεξεργασία
από τις βάσεις αυτές αριθµοδεικτών αξιολόγησης όλων
των υπόχρεων για την παροχή στοιχείων φορέων.
β. Η υποστήριξη εφαρµογής προγραµµάτων για την εξυγίανση των οικονοµικών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
γ. Η κατάρτιση και διαχείριση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων και αναφορών, καθώς και η παροχή
σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ-

πουργείου µε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων, ιδίως µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, την Οικονοµική Επιθεώρηση του Υπουργείου
Οικονοµικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., την
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών.
δ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και
πραγµατοποίησης των δαπανών, καθώς και των ελέγχων
που διενεργούνται σε αυτούς.
ε. Τα ζητήµατα που άπτονται των ενοποιηµένων ετήσιων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
στ. Η συγκέντρωση οικονοµικών δεδοµένων από τα
µητρώα δεσµεύσεων που σχετίζονται µε τον τακτικό
προϋπολογισµό και τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τακτική βάση.
ζ. Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόµενων αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία των µητρώων δεσµεύσεων και σχετικά µε καθυστερηµένες πληρωµές.
η. Η πραγµατοποίηση εκτιµήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιηµένων προϋπολογισµών, η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των σχετικών οικονοµικών λογιστικών δεδοµένων.
θ. Η εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας
των οικονοµικών δεδοµένων που υποβάλλονται από
τους εποπτευόµενους φορείς.
ι. Η ενηµέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης για
την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ια. Η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την
οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε συναρµόδιο Υπουργείο και φορέα
για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ιβ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέµατα του Τµήµατος.
Ε. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα,
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Διοικητικού-Οικονοµικού.
2. Η Διεύθυνση «Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και
Διεθνών Οργανισµών» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, µετονοµάζεται σε Διεύθυνση «Οικονοµικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και σε αυτήν προστίθεται Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Α. Το Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι αρµόδιο για θέµατα που αφορούν τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως:
α. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους κατά το
µέρος που αφορά τα έσοδα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
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β. Ο καθορισµός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και η
κατανοµή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους και
την υλοποίηση εξειδικευµένων δράσεων.
γ. Η καταβολή της µισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών.
δ. Η διαχείριση των Κ.Α.Ε. των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε. Η διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις µετακινήσεις προσωπικού από και προς τις Περιφέρειες.
στ. Η επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισµού που εγγράφονται ως µεταβιβαστικές
πληρωµές στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
ζ. Η επιχορήγηση Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
η. Η κατανοµή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήµισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραµονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε
άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
θ. Η έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών
oργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι µέλη συνδέσµων.
ι. Η σύµπραξη στην επεξεργασία ρυθµίσεων και η έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το µέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισµό αυτών.
ια. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέµατα του Τµήµατος.
ιβ. Η κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
Β. Στο Τµήµα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
3. Για την υποστήριξη του αντικειµένου της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατά είκοσι. Οι κλάδοι των θέσεων αυτών ανά κατηγορία είναι: ΠΕ Διοικητικού 9 θέσεις,
ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού 4, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων 1.
Για την κάλυψη των θέσεων αυτών τυγχάνει εφαρµογής
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της από 18.9.2012 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
4. Καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 9
Αντιµισθία Αντιδηµάρχων νησιωτικών
δηµοτικών κοινοτήτων
Μετά το τρίτο εδάφιο, της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.
3852/2010, ως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:
«Στον αριθµό των αντιδηµάρχων που δικαιούνται αντιµισθίας, κατά το προηγούµενο εδάφιο, προστίθενται οι
αντιδήµαρχοι που ορίζονται κατά το άρθρο 207.»

Άρθρο 10
Παράταση της προθεσµίας συµψηφισµού κυρίων
οφειλών Δήµων
Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΣΤ3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. ΣΤ’ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 22) τροποποιείται
ως εξής:
« Η προθεσµία της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από
30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, παρατείνεται έως την 31.6.2013.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής
1. Η µεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο Παράρτηµα V 2 του
ν.
4046/2012 (Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της
ΠΥΣ 7/ 28.2.2012 (Α΄ 39) λήγει την 28.2.2013.
2. Έως τη νέα λήξη της µεταβατικής περιόδου λειτουργίας, ισχύει ο διορισµός των µελών της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο µόνο της ΠΥΣ 37/4.10.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 466).
Άρθρο 12
Λειτουργία ΕΤΕΑ
1. Από 1.1.2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) τα ταµεία και οι
τοµείς επικουρικής ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε
αίτηµα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄
41), εφόσον µέχρι 31.12.2012: α) δεν έχουν υποβληθεί
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας αναλογιστικές µελέτες και καταστατικά κατά
τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160)
ή β) έχουν υποβληθεί και απορριφθεί. Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί µέχρι 31.12.2012 αναλογιστικές
µελέτες και καταστατικά και εκκρεµεί η επεξεργασία
τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντίστοιχα, η προθεσµία υποχρεωτικής ένταξής τους στο ΕΤΕΑ παρατείνεται έως την
28.2.2013.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.
3. Οι παροχές που χορηγούνται στους µέχρι
31.12.1992 ασφαλισµένους, καθώς και στους συνταξιούχους του Λογαριασµού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συµπληρωµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασµού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ), σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 3554/ 2007 (Α΄80) εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΕΤΑΤ, από ειδικό λογαριασµό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια Τράπεζα.
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4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλογιστική µελέτη, γνώµη του ΔΣ
του ΕΤΑΤ και γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρµόζονται οι καταβαλλόµενες από το
ΕΤΑΤ προσυνταξιοδοτικές παροχές και παροχές ΛΑΚ. Η
αναλογιστική µελέτη εκπονείται εντός δύο (2) µηνών από την ανάθεση από το ΔΣ του ΕΤΑΤ. Η αναλογιστική µελέτη ανατίθεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος της
διάταξης αυτής.
Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων αποσπασµένου προσωπικού
της ΔΕΗ ΑΕ σε Ασφαλιστικά Ταµεία
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους
υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ και ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης
µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν. 4024/2012 που αφορούν στο µισθολογικό καθεστώς
των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, για δε
τους µε διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να βαρύνουν
τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι
προέρχονται.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3655/2008 (Α΄58) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους
υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης
µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν. 4024/2012 που αφορούν στο µισθολογικό καθεστώς
των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 81 του ν.
3655/2008 (Α΄58) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους
υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το
ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης
µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν. 4024/2012 που αφορούν στο µισθολογικό καθεστώς
των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη: α) όσον αφορά στους αποσπασµένους από τη ΔΕΗ ΑΕ, βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ,
και το ΕΤΕΑ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν. 4024/2012 που αφορούν στο µισθολογικό καθεστώς
των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, β) όσον
αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, αποσπασµένους ή µε διάθεση στο ΕΤΕΑ υπαλλήλους, βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.»
5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 46 του ν. 4075/
2012 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, φράση ως εξής:
«καθώς και στο αποσπασµένο στο ΤΑΥΤΕΚΩ προσωπι-

κό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί µε απόσπαση στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
Άρθρο 14
Στελέχωση ΑΕΔΑΚ
Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας
ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται να
αποσπώνται προσωρινά στην Εταιρεία µέχρι τρεις (3) υπάλληλοι µε ειδικά προσόντα ή εµπειρία από οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισµό ή φορέα γενικά του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ., µε κοινή απόφαση των
οικείων Υπουργών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού συµβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρκειας
της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπώµενου στη θέση που
οργανικά κατέχει. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων, τα
πάσης φύσεως επιδόµατα και οι εργοδοτικές εισφορές
προς τα αντίστοιχα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την Εταιρεία.
Άρθρο 15
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4. της παρ. ΙΑ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3, του άρθρου 10, της µε ηµεροµηνία
19.11.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 29),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από 1.1.2014, το προβλεπόµενο από τις διατάξεις
του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου, µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να
απαιτείται η συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 3996/2011.»
Άρθρο 16
Συµβάσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. ΜΕ ΦΚΑ - ΕΟΠΥΥ
1. Η διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παρ. IB του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41/ 1.3.2012) ισχύει και
για όλες τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν
συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα
διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόµιµες και παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειες.
2. Οι συµβάσεις της παραγράφου 1 δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/
1980.
3. Όλες οι οφειλές της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας) προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., καθώς και προς
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τον δικαιοπάροχο της Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που αφορούν κάθε είδους υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν µέχρι 31.12.2012, όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους Προϋπολογισµούς, Απολογισµούς και Ισολογισµούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του
Κ.Η.Υ.Κ.Υ., οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν αρµοδίως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρούνται νόµιµες και ληξιπρόθεσµες ακόµα και αν δεν έχει συναφθεί σχετική σύµβαση και εξοφλούνται άµεσα µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 17
Ρύθµιση θεµάτων απασχόλησης συνταξιούχων
Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή
αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως
την ισχύ του παρόντος νόµου δεν καταλαµβάνονταν από
τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του µε το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται από 1.1.2014.
Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄1), όπως
αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του µε το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρµόζονται και
στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,
καταργούµενης κάθε αντίθετης διάταξης.»
Άρθρο 18
Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε µε
το ν. 3144/2003 (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 4019/2011, µετονοµάζεται σε «Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής». Η Διεύθυνση αυτή αναλαµβάνει, πλέον των ήδη υφιστάµενων αρµοδιοτήτων της, τις αρµοδιότητες του
µηχανισµού για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και
εφαρµογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ως επιτελικός φορέας. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση αυτή ανατίθεται επιπλέον ο επιτελικός ρόλος του σχεδιασµού, του συντονισµού, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν την εθνική πολιτική για την κοινωνική
ένταξη και προστασία και την κοινωνική συνοχή και των
αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Η ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, µεριµνά για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως µέσο ένταξης
στην απασχόληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή
Κοινωνικής Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την
πρόληψη και καταπολέµηση των συνθηκών αποκλεισµού, µε στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 19
Σύνθεση τριµελούς επιτροπής άρθρου 2 παρ. 1 του
ν. 2518/1997
Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/
1997 (Α΄ 164), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί
µε το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209), αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παρ.
1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής, που αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, οριζόµενο µε τον, επίσης Πάρεδρο, αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος της Διεύθυνσης Δηµόσιας Ασφάλειας και τον Τµηµατάρχη του
Τµήµατος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ή
τον νόµιµο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:».
Άρθρο 20
Επάνοδος στην υπηρεσία
α) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνοµία ή το Πυροσβεστικό Σώµα που παραιτούνται για να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι βουλευτές δικαιούνται να επανέλθουν στην Υπηρεσία, εφόσον καταθέσουν αίτηση προς
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος αντιστοίχως, εντός δύο µηνών από τη
λήξη της εκλογικής περιόδου.
β) Ο χρόνος που απέχουν από την υπηρεσία τους οι
παραιτηθέντες δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής και
συντάξιµης υπηρεσίας, ως προς όλα τα δικαιώµατα και
την εξέλιξή τους. Δεν θεµελιώνεται δικαίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών ούτε δικαίωµα αναδροµικών κρίσεων και προαγωγών, σε καµία περίπτωση.
γ) Όσοι από τους αναφεροµένους στην παρ. 1 είχαν ήδη παραιτηθεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος και
δεν εξελέγησαν βουλευτές, δικαιούνται να καταθέσουν
την παραπάνω αίτηση εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 21
Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων
Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
προστίθενται εδάφια στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄, ως ακολούθως:
«στ) Αποδέχεται µετά από σχετική εισήγηση του Νοµικού Γραφείου και προσυπογράφει τα νοµοσχέδια, µε
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σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη του τις σχετικές παρατηρήσεις της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νοµοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του
Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
ζ) Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέµβαση στα κατατεθειµένα
νοµοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεµβάσεις δεν παραλαµβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται
ως µη γενόµενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην
Ολοµέλεια.
η) Αποδέχεται και προσυπογράφει όλα τα προεδρικά
διατάγµατα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συµβούλιο της
Επικρατείας για νοµική επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συµβούλιο της Επικρατείας τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
εφόσον κρίνει ότι η Διοίκηση έχει συµµορφωθεί προς τις
υποδείξεις του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως
απείχε της συµµόρφωσης αυτής.
θ) Θεωρεί τα δοκίµια των Φύλλων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, µε σκοπό τη δηµοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, µετά από σχετική εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό νοµικό κώλυµα για τη δηµοσίευση συγκεκριµένης
απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή και την επιστρέφει στην αρµόδια υπηρεσία, µε υποδείξεις για τη
διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιµένει ότι η απόφαση είναι νόµιµη και συντρέχει κατεπείγων λόγος για τη δηµοσίευσή της, ο Γενικός Γραµµατέας
της Κυβέρνησης δίνει εντολή για τη δηµοσίευση αυτής,
µε ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, και µεριµνά
για τη νοµοθετική επίλυση του προκύψαντος προβλήµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65)
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α΄65), όπως αυτό προστέθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) και
τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 3 της από
31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31), αντί της ηµεροµηνίας «1.1.2013» τίθεται η ηµεροµηνία «1.1.2014».
Άρθρο 23
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις.
Αθήνα, 31 Δεκεµβρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Άρθρο 2
Συµπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 31.12.2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 της
ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τροποποιείται ως εξής:
«Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν
είτε την αντιµισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 της ως άνω Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου τροποποιείται ως εξής:
«Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄18)
προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 της
ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου τροποποιείται ως εξής:
«Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται µε µετατάξεις
και αποσπάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.»
4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 της ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου η ηµεροµηνία «31.6.2013»
αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «30.6.2013».
5. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 της ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου καταργείται.
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 της ως άνω Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου καταργείται.
7. Το άρθρο 17 της ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου καταργείται.
8. Στα στοιχεία στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 5 του άρθρου 74
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), τα οποία προστέθηκαν µε το
άρθρο 21 της ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η λέξη «Αποδέχεται» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«Παραλαµβάνει» και η λέξη «προσυπογράφει» αντικαθίσταται µε τη λέξη «υπογράφει».
Άρθρο 3
Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων Ο.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού από τα υπηρεσιακά συµβούλια
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των άρθρων 4 και 5 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) όπως ισχύουν, έως την εφαρµογή των πάγιων διατάξεων του
άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρµόζονται αναλογικά οι
µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ίδιου νόµου.
Άρθρο 4
Συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου
δυνάµει της προβλεπόµενης στην παρ. 14 του άρθρου
12 του ν. 4071/2012 κοινής υπουργικής απόφασης
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου βάσει αιτηµάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
για τα οποία έχει δοθεί έγκριση µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
(Α΄ 85) έως 31.12.2012, µπορούν να συναφθούν έως
31.12.2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν συµψηφιζόµενες µε τις νέες εγκρίσεις του έτους 2013.
Άρθρο 5
Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».
Άρθρο 6
Αναπληρωτές µελών Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.
Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 7
Στεγαστικές ανάγκες των Γραφείων Εξυπηρέτησης
Φορολογουµένων στους δήµους
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης ιδιόκτητων ή µισθωµένων από τους δήµους ακινήτων ή τµήµατος αυτών
προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.).
Η κάλυψη των λοιπών λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω χώρων γίνεται από τους δήµους.
Άρθρο 8
Ποσοστό ΣΑΤΑ για το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ»
Τροποποιείται η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) «Πόροι του προγράµµατος
ΘΗΣΕΑΣ» ως εξής:
« β) Ποσοστό από πέντε (5) έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) παρ. 1.α, που διατίθενται
για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ). Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την ΚΥΑ
που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
12 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Το ύψος του
ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά µε κριτήριο τις ανάγκες του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».»

Άρθρο 9
Κλάδοι προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
Υπουργείου Εσωτερικών
Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.
Άρθρο 10
Συµπλήρωση της παρ. 17 του άρθρου 282
του ν. 3852/2010
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 ( Α΄ 87) µετά τη λέξη «περιφερειών» προστίθεται η φράση «και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυµάτων».
Άρθρο 11
Τροποποιητικές διατάξεις της µεταναστευτικής
νοµοθεσίας
1. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
αντικαθίσταται, ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δηµόσιο φορέα η εκτύπωση των αδειών διαµονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, της
παρ. 1, που εκδίδονται από την αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω αδειών,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ)
1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό
(ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέµατα σχετικά µε την προµήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη
διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εσωτερικών καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου και καταβάλλεται από τον υπήκοο
τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής,
ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και
κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005
(Α΄ 212), το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτοµέρειες
είσπραξης και εµφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού καθορίζονται µε την ίδια απόφαση.»
2. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
καταργείται.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 4018/2011 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προβλεπόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες διενεργείται η µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαµονής
και επίδοσης των σχετικώς εκδιδόµενων αποφάσεων από τους δήµους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του

10
παρόντος νόµου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, επέρχεται αυτοδικαίως η µεταφορά των σχετικών αρµοδιοτήτων.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον
αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια:».
5. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος ξένης
αρχαιολογικής σχολής, η επιστηµονική δραστηριότητα
της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, άδεια διαµονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον προηγουµένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του.»
6. H παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 3 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε τη συνδροµή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους και οι γραµµατείς µε
τους αναπληρωτές τους. Κάθεµία από αυτές αποτελείται
από:
α. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που
προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος.
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης
ασκούν οι υπάλληλοι της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς
φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεποµένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται
για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.»
Άρθρο 12
Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαµονής
1. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί
να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής «Με εντολή»
στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ, της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαµονής, καθώς και για την
έκδοση αντίστοιχων απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων ως προς όλες τις κατηγορίες αδειών διαµονής.
Εξαιρούνται οι άδειες διαµονής για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Στις πράξεις του πρώτου εδαφίου συµπεριλαµβάνονται και όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών, όπως η αναζήτηση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και στοιχείων από άλλες υπηρεσίες.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να εφαρµόζονται αναλογικά και για τους υπαλλήλους των Τµηµάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων µε αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραµµατέων.
Άρθρο 13
Ρυθµίσεις για τους δηµοτικούς παιδικούς
βρεφονηπιακούς σταθµούς
1. H περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4018/
2011 (Α΄215) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθµών που
λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
δήµων ή µεταφέρθηκαν στους δήµους, ή συστήνονται εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του δήµου ή
ως υπηρεσία του δήµου και πάντως όχι πέραν της 31ης
Δεκεµβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση
της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού από
δήµο µετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..»
2. Στο τέλος της παρ.14 του άρθρου 19 του ν. 4071/
2012 (Α΄ 16) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων, καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών, µε βάση πρότυπο κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ,
της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ ΟΤΑ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισµών λειτουργίας, οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί εξακολουθούν να λειτουργούν µε τους
υφιστάµενους κανονισµούς.
Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2880/
2001 (Α΄ 9), καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καταργούνται.»
Άρθρο 14
Μετάταξη προσωπικού Δηµοτικής Αστυνοµίας
σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήµου
Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) τροποποιείται ως εξής:
«Το προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας δεν µπορεί
να µεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήµου, αν δεν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δηµοτικής Αστυνοµίας.»
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Άρθρο 15
Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011
1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρµόδιο για διορισµό όργανο σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143), για τους ΟΤΑ β΄ βαθµού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
των ΟΤΑ α΄ βαθµού δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006).»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17
του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.»

Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Νοµικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και του Γραµµατέα της Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο που
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/
2011 (Α΄ 226). Ο Πρόεδρος της Βουλής µπορεί να αποδίδει στην απόφαση αυτή αναδροµική ισχύ µέχρι και ένα έτος πριν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 19
Διατάκτης της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (Α΄16) «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του Κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό
φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις
σχετικές υποχρεώσεις.»
Άρθρο 20

Άρθρο 16
Δηµοσίευση αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ.
των ΟΤΑ α΄βαθµού
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4071/
2012 (Α΄ 85) καταργούνται.
2. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δηµοτικών νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα
226-270 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/
2006). Οι αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου εγκρίνονται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 17
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Γενικού
Γραµµατέα Πρωθυπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας Πρωθυπουργού µε απόφασή
του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και το δικαίωµα
υπογραφής σε διοικητικής και οικονοµικής φύσης θέµατα, στον Προϊστάµενο του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού ή σε
υπάλληλο αυτής.
Άρθρο 18
Αποζηµίωση µελών της Επιτροπής του άρθρου 21
του ν. 3023/2002
Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012
(Α΄ 77) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όµοια απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η αποζηµίωση των δικαστικών λειτουργών, των καθηγητών του Οικονοµικού

1. To άρθρο 281A του v. 3852/2010 (A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 281Α
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
1. Για την υποστήριξη των Δήµων που συνιστώνται µε
το ν. 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών
και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».
2. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονοµία, την
απασχόληση, την οικονοµική αυτοτέλεια, τη χρηστή διοίκηση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται
στους παρακάτω θεµατικούς άξονες:
α) Άξονας 1: Οικονοµική εξυγίανση δήµων:
i) Χρηµατοδότηση της ιδίας συµµετοχής για έργα που
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα από την E.E. ή διεθνείς οργανισµούς προγράµµατα
που αφορούν στην εξοικονόµηση πόρων και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση,
ii) χρηµατοδότηση µέτρων οικονοµικής εξυγίανσης
των δήµων, µε ειδικότερο αντικείµενο την παροχή χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων που αποδεδειγµένα θα
συνδέονται µε εξοικονοµήσεις δαπανών ή αύξηση των ιδίων εσόδων. Οµοίως χρηµατοδοτούνται και συναφείς
δράσεις δήµων οι οποίοι θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα
Εξυγίανσης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 6
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
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β) Άξονας 2: Χρηµατοδότηση των δήµων για την εκτέλεση έργων τοπικής σηµασίας µέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.
γ) Άξονας 3: Επιβράβευση της χρηστής οικονοµικής
διαχείρισης των δήµων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
εισήγηση της επιτροπής της επόµενης παραγράφου, είναι δυνατή η επιχορήγηση δήµων προς επιβράβευση της
αποδεδειγµένα χρηστής οικονοµικής διαχείρισης που επέδειξαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται στο πρώτο
τρίµηνο κάθε οικονοµικού έτους, ορίζονται τα κριτήρια
αξιολόγησης των δήµων για τις επιχορηγήσεις του
προηγούµενου εδαφίου, κάθε αναγκαία λεπτοµέρειας,
καθώς και το ποσοστό επί των πόρων της παραγράφου 4
που ετησίως αποδίδεται στις δράσεις του άξονα 3. Το
ποσοστό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 10%
του συνόλου των ως άνω πόρων.
3. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυχόν
ειδικότερες ρυθµίσεις που διέπουν τις επιµέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, τον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή συµµετέχει και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, αλλά η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νοµίµως και µε τη
συµµετοχή των υπολοίπων µελών. Όλα τα µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους και είναι άµισθα.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Πόροι του προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ»: Τα ποσά που παρακρατούνται από τις κατωτέρω πηγές κατατίθενται στο
λογαριασµό του Προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» που τηρείται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων:
α) Τα ποσά µε τα οποία επιχορηγούνται δήµοι για την
αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται
τµηµατικά εντός τεσσάρων (4) ετών, αρχής γενοµένης
από το έτος 2013, από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27
του ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδα εκάστου.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και τα
ποσά που αναλογούν στους συνδέσµους Ο.Τ.Α. µε παρακράτηση από τα µέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΚΕΔΕ, δύναται
µέρος των εσόδων των δήµων που κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από
την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970
(Α΄ 219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246), του τέλους διαφήµισης της κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α
του ν. 2880/2001, (Α΄ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993, Α΄
62), να αποδίδονται υπέρ της χρηµατοδότησης του προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
το ύψος του συνολικά αποδιδόµενου ποσού, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

2. Τα άρθρα 1 και 2 της από 14.6.2012 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι» (Α΄ 135), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196),
τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολουµένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεµβρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 268), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31)
και είχε παραταθεί µέχρι τις 30.9.2012 µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το ν. 4087/
2012 (Α΄ 196), παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις
30.9.2013. Οι συµβάσεις των απασχολουµένων στο Πρόγραµµα σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Άρθρο 2
Για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της υλοποίησης
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολουµένων για το χρονικό διάστηµα από 1.4.2013 έως
30.9.2013, µεταφέρονται πόροι από το λογαριασµό της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
και εφόσον υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο από τη µηνιαία
εξόφληση των δοµών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρµογή του προγράµµατος «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» (ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει).
Οι πόροι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δηµοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω Πρόγραµµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των µεταβιβαζόµενων πόρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες
αποτελεσµατικής υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται
µεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., περιλαµβάνοντας εκ των άλλων ρήτρες αξιολόγησης της εφαρµογής του Προγράµµατος.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) προστίθεται εδάφιο β΄ που έχει ως εξής:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»
4. Η αποκλειστική προθεσµία της υποπαραγράφου Γ5
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ
Α΄και Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» περίπτωση 1 εδάφιο α΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εντός της οποίας θα
πρέπει να έχει λάβει χώρα η υποβολή σχετικής αίτησης
για την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α.
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Α΄και Β΄ Βαθµού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών,
τους Συνδέσµους αυτών και τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
αυτών, παρατείνεται έως 30.6.2013. Τα παρακρατηθέντα
ποσά από το Τ.Π.Δ. εντός του 2013 για την εξυπηρέτηση
συναφθέντων δανείων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθµού,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, των Συνδέσµων αυτών και των Δηµοτικών Επιχειρήσεων αυτών, που δεν εντάχθηκαν από 1.1.2013 στη ρύθµιση του ν. 4093/2012,
συµψηφίζονται και τυχόν επιπλέον καταβολές επιστρέφονται.
Άρθρο 21
1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη
διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου. Για την εφαρµογή των διατάξεων
του Μέρους Η΄ (Οικονοµικά), καθώς και για τον υπολογισµό της αντιµισθίας των αιρετών βάσει του άρθρου 92
του παρόντος τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού επέρχονται κατά το επόµενο οικονοµικό έτος από
τη δηµοσίευσή τους. Οι εκλογές για την ανάδειξη των
δηµοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγονται µε βάση τα αποτελέσµατα της εν λόγω απογραφής.»
2.α. Ο τίτλος και η τοπική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων στ΄ έως και η΄ και ι΄έως και ιβ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 7A τoυ Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄
του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«στ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τοµέα πλην του Δήµου
Αθηναίων, Δυτικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής,
ζ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τοµέα
και Ανατολικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής,
η) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τοµέα,
Πειραιώς και Νήσων µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων,
ι) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τοµέα πλην
του Δήµου Αθηναίων, Δυτικού Τοµέα και Δυτικής Αττικής,
ια) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής,
ιβ) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων µε τοπική αρµοδιότητα
στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς
και Νήσων.»
β. Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22
του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Β΄ του π.δ. 135/2010 καταργούνται.
γ. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος, που
προβλέπονται στα σηµεία α΄ έως δ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 8Ι του π.δ. 135/2010 συγχωνεύονται σε δύο και µετονοµάζονται ως εξής: α) Τµήµα Αδειών Διαµονής Α΄ και

β) Τµήµα Αδειών Διαµονής Β΄. Οµοίως, το υπό σηµείο ε΄
της ίδιας διάταξης αναριθµείται ως γ΄.
δ. To τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8I του π.δ.
135/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Στα ανωτέρω Τµήµατα Αδειών Διαµονής αντιστοιχεί
Τµήµα Γραµµατείας µε αρµοδιότητα ιδίως την παραλαβή
αιτήσεων, την τήρηση του αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση
άδειας διαµονής και την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την πορεία εξέτασης του αιτήµατός τους.
3.α. Κατά την αληθή έννοια του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 7 του άρθρου 89 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
η προβλεπόµενη στη διάταξη αυτή προθεσµία του ενός
(1) µήνα είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους προϊσταµένους που ορίζονται, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
καθώς και επιδόµατα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε
αυτούς µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και καταβληθεί νοµίµως.
4. Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής)
δηµοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42
του
ν. 2362/1995) και διενέργεια των αντίστοιχων
λογισµικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών
του Π.Δ.Ε. που διενεργήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος
2012 στη δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 2362/1995) και β) απόδοση λογαριασµού των ΧΕΠ που
θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995) παρατείνονται
κατά ένα (1) µήνα.
Άρθρο 22
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3870/
2010 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης κατά παράβαση
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηµατοδότης
τιµωρείται µε πρόστιµο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του
υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται µε τις παραγράφους αυτές.
4. Το πρόστιµο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν
και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασµών, κατά το
άρθρο 8 του παρόντος νόµου, καθώς και οι επικεφαλής
των συνδυασµών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, µε γραπτή δήλωσή τους
για τη χρηµατοδότηση.»
Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δηµοσιεύσεως
του ν. 3870/2010.
2. Στο άρθρο 10 του ίδιου νόµου εισάγεται παράγραφος υπ’ αριθ. 7 ως εξής:
«7. Εφόσον οι συνδυασµοί εντός της νόµιµης προθεσµίας από την πραγµατοποίηση των εκλογικών δαπανών
ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδοµένων πλην όµως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου χρήστη, δεν αναρ-
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τήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδοµένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασµού ή του
διαχειριστή των οικονοµικών οι κυρώσεις του άρθρου 10
παράγραφος 5α ή 5β.»
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 3870/2010 το ύψος των διοικητικών κυρώσεων του
άρθρου 14 του ίδιου νόµου ορίζεται ως εξής:
α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση
του βιβλίου εσόδων - εξόδων των συνδυασµών τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο
όριο εκλογικών δαπανών του συνδυασµού.
β. Οι συνδυασµοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιµωρούνται µε πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ.
γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6
του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του συνδυασµού από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.

δ. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων - εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών,
που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασµού πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) µέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.
ε. Η µη εµπρόθεσµη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση
των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιµο
από χίλια (1.000) µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι
αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό
φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις
σχετικές υποχρεώσεις.
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Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2013
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