
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ 

 

 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη:  

 ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α’), ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«4. Οη θαηά εβδνκάδα ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε ηξηάληα επηά θαη κηζή (37 1/2)». 

 

 ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ/ηνο 588/1988 «Ωξάξην εξγαζίαο πξνζσπηθνχ 

Νεπηαγσγψλ-Βξεθνθφκσλ Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 284/Α’), ε νπνία έρεη σο εμήο:   

«1. Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 3078/29.4.1985  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  

Τγείαο  θαη  Πξφλνηαο  (ΦΔΚ 241/1985 η. Β`) θαη ζηε Γ2/νηθ. 4185/26.5.1977 απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ 571/1977 η. Β`), επεθηείλνληαη  θαη  

ζηνπο  Παηδηθνχο  ηαζκνχο  θαη  Βξεθηθνχο ηαζκνχο  ησλ  Γήκσλ  θαη  Κνηλνηήησλ 

θαη νξίδνληαη ζε ηξηάληα (30) νη εβδνκαδηαίεο ψξεο  εξγαζίαο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ησλ  

θιάδσλ  Νεπηαγσγψλ, Βξεθνλεπηνθφκσλ  θαη  ησλ  ζπλαθψλ θιάδσλ Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ θαη Αδειθψλ Ννζνθφκσλ εθφζνλ 

αζθνχλ  θαζήθνληα ησλ θιάδσλ Νεπηαγσγψλ ή Βξεθνλεπηνθφκσλ.» 

 

 ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. ΓΙΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27.6.2006 ππνπξγηθήο 

απφθαζεο «Καζηέξσζε σξψλ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 769/Β’), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε 

πνπ αληίθεηηαη ζηελ παξνχζα», ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«5. Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ Κιάδσλ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ΣΔ 

Πιεξνθνξηθήο θαη ΓΔ Πιεξνθνξηθήο ή Πξνζσπηθνχ Η/Τ κε εηδηθφηεηα 

πξνγξακκαηηζηψλ Η/Τ θαη Απηνκαηηζκνχ Η/Τ, πνπ εξγάδνληαη ζε Μεραλνγξαθηθά 

Κέληξα ή ζε Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ησλ ρεηξηζηψλ θαη κφλν ησλ 

Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλψλ πξνεηνηκαζίαο 

ζηνηρείσλ Η/Τ (δηαηξεηηθψλ - επαιεζεπηηθψλ κεραλψλ ή καγλεηηθψλ κέζσλ εηζφδνπ 

ζηνηρείσλ) νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή εμνπιηζκφ πξνεηνηκαζίαο ζηνηρείσλ Η/Τ, 

θαζνξίδεηαη ζε επηά (7) ψξεο εκεξεζίσο.» 

 

2. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 44 θαηαξγείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ.3852/2010 (87 Α’) ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, Πεξηθεξεηαθή 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Η Θεηεία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο 



αθνινπζεί ηε Θεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο: 

 α) ησλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

 β) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, 

 γ) ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

 δ) ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πεξηθέξεηα, 

 ε) ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, 

 ζη) νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

 δ) πνιίηεο. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξηάληα πέληε (35) έσο εμήληα (60) κέιε. 

 

ε πνζνζηφ έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ νξίδνληαη σο κέιε κεηά 

απφ θιήξσζε θαη δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πεξηθεξεηάξρεο ή ν 

αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίδεη ν πεξηθεξεηάξρεο κε απφθαζε ηνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή, θαζψο θαη νη 

επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην.» 

 

 

 

 



 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Με ην άξζξν 41 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1157/1981 (126 Α), ην νπνίν 

έρεη σο εμήο:  

«5. Αη θαζ` εβδνκάδα ψξαη εξγαζίαο νξίδνληαη:  

α) ησλ κνλίκσλ  ππαιιήισλ  ηνπ  Γεκνζίνπ,  ησλ  νξγαληζκψλ  ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο  

θαη  ησλ  ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη  φζσλ αθνινπζνχλ ην 

σξάξηνλ απηψλ εηο ηξηάθνληα επηά θαη  εκίζεηαλ  (37 1/2) θαη  

β)  ηνπ  επί  ζπκβάζεη  ηδησηηθνχ  δηθαίνπ  πξνζσπηθνχ  ησλ  σο άλσ ππεξεζηψλ, πεξί σλ 

ή παξάγξ. 1 ηνλ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1057/80  "πεξί  ηνπ σξαξίνπ   ησλ   απαζρνινπκέλσλ   

εηο  ππεξεζίαο  ηνπ  Γεκνζίνπ  θιπ.", ιεηηνπξγνχζαο επί  24ψξνπ  βάζεσο  ή  ππφ  ηελ  

κνξθήλ  εξγνζηαζίνπ  ή εξγνηαμίνπ  ή  ζπλεξγείνπ  ή  εηο  εξγαζίαο  ππαίζξνπ  θαη άιισλ 

ηηλψλ  δηαηάμεσλ", εηο ηξηάθνληα ελλέα (39). Γελ ζίγνληαη δηά ηεο παξνχζεο αη ψξαη  

εβδνκαδηαίαο  απαζρνιήζεσο  θαη  δηδαζθαιίαο  ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ηεο Δθπαηδεχζεσο. 

***Παξαηήξεζε: χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ Ν. 1400/1983, Α 156: 

"Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ  δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 1157/1981 "πεξί 

θπξψζεσο ηεο απφ  29.12.1980  Πξάμεσο Ννκσζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο "πεξί θαζηεξψζεσο πελζεκέξνπ εβδνκάδνο εξγαζίαο θιπ." έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο  παξ. 5β  ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1157/1981".» 

 

2. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 (87 Α), ην νπνίν έρεη σο εμήο:  

«ε πεξίπησζε πνπ ζηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο ν αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ πνπ 

νξίδεηαη βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ, ηφηε απηφο πξνζαπμάλεηαη ηζάξηζκα». 

 

3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 44 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε «η» ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ  

άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 πνπ έρεη σο εμήο:  

«Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε γλψκνλα ηηο Αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο: 

α) Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή. 

β) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο επηηξνπήο 

πνηφηεηαο δσήο. Η κε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή πεηζαξρηθή 

παξάβαζε θαζήθνληνο. 

γ) Οξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη 

ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο. 



δ) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. Ωο πξντζηάκελνο φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην 

δηνξηζκφ, ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ειέγρνπ. 

ε) πλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο 

ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  ηνπ δήκνπ, 

ζη) Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο. 

δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο Αξκνδηφηεηεο 

ηνπ δήκνπ. 

ε) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ, 

θαζψο θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθίαο. 

ζ) πληζηά νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο Γηνίθεζεο έξγνπ απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο γηα ηε 

κειέηε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηνπ δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.» 

 

4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ 

λ. 3852/2010, αλαξηζκείηαη ζε παξ. 3 θαη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 2. Σν άξζξν 112 

ηνπ λ. 3852/2010 έρεη σο εμήο:  

«1. πγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηνχληαη 

απφ ηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο, ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη 

απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ηα 

νπνία ζεσξνχληαη θαζνιηθφο δηάδνρνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά. ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψκαηα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φζεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Οη 

ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, αλαλεψλνληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ 

πξνθχπηεη, σο δηάδνρν ζρήκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο ηζρχεη. 

2. Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ επηηξέπεηαη ε χζηαζε επηρείξεζεο κε 

εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο θαη 

κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ..» 

 

5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 283 

ηνπ λ. 3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο:   

«15. Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Δγρψξηνο Πεξηνπζία Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ» (Δ.Π.Κ.Α.) 

εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηοΑξκνδηφηεηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ 

θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.» 

 



6. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ.3852/2010 (87 Α΄) ην νπνίν έρεη σο εμήο:  

«1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, Πεξηθεξεηαθή 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Η Θεηεία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο 

αθνινπζεί ηε Θεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο: 

α) ησλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

β) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, 

γ) ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

δ) ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πεξηθέξεηα, 

ε) ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, 

ζη) νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

δ) πνιίηεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, είλαη ηξηάληα πέληε (35) έσο εμήληα (60) κέιε. ε 

πνζνζηφ έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ νξίδνληαη σο κέιε κεηά απφ 

θιήξσζε θαη δεκφηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πεξηθεξεηάξρεο ή ν αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ 

νξίδεη ν πεξηθεξεηάξρεο κε απφθαζε ηνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο 

δηαβνχιεπζεο πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.» 

 

7. Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 213 ηνπ λ.3852/2010 ζην 

νπνίν πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6. Σν άξζξν 213 ηνπ λ.3852/2010 έρεη σο εμήο:  

«1. ηε κεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηείηαη κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή, ε 

νπνία αζθεί ηηο Αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ παξφληνο. 

2. Η κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη, κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ εθιεγεί ζηε 

κεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο. Η εθινγή πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ πξψην θαη ηνλ 

ηξίην ρξφλν ηεο πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ 

εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Δλλέα (9) κέιε ηεο επηηξνπήο 

πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη έμη 

(6) κέιε πξνέξρνληαη απφ ηε κεηνςεθία κε αλαινγηθή εθπξνζψπεζε φισλ ησλ 

παξαηάμεσλ. 

3. Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζχγθιεζε, 

ηελ απαξηία, ηελ πιεηνςεθία, ηε ιήςε απφθαζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα ηζρχνπλ 

αλαινγηθά νη δηαηάμεηο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε 



ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ ζηε κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή θαη ζηηο 

επηηξνπέο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο εθιέγεηαη ν 

Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο απφ ηα κέιε ηεο. 

5. Η κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο έρεη ηηο 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο έρεη 

ηηο Αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ παξφληνο, 

θαζψο θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο. Ο 

πεξηθεξεηάξρεο θαη ν αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο θαινχληαη ππνρξεσηηθά ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη δηαηππψλνπλ γλψκε γηα φια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα.» 

 

8. Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 

λ.3905/2010 (219 Α), ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«4. Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ 

ζηαζκνχ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηηο δηέπεη 

κέρξη 30.6.2011.» 

 

9. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 268 

ηνπ λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Κνζηνιφγεζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα.» 

 

10. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ 

λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«3. Δάλ ε αδξάλεηα ζπλερίδεηαη, νθεηιφκελε ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ησλ δηνηθνχλησλ ηνλ 

δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

απηψλ παξαπέκπεη α) ηα κελ αηξεηά ππαίηηα πξφζσπα κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3463/2006 γηα πξνζσπηθφ θαηαινγηζκφ ηνχησλ κε 

ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ πξνμέλεζαλ θαη β) ηνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα 

θαηαινγηζκφ ηνχησλ.» 

 

11. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 11α ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ λ.3852/2010, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«11 .α. Με απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ Γηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο 

είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, είλαη δπλαηή ε 



απφζπαζε ζηα γξαθεία ησλ πεξηθεξεηαξρψλ θαη αληηπεξηθεξεηαξρψλ έσο επηά (7) θαη 

ηξηψλ (3), αληηζηνίρσο, ππαιιήισλ.» 

 

12. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1δ’ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 

3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α’) , ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«1.δ) Η δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λ. 3839/2010 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επηινγή ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ δήκσλ.» 

 

13. Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 45 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 242 ηνπ λ.3852/2010 θαη 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8. Σν άξζξν 242 έρεη σο εμήο: 

«1. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη κία ζέζε κεηαθιεηνχ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα. 

2. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο δηνξίδεηαη θαη απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, παχεη, δε, λα αζθεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ, φηαλ ν πεξηθεξεηάξρεο πνπ ηνλ πξνζέιαβε απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

3.α. Ο δηνξηζκφο ηνπ γίλεηαη θαηφπηλ επηινγήο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο δεκφζηαο 

πξνθήξπμεο. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο πξέπεη λα θαηέρεη πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή 

Σ.Δ.Ι. θαη λα δηαζέηεη αμηφινγε δηνηθεηηθή εκπεηξία. 

β. Δίλαη επηηξεπηφο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα αλσηέξσ πξνζφληα, ν δηνξηζκφο ππαιιήισλ 

θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζρέζε κε ηελ νπνία ππεξεηνχλ. Δπίζεο ζηηο ζέζεηο απηέο επηηξέπεηαη θαη ν δηνξηζκφο 

ππαιιήισλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Δμαηξνχληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα 

πεξηθέξεηα. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο πνπ δηαλχεηαη ζηηο ζέζεηο απηέο ινγίδεηαη, γηα φιεο 

ηηο ζπλέπεηεο, σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. ε πεξίπησζε 

απνρψξεζεο ηνπο απφ ηελ παξαπάλσ ζέζε επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηε ζέζε πνπ 

θαηείραλ πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο. Αλ ε ζέζε απηή δελ είλαη θελή, ζεσξνχληαη φηη 

θαηέρνπλ νκνηφβαζκε πξνζσξηλή ζέζε, πνπ ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη, 

επίζεο, απηνδηθαίσο, φηαλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία. 

4. Οη απνδνρέο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα είλαη ίζεο κε ηα δχν ηξίηα (2/3) ηεο 

Αληηκηζζίαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε. Σα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο β` ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δελ ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

5. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα αλαζέηεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα 

ηελ ππνγξαθή κε εληνιή ηνπ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, πιελ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ. 

6. Ο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο ηεο πεξηθέξεηαο έρεη ηηο αθφινπζεο Αξκνδηφηεηεο: 

α. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη κεηαθίλεζεο 

εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

β. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 



γ. Πξνβαίλεη ζηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηθέξεηαο.  

δ. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο 

ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ  

ζπκβνπιίνπ ή ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ε. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

ζη. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο 

θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη ηηο νηθείεο επηηξνπέο. 

δ. Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

ε. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

7. Ο πεξηθεξεηάξρεο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ παξφληνο, λα κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γξακκαηέα.» 

 

14. Με  ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 «7. Όζνη επηιέγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, σο πξντζηάκελνη ζε αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθέο κνλάδεο θαη 

ππεξεηνχλ έσο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ 

ην ΔΙ..Δ.Π., ηα .Δ.Π. θαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαηά πεξίπησζε, κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 84, 85 θαη 86 ηνπ Τ.Κ., φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν πξψην ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.» 

 

15. Με  ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ 1. γ.(5), ην 

ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2.γ.(5) θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3.γ.(4) ηνπ 

άξζξνπ 85, ηνπ λ.3839/2010 ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:  

«Η γξαπηή εμέηαζε απνζθνπεί ζηε δηαθξίβσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη 

αλαιπηηθήο ζθέςεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνηείλεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

θνξέα πνπ πξνθεξχζζεη ηε ζέζε.»  

 

16. Με  ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηξνπνπνηείηαη ην εδάθην γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Ν. 1299/1982 (ΦΔΚ 129/Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 3613/2007(ΦΔΚ263/Α΄), ην νπνίν έρεη σο εμήο: 



«1. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε θαη ρσξίο δηαγσληζκφ είηε κε 

δηνξηζκφ είηε κε απφζπαζε απφ ζέζε ηνπ δεκνζίνπ, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είηε κε αλάζεζε θαζεθφλησλ κε 

παξάιιειε, πιήξε ή κεησκέλε άζθεζε ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ. 

Ο δηνξηζκφο, ε απφζπαζε ή ε αλάζεζε θαζεθφλησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ δεκνζηεπφκελε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

*** ΠΡΟΟΥΗ: Με ηελ παξ.2 άξζξνπ 14  Ν.3613/2007,φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

παξ.4 άξζξνπ 20 Ν.3801/2009,ΦΔΚ Α 163/4.9.2009,νξίδεηαη φηη: 

"Σν εδάθην γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1299/1982 (ΦΔΚ 129 Α` )  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"Σν κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ απνζπάηαη ή κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε 

ηζρχνπζαο δηάηαμεο ζε ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη θαη νη ηπρφλ 

αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. Οη απνζπψκελνη δηαηεξνχλ ζηε λέα ππεξεζία ηνπο ίδηνπο φξνπο 

απαζρφιεζεο θαη κηζζνδνζίαο. Η κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνζπάηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, βαξχλεη ηνπο θνξείο πξνο ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ε απφζπαζε. Οη απνζπψκελνη, κεηαηαζζφκελνη ή κεηαθεξφκελνη 

δηαηεξνχλ ζηε λέα ππεξεζία ηνπο φξνπο θάζε άιιεο εηδηθήο ξχζκηζεο πνπ ίζρπε γη` 

απηνχο ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη." 

"ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζην θιάδν ή ηελ εηδηθφηεηα, ηεο 

κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο, κε ηε ζρεηηθή πξάμε ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο." 

 Με φκνηα απφθαζε απνιχεηαη ην πξνζσπηθφ νπνηεδήπνηε ρσξίο ε απφιπζε λα 

δεκνπξγεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ απνιπφκελνπ. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ, 

απφζπαζεο ή αλάζεζεο θαζεθφλησλ ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαζνξίδνληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. 

 ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 2 θαη 3 ηεο ππνπξγηθήο απνθάζεσο κε αξηζκν 

Τ4/1982 (ΦΔΚ Β 884):  

    "Η απφζπαζε ζε ζέζε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ, ζχκθσλα κε  ην  άξζξν  6 παξ.1 ηνπ 

Ν. 1299/82,δε ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο απνζπψκελνπο κείσζε ησλ απνδνρψλ πνπ 

έπαηξλαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε." 

     "ε  πεξίπησζε πνπ ε πιήξσζε ζέζεσο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ζηνηρ. α, β θαη γ ηνπ Ν. 

1299/82 γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κε αλάζεζε 

θαζεθφλησλ, πνπ ζπλεπάγνληαη κεησκέλε απαζρφιεζε ζην πνιηηηθφ Γξαθείν,νη 

απνδνρέο θαζνξίδνληαη ζην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζ απηή ηε 

ζέζε." 



***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1320/83 (ΦΔΚ A 6), φπσο ηνχην 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 6 ηνπ Ν. 1400/1983:  

    "1. ηνπο ππαιιήινπο πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 

1299/1982 ζε βαζκνινγηθά δηαβαζκηζκέλεο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο "ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 

πεξίπη. δ`" ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαβάιινληαη νη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν εληάζζνληαη καδί κε ην ζχλνιν ησλ θάζε είδνπο επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ."  

    ***Βιέπε άξζξν 14 Ν. 1320/1983 (ΦΔΚ Α 6).» 

 

17. Με ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηνχληαη oη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3074/2002, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

«3.α. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά 

παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκφζηνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ή πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α` ή απνθνίησλ ηεο 

Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηεηξαεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία, νη νπνίνη 

έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην 

ήζνο ηνπο. 

β. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ  Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, 

θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη δεπηεξνβάζκησλ ή πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α, θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α`θαη Β`ή 

απνθνίησλ ηεο Δζληθήο. ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε δηεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππε ξεζία, νη 

νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε 

θαη ην ήζνο ηνπο. 

Οη απνζπάζεηο ησλ αλσηέξσ δηελεξγνχληαη κε απφθα ζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ, ηδηαίηεξε, γηα θάζε πεξίπησζε, 

δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο, επξείαο θπθινθνξίαο, εθεκεξίδεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.. 

Με ηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη, γηα νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ Δπηζεσξεηψλ 

Διεγθηψλ θαη Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη θαη εηδηθφηεηεο. 

ε ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ απνζπψληαη 

ππάιιεινη, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ πέκπην θαη πεληεθνζηφ έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, αληηζηνίρσο. 

"Σα φξηα απηά ειηθίαο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ παξάηαζε ηεο απφζπαζήο ηνπο θαη` εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ." 

*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 παξ.1 Ν.3491/2006, ΦΔΚ Α 

207/2.10.2006.» 

 

 

18. Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 3074/2002, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 



«9."Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο 

δελ εμεηάδνληαη, δελ δηψθνληαη θαη δελ ελάγνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δμαηξνχληαη ησλ αλσηέξσ ε πεξίπησζε δφινπ, ε 

παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε 

ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ερεκχζεηαο, 

ζην νπνίν ππνρξενχληαη νη ππεξεηνχληεο ζην .Δ.Δ.Γ.Γ. θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο 

απφ απηφ. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ. 

2477/1997 (ΦΔΚ 59 Α`)." 

Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο, 

εθφζνλ δηψθνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ελάγνληαη ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, γηα ηελ ίδηα αηηία, 

κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη λα εθπξνζσπνχληαη ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ ή πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ απφ κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζα εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

***Σν εληνο ""  πξψην εδάθην ηεο παξ.9 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

3260/2004 (ΦΔΚ Α 151) 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Με ηελ παξ.6 άξζξ.14 Ν.3345/2005,ΦΔΚ Α 138/16.6.2005, νξίδεηαη 

φηη: 

"6. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3260/2004 (ΦΔΚ 151 Α`), ην νπνίν 

πξνζηέζεθε ζηελ αξρή ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3074/2002, εθαξκφδεηαη θαη γηα 

ηνπο Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ή κε δηεηή ζεηεία ζην Γξαθείν 

ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3074/2002".» 

 

19. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3074/2002, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«4.α. Οη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο κπνξνχλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα επηζθέπηνληαη ηελ ππεξεζία φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο. 

Δπίζεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απνξξήησλ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ηελ εζληθή άκπλα θαη ηελ θξαηηθή αζθάιεηα. Οη Δπηζεσξεηέο θαη νη Βνεζνί 

ππνρξενχληαη λα δηαθπιάζζνπλ ην απφξξεην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην έξγν ησλ 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, πνπ ηίζεληαη 

ππνρξεσηηθά ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε. 

Η κε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, σο θαη ε απφθξπςε  

ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο ε ρνξήγεζε ελ γλψζεη αλαθξηβψλ  



ζηνηρείσλ θαη γεληθά ε παξαθψιπζε θαη παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ, ζπληζηά 

απηνηειέο πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν κπνξεί λα επηβιεζεί κηα απφ ηηο πνηλέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ` έσο θαη ζη` ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.» 

 

20. Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3074/2002 θαη ζην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ ii πξνζηίζεηαη πεξίπησζε iii. Η πεξίπησζε γ 

έρεη σο εμήο: 

«γ.ί. Δάλ, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλσηέξσ έθζεζεο 

αλαθχπηνπλ πνηληθέο επζχλεο, αληίγξαθν απηήο κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη, απφ 

ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ζηνλ αζθνχληα ηελ επνπηεία ζην .Δ.Δ.Γ.Γ. Δηζαγγειέα Δθεηψλ, 

θαηά ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ίί. Ο επνπηεχσλ Δηζαγγειέαο Δθεηψλ δηαβηβάδεη ην θάθειν ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. ε εμαηξεηηθέο ή επείγνπζεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

παξαγγέιεη ζηνπο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο θαη ζηνπο Βνεζνχο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο ηνπ 

.E.Γ.Γ., νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνχλ θαη σο εηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, 

ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. 

Η ζρεηηθή παξαγγειία, κε πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ αξκφδην, θαηά 

ηφπν, Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ. ην πιαίζην απηφ ν επνπηεχσλ Δηζαγγειέαο Δθεηψλ 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ή ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ή πξναλαθξηηηθήο 

έξεπλαο, απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο ή ηηο θαηά ηφπνπο 

αλαθξηηηθέο ή πξναλαθξηηηθέο ή Αζηπλνκηθέο Αξρέο. Δπίζεο, κπνξεί λα θηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2713/ 1999 (ΦΔΚ 89 Α). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, ε ζρεκαηηδφκελε 

δηθνγξαθία δηαβηβάδεηαη ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.» 

 


