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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδη−
γίας 2009/50/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ −
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ − ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Άρθρο 1
Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή −
Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
Προστίθεται άρθρο 281Α στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 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 περιφε−
ρειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερεια−
κών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την
προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται
το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρ−
ροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).»
2. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελ−
τίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυ−
ξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται
στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

α) Άξονας 1. Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη
ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο 6 επ. του
ν. 3274/2004), καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο
ΕΣΠΑ μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της
παρ.7 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011.
β) Άξονας 2. Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέ−
λεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών
αυτεπιστασίας.
γ) Άξονας 3. Τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με ειδικότερα αντι−
κείμενα:
i. τη χρηματοδότηση δανείων για την ισοσκέλιση των
προϋπολογισμών τους,
ii. τη χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δα−
νειακών συμβάσεων για την επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων τους,
iii. τη χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκο−
λύνσεων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό
Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
3. Η χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος
«Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη
(ΑΚΣΙΑ)» διενεργείται ιδίως μέσω πόρων που προέρχο−
νται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω
εθνικών πόρων, με τους οποίους το κράτος χρηματο−
δοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και
περιφερειών, καθώς και με θεσμοθετημένους υπέρ της
τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.
4. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξης (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυ−
χόν ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν τις επί μέρους
δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, και από στελέχη των
αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, των συμ−
μετεχόντων στη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Υπουργείων, καθώς και εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και
της ΕΝΠΕ.
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Άρθρο 12
Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, όπως
ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο
προσωπικό δημοτικής αστυνομίας.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχο−
λείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’
άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται
στους προϋπολογισμούς τους.
Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των δέκα (10) ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των
είκοσι (20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα
προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος
συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου
φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη απο−
στέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς
και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται πε−
ριλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύ−
θυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση Προσλήψεων
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω
διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε
διενεργηθείσης πράξης.»
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 249 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επι−
λογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για
την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
τόσο της περιφέρειας όσο και των νομικών προσώ−
πων δημοσίου δικαίου αυτής, με εξαίρεση την επιλογή
προϊσταμένων.»
4. Γενικοί Γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς
δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες
δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι
οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέ−
χουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται
ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημε−
ρομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους
από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες δημάρχων
που έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους μετά την 1.1.2011
από τους δημάρχους που ανέλαβαν καθήκοντα κατά
την ημερομηνία αυτή εξακολουθούν να παραμένουν
στις θέσεις αυτές, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών οι
δήμαρχοι εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή

τους για τη διατήρηση των ως άνω ειδικών συμβούλων
ή ειδικών συνεργατών στις θέσεις αυτές. Η σχετική
πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του
ν. 3584/2007 μετά τις λέξεις «των παραγράφων 1 και 2»
προστίθενται οι λέξεις «3, 4 και 5».
7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 μετά
από τη φράση «ύστερα από απόφαση της οικονομικής
επιτροπής» προστίθεται η φράση «και θετική εισήγηση
της Νομικής Υπηρεσίας».
8. Η παρ. 5 του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με
βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, με την απόφαση ορισμού των μελών.»
9. Η παρ. 7 του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με
βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, με την απόφαση ορισμού των μελών.»
10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλει−
ας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι
δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παρο−
χής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και
τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας
δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση
της ανάγκης αυτής.
Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για
τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργα−
ζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς
και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλλη−
λος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ του Τμή−
ματος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορι−
σμού των μελών του Συμβουλίου.»
12. Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που
πραγματοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει,
το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει, είτε δειγματοληπτικά είτε
ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νομιμότητα των
προσλήψεων.»
13. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδι−
κότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού.»
14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμ−
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βάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων
αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό
τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την
οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα.
Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό
της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8γ του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 καταργείται.
15. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) στο τέλος της φράσης «είτε σε υπηρεσία του
δήμου» προστίθεται η φράση «είτε σε ίδρυμα αυτού».
β) Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 103 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η φράση «εκτός της
ανωτέρω παραγράφου».
16. Στο τέλος της παρ. 11α του άρθρου 247 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
2α του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), προστίθεται
παράγραφος 11β, ως εξής:
«11β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή με−
λών ειδικού επιστημονικού προσωπικού (άρθρο 2 του
π.δ. 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που
ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύ−
οντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον
οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό.»
17. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η συγκρό−
τηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ)
και των υπηρεσιακών συμβούλιων των Περιφερειών, με
τη συμμετοχή σε αυτά των αιρετών εκπροσώπων που
αναδείχτηκαν κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν το
έτος 2011, είναι νόμιμη, ανεξαρτήτως του βαθμού που
οι τελευταίοι κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του
ν. 4024/2011.
18. Το άρθρο 5 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Σε κάθε Νομό και Νομαρχία συνιστάται Υπηρεσι−
ακό Συμβούλιο για το προσωπικό του άρθρου 3 του
παρόντος συγκροτούμενο με απόφαση του οικείου Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης το οποίο
αποτελείται από:
α. Τρεις (3) υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ
τουλάχιστον με Γ΄ βαθμό που ορίζονται από τον Γενι−
κό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από
γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλ−
ληλοι της ανωτέρω κατηγορίας ορίζονται υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ τουλάχιστον με Γ΄ βαθμό. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με Β΄ βαθμό.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ τουλάχιστον με βαθμό Δ΄, που
εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της
εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη των Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α.
και Π.Ο.Π.− Ο.Τ.Α.. Οι γνώμες της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. και της
Π.Ο.Π.− Ο.Τ.Α. παρέχονται μέσα σε εύλογη προθεσμία που

2283

τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15 ) ημέρες. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται
χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω Ομοσπονδιών.
Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλ−
ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΤΕ Διοι−
κητικού−Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με
βαθμό τουλάχιστον Δ΄ του δήμου της έδρας του νομού,
με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού
Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθη−
ναίων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα γραμματέα για τα συμβούλια των Νομαρ−
χιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης
εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού
ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμμα−
τέων με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ του πολυπληθέστερου
δήμου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της οι−
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το
κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού με εξαίρεση
τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του
Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραι−
ώς και Θεσσαλονίκης.
Ως τόπος συνεδρίασης των συμβουλίων των Νομαρ−
χιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης
ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου.
2. Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών
συνιστώνται τέσσερα (4) υπηρεσιακά συμβούλια με αρ−
μοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.:
Α΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού− Αργυρούπολης, Καλλι−
θέας, Μοσχάτου− Ταύρου, Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου.
Β΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων − Καματερού, Αιγάλεω,
Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Γ΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνης −
Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Πα−
πάγου − Χολαργού.
Δ΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κη−
φισιάς, Λυκόβρυσης − Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας,
Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυ−
χικού και Χαλανδρίου.
Το προσωπικό των συνδέσμων υπάγεται στο αντίστοι−
χο υπηρεσιακό συμβούλιο της έδρας του.
Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την
έδρα τους στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιά
υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, το δε προσωπικό των Συνδέ−
σμων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αθηναίων,
υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα καθορίσει
με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης.
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια της Νομαρχίας
Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την ειδικότερη
πρόβλεψη της παραγράφου 1 του παρόντος.
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυ−
πληθέστερου δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονο−
μικού ή ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται από
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2284

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορί−
ζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου.
3. Σε καθέναν από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο
που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου.
Εάν τα Δημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, αυτά ορίζονται από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του
οικείου δήμου που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αυτού του
άρθρου.
γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστημα του
οικείου δήμου.
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Διοικητικού− Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του οικείου δήμου,
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που προτείνεται από τον
Δήμαρχο.
4. Για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται
ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η
υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τα−
κτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.
β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής
του μεταξύ των τακτικών μελών του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου.
γ. Αν μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνεται για
κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, η
κρίση για αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρί−
ασης και δεν μπορεί να συμμετέχει στην κρίση που
τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην αίθουσα
και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των λοιπών
θεμάτων.
Αν και το αναπληρωματικό μέλος έχει το ίδιο κώλυμα,
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα
μέλη.
δ. Μέχρι τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων,
κατά τα οριζόμενα στο ν. 4057/2012 (Α΄ 54 ), τα Υπηρε−
σιακά Συμβούλια του παρόντος άρθρου λειτουργούν
και ως Πειθαρχικά.
ε. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω Συμβουλίων,
καθώς και του Γραμματέως καθορίζεται σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226),
όπως ισχύει.»
19. Στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να
μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.»
20. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 2503/1997 ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων
δημόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Περιφερειακών Αυτοδιοι−
κήσεων και δήμων σε ειδικές περιπτώσεις, από μόνιμους
ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους
και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις
που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτού−
μενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από
την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν,
μετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση
Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργεί−
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης. Ειδικότερα για οχήματα που ανήκουν σε
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού επιτρέπεται η οδήγηση αυτών
από τους δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την απαιτούμενη
κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποι−
ούν για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους
εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με
απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, επι−
τρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για
κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους
παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης και σε μέλη δημοτικών
και περιφερειακών συμβουλίων ή και από ιδιώτες, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών,
τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν
την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.»
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011
(Α΄ 215) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου
μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων
γενικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα φύλαξης κτι−
ρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων
των δήμων και των νομικών τους προσώπων.
22. Στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012,
μετά τη φράση «προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280)» τίθεται κόμμα και προστίθεται φράση ως
εξής:
«εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού
για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρο−
νομέων άδρευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπι−
κού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους
φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες
προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209
και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 13
Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην
της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2
του παρόντος και του επόμενου άρθρου, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης, συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, ως
Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δή−
μοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο
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Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε, με απόφαση του αρμόδιου
προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιμενικών
ταμείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο
μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύει. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά του.
Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
β. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παρα−
γράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο
που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανομή του τακτικού
προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε τις αρμοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστε−
ρα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υγείας και έτη
υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 εκδίδεται εντός μηνός από τη δη−
μοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του v. 2738/1999 (Α΄ 180), καθώς και κάθε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον
αφορά στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος.
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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