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Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Εισαγωγικός διαγωνισμός

1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί−
κησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
διε νεργούνται δύο διαγωνισμοί από κοινού κατ’ έτος.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 
(ΦΕΚ 113 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 
(ΦΕΚ 281 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστε−
ρα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά 
ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής 
Αυ τοδιοίκησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους 
διακό σιους (200) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί−
κησης και τους εκατό (100) για την Εθνική Σχολή Τοπι−
κής Αυ τοδιοίκησης, όπως και ο αριθμός των εισακτέων 
που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα των δύο Σχολών. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις 
των υπηρε σιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι 
των Τμημά των. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την 
προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη του τε−
λευταίου εδα φίου της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 
2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως αντικατέστησε την παρ. 1 
του άρθρου 22 του ν. 1388/1983.»

3. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«10. Στα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών ομάδων του 
β΄εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, τους γραμ−

ματείς, τους επιτηρητές και τους βαθμολογητές κατα−
βάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από 
γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση 
το πο σό που καταβάλλεται στα μέλη της Κ.Ε.Ε. για τη 
συμμε τοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της 
κατά νό μο αρμοδιότητας της κατά τη διεξαγωγή των 
διαγωνι σμών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά την 
αποζημίω ση που καταβάλλεται για τη βαθμολόγηση 
του μαθήμα τος με το μεγαλύτερο αριθμό γραπτών. Η 
παρούσα ισχύ ει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό για τη 
ΙΔ΄ εκπαιδευτι κή σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.».

4. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«11. Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικών 
διαγωνισμών για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. με πράξη 
της. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δύο φο−
ρές σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των 
Αθη νών και μία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη δημοσίευ−
ση πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την έναρξη των διαγωνισμών. Η Περίληψη της 
προ κήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα 
συμ μετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, 
την κατανομή τους στα Τμήματα ανά Σχολή, τα στάδια 
του διαγωνισμού και τα μαθήματα ανά στάδιο και το 
ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του 
προκαταρ κτικού σταδίου.

Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που 
στε γάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και καταχω−
ρεί ται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ανακοίνωση υπό τη μορφή Δελτίου Τύπου για την 
έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μα−
ζικής ενη μέρωσης. Παράλειψη της καταχώρησης στο 
δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρό−
τητα της διαδικασίας.»

5. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983, όπως αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3200/2003, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«12. Δικαίωμα συμμετοχής στους εισαγωγικούς δια−
γωνισμούς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. έχουν κάτοχοι 
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τρων για την εφαρμογή τους, καθώς και η αξιολόγηση 
των απο τελεσμάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

5. Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική 
υπο στήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται 
στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρω σης. Για την επιστημονική τεκμηρίωση του 
έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του 
άρθρου, οι υπη ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότη−
τας συνεργάζονται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του άρθρου 1 του π.δ. 42/1994 (ΦΕΚ33 
Α΄), όπως ισχύει.

Για την υποβοήθηση του έργου μπορεί, με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες 
ερ γασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από δημό−
σιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή 
εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
αςΔιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα 
σχετι κά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παρα−
γράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
Με κοινήαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 
Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των 
επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου, σύμφωνα με 
τις κείμενες δια τάξεις.

Άρθρο 9
Θέματα διοικητικής υποστήριξης της Γ.Γ.Ι.

1. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνι−
στώνται εξήντα (60) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις 
οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαπέ−
ντε (15) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις 
κατηγορίας ΔΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ. 
Συνι στώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημο−
νικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορί στου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με 
έμμισθη εντολή. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο/
ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων 
τους, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση 
του προεδρικού διατάγ ματος, οι κλάδοι ή ειδικότητες 
των προς πλήρωση θέσε ων καθορίζονται με τη σχετική 
προκήρυξη.

2. Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του Οργανι−
σμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι 
θέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου 
μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μόνιμου προσω−
πικού από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ−
τερου βαθμού. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, 
κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις.

3. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε αυτή ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με 
τον Οργανισμό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό μεταφέ−

ρεται στη Γ.Γ.Ι. με τη θέση που κατέχει, ύστερα από αί−
τηση που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά αυτή πραγ−
ματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι κών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η 
μεταφορά και άλλων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός 
του προσωπικού που μεταφέρεται με την παρούσα παρά−
γραφο δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50).

4. Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ι. 
με απόσπαση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται στη Γ.Γ.Ι., ύστε−
ρα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ανα−
τρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση 
του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, 
κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι 
κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαμβά−
νουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθμού και κλάδου, 
με αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία 
προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη της 
μετάταξης. Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γ.Γ.Ι. 
και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλ−
ληλοι που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με αυτήν την 
παράγρα φο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις 
αντίστοιχου βαθμού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή 
καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το 
προσωπικό αυτό.

5. Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συμβουλίου, 
για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσω−
πικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
αρ μόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκ−
τρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξακο−
λουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από 
τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, ως την ημερομηνία που θα καθορι−
σθεί με το νέο Οργανισμό της.

7. Διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους 
επιδομάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλή−
λους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζο−
νται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής 
Γραμ ματείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρμόζεται 
η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. δ. 216/1974 
(ΦΕΚ 367 Α΄), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του 
ν. 3345/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 10
Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων

και ορφανοτροφείων

1. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«11. Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σε ων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους 
ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά 
πα ρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτο−
μα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, 
δημοτι κό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο 
ή σε βρε φοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σω−
ματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία 
τουλάχιστον.

Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή 
αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή 
των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί 
το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτρο−
φείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με 
βεβαίω ση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνι κής Αλληλεγγύης.

Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ’ έτος δημόσια πρό−
σκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί δες 
των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες κα−
λούνται τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγω γής 
τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβά λουν 
αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό ή πρόσληψη με ένδειξη 
του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν, σύμφω−
να με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου.

Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε 
πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και κλάδο ή 
ει δικότητα και νομό με βάση τα κριτήρια των παραγρά−
φων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης.

Οι πίνακες αυτοί αναμορφώνονται μετά από κάθε 
νέα πρόσκληση με την ένταξη σε αυτούς και των νέων 
υπο ψηφίων. Από τους κατατασσόμενους στους πίνακες 
αυ τούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. 
δια θέτει για διορισμό ή πρόσληψη στους φορείς του 
πρώ του εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύ−
ουν στο νομό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρε−
φοκομείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο 
υποψήφιος.

Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκομείο ή 
ορ φανοτροφείο Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους 
ή επιχείρησης τους ή άλλου νομικού τους προσώπου 
και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς 
αυτούς της συγκεκριμένης περιοχής, προηγείται των 
υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των 
μονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων 
βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων με ένδειξη της 
έδρας αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον πίνακα αυτόν, 
ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του 
συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία 
και κλάδο ή ειδικότητα με ταυτόχρονη ένδειξη των εξ 
αυτών κενών.

Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου με 
προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγρά φου 
αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνο λικού 
αριθμού των οργανικών θέσεων του οικείου φο ρέα.

Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι 
τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται μία 
(1) θέση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινω νικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχό μενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται 
η ιδιότη τα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουα−
ρίου 2007.

Άρθρο 11
Ρυθμίσεις υπηρεσιακών θεμάτων

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 
(ΦΕΚ 48 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνυπολογίζεται και ο 
χρόνος που ο κατατασσόμενος συμβασιούχος έχει δια−
νύσει με τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας που 
κα τέχει.»

2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/ 
2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) καταργείται.

3. Οι θέσεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991 (ΦΕΚ 121 Α΄) ορίζονται σε 
πενήντα (50) και εκατό (100) αντίστοιχα.

Άρθρο 12
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μετατασσομένων

σε παραμεθόριες περιοχές

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8Β του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 
αυτός, εδάφιο ως εξής:

«Στα καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώ−
σεις δεν περιλαμβάνεται επίσης η εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που μετα−
τάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, 
σύμφω να με το άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218 Α΄).»

Άρθρο 13
Καταστροφή μη παραληφθέντων εγγράφων

από τα Κ.Ε.Π.

1. Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία 
έχουν αποσταλεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
από υπηρεσίες, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερό−
μενου πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από 
αυτόν, καταστρέφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 
από την περιέλευσή τους στο οικείο Κ.Ε.Π.

2. Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρο−
νται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, 
γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του Κέντρου Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών, με τη σύνταξη σχετικού πρακτι−
κού καταστροφής, στο οποίο καταγράφονται όλα τα 
προς καταστροφή δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώ σεις.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πι−
στοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί 
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες 
και έχουν επιστραφεί στα Κ.Ε.Π., ως μη παραληφθέντα 
από αυτούς.

4. Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων − υπεύ−
θυνων δηλώσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
στα οποία γίνεται εφεξής μνεία της διάταξης αυτής 
και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαμβάνουν 
από τα Κ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που 
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έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται μετά την 
πάροδο εξαμήνου.

Άρθρο 14
Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επιχορηγείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αστική 
εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
με την επωνυμία «Κοινωνικό Πολύκεντρο», ως Τελικός 
Δι καιούχος του άρθρου 1 του ν. 2860/2000, όπως ισχύει 
κάθε φορά, για την υλοποίηση εγκεκριμένων πράξεων 
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτού−
νται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και άλλα της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφε−
ρειακής Πολιτικής.

Άρθρο 15
Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης

Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών
και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
συνι στάται και λειτουργεί ομάδα με διακριτικό τίτλο 
«Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών και 
Συμ βάντων», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό 
Γραμ ματέα Πολιτικής Προστασίας. Η Υποστηρικτική 
Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογι−
κών και Πυ ρηνικών Απειλών και Συμβάντων αποτελεί 
Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει 
σε επίπε δο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμό−
διες δυ νάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την 
παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών 
πληρο φοριών για τη διαχείριση χημικών, βιολογικών, 
ραδιολο γικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων.

2. Η Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από επιστη−
μονικό και ειδικευμένο προσωπικό της Γενικής Γραμμα−
τείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του 
Λιμενικού Σώματος, του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η συγκρότηση 
της ανωτέρω ομάδας στη Γενική Γραμματεία Πολιτι−
κής Προστασίας, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και 
άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ο αριθμός των μελών 
της ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα και τα ειδικότερα 
προσόντα τους, η υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα 
που διαθέτει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ο 
ορι σμός των μελών της γίνεται ύστερα από απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέ ντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικο−
νομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋ−
ποθέσεις και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της και 
το ύψος αυτής, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
με όμοια απόφα ση, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες 
για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3205/2005, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Υπηρεσιακά ζητήματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

Εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις 
Δήμων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι συμβάσεις ή οι 
σχέσεις κρίθηκαν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), 
ότι συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρό νου, 
εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και των Α.Μ.Ε.Α., μπορεί να εντα χθούν, με 
απόφαση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτι κού συμβου−
λίου και με την ίδια σχέση εργασίας, στο προσωπικό 
αντίστοιχων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπηρεσιών του οικεί ου Οργα−
νισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο 
μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. 
Οι εργαζόμενοι αυτοί, εφόσον στους ανωτέρω φορείς 
δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, εντάσ σονται 
σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται με απόφα ση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στις περι πτώσεις 
σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., 
απαιτείται επιπλέον γνώμη του οικείου Διοικητι κού Συμ−
βουλίου.

Άρθρο 17
Οικονομικά ζητήματα Ο.Τ.Α.

1.α. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους προς το Δη−
μόσιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσο−
νται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, 
εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχείρηση 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει εφάπαξ τη 
βασι κή οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
δέκα του μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώ−
σεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρα−
κρατού μενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φο−
ρολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες 
η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος νό μου, μπορούν να υποβληθούν έως την 
τελευταία εργάσι μη μέρα του δέκατου μήνα από τη 
δημοσίευση του νό μου αυτού, χωρίς κυρώσεις. Τυχόν 
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί 
για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφο−
νται.

β. Οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων και των επιχειρήσεών τους προς ασφαλιστικά 
ταμεία από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφο−
ρές ως τη δη μοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται 
από προσαυξή σεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε 
μορφής επιβα ρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδι−
οίκηση ή η Επιχεί ρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης καταβάλει σε αυ τά εφάπαξ το ποσό της βασικής 
οφειλής της, εντός της προθεσμίας της προηγούμε−
νης περίπτωσης. Σε περίπτω ση μη καταβολής κατά τα 
ανωτέρω του ποσού των οφει λών των περιπτώσεων α΄ 
και β΄, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής 
μαζί με τις κάθε είδους προσαυξή σεις. Οι απαιτητές 
ασφαλιστικές εισφορές από τη δημο σίευση του πα−
ρόντος και εφεξής καταβάλλονται εντός των νόμιμων 
προθεσμιών.

*01002070210060012*
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Άρθρο 24

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 
(ΦΕΚ 48 Α΄) εφαρμόζονται και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2. Η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, καθώς και 
η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3320/2005 γίνεται κατά τις διατάξεις 
του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της.

Άρθρο 25

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:

«Στα 9μελή συμβούλια 6 και 3».

Άρθρο 26

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» αντικα−
θίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3463/2006 ως 

εξής: «Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως 
πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανε−
ξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην 
οικογενεια κή τους μερίδα.»

Τα σημεία β1 και β2 της παραγράφου 1 του ως άνω 
άρ θρου καταργούνται.

Άρθρο 27
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά−
ξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από 
τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του
 ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά τους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006
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