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Τίτλος: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 

 
Αρθρο: 1 

Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 

Τίτλος Αρθρου 
Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ενταξη των Μεταναστών υπαγόμενη 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). Η 
Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος, όταν παρίσταται ο 
Υπουργός, συμμετέχει ως μέλος, β) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των 
Υπουργείων Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Δημόσιας Τάξης, οι οποίοι προτείνονται από τους οικείους Υπουργούς, γ) τον Πρόεδρο 
του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως διαμεσολαβητικό σύνδεσμο μεταξύ 
Εθνικής Επιτροπής και κοινωνίας των πολιτών (όπως ενώσεις μεταναστών, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους που ασχολούνται με θέματα 
μεταναστών), δ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ε) δύο εκπροσώπους της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), στ) έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται 
με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ζ) έναν εκπρόσωπο μέλος Δ.Ε.Π. 
Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, η) έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κοινοβουλευτική ομάδα που αναγνωρίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής, θ) δύο 
εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), ι) 
δύο εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ια) έναν 
εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ιβ) έναν εκπρόσωπο της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ιγ) 
έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδ) έναν 
εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), ιε) έναν 
εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και ιστ) έναν εκπρόσωπο 



του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

3. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή 
συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη έως την υπόδειξη και το διορισμό 
των εκπροσώπων των φορέων.  

4. Εργο της Επιτροπής είναι: α) η εισήγηση προτάσεων και δράσεων που αφορούν την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 
3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), β) η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με 
την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ένταξη των 
μεταναστών σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο και γ) η κατάρτιση και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
σχετικών με την εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, ιδίως στο 
πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, εφόσον το έργο αυτό 
της ανατεθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

5. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία 
καταγράφονται οι εξελίξεις ως προς τα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η οποία υποβάλλεται στη Βουλή, καθώς 
και στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 3386/2005, μαζί με τις προτάσεις 
της για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.  

6. Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 
1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ινστιτούτου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.). Για την υποβοήθηση του έργου της, μπορεί, με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να 
συνιστώνται ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από 
δημόσιες υπηρεσίας ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι επιστήμονες με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η 
αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 
 
Αρθρο: 2 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται.  



 
 
Αρθρο: 3 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής  

Κείμενο Αρθρου 

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' του άρθρου 10 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται 
.  

 
 
Αρθρο: 4 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής  

Κείμενο Αρθρου 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια. 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3386/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 6 και 7 
αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα. 

4. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3386/ 2005, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α'), αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 5 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις διαδικασίας μετάκλησης  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' . 

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 προστίθεται εδάφιο τελευταίο . 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 αντικαθίσταται . 

4. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

5. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3386/ 2005 καταργούνται. Οι 
παράγραφοι 8 και 9 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 6 και 7 αντιστοίχως.  

 
 



Αρθρο: 6 

Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα εξαρτημένης εργασίας  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται εδάφιο . 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 
3386/2005 προστίθενται . 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο  

 
 
Αρθρο: 7 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Μετάκληση αλιεργατών  

Κείμενο Αρθρου 

Μετά το άρθρο 16 του ν. 3386/2005 προστίθεται άρθρο 16 Α.  

 
 
Αρθρο: 8 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα αδειών διαμονής μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού 
εταιρειών  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται. 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3386/2005 προστίθεται περίπτωση ε'. 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται.  

 
 
Αρθρο: 9 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας  

Κείμενο Αρθρου 



1. Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο . 

2. Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται. 

3. Στο άρθρο 25 του ν. 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 4 και η παράγραφος 4 
αναριθμείται σε 5.  

 
 
Αρθρο: 10 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα αδειών διαμονής για λόγους σπουδών  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο . 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 11 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους καθώς και για τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/ 2005 προστίθεται εδάφιο. 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται. 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 12 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος  

Κείμενο Αρθρου 

Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 13 
Ημ/νία: 23.02.2007 



 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα οικογενειακής επανένωσης  

Κείμενο Αρθρου 

Η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 14 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών  

Κείμενο Αρθρου 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται  

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3386/2005 προστίθεται περίπτωση γ' .  

 
 
Αρθρο: 15 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, συμβολαιογράφων και τρίτων - Διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις  

Κείμενο Αρθρου 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται  

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

4. Η παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

5. Η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

6. Η παρ. 8 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

7. Στον κατάλογο των κακουργημάτων που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 187 του Π.Κ. μετά τη φράση «404 (τοκογλυφία)» προστίθεται φράση  

8. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 
αντικαθίσταται .  

 
 



Αρθρο: 16 

Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ειδικές ρυθμίσεις  

Κείμενο Αρθρου 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται. 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο .  

 
 
Αρθρο: 17 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

4. Στο άρθρο 90 του ν. 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως και η 
παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7. 

5. Στην παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο . 

6. Στο άρθρο 90 του ν. 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 8 .  

 
 
Αρθρο: 18 
Ημ/νία: 23.11.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές διατάξεις  
Σχόλια 
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 τίθεται, εις αντικατάσταση των πρώην 
δεύτερου και τρίτου εδαφίων της ιδίας παρ., με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 
3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007). *** Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 
3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007), για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου 18 δ 
ε ν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) για την 
εξαγορά ενσήμων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.  

Κείμενο Αρθρου 



1. Η παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

2. Η παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται .  

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η' της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 
καταργείται.  

4*** (βλ. σχόλια). α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας 
χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 31.12.2004 
και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαμονής τους στη Χώρα γίνεται από:  

αα) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν 
από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

ββ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, 
μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας των συζύγων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή γγ) 
Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας 
εκ των συζύγων είναι Ελληνας ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος 
τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή δδ) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
διαμονής, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή  

εε) Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό Δελτίο 
Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και δεν 
ανανεώθηκε.  

Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Για τη 
χορήγηση της απαιτείται, εκτός των δικαιολογητικών που θα ορισθούν με την απόφαση 
της περίπτωσης γ' και βεβαίωση εξαγοράς τυχόν υπολειπόμενων εισφορών για ασφάλιση 
150 ημερών από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται 
στους οικείους Δήμους μέχρι 30.9.2007, οι οποίοι υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς 
φακέλους στην αρμόδια Περιφέρεια.  

β. Στις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι σύζυγοι των 
ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, με μόνη προϋπόθεση ότι 
συμβιώνουν με τους γονείς τους ή τους συζύγους κατά περίπτωση.  

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζονται τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής δικαιολογητικά.  

δ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικώς για λόγους παράνομης 
εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς 
απελάσεις δεν αποτελούν λόγο που παρακωλύει τη χορήγηση της άδειας διαμονής. 
Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται 
ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί.  

ε. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαμονής γίνεται για έναν από τους λόγους του 
ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.  



5. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτημα για πρώτη ανανέωση 
της άδειας διαμονής τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και δεν έχουν 
πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό 
διάστημα ασφάλισης, που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του 
άρθρου 90 του ν.3386/2005 μπορούν να προβούν στην εξαγορά μέρους ή του συνόλου 
των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν 
στο οικείο χρονικό διάστημα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις για τη συμπλήρωση των 
αντίστοιχων προϋποθέσεων. «Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής 
έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται.»  

6. Αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής, των οποίων η ισχύς έχει λήξει μετά την 
1.1.2006 και οι οποίες έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες επανεξετάζονται και 
χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες διαμονής, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις 
του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Η ανωτέρω ρύθμιση περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς 
αιτήσεις. Προϋπόθεση της ανανέωσης των αδειών διαμονής είναι η προηγούμενη 
καταβολή προστίμου ίσου με το 1/3 του παραβόλου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 
92 του ν. 3386/2005 για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της σχετικής αίτησης. Το 
πρόστιμο βεβαιώνεται από το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής όργανο.  

7. Κατά την πρώτη ανανέωση, βάσει των διατάξεων του ν. 3386/2005, των αδειών 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στη Χώρα για λόγους 
οικογενειακής επανένωσης, δεν απαιτείται η απόδειξη των επαρκών πόρων, όπως έχουν 
καθορισθεί με την αριθ. 4415/17.3.2006 (ΦΕΚ 398 Β') κοινή απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Εξωτερικών, της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.  

8. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, 
και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός μη 
σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι, αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο 
κατ' οίκον του εργοδότη), μπορεί, κατά τη διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών, να 
μεταβάλουν την άδεια διαμονής τους για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό 
εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες.  

9. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.2910/2001 
διέμεναν με τους γονείς τους στην Ελλάδα και τους χορηγήθηκε εξάμηνη προσωρινή 
άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ίδιου νόμου και οι οποίοι, 
προκειμένου να την ανανεώσουν για λόγους σπουδών, εφοδιάσθηκαν με ειδική θεώρηση 
εισόδου, έχουν τη δυνατότητα, μετά το πέρας των σπουδών τους, να την ανανεώσουν 
για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005.  

10. Αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι λόγω αντικειμενικής αδυναμίας 
στερούνται διαβατηρίου και οι οποίοι υπάγονται είτε στο ρυθμιστικό πεδίο της αριθμ. 
11702/23.6.2006 (ΦΕΚ 892 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων είτε στις διατάξεις της παρ. 4α του παρόντος, γίνονται δεκτές και 
εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
84 του ν. 3386/2005.  

 
 
Αρθρο: 19 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

 



Τίτλος Αρθρου 
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης  

Κείμενο Αρθρου 

Η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού, όπου κατά τις διατάξεις 
του ν. 3386/2005 απαιτείται ορισμένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισμό κοινωνικής 
ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής, αποδεικνύεται αποκλειστικά με 
βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι 
ημέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη που 
ενδεχομένως απασχολεί τον αλλοδαπό. Στην ως άνω βεβαίωση γίνεται ρητή μνεία για 
την ύπαρξη εκκρεμών ή μη ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού.  

 
 
Αρθρο: 20 

Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Παράβολα  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται . 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο .  

 
 
Αρθρο: 21 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) 
 

Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  

Κείμενο Αρθρου 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστώνται είκοσι 
τρεις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΠΕ Μηχανικών, εκ των οποίων δύο 
ειδικότητας Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και δύο ειδικότητας Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών, τέσσερις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, μία θέση Π Ε 
Κοινωνιολόγων, τρεις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής και δεκαπέντε θέσεις ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων.  

 
 
Αρθρο: 22 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  

Κείμενο Αρθρου 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 34631 2006 (ΦΕΚ 114 Α'), αναδιατυπώνεται . 

2.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, αναδιατυπώνεται . β. Το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, αντικαθίσταται . 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α'), αναδιατυπώνεται . 

4. Οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, αναδιατυπώνονται . 

5. Η εσφαλμένη παραπομπή της παρ. 6 του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 στο άρθρο 94 αυτού, 
διορθώνεται στο ορθό 95. 

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, προστίθενται εδάφια. 

7. Από το α' εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, απαλείφονται οι 
λέξεις «εκτελείται η προμήθεια ή». 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 274 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, η φράση «από τη δημοσίευση του 
παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη θέση του παρόντος σε ισχύ». 

9. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 και μετά τη φράση «και της 
παραγράφου 3 του άρθρου» προστίθεται το αριθμητικό «229».  

 
 
Αρθρο: 23 
Ημ/νία: 04.09.2009 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΡΕΗ ΟΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Τίτλος Αρθρου 
Ζητήματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού  
Σχόλια 
Η παρ. 4 του παρόντος καταργείται με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ 
Α 163.  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στην περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α') η 



φράση «καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις της περίπτωσης 1 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και οι 
ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου».  

2. Οφειλές υπέρ Ο.Τ.Α. από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, που 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορεί να 
ρυθμιστούν και να εξοφληθούν, χωρίς τα αναλογούντα πρόστιμα και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, ύστερα από κανονιστική απόφαση του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος. Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των 
βασικών οφειλών σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δώδεκα. Η 
ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τον Δήμο ή την 
Κοινότητα, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης. 
Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της 
οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με δήλωση του οφειλέτη μπορεί να 
ζητηθεί η εξόφληση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων από τον ορισθέντα με την 
ανωτέρω απόφαση. Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις, ο οφειλέτης 
χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις 
συγκεκριμένες οφειλές πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται 
ούτε συμψηφίζονται.  

3. Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, 
περιλαμβάνονται και τα έξοδα παράστασης και η αποζημίωση των μελών συμβουλίων 
των τοπικών διαμερισμάτων, καθώς και των παρέδρων.  

4. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.  

5. Στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι 
αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των 
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην 
περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά 
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, 
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

6. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 
249 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3463/2006 από τα μέλη του Συνδέσμου ως το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, 
αυτές μπορεί να παρακρατηθούν εντός του επόμενου έτους από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων Δήμων και Κοινοτήτων και να αποδοθούν απευθείας 
σε αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνδέσμου κατόπιν απόφασης, η 
οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του ή με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του, εφόσον έχει 
μεταβιβασθεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα. Κατ' εξαίρεση, οι ανωτέρω εισφορές 
μπορεί να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων 
Δήμων και Κοινοτήτων, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από πρόταση του Συνδέσμου, που θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με 
την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού 



συμβουλίου του ή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του, 
εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.  

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω 
αποφάσεων των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός 
μηνός από την περιέλευσή τους σε αυτόν.  

Όλες οι σχετικές πράξεις που αφορούν τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δια των οικείων Περιφερειών, το αργότερο ως το 
τέλος του τρίτου μηνός του οικονομικού έτους που εκδόθηκαν.  

7. Το τεστ προσωπικότητας ΜΜΡΙ που προβλέπεται στο άρθρο 8 του π.δ. 135/2006 (ΦΕΚ 
135 Α'), στο οποίο υποβάλλονται οι υποψήφιοι για ειδικό ένστολο προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας, αντικαθίσταται με το τεστ προσωπικότητας ΜΜΡΙ 2. Η αρμόδια 
επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 135/2006 για την αξιολόγηση -βαθμολόγηση 
των γραπτών ψυχοτεχνικών δοκιμασιών μπορεί να συνεδριάζει και σε εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας που διαθέτουν κατάλληλα μηχανήματα, προς υποβοήθηση του 
έργου της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεστ υποψηφίων.  

 
 
Αρθρο: 24 
Ημ/νία: 15.03.2010 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

Σχόλια 
*** Το εντός " " τελευταίο εδ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 
9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40/15.3.2010).  

Κείμενο Αρθρου 

Οι υπάλληλοι του τεχνικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας 
(χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες), για τις μετακινήσεις 
τους σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα τριάντα χιλιόμετρα από την έδρα της 
υπηρεσιακής τους μονάδας ως τον τόπο εργασίας τους, καθώς και σε νησί ανεξαρτήτως 
απόστασης, λαμβάνουν το ποσό που έχει καθορισθεί με την κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης με αριθ. 2/14889/0022/ 2.5.2003 (ΦΕΚ 643 Β 72003), όπως κάθε φορά 
ισχύει, εφόσον μεταβούν και επιστρέψουν αυθημερόν. «Για διανυκτερεύσεις που 
πραγματοποιούνται σε μετακινήσεις από εξήντα (60) χιλιόμετρα και άνω καταβάλλεται 
διπλάσια αποζημίωση από την προβλεπόμενη στην αριθμ. 2/14889/0022/2.5.2003 (ΦΕΚ 
643 Β) απόφαση όπως ισχύει.»***  

 
 
Αρθρο: 25 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  



Κείμενο Αρθρου 

1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α') για την παροχή 
υπηρεσιών πιστοποίησης και τις Αρχές Πιστοποίησης, ασκούνται από 1.1.2007 από την 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της ως άνω Γενικής Γραμματείας.  

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 προστίθενται εδάφια.  

3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3448/ 2006 προστίθενται εδάφια.  

 
 
Αρθρο: 26 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  

Κείμενο Αρθρου 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002 (ΦΕΚ 296 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 και την παρ. 5 του 
άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α'), αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 27 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στο τέλος της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') 
προστίθεται εδάφιο. 

2. Στην περίπτ. θ' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3013/ 2002 προστίθεται εδάφιο 
τελευταίο . 

3. Στο άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 6 .  

 
 
Αρθρο: 28 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα μερικής απασχόλησης  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 3α του άρθρου 1 του ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α') αντικαθίσταται . 



2. Στο άρθρο 1 του ν. 3250/2004 προστίθεται παράγραφος 4. 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3250/2004 αντικαθίσταται . 

4. Το άρθρο 4 του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται  

 
 
Αρθρο: 29 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006  

Κείμενο Αρθρου 

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α') προστίθενται περιπτώσεις ι' 
και ια' .  

 
 
Αρθρο: 30 
Ημ/νία: 04.09.2009 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ) ΙΔΡΥΜΑΤΑ-
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΟΤΑ) 

 

Τίτλος Αρθρου 
Στερεά απόβλητα  
Σχόλια 
- Οι περ. γ και δ της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 
3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007). -Το εντός "" εδάφιο στο τέλος της παρ. 4, 5,6 του 
παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.1,2,3 αντίστοιχα του ν. 
3688/2008 ΦΕΚ Α 163 /5.8.2008 και η παρ. 7 αντικαταστάθηκε, ενώ η υφιστάμενη παρ. 
7 αναριθμήθηκε σε 8 με την παρ. 4 του ίδιου νόμου, όπως επίσης με την παρ. 5 αυτού 
προστέθηκε και παρ. 9. -Στο τέλος της παρ. 9 του παρόντος προστέθηκε εδάφιο με την 
παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ Α 163.  

Κείμενο Αρθρου 

1. α) Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ως προς 
τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των 
ανάλογων αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (παρ. 3 και 4). Η προσωρινή αποθήκευση, 
μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της κ.υ.α. 50910/2727/ 
2003 (ΦΕΚ 1909 Β 722.12.2003), οι οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές ενότητες 
κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
επόμενες παραγράφους.  

β) Οι ΦΟΔΣΑ είναι δυνατόν να συνιστώνται από Ο.Τ.Α. που ανήκουν σε περισσότερες 
της μίας διαχειριστικές ενότητες και να έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των 
ανωτέρω ενεργειών στο γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί σε αυτές. «γ) Όταν 
Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει μόνον έναν Ο.Τ.Α., τότε αυτός αποτελεί το 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Διαχειριστικής αυτής Ενότητας. δ) Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν και 
τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από 



Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας.»  

2. Οι Ο.Τ.Α. που ανήκουν σε κάθε διαχειριστική ενότητα και οι οποίοι δεν έχουν μέχρι 
την ισχύ του παρόντος συστήσει ΦΟΔΣΑ υποχρεούνται εντός προθεσμίας που 
καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας να προβούν στη 
σύσταση συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., με σκοπό την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της κ.υ.α. 
50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909 Β 7 22.12.2003) ή είναι συναφείς με αυτές.  

3. α) Ο σύνδεσμος της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').  

β) Η ανώνυμη εταιρία της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Κατ' εξαίρεση και για την 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία αυτή είναι δυνατόν να 
συμμετέχει, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που 
προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3463/2006.  

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης τιμολογιακής πολιτικής σχετικά 
με την κοστολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών από τους εξυπηρετούμενους δημότες και περιγράφονται οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες.  

4. Σε περίπτωση που οι Ο.Τ.Α. διαχειριστικής ενότητας δεν προβούν στη σύσταση του 
συνδέσμου ή της ανώνυμης εταιρίας, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του 
παρόντος, τότε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συνιστάται 
αναγκαστικός σύνδεσμος, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ο.Τ.Α. που 
ανήκουν στην οικεία διαχειριστική ενότητα, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται ανωτέρω. Ο σύνδεσμος αυτός λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 245 έως 249 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3463/2006."Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω 
Συνδέσμου δεν επιτύχει την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων, τότε ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος αυτού ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας.»  

5. Αν η λειτουργία των νομικών προσώπων των προηγούμενων παραγράφων είναι σε 
τέτοιο βαθμό πλημμελής ή ανεπαρκής, ούτως ώστε να τίθεται εξ αυτού του λόγου σε 
προφανή και σοβαρό κίνδυνο ή η δημόσια υγεία ή το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ο 
Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και 
μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να 
αναθέσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, για το εκάστοτε επιβαλλόμενο 
χρονικό διάστημα, στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής ή σε άλλο νομικό πρόσωπο. «Το 
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας, και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων 
δεν έχουν συσταθεί είτε, ενώ έχουν συσταθεί, δεν έχουν οργανωθεί σε βαθμό που να 
μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προς αποτροπή των ανωτέρω κινδύνων.»  

6. Υφιστάμενες επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του 
π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α'), με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας, 



μετατρέπονται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ανώνυμες εταιρίες 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή 
αναλόγως των ρυθμίσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.«Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται εντός 
τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες της 
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων με 
όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες εταιρείες αυτής της 
μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και οι 
ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Τ.Ε.Δ.Κ.. Μετατροπές 
που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.»  

«7. Υφιστάμενοι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. με συναφές προς τα παραπάνω αντικείμενο 
δραστηριότητας μπορούν, ύστερα από τροποποίηση της συστατικής τους πράξης, ως 
προς το σκοπό, να μετατραπούν σε Συνδέσμους του παρόντος άρθρου (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). 
Τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 
Συνδέσμου, κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες 
που τον απαρτίζουν, κατ� αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό 
συμβούλιο. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει κενές οργανικές 
θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες 
θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στις θέσεις αυτές 
εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»  

"8" 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ή θέματα με χαρακτήρα 
τεχνικό ή λεπτομερειακό, αναφορικά με τη λειτουργία και την άσκηση των 
δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου σε σχέση με τη 
διαχείριση και τις μεθόδους διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

«9. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ. Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν είτε υπό 
τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., μπορούν να 
συνάπτουν συμβάσεις για τη μίσθωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο των 
καταστατικών τους σκοπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) και της Π.Υ.Σ. 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.» «Το ίδιο ισχύει και για τον Ο.Τ.Α. που αποτελεί 
μόνος του το ΦΟ.Δ.Σ.Α. της διαχειριστικής περιοχής.»  

 
 
Αρθρο: 31 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) 
 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Σ.Τ.Α.  

Κείμενο Αρθρου 

Οι απόφοιτοι της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διορίζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και σε 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού που καθορίζονται με 



απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα 
από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

 
 
Αρθρο: 32 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Αιτήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου  

Κείμενο Αρθρου 

1. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (call center) ή των 
δικτυακών τόπων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω των Κ.Ε.Π. ή άλλων δημόσιων 
φορέων, εφόσον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αυτές μπορούν να αναζητούνται 
από τα Κ.Ε.Π. ή αυτεπαγγέλτως από τους δημόσιους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα 
να τα εκδώσουν.  

2. Η ταυτοποίηση των χρηστών (αιτούντων) γίνεται είτε με χρήση προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης ο οποίος έχει 
αποδοθεί στο αιτούντα με ασφαλή τρόπο είτε κατά τη διαδικασία παραλαβής. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου απαιτείται, ρυθμίζεται η κατά τον ανωτέρω τρόπο 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α') για υποβολή 
τηλεφωνικών αιτήσεων δεν θίγονται.  

 
 
Αρθρο: 33 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ίδρυση Κ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

Κείμενο Αρθρου 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α'), όπως ισχύει, 
προστίθενται εδάφια.  

 
 
Αρθρο: 34 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα  

Κείμενο Αρθρου 



Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με βαθμό 
1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας - Θράκης, ύστερα 
από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των γενικών γραμματέων που 
προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων, την οργάνωση και στελέχωση των 
γραφείων τους και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τον Γενικό Γραμματέα, προϊστάμενο 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται ανάλογα και για τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

 
 
Αρθρο: 35 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Καταργούμενες διατάξεις  

Κείμενο Αρθρου 

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

 
 
Αρθρο: 36 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Για την αρωγή στο έργο της θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας των 
μουσουλμάνων της Θράκης, συνιστώνται στις Μουφτείες διακόσιες σαράντα (240) θέσεις 
ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας, οι οποίες θα καλυφθούν κατά προτίμηση από 
μονίμους κατοίκους Θράκης, μουσουλμάνους κατά το θρήσκευμα. Το έργο των 
ιεροδιδασκάλων είναι να κηρύττουν το Κοράνιο στα τζαμιά της Θράκης. Η κατανομή των 
θέσεων έχει ως εξής:  

- Μουφτεία Ξάνθης: Εκατό (100)  

- Μουφτεία Κομοτηνής: Εκατό (100)  

- Μουφτεία Διδυμότειχου: Σαράντα (40).  

2. Πτυχιούχοι τμημάτων θεολογικών ισλαμικών σπουδών του εσωτερικού ή 
αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα καταλαμβάνουν σαράντα (40) από 
τις θέσεις αυτές. Απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίων ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη γνώση της διδασκαλίας του Κορανίου 
καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες θέσεις.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της 



Επιτροπής του άρθρου 3 και του οικείου Μουφτή, κατανέμονται κατά Μουφτεία οι θέσεις 
των ανωτέρω κατηγοριών ιεροδιδασκάλων.  

 
 
Αρθρο: 37 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κείμενο Αρθρου 

Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
εννέα (9) μηνών, από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι 31 Μαΐου του επόμενου έτους. 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον οικείο Μουφτή. Οι ιεροδιδάσκαλοι θα ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Το ύψος των αποδοχών τους καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ειδικότερα προσόντα των κατηγοριών ιεροδιδασκάλων, 
τα κριτήρια επιλογής κάθε κατηγορίας, καθώς και η διαδικασία προσλήψεως των 
ιεροδιδασκάλων με δημόσια προκήρυξη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων προσλήψεως προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο.  

 
 
Αρθρο: 38 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κείμενο Αρθρου 

Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, ειδικών σε θέματα της ισλαμικής θρησκείας, μετά από γνώμη του οικείου 
Μουφτή. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.  

 
 
Αρθρο: 39 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κείμενο Αρθρου 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και πάντως όχι πέραν της πρώτης 
πενταετίας, είναι δυνατόν να προσληφθούν σε θέσεις ιεροδιδασκάλων και απόφοιτοι των 
ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής ως και απόφοιτοι σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν γνώση της διδασκαλίας του Κορανίου.  

Για την επιλογή των καταλληλότερων στις θέσεις αυτές, ανεξαρτήτως γραμματικών 
γνώσεων, η επιτροπή του άρθρου 3 προκειμένου να αποφασίσει σχηματίζει συνολική 
εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και 



την όλη προσωπικότητα τους, όπως επίσης και την προηγουμένη σταδιοδρομία τους ως 
ιεροδιδασκάλων.  

 
 
Αρθρο: 40 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 

 

Κείμενο Αρθρου 

Συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις διοικητικών 
υπαλλήλων. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καταλαμβάνουν τις τρεις (3) 
θέσεις και πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων θα καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες επτά 
(7) θέσεις.  

Οι θέσεις αυτές θα κατανέμονται ως εξής:  

- Μουφτεία Ξάνθης: μία (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις 
(3) θέσεις για πτυχιούχο πανεπιστημίου.  

- Μουφτεία Κομοτηνής: μία (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις 
(3) θέσεις για πτυχιούχο πανεπιστημίου.  

- Μουφτεία Διδυμότειχου: μία (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου.  

Τα προσόντα των ανωτέρω υπαλλήλων θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  

 
 
Αρθρο: 41 
Ημ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΕΠΙΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΞΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης  

Κείμενο Αρθρου 

1. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως 
μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο 
ειρήνης επιτρέπονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 
αυτού.  

2. Εκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη προσωπικών 
υπηρεσιών, είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων 
προς αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης 
από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την 
επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που 



μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.  

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε την έκτακτη 
ανάγκη, κηρύσσεται γενική ή μερική πολιτική κινητοποίηση, κατά την έννοια των 
αντίστοιχων διατάξεων του ν.δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236 Α'), για την αντιμετώπιση της.  

4. Με την ίδια επίσης απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι 
υπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς περιφερειών ή οι νομάρχες να προβαίνουν, με 
απόφαση τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών 
πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις 
οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανα 
τους και όργανα της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου 
και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών 
απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους 
υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου 
νοσοκομείου.  

5. Με την ίδια απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας 
και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός να προβαίνουν, με κοινή 
απόφαση τους, σε επίταξη ακινήτων, μη αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών 
και εμπορικών επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων 
κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται ο οικείος Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας ή ο οικείος Νομάρχης. Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με 
«Φύλλα Επίταξης» κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.  

6. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης 
είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.  

7. Οι διατάξεις ιδίως των άρθρων 2 παρ. 5, 18, 19, 22 και 23 του ν.δ. 17/1974 δεν 
εφαρμόζονται εφεξής για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, εφόσον 
έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Επίσης δεν εφαρμόζεται και 
κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου.  

 
 
Αρθρο: 42 
Ημ/νία: 23.12.2008 

 

Τίτλος Αρθρου 
Χαρακτηρισμός του Νομού Πέλλας ως παραμεθόριας περιοχής  

Σχόλια 
- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3613/2007 
(Α΄ 263/23.11.2007). - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7β του 
άρθρου 30 του ν. 3713/2008 (Α΄ 263/23.12.2008).  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') αντικαθίσταται .  



«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως 
εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, 
Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς.»  

3. Η περίπτωση ιδ' της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται .  

 
 
Αρθρο: 43 
Ημ/νία: 23.02.2007 

 

Τίτλος Αρθρου 
Έναρξη ισχύος  

Κείμενο Αρθρου 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τα άρθρα 5 και 7, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.1.2008.  

 
 


