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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός  

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο εξορθολογισµός
της κατανοµής και της µεταφοράς αρµοδιοτήτων µεταξύ
των επιπέδων διακυβέρνησης προς ενίσχυση της αποτε-
λεσµατικότητας της κυβερνησιµότητας στον δηµόσιο το-
µέα. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους θεσµοθετείται
το Εθνικό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ως
νέο υπόδειγµα κυβερνησιµότητας και συγκεκριµένα ορί-
ζονται τα θεσµικά όργανα για την υλοποίηση του Εθνι-
κού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, προβλέ-
πονται τα απαραίτητα επιχειρησιακά εργαλεία, τίθενται
οι γενικές αρχές του συστήµατος και οι κανόνες λει-
τουργικής ταξινόµησης των δηµόσιων πολιτικών και κα-
ταστρώνεται η µεθοδολογία κατανοµής και ανακατανο-

µής ή µεταφοράς των αρµοδιοτήτων των φορέων του
δηµόσιου τοµέα υπό το πρίσµα της πολυεπίπεδης διακυ-
βέρνησης.

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορι-
σµοί:
α) πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: το ενιαίο λειτουργικά

διοικητικό πλέγµα, στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζε-
ται, κυρίως µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), η συστη-
µική συνεργασία των διοικητικών επιπέδων, κάθετα και
οριζόντια ανά δηµόσια πολιτική, 
β) λειτουργική ταξινόµηση: η κατηγοριοποίηση των δη-

µόσιων πολιτικών µε βάση το λειτουργικό κριτήριο, ήτοι
την επιδίωξη συγκεκριµένου δηµόσιου σκοπού, λαµβά-
νοντας υπόψη και τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου Τα-
ξινόµησης των λειτουργιών της Κυβέρνησης
(Classification of the functions of government - COFOG)
των Ηνωµένων Εθνών,
γ) επίπεδα διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήµατος

Διακυβέρνησης: το εθνικό επίπεδο, ήτοι το κεντρικό και
το αποκεντρωµένο, καθώς και το τοπικό επίπεδο, όπως
διαρθρώνεται σε περιφερειακό και δηµοτικό,
δ) Εθνικό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης: το

σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο οι ασκούµενες δηµόσιες
πολιτικές ταξινοµούνται, σύµφωνα και µε το Διεθνές
Πρότυπο COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται,
κατανέµονται και εποπτεύονται µε σκοπό τη βελτιστο-
ποίηση του συντονισµού, της διάδρασης και της συλλει-
τουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής

Το Εθνικό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ε-
φαρµόζεται στον δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζεται στην
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), καθώς και σε όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως της υπαγω-
γής τους στη Γενική Κυβέρνηση.

Άρθρο 5
Εθνικό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης 

1. Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Πολυε-
πίπεδης Διακυβέρνησης ορίζονται τα εξής θεσµικά όργα-
να: 
α) ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Συντονιστής του Εθνι-

κού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύµφω-
να µε το άρθρο 8, 
β) ο Γενικός Γραµµατέας Ανθρώπινου Δυναµικού Δη-

µόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως το Κε-
ντρικό Σηµείο Αναφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 9,
γ) οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς

κάθε Υπουργείου, καθώς και οι εκπρόσωποι των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλά-
δας, ως τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς σύµφωνα µε το
άρθρο 10,   
δ) το Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνη-

σης, ως γνωµοδοτικό όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 11, 
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ε) η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Οργανώσεων της Γε-
νικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Το-
µέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Επιχειρησιακό Κέ-
ντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρ-
θρο 15, 
στ) τα κατά περίπτωση συντονιστικά όργανα δηµόσιας

πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο 16.
2. Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Ε-

θνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ανα-
πτύσσονται ιδίως τα κάτωθι εργαλεία:
α) το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης

της περ. ζ΄ του άρθρου 9, 
β) το Πληροφοριακό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυ-

βέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 15. 

Άρθρο 6
Γενικές αρχές του Εθνικού Συστήµατος 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

1. Το Εθνικό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
δοµείται και λειτουργεί ιδίως σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές της χρηστής διοίκησης και καλής διακυβέρνησης
του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και τις αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του άρθρου 33 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε στόχο την προώθηση της αει-
φόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συ-
νοχής. 

2. Οι ως άνω αρχές εφαρµόζονται κατά τη σύνταξη και
εφαρµογή νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, δι-
οικητικών πράξεων, πολιτικών και δράσεων που αφο-
ρούν στη θέσπιση νέων ή στη µεταφορά υφιστάµενων
αρµοδιοτήτων φορέων του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 7 
Μεθοδολογία κατανοµής αρµοδιοτήτων 
στα επίπεδα διακυβέρνησης σύµφωνα 

µε τη λειτουργική ταξινόµηση

1. Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Πολυε-
πίπεδης Διακυβέρνησης οι δηµόσιες πολιτικές ταξινο-
µούνται σε πρώτο επίπεδο σε λειτουργικές περιοχές,
που αντιστοιχούν σε ευρύτερους στόχους πολιτικής, οι
οποίες εξειδικεύονται σε δεύτερο επίπεδο σε επιµέρους
λειτουργικούς τοµείς σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, το
οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί α-
ναπόσπαστο µέρος του Μέρους Α΄. Περαιτέρω, οι λει-
τουργικοί τοµείς αναλύονται σε τρίτο επίπεδο σε θεµατι-
κά αντικείµενα, στα οποία αντιστοιχίζονται σε τέταρτο
επίπεδο συγκεκριµένες αρµοδιότητες φορέων του δηµό-
σιου τοµέα. Οι αρµοδιότητες αυτές διαχωρίζονται τυπο-
λογικά σε α) επιτελικές, όπως ο στρατηγικός σχεδια-
σµός και η απλούστευση διαδικασιών, β) υποστηρικτικές,
όπως η οικονοµική λειτουργία και διαχείριση ανθρώπι-
νων πόρων, γ) εκτελεστικές, όπως οι αδειοδοτήσεις
προς τους πολίτες, οι αδειοδοτήσεις προς τις επιχειρή-
σεις και οι πιστοποιήσεις, δ)  ελεγκτικές, όπως επιθεω-
ρήσεις και εσωτερικοί έλεγχοι και ε)  παρακολούθησης
αποτελεσµατικής πολιτικής και αξιολόγησης αποτελε-
σµάτων.

2. Για την κατανοµή αρµοδιοτήτων στα επίπεδα διακυ-
βέρνησης κάθε αρµόδιος φορέας του δηµόσιου τοµέα
κατά την άσκηση των λειτουργιών του, οι οποίες µπορεί
να αφορούν στον σχεδιασµό, την εφαρµογή, την παρα-
κολούθηση ή τον έλεγχο πολιτικών, ακολουθεί ενιαία µε-

θοδολογία ως κάτωθι:
α. σε πρώτο στάδιο: 
αα) συσχετίζει τις αρµοδιότητές του προς τις δηµό-

σιες πολιτικές σύµφωνα µε τη λειτουργική ταξινόµηση
της παρ. 1, 
αβ) εντοπίζει τους εµπλεκόµενους φορείς σε κάθε επί-

πεδο διακυβέρνησης και 
αγ) αξιολογεί τον σκοπό και το αντικείµενο της εκά-

στοτε δηµόσιας πολιτικής, τη διαθεσιµότητα και την κα-
ταλληλότητα των αναγκαίων πόρων κάθε εµπλεκόµενου
φορέα κατά την ενάσκηση της συγκεκριµένης δηµόσιας
πολιτικής,
β. σε δεύτερο στάδιο και αν εντοπίζονται αρµοδιότη-

τες σε κοινά πεδία σύµφωνα µε τη λειτουργική ταξινόµη-
ση, οι οποίες ασκούνται από πλείονες φορείς διαφορετι-
κών επιπέδων διακυβέρνησης, είναι δυνατή η ανακατα-
νοµή και µεταφορά αρµοδιοτήτων µε στόχο την αποτε-
λεσµατικότερη εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής στο
πεδίο. 

3. Η κατά περίπτωση ανακατανοµή ή µεταφορά των
αρµοδιοτήτων µεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης διενερ-
γείται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του Εθνικού Συστή-
µατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του άρθρου 6 του
παρόντος, στο πλαίσιο του άρθρου 102 του Συντάγµα-
τος, ιδίως προς άρση επικαλύψεων αρµοδιοτήτων σε ό-
µοιες θεµατικές, για την κάλυψη νοµοθετικών κενών και
την άρση νοµοθετικών ασαφειών.

Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Συντονιστή του Εθνικού Συστήµατος 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Ο Συντονιστής του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπε-
δης Διακυβέρνησης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) την παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν στην υ-

λοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης, και ειδικότερα κάθε ζητήµατος που σχετίζεται
µε την ανακατανοµή ή µεταφορά αρµοδιοτήτων µεταξύ
των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης,
β) τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιο-

λόγηση του έργου των εµπλεκόµενων φορέων του δη-
µόσιου τοµέα, το οποίο συνδέεται µε την προώθηση και
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Εθνικού Συστή-
µατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και 
γ) την εποπτεία και την καθοδήγηση του Κεντρικού Ση-

µείου Αναφοράς του άρθρου 9.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς 

Το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς, για θέµατα που άπτο-
νται της υλοποίησης του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπί-
πεδης Διακυβέρνησης, έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) την υποδοχή, τον χειρισµό και την αξιολόγηση θε-

µάτων που άπτονται της υλοποίησης του Εθνικού Συστή-
µατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως επι-
πέδου διακυβέρνησης,
β) τη συνεργασία µε τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς

του άρθρου 10, και τα συντονιστικά όργανα υλοποίησης
δηµόσιας πολιτικής του άρθρου 16,
γ) τη διαβούλευση µε εκπροσώπους της Κεντρικής Έ-

νωσης Δήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας επί θεµάτων αποκέντρωσης, αποσυγκέντρω-
σης και µεταφοράς αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφορε-
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τικών επιπέδων διακυβέρνησης,
δ) την αξιολόγηση του σκοπού και του αντικειµένου

της δηµόσιας πολιτικής, της διαθεσιµότητας και της κα-
ταλληλότητας των αναγκαίων πόρων κάθε εµπλεκόµε-
νου φορέα κατά την ενάσκηση της δηµόσιας πολιτικής υ-
πό το πρίσµα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
ε) την εισήγηση προς το Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπε-

δης Διακυβέρνησης προτάσεων ενίσχυσης του Εθνικού
Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ιδίως ως
προς την ανακατανοµή ή τη µεταφορά αρµοδιοτήτων,
την άρση επικαλύψεων αρµοδιοτήτων σε όµοιες θεµατι-
κές, την κάλυψη νοµοθετικών κενών και την άρση νοµο-
θετικών ασαφειών,
στ) την ενηµέρωση και την παροχή κατευθύνσεων για

θέµατα εφαρµογής του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπε-
δης Διακυβέρνησης,
ζ) την εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή, προς συζήτη-

ση στην αρµόδια Επιτροπή σύµφωνα µε τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, τετραετούς σχε-
δίου στρατηγικής για την υλοποίηση του Εθνικού Συστή-
µατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, καθώς και την εκ-
πόνηση ετησίων σχεδίων δράσης, που υποβάλλονται
προς έγκριση στον Συντονιστή του Εθνικού Συστήµατος
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες των Επιµέρους Σηµείων Αναφοράς 

Τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς για την υλοποίηση
του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία και στους άµεσα εποπτευόµενους από
αυτά φορείς, έχουν τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) την αξιολόγηση καθ’ ύλην αρµοδιότητας δηµόσιας

πολιτικής και την προώθηση στο Κεντρικό Σηµείο Ανα-
φοράς, προτάσεων νοµοθετικών ρυθµίσεων που σχετί-
ζονται µε θέµατα ανακατανοµής ή µεταφοράς αρµοδιο-
τήτων µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνη-
σης, 
β) τη συνεργασία µε το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς για

την άντληση στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών α-
ναφορικά µε ζητήµατα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και
γ) τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου εργασιών

και την υποβολή τους στο Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς
στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης του άρθρου 9.

2. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνι-
κού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σε ολό-
κληρη την επικράτεια, καθώς και σε περιφερειακό και δη-
µοτικό επίπεδο ορίζονται, µε απόφαση του οικείου φο-
ρέα, ως Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς εκπρόσωποι των α-
ποκεντρωµένων διοικήσεων της χώρας, της Ένωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας, αντιστοίχως.

Άρθρο 11
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Πολυεπίπεδης 

Διακυβέρνησης

1. Συστήνεται το Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπεδης Δια-
κυβέρνησης, ως συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο, το ο-
ποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, µε
σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ε-
σωτερικών, αναφορικά µε θέµατα ανακατανοµής ή µετα-
φοράς αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφορετικών επιπέ-

δων διακυβέρνησης.
2. Το Εθνικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τα εξής µέ-
λη µε τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυναµικού Δη-

µόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο,
β. τον Γενικό Γραµµατέα Εσωτερικών και Οργάνωσης

του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ-

ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών, 
δ. τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτι-

κών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ε. τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού της Προεδρίας

της Κυβέρνησης,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Δη-

µοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

Ελλάδας,
η. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδας,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως
µέλη. 

3. Ο Πρόεδρος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Εσωτερικών
και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται από
τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς. Ο εκπρόσωπος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ορίζεται από τον
Προέδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η θη-
τεία των µελών είναι διετής.

5. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου καλείται
και µετέχει µε δικαίωµα ψήφου ο καθ’ ύλην αρµόδιος Γε-
νικός ή Ειδικός Γραµµατέας του οικείου Υπουργείου α-
νάλογα µε τη θεµατική.

6. Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Πο-
λυεπίπεδης Διακυβέρνησης, αναλόγως των θεµάτων της
εκάστοτε συνεδρίασης, δύναται να καλούνται εκπρόσω-
ποι υπουργείων, δήµων, περιφερειών και ανεξάρτητων
αρχών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας
των Πολιτών και εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους
και µε συναφή εξειδίκευση για την παροχή πληροφο-
ριών, τη διαβούλευση και τη συνεργασία.

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες Εθνικού Συµβουλίου 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

1. Το Εθνικό Συµβούλιο έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α. Σχεδιάζει πολιτικές προώθησης της εφαρµογής του

Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, µε
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονι-
σµού των φορέων του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως ε-
πιπέδου διακυβέρνησης, κατά την άσκηση των αρµοδιο-
τήτων τους υπό το πρίσµα των γενικών αρχών του Εθνι-
κού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, 
β. γνωµοδοτεί, κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Ε-

σωτερικών, επί ζητηµάτων προσδιορισµού αρµοδιότη-
τας, ιδίως σε περιπτώσεις επικάλυψης, υπέρβασης ή µη
αποτελεσµατικής άσκησης αρµοδιοτήτων, ως προς τις
δυνατότητες ανασχεδιασµού, εξορθολογισµού και ανα-
κατανοµής των εν λόγω αρµοδιοτήτων. Για τη γνωµοδό-
τηση, το Εθνικό Συµβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση των
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ρυθµίσεων ως προς την εναρµόνισή τους µε τις γενικές
αρχές του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης και σε εκτίµηση της διαθεσιµότητας και της
καταλληλότητας των αναγκαίων πόρων, ιδίως του αν-
θρώπινου δυναµικού, της υλικοτεχνικής υποδοµής και
των οικονοµικών πόρων, στο πλαίσιο κατάρτισης του
προϋπολογισµού προγραµµάτων, για την αποτελεσµατι-
κή εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτών,  
γ. συλλέγει και παρακολουθεί τη νοµολογία των εθνι-

κών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και τις αποφάσεις και
συστάσεις αρµόδιων ανεξάρτητων αρχών, επί θεµατικών
σχετικών µε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την αποκέ-
ντρωση και αποσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων, καθώς και
ως προς κάθε άλλο ζήτηµα που ανακύπτει από την εφαρ-
µογή του άρθρου 102 του Συντάγµατος και
δ. εκπονεί µελέτες και υποβάλλει προτάσεις στον Υ-

πουργό Εσωτερικών, µε σκοπό την υιοθέτηση βέλτιστων
διεθνών πρακτικών αποκέντρωσης, αποσυγκέντρωσης
και µεταφοράς αρµοδιοτήτων προς θωράκιση και περαι-
τέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης.

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, που υποβάλλε-
ται µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους στον Υπουργό
Εσωτερικών. Οι ετήσιες εκθέσεις αναρτώνται στον διαδι-
κτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 13
Λειτουργία Εθνικού Συµβουλίου 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

1. Το Εθνικό Συµβούλιο εδρεύει στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και επικουρείται κατά τη λειτουργία του από το
Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
του άρθρου 16. 

2. Ο Γενικός Γραµµατέας Ανθρώπινου Δυναµικού Δη-
µοσίου Τοµέα µεριµνά για τη σύγκληση και λειτουργία
του Εθνικού Συµβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. 

3. Το Εθνικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα
και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή ο Υπουργός
Εσωτερικών για τη συζήτηση συγκεκριµένου θέµατος.

4. Το Εθνικό Συµβούλιο λειτουργεί εντός του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρό-
νο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.  

Άρθρο 14
Έγκριση ανακατανοµής ή µεταφοράς αρµοδιοτήτων 

µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών δέχεται εν όλω ή εν µέρει,
απορρίπτει ή αναπέµπει για συµπλήρωση τη γνώµη του
Εθνικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 12.

2. Αν γίνει δεκτή η γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου, ο
Υπουργός Εσωτερικών εισηγείται, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), την έκδοση Πράξης του Υπουργικού Συµβουλί-
ου, µε την οποία εγκρίνεται η γνωµοδοτηθείσα ανακατα-
νοµή ή µεταφορά αρµοδιοτήτων και διασφαλίζονται οι α-
παραίτητοι πόροι. 

Άρθρο 15
Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Οργανώσεων της Γε-
νικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Το-
µέα λειτουργεί ως Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης, µε κύρια αποστολή την καταγραφή και
κατηγοριοποίηση της νοµοθεσίας και των κανονιστικών
πράξεων της διοίκησης που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Δια-
κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη λειτουργική ταξινόµηση. 

2. Το επιχειρησιακό κέντρο είναι αρµόδιο για τη διατύ-
πωση απόψεων επί κάθε είδους νοµοθετικής διάταξης ή
κανονιστικής πράξης που δύναται να επηρεάσει τη δοµή
του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
Προς τον σκοπό αυτόν, εξετάζει τη συµµόρφωση των
προωθούµενων ρυθµίσεων µε τις γενικές αρχές του Ε-
θνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, κα-
θώς και τη διαθεσιµότητα και καταλληλότητα των ανα-
γκαίων πόρων, ιδίως του ανθρώπινου δυναµικού και της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των οικονοµικών πόρων,
στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισµού προγραµ-
µάτων, για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσε-
ων αυτών. Το επιχειρησιακό κέντρο υποβάλλει τις από-
ψεις του προς τον Γενικό Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµόσιου Τοµέα επί των νοµοθετικών ρυθµίσεων
πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή και επί των σχε-
δίων οργανισµών του άρθρου 20 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133) πριν από την υποβολή τους προς επεξεργασία
στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

3. Το επιχειρησιακό κέντρο υποστηρίζει επιστηµονικά,
τεχνικά και διοικητικά το Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπε-
δης Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Εσωτερικών.

4. Το επιχειρησιακό κέντρο υποβάλλει στον Γενικό
Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα ετή-
σιες αναφορές µέχρι τον Φεβρουάριο του επόµενου, α-
πό το έτος αναφοράς, έτους.

5. Το έργο του επιχειρησιακού Κέντρου υποστηρίζεται
από το Πληροφοριακό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης, το οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί στο Υ-
πουργείο Εσωτερικών, µε στόχο την καταχώριση και α-
νταλλαγή δεδοµένων αναφορικά µε την παρακολούθηση
της εφαρµογής του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που συν-
δέεται µε θέµατα ανακατανοµής και µεταφοράς αρµο-
διοτήτων µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρ-
νησης.

Άρθρο 16
Συντονιστικά όργανα υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής 

1. Συστήνονται κατά περίπτωση συντονιστικά όργανα
υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υ-
πουργού, εφόσον απαιτούνται η ιδιαίτερη διαχείριση και
η συστηµατική παρακολούθηση συγκεκριµένων δηµό-
σιων πολιτικών, που προσδιορίζονται στην ως άνω κοινή
απόφαση και, σύµφωνα µε τις αρχές της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης για την υλοποίηση δηµόσιας πολιτικής,
εµπλέκονται αρµοδιότητες που εντοπίζονται σε κοινά
πεδία, σύµφωνα µε τη λειτουργική ταξινόµηση, αλλά α-
νήκουν σε περισσότερους φορείς και σε διαφορετικά ε-
πίπεδα διακυβέρνησης.
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2. Στη σύνθεση κάθε συντονιστικού οργάνου υλοποίη-
σης δηµόσιας πολιτικής µετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι
φορείς, ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης. Η δοµή
του διαρθρώνεται από σηµεία αναφοράς σε εθνικό επί-
πεδο, ήτοι στο κεντρικό και το αποκεντρωµένο, καθώς
και στο τοπικό επίπεδο, όπως διαρθρώνεται σε περιφε-
ρειακό και δηµοτικό επίπεδο. 

3. Σκοπός του συντονιστικού οργάνου υλοποίησης δη-
µόσιας πολιτικής είναι η ανάπτυξη, η εκ των προτέρων α-
ξιολόγηση και η παρακολούθηση της προόδου της εφαρ-
µογής τετραετούς σχεδίου δράσης για τη συγκεκριµένη
θεµατική δηµόσιας πολιτικής που περιλαµβάνεται στην
κοινή απόφαση της παρ. 1.

4. Τα σχέδια δράσης υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής
λαµβάνουν υπόψη τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, διαρθρώνονται σε
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθορίζουν
ανά σηµείο επαφής τις επιµέρους προβλεπόµενες δρά-
σεις και προσδιορίζουν τους αναγκαίους πόρους, καθώς
και τον τρόπο χρηµατοδότησης για την υλοποίησή τους.
Αναπτύσσονται και εφαρµόζονται µε στόχο, ιδίως, την
πρόταση νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης ή τη βέλ-
τιστη άσκηση της συγκεκριµένης δηµόσιας πολιτικής.

5. Με την κοινή απόφαση της παρ. 1 δύνανται να καθο-
ρίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και οι αρµοδιότητες του
συντονιστικού οργάνου, καθώς και η οργάνωση και η
λειτουργία του.

Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να
ορίζονται το περιεχόµενο και το εύρος κάθε επιπέδου
της λειτουργικής ταξινόµησης των δηµοσίων πολιτικών
του άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
µεθοδολογία κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των
επιπέδων διακυβέρνησης του άρθρου 7. Με όµοια από-
φαση δύναται να τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για λό-
γους εναρµόνισης προς το Διεθνές Πρότυπο COFOG. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ε-
ξειδικεύονται η ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της
παρ. 5 του άρθρου 15 και να προβλέπονται η διασύνδεση
µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκη-
σης, περιλαµβανοµένου του Εθνικού Μητρώου Διοικητι-
κών Διαδικασιών - Μίτος, οι αρµοδιότητες των εµπλεκό-
µενων υπηρεσιών, οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται
σε αυτό σύµφωνα µε το παρόν, καθώς και ο τρόπος και οι
όροι ή οι περιορισµοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυ-
τές.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄ 

ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΟΥ Ν. 4795/2021

Άρθρο 18
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η ανάπτυξη πλαι-
σίου διαχείρισης κινδύνων ως δοµικού στοιχείου του Συ-
στήµατος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του άρθρου
2 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). 

Άρθρο 19
Αντικείµενο 

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ορίζονται η πο-
λιτική, το πλαίσιο, η διαδικασία και τα όργανα διαχείρι-
σης κινδύνων και προβλέπεται η λειτουργία Μητρώου
Κινδύνων και Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθο-
ράς.

Άρθρο 20
Διαχείριση κινδύνων - Προσθήκη Κεφαλαίου Ζ΄ 

και άρθρου 22Α στον ν. 4795/2021

Μετά από το άρθρο 22 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) επέρ-
χονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται Κεφάλαιο Ζ΄ µε
τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», και β) προστίθεται άρ-
θρο 22Α, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Ζ΄, ως ε-
ξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άρθρο 22Α
Διαχείριση κινδύνων

1. Στο πλαίσιο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου,
οι φορείς του άρθρου 2, υποχρεούνται να διαχειρίζονται
τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των
στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και
την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά τους.

2. Η διαχείριση κινδύνων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 6, από την πρώτη και τη δεύτερη γραµµή ρό-
λων. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ως τρίτη γραµµή
ρόλων, παρέχει εύλογη διαβεβαίωση σχετικά µε την ε-
πάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης
κινδύνων.»

Άρθρο 21
Πολιτική και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων - 
Προσθήκη άρθρου 22Β στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Β ως
εξής:

«Άρθρο 22Β
Πολιτική και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων

1. Οι φορείς του άρθρου 2 αναπτύσσουν και εφαρµό-
ζουν την πολιτική και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.

2. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων περιλαµβάνει τον
τρόπο διαχείρισης κινδύνων ανά σκοπό και στόχο, τη
διάθεση ανάληψης και το επίπεδο ανοχής κινδύνου, κα-
θώς και τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των κατάλλη-
λων επιπέδων διοίκησης αναφορικά µε τον σχεδιασµό,
την παρακολούθηση και την εφαρµογή του πλαισίου δια-
χείρισης κινδύνων.

3. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων περιλαµβάνει τις
κατευθύνσεις και τις οργανωτικές ρυθµίσεις που αφο-
ρούν στον σχεδιασµό, την εφαρµογή, την αξιολόγηση
και τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων του
φορέα, καθώς και τη µεθοδολογία για τη διενέργεια της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία διαχείρι-
σης κινδύνων διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη τα διε-
θνώς αποδεκτά πρότυπα και περιλαµβάνει την αναγνώ-
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ριση, εκτίµηση και αντιµετώπιση των κινδύνων, καθώς
και την παρακολούθηση και επικαιροποίησή τους.

4. Ο επικεφαλής του φορέα εγκρίνει την πολιτική δια-
χείρισης κινδύνων και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.

5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθορίζει τα πρότυπα
πολιτικής και πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και παρέχει
οδηγίες σχετικά µε τη σύνταξη και εφαρµογή τους.»

Άρθρο 22
Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης 

κινδύνων - 
Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Γ ως
εξής:

«Άρθρο 22Γ
Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης 

κινδύνων

1. Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής
και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, οι φορείς του άρ-
θρου 2 συστήνουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, το ε-
πίπεδο της οποίας δύναται να διαφοροποιείται αναλό-
γως της οργανωτικής δοµής του φορέα, που υπάγεται α-
πευθείας στον επικεφαλής του φορέα, ή, µε απόφαση
του επικεφαλής του φορέα, συστήνουν Οµάδα Διαχείρι-
σης Κινδύνων ή ορίζουν υπάλληλο ως Διαχειριστή Κιν-
δύνων. Για τη στελέχωση ή τον ορισµό των οργάνων του
πρώτου εδαφίου επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας πα-
νεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαί-
δευσης (ΤΕ) του φορέα ή κατά περίπτωση ένστολο και
ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, κατόπιν συνεκτίµησης
της προϋπηρεσίας τους, στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα,
στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και της γνώσης διαχείρι-
σης κινδύνων, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την κατοχή
σχετικού πτυχίου ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτ-
λου σπουδών, και ανάλογης πιστοποίησης ή διαπίστευ-
σης. Οι υπάλληλοι του δεύτερου εδαφίου δύνανται να α-
σκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα συγκεκριµέ-
να καθήκοντα ανάλογα µε τις επιχειρησιακές δυνατότη-
τες κάθε φορέα. 

2. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπι-
νου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οργανώνει ειδικό
πρόγραµµα επαγγελµατικής επάρκειας διαχειριστή κιν-
δύνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρ-
κειας Διαχειριστή Κινδύνων, κατόπιν επιτυχούς παρακο-
λούθησης του προγράµµατος.

3. Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργάνων δια-
χείρισης κινδύνων υποχρεούνται, εντός έξι (6) µηνών α-
πό την έναρξη του ειδικού προγράµµατος της παρ. 2 ή α-
πό την τοποθέτηση ή τον ορισµό τους, να λάβουν το Πι-
στοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας Διαχειριστή
Κινδύνων.

4. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη
των οργάνων διαχείρισης κινδύνων του φορέα η συν-
δροµή επαγγελµατιών µε τεχνογνωσία και δεξιότητες
που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, η συνδροµή αυτή
δύναται να ανατίθεται, κατόπιν προηγούµενης αιτιολο-
γηµένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα, σε φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, µε σύµβαση παροχής ανεξάρτη-

των υπηρεσιών. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που
δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9, όπως
αυτά προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ. 3 του
άρθρου 79, η διαχείριση κινδύνων µπορεί να ανατίθεται
σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σύµβαση παροχής ανε-
ξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούµενης αιτιολογη-
µένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώ-
νει την αδυναµία σύστασης οργανικής µονάδας ή ορι-
σµού οργάνου για τη  διαχείριση κινδύνου. Στις περιπτώ-
σεις αυτές οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

5. Οι πράξεις σύστασης ή ορισµού των οργάνων δια-
χείρισης κινδύνων κοινοποιούνται, εντός µηνός από την
έκδοσή τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας.»

Άρθρο 23
Αρµοδιότητες οργάνων διαχείρισης κινδύνων - 

Προσθήκη άρθρου 22Δ στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Δ ως
εξής:

«Άρθρο 22Δ
Αρµοδιότητες οργάνων διαχείρισης κινδύνων

Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων έχουν τις κάτωθι αρ-
µοδιότητες:
α) εισηγούνται την πολιτική διαχείρισης κινδύνων

στον επικεφαλής του φορέα,
β) αναπτύσσουν, παρακολουθούν και επικαιροποιούν

το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύµφωνα
µε τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,
γ) ενηµερώνουν και καθοδηγούν το προσωπικό του

φορέα σχετικά µε τον τρόπο εντοπισµού και αντιµετώπι-
σης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
δ) εποπτεύουν τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων

που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών µονά-
δων του φορέα,
ε) φέρουν την ευθύνη για την τήρηση, τη συνεχή πα-

ρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κιν-
δύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κα-
τευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές µονάδες,
στ) υποβάλλουν περιοδικές και έκτακτες αναφορές

προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά µε τους κινδύ-
νους στους οποίους είναι εκτεθειµένος ο φορέας και
ζ) υποβάλλουν ετήσια έκθεση προς τον επικεφαλής

του φορέα, την οποία κοινοποιούν στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας.»

Άρθρο 24
Πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία -

Προσθήκη άρθρου 22Ε στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Ε ως
εξής:

«Άρθρο 22Ε
Πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία

1. Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων διαθέτουν πλήρη
και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά στοιχεία
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και αρχεία του φορέα, που είναι αναγκαία κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους και συνεργάζονται µε τους
εργαζόµενους σε αυτόν, στο µέτρο που είναι απαραίτη-
το για την υλοποίηση του έργου τους, µε την επιφύλαξη
των άρθρων 9 και 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδο-
µένων) (L 119), καθώς και ειδικότερων περιορισµών πρό-
σβασης σε στοιχεία και αρχεία του φορέα.

2. Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων έχουν καθήκον ε-
χεµύθειας, τήρησης της εµπιστευτικότητας και ευθύνη
απόλυτης διαφύλαξης των στοιχείων που περιέρχονται
σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το καθήκον εχεµύθειας εξακολουθεί να ισχύει και µετά
από την ολοκλήρωση του έργου ή την αποχώρησή τους
από τον φορέα και για πέντε (5) ακόµα έτη.»

Άρθρο 25
Μητρώο Κινδύνων - Προσθήκη άρθρου 22ΣΤ 

στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22ΣΤ ως
εξής:

«Άρθρο 22ΣΤ
Μητρώο Κινδύνων

1. Οι φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Κινδύνων.

2. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρι-
σµένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής
τους, οι υφιστάµενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δι-
κλίδες ελέγχου για την αντιµετώπιση των κινδύνων, κα-
θώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κιν-
δύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και α-
πάτης.»

Άρθρο 26
Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς - 
Προσθήκη άρθρου 22Ζ στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Ζ ως
εξής:

«Άρθρο 22Ζ
Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς

1. Στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς, το
οποίο τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας
και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συλλέ-
γονται δεδοµένα αναφορικά µε τους κινδύνους διαφθο-
ράς που αντιµετωπίζουν οι φορείς του άρθρου 2, κατα-
γράφονται οι αιτίες που τους προκαλούν, οι υφιστάµενες
δικλίδες ελέγχου και οι πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για
την αντιµετώπισή τους.

2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο, συντάσσει ετή-
σια έκθεση αναφορικά µε τους σηµαντικούς κινδύνους
στη δηµόσια διοίκηση, σύνοψη της οποίας δηµοσιοποιεί-

ται κατάλληλα µε µέριµνα της Αρχής, καθώς και ειδικές
εκθέσεις, για τη διαµόρφωση δηµόσιων πολιτικών κατα-
πολέµησης της διαφθοράς, σε τοµείς πολιτικής, οι οποί-
ες κοινοποιούνται στους επικεφαλής των φορέων που
τους αφορούν.»

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄ - 
Προσθήκη άρθρου 22Η στον ν. 4795/2021

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Η ως
εξής:

«Άρθρο 22Η
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ορίζονται
το περιεχόµενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµ-
µετοχής στο πρόγραµµα επαγγελµατικής επάρκειας δια-
χειριστή κινδύνων, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία
παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορη-
γείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές διαδικαστικό θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 22Γ.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθορίζεται
πρότυπο ετήσιας έκθεσης του άρθρου 22Δ και παρέχο-
νται οδηγίες σχετικά µε τη σύνταξή της.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας καθορίζεται πρότυπο Μητρώου Κιν-
δύνων του άρθρου 22ΣΤ και παρέχονται οδηγίες σχετικά
µε τον τρόπο τήρησης και επικαιροποίησής του.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύναται να ορίζο-
νται επιπλέον προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύµα-
τα για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 22Γ.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνει-
ας, καθορίζονται η µορφή και οι προδιαγραφές λειτουρ-
γίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς,
το είδος και ο τύπος των στοιχείων που διαβιβάζονται
και τηρούνται από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη
και εφαρµογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων των
φορέων προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο χρόνος έ-
ναρξης λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρ-
θρου 22Ζ.

6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, δύναται να εξαιρούνται τα
Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάµεις ή
τα σώµατα ασφαλείας, εν όλω ή εν µέρει, από τις διατά-
ξεις του Κεφαλαίου Ζ΄.»

Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του Μέρους Β΄ και για
διάστηµα δύο (2) ετών, στις διατάξεις του εµπίπτουν α-
ποκλειστικά οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 

2. Η σύσταση και ο ορισµός των οργάνων διαχείρισης
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κινδύνων ολοκληρώνονται εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης. Οι λοιποί φορείς υποχρεούνται
στη σύσταση ή τον ορισµό των οργάνων διαχείρισης κιν-
δύνων εντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση των
δύο (2) ετών της παρ. 1.

ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ -

Συµµόρφωση σε δικαστική απόφαση

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέµο-
νται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) θέσεις
τακτικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής,
Δευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ
α’ βαθµού της χώρας, οι οποίες προκηρύχθηκαν σύµφω-
να µε την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συµ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), ό-
σοι περιλαµβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς Πί-
νακες Διοριστέων που κυρώθηκαν µε την υπ’ αρ.
801/22.9.2022 απόφαση του Β΄ Τµήµατος (Γ΄ 2449), τις
υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποφάσεις του
1ου Τµήµατος Διακοπών (Γ΄ 1796) και την υπ’ αρ.
646/29.07.2022 απόφαση του 2ου Τµήµατος Διακοπών
(Γ΄ 1866) του ΑΣΕΠ.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσε-
ων της παρ. 1 και περιλαµβάνονταν στους πίνακες κατά-
ταξης της προκήρυξης της παρ. 1 αλλά όχι στους οριστι-
κούς πίνακες διοριστέων, προσλαµβάνονται σε προσω-
ποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δή-
µων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας µε την αντί-
στοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/τις ο-
ποίες υπέβαλαν αίτηση, µε ταυτόχρονη δέσµευση κενής
οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και
ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσε-
ώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, εφόσον: 
α) άσκησαν εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως κατά της

υπ΄ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτη-
ση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή
αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δηµοσίευση της υπ’
αρ. 1548/2022 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας και

β) η συνολική τελική τους βαθµολογία υπερβαίνει τη
βαθµολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη
θέση προτίµησής τους, µη υπολογιζόµενου του κριτηρί-
ου της ειδικής εµπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018 (Α΄ 212), µε την επιφύλαξη του κριτηρίου
της εντοπιότητας. 
Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου γίνονται µε από-

φαση του οικείου δηµάρχου, περίληψη της οποίας δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα
του αρµοδίου οργάνου της αποκεντρωµένης διοίκησης.

Άρθρο 30
Έκτακτη επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσµων 

Ύδρευσης Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των δηµοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και
των Συνδέσµων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. και των αυξηµένων
δαπανών τους, που οφείλονται στις επιπτώσεις της ε-
νεργειακής κρίσης, είναι δυνατή η επιχορήγηση των
Δ.Ε.Υ.Α. και των Συνδέσµων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. από πι-
στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού µέσω του προϋ-
πολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την επιφύ-
λαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και το
ύψος των δαπανών που επιχορηγούνται ανά Δ.Ε.Υ.Α. και
Σύνδεσµο Ύδρευσης Ο.Τ.Α. λόγω των επιπτώσεων της
ενεργειακής κρίσης κατ’ εφαρµογή της παρ. 1.

Άρθρο 31
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων - 
Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, 

προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) στην περ. γ΄ οι λέξεις
«καθώς και τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απο-
λογισµούς, ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων
του Δήµου» διαγράφονται, αβ) καταργούνται οι περ. δ΄,
θ΄, οι υποπερ. i και iii της περ. ιε΄ και οι περ. ιζ΄, ιθ΄, κ΄,
κα΄, κγ΄ και κδ΄, αγ) αντικαθίστανται οι περ. στ΄ και ζ΄ ,
β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) προστίθεται παρ. 4 και το
άρθρο 72 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων

1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρ-
µόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικο-
νοµικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήµου. Ειδικό-
τερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου
της, τον κανονισµό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολο-
γισµού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει
την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού
και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του Δήµου. Η έκθεση αυτή, στην ο-
ποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειο-
ψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
Δήµου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισµό του Δήµου.
δ) [Καταργείται].
ε) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το πολυετές

σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήµου
και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα
για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίη-
σης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτρο-
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πής ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο, σε ειδική συνε-
δρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε έτους.
στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύντα-

ξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβα-
νοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προ-
µήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ει-
δικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη
της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του Δήµου ή
δηµόσιους υπαλλήλους. 
ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το

στάδιο που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων έρ-
γων, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας
ανάθεσης, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Δηµάρ-
χου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των
πάσης φύσεως µελετών του Δήµου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 189 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους

του Δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσε-
ων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήπο-
τε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την
αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγη-
σης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως ανα-
πτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.
θ) [Καταργείται].
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικη-

τικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων
δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του
Δήµου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υπο-
χρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κα-
τάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χι-
λιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο. Δεν επι-
τρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστα-
σης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις ο-
ποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανω-
τάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων,
πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετα-
τροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόµενα
στο πρώτο εδάφιο, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότη-
ση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρό-
τητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει
και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµ-
βούλιο.
ια) Αποφασίζει για:
i. Τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των

δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων
και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του Δή-
µου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περι-
πτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο Δή-
µαρχος, ο Αντιδήµαρχος ή µέλος του δηµοτικού συµβου-
λίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επι-
τροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει
στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση
ήταν επιβεβληµένη ή όχι.

ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας απο-
ζηµίωσης σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργα-
σίας ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από
την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήµαρχο, για µετακινή-
σεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνο-
νται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαρ. Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιβ) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων

µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε
αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υπο-
βάλλει σχετική εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο.

ιγ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κα-
νονιστικών αποφάσεων του Δήµου, µε την επιφύλαξη
της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υ-
λοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαι-
τούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υπο-
χρεωτικά από την οικονοµική επιτροπή κάθε δύο (2) χρό-
νια, από την έναρξη ισχύος τους.
ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη-

γόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσους δήµους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε
µηνιαία αντιµισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν
έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσε-
ων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε
µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστι-
κού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του Δήµου και α-
παιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
ιε) Αποφασίζει για:
i. [Καταργείται],
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκα-

τόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο
170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,

iii. [Καταργείται],
iv. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και

µέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ.
4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληρο-

δοσιών και δωρεών προς τον Δήµο.
ιζ) [Καταργείται].
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµα-

τοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς τον Δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξε-
ών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την
παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προ-
ϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου
έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
ιθ) [Καταργείται].
κ) [Καταργείται].
κα) [Καταργείται].
κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρµοδιοτήτων του

Δήµου που έχουν ανατεθεί µε τον ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76).
κγ) [Καταργείται].
κδ) [Καταργείται].
2. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα
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σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία και µε την απόλυτη πλειο-
ψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα
ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες της παρ. 1.

3. Η Οικονοµική Επιτροπή, δια µέσου του Προέδρου
της, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο δηµοτικό συµβούλιο
έκθεση πεπραγµένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνε-
δρίαση.

4. Η Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική απόφαση που λαµ-
βάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπο-
ρεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, ε-
φόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σο-
βαρότητά του.»

Άρθρο 32
Συγκρότηση και εκλογή οικονοµικής επιτροπής 

και επιτροπής ποιότητας ζωής δήµων - 
Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 74 ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α΄82)
τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο, ως προς τη θητεία
της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας
ζωής και β) στο δεύτερο εδάφιο, ως προς τον χρόνο διε-
ξαγωγής της εκλογής των µελών τους και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής και της επι-
τροπής ποιότητας ζωής είναι ετήσια. Το δηµοτικό συµ-
βούλιο την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους ε-
κλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα
µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιό-
τητας ζωής, µε τη διαδικασία των επόµενων παραγρά-
φων.»

2. Στο πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρ-
θρου 74 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «κατά τη διάρκεια της
διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρ-
κεια της ετήσιας θητείας» και η παρ. 7 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ί-
διο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει
εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε
περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ε-
κλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέ-
λος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη
των κενών εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των
προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπρο-
σωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του Δηµάρ-
χου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας
και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους κα-
ταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του Δηµάρχου.»

Άρθρο 33
Αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82)
προστίθενται περ. ιγ) έως ιη), ως εξής:

«ιγ) Εγκρίνει τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς,
απολογισµούς, ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκ-
θέσεις πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων της Περιφέρειας.
ιδ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσλη-

ψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανο-

µένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση
έµµισθης εντολής και των συµβασιούχων µίσθωσης έρ-
γου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για
την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ.
ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και
του άρθρου 36 του ν. 4765/2021.
ιε) Αποφασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των ό-

ρων κάθε είδους προγραµµατικών συµβάσεων και συµ-
βάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το

στάδιο εκτέλεσης των συµβάσεων υπηρεσιών και προ-
µηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περι-
πτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη. Αποφασίζει για την
τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου
των συµβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύµφωνα µε την
εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία. Στις συµ-
βάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο πα-
ραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Δύναται να ε-
ξουσιοδοτεί τις αρµόδιες υπηρεσίες προς άσκηση καθη-
κόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης
των συµβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητηµάτων που
άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονοµικού αντι-
κειµένου αυτών.
ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώ-

σεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων
της Περιφέρειας.
ιη) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή της Περι-

φέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή για την
προσαρµογή υφισταµένων αναπτυξιακών ανωνύµων ε-
ταιρειών και δικτύων περιφερειών στο άρθρο 2 του
ν. 4674/2020.»

Άρθρο 34
Συγκρότηση και εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφερειών - Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 175 
ν. 3852/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82)
τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο, ως προς τη θητεία
της οικονοµικής επιτροπής και β) στο δεύτερο εδάφιο,
ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογής των µελών
της και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής είναι ετήσια.
Το περιφερειακό συµβούλιο την πρώτη Κυριακή του Ια-
νουαρίου κάθε έτους εκλέγει µεταξύ των µελών του µε
µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής,
µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.»

2. Στο πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρ-
θρου 175 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «κατά τη διάρκεια
της διετίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη
διάρκεια της ετήσιας θητείας» και η παρ. 7 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ί-
διο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της ετήσιας θητείας. Σε περίπτωση που έχει
εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε
περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ε-
κλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέ-
λος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη
των κενών εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των
προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπρο-
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σωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφε-
ρειάρχη, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας θη-
τείας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση
τους καταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του περι-
φερειάρχη.»

Άρθρο 35
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών -

Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 
και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) στην περ. γ΄ οι λέξεις
«καθώς και τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απο-
λογισµούς, ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων
του Δήµου» διαγράφονται, αβ) καταργούνται οι περ. δ΄
και η΄, η υποπερ. iii της περ. ι΄ και οι περ. ιδ΄ και ιθ΄, αγ)
αντικαθίσταται η περ. στ΄ , β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ)
προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 72 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών

1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρ-
µόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικο-
νοµικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ει-
δικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές
και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου

της, τον κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογι-

σµού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το περιφερειακό
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της
µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό της Περιφέρειας.
δ) [Καταργείται].
ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυε-

τές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Πε-
ριφέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρ-
µοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο
υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής ενηµερώνει το περιφερειακό συµβούλιο, σε
ειδική συνεδρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε έ-
τους.
στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το

στάδιο που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων έρ-
γων, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας
ανάθεσης, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Περι-
φερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες Προϊσταµέ-
νης Αρχής, που της έχουν απονεµηθεί µε το άρθρο 3 του
π.δ. 7/2013 (Α΄ 26).
ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους

της Περιφέρειας για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση

δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από ε-
θνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο-
ποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαι-
τείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύ-
σεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχο-
ρήγησης.
η) [Καταργείται].
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοι-

κητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων
δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και της
Περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι
υποχρεωτική. Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάρ-
γηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χι-
λιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το περιφερειακό συµβούλιο. Δεν ε-
πιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτή-
σεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παρά-
στασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παρο-
χών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για
τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση α-
νωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επι-
τροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων,
πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετα-
τροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόµενα
στο πρώτο εδάφιο, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότη-
ση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρό-
τητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει
και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό
συµβούλιο.
ι) Αποφασίζει για:
i. τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των

δαπανών µετακίνησης του Περιφερειάρχη, των αντιπερι-
φερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων, εκτός
της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί
εκτός έδρας ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή
µέλος του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς προηγούµε-
νη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αµέσως επόµε-
νη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη
ή όχι,

ii. την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζη-
µίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας
ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Περιφερειάρχη, για µετακι-
νήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνο-
νται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαρ. Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

iii. [Καταργείται],
iv. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακη-

ρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δη-
µοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υ-
πηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτρο-
πών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδι-
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κούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµό-
σιους υπαλλήλους.
ια) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων

µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε
αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υπο-
βάλλει σχετική εισήγηση προς το περιφερειακό συµβού-
λιο.
ιβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη-

γόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσες περιφέρειες είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι
µε µηνιαία αντιµισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστή-
ρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδο-
τήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι
µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή,
κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικα-
στικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων τα οποία έ-
χουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα της περιφέ-
ρειας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές, για τον ορισµό της αµοιβής του δικη-
γόρου εφαρµόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 281 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
ιγ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληρο-

δοσιών και δωρεών προς την Περιφέρεια.
ιδ) [Καταργείται].
ιε) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµα-

τοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς την Περιφέρεια και αποφάσεων ένταξης
πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και
για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
ιστ) Αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης,

µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων.
ιζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα σχέδια

κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακο-
λουθεί την υλοποίησή τους.
ιη) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου

για έργα αρµοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έ-
χει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου περί υπα-
γωγής της απαλλοτρίωσης στη διαδικασία του άρθρου
7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινή-
των που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001
(Α΄ 17).
ιθ) [Καταργείται].
2. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδι-

αίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει
ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες της παρ. 1.

3. Η Οικονοµική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερεια-
κό συµβούλιο, δια µέσου του Προέδρου της, µε την υπο-
βολή έκθεσης πεπραγµένων ανά εξάµηνο. Η έκθεση συ-
ζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου.

4. Η Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική απόφαση που λαµ-
βάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπο-
ρεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς
της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης,
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητά του.»

Άρθρο 36
Ρύθµιση κυκλοφορίας - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 82 ν. 3463/2006

H παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 (Α΄114) τρο-
ποποιείται ως προς το αρµόδιο όργανο και διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµ-
βάνονται από το δηµοτικό συµβούλιο µετά από εισήγηση
της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήµου και υποβάλλο-
νται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»

Άρθρο 37
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρ. 1 των άρθρων 32 και 34 ισχύει για τις δηµοτι-
κές και περιφερειακές αρχές που θα προκύψουν από τις
εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

2. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της
παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82) και αφο-
ρούν τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται στο δηµοτικό
συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή δυνάµει του άρ-
θρου 31 του παρόντος, εγκρίνονται από το δηµοτικό
συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 38
Ζητήµατα Υπηρεσιακών Γραµµατέων - 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4622/2019

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α΄
133) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«3. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραµµατέων είναι τριε-
τής µε δυνατότητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία. Οι
Υπηρεσιακοί Γραµµατείς, των οποίων η θητεία έχει λήξει
και δεν έχει ανανεωθεί, εξακολουθούν και ασκούν τα κα-
θήκοντά τους µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου Υ-
πηρεσιακού Γραµµατέα. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περί-
πτωση παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης
σε αργία κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 103
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θη-
τεία µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού, σε περίπτωση µόνιµης αδυναµίας εκτέλεσης
των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας,
σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.»

2. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραµµατέων που λήγει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 10.6.2023
παρατείνεται έως τις 31.10.2023.

Άρθρο 39
Καθορισµός κατώτατου µισθού για το έτος 2023

Στον Κώδικα Ατοµικού Εργατικού Δικαίου (π.δ.
80/2022, Α΄ 222), µετά το άρθρο 134, περί των διατάξε-
ων για τον κατώτατο µισθό, προστίθεται άρθρο 134Α ως
εξής: 
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«Άρθρο 134Α
Καθορισµός κατώτατου µισθού για το έτος 2023

Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου
134 κατά το έτος 2023, οι προθεσµίες της παρ. 4 και της
περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επι-

τροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ.
βα) της περ. β) της παρ. 4 λαµβάνει χώρα έως την 20ή Ια-
νουαρίου 2023.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ.

βα) της περ. β) της παρ. 4 λαµβάνουν χώρα το αργότερο
έως την 3η Φεβρουαρίου 2023.
γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης

κάθε διαβουλευοµένου από την Επιτροπή Συντονισµού
της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, µε πρόσκληση για προφορική δια-
βούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4,
λαµβάνει χώρα το αργότερο έως τη 10η Φεβρουαρίου
2023.
δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµη-

ρίωσης των διαβουλευοµένων, καθώς και της έκθεσης
των εξειδικευµένων επιστηµονικών και ερευνητικών φο-
ρέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ε-
ρευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσµατος
Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της
παρ. 4, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 20ή Φε-
βρουαρίου 2023.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκλη-

ρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το
αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο, για τον
καθορισµό του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κα-
τώτατου ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την
περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως τη 10η
Μαρτίου 2023.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 6.»

Άρθρο 40
Παράταση καταβολής επιδοµάτων και ενισχύσεων 

ανεργίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 
ν. 4921/2022

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί της παράτασης καταβολής
των απαριθµούµενων επιδοµάτων και ενισχύσεων, τρο-
ποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο ανα-
ζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Αναζητών εργασία που λαµβάνει το επίδοµα ανερ-
γίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και
14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) ή την ενίσχυση της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και προ-
σλαµβάνεται σε θέση µισθωτής εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που
προβλέπεται για το επίδοµα ή την ενίσχυση που λαµβά-
νει, εξακολουθεί να λαµβάνει τις αντίστοιχες παροχές
µειωµένες κατά το ήµισυ µέχρι τη λήξη της αντίστοιχης
ανώτατης διάρκειας του επιδόµατος ή της ενίσχυσης. Οι
παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται

σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος ερ-
γασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα
δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόµατος ή
της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης
διάρκειας του επιδόµατος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί
η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, το επίδοµα χορηγεί-
ται πλήρες µέχρι τη συµπλήρωση της ανώτατης διάρκει-
άς του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις
των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του
ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.»

2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδο-
µάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 41
Παραχώρηση ακινήτου του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων   είναι δυνατή η παραχώρηση µε ή χωρίς α-
ντάλλαγµα της χρήσης τµήµατος του ακινήτου που α-
παλλοτριώθηκε δυνάµει της υπ’ αρ. Υ.243/948/15.2.1960
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Κοι-
νωνικής Πρόνοιας (Δ΄ 26), περί αναγκαστικής απαλλο-
τρίωσης κτηµάτων στη Δηµοτική Κοινότητα Γαλατά, Δη-
µοτικής Ενότητας Τροιζήνος, Δήµου Τροιζηνίας - Μεθά-
νων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρει-
ας Αττικής προς εγκατάσταση παιδικών εξοχών, έκτασης
συνολικού εµβαδού σαράντα τριών χιλιάδων επτακο-
σίων (43.700) τ.µ., όπως η έκταση και το τµήµα αυτό α-
πεικονίζονται στο από 12.1.2023 τοπογραφικό διάγραµ-
µα, θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τε-
χνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήµων της Περιφέρειας
Αττικής που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σε οργα-
νισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθ-
µού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, για την υλοποίηση προ-
γραµµάτων ή την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προ-
στασίας ή κοινωφελούς χαρακτήρα. Με την ίδια ή όµοια
απόφαση καθορίζονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή
συµπληρώνονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκειά
της, οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου και ρυθµίζε-
ται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε περίπτωση παραχώρη-
σης µε αντάλλαγµα, αυτό εισπράττεται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξυ-
πηρέτηση προγραµµάτων ή σκοπών που υπάγονται στην
αρµοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Άρθρο 42
Χρηµατοδότηση προγραµµάτων πρόσβασης 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, 
σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, 
καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόµων 

µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής 
απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 

ν. 4941/2022

Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 104
του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), περί της χρηµατοδότησης
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των προγραµµάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής η-
λικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής α-
γωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, ε-
φήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργι-
κής απασχόλησης, προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο
και τρίτο, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Η δαπάνη χρηµατοδότησης των προγραµµάτων κα-
λύπτεται από πόρους των Περιφερειακών Προγραµµά-
των του Εταιρικού Συµφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης
2021-2027, από τα Τοµεακά Προγράµµατα Ανάπτυξης
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης των ως άνω Υ-
πουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό
των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Εσωτερικών. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης
του προγράµµατος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογι-
σµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων δύναται, εντός των ορίων των διαθέσιµων ετήσιων
πιστώσεων, να καλύπτει όλες τις παροχές του προγράµ-
µατος των περ. α) και β) της παρ. 2, οι οποίες δεν καλύ-
πτονται από τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης λόγω ε-
ξάντλησης του κατανεµηµένου προϋπολογισµού τους.
Οι σχετικές δαπάνες είναι νόµιµες από την έναρξη του
προγράµµατος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί α-
νάληψης υποχρεώσεων. Στη δικαιούχο Ελληνική Εται-
ρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυµη Ε-
ταιρεία, µεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την
υλοποίηση και εφαρµογή των προγραµµάτων του παρό-
ντος, συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων πιστώ-
σεων που σχετίζονται µε τη διαχειριστική της δαπάνη, η
οποία ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους µηδέν
κόµµα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους
του οικείου προγράµµατος.»

Άρθρο 43
Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής 

για την Αντιµετώπιση της Βίας - 
Μεταβατική διάταξη

1. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2023,
η θητεία της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση
της Βίας του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η ο-
ποία συγκροτήθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΕΑΕΑ /ΤΕΑΔ /185445/6112/282/
186/8.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 196).

2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παράτασης της
παρ. 1 η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της
Βίας συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
41Α του ν. 2725/1999, όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικα-
τάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν. 4908/2022 (Α΄ 52). 

Άρθρο 44
Χρηµατοδότηση φορέων του αθλητισµού - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 60 ν. 2961/2001 

και παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.
2961/2001 (Α΄ 266), προστίθενται οι Ειδικές Επιτροπές
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) στους φορείς
που χρηµατοδοτούνται από ποσοστό των εσόδων από
τον φόρο τυχερών παιγνίων και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Ποσοστό των εσόδων από τις κατηγορίες φόρων
των περ. β) και δ) της παρ. 1 χρησιµοποιείται για τη χρη-
µατοδότηση αθλητικών οµάδων και την επιχορήγηση
των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121), κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια α-
πόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος
κατανοµής της εν λόγω χρηµατοδότησης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του
ν. 4787/2021 (Α΄ 44), προστίθενται οι Ειδικές Επιτροπές
του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 στους φορείς που ε-
ντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης και η
παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:  

«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021, 2022 και 2023 το
ποσοστό των εσόδων που χρησιµοποιείται για τη χρηµα-
τοδότηση αθλητικών οµάδων, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, και την επιχορήγηση
των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121), είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιω-
µένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο  45
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ COFOG 

Πίνακας ταξινόμησης δημοσίων πολιτικών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο COFOG 

Πρώτο 

επίπεδο 

Δεύτερο επίπεδο 

Γενικές 

δημόσιες 

υπηρεσίες 

● Εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα, χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές

υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις. 

● Οικονομική βοήθεια στην αλλοδαπή.

● Γενικές υπηρεσίες.

● Βασική έρευνα.

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

● Γενικές δημόσιες υπηρεσίες που δεν κατηγοριοποιούνται αλλού.

● Συναλλαγές σχετικές με το δημόσιο χρέος.

● Μεταβιβάσεις γενικού χαρακτήρα μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.

Άμυνα ● Στρατιωτική άμυνα.

● Πολιτική άμυνα.

● Στρατιωτική βοήθεια αλλοδαπής.

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την άμυνα.

● Άμυνα που δεν κατηγοριοποιείται αλλού.

Δημόσια τάξη 

και ασφάλεια 

● Αστυνομικές υπηρεσίες.

● Πυροσβεστικές υπηρεσίες.

● Δικαστήρια.

● Φυλακές.

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

● Δημόσια τάξη και ασφάλεια που δεν κατηγοριοποιείται αλλού.

Οικονομικές 

υποθέσεις 

● Γενικές οικονομικές, εμπορικές και εργασιακές υποθέσεις.

● Γεωργία, δασοκομία, αλιεία και θήρα.

● Καύσιμα και ενέργεια.

● Εξόρυξη, μεταποίηση και κατασκευές.

● Μεταφορές.

● Επικοινωνίες.

● Άλλες βιομηχανίες

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για τις οικονομικές υποθέσεις

● Οικονομικές υποθέσεις που δεν κατηγοριοποιούνται αλλού.

Προστασία 

του 

περιβάλλοντος 

● Διαχείριση αποβλήτων.

● Διαχείριση λυμάτων.

● Καταπολέμηση της ρύπανσης.

● Προστασία της βιοποικιλομορφίας και του τοπίου.

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την προστασία του περιβάλλοντος.

● Προστασία περιβάλλοντος που δεν κατηγοριοποιείται αλλού.

Στέγαση και 

υποδομή 

● Στεγαστική ανάπτυξη.

● Ανάπτυξη υποδομής κοινής ωφελείας.
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κοινής 

ωφελείας 

● Ύδρευση.  

● Φωτισμός οδών.  

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για τη στέγαση και την υποδομή κοινής ωφελείας.  

● Στέγαση και υποδομή κοινής ωφελείας που δεν κατηγοριοποιείται αλλού. 

Υγεία ● Προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός ιατρικής.  

● Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες.  

● Νοσοκομειακές υπηρεσίες.  

● Υπηρεσίες δημόσιας υγείας.  

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την υγεία.  

● Υγεία που δεν κατηγοριοποιείται αλλού. 

Αναψυχή, 

πολιτισμός και 

θρησκεία 

● Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες.  

● Πολιτιστικές υπηρεσίες.  

● Υπηρεσίες ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης και εκδοτικές υπηρεσίες.  

● Θρησκευτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για το κοινωνικό σύνολο.  

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την αναψυχή, τον πολιτισμό και τη θρησκεία.  

● Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία που δεν κατηγοριοποιούνται αλλού. 

Εκπαίδευση ● Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

● Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

● Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου.  

● Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

● Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του επιπέδου.  

● Επικουρικές προς την εκπαίδευση υπηρεσίες.  

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την εκπαίδευση.  

● Εκπαίδευση που δεν κατηγοριοποιείται αλλού. 

Κοινωνική 

προστασία 

● Ασθένεια και αναπηρία.  

● Γήρας.  

● Επιζώντες.  

● Οικογένεια και τέκνα.   

● Ανεργία.  

● Στέγαση.  

● Κοινωνικός αποκλεισμός που δεν κατηγοριοποιείται αλλού. 

● «Έρευνα και Ανάπτυξη» για την κοινωνική προστασία.  

● Κοινωνική προστασία που δεν κατηγοριοποιείται αλλού. 
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Αθήνα,                                                                2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




