Ν. 3870/9-8-2010 (Α 138) άρθρο 18 παράγραφος 10
10. Στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) επέρχονται οι
ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προσθήκες:
α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περιπτώσεις α’ προστίθεται η φράση:
«Ειδικά ο δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο τέλος της
περίπτωσης ε "προστίθεται η φράση: «Ειδικά οι δήμοι Αλοννήσου, Σκιάθου και
Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων» και στην περίπτωση θ’
στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται και ο δήμος
Ηρακλείου.
β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τους
υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ του άρθρου 25 τα κωλύματα
του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου.»
γ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού
συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του
συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του
επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων
μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.»
δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 19
αντικαθίσταται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση «με την απόφαση της παραγράφου 12»
αντικαθίσταται με τη φράση «με την απόφαση της παρ. 13».
στ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ’ αριθ. 20 αρμοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως
ακολούθως:
«20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α) και το άρθρο 24 Α παρ. 5 εδάφιο
ε του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους
παραβάτες.»
η) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της
αρμοδιότητας της παρ. 4 υπ’ αριθ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία
περιλαμβάνει και τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η
1η Ιουλίου 2011.»
Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται από 1-7-2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο
έβδομο του Ν.4089/2012 (Α 206).

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και
Αττικής.»
ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες
εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες
που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.»
ια) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες
Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση: «Ειδικά
για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιβ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ του άρθρου 121, μετά τη φράση: «Ειδικά για
τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων Νήσων,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιγ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ «Υποτομέα Ενέργειας», ο οποίος
περιλαμβάνεται στον τομέα Γ (Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας) η υπ’ αριθ.
16 αρμοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ’ αριθ. 18 η φράση: «Η χορήγηση άδειας πωλητή
πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση» αντικαθίσταται από τη φράση: «Η
χορήγηση άδειας για» και στην υπ' αριθ. 17 αρμοδιότητα του τομέα Δ (Απασχόλησης
– Εμπορίου – Τουρισμού) η φράση: «Σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές»
απαλείφεται.
ιδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι φράσεις:
«στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» και «του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον περιφερειάρχη» και «του
περιφερειάρχη», αντιστοίχως.
ιε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: «σε σχέση με τη διενέργεια
των εκλογών των άρθρων» προστίθεται η φράση: «94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42»,
καθώς και μετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθεται η παρ. «7».
ιζ) Στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 περιλαμβάνονται και
οι αποφάσεις των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών.
ιη) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ και της 3ης
εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος
πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή
πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές
θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν
να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν.
Η μετάταξη τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς
γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του
άρθρου 71 του ν. 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτηση τους, η
οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση
της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις
που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο
περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.»
ιθ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 241 και μετά τη λέξη
«Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελείς Διευθύνσεις».
κ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους.
κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,
ως παράρτημα.»
κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την
Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες,
είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη
«Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς Διευθύνσεις» και
μετά τη λέξη «Τμήματα» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελή
Γραφεία».
κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται
κόμμα και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν
απογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων
δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερίσματα.»
Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του
άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην
Απόφαση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να
κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου
εγκατάστασης.» και οι περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 9 αντικαθίστανται, ως
ακολούθως:
«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται
από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον
πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,
«δ) έως δύο μέλη ΔΕΠ».
κε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου
4 του άρθρου 138 του ν. 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται.

