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NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3731
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθ−
μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας
1. Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των δια−
τάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α), τις εξής αρμοδιότητες:
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως
αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθε−
σία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν
οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις
των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρή−
σεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινό−
χρηστων χώρων.
(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο−
νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστι−
κές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωο−
πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων,

που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινό−
χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας
του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τή−
ρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την ανα−
βάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί−
θριους χώρους.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση
των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την
παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρ−
μογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία
τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια
και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια
χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιό−
τητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση,
και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό
Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η
Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελλη−
νική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή−
ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και
στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμο−
διότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως
και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση
της επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελ−
ληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το
συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό
Σώμα κατά περίπτωση.
(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα−
ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό
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Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει,
με βαθμό Β΄ και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπη−
ρεσίας στο βαθμό Β΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄.
Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ και τέσ−
σερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β΄
και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄. Εάν δεν υπάρχει ούτε
τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατη−
γορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό και, αν
δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό. Ως Υποδιευθυντής, επιλέγεται
κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Δημο−
τικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με
βαθμό Β΄ και τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό
Β΄. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ και τέσ−
σερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β΄.
Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
με Α΄ βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό.
Ως Τμηματάρχης Α΄, προϊστάμενος Τμήματος ή Τμημα−
τάρχης, προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος, επιλέγε−
ται κατά προτεραιότητα υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει,
υπάλληλος με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει, ως ελά−
χιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β΄ τρία έτη. Εάν δεν
υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της
κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α, και,
αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει, ως
ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β΄ τρία έτη. Αν
δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος
της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό
και, αν δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό.
Ως Τμηματάρχης Β΄ επιλέγεται, κατά προτεραιότητα,
υπάλληλος Α΄ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής
Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό
Β΄, που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας
στο βαθμό Β΄ δύο έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄,
και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ που έχει συμπληρώσει
ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ δύο έτη
και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό και, αν δεν υπάρχει,
με Β΄ βαθμό.
Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας τουλάχιστον με Β΄ βαθμό και,
αν δεν υπάρχει, με Γ΄ βαθμό και ένα τουλάχιστον έτος
υπηρεσίας στο Γ΄ βαθμό.
3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγού−
μενης παραγράφου για την επιλογή Διευθυντή, Τμημα−
τάρχη Α΄ και Τμηματάρχη Αυτοτελούς Τμήματος, τα
καθήκοντα αυτά ασκούνται, παραλλήλως, από προϊστά−
μενο Διεύθυνσης ή προϊστάμενο Τμήματος αντιστοίχως
άλλου κλάδου του οικείου ΟΤΑ, ύστερα από απόφαση
του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
4. Προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία
Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος
του π.δ. 135/2006 και δεν είχε εκπαιδευτεί στις Σχο−
λές Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί, με αίτηση του, να
παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που
σχεδιάζεται και υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά
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ανάλογη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 70765/2008 (ΦΕΚ 2351
Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή
ισχύει. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος
εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για το Δήμο, από τον
οποίο προέρχεται ο υπάλληλος.
5. Επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό του άρ−
θρου 1 παράγραφος 1 εδάφ. β΄ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19
Α), που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
σε οργανική θέση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας,
εξακολουθεί να κατέχει τη θέση στην υπηρεσία της
Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του από αυτή.
6. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του παρόντος, τα θέματα πειθαρχικής ευθύνης
και της αντίστοιχης διαδικασίας ρυθμίζονται από τις
οικείες διατάξεις του ν. 3584/2007.
Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δι−
ατάξεις των ανωτέρω άρθρων καταργείται, πλην των
ρυθμίσεων του άρθρου 15 του π.δ. 23/2002, οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νό−
μου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Τ.Ε.Δ.Κ. ΚΑΙ ΟΤΑ
Άρθρο 18
Υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ.,
Συνδέσμων και ΟΤΑ
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 73 του κυρωτικού
νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. και του αρμόδιου προς διορι−
σμό οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ
στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτή−
των (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το
οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2), ακόμη, έτη και
αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται.»
2. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις τακτικού προ−
σωπικού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων
και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των νομών καλύπτονται με
προσωπικό που προσλαμβάνεται χωρίς τη διαδικασία
έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως εκάστο−
τε ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται
από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και τις Τ.Ε.Δ.Κ., με τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),
όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) ισχύουν και για αποσπάσεις
υπαλλήλων ΟΤΑ σε Περιφέρειες.
4. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προεδρικού διατάγματος, για την
πρόσληψη προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των
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ΟΤΑ εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α).
5.α. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του
άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς
και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263 Α) υπάγεται και το προσωπικό, που είχε προ−
σληφθεί σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα, μέχρι 31.12.2005 και απησχολείτο με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείες αυτές
λυθούν μέχρι 31.12.2009 και υπό την προϋπόθεση, ότι
η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών
εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους,
ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες, καθώς και σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.
β. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ
39 Α΄), για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή καταστεί
ληξιπρόθεσμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα η πλειοψηφία του κεφαλαίου
των οποίων, δια των εταιρικών εισφορών που έχουν
καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε Δήμους
ή Κοινότητες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αυτών. Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγματοποι−
είται εφάπαξ ή σε δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου. Η υποβολή των σχετικών φορολογικών
δηλώσεων διενεργείται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία,
του μήνα δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3649/2008, για
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή καταστεί ληξιπρόθε−
σμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και για τα νομικά πρόσω−
πα δημοσίου δικαίου αυτών. Η καταβολή των βασικών
οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η υποβολή των
σχετικών φορολογικών δηλώσεων διενεργείται μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία του μήνα δημοσίευσης θεω−
ρουμένου ως πρώτου. Όπου στις διατάξεις του ανωτέ−
ρω άρθρου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο νοείται το
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
7. Στο άρθρο 184 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) προστί−
θεται παράγραφος 3 με αναρίθμηση των υφιστάμενων
παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 σε 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10
αντιστοίχως, που έχει ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου, για συνυ−
πηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού, με απόφαση του
αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής
και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου από το οποίο ζητείται η απόσπαση.
Η απόσπαση γίνεται για ένα (1) έτος και μπορεί να πα−
ραταθεί για ένα (1) ακόμη.»
8. Στο τέλος του άρθρου 182 του ν. 3584/2007 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η
μετάταξη ενεργείται με μεταφορά της θέσης.»
9.α. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 224 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α), μετά τις λέξεις «74 παρ.» διαγράφονται οι
λέξεις «1 και».

β. Στο τέλος του άρθρου 224 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Σε περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74, καθώς
και απόσπασης Δημοτικών Αστυνομικών για συνυπη−
ρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 73 δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της οκταετίας δεν επιτρέπεται
μετάταξη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.»
10. Στο άρθρο 230 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), μετον
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικώνκαι
Κοινοτικών Υπαλλήλων, προστίθεται παράγραφος 5,ως
ακολούθως:
«5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
καταλαμβάνουν και το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. των
ανωτέρω Δήμων, ανεξαρτήτως της συνένωσης ή μη
των ανωτέρω νομικών προσώπων.»
11. Η κατανομή, σε Δήμους και Κοινότητες, προσωπι−
κού, που προέρχεται από επιχειρήσεις Συνδέσμων, που
λύθηκαν μέχρι 8.6.2006 και η οποία έγινε κατ’ εφαρμογή
της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007
(ΦΕΚ 42 Α΄) θεωρείται νόμιμη, αφότου ελήφθη η σχετική
απόφαση, και για όσες περιπτώσεις δεν συντελέστηκε
κατ’ αναλογία συμμετοχής των αιρετών αντιπροσώ−
πων των οικείων ΟΤΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου.
12. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α)
και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180 Α), προκειμένου περί υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, αντιστοίχως, με εξαίρεση το προσωπικό
των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαρι−
ότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο,
σε εικοσιτετράωρη βάση και το οποίο δεν εμπίπτει
στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που
προβλέπεται από το έκτο εδάφιο της παρούσας. Για το
ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το
σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές
ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες
κατά μήνα.»
13. Οι διαπραγματεύσεις προς κατάρτιση συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 18 Α), με τους μόνιμους υπαλλήλους
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού διεξάγονται από τη Γενι−
κή Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία αποτελεί και το αρμόδιο όργανο
εκπροσώπησης του Δημοσίου σε αυτές και υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3205/2003.
14. Στη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 24
του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και μετά τις λέξεις «ανά
δημοτικό» προστίθενται οι λέξεις «ή τοπικό».
15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Προκειμένου για τους Δήμους και τις Κοινότητες
της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, η επιτροπή συ−
γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
αποτελείται από: α) έναν (1) υπάλληλο κλάδου ή ειδικό−
τητας ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως
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Πρόεδρο, β) έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, αντίστοιχου
κλάδου ή ειδικότητας του ΟΤΑ και γ) έναν (1) δημοτικό
ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.»
Άρθρο 19
Εντοπιότητα υποψήφιων υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου
βαθμού
Το πρώτο εδάφιο της περ. Δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για τους δημότες Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον επι−
θυμούν το διορισμό τους σε θέσεις του Δήμου ή της
Κοινότητας του οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δη−
μοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος τους και δεσμεύονται
να υπηρετούν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία:
εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Οι ρυθμίσεις του προ−
ηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν και τις σχετικές
προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από την κατάθεση μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 20
Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδά−
φιο:
«Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες
που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν
τοπικά διαμερίσματα.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
34του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιων δημοτικών συμβού−
λων μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι δύο (2) υποψήφιοι,
οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί, για δύο περιόδους, στο
αξίωμα του Δημάρχου ή για μία περίοδο στο αξίωμα
του Δημάρχου και δύο περιόδους σε εκείνο του Προέ−
δρου Κοινότητας, σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα
του ίδιου νομού. Για τους ανωτέρω υποψηφίους δεν
απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συ−
νεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του
ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε Δήμους που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί
και έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοί−
κους μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον Αντιδήμαρχος
κατά την τουριστική περίοδο. Η διάρκεια της τουριστι−
κής περιόδου στο συγκεκριμένο Δήμο καθορίζεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.»
4. Στο άρθρο 94 του ν. 3463/2006 προστίθεται παρά−
γραφος 6, ως ακολούθως:
«6. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών
παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να τους παρα−
χωρεί γραφείο εντός του δημοτικού καταστήματος, με
δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον οι
ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.»
5. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 95 παράγραφος 2του
ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο έξι ημέ−
ρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα
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από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και
αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί
η σύγκλησή του.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του ν. 3463/2006
τροποποιείται ως εξής:
«2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου του Δη−
μοτικού Διαμερίσματος λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση
για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του συμβουλίου.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση και η
βάση υπολογισμού της, μέχρι τρεις κατά μήνα συνεδρι−
άσεις, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου, η οποία λαμβάνεται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της
αποζημίωσης, που δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι
για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.»
7. Στους αιρετούς της παραγράφου 1 του άρθρου 139
του ν. 3463/2006 περιλαμβάνονται και όσοι είναι υπάλ−
ληλοι επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικού
σκοπού του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α).
8. Στο άρθρο 140 παράγραφος 2 του ν. 3463/2006 δια−
γράφονται οι λέξεις «για τις μετακινήσεις των υπαλλή−
λων Δήμων και Κοινοτήτων» και προστίθενται οι λέξεις
«από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35
Α΄), όπως ισχύει.»
9. Στο άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν. 3463/2006
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της Κοινότητας και τα μέλη του Κοι−
νοτικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις
το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνε−
δριάσεις είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου
της Κοινότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 136.»
10. Για τους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά δι−
αμερίσματα, η αποζημίωση των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά διαμορφώνονται,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 136.
11. Στο άρθρο 141 του ν. 3463/2006 προστίθεται παρά−
γραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Η αστική ευθύνη της παραγράφου 1 υπόκειται σε
τριετή παραγραφή, η οποία αρχίζει με τη λήξη της
δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.»
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 191 του ν. 3463/2006αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται ανα−
λόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους
των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση
αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο
6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κα−
τάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το
Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που
λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των
μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι
το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή
κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας
αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της
αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του
ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο
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Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από
τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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