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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμός κλινικής
1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην
οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης.
2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί
να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτική κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα
εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής
λογίζονται ως τμήματα αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούμενοι Άδειας
1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής
μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2. Οι μετοχές ή τα μερίδια των κεφαλαιουχικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές στο σύνολό τους.
3. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να
χορηγηθούν περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Αρ. Φύλλου 43

Άρθρο 3
Μη δικαιούμενοι άδειας
1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής:
α) σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της περίπτωσης
γ΄ της παρούσας παραγράφου, πλην του ποινικού αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης,
β) σε όσους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για
οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και
γ) σε όσους έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον
ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα και κακουργήματα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), για τα αδικήματα των
άρθρων 336 έως 353 Π.Κ., για τα κακουργήματα του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (Α΄ 301), καθώς και για τα πλημμελήματα και κακουργήματα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).
Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση
αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.
2. Για τα νομικά πρόσωπα, το κώλυμα της παραγράφου
1 ισχύει για τους νόμιμους εκπρόσωπους ή διαχειριστές
τους, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που, είτε οι ίδιοι,
είτε μέσω άλλων εταιρειών, έχουν συνολικό ποσοστό
συμμετοχής που επιτρέπει τον έλεγχο του νομικού προσώπου που αιτείται την άδεια.
3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και σε ιατρούς μέλη ΔΕΠ.
Άρθρο 4
Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών
1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται,
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισσότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους
παρακάτω:
α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που
υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην
Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε
άλλη δημόσια δομή,
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Άρθρο 151
Τροποποίηση του άρθρου 21
του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές
θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων
Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και
διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές
οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό
αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες
του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε
περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που
υπηρετεί ο σύζυγός τους.».
Άρθρο 152
Η παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4517/2018 (Α΄ 22)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο
πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων
αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους
και για χρονικό διάστημα ενός έτους, εκτός εάν ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός, με την προϋπόθεση της
προηγούμενης έκπτωσης της τιμής αποζημίωσης των
ισχυουσών συμβάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.».
Άρθρο 153
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου
15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και το Κοινωφελές
Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και οι εταιρείες
των οποίων κατέχει το σύνολο των μετοχών, για ακίνητα
που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς
ή πολιτιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα, για ακίνητα που
εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης
διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των
σκοπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα ακίνητα που είναι
αποδεδειγμένα κενά.».
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από
την 1.1.2013.
Άρθρο 154 airetos.gr
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
1. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη,
αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου
Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.
2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,
με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές
ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων,
δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.
3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β.
Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.
2. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 25 της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου,
β. Ελειού - Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.
2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.
3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από
τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ.
Σάμης.
3. α. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια, αποτελούμενος
από τις δημοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καμβουνίων
και γ. Λιβαδερού».
β. Στην περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 27 της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής:
«5. Δήμος Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα Βελβεντού.».
4. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 33 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας,
γ. Ευεργέτουλα, δ. Λουτροπόλεως- Θερμής, ε. Μυτιλήνης
και στ. Πλωμαρίου.
Δήμος Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρασκευής, β. Ερεσού - Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταμάδου, ε. Μήθυμνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου.».
5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 43 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της
Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α.
Βαθέος και β. Πυθαγορείου.
2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου
και β. Μαραθοκάμπου.».
6. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5, αρχίζουν να λειτουργούν από την
εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών τους,
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οι οποίες θα αναδειχθούν με τις πρώτες, μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, γενικές δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4555/2018. Οι
νέες δημοτικές και κοινοτικές αρχές αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων καταργούνται οι υφιστάμενοι
Δήμοι Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων - Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάμου.
7. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές των
δήμων που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5
έχουν οι εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους των αντίστοιχων εκλογικών διαμερισμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4555/2018 και οι
οποίοι, για τον σκοπό αυτόν, θεωρούνται δημότες των
αντίστοιχων νέων δήμων. Από την έναρξη λειτουργίας
των νέων δήμων, οι δημότες των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 6 καθίστανται αυτοδικαίως
δημότες των νέων δήμων στους οποίους υπάγονται οι
δημοτικές ενότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.
8. Στους δήμους που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, οι εκλογές θα διενεργηθούν με την Α΄
Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων του 2019. Για την
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων
των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων που θα προκόψουν από την κατάτμηση των υφιστάμενων δήμων, θα
λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα κατανομή των εκλογικών
διαμερισμάτων, στα οποία δεν επέρχεται διάσπαση. Οι
δήμοι που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο
6, διενεργούν τις δίμηνες αναθεωρήσεις των αντίστοιχων εκλογικών καταλόγων μέχρι την έναρξη λειτουργίας
των νέων δήμων. Το πρόγραμμα εκλογής στους δήμους
που συνιστώνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως
5 εκδίδεται και δημοσιεύεται από τους δημάρχους των
αντίστοιχων δήμων που καταργούνται σύμφωνα με την
παράγραφο 6.
9. Για τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών του
Μαΐου 2019, στους δήμους που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5, τα κωλύματα του άρθρου 14 του
ν. 3852/2010 αφορούν στους αντίστοιχους καταργούμενους δήμους, ενώ τα σχετικά ασυμβίβαστα καταλαμβάνουν και τους αντίστοιχους δήμους που συνιστώνται
με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.
Άρθρο 155
Προσωπικό συνιστώμενων δήμων
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
αορίστου και ορισμένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και
το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης
έργου των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, μεταφέρεται στους
αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με την ίδια σχέση
εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία,
εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, με τη
διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
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2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και
οι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης
εντολής των δήμων που καταργούνται, δηλώνουν την
προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους
αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.
3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας
της παραγράφου 2, με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των υπό κατάργηση δήμων, καταρτίζονται, με τη
διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων
συνιατώμενων δήμων και κατανέμεται σε συνιστώμενες
θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής
βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό του
καταργούμενου δήμου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εγκρίνονται με πράξη του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την
κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3584/2010. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη
προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η
κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου
στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων
δήμων καθορίζονται η προσωρινή εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών τους, οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς
και η κατανομή σε καθέναν από τους συνιστώμενους
δήμους των οργανικών, των προσωποπαγών θέσεων
και των θέσεων έμμισθης εντολής του προσωπικού των
καταργούμενων δήμων, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική
βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα, που κατανέμονται σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους. Στις θέσεις του
προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, για
την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του
ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης, καθώς και οι θέσεις του άρθρου 91 του ν. 4538/2018. Επίσης, ορίζονται
προσωρινά και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο
των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
5. Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων και την κατανομή και κατάταξη σε
αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων
δήμων, λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των
συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα και με την αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες
υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι
αιτήσεις προτίμησής τους σύμφωνα με την παράγραφο
2, ο τόπος κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατά-
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σταση, τυχόν προβλήματα υγείας και τα έτη υπηρεσίας
τους.
6. Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους,
το προσωπικό των καταργούμενων δήμων κατατάσσεται
αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις κατανομής της παραγράφου 3. Μέσα σε ένα
(1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού
των δήμων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ.
με πράξεις των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, που
εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του προσωπικού που
κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. λαμβάνεται υπόψη για κάθε μισθολογική και βαθμολογική
συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ αυτού και κάθε τυχόν
προσωπική διαφορά.
7. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, οι νέες δημοτικές αρχές
καταρτίζουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
των νέων δήμων, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του
ν. 3584/2007 και χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 αυτού. Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. κάθε συνιστώμενου δήμου, δεν μπορεί να
υπερβαίνει ία 2/3 του αριθμού των οργανικών θέσεων
του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κενές οργανικές
θέσεις που προκύπτουν από τους Ο.Ε.Υ. των προηγούμενων εδαφίων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού
του ν. 4590/2019 (Α΄ 17). Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συνιστώμενων δήμων, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στο δήμο της
προτίμησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύνανται, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5)
μήνες από την έγκριση των οικείων Ο.Ε.Υ., να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016,
στον δήμο που είχαν δηλώσει ως προτιμητέο είτε σε κενή
οργανική θέση είτε με μεταφορά της θέσης τους και με
διατήρηση του μισθολογικού και βαθμολογικού τους
καθεστώτος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου του δήμου υποδοχής, που εγκρίνεται από τον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Προϋπόθεση για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων
του δήμου προέλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και ο μετατασσόμενος
υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον
οικείο κλάδο ή ειδικότητα.
8. Οι συνιστώμενοι δήμοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, αν οι σχετικές
προϋποθέσεις πληρούνται από τον αντίστοιχο καταργούμενο δήμο και εφόσον οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρασχέθηκαν εντός των
διοικητικών τους ορίων. Η ειδική προϋπηρεσία της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον έχει διανυθεί
στον καταργούμενο δήμο, λογίζεται ότι έχει διανυθεί
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στον συνιστώμενο δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου
παρασχέθηκαν κυρίως οι σχετικές υπηρεσίες.
9. Ως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν
εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου
10 του ν. 3584/2007, καθώς και οι περιορισμοί των άρθρων 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 17 του ν. 3870/2010
(Α΄ 138).
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν
να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των Μεταβατικών και των οριστικών
Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων, τη διαδικασία κατανομής του προσωπικού των καταργούμενων δήμων στους
αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους και τη διαδικασία
μετατάξεων της παραγράφου 7.
Άρθρο 156
Νομικά πρόσωπα καταργούμενων συνιστώμενων δήμων
1. Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά
λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με το παρόν
Μέρος, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα
με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων.
2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων
δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους και
εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων
δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων
δήμων και για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την
παράγραφο 1, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσαυξάνονται κατά τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με
τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο
και, σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό
συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του δήμου
της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν
σύμβουλος. Τα μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης ή
προτείνονται από κοινωνικό φορέα του δήμου της έδρας
της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό
δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον
δήμο της έδρας της επιχείρησης/ ή ο οριζόμενος από
αυτόν σύμβουλος.
4. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των
συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών
αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των
νομικών προσώπων της παραγράφου 1 ως διαδημοτικών, καθώς και για τη συμμετοχή στους συνδέσμους της
παραγράφου 2.
5. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας
των συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια συνιστούν, με απόφασή τους, νέες Σχολικές Επιτροπές για
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τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και το
άρθρο 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
ισχύουν. Μέχρι τη σύσταση των νέων Σχολικών Επιτροπών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές
των καταργούμενων δήμων, για όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχα, των καταργούμενων δήμων. Η κατάργηση
των Σχολικών Επιτροπών των καταργούμενων δήμων
διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
6. Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και ανώνυμες εταιρείες τις οποίες είχαν συστήσει ή στις
οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι, από την
έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, συνεχίζουν να λειτουργούν, με εταίρους τους νέους δήμους, ύστερα από
ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους.
7. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων,
μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων
δήμων, σε κοινές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 252 του
ίδιου νόμου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού
τους. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη
λειτουργίας των νέων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση
και εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών. Στην περίπτωση
που αποφασιστεί η λύση των εταιρειών αυτών, οι νέοι
δήμοι μπορούν να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία κατά
το άρθρο 266 Κ.Δ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
8. Το Ίδρυμα «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» του καταργούμενου Δήμου Λέσβου, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Δυτικής
Λέσβου, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και
υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Δήμου Λέσβου, ως προς
το ανωτέρω Ίδρυμα.
9. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» του καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας περιέρχεται
αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμφωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και
υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας ως προς
το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
10. Το Δημοτικό Ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» του καταργούμενου Δήμου Κεφαλονιάς,
περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμφωνα
με το παρόν Μέρος, Δήμο Αργοστολίου, από την έναρξη
λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου
Δήμου Κεφαλονιάς.
11. Το Ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέως Δήμου
Σάμου (Ίδρυμα Ντάελ)» του καταργούμενου Δήμου Σάμου, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμφωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Ανατολικής Σάμου, από
την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται
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αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
καταργούμενου Δήμου Σάμου, ως προς το ανωτέρω
Ίδρυμα.
12. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των
Ν.Π.Δ.Δ. των καταργούμενων δήμων, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσμων, που προκύπτουν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2,
με την ίδια σχέση εργασίας από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους
και νομικούς συμβούλους με σχέση έμμισθης εντολής.
Μέσα σε έναν (1) μήνα από την από την έναρξη της νέας
δημοτικής περιόδου, το προσωπικό διαπιστώνεται, ως
προσωπικό του αντίστοιχου διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ή
συνδέσμου, με απόφαση του Προέδρου του, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, των
κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών εταιρειών μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των ανωνύμων εταιρειών των καταργούμενων δήμων καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό των αντίστοιχων διαδημοτικών Ν.Π.Ι.Δ., από
την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτών με απόφαση των Προέδρων
τους, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει
εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία
μετάταξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα.
13. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
μίσθωσης έργου, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους από τα
αντίστοιχα διαδημοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία, από
την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου υπεισέρχονται
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη.
14. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων
που απασχολούνται από τις καταργούμενες, σύμφωνα
με την παράγραφο 5, Σχολικές Επιτροπές με σύμβαση
μίσθωσης έργου, μεταφέρονται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συνιστώμενες νέες Σχολικές Επιτροπές που είναι
αρμόδιες για τις σχολικές μονάδες στις οποίες παρέχουν
τις υπηρεσίες τους, με τη σύσταση αυτών.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν
να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων και τροποποίησης των καταστατικών και των Ο.Ε.Υ. των νομικών
προσώπων των καταργούμενων δήμων που αποκτούν
διαδημοτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1
έως 13 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα κριτήρια για
την κατανομή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων των καταργούμενων δήμων.
Άρθρο 157
Περιουσιακές σχέσεις
των συνιστώμενων δήμων
1. Οι δήμοι που συνιστώνται με το παρόν Μέρος υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας
τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος
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που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων, καθώς και η κυριότητα
των δικτύων του καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται
αυτοδικαίως στον συνιστώμενο δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα ακίνητα που
μεταβιβάζονται στους νέους δήμους καταχωρίζονται
ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία. Οι συνιστώμενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας τους στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των
ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους
ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος
καταργούμενος δήμος, καθώς και σε ενεργές συμβάσεις
δωρεάν παραχώρησης των πάσης φύσεως δημοτικών
ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους
ορίων. Υφιστάμενα, κατά την έναρξη λειτουργίας των
συνιστώμενων δήμων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διευκολύνσεις και απαλλαγές οικονομικής και φορολογικής
φύσης, όπως ιδίως αποφάσεις καθορισμού τελών, και βεβαιώσεις ή ρυθμίσεις πάσης φύσεως οφειλών, εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές
ή ατομικές πράξεις των καταργούμενων δήμων, υπέρ ή
κατά των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, κατά λόγο
τοπικής αρμοδιότητας.
2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι καταργούμενοι, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, δήμοι διορίζουν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, για την
απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματικών διαθεσίμων αυτού. Η αμοιβή του ορκωτού
βαρύνει τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου.
Το έργο της απογραφής και αποτίμησης ολοκληρώνεται
την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόμενη από τα σχετικά
παραστατικά, διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή της
παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν
από την ημερομηνία αυτή μέχρι και τη 14η Αυγούστου
2019 συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
συμπληρωματική έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από
τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή
της παραγράφου 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία
να ουνυπολογτσθούν στην πρόταση κατανομής των
περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου δήμου.
Από την 16η Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου
2019, δεν πραγματοποιείται καμία πράξη που να αφορά πληρωμή ή είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, πλην
πράξεων που αφορούν στην μισθοδοσία προσωπικού
και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις
διαβιβάζονται στο δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, προκειμένου να συνοπολογισθούν στην
απόφαση κατανομής της περιουσίας αυτού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συγκροτείται σε καθέναν από τους καταργούμενους δήμους, Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου.
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον αντιδήμαρχο του καταργούμενου δήμου που είναι αρμόδιος επί
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των οικονομικών του δήμου, τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, έναν πολιτικό μηχανικό
και έναν δικηγόρου του καταργούμενου δήμου και από
δύο δημοτικούς συμβούλους, έναν από την πλειοψηφία
και έναν από τη μειοψηφία, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε
δημοτική ενότητα καθενός από τους συνιστώμενους δήμους. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος αριθμός, στην
Επιτροπή συμμετέχει και ένας ακόμη αντιδήμαρχος, που
ορίζεται από τον δήμαρχο του καταργούμενου δήμου. Ο
ορισμός των δημοτικών συμβούλων του δεύτερου εδαφίου, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
4. Έργο της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου δήμου είναι η υποβολή πρότασης προς το
δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, σχετικά με: α) την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καταργούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους
νεοσυσταθέντες δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου και την έκθεση απογραφής και
αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της παραγράφου 2, β) τον προσδιορισμό των δήμων, οι οποίοι θα
συνεχίσουν κατά λόγο διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του
καταργούμενου δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8
και γ) τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα, κατά την 31η Αυγούστου 2019, του καταργούμενου
δήμου, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώμενο δήμο. Σε
καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους, αποδίδεται
το μέρος των διαθεσίμων που αποτελείται από τα ποσά
που προέρχονται από ειδικευμένα και προσδιορίσιμα
έσοδα και αφορούν στη χωρική του αρμοδιότητα και
από το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, από το εναπομείναν
μέρος των διαθεσίμων, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος
του πληθυσμού του.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που επιλέγει ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του
προέδρου. Η πρόταση της παραγράφου 4 υποβάλλεται
από την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας στον πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου του καταργούμενου δήμου,
μέχρι την 14η Αυγούστου 2019. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει αμελλητί την πρόταση της
Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο, προς έγκριση. Το
δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής και εκδίδει απόφαση κατανομής της περιουσίας του
καταργούμενου δήμου μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί κατανομής της περιουσίας του καταργούμενου δήμου που
περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα
και κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων των
συνιστώμενων δήμων, καθώς και σχετικό απόσπασμα
της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της παραγράφου 2, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία βιβλία
του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού
γραφείου.
7. Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων που καταργούνται, οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, αγορά και ανταλλαγή ακινήτων, συνομολόγηση
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δανείων, σύσταση ή κατάργηση νομικών προσώπων,
αναδοχή οφειλών, διαγραφή χρεών, καθώς και σε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης,
λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών τους.
8. Από την κατάργηση των δήμων, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, οι εκκρεμείς δίκες αυτών συνεχίζονται, χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική
διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από το δήμο
στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έδρα του
αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κατ’ εξαίρεση: α)
δίκες που αφορούν αξιώσεις, εμπράγματες ή ενοχικές επί
ακινήτων του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται από
το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα
ακίνητα αυτά και β) δίκες που αφορούν το πάσης φύσεως
προσωπικό του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται
από τον δήμο, στον Μεταβατικό ή οριστικό Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου εντάσσονται οι αντίστοιχοι υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση ειδικής διαδοχής, ο συνιστώμενος δήμος που είναι ειδικός διάδοχος,
μπορεί να ασκήσει παρέμβαση, εφαρμοζομένων των
άρθρων 225 και 325 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
9. Αμέσως μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των συνιστώμενων δήμων, που θα αναδειχθούν
από τις εκλογές του Μαΐου 2019, η οικονομική επιτροπή
συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικείου
δήμου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο δημοτικό
συμβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού, πρέπει να έχει ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο απόφαση τεχνικού προγράμματος και δεν απαιτείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού
οργάνου του δήμου, καθώς και του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο πρώτων
οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων,
παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και
δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς
και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων I, II και III που
περιγράφεται στη σχετική, ισχύουσα κάθε φορά, κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
περί παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού
των δήμων, εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή.
10. Η μισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντιμισθίες του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών
όλων των συνιστώμενων δήμων, για διάστημα που δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτών, καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του καταργούμενου δήμου και, αντίστοιχα, από
την οικονομική υπηρεσία του νέου δήμου στον οποίον
αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.
11. Πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που θα υποβληθούν έως την 31η Αυγούστου 2019
για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το
εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχους τους καταργούμενους δήμους συνεχίζουν να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από
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τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αργοστολίου, Σερβίων, Μυτιλήνης και Ανατολικής
Σάμου αντίστοιχα. Οι ανωτέρω δήμοι είναι, αντίστοιχα,
η Προϊστάμενη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι
Δικαιούχοι των ανωτέρω έργων, μελετών και προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πράξεις και
τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους αποδίδονται
στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη
εφαρμογή της παραγράφου 1.
12. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ συνιστώμενων δήμων που
προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου δήμου,
μπορούν να συνάπτονται κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και δεν
υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα σχετικά με το αναγκαίο περιεχόμενο της έκθεσης
του ορκωτού ελεγκτή - εκτιμητή της παραγράφου 2, τη
συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 3 και το αναγκαίο περιεχόμενο της εισήγησής της, με
τη διαδικασία καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού και των αιρετών των συνιστώμενων δήμων, κατά
τους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη λειτουργίας
αυτών, καθώς με τη διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογισμών των συνιστώμενων δήμων, κατά τα δύο πρώτα
οικονομικά έτη από την έναρξη λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 158
Επιτροπή Επανεξέτασης της
Διοικητικής Διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστάται Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης
(Ε.Ε.Δ.Δ.) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η οποία αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με έργο:
α) τον εντοπισμό και την καταγραφή περιπτώσεων, όπου
η διοικητική διαίρεση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπως έχει
διαμορφωθεί με βάση το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 δεν
ανταποκρίνεται στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
αναγκών των τοπικών κοινωνιών και δεν διασφαλίζει
επαρκές επίπεδο πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα και με σχετικές αναφορές
κοινωνικών φορέων των αντίστοιχων περιοχών ή και των
ίδιων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β) την υποβολή εισήγησης
στον Υπουργό Εσωτερικών για τον ανακαθορισμό της
διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ως προς τις
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Μέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι:
α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών
ως Πρόεδρος,
β) ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών,
γ) ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση,
ε) πέντε (5) εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
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στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και
η) τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους που
διαθέτουν εξειδίκευση στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής ανάπτυξης που ορίζονται
από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού των περιπτώσεων
β΄ έως η΄ διορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα
από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή φορέων. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το έργο της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού ολοκληρώνεται εντός χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται ο
χρόνος διάρκειας του έργου. Η Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού
υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους οργανικής
μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης.
Άρθρο 159
1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίστανται από
τότε που ίσχυσαν, ως ακολούθως:
«Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 8 καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η
πλήρωσή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσονται εντός δύο (2)
μηνών από την κένωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, εφαρμόζονται
οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31η.12.2018. Θητείες
που λήγουν παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και διορισμού.».
2. Θέσεις που κενώθηκαν από την 1.1.2019 μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύσσονται εντός δύο
(2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 160
Ρυθμίσεις Φαρμακείων και Ζητημάτων
Δημόσιας Υγείας
1. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στα πλαίσια
της λειτουργίας τους ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να προβαίνει
στη διενέργεια εποχικού εμβολιασμού και στη χορήγηση
αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική
πιστοποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, προϋποθέσεις
και η διαδικασία της προαναφερόμενης πιστοποίησης.
2. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που αφορούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη
αποζημίωση στους συμβεβλημένους παρόχους του Εθνι-
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κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
για τη δαπάνη των χορηγηθέντων προς τους δικαιούχους
περίθαλψης φαρμάκων και ειδών, ακόμη και εάν δεν
υφίστανται τα απαιτούμενα πρωτότυπα παραστατικά
είτε διότι έχουν απωλεσθεί είτε διότι έχουν καταστραφεί συνεπεία της ανωτέρω φυσικής καταστροφής. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζονται ειδικότερα η διαδικασία, οι όροι, τα στοιχεία ή έγγραφα που
θα υποβάλλονται, εκ των οποίων θα μπορεί να προκύψει
η προαναφερόμενη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η οποία ισχύει και για φυσικές καταστροφές που
έχουν συμβεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Το άρθρο 63 του ν. 3601/1928 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα
περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 ειδικά για την Περιφέρεια
Αττικής, συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο,
στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα
μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών
συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:
Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου
με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζομένου από το
Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του
Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω
Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου
με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της
Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους,
εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου
προσόντα και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την
εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται
ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι
από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε
μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος.
Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις
Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί
Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο
(2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.
2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο
(2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5)
μέλη, ως εξής: I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που
λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες:
α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών,
γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε)
Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3
παρ. 3 περίπτωση Θ΄ του ν. 3852/2010) και II) Πειθαρχικό

