
Στο σχέδιο νόμου

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, προστίθενται περιπτώσεις η' και 
θ', ως εξής: «η. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α' 112).

θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, η φράση 
«Δικαστικές αποφάσεις» αντικαθίσταται από τη φράση «Ανεκτέλεστες δικαστικές 
αποφάσεις».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου 

διαγράφεται.
4. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 10 

του σχεδίου νόμου, η φράση «με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού» 
αντικαθίσταται από τη φράση «με βάση τις διατάξεις νόμων».

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 12 προ της φράσης «κοινότητα Λίμνης» προστίθεται 
η λέξη «τοπική».

6. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής «12. Η τοπική κοινότητα 
Πλατανίων της δημοτικής ενότητας Σελλών του δήμου Δωδώνης μετονομάζεται σε 
κοινότητα Τσεριτσάνων και ο ομώνυμος οικισμός σε Τσερίτσανα.».

7. Στην εσωτερική παράγραφο 10 του άρθρου 13 μετά τη φράση «Περιφερειακών 
Ενώσεων» προστίθεται η λέξη «Ελλάδος».

8. Ο τίτλος του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «Ρύθμιση ζητημάτων κατάρτισης και 
διαχείρισης Ειδικών Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 9α' της παραγράφου 1 του άρθρου 
23 η λέξη «επόμενο» αντικαθίσταται από τη λέξη «προηγούμενο».

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 η λέξη «επιβατικών» 
διαγράφεται.

11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 η φράση «καθώς και οχημάτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον» 
αντικαθίσταται από τη φράση «οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α' 222), καθώς και οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών 
ρύπων».

12. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 η φράση «το ανώτατο όριο 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (C02),» διαγράφεται.

13. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 η φράση «ή ηλεκτρικής 
ενέργειας» αντικαθίσταται από τη φράση «ή διανυόμενων χιλιομέτρων».

14. Διαγράφονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 85.
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15. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 86 ο νόμος 43594635/2019 αντικαθίσταται από το 
νόμο 4635/2019.

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 διαγράφεται και οι παράγραφοι 3 και 4 
αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2020


