
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση

και άλλα επείγοντα ζητήματα»

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος 

αναδιατυπώνεται ως εξής: «Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 

λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών 

προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καϋώς και των συνδέσμων τους, κατά 

συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από 

τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές 

παρατάξεις.».

2. α. Οι εκ παραδρομής αριθμηθείσες ως περιπτώσεις κ' και κα' της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος 

σχεδίου νόμου, αναριθμούνται σε περιπτώσεις ιθ' και κ'.

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 

παρ. 1 του παρόντος σχεδίου νόμου, προστίθεται περίπτωση κα' ως εξής: «κα) αποφασίζει 

για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.».

γ. Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιείται με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος σχεδίου νόμου, οι λέξεις «ιζ'; ιη' και κ'» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «ιζ', ιη' και ιθ'».

3. α. Οι εκ παραδρομής αριθμηθείσες ως περιπτώσεις ιη', ιθ', κ' και κα' της παρ. 1 

του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος 

σχεδίου νόμου, αναριθμούνται σε περιπτώσεις ιε', ιστ', ιζ' και ιη'.

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 

παρ. 2 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται περίπτωση ιθ' ως εξής: «ιϋ) αποφασίζει 

για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.».

γ. Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιείται με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος σχεδίου νόμου, οι λέξεις «ιζ' και η'» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «ιζ' και ιη'»
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4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 15 του παρόντος, αναδιατυπώνεται ως εξής : «Δήμοι και σύνδεσμοί δήμων που 

έχουν ανάλο]/η οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας 

να συνίστούν δέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών 

αρχών στους δήμους που συνίστώνταί με την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 

4600/2019 (Α' 43), μπορεί να διορισϋεί Γενικός Γραμματέας ακόμα καί αν δεν προβλέπεταί 

δέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.».

5. α. Στον πέμπτο στίχο της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιείται με την παράγραφο 1 του σχεδίου νόμου, η φράση «των μελών των 

παρατάξεων που θα συμπράξουν» αντικαθίσταται από τη φράση «κάθε παράταξης που 

συμπράττει».

β. Στον πέμπτο στίχο της παραγράφου 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιείται με την παράγραφο 2 του σχεδίου νόμου, η φράση «των μελών των 

παρατάξεων που θα συμπράξουν» αντικαθίσταται από τη φράση «κάθε παράταξης που 

συμπράττει».

6. Η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 267 του ΚΔΚ (ν. 

3463/2007), όπως προτείνεται με την παρ. 16 του άρθρου 5 του παρόντος, 

αναδιατυπώνεται με προσθήκη εδαφίων ως εξής : «Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου 

τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 100 

του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη του 

χρόνου που προβλέπεταί στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του 

καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει την 

1.1.2019. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, αυτή 

ανακαλείται.».

7. Το Κεφάλαιο Κ' «Διάταξη Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και το άρθρο 

103 του σχεδίου νόμου διαγράφονται, τα υπόλοιπα Κεφάλαια και τα υπόλοιπα άρθρα 

αναριθμώνται.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2019




