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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ–ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣτοΣ/ΝτουΥπουργείου…………….

Άρθρο1

Τροποποίησητουάρθρου1τουν.3852/2010

1.Ηπερίπτ.Α’τηςυποπαραγράφου24τηςπαρ.2τουάρθρου1τουν.

3852/2010(Α’87)αντικαθίσταταιωςεξής:

«Α.Συνιστώνταιοικατωτέρωδήμοι:

1. Δήμος Bόρειας Κέρκυρας με έδρα την Κασσιόπη,

αποτελούμενοςαπότιςδημοτικέςενότητεςα.ΑγίουΓεωργίουβ.

Εσπερίωνγ.Θιναλίουκαιδ.Κασσωπαίων.

2.ΔήμοςΚεντρικήςΚέρκυραςκαιΔιαποντίωνΝήσων,μεέδρα

τηνΚέρκυρα,αποτελούμενοςαπότιςδημοτικέςενότητεςα.

Αχιλλείων β.Ερεικούσσης γ.Κερκυραίων δ.Μαθρακίου ε.

Οθωνώνστ.Παλαιοκαστριτώνζ.Παρελίωνκαιη.Φαιάκων.

3.ΔήμοςΝότιαςΚέρκυραςμεέδρατηΛευκίμμη,αποτελούμενος

απότιςδημοτικέςενότητεςα.Κορισσίων,β.Λευκιμμαίωνκαιγ.

Μελιτειέων».

2.Ηπερίπτ.Α’τηςυποπαραγράφου25τηςπαρ.2τουάρθρου1τουν.

3852/2010αντικαθίσταταιωςεξής:

«Α.Συνιστώνταιοικατωτέρωδήμοι:

1.ΔήμοςΑργοστολίουμεέδρατοΑργοστόλι,αποτελούμενοςαπό

τιςδημοτικέςενότητεςα.Αργοστολίουβ.Ελειού–Προνώνγ.

Λειβαθούςκαιδ.Ομαλών.

2.ΔήμοςΛηξουρίουμεέδρατοΛηξούρι,αποτελούμενοςαπότις

δημοτικέςενότητεςΠαλικήςκαιΘηναίας.

3.Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη,αποτελούμενος από τις

δημοτικέςενότητεςα.Ερίσου,β.Πυλαρέωνκαιγ.Σάμης.Στη

δημοτική ενότητα Σάμηςεντάσσεταικαιη Κοινότητα Αγίου

ΝικολάουτηςΔημοτικήςΕνότηταςΕλειού-Προνώναπότηνοποία

αποσπάται.
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3.α.Ηυποπερίπτωση4τηςπερίπτ.Α’τηςυποπαραγράφου27της

παρ.2τουάρθρου1τουν.3852/2010αντικαθίσταταιωςεξής:

«4.ΔήμοςΣερβίωνμεέδραταΣέρβια,αποτελούμενοςαπότις

δημοτικέςενότητεςα.Σερβίων,β.Καμβουνίωνκαιγ.Λιβαδερού».

β.Στηνπερίπτ.Α’τηςυποπαραγράφου27τηςπαρ.2τουάρθρου1

τουν.3852/2010προστίθεταιυποπερίπτωση5ωςεξής:

«5.ΔήμοςΒελβεντού,μεέδρατοΒελβεντό,αποτελούμενοςαπό

τηΔημοτικήΕνότηταΒελβεντού».

4.Ηυποπερίπτωση1τηςπερίπτ.Α’τηςυποπαραγράφου33τηςπαρ.

2τουάρθρου1τουν.3852/2010αντικαθίσταταιωςεξής:

«1.ΔήμοςΜυτιλήνηςμεέδρατηΜυτιλήνηαποτελούμενοςαπό

τιςδημοτικέςενότητεςα.Αγιάσου,β.Γέρας,γ.Ευεργέτουλα,δ.

Λουτροπόλεως–Θερμής,ε.Μυτιλήνηςκαιστ.Πλωμαρίου.

ΔήμοςΔυτικήςΛέσβου,μεέδρατηνΚαλλονή,αποτελούμενος

απότιςδημοτικέςενότητεςα.ΑγίαςΠαρασκευής,β.Ερεσού–

Αντίσσης,γ.Καλλονής,δ.Μανταμάδου,ε.Μήθυμνας,στ.Πέτρας

καιζΠολιχνίτου».

5.Οινέοιδήμοι,πουσυνιστώνταισύμφωναμετιςπαρ.1έως4,

αρχίζουνναλειτουργούναπότηνεγκατάστασητωναρχώντους,

οιοποίεςθααναδειχθούνμετιςπρώτες,μετάτηνέναρξηισχύος

τουπαρόντος,γενικέςδημοτικέςεκλογές,σύμφωναμετηνπαρ.4

τουάρθρου9τουν.3852/2010,όπωςαντικαταστάθηκεαπότο

άρθρο6τουν.4555/2018.Απότηνέναρξηλειτουργίαςτωννέων

δήμων,καταργούνταιοιυφιστάμενοιΔήμοιΛέσβου,Κέρκυρας,

Σερβίων-ΒελβεντούκαιΚεφαλονιάς.

6.Δικαίωμαναεκλέγουντιςδημοτικέςαρχέςτωνδήμωνπου

συνιστώνταιμετιςπαρ.1έως4έχουνοιεκλογείςοιοποίοιείναι

εγγεγραμμένοιστουςεκλογικούςκαταλόγουςτωναντίστοιχων

δημοτικώνενοτήτωνκαιπληρούντιςπροϋποθέσειςτωνπαρ.2

έως5τουάρθρου10τουν.3852/2010,όπωςτροποποιήθηκεμε

τοάρθρο7τουν.4555/2018καιοιοποίοι,γιατοσκοπόαυτό,

θεωρούνταιδημότεςτωναντίστοιχωννέωνδήμων.Απότην

έναρξηλειτουργίαςτωννέωνδήμων,οιδημότεςτωνδήμωνπου
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καταργούνταισύμφωναμετηνπαρ.5καθίστανταιαυτοδικαίως

δημότεςτωννέωνδήμωνστουςοποίουςυπάγονταιοιδημοτικές

ενότητεςστιςοποίεςείναιεγγεγραμμένοι.

7.Κατάτηνπρώτηεφαρμογήτουπαρόντος,στουςδήμουςπου

συνιστώνταιμετιςπαρ.1έως4,οιεκλογέςθαδιενεργηθούνμε

τηνΆ Αναθεώρησηεκλογικώνκαταλόγωντου2019,που,ειδικά

γιατουςδήμουςαυτούς,περιλαμβάνειοποιαδήποτεμεταβολή

συντελεστείσεαυτούςμέχριτην15ηΜαρτίου2019.Γιατην

εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων των

αντίστοιχωνδημοτικώνενοτήτωνπουθαπροκύψουναπότην

κατάτμησητωνυφιστάμενωνδήμων,θαλαμβάνεταιυπόψηη

ισχύουσακατανομήτωνεκλογικώνδιαμερισμάτων,σταοποίαδεν

επέρχεταιδιάσπαση.Οιδήμοιπουκαταργούνταισύμφωναμετην

παρ.5,διενεργούντιςδίμηνεςαναθεωρήσειςτωναντίστοιχων

εκλογικώνκαταλόγων,μέχριτηνέναρξηλειτουργίαςτωννέων

δήμων.Τοπρόγραμμαεκλογήςστουςδήμουςπουσυνιστώνται

σύμφωναμετιςπαρ.1έως4εκδίδεταικαιδημοσιεύεταιαπό

τους δημάρχους των αντίστοιχων δήμων που καταργούνται

σύμφωναμετηνπαρ.5.

8.ΓιατουςυποψηφίουςτωνδημοτικώνεκλογώντουΜαΐου2019,

στουςδήμουςπουσυνιστώνταιμετιςπαρ.1έως4,τακωλύματα

τωνπεριπτ.στ’καιζ’τηςπαρ.1,καθώςκαιτακωλύματατηςπαρ.

2τουάρθρου14τουν.3852/2010αφορούνστουςαντίστοιχους

καταργούμενους δήμους, ενώ τα σχετικά ασυμβίβαστα

καταλαμβάνουνκαιτουςαντίστοιχουςδήμουςπουσυνιστώνται

σύμφωναμετιςπαρ.1έως4.

Άρθρο2

Προσωπικόσυνιστώμενωνδήμων

1.Τομόνιμοκαιμεσχέσηεργασίαςιδιωτικούπροσωπικότων

δήμωνπουκαταργούνταισύμφωναμετοάρθρο1,μεταφέρεται

στουςαντίστοιχουςσυνιστώμενουςδήμους,μετηνίδιασχέση

εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία,
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εκπαιδευτική βαθμίδα κλάδο ή ειδικότητα θέσεις,με τη

διαδικασίατωνεπόμενωνπαραγράφων.

2.Μέσασεένα(1)μήνααπότηνέναρξηισχύοςτουπαρόντος,οι

μόνιμοιυπάλληλοι,οιεργαζόμενοιιδιωτικούδικαίου,καθώςκαι

οιδικηγόροιήνομικοίσύμβουλοιμεσχέσηέμμισθηςεντολήςτων

δήμωνπουκαταργούνταισύμφωναμετοάρθρο1,δηλώνουντην

προτίμησή τους,για τη μεταφορά τους σε έναναπό τους

αντίστοιχουςσυνιστώμενουςδήμους.

3.Μέσασετρεις(3)μήνεςαπότηλήξητηςπροθεσμίαςτηςπαρ.2,

μεαπόφασητωνδημοτικώνσυμβουλίωντωνυπόκατάργηση

δήμων,καταρτίζονται,μετηδιαδικασίατουάρθρου10τουν.

3584/2007,ΜεταβατικοίΟργανισμοίΕσωτερικήςΥπηρεσίαςτων

αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων και κατανέμεται σε

συνιστώμενες θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας,

εκπαιδευτικήςβαθμίδαςκαικλάδουήειδικότητας,τοπροσωπικό

του καταργούμενου δήμου.Οιαποφάσειςτου προηγούμενου

εδαφίου,εγκρίνονταιμε πράξη του Συντονιστή της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης,ύστερα από γνώμη του οικείου

ΥπηρεσιακούΣυμβουλίουκαιδημοσιεύονταιστηνΕφημερίδατης

Κυβερνήσεως.ΓιατηνκατάρτισητωνΜεταβατικώνΟργανισμών

ΕσωτερικήςΥπηρεσίαςδενεφαρμόζεταιηπαρ.3τουάρθρου10

τουν.3584/2010.Σεπερίπτωσηπουοιαποφάσειςτουπρώτου

εδαφίουδενδημοσιευθούνμέσαστηνοριζόμενηπροθεσμία,η

κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ.και η κατανομή του

προσωπικούτουκαταργούμενουδήμουστιςσυνιστώμενεςθέσεις

αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας

ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης,πουδημοσιεύεταιστηνΕφημερίδα

τηςΚυβερνήσεως.

4.Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ.των συνιστώμενων δήμων

καθορίζονταιηπροσωρινήεσωτερικήδιάρθρωσητωνυπηρεσιών

τους,οιαρμοδιότητεςαυτών,καθώςκαιηκατανομήσεκαθέναν

από τους συνιστώμενους δήμους των οργανικών, των

προσωποπαγώνθέσεωνκαιτωνθέσεωνέμμισθηςεντολήςτου
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προσωπικού των καταργούμενων δήμων,κατά κατηγορία,

εκπαιδευτικήβαθμίδα,κλάδοήειδικότητα,πουκατανέμονταισε

καθέναναπό τους συνιστώμενους δήμους.Στις θέσεις του

προηγούμενουεδαφίουπεριλαμβάνονταικαιοιοργανικέςθέσεις

τωναντίστοιχωνκαταργούμενωνδήμων,γιατηνκάλυψητων

οποίωνέχειεκδοθείπροκήρυξητουΑΣΕΠήεκκρεμείδιαδικασία

μετάταξηςσύμφωναμετοάρθρο91τουν.4583/2018.Επίσης,

ορίζονταιπροσωρινάκαιοικλάδοιΠΕ,ΤΕκαιΔΕ,τωνοποίωνοι

υπάλληλοικρίνονταιγιατηνκατάληψηθέσεωνπροϊσταμένων

των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων,ανάλογα με την

ειδικότητατουκλάδουκαιτοαντικείμενοτωνσυγκεκριμένων

οργανικώνμονάδων.

5.ΓιατηνκατάρτισητωνΜεταβατικώνΟ.Ε.Υ.τωνσυνιστώμενων

δήμων καιτην κατάταξη σε αυτές του προσωπικού των

αντίστοιχωνκαταργούμενωνδήμων,λαμβάνονταιυπόψηυπόψη,

κατά σειρά προτεραιότητας,οιυπηρεσιακέςανάγκεςκαιοι

ιδιαιτερότητεςτωνσυνιστώμενωνδήμων,σύμφωνακαιμετην

αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις

παρεχόμενεςυπηρεσίες,οκλάδοςήηειδικότητατωνυπαλλήλων,

οιαιτήσειςπροτίμησήςτουςσύμφωναμετηνπαρ.2,οτόπος

κατοικίας αυτών,η οικογενειακή τους κατάσταση,τυχόν

προβλήματαυγείαςκαιταέτηυπηρεσίαςτους.

6.Μετηνέναρξηλειτουργίαςτωνσυνιστώμενωνδήμων,σύμφωνα

μετηνπαρ.5τουάρθρου1,τοπροσωπικότωνκαταργούμενων

δήμωνκατατάσσεταιαυτοδίκαιαστιςθέσειςτωνΜεταβατικών

Ο.Ε.Υτωναντίστοιχωνσυνιστώμενωνδήμων,σύμφωναμετις

σχετικέςαποφάσειςκατανομήςτηςπαρ.3.Μέσασεένα(1)μήνα

από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων,

διαπιστώνεταιηκατάταξητουπροσωπικούτωνδήμωναυτών

στιςθέσειςτωνΜεταβατικώνΟ.Ε.Υ.μεπράξειςτωναρμόδιων

προςδιορισμόοργάνων,πουεγκρίνονταιαπότονΣυντονιστήτης

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καιδημοσιεύονταιστην

ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.Ηπροϋπηρεσίατουπροσωπικού



airetos.gr

που κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ.

λαμβάνεταιυπόψη για κάθε μισθολογική καιβαθμολογική

συνέπεια,ενώδιατηρείταιυπέραυτούκαικάθετυχόνπροσωπική

διαφορά.

7.Μέσα σε έξι(6)μήνες από την έναρξη λειτουργίας των

συνιστώμενωνδήμων,οινέεςδημοτικέςαρχέςκαταρτίζουντους

ΟργανισμούςΕσωτερικήςΥπηρεσίαςτωννέωνδήμων,μετη

διαδικασία τουάρθρου10 τουν.3584/2007 καιχωρίςτις

προϋποθέσειςτηςπαρ.3 αυτού.Ο συνολικόςαριθμόςτων

οργανικώνθέσεωντουΟ.Ε.Υ.κάθεσυνιστώμενουδήμου,δεν

μπορείναυπερβαίνειτα2/3τουαριθμούτωνοργανικώνθέσεων

του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Αριθμόςοργανικών

θέσεωντωνΟ.Ε.Υ.τωνσυνιστώμενωνδήμωνμέχριτουημίσεος

των θέσεων των αντίστοιχων Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. που

καλύφθηκαν με κατάταξη προσωπικού των αντίστοιχων

καταργηθέντων δήμων,μπορούν να καλύπτονταιχωρίς την

τήρηση τηςδιαδικασίαςέγκρισηςτηςΕπιτροπήςτηςΠ.Υ.Σ.

33/2006,όπως ισχύει.Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι

ιδιωτικούδικαίουαορίστουχρόνουτωνσυνιστώμενωνδήμων,οι

οποίοιδεν κατατάχθηκαν στο δήμο της προτίμησής τους

σύμφωνα με την παρ.2,δύνανται,με αίτησή τους,που

υποβάλλεταιμέσασεπέντε(5)μήνεςαπότηνέγκρισητων

οικείων Ο.Ε.Υ.,να μετατάσσονται,κατά παρέκκλιση των

διατάξεωντουν.4440/2016,στοδήμοπουείχανδηλώσειως

προτιμητέο,είτεσεκενήοργανικήθέσηείτεμεμεταφοράτης

θέσηςτουςκαιμεδιατήρησητουμισθολογικούκαιβαθμολογικού

τουςκαθεστώτος,μεαπόφασητουαρμόδιουπροςδιορισμό

οργάνουτουδήμουυποδοχής,πουεγκρίνεταιαπότονΣυντονιστή

τηςοικείαςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςκαιδημοσιεύεταιστην

ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.Προϋπόθεσηγιατημετάταξητου

προηγούμενουεδαφίουείναιτοποσοστόκάλυψηςτωνοργανικών

θέσεων του δήμου προέλευσης να καλύπτεταισε ποσοστό

τουλάχιστον65%καιομετατασσόμενοςυπάλληλοςναμηνείναιο
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μοναδικόςπουυπηρετείστονοικείοκλάδοήειδικότητα.

8.Οισυνιστώμενοιδήμοιυπάγονταιστοπεδίοεφαρμογήςτου

άρθρου 91 του ν.4583/2018,ανοισχετικέςπροϋποθέσεις

πληρούνταιαπότοναντίστοιχοκαταργούμενοδήμοκαιεφόσονοι

υπηρεσίεςτουΠρογράμματος«ΒοήθειαστοΣπίτι»παρασχέθηκαν

εντόςτωνδιοικητικώντουςορίων.Ηειδικήπροϋπηρεσίατης

παρ.3τουίδιουάρθρου,εφόσονέχειδιανυθείστονκαταργούμενο

δήμο,λογίζεταιότιέχειδιανυθείστονσυνιστώμενοδήμο,στα

διοικητικάόριατουοποίουπαρασχέθηκανκυρίωςοισχετικές

υπηρεσίες.

9.ΜεκοινήαπόφασητωνΥπουργώνΕσωτερικώνκαιΔιοικητικής

Ανασυγκρότησης,μπορούνναρυθμίζονταιειδικότεραθέματα

σχετικάμετηδιαδικασίακατάρτισηςτωνΜεταβατικώνκαιτων

οριστικών Ο.Ε.Υ.των συνιστώμενων δήμων,τη διαδικασία

κατανομήςτουπροσωπικούτωνκαταργούμενωνδήμωνστους

αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους και τη διαδικασία

μετατάξεωντηςπαρ.7.

Άρθρο3

Νομικάπρόσωπακαταργούμενων–συνιστώμενωνδήμων

1.ΟιΔΕΥΑ,οικοινωφελείςεπιχειρήσειςκαιταδημοτικάλιμενικά

ταμείατωνκαταργούμενωνδήμων,μετηνέναρξηλειτουργίας

τωννέωνδήμων,σύμφωναμετηνπαρ.5τουάρθρου1,αποκτούν

αυτοδικαίωςδιαδημοτικόχαρακτήραμεχωρικήαρμοδιότητατο

σύνολοτωννέωνδήμων.

2.Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τωνκαταργούμενων

δήμων,μετηνέναρξηλειτουργίαςτωννέωνδήμων,σύμφωναμε

την παρ.5 του άρθρου 1,μετατρέπονταιαυτοδικαίως σε

συνδέσμουςκαιεφαρμόζονταιανάλογαταάρθρα245έως250του

ν.3463/2006.

3.Στιςκοινωφελείςεπιχειρήσειςτωνκαταργούμενωνδήμων,από

τηνέναρξηλειτουργίαςτωνσυνιστώμενωνδήμωνκαιγιαόσο

χρόνοδιαρκείοδιαδημοτικόςχαρακτήραςτωνεπιχειρήσεων
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αυτών,σύμφωνα με την παρ.1,τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου προσαυξάνονται κατά τρεις (3) αιρετούς

εκπροσώπους απόκάθεδημοτικόσυμβούλιοκαι,σεπερίπτωση

πουπροκύπτειάρτιοςσυνολικόςαριθμόςμελώντουδιοικητικού

συμβουλίου,τοδημοτικόσυμβούλιοτουδήμουτηςέδραςτης

επιχείρησηςυποδεικνύειέναν(1)επιπλέοναιρετόεκπρόσωπο.

Πρόεδροςτουδιοικητικούσυμβουλίουείναιοδήμαρχοςτου

δήμουτηςέδραςτηςεπιχείρησηςήοοριζόμενοςαπόαυτόν

σύμβουλος.Τα μηαιρετάμέληορίζονταιαπότοδημοτικό

συμβούλιοτουδήμουτηςέδραςτηςεπιχείρησηςήπροτείνονται

απόκοινωνικόφορέατουδήμουτηςέδραςτηςεπιχείρησης.

Αντιπρόεδροςτουδιοικητικούσυμβουλίουείναιοδήμαρχοςτου

μεγαλύτερουσεπληθυσμόδήμουπουσυμμετέχειστηνεπιχείρηση,

εκτόςαπότοδήμοτηςέδραςτηςεπιχείρησης,ήοοριζόμενος

απόαυτόνσύμβουλος.

4.Μέσα σε δύο (2)έτη από την έναρξη λειτουργίας των

συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών

αποφασίζουνμεαπόλυτηπλειοψηφίατουσυνόλουτωνμελών

τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των νομικών

προσώπωντηςπαραγράφου1ωςδιαδημοτικών,καθώςκαιγιατη

συμμετοχήστουςσυνδέσμουςτηςπαραγράφου2.

5.Μέσα σε ένα (1)μήνα από την έναρξη λειτουργίας των

συνιστώμενωνδήμων,τα δημοτικά συμβούλια συνιστούν,με

απόφασήτους,νέεςΣχολικέςΕπιτροπέςγιατιςσχολικέςμονάδες

τηςπεριφέρειάςτους,σύμφωναμετηνπαρ.2τουάρθρου103του

ν.3852/2010καιτοάρθρο243τουν.3463/2006.Μέχριτη

σύσταση των νέων Σχολικών Επιτροπών, συνεχίζουν να

λειτουργούνοιΣχολικέςΕπιτροπέςτωνκαταργούμενωνδήμων,

ως προς τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους.Η

κατάργησητωνΣχολικώνΕπιτροπώντωνκαταργούμενωνδήμων

διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας

ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.

6.Αστικέςεταιρείεςμηκερδοσκοπικούχαρακτήρακαιανώνυμες
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εταιρείεςτιςοποίεςείχανσυστήσειήστιςοποίεςσυμμετέχουνοι

καταργούμενοιδήμοι,απότηνέναρξηλειτουργίαςτωννέων

δήμων,σύμφωναμετηνπαρ.5τουάρθρου1,συνεχίζουννα

λειτουργούν,μεεταίρουςτουςνέουςδήμους,ύστερααπόανάλογη

τροποποίησητουκαταστατικούτους.

7.Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 Κ.Δ.Κ. των

καταργούμενων δήμων, μετατρέπονται, από την έναρξη

λειτουργίαςτωννέωνδήμων,σεκοινέςανώνυμεςεταιρίεςτου

άρθρου 252 του ίδιου νόμου,με ανάλογη τροποποίηση του

καταστατικούτους.Μέσασεπροθεσμίαδύο(2)ετώναπότην

έναρξηλειτουργίαςτωννέωνδήμων,ταδημοτικάσυμβούλια

αυτώναποφασίζουνμεαπόλυτηπλειοψηφίατουσυνόλουτων

μελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση και

εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών.Στην περίπτωση που

αποφασιστείηλύσητωνεταιρειώναυτών,οινέοιδήμοιμπορούν

νασυστήσουνανώνυμηεταιρείακατάτοάρθρο266Κ.Δ.Κ.

8.ΤοΊδρυμα«ΖαχάρειοςΠρότυποςΜονάδαΦροντίδαςΗλικιωμένων

“H Αγία Παρασκευή”» του καταργούμενου Δήμου Λέσβου,

περιέρχεταιαυτοδικαίωςστον,συνιστώμενοσύμφωναμετηνπαρ.

4 του άρθρου 1,Δήμο Δυτικής Λέσβου,από την έναρξη

λειτουργίαςαυτού,σύμφωναμετηνπαρ.5τουάρθρου1,οπότε

και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσειςτουκαταργούμενουΔήμουΛέσβου,ωςπροςτο

ανωτέρωΊδρυμα.

9.Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» του

καταργούμενουΔήμουΚέρκυραςπεριέρχεταιαυτοδικαίωςστον,

συνιστώμενο σύμφωνα με τηνπαρ.1 του άρθρου 1,Δήμο

ΚεντρικήςΚέρκυραςκαιΔιαποντίωνΝήσων,απότηνέναρξη

λειτουργίαςαυτού,σύμφωναμετηνπαρ.5τουάρθρου1,οπότε

και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσειςτουκαταργούμενουΔήμουΚέρκυρας,ωςπροςτο

ανωτέρωΝΠΔΔ.

10.ΤοΔημοτικόΊδρυμα«ΔημοτικόΓηροκομείοΑργοστολίου»του
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καταργούμενου Δήμου Κεφαλονιάς,περιέρχεταιαυτοδικαίως

στον,συνιστώμενοσύμφωναμετηνπαρ.2τουάρθρου1Δήμο

Αργοστολίου,απότηνέναρξηλειτουργίαςαυτού,σύμφωναμετην

παρ.5τουάρθρου1,οπότεκαιυπεισέρχεταιαυτόςσεόλατα

δικαιώματα καιτις υποχρεώσεις του καταργούμενου Δήμου

Κεφαλονιάς.

11.Τομόνιμοκαιιδιωτικούδικαίουαορίστουχρόνουπροσωπικότων

δημοτικών λιμενικών ταμείων και των ΝΠΔΔ των

καταργούμενωνδήμων,καθίσταταιαυτοδικαίωςπροσωπικότων

διαδημοτικώνΝΠΔΔκαισυνδέσμων,πουπροκύπτουνσύμφωνα

μετιςπαρ.1και2,μετηνίδιασχέσηεργασίαςαπότηνέναρξητης

νέαςδημοτικήςπεριόδου.Τοίδιοισχύεικαιγιατουςδικηγόρους

καινομικούςσυμβούλουςμεσχέσηέμμισθηςεντολής.Μέσασε

ένα(1)μήνααπότηναπότηνέναρξητηςνέαςδημοτικήςπεριόδου,

τοπροσωπικόδιαπιστώνεται,ωςπροσωπικότουαντίστοιχου

διαδημοτικούΝΠΔΔήσυνδέσμου,μεαπόφασητουΠροέδρουτου,

ηοποίαδημοσιεύεταιστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.Το

προσωπικόιδιωτικούδικαίουαορίστουχρόνουτωνΔημοτικών

Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης,των κοινωφελών

επιχειρήσεων,των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρακαιτωνανωνύμωνεταιρειώντωνκαταργούμενων

δήμωνκαθίσταταιαυτοδικαίως προσωπικό τωναντίστοιχων

διαδημοτικώνΝΠΙΔ,απότηνέναρξητηςνέαςδημοτικήςπεριόδου

καιδιαπιστώνεταιως προσωπικό αυτών με απόφαση των

Προέδρων τους,η οποία αναρτάταιστο διαδικτυακό τόπο

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

12.Συμβάσειςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουκαιμίσθωσης

έργου,συνεχίζονταιμέχριτη λήξη τουςαπό τα αντίστοιχα

διαδημοτικάνομικάπρόσωπα,ταοποία,απότηνέναρξητηςνέας

δημοτικής περιόδου υπεισέρχονταιστα δικαιώματα καιτης

υποχρεώσειςτουεργοδότη.

13.Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων που

απασχολούνταιαπότιςκαταργούμενες,σύμφωναμετηνπαρ.5,
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ΣχολικέςΕπιτροπέςμεσύμβασημίσθωσηςέργου,μεταφέρονται

αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συνιστώμενες νέες Σχολικές

Επιτροπέςπουείναιαρμόδιεςγιατιςσχολικέςμονάδεςστις

οποίεςπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους,μετησύστασηαυτών.

14.ΜεαπόφασητουΥπουργούΕσωτερικώνμπορούνναρυθμίζονται

ειδικότεραθέματασχετικάμετηδιαδικασίασυγκρότησηςτων

διοικητικώνσυμβουλίωνκαιτροποποίησηςτωνκαταστατικών

καιτωνΟ.Ε.Υ.τωννομικώνπροσώπωντωνκαταργούμενων

δήμωνπουαποκτούνδιαδημοτικόχαρακτήρασύμφωναμετιςπαρ.

1έως13.

Άρθρο4

Περιουσιακέςσχέσειςτωνσυνιστώμενωνδήμων

1.Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται

αυτοδικαίως,απότηνέναρξηλειτουργίαςτουςκαιχωρίςάλλη

διατύπωση,σε όλα τα ενοχικά καιεμπράγματα δικαιώματα,

απαιτήσεις καιυποχρεώσεις τωναντίστοιχωνκαταργούμενων

δήμων,κατάτομέροςπουαυτάαφορούνκαισυνδέονταιμετην

κατάτόποαρμοδιότητάτουςκαισύμφωναμετηδιαδικασίατων

επόμενωνπαραγράφων.Ηκυριότητακαικάθεάλλοεμπράγματο

δικαίωμαεπίτωνακινήτωνκαθώςκαιηκυριότητατωνδικτύων

του καταργούμενου δήμου,μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον

συνιστώμενο δήμο,εντόςτωνδιοικητικώνορίωντου οποίου

βρίσκονται.Ταακίνηταπουμεταβιβάζονταιστουςνέουςδήμους

καταχωρίζονταιατελώςσταοικείακτηματολογικάγραφεία.Οι

συνιστώμενοιδήμοιυπεισέρχονταιαυτοδικαίως,απότηνέναρξη

λειτουργίαςτους,στιςενεργέςσυμβάσειςμίσθωσηςτωνακινήτων

πουβρίσκονταιεντόςτωνδιοικητικώντουςορίωνκαιταοποία

εκμισθώνειήμισθώνειοαντίστοιχοςκαταργούμενοςδήμος,καθώς

καισε ενεργές συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης των πάσης

φύσεως δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των

διοικητικώντουςορίων.
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2.Μέσασεένα(1)μήνααπότηνέναρξηισχύοςτουπαρόντος,οι

καταργούμενοι,σύμφωναμετοάρθρο1,δήμοιδιορίζουνορκωτό

ελεγκτή–εκτιμητήγιατηναπογραφήκαιαποτίμησητωνπάσης

φύσεωςπεριουσιακώνστοιχείωντουδήμου,συμπεριλαμβανομένων

τωνχρηματικώνδιαθεσίμωναυτού.Ηαμοιβήτουορκωτούβαρύνει

τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου.Το έργο της

απογραφήςκαιαποτίμησηςολοκληρώνεταιτην31η Ιουλίου2019

και η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – εκτιμητή,

συνοδευόμενηαπότασχετικάπαραστατικά,διαβιβάζεταιαμελλητί

στηνΕπιτροπήτηςπαρ.3.Γιατυχόνπράξειςπουδιενεργηθούναπό

την ημερομηνία αυτή μέχρι και την 13η Αυγούστου 2019

συντάσσεταιαπότονορκωτόελεγκτή–εκτιμητήσυμπληρωματική

έκθεση,η οποία,συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά

διαβιβάζεταιστηνΕπιτροπήτηςπαρ.3,προκειμένουτασχετικά

στοιχεία να συνυπολογισθούν στην πρόταση κατανομής των

περιουσιακώνστοιχείωντουκαταργούμενουδήμου.Απότην16η

Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, δεν

πραγματοποιείταικαμίαπράξηπουνααφοράπληρωμήήείσπραξη

οποιουδήποτεποσού,πληνπράξεωνπουαφορούνστηνμισθοδοσία

προσωπικούκαικάλυψηςασφαλιστικώνεισφορών.Τασχετικά

παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις

διαβιβάζονταιστοδημοτικόσυμβούλιοτουκαταργούμενουδήμου,

προκειμένουνασυνυπολογισθούνστηναπόφασηκατανομήςτης

περιουσίαςαυτού.

3.ΜεαπόφασητουΥπουργούΕσωτερικών,συγκροτείταισεκαθέναν

από τους καταργούμενους,σύμφωνα με το άρθρο 1,δήμους,

Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου. Η

Επιτροπή αποτελείται από τον Συντονιστή της οικείας

ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης,ωςπρόεδρο,τοναντιδήμαρχοτου

καταργούμενουδήμουπουείναιαρμόδιοςεπίτωνοικονομικώντου

δήμου,τονπροϊστάμενοτηςοικονομικήςυπηρεσίαςτουδήμου,έναν

πολιτικόμηχανικόκαιένανδικηγόρουτουκαταργούμενουδήμου
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καιαπόδύοδημοτικούςσυμβούλους,έναναπότηνπλειοψηφίακαι

έναναπότημειοψηφία,οιοποίοιέχουνεκλεγείσεδημοτική

ενότητακαθενόςαπότουςσυνιστώμενουςδήμους.Σεπερίπτωση

πουπροκύπτειάρτιοςαριθμός,στηνΕπιτροπήσυμμετέχεικαιένας

ακόμη αντιδήμαρχος, που ορίζεται από το δήμαρχο του

καταργούμενουδήμου.Οορισμόςτωνδημοτικώνσυμβούλωντου

δεύτερουεδαφίου,γίνεταιμεαπόφασητουδημοτικούσυμβουλίου.

4.ΈργοτηςΕπιτροπήςΚατανομήςΠεριουσίαςτουΚαταργούμενου

Δήμουείναιηυποβολήπρότασηςπροςτοδημοτικόσυμβούλιοτου

καταργούμενουδήμου,σχετικάμε: α)Τηνκατανομήτωνπάσης

φύσεωςστοιχείωνενεργητικούκαιπαθητικούτηςπεριουσίαςτου

καταργούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους

νεοσυσταθέντεςδήμους,σύμφωναμετηνπαρ.1καιτηνέκθεση

απογραφήςκαιαποτίμησηςτουορκωτούλογιστή-εκτιμητήτης

παρ.2,β)Τονπροσδιορισμότωνδήμων,οιοποίοιθα συνεχίσουν

κατάλόγοδιαδοχήςτιςεκκρεμείςδίκεςτουκαταργούμενουδήμου,

σύμφωναμετηνπαρ.8καιγ)Τονκαθορισμότουποσούαπότα

χρηματικά διαθέσιμα,κατά την 31η Αυγούστου 2019,του

καταργούμενουδήμου,πουθααποδοθείσεκάθεσυνιστώμενοδήμο.

Σεκαθέναναπότουςσυνιστώμενουςδήμους,αποδίδεταιτομέρος

τωνδιαθεσίμωνπουαποτελείταιαπόταποσάπουπροέρχονταιαπό

ειδικευμένακαιπροσδιορίσιμαέσοδακαιαφορούνστηχωρικήτου

αρμοδιότητακαιαπότοποσόπουαναλογείσεαυτόν,απότο

εναπομείνανμέροςτωνδιαθεσίμων,μεμοναδικό κριτήριο το

μέγεθοςτουπληθυσμούτου.

5.ΗΕπιτροπήσυνεδριάζεισεχώροπουεπιλέγειοΣυντονιστήςτης

οικείαςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.ΟιαποφάσειςτηςΕπιτροπής

λαμβάνονταικατά πλειοψηφία,ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας

επικρατείη ψήφος του προέδρου.Η πρόταση της παρ.4

υποβάλλεταιαπό την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας στον

πρόεδρουτουδημοτικούσυμβουλίουτουκαταργούμενουδήμου,

μέχριτην 14η Αυγούστου 2019.Ο πρόεδρος του δημοτικού
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συμβουλίουεισάγειαμελλητίτηνπρότασητηςΕπιτροπήςστο

δημοτικόσυμβούλιο,προςέγκριση.Τοδημοτικόσυμβούλιοεγκρίνει

τηνπρότασητηςΕπιτροπήςκαιεκδίδειαπόφασηκατανομήςτης

περιουσίαςτουκαταργούμενουδήμουμέχριτην31η Αυγούστου

2019,ηοποίαδημοσιεύεταιστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.

6.Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περίκατανομής της

περιουσίαςτουκαταργούμενουδήμουπουπεριγράφειταακίνητα

πουαποκτώνταικατάκυριότητακαικάθεεμπράγματοδικαίωμαεπί

τωνακινήτωντωνσυνιστώμενωνδήμων,καθώς καισχετικό

απόσπασματηςέκθεσηςτουορκωτούελεγκτή–εκτιμητήτηςπαρ.

2,καταχωρίζονταιατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου

υποθηκοφυλακείουήκτηματολογικούγραφείου.

7.Οιαποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων που

καταργούνται,οιοποίες αφορούν στην εκποίηση,αγορά και

ανταλλαγήακινήτων,συνομολόγησηδανείων,σύστασηήκατάργηση

νομικώνπροσώπων,αναδοχή οφειλών,λαμβάνονταιμεειδική

πλειοψηφίατων2/3τουσυνολικούαριθμούτωνμελώντους.

8.Απότηνκατάργησητωνδήμωντηςπαρ.5τουάρθρου1,οι

εκκρεμείςδίκεςαυτώνσυνεχίζονται,χωρίςναεπέρχεταιβίαιη

διακοπήκαιχωρίςνααπαιτείταιειδικήδιαδικαστικήπράξηγια

καθεμίααπόαυτές,απότοδήμοσταδιοικητικάόριατουοποίου

βρίσκεταιηέδρατουαντίστοιχουκαταργούμενουδήμου.Κατ’

εξαίρεση,α)δίκεςπουαφορούναξιώσεις,εμπράγματεςήενοχικές

επίακινήτωντουκαταργούμενουδήμου,συνεχίζονταιαπότοδήμο

σταδιοικητικάόριατουοποίουβρίσκονταιταακίνητααυτά,β)

δίκες που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό του

καταργούμενουδήμου,συνεχίζονταιαπότοδήμο,στονΜεταβατικό

ή οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου

εντάσσονταιοιαντίστοιχοιυπάλληλοι.Σεκάθεπερίπτωσηειδικής

διαδοχής,οσυνιστώμενοςδήμοςπουείναιειδικόςδιάδοχος,μπορεί

ναασκήσειπαρέμβαση,εφαρμοζομένωντωνάρθρων225και325
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τουΚώδικαΠολιτικήςΔικονομίας.

9.Αμέσως μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των

συνιστώμενωνδήμων,πουθααναδειχθούναπότιςεκλογέςτου

Μαΐουτου2019,ηοικονομικήεπιτροπήσυντάσσειτοσχέδιοτου

προϋπολογισμούτουοικείουδήμουκαιτουποβάλλειπροςψήφιση

στοδημοτικόσυμβούλιο.Γιατηνψήφισητουπροϋπολογισμού

αυτού,πρέπειναέχειληφθείαπότοοικείοδημοτικόσυμβούλιο

απόφασητεχνικούπρογράμματοςκαιδεναπαιτείταιγνωμοδότηση

άλλουμονομελούςήσυλλογικούοργάνουτουδήμου,καθώςκαιτου

ΠαρατηρητηρίουΟικονομικήςΑυτοτέλειαςτωνΟΤΑ.Κατάτην

κατάρτισηκαιψήφισητωνπροϋπολογισμώντωνδύοπρώτων

οικονομικώνετών,απότησύστασητωννέωνδήμων,παρέχεταιη

δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων καιδαπανών των

ανταποδοτικώντουςυπηρεσιών,καθώςκαιηκάλυψητωνδαπανών

αυτώναπόκάθεείδουςανειδίκευταέσοδάτους.Γιατοίδιοχρονικό

διάστημα,ημέθοδοςυπολογισμούτωνΟμάδωνΕσόδωνΙ,ΙΙκαιIII

που περιγράφεταιστην σχετική,ισχύουσα κάθε φορά,κοινή

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών καιΟικονομικών περί

παροχήςοδηγιώνκατάρτισηςτουπροϋπολογισμούτωνδήμων,

εφαρμόζεταιμόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά

στοιχείαείναιδιαθέσιμακαιεπαρκή.

10.Πράξειςκαιέργαπουέχουνενταχθείήκαιπροτάσειςπουθα

υποβληθούνέωςτην31ηΑυγούστου2019γιαχρηματοδότησηαπό

τοσυγχρηματοδοτούμενοήτοεθνικόσκέλοςτουΠρογράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχους τους καταργούμενους

Δήμουςσυνεχίζουνναεκτελούνται,μετάτην1ηΣεπτεμβρίου2019,

απότουςΔήμουςΚεντρικήςΚέρκυραςκαιΔιαποντίωνΝήσων,

Αργοστολίου,ΣερβίωνκαιΜυτιλήνηςαντίστοιχα.Οιανωτέρω

δήμοιείναι,αντίστοιχα,η Προϊστάμενη Αρχή,η Διευθύνουσα

ΥπηρεσίακαιοιΔικαιούχοιτωνανωτέρω έργων,μελετώνκαι

προμηθειών,σύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσία.Οιπράξειςκαι

τα έργα αυτά μετά τηνολοκλήρωσή τουςαποδίδονταιστους
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αντίστοιχουςσυνιστώμενουςδήμους,μεανάλογηεφαρμογήτηςπαρ.

1.

11.ΜεκοινήαπόφασητωνΥπουργώνΕσωτερικώνκαιΟικονομικών

μπορούνναρυθμίζονταιειδικότεραθέματασχετικάμετοαναγκαίο

περιεχόμενοτηςέκθεσηςτουορκωτούελεγκτή–εκτιμητήτηςπαρ.

2,τησυγκρότησηκαιλειτουργίατηςΕπιτροπήςτηςπαρ.3καιτο

αναγκαίο περιεχόμενο της εισήγησής της,με τη διαδικασία

καταβολής της πρώτης μισθοδοσίας του προσωπικού των

συνιστώμενωνδήμων,καθώςμετηδιαδικασίακατάρτισηςτων

προϋπολογισμώντωνσυνιστώμενωνδήμων,κατάταδύοπρώτα

οικονομικάέτηαπότηνέναρξηλειτουργίαςαυτών.

Άρθρο5

ΕπιτροπήΕπανεξέτασηςτωνΔιοικητικώνΟρίωντωνΟ.Τ.Α.α’

βαθμού

1.Μεαπόφαση τουΥπουργούΕσωτερικών,συνιστάταιΕπιτροπή

ΕπανεξέτασηςτωνΔιοικητικώνΟρίων(Ε.Ε.Δ.Ο.)τωνΟ.Τ.Α.α’

βαθμού,ηοποίααποτελείγνωμοδοτικόόργανοπροςτονΥπουργό

Εσωτερικών,με έργο:α)τον εντοπισμό καιτην καταγραφή

περιπτώσεων,όπουταδιοικητικάόριαΟ.Τ.Α.α’βαθμού,όπως

έχουνδιαμορφωθείμεβάσητοάρθρο1τουν.3852/2010δεν

ανταποκρίνονταιστηναποτελεσματικήεξυπηρέτησητωναναγκών

τωντοπικώνκοινωνιώνκαιδενδιασφαλίζουνεπαρκέςεπίπεδο

πρόσβασηςτωνπολιτώνστιςπαρεχόμενεςυπηρεσίες,σύμφωνακαι

με σχετικές αναφορές κοινωνικών φορέων των αντίστοιχων

περιοχώνήκαιτωνίδιωντωνΟ.Τ.Α.α’βαθμούκαιβ)τηνυποβολή

εισήγησηςστονΥπουργόΕσωτερικώνγιατονανακαθορισμότων

διοικητικώνορίωντωνΟ.Τ.Α.α’βαθμού,ωςπροςτιςπεριπτώσεις

τουπροηγούμενουεδαφίου.
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2.ΜέλητηςΕ.Ε.Δ.Ο.Ο.Τ.Α.άβαθμούείναι:

α)Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ως

Πρόεδρος,

β)Ο ΠροϊστάμενοςτηςΓενικήςΔιεύθυνσηςΑποκέντρωσηςκαι

ΤοπικήςΑυτοδιοίκησηςτουΥπουργείουΕσωτερικών,

γ)ΟΠροϊστάμενοςτηςΓενικήςΔιεύθυνσηςΟικονομικώνΤοπικής

Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου

Εσωτερικών,

δ)Ένας(1)εκπρόσωποςαπόκάθεκόμμαμεκοινοβουλευτική

εκπροσώπηση,

ε)Πέντε(5)εκπρόσωποιτηςΚεντρικήςΈνωσηςΔήμωνΕλλάδας

(ΚΕΔΕ),

στ)Ένας(1)εκπρόσωποςτουΙνστιτούτουΤοπικήςΑυτοδιοίκησης

(ΙΤΑ),

ζ)Ένας (1)εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής

ΑνάπτυξηςκαιΑυτοδιοίκησης(ΕΕΤΑΑΑ.Ε.)και

η)Τρεις(3)εμπειρογνώμονεςεγνωσμένουκύρουςπουδιαθέτουν

εξειδίκευση στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης καιτης

περιφερειακής ανάπτυξης,που ορίζονται από τον Υπουργό

Εσωτερικών.

ΤαμέλητηςΕ.Ε.Δ.Ο.Ο.Τ.Α.άβαθμούτωνπεριπτώσεωνβ́έωςή

διορίζονταιμετουςαναπληρωτέςτους,ύστερααπόυπόδειξητων

κατάπερίπτωσηαρμόδιωνυπηρεσιώνήφορέων.ΤονΠρόεδρο

αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου

Εσωτερικών.

3.Το έργο της Ε.Ε.Δ.Ο.Ο.Τ.Α.ά βαθμού ολοκληρώνεταιεντός

χρονικήςδιάρκειαςδύο(2)ετών.ΜεαπόφασητουΥπουργού

Εσωτερικώνμπορείναπαρατείνεταιοχρόνοςδιάρκειαςτουέργου.
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Η Ε.Ε.Δ.Ο.Ο.Τ.Α. ά βαθμού υποστηρίζεται διοικητικά από

υπαλλήλους οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης

Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου

Εσωτερικών,οιοποίοιορίζονταιστηναπόφασησυγκρότησης.
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ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ–ΕΛΙΖΑΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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