
 

 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
   ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

Νόμος 4795/2021 

“Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος 

Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη 

δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση” 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Με τα άρθρα 1 έως 22 ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων και γενικότερα θέματα λειτουργίας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Σημειώνεται ότι στους εποπτευόμενους φορείς του άρθρου 2 του νόμου αυτού υπάγονται και οι 

ΟΤΑ στους οποίους συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, εφόσον συντρέχουν τα κριτήρια του 

αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν και το ύψος του προϋπολογισμού. 

Επίσης α) παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ίδιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα 

ανωτέρω κριτήρια, β) δύο ή περισσότεροι φορείς που δεν έχουν την δυνατότητα να συστήσουν ίδια 

Μονάδα, μπορούν να συστήσουν κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στην περίπτωση που η σύσταση Μονάδας δεν είναι εφικτή, οι φορείς υπάγονται στη Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα τους. 

Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του επικεφαλής του 

φορέα που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης Μονάδας, κατά τα ανωτέρω, μπορεί η υπηρεσία 

αυτή να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

Τα άρθρα 23 έως 30 αναφέρονται στη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας σε 

Υπουργεία (πλην Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής), καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, σε ΟΤΑ, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

αυτοτελείς υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 

Αναφέρονται επίσης στις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες, την υπηρεσιακή κατάσταση 

των Συμβούλων, την κάλυψη των θέσεων αυτών, τη σύσταση Μητρώου και την εν γένει 

λειτουργία του. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Στο τρίτο μέρος, από το άρθρο 31 έως το άρθρο 69,  εντάσσονται διατάξεις, οι οποίες αφορούν 

στη ρύθμιση  ζητημάτων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα και ειδικότερα στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο 31 

Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση των 

παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 

 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι για τη συμμετοχή των φορέων του άρθρου 3 του 

Ν.4440/2016 (μεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ) στην κινητικότητα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

έκδοση Ο.Ε.Υ., η κατάρτιση περιγραμμάτων εργασίας και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων, 

στο ψηφιακό οργανόγραμμα. 

 

 

Άρθρο 34  

Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης – Επιλογή υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΟΤΑ α΄ βαθμού σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής 

Διεύθυνσης - Τροποποίηση της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 85 ν. 

3528/2007 και της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 

 

Με τις  ρυθμίσεις αυτές ρυθμίζονται ζητήματα µοριοδότησης του χρόνου ως κριτηρίου επιλογής 

προϊσταμένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σε υπαλλήλους 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ΟΤΑ να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων. 

 

Άρθρο 35 

Ρυθµίσεις για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα και αιρετών 

τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 

 

Με το άρθρο αυτό συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του 

Δημοσίου και αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 



Άρθρο 36 

Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 

 

Με το άρθρο αυτό, ρυθμίζονται διαδικαστικές παράμετροι της αξιολόγησης και των 

αποσπασμένων υπαλλήλων 

 

Άρθρο 37 

Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές - Τροποποίηση της 

παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 

 

Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται η παρ.7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, η οποία 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 «7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων 

επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο 

με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, 

εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών 

και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, 

διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων 

του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά 

όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. 

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη 

υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές 

που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για 

μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.». 

 

Άρθρο 38 

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας – Τροποποίηση των 

περ. δ’ και ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 

3852/2010 

 

Με τις ρυθμίσεις αυτές, διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, 

ιδίως, ως προς την απόφαση επί υποβολής αιτημάτων πρόσληψης συμβασιούχων µίσθωσης 

έργου, την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου καθώς και την πρόσληψη 

δικηγόρων, καθώς και για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και γενικώς εσόδων κοιμητηρίων. 

 

Άρθρο 40  

Ρύθμιση αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) - Τροποποίηση της περ. γ) 

της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται ζητήµατα ως προς την αυτοδίκαιη θέση 

υπαλλήλου σε αργία και ζητήµατα πειθαρχικού δικαίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

 



 

Άρθρο 41  

Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 11 του ν. 4404/2016 

 

Με το άρθρο αυτό, προστίθενται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού στους φορείς στους οποίους 

επιτρέπεται να µεταταγεί το προσωπικό των εταιρειών Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Άρθρο 42 

 Δημοτική Αστυνομία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 

 

Με το άρθρο αυτό, ρυθµίζονται ζητήµατα αναφορικά με το προσωπικό που µετατάχθηκε σε 

υπηρεσίες Δηµοτικής Αστυνοµίας των Δήµων. 

 

Άρθρο 44  

Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 

4674/2020 

 

Με το άρθρο αυτό, επιµηκύνεται η προθεσµία για τη σύνταξη των εκθέσεων της αξιολογικής 

περιόδου του έτους 2019. 

 

 

Άρθρο 45  

Σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση των άρθρων 12, 30, 40, 

43, 51 και 63 του ν. 4765/2021 

 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα (ΑΣΕΠ). Μεταξύ άλλων καταργείται η υποχρέωση των επιτυχόντων που είχαν λάβει 

προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εντοπιότητας, να υπηρετήσουν για μια δεκαετία. 

 

 

Άρθρο 46  

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4674/2020 

 

Με το άρθρο αυτό, ρυθµίζονται ζητήµατα συµµετοχής φορέων στο µετοχικό κεφάλαιο των 

Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

Άρθρο 48  

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας 

Μηχανικών 

 

Με το άρθρο αυτό, χορηγείται το δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους κι 

στο προσωπικό ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου  χρόνου (ΙΔΟΧ) ως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που 



απασχολείται στο σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων ή  έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή 

επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς, ερευνητικά προγράμματα και 

προγράμματα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ. 

 

 

 

Άρθρο 49  

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων 

 

Με το άρθρο αυτό, παρατείνονται για δύο (2) έτη,  οι μισθώσεις δηµοτικών ακινήτων µε 

εκµισθωτή δήµο ή νπδδ δήµου ή επιχείρηση ΟΤΑ, οι οποίες έληγαν από 01-01-2021 έως τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού. 

 

 

Άρθρο 51 

 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 

 

Με το άρθρο αυτό, παρατείνεται η ισχύς διατάξεων που επιτρέπουν την αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού των ΟΤΑ α΄ βαθµού  λόγω COVID-19» και, πάντως, όχι πέραν της 

30.6.2021. 

 

 

Άρθρο 54 

 Παράταση προθεσµίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισµού - Τροποποίηση της 

παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 

 

Με τις διατάξεις αυτές, παρατείνεται έως τις 30.06.2021, η προθεσμία σύστασης 

Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων 

εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του ιδίου άρθρου ή για τη 

συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. 

 

 

Άρθρο 55  

Οφειλές των επιχειρήσεων εκµίσθωσης οχηµάτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 

 

Με το άρθρο αυτό, διαγράφονται οφειλές των επιχειρήσεων εκµίσθωσης οχηµάτων προς τους 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού από βεβαιώσεις παραβάσεων των διατάξεων που ρυθµίζουν τη στάθµευση 

και οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η.2.2007. 

 

Άρθρο 56 

 Διαγραφή µικρών βεβαιωµένων οφειλών προς Ο.Τ.Α 

 

Με το άρθρο αυτό,  διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού μέχρι των δέκα (10) ευρώ εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 



Άρθρο 57  

Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακοµιδής νεκρών - Τροποποίηση του άρθρου 61 

του ν. 3979/2011 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται  η δυνατότητα α) παράτασης της ισχύος του 

άρθρου 33 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4690/2020, ως 

προς τη διάθεση ποσοστού των ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, (λόγω 

COVID-19) μέχρι 30-06-2021. 

β) παράταση της παρ.8 του άρθρου 43 της από 30-03-2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε  με το 

άρθρο 1 του Ν.4684/2020…ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των Δήμων, για όσο συνεχίζονται τα 

μέτρα αλλά όχι πέρα της 30-06-2021. 

Τέλος σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το τρέχον έτος και για όσο χρονικό διάστημα 

ισχύουν τα μέτρα covid και πάντα όχι πέραν της 30-06-2021, οι Δήμοι με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής μπορούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού να μεταφέρουν πάσης 

φύσεως ανειδίκευτες πιστώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 

Άρθρο 58  

Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθηµάτων σε 

τρίτεκνους - Τροποποίηση του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 

 

Με τις διατάξεις αυτές, προβλέπεται η χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και 

βοηθημάτων σε τρίτεκνους. 

 

Άρθρο 59  

Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Δ.Ε.Υ.Α. 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα αιτήσεως οικονομικής ενισχύσεως των ΔΕΥΑ 

από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας και λόγω COVID-19. 

 

Άρθρο 60  

Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 65 του 

ν. 4688/2020 

 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ατελώς, πέραν του αναλογούντος χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα άλλων 

δικαιούμενων της χρήσης. 

 

Άρθρο 61  

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού δηµοσίων 

συµβάσεων για την προµήθεια υλικών για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής 



κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 µε τη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η παράταση ισχύος της δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α΄ 

και β΄ βαθµού δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια υλικών λόγω COVID-19. 

 

Άρθρο 62  

Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης έως τριάντα τοις εκατό (30%) του 

αριθµού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήµων ή 

περιφερειών που συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου και του προσωπικού της 

δηµοτικής αστυνοµίας 

 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται παράταση ισχύος της δυνατότητας προσαύξησης έως τριάντα 

τοις εκατό (30%) του αριθµού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των 

δήµων ή περιφερειών που συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου και του προσωπικού της 

δηµοτικής αστυνοµίας. 

 

Άρθρο 63 

 Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών όρων ή της 

προσωρινής κράτησης µετά από αµετάκλητη παραποµπή για κακούργηµα - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236Α του ν. 3852/2010 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών 

όρων ή της προσωρινής κράτησης µετά από αµετάκλητη παραποµπή για κακούργηµα. 

 

Άρθρο 65 

 Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή των Δήµων και των Περιφερειών 

αρµοδιότητας ίδρυσης ή συµµετοχής σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. - Προσθήκη 

περ. κ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 72 και περ. ιθ΄στην παρ.1 του άρθρου 176 του ν. 

3852/2010 

 

Με το άρθρο αυτό, μεταβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή των Δήµων και των Περιφερειών 

η αρµοδιότητα να αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή του Δήμου ή της Περιφέρειας σε 

Αναπτυξιακό Οργανισµό Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 66 

 Δυνατότητα επιλογής συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης και µε τη 

χρήση ηλεκτρονικών µέσων - Προσθήκη πέµπτου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 

77 του ν. 3852/2010 

 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής συµπαραστάτη του δηµότη και της 

επιχείρησης και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 

 

Άρθρο 67  

Εξαίρεση δηµάρχων από την αναστολή άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου 

- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 



 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η εξαίρεση των δημάρχων από την αναστολή άσκησης του 

λειτουργήματος του δικηγόρου. 

 

 

Άρθρο 68  

Παροχή δυνατότητας κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού 

ή ν.π.δ.δ. αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, µε έγκριση του Περιφερειάρχη του 

Δηµάρχου ή του αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 

3 του άρθρου 23 του ν. 4674/2020 

 

Με το άρθρο αυτό, παρέχεται δυνατότητα κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων των Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθµού ή ν.π.δ.δ. αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, µε έγκριση του Περιφερειάρχη του 

Δηµάρχου ή του αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. 

 

Άρθρο 69 

 Αναπλήρωση προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 100 του ν. 3584/2007 

 

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η αναπλήρωση προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, από τον 

ανώτερο κατά βαθμό προϊστάμενο των υποκείμενων μονάδων και επί ομοιόβαθμων όποιος έχει 

ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου περισσότερο χρόνο. 

 

 

 

 

 

 


