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 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Σύμπραξη δημοτικών 
και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του 
ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπο-
ρούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η 
παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το 
πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε 
εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλεί-
ται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράτ-
τει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό 
υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον 
οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού 
συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου 
ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την 
εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με 
τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρα-
κτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία 
παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων 
και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο 

δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο 
οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση 
του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 
του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωμα-
τικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της 
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση 
επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, 
ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας 
παράταξης».

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 101 του 
ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις 
μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι 
η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. 
Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήπο-
τε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν 
ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που 
συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το 
πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει 
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά 
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του 
πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του 
συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί 
πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του 
συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης 
και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος 
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από 
την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρα-
τάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία υπεισέρχεται 
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπρατ-
τουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με 
την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης 
περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παρά-
ταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο 
επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός περιφερειακός 
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(Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία 
τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέω-
ση χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον 
οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, 
με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφο-
ριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του 
Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 
(Α΄ 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδα-
φίου διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη 
ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δε-
δομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των 
ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε δια-
λειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικό-
τητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική 
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη 
διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων 
απαιτείται αίτηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός 
από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει 
τα δεδομένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμε-
νο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν 
αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική 
συγκατάθεση του φορολογουμένου, η οποία δύναται 
να ανακληθεί.».

Άρθρο 109
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3867/2010

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), όπως ισχύει, αντι-
καθίστανται ως εξής:

«2. Το Σ.Σ.Ε. είναι οκταμελές: Μέλη του Συμβουλίου 
αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών ή, σε περίπτωση μη ορισμού 
Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος 
για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής 
πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υποδιοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο 
Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή, εάν δεν έχει 
οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για 
τη χρηματοοικονομική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.».

Άρθρο 110
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κιν-

δύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, 

κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια 
των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ) μπορεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (Α΄ 280) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, να απασχολεί έκτακτο προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Για τους έκτακτους ή απρό-
βλεπτους κινδύνους του πρώτου εδαφίου, προκηρύσσο-
νται άπαξ κατ’ έτος μέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπι-
κού με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και δεν μπορεί να 
παραταθεί, να ανανεωθεί ή να μετατραπεί σε σύμβαση 
αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιμερίζεται ο αριθμός των 
θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες, γίνεται 
ο καταμερισμός του προσωπικού κατά Περιφέρεια ή ορ-
γανική μονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και ορίζονται η διαδικασία πρόσληψης, η 
μοριοδότηση, οι χρονικές προθεσμίες, τα γενικά ή ειδικά 
προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και τα καθήκοντα του προσωπικού. Με την ίδια από-
φαση, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη βαρύνει 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 111
Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
του κτηρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπια-
κού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, της περί-
πτωσης ι΄ του άρθρου 9 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως 
εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στον προαναφερόμενο 
νόμο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό 
διάγραμμα, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και 
την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής 
Γραμματείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3342/2005 
(Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Στο κτίριο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπι-
ακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, όπως 
εμφανίζεται στο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 
τοπογραφικό διάγραμμα, δύναται να στεγαστεί Δημόσια 
Υπηρεσία, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουρ-
γό ή Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: 
Υπουργός). Όπου δε στον νόμο, αναφέρεται το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».
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