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οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού
Το άρθρο δεύτερο του νόμου 1850/1989 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη καταλαμβάνει τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 2
Κατηγορίες Δήμων
Στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), μετά το άρθρο 2, προστίθεται
άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Κατηγορίες Δήμων
1. Οι δήμοι, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χα-

Αρ. Φύλλου 133

ρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός
των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την
ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη
διοικητική διαίρεση της χώρας, διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων. Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα
Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης,
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας «Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες
Νομών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης
και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό
άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου
πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν
πρωτεύουσα νομού, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών.
γ) Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτοί
υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι
της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000
κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της
τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
δ) Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι. Στην
κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι,
καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό
κάτω των 10.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου
πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
ε) Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με
πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
στ) Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως
3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
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σεων ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 249
Θέματα ληξιαρχικών πράξεων
1. Η παρ.3 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και
ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς
και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».
2. Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».
3. Το άρθρο 35Α του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή
αποτέφρωσης προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης
είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί
ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το
θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και
να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον
τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και
τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη
δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη
που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική
δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/ 2014.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η
διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε
κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της
ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη
και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».
4. Η παρ. γ΄ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει
ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο
θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα
τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη.
Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή,
κατόπιν σχετικής εντολής.».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά
τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32,
33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.».
7. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.».
8. Στο άρθρο 9 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278 ) η υφιστάμενη
παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής:
«2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται
από έναν μόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές
πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται με μόνα τα στοιχεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22
παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 344/1976 (Α΄ 143).
Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρούνται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις
παραμένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, αντίστοιχα, κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241) και της παρ. 6 του
άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Στην περίπτωση που
γίνει πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, η διαδικασία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση μυστικότητας
του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2447/1996
(Α΄278). Η απόφαση του δημάρχου περί της πρόσληψης
πατρωνύμου ή μητρωνύμου είναι επίσης απόρρητη.
3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο
δημοτολόγιο γίνεται στη μερίδα του μοναδικού γονέα
τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλείποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του
π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία
του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2.
4. Ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί με τρόπο αντίθετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, μπορούν να διορθωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 3 του
ν. 344/1976 και του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 497/1991,
αντίστοιχα, μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εντός έξι (6) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να
καθορίζονται αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του
άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προκειμένου να κα-
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ταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης
ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το σύστημα
αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος των
διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 250
Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών
πράξεων που έχουν καταχωριστεί
μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών
Στο ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθεται μετά το άρθρο
123 άρθρο 123Α, ως εξής:
«Άρθρο 123Α
Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων
που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση
στο Μητρώο Πολιτών
1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου
3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα οποία ελλείπουν ή
διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται
ή συμπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά και αυτεπαγγέλτως, από τους αρμόδιους Ληξιάρχους, σύμφωνα
με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ενυπόγραφες
έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις.
2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 1, γίνεται από τα οικεία ληξιαρχικά
βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξιαρχική πράξη, που εκτυπώνεται αποκλειστικά από το
Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας,
που παράγεται αυτόματα από αυτό.».
Άρθρο 251
Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθμ.
4932/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β΄ 441)
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Α.Ο.Ν. επιτρέπεται: α)
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.
και β) σε ιδιώτες, ύστερα από τη λήψη των αδειών της
παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».
Άρθρο 252
Τροποποίηση του άρθρου έκτου
του ν. 2196/1994
Στο άρθρο έκτο του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για τους Έλληνες εκλογείς που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος - μέλος
κατοικίας τους, η Διεύθυνση Εκλογών διαβιβάζει στο
σημείο επαφής την πληροφορία περί στέρησης του εν
λόγω δικαιώματος, με βάση τα τηρούμενα σε αυτήν αρ-
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χεία. Η ανωτέρω πληροφορία διαβιβάζεται με οποιονδήποτε ενδεδειγμένο τρόπο εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησής
της ή εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος, εφόσον το ζητήσει το κράτος - μέλος κατοικίας. Σε αυτήν
περιέχονται μόνον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.».
Άρθρο 253
Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.
1. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄24) και υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129
του ν. 4199/2013 (Α΄216) καταργείται.
Οι ανατεθείσες και ασκούμενες από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. αρμοδιότητες εφεξής μεταφέρονται και ασκούνται από
τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Β.Ε.) (του
άρθρου 50 του π.δ. 123/2017, Α΄ 151).
2. Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε - μεταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης με την αριθμ. 14591/2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και της παρ.
1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μετατάσσεται - μεταφέρεται με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, για τη στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.
Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μεταφορά της
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια εργασιακή σχέση, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατέχει, διατηρούμενης τυχόν προσωπικής διαφοράς,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται
να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν
σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24)
και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).
Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) εξακο-

