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«18. Οι υπάρχουσες συµβάσεις ορισµένου χρόνου των 
στελεχών των κοινών Τεχνικών Γραµµατειών των Ε.Π. 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007−2013 παρατεί−
νονται µετά τη λήξη τους µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών κλεισίµατος των ενταγµένων πράξεων και 
πάντως όχι πέραν του οκταµήνου από την ηµεροµηνία 
λήξης της επιλεξιµότητας των δαπανών των ΕΠ κοινές 
Τεχνικές Γραµµατείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας 2007−2013, έπειτα από τις σχετικές απο−
φάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης, 
ασκούν καθήκοντα Κοινών Γραµµατειών έως το τέλος 
του 2016 για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2014−2020 
του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.»

Άρθρο 31
Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης 

∆ιαβίωσης

1. α) Οι Ο.Τ.Α. και οι φορείς αυτών που υλοποιούν την 
πράξη «Σύσταση και ∆ηµιουργία Στέγης Υποστηριζόµε−
νης ∆ιαβίωσης» και συγχρηµατοδοτήθηκαν ή συγχρηµα−
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013, 
δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία των υφιστάµενων 
στο πλαίσιο της πράξης αυτής δοµών µετά τη λήξη της 
συγχρηµατοδοτούµενης περιόδου και έως την ένταξη 
των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις 
Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο 
της Προγραµµατικής Περιόδου 2014−2020 του ΕΣΠΑ και 
πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2016, µε από−
φαση του ∆ηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου ή 
του αντίστοιχου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου 
περί νοµικού προσώπου των Ο.Τ.Α., στην οποία πρέ−
πει να διαλαµβάνεται ειδικώς περί της πρόβλεψης των 
απαιτούµενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό.

β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου 
χρόνου του απασχολούµενου στις υπηρεσίες της προ−
ηγούµενης περίπτωσης προσωπικού παρατείνονται 
από τη λήξη τους έως την ένταξη των πράξεων ή την 
υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για 
την µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προ−
γραµµατικής περιόδου 2014−2020 και πάντως όχι πέραν 
της 31ης Ιανουαρίου 2016. Οι συµβάσεις του προσωπικού 
του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν 
µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.

γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδο−
σίας του απασχολούµενου, σύµφωνα µε την περίπτωση 
β΄ προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας των αντί−
στοιχων δοµών από τη λήξη της συγχρηµατοδοτού−
µενης περιόδου µέχρι την ένταξη των Πράξεων ή την 
υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για 
τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014−2020 του ΕΣΠΑ, εφόσον αποφασιστεί η 
συνέχισή τους, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ και πά−
ντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2016 θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους των αντίστοιχων Ο.Τ.Α..

2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις 
υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου ή την υπο−
γραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για 
τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προ−
γραµµατικής περιόδου 2014−2020, το προσωπικό που 
απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές µε συµβάσεις ερ−
γασίας ορισµένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια 
προγράµµατα ή στη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014−2020 του ΕΣΠΑ, σύµφω−
να µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

3. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος 
ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Νοεµβρίου 2015.

Άρθρο 32

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή 
της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτω−
ση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν 
εφαρµόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτο−
βάθµια Εκπαίδευση.»

Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 674/1977 (Α΄ 242),

4061/2012 (Α΄ 66), 4039/2012 (Α΄ 5), 
1565/1985 (Α΄ 64) και 4056/2012 (Α΄ 52)

1. Το άρθρο 22 του ν. 674/1977, όπως ισχύει, τροπο−
ποιείται ως εξής:

α) Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 674/1977 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παραγράφου 3, όπως ισχύει.» 

β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 674/1977 
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι αγροτεµαχίων αναδασµού, κυρωµένου 
µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης, θεωρού−
νται κύριοι αυτών, εφόσον εισέφεραν στον αναδασµό 
κατεχόµενα δηµόσια αγροτεµάχια που τα απέκτησαν 
µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συνι−
στάται τριµελής Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας, 
µε µέλη, έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους, έναν διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας 
ΠΕ και έναν υπάλληλο µε πτυχίο τοπογράφου µηχανι−
κού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. 
Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται 
µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να 
συµµετάσχει σε αυτή παρά µόνο µία φορά ανά τέσσερα 
(4) έτη.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4061/2012 προστί−
θεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της 
απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης 
∆ιαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 
22, 23 και 24.»

4. Μετά το άρθρο 20 του ν. 4061/2012 προστίθεται 
άρθρο 20α ως εξής:

«Άρθρο 20α
Αρµόδια δικαστήρια

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει προ−
σφυγή στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της 
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