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 Πίνακα Αποδεκτών 

 
 
ΘΕΜΑ : «Επικαιροποίηση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής» 

 

  Με την παρ. 2 του άρ. 40 του Ν. 4735/20 “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών 

θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου 

∆υναµικού ∆ηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ Α’/197/12.10.2020) αντικαταστάθηκε το άρ. 176 του Ν.3852/10 

“Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών”. 

  Επίσης, µε το άρ. 74 του Ν. 4745/2020 "Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεµών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύµφωνα µε τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.∆.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 

∆ικηγόρων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 214/06.11.2020) εισάγονται διατάξεις για 

αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.). 

  Ως εκ τούτου, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την πιστή εφαρµογή των όσων 

αποτελούν πλέον, αρµοδιότητες της Ο.Ε. βάσει του άρ.176 του Ν.3852/10 αλλά και 

ειδικότερων διατάξεων που αναφέρονται σε τυχόν άλλες αρµοδιότητες της Ο.Ε. για να 

διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γενικότερα. 
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  Συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες περί οµοιογένειας των εισηγήσεων, αρµοδίως 

υπογεγραµµένων και έγκαιρης αποστολής ολοκληρωµένων εισηγήσεων µαζί µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά συνηµµένα για την συζήτηση των θεµάτων στην Ο.Ε., έχοντας 

υπόψη και το υπ’ αριθ. 623263(2432)/06-11-20 έγγραφό µας «Λειτουργία της Οικονοµικής 

Επιτροπής, κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 

  Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

               Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής 
 
 
 
                                                                              Αθανασιάδου– Αηδονά Ε. Αθηνά 

 
                              

Πίνακας Αποδεκτών 
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