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«Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.)» 

 

Α. Επί τθσ αρχισ. 

Ο  ν. 1069/80 (Α’ 191), το κεςμικό πλαίςιο ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.),  επί τρεισ δεκαετίεσ και πλζον, αποτζλεςε 

ζνα πλιρεσ και αξιόπιςτο κεςμικό και αναπτυξιακό εργαλείο, για τον εκςυγχρονιςμό των 

υποδομϊν και τθν αναβάκμιςθ  των υπθρεςιϊν ςτον τομζα φδρευςθσ-αποχζτευςθσ τθσ 

χϊρασ (πλθν των περιοχϊν Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ). Με το νόμο αυτό, προβλζφκθκε θ 

ίδρυςθ και τζκθκε το πλαίςιο λειτουργίασ αυτοτελϊν και, ςε μεγάλο βακμό, αυτόνομων ωσ 

προσ τουσ Διμουσ επιχειριςεων, που, με κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα, 

διαχειρίηονται το ςθμαντικότερο φυςικό, δθμόςιο αγακό, το νερό. Είναι γεγονόσ ότι, πριν 

από τθ ςυγκρότθςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δ.Ε.Τ.Α., θ 

κατάςταςθ των δικτφων και των υποδομϊν και ο τρόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ 

και αποχζτευςθσ ςτθν περιφζρεια τθσ χϊρασ εγκυμονοφςαν ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθ 

δθμόςια υγεία και το περιβάλλον. 

 

Σριάντα επτά ζτθ μετά τθ κζςπιςθ του ν. 1069/1980, είναι αυτονόθτο ότι το 

κεςμικό πλαίςιο ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δ.Ε.Σ.Α. κα πρζπει να επικαιροποιθκεί, να 

εκςυγχρονιςτεί και να διαμορφωκεί κατά τρόπο που κα ενςωματϊνει τθν πλοφςια 

εμπειρία από τθν ζωσ τϊρα δραςτθριότθτα των Δ.Ε.Τ.Α., κα ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ 

ςυνκικεσ και κα αντιμετωπίηει με αποτελεςματικότθτα τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ ωσ προσ 

τθ διαχείριςθ και τθ χριςθ του ςθμαντικότερου φυςικοφ, δθμόςιου αγακοφ, του νεροφ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ ίδια θ εμπειρία από τθν εφαρμογι και επί των Δ.Ε.Τ.Α. ρυκμίςεων 

οριηόντιου χαρακτιρα, που δεν προςιδιάηουν ςτθ φφςθ, το χαρακτιρα και τον καταςτατικό 

ςκοπό των επιχειριςεων αυτϊν, επιβάλλουν τθν επανεξζταςθ ςυγκεκριμζνων πτυχϊν του 

κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ και ςτελζχωςισ τουσ, κατά τρόπο εξειδικευμζνο, που κα 

ανταποκρίνεται ςε προφανείσ ιδιαιτερότθτεσ των Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφυτεσ με το ίδιο το 

αντικείμενό τουσ.    

Από το 1980, ζτοσ ψιφιςθσ του ιδρυτικοφ νόμου των Δ.Ε.Τ.Α., μζχρι ςιμερα, 

επιχειρικθκε αρκετζσ φορζσ θ ανακεϊρθςι του, με ςκοπό τθν άρςθ επιμζρουσ  

προβλθμάτων και δυςλειτουργιϊν που παρουςιάηονταν, κατά τθν εφαρμογι του. το 

πλαίςιο αυτό, ςυντελζςτθκαν αρκετζσ τροποποιιςεισ, που αφοροφςαν ιδίωσ τθ διαδικαςία 



ςφςταςθσ των Δ.Ε.Τ.Α., τθ διαδικαςία ελζγχου των αποφάςεων των Δ.., τθ διαδικαςία 

κατανομισ του ειδικοφ τζλουσ 3%, τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ του ειδικοφ τζλουσ του 80% 

κ.α. Θ τελευταία τροποποίθςθ του ν. 1089/80 ζγινε με τον ν. 4071/2012 (κατοχφρωςθ 

παγίου τζλουσ, επιχοριγθςθ των Δ.Ε.Τ.Α. μζςω των Κ.Α.Π., ζλεγχοσ των αποφάςεων του 

Δ.. των επιχειριςεων, τιμολόγια για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ). Οι τροποποιιςεισ 

αυτζσ, όμωσ, ιταν κυρίωσ αποτζλεςμα γενικότερων κεςμικϊν αλλαγϊν ςτθν Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ (π.χ. μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Περιφζρειεσ, «Καλλικράτθσ» ) και είχαν 

αποςπαςματικό, παρακολουκθματικό ι επικαιρικό χαρακτιρα, περιςςότερο, παρά 

επιχείρθςαν ςυςτθματικζσ κατατάξεισ και αναπροςαρμογζσ του γενικοφ κεςμικοφ πλαιςίου 

των Δ.Ε.Τ.Α. Επιπλζον, με τισ τροποποιιςεισ αυτζσ δεν αντιμετωπίςτθκαν ηθτιματα επί των 

οποίων είχαν αναφυεί ερμθνευτικζσ αμφιςβθτιςεισ και δυςχζρειεσ, όπωσ λχ κζματα 

ςχετικά με τθ ςφνκεςθ των Δ των Δ.Ε.Τ.Α., ι με τθ διαδικαςία λφςθσ των επιχειριςεων και 

τα οποία, ελλείψει ειδικϊν ρυκμίςεων, αντιμετωπίηονται μζχρι ςιμερα με προςφυγι ςτισ 

γενικζσ διατάξεισ του Δθμοτικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με ςχετικι ρθτι παραπομπι.  

 Πζρα, όμωσ, από τθν ανάγκθ ρυκμιςτικισ αντιμετϊπιςθσ αντίςτοιχων κενϊν ι 

αδυναμιϊν του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου, θ οργανωτικι και λειτουργικι 

αναβάκμιςθ των Δ.Ε.Τ.Α. προκφπτει ςιμερα ωσ ανάγκθ και ενόψει ςθμαντικϊν εξελίξεων 

και νζων δεδομζνων που ζχουν προκφψει, κατά τισ τρεισ αυτζσ δεκαετίεσ ιςχφοσ του ν. 

1069/1980 και οι οποίεσ τα οποία κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτθν προςπάκεια 

εκςυγχρονιςμοφ και αναδιοργάνωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου των Δ.Ε.Τ.Α. Ειδικότερα: 

Θ λειτουργία των Κοινοτικϊν Πλαιςίων τιριξθσ  και του ΕΠΑ, από τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του ‘90 μζχρι ςιμερα, βελτίωςαν ςθμαντικά το χρθματοδοτικό κακεςτϊσ του ν. 

1069/80 που ιταν εξαιρετικά δυςμενζσ για τισ ΔΕΤΑ και είχε οδθγιςει τισ περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ ςτο δανειςμό. χετικά πρόςφατα, μάλιςτα, εξαλείφκθκε θ ίδια ςυμμετοχι των 

Δ.Ε.Τ.Α. ςτον προχπολογιςμό των ζργων τουσ που ςθμειωτζον είναι υψθλότατου κόςτουσ 

κι όχι άμεςθσ απόδοςθσ. Οι αναπτυξιακζσ και επενδυτικζσ προοπτικζσ και δυνατότθτεσ, 

εντοφτοισ, των Δ.Ε.Τ.Α. δεν μποροφν να εξαντλοφνται ςτθ ειςροι πόρων από ενωςιακά 

χρθματοδοτικά εργαλεία. Θ περιβαλλοντικι, κοινωνικι, οικονομικι και αναπτυξιακι 

ςθμαςία των ζργων που εντάςςονται ςτο πεδίο δραςτθριότθτασ των Δ.Ε.Τ.Α. είναι τζτοια, 

που κακιςτά απολφτωσ αναγκαία τθν πρόβλεψθ ρυκμίςεων, που κα παρζχουν νζεσ 

αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ και πρόςβαςθ των Δ.Ε.Τ.Α. ςε επενδυτικά εργαλεία που κα τουσ 

επιτρζψουν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ και ςτθν ανάγκθ 

εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν τουσ.   

Μία κρίςιμθ καμπι ςτθν πορεία των Δ.Ε.Τ.Α. υπιρξε ο ν. 3852/2010 (το πρόγραμμα 

«Καλλικράτθσ»). Με βάςθ τον «Καλλικράτθ» και τισ αλλαγζσ ςτον αυτοδιοικθτικό χάρτθ οι 

Δ.Ε.Τ.Α. ςυγχωνεφκθκαν μεταξφ τουσ και προζκυψαν μεγαλφτερεσ Δ.Ε.Τ.Α., με διευρυμζνθ 

χωρικι αρμοδιότθτα και μεγαλφτερο αντικείμενο. Οι Δ.Ε.Τ.Α. που δεν ςυγχωνεφκθκαν, 

επζκτειναν τθ χωρικι τουσ αρμοδιότθτα ςτο ςφνολο του «Καλλικρατικοφ» Διμου  με 

αποτζλεςμα ςιμερα να λειτουργοφν 130 Δ.Ε.Τ.Α. που εξυπθρετοφν 5.221.077 κατοίκουσ ςε 

3.800 περίπου Δθμοτικά Διαμερίςματα, δθλ. τον μιςό πλθκυςμό τθσ χϊρασ. Μετά τθν 

εφαρμογι του «Καλλικράτθ» οι Δ.Ε.Τ.Α. ζπρεπε να ενςωματϊςουν το προςωπικό των 

Δ.Ε.Τ.Α. που ςυγχωνεφκθκαν, να λειτουργιςουν το ςφνολο των εγκαταςτάςεων και δικτφων 

με ενιαίο τρόπο ςτο ςφνολο τθσ νζασ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ και να ςυνεχίςουν και 

ολοκλθρϊςουν τθν εκτζλεςθ των ζργων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ παρζχοντασ ταυτοχρόνωσ  

υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ςτουσ πολίτεσ. Ωςτόςο, θ υπαγωγι 



τουσ ςε ρυκμίςεισ που εφαρμόςκθκαν με οριηόντιο τρόπο ςτο δθμόςιο τομζα (π.χ. 

αναςτολι προςλιψεων προςωπικοφ αορίςτου χρόνου) δθμιοφργθςαν ςοβαρά εμπόδια 

ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των επιχειριςεων και περιόριςαν το δυναμικό τουσ ςε μια 

περίοδο που αυτό, ακριβϊσ λόγω τθσ διεφρυνςθσ του χωρικοφ πεδίου αρμοδιότθτάσ των 

επιχειριςεων, κα ζπρεπε να ενιςχυκεί.  

Θ Οδθγία-Πλαίςιο 2000/60/ΕΕ για μία κοινι πολιτικι υδάτων ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ενωςθ, νομοκζτθμα με ςοβαροφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ και πρωτοποριακό 

χαρακτιρα, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τον ν. 3199/2003 και το π.δ. 

51/2007 αποτελεί, επίςθσ, ζνα ςθμαντικό ορόςθμο για τισ Δ.Ε.Τ.Α. Οι Δ.Ε.Τ.Α. πλζον, και ςε 

αντίκεςθ με τον ν. 1739/87 που τισ κεωροφςε χριςτεσ και όχι διαχειριςτζσ των υδατικϊν 

πόρων, όπωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι, ςυμμετζχουν  ςε οργανωμζνα και 

κεςμοκετθμζνα ςχιματα και όργανα διαμόρφωςθσ και άςκθςθσ τθσ υδατικισ πολιτικισ τθσ 

χϊρασ. Θ Οδθγία αυτι και το εκνικό δίκαιο που τθν ενςωμάτωςε ςτθν ελλθνικι ζννομθ 

τάξθ, επθρεάηει ςθμαντικά τισ Δ.Ε.Τ.Α., κυρίωσ ςε ό, τι αφορά τθν τιμολογιακι τουσ 

πολιτικι. υγκεκριμζνα, οι ΔΕΤΑ κα πρζπει να διαμορφϊνουν τθν τιμολογιακι τουσ 

πολιτικι ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ανάκτθςθσ του κόςτουσ (οικονομικό κόςτοσ, κόςτοσ 

φυςικϊν πόρων, περιβαλλοντικό κόςτοσ) του φδατοσ, που προβλζπει θ εν λόγω Οδθγία και 

θ αντίςτοιχθ εκνικι νομοκεςία. Θ πρόβλεψθ αυτι κα πρζπει να ενςωματωκεί ςτο κεςμικό 

πλαίςιο των ΔΕΤΑ, ϊςτε να δεςμεφει τισ επιχειριςεισ με τρόπο ςαφι και ξεκάκαρο.  

 

 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμαςία του βαςικοφ 

δθμόςιου φυςικοφ αγακοφ που διαχειρίηονται οι Δ.Ε.Τ.Α., του νεροφ, αλλά και τθν 

ευρωπαϊκι εμπειρία  του τομζα φδρευςθσ – αποχζτευςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία κυρίαρχθ 

τάςθ ςτισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε. είναι οι υπθρεςίεσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ να παρζχονται 

από δθμόςιεσ και κυρίωσ δθμοτικζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν με οικονομικι, 

διοικθτικι και λειτουργικι αυτοτζλεια, το πλαίςιο ρυκμίςεων που ειςάγεται με το παρόν 

ς/ν, περιλαμβάνει διατάξεισ που κατατείνουν ςτον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου 

που διζπει τισ Δ.Ε.ΤΑ., ςε μία ςειρά από τομείσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

 

 

Β. Επί των άρκρων.  

Με το άρκρο 1 αντικακίςταται το άρκρο 1 του ν. 1069/1980. Με τθ νζα διατφπωςθ του 

άρκρου προβλζπεται ρθτά ο μθ κερδοςκοπικόσ χαρακτιρασ των Δ.Ε.Τ.Α., παρατίκενται 

αναλυτικότερα τα πεδία δραςτθριότθτασ των Δ.Ε.Τ.Α., με τθ λιψθ υπόψθ των ςφγχρονων 

αναγκϊν και όρων λειτουργίασ των Δ.Ε.Τ.Α. και το ςιμερα ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο για 

τισ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ενϊ προβλζπεται θ ςφνταξθ οικονομικοτεχνικισ 

μελζτθσ, ωσ απαραίτθτοσ όροσ για τθ ςφςταςθ Δ.Ε.Τ.Α., με απόφαςθ του οικείο Δθμοτικοφ 

υμβουλίου και ζγκριςθ του υντονιςτι ι του αςκοφντοσ κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα 

τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

 

Με το άρκρο 2 αντικακίςταται το άρκρο 3 του ν. 1069/1980. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 

αυτοφ, ορίηεται αναλυτικά θ ςφνκεςθ και ο τρόποσ οριςμοφ του Δ.. των Δ.Ε.Τ.Α (τόςο για 

τθν περίπτωςθ Δ.Ε.Τ.Α. ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ζνασ μόνο Διμοσ, όςο και ςτισ περιπτϊςεισ 

ςυμμετοχισ περιςςότερων του ενόσ Διμων), προβλζπεται ότι, ςτθν περίπτωςθ των αιρετϊν 



μελϊν του Δ.., ζνα τουλάχιςτον μζλοσ υποδεικνφεται από τθ μειοψθφία του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου, ενϊ προβλζπεται ακόμθ και θ ςυμμετοχι ςτθ διοίκθςθ εκπροςϊπου των 

εργαηομζνων και εκπροςϊπου ενόσ περιβαλλοντικοφ ι κοινωνικοφ φορζα του οικείου 

Διμου.  

 

Με το άρκρο 3 αντικακίςταται το άρκρο 5 του ν. 1069/1980, με ςκοπό να τθν προςαρμογι 

του τρόπου λειτουργίασ και των αρμοδιοτιτων τθσ διοίκθςθσ των Δ.Ε.Τ.Α., ςτισ ςφγχρονεσ 

απαιτιςεισ κάκε μιασ επιχείρθςθσ, με ςθμαντικό αναπτυξιακό και επενδυτικό ζργο. Με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, εναρμονίηεται θ διαμόρφωςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των 

Δ.Ε.Τ.Α. με τθν ανάγκθ ανάκτθςθσ του κόςτουσ του νεροφ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του π.δ. 

51/2007 και τισ εκάςτοτε αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων, που αναφζρονται 

ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ. Θ 

αρμοδιότθτα του Δ για το διοριςμό του Γενικοφ Διευκυντι επεκτείνεται και ςτουσ 

Διευκυντζσ των Τπθρεςιϊν των Δ.Ε.Τ.Α., ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προβλζψεισ των 

Οργανιςμϊν Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τουσ, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο Δ.., δεδομζνθσ τθσ 

παρατεταμζνθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ, να λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικζσ με το 

διακανονιςμό οφειλϊν των καταναλωτϊν προσ τισ Δ.Ε.Τ.Α., με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 

ειςπραξιμότθτασ, αλλά και τθ διευκόλυνςθ ευπακϊν ιδίωσ κοινωνικϊν ομάδων, να 

ανταποκρικοφν ςτισ ςχετικζσ οφειλζσ τουσ.  

 

Με το άρκρο 4 αντικακίςταται το άρκρο 6 του ν. 1069/1980, με ςκοπό να προςαρμοςτοφν 

τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι, ςτισ αναπροςαρμογζσ που 

προβλζπονται ςτο προθγοφμενο άρκρο αναφορικά με το πεδίο αρμοδιοτιτων των 

διοικιςεων των Δ.Ε.Τ.Α. 

 

Με το άρκρο 5 αντικακίςταται το άρκρο 10 του ν. 1069/1980 και ςυμπεριλαμβάνονται, 

πλζον, ςτα ζςοδα των Δ.Ε.Τ.Α. το τζλοσ χριςθσ δικτφων αποχζτευςθσ και ομβρίων, το τζλοσ 

αντικατάςταςθσ υδρομετρθτι, κακϊσ και τα ζςοδα από τθν άρδευςθ, ςτθν περίπτωςθ που 

θ Δ.Ε.Τ.Α. αναλαμβάνει και το αντικείμενο αυτό. Επίςθσ, δεδομζνων των αμφιςβθτιςεων 

που ζχουν κατά καιροφσ παρατθρθκεί αναφορικά με τθν υποχρζωςθ και των φορζων του 

Δθμοςίου να καταβάλουν το ειδικό τζλοσ 80 % για τθ μελζτθ, καταςκευι και επζκταςθ 

ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θ διάταξθ ορίηει ρθτά ότι οι φορείσ αυτοί δεν 

απαλλάςςονται του τζλουσ αυτοφ. 

 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 6, προςτίκενται παρ. 3, 4 και 5 και ειςάγονται νζεσ ρυκμίςεισ 

αναφορικά με το ειδικό τζλοσ για τθ μελζτθ, καταςκευι και επζκταςθ ζργων φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ. Ειδικότερα: Με το άρκρο 11 παρ. 1 του ν. 1069/1980, προβλζπεται θ 

υποχρζωςθ είςπραξθσ εκ μζρουσ των ΔΕΤΑ, τζλουσ, ςε ποςοςτό 80% επί τθσ αξίασ του 

καταναλιςκόμενου φδατοσ, προσ ςκοπό τθ μελζτθ, καταςκευι ι επζκταςθ ζργων φδρευςθσ 

και αποχζτευςθσ. Θ υποχρζωςθ αυτι επιβλικθκε αρχικά για μία δεκαετία, ενϊ με νεότερεσ 

διατάξεισ θ επιβολι του τζλουσ επεκτεινόταν για μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα με 

αποτζλεςμα να ιςχφει ζωσ ςιμερα. Με τθ διάταξθ του άρκρου 6 του παρόντοσ, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., είτε να αναςτζλλουν τθν είςπραξθ του ανωτζρω ειδικοφ τζλουσ, 

εφόςον υφίςταται θ προχπόκεςθ τθσ μθ φπαρξθσ οικονομικϊν υποχρεϊςεων που να 

ςυνδζονται με τα ζργα, για τθν εκτζλεςθ των οποίων επιβάλλεται και τα οποία 



χρθματοδοτοφνται από το εν λόγω τζλοσ, είτε να ορίςουν ποςοςτό μικρότερο από αυτό, επί 

του οποίου υπολογίηεται το εν λόγω τζλοσ (80%). Επίςθσ, προβλζπεται ότι είναι νόμιμεσ 

αποφάςεισ των Διοικθτικϊν υμβουλίων των Δ.Ε.Τ.Α., με βάςθ τισ οποίεσ οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν 

προχϊρθςαν ςτθν είςπραξθ αυτοφ του τζλουσ, εφόςον κατά το χρόνο λιψθσ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ ίςχυε θ ανωτζρω προχπόκεςθ. Σζλοσ, με τθν παρ. 2 του άρκρου 6, ρυκμίηεται θ 

νομιμότθτα των λειτουργικϊν δαπανϊν Δ.Ε.Τ.Α. που καλφφκθκαν με διάκεςθ του ειδικοφ 

εςόδου του άρκρου 11 του ν. 1069/1980 και αναςτζλλεται κάκε πεικαρχικι ι ποινικι 

διαδικαςία ι διαδικαςία καταλογιςμοφ, ςε βάροσ των μελϊν των οικείων Διοικθτικϊν ι 

Δθμοτικϊν υμβουλίων. 

 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 7, αντικακίςταται το άρκρο 18 του ν. 1069/1980 και 

προβλζπεται διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν για τθν επιλογι των ορκωτϊν ελεγκτϊν που 

διενεργοφν τον διαχειριςτικό ζλεγχο των Δ.Ε.Τ.Α., με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ μίασ 

δαπάνθσ, που ςιμερα είναι ςυχνά δυςανάλογθ του ανατικζμενου ζργου και δθμιουργεί ςε 

πολλζσ Δ.Ε.Τ.Α. ςθμαντικό οικονομικό κόςτοσ. 

 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 8, προβλζπεται θ αντικατάςταςθ του άρκρου 19 του ν. 

1069/1980 και παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. να εκπλθρϊνουν τθ βαςικι τουσ 

υποχρζωςθ για ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ και των δθμοτϊν, όχι πλζον μόνο με 

τθν ζκδοςθ του Ειδικοφ Ενθμερωτικοφ Σεφχουσ Καταναλωτι, αλλά –διαηευκτικά και για 

λόγουσ εξοικονόμθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ- και μζςω τθσ ανάρτθςθσ των ςχετικϊν 

ςτοιχείων ςτον διαδικτυακό τουσ τόπο. 

 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 9 τροποποιείται το άρκρο 22 του ν. 1069/1980, προκειμζνου να 

επικαιροποιθκεί θ διαδικαςία ανάκεςθσ ζργων και προμθκειϊν των Δ.Ε.Τ.Α. και να 

προςαρμοςτεί ςτα γενικϊσ ιςχφοντα για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

Με το άρκρο 10, ενοποιοφνται τα άρκρα 25 και 26 του ν. 1069/1980 ςε ζνα ενιαίο άρκρο, 

που κακορίηει τουσ όρουσ διαμόρφωςθσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των Δ.Ε.Τ.Α και 

προβλζπει ότι αυτι κα προςδιορίηεται με βάςθ τθν αρχι τθσ ανάκτθςθσ του κόςτουσ του 

νεροφ, ςφμφωνα με το αρ. 8 του π.δ.   51/2007, τον ν. 4117/2013 και τισ εκάςτοτε 

Αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων, που αναφζρονται ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ 

κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν φδατοσ. Επίςθσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα 

κακοριςμοφ ειδικϊν τιμολογίων για ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ, ςφμφωνα με το αρ. 10 του 

ν. 4071/2012. 

 

Ο ν. 1069/1980 δεν περιλαμβάνει ειδικζσ διατάξεισ για τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ 

περί λφςθσ των Δ.Ε.Τ.Α.  οφτε και για τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ που κα πρζπει να 

ακολουκεί τθ λφςθ αυτϊν. Δεδομζνου ότι ςτο παρελκόν υπιρξαν περιπτϊςεισ Δ.Ε.Τ.Α. οι 

οποίεσ καταργικθκαν χωρίσ ςοβαρό λόγο και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ 

ίδρυςισ τουσ εκ νζου, αλλά και ενόψει τθσ ςθμαςίασ των επιχειριςεων του αντικειμζνου 

αυτοφ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 11, προβλζπεται ότι, για τθ 

λιψθ απόφαςθσ περί λφςθσ των Δ.Ε.Τ.Α., απαιτείται πλειοψθφία των ¾ του ςυνόλου των 

μελϊν του οικείου ι των οικείων Δθμοτικϊν υμβουλίων και προςδιορίηεται ο τρόποσ και θ 

διαδικαςία εκκακάριςθσ που ακολουκεί τθ λφςθ των Δ.Ε.Τ.Α.   



 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 12, παρατείνεται εκ νζου θ προκεςμία επζκταςθσ τθσ χωρικισ 

αρμοδιότθτασ των Δ.Ε.Τ.Α. Θ παροφςα ρφκμιςθ κρίνεται επιβεβλθμζνθ, κακϊσ υπάρχουν 

περιπτϊςεισ διμων, οι οποίοι, λόγω ελλιποφσ ςτελζχωςθσ, δεν ζχουν ολοκλθρϊςει ακόμθ 

τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, προκειμζνου να λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ επζκταςθσ τθσ 

χωρικισ αρμοδιότθτασ των Δ.Ε.Τ.Α. τουσ. 

 

 Με τθ διάταξθ του άρκρου 13, αποκακίςταται το νομικό κενό που ζχει προκφψει, 

αναφορικά με τθν εφαρμογι διατάξεων που αφοροφν   ςυγχωνεφςεισ κοινωφελϊν 

επιχειριςεων και ειδικότερα το βακμό κατά τον οποίο, ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ περί τθσ 

κατάταξθσ ςτισ νζεσ επιχειριςεισ του προςωπικοφ των ςυγχωνευκειςϊν επιχειριςεων, 

ςυμπεριλαμβάνεται ι όχι και το προςωπικό τθσ προχπάρχουςασ –απορροφϊςασ- 

επιχείρθςθσ. Ειδικότερα:  Με το άρκρο 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  ρυκμίςτθκε θ 

διαδικαςία τθσ υποχρεωτικισ ςυγχϊνευςθσ των δθμοτικϊν επιχειριςεων φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ των ΟΣΑ που ςυνενϊνονται ςε µία, με ταυτόχρονθ µεταφορά όλου του 

προςωπικοφ µε ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των ςυγχωνευόµενων 

επιχειριςεων, ςτθ νζα επιχείρθςθ. Για τθ νομιμότθτα τθσ, κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω 

διατάξεων, μεταφοράσ προςωπικοφ  κατά τθν ζννοια των διατάξεων αυτϊν αρκοφςε το 

πραγματικό γεγονόσ τθσ απαςχόλθςθσ και με απλι ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, 

κακϊσ ςκοπόσ του νόμου ιταν θ αντιμετϊπιςθ του ανακφπτοντοσ κοινωνικοφ ηθτιματοσ 

τθσ απϊλειασ μακροχρόνιασ κατά κανόνα, εργαςίασ των υπαλλιλων ςτισ λυκείςεσ 

δθμοτικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ τθσ αποκτθκείςασ εμπειρίασ τουσ ςε 

όφελοσ τθσ νζασ επιχείρθςθσ που προκφπτει. Θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ είχε ωσ 

αποτζλεςμα να καταταγοφν οι εργαηόμενοι που μεταφζρκθκαν ςε κζςεισ εργαςίασ 

αορίςτου χρόνου και να ςυνεχίςουν να απαςχολοφνται και να αμείβονται ςτο πλαίςιο 

ζγκυρων ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕφΔωδ 31/2014, Ελυν Σμ. Ι. Πράξθ 138/2012,  

48/2012, 6/2012, 165/2011, 208/2011, 218/2010, Γνωμ ΝΚ 194,2013, 203/2012).  

Ωςτόςο, από τθν ανωτζρω ρφκμιςθ εξαιρζκθκαν αναιτιολόγθτα οι εργαηόμενοι τθσ 

προχπάρχουςασ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ςτθν οποία 

ςυγχωνεφκθκαν ι απορροφικθκαν οι υπόλοιπεσ του Διμου. Θ παράλειψθ του νομοκζτθ -

οφειλόμενθ προδιλωσ ςε νομοτεχνικι αβλεψία ι παραδρομι- να εντάξει και το εν λόγω 

προςωπικό ςτθ δυνατότθτα κατάταξθσ ςε κζςεισ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ςτθ νζα 

δθμοτικι επιχείρθςθ που προζκυψε δια ςυγχωνεφςεωσ ι απορροφιςεωσ, τελεί εξ 

αντικειμζνου ςε αντίκεςθ με τθν περί ιςότθτασ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του 

υντάγματοσ. Σοφτο κακϊσ ειςάγει διαφορετικι μεταχείριςθ, όςον αφορά τθν εφαρμογι 

ενόσ ευνοϊκοφ μζτρου, μεταξφ εργαηομζνων, οι οποίοι παρζχουν τθν εργαςία τουσ με τθν 

ίδια ζννομθ ςχζςθ, υπό τισ ίδιεσ ακριβϊσ ςυνκικεσ και ςε όμοιουσ φορείσ, ενϊ δεν 

ςυντρζχει λόγοσ γενικότερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ο οποίοσ κα μποροφςε να 

δικαιολογιςει τθ διαφορετικι αυτι μεταχείριςθ (Γνωμ. ΝΚ 39/2011).  

Με τθν διάταξθ, ςυνεπϊσ, του άρκρου 13 αποκακίςταται το ανωτζρω νομοκετικό κενό, το 

οποίο πρζπει να καλυφκεί με αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 109 ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

 

Θ διάταξθ του άρκρου 14 προβλζπει ζνα πλαίςιο δυνθτικισ παροχισ ταμειακϊν 

διευκολφνςεων προσ τισ Δ.Ε.Τ.Α., με τθ πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ εξόφλθςθσ 



λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ προσ τουσ οικείουσ Διμουσ, με καταβολι ςε πολλαπλζσ 

ιςόποςεσ δόςεισ και χρονικό ορίηοντα δζκα ετϊν, κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ διαγραφισ 

προςτίμων και προςαυξιςεων ςε ιδθ βεβαιωμζνεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ προσ τουσ 

Διμουσ. Αντίςτοιχα, παρζχεται και θ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ οφειλϊν των οικείων 

Διμων προσ τισ Δ.Ε.Τ.Α, με ςκοπό τθν ταμειακι διευκόλυνςθ αμφοτζρων. 

 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 15 προβλζπεται, ςε ςυμμόρφωςθ προσ όςα ζγιναν δεκτά από 

ςειρά ςχετικϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, θ υπαγωγι του προςωπικοφ και των Δ.Ε.Τ.Α. ςε 

διατάξεισ μιςκολογικοφ περιεχομζνου, που αφοροφν τουσ φορείσ του κεφαλαίου Β’ του ν. 

3429/2005 (Α’ 314) και οι οποίεσ κζτουν όριο ςτισ μειϊςεισ μιςκολογικϊν αποδοχϊν ςτισ 

οποίεσ μπορεί να υποβλθκεί το προςωπικό των φορζων αυτϊν.  

Ειδικότερα, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν ίδρυςθ, 

οργάνωςθ και λειτουργία των Δ.Ε.Τ.Α., οι επιχειριςεισ αυτζσ αποτελοφν νομικά πρόςωπα 

ιδιωτικοφ δικαίου, διεπόμενα από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, ζχουν διοικθτικι 

και οικονομικι αυτοτζλεια, διακζτοντασ ίδια διοίκθςθ, ανεξάρτθτθ ταμειακι υπθρεςία και 

ιδιαίτερο προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων, με βάςθ τον οποίο γίνεται θ οικονομικι τουσ 

διαχείριςθ, ίδια περιουςία και ίδιουσ πόρουσ, ανεξάρτθτθ και αυτοτελι εςωτερικι 

οργάνωςθ και λειτουργία, με βάςθ κανονιςμοφσ που ςυντάςςονται από τα όργανα 

διοίκθςθσ αυτϊν. Σο προςωπικό των εν λόγω επιχειριςεων απαςχολείται με ςυμβάςεισ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και το μιςκολογικό κακεςτϊσ αυτϊν ρυκμίηεται με ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ εργαςίασ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μεταξφ τθσ πλζον αντιπροςωπευτικισ 

ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ των εργαηομζνων αυτϊν και του φορζα εκπροςϊπθςθσ των 

εργοδοτικϊν επιχειριςεων. Ζωσ τθ λιξθ του ζτουσ 2012, οι αποδοχζσ των εργαηομζνων ςτισ 

Δ.Ε.Τ.Α. είχα υποςτεί μειϊςεισ α) ςε ποςοςτό ζωσ 10%, κατά το ζτοσ 2010 και β) ςε 

ποςοςτό ζωσ 25% ζωσ τθν 31.12.2012 (ν. 3833/2010, 3845/2010, άρκρο 31 ν. 4024/2011). 

Όπωσ ζχει κρικεί με ςειρά αποφάςεων και πράξεων των ελλθνικϊν δικαςτθρίων (ενδ. θ ΑΠ 

113/2017, θ γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα Πράξθ τθσ Ολομζλειασ του Ε -17θ Γενικι 

ςυνεδρίαςθ τθσ 24.9.2016-, θ 28/2016 ΜΠΚαβάλασ, θ 31/2016 ΜΠερρϊν, θ 60/2016 

ΜΠΚαρδίτςασ κ.α), περαιτζρω μειϊςεισ –που κα περιάγουν τισ μιςκολογικζσ αποδοχζσ των 

εργαηομζνων ςτισ εν λόγω επιχειριςεισ ςε επίπεδο κατϊτερο του 65% του μζςου κατά 

κεφαλιν μιςκολογικοφ κόςτουσ που ίςχυε κατά το τζλοσ του ζτουσ 2009- δεν είναι νόμιμεσ.  

Περαιτζρω, από τθν εφαρμογι των διατάξεων του ενιαίου μιςκολογίου και ςτισ Δ.Ε.ΤΑ., 

προκλικθκαν πολφ ςοβαρά προβλιματα ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων αυτϊν, λόγω 

του ιδιαίτερου χαρακτιρα τουσ (πζραν του ςυνικουσ ωραρίου λειτουργίασ, προσ 

αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και άλλων ζκτακτων περιςτατικϊν, ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ 

απαςχόλθςθσ κ.α.), με ςυνζπεια να μθν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ υπερωριακι εργαςίασ από 

το προςωπικό επιφυλακισ κ.λ.π. Εξάλλου, δεδομζνθσ τθσ πλιρουσ ςυνάφειασ αντικειμζνου 

και ςυνκθκϊν λειτουργίασ μεταξφ αφενόσ των Δ.Ε.Τ.Α. και αφετζρου τθσ Ε.Τ.Δ.Α.Π. και τθσ 

Ε.Τ.Α.Θ. -κακϊσ οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ςτθ χωρικι ζκταςθ αρμοδιότθτάσ τουσ-, δεν δικαιολογείται 

διακριτικι μεταξφ τουσ μεταχείριςθ ωσ προσ το πλαίςιο διαμόρφωςθσ των μιςκολογικϊν 

όρων του προςωπικοφ τουσ.  

 Ενόψει των ανωτζρω, με το άρκρο 15, προβλζπεται θ υπαγωγι και των Δ.Ε.Τ.Α. ςτισ 

ρυκμίςεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ 

ζωσ τθν 31.12.2018, ςφμφωνα με το άρκρο 33 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). 



 

 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

«Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το προςωπικό 

των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν» 

 

Γενικά επί των ρυκμίςεων του Μζρουσ Δεφτερου. 

Σο πλζγμα των διατάξεων που ςυγκροτοφν το πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των 

Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των νομικϊν τουσ προςϊπων, διζπουν τουσ όρουσ 

τθσ οικονομικισ τουσ διοίκθςθσ, διαμορφϊνουν τα μζςα ςχεδιαςμοφ τθσ αναπτυξιακισ 

τουσ πολιτικισ και ρυκμίηουν τουσ όρουσ διοριςμοφ, υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και εργαςίασ 

του προςωπικοφ τουσ, καλφπτει ζνα ευρφτατο πεδίο κεματικϊν και, όπωσ είναι ευνόθτο, 

αντιμετωπίηει ρυκμιςτικά ζνα μεγάλο φάςμα ηθτθμάτων είτε κεςμικοφ – οργανωτικοφ 

χαρακτιρα είτε και λεπτομερειακοφ. Σο ίδιο το γεγονόσ ότι, υπζρ τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ςφμφωνα με τισ ςυνταγματικζσ προδιαγραφζσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

τθσ, ςυντρζχει γενικό τεκμιριο αρμοδιότθτασ για τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων, 

αφενόσ κακιςτά πρόδθλθ τθν ευρφτθτα και τθ ςυνκετότθτα των ςχετικϊν με αυτι 

δυνθτικϊν πεδίων ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ και διατθρεί, ωσ εκ τοφτο, πάντοτε επίκαιρο το 

αίτθμα για βελτιωτικζσ ι και διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, αφετζρου όμωσ προςδιορίηει και 

τθ φφςθ, τθν οικονομία και τα αναγκαία χαρακτθριςτικά τζτοιων παρεμβάςεων από τον 

κρατικό νομοκζτθ, ο οποίοσ, καταλείποντασ ςτουσ αυτοδιοικθτικοφσ κεςμοφσ το ευρφτερο 

δυνατό πεδίο αυτοτζλειασ ςτθ διοίκθςθ των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κα πρζπει, 

κατά κανόνα, να επιχειρεί παρεμβάςεισ ςυςτθματικοφ, δομικοφ και οριηόντιου χαρακτιρα. 

το πλαίςιο αυτό, ιδθ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ του άρκρου 5 του ν. 

4368/2016, για τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνασ ευρφτατοσ διάλογοσ για τθν οργάνωςθ και το ςχεδιαςμό μίασ 

ςυνολικισ μεταρρυκμιςτικισ πρόταςθσ, που κα καλφπτει όλο το εφροσ των κεςμικϊν, 

οργανωτικϊν και λειτουργικϊν, παραμζτρων, που υλοποιοφν το αποκεντρωτικό πρόταγμα, 

μζςα από τουσ κεςμοφσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Είναι ςαφζσ ότι κάκε τζτοια 

μεταρρυκμιςτικι παρζμβαςθ, πζρα από μία εξαντλθτικι διαβοφλευςθ με τουσ κεςμικοφσ 

εκπροςϊπουσ των αυτοδιοικθτικϊν φορζων και μία ςυςτθματικι επεξεργαςία όλων των 

επιμζρουσ δομικϊν παραμζτρων του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

προχποκζτει και ζναν αναςτοχαςμό, αναφορικά με το βακμό εκπλιρωςθσ των ςτόχων 

κάκε προθγοφμενθσ μεταρρφκμιςθσ, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι, μζςα από τθ 

διαμόρφωςθ των ευρφτερων δυνατϊν ςυναινζςεων, θ υπζρβαςθ των όποιων 

διαπιςτοφμενων αδυναμιϊν και θ επίτευξθ ουςιαςτικϊν βελτιϊςεων.  

Όπωσ είναι ευνόθτο, μία τζτοια διαδικαςία προχποκζτει ζναν αναγκαίο χρόνο ωρίμαςθσ, 

μπορεί δε να πραγματωκεί με όρουσ επιτυχίασ, μόνον αν καταςτρϊνεται με αξιϊςεισ 

ρφκμιςθσ των ςχετικϊν ηθτθμάτων κατά τρόπο διαρκι και με ορίηοντα μακροχρόνιο, 

απαλλαγμζνθ από τθν ανάγκθ άμεςθσ ρυκμιςτικισ απάντθςθσ ςε ηθτιματα επιμζρουσ, 



παροδικά ι ςυνδεόμενα με τθν τρζχουςα επικαιρότθτα. Είναι, ωςτόςο, επίςθσ ευνόθτο ότι, 

ενόςω διαρκεί μια τζτοια διαδικαςία, ηθτιματα παρόμοιου χαρακτιρα, που αναφφονται 

από τθν υφιςτάμενθ πραγματικότθτα και που ςυνδφονται με τθν παροφςα ςυγκυρία, 

προκφπτουν κατά τρόπο επιτακτικό και κακιςτοφν αναγκαία μία άμεςθ αντιμετϊπιςθ, θ 

οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ςυγχρονιςτεί με τθ ωρίμαςθ μιασ ςυνολικισ 

μεταρρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ. Αντίςτοιχα ηθτιματα, είναι δυνατόν να αναφφονται ςε όλο 

το εφροσ των αυτοδιοικθτικϊν κεμάτων, από τθν άμεςθ δε ρυκμιςτικι τουσ αντιμετϊπιςθ 

μπορεί να ςυναρτάται θ υπζρβαςθ ςοβαρϊν λειτουργικϊν δυςχερειϊν των 

αυτοδιοικθτικϊν φορζων, θ αποτροπι ι θ επίλυςθ ςοβαρϊν οικονομικϊν ι κοινωνικϊν 

προβλθμάτων, για τουσ φορείσ αυτοφσ, το προςωπικό τουσ ι ευρφτερα για τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ. 

Με το Μζροσ Δεφτερο του παρόντοσ χεδίου Νόμου και ενϊ βρίςκεται ςε εξζλιξθ μία 

ευρεία διαβοφλευςθ για τθ ςυγκρότθςθ μίασ ςυνολικισ μεταρρυκμιςτικισ πρόταςθσ για το 

κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςκοπείται θ 

αντιμετϊπιςθ μίασ ςειράσ επιμζρουσ ηθτθμάτων, που οι ίδιοι οι κεςμικοί εκπρόςωποι 

φορζων τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, οι φορείσ εκπροςϊπθςθσ των εργαηομζνων ςτθν 

Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, αλλά και θ ίδια θ πραγματικότθτα και θ παροφςα οικονομικι και 

κοινωνικι ςυγκυρία ζχουν αναδείξει ωσ χριηοντα μίασ επείγουςασ ρυκμιςτικισ 

αντιμετϊπιςθσ. Όςο και αν τα ηθτιματα αυτά είναι, από τθ φφςθ τουσ, αποςπαςματικά ι 

εμφανίηονται ωσ αποτελζςματα αδυναμιϊν του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου -και 

επομζνωσ θ επίλυςι τουσ κα μποροφςε να επιτευχκεί ςτο πλαίςιο μιασ ςυνολικισ 

αναμόρφωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ-, ο επείγων χαρακτιρασ 

τουσ ι, κατά περίπτωςθ, θ ςοβαρότθτα που κα μποροφςε να ζχει θ χρονικι μετάκεςθ τθσ 

αντιμετϊπιςισ τουσ, κακιςτοφν αναγκαία μία άμεςθ ρυκμιςτικι παρζμβαςθ.  

Με το Κεφάλαιο Α’, ςκοπείται θ αντιμετϊπιςθ μίασ ςειράσ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν τουσ προςϊπων. Οι διατάξεισ του 

Κεφαλαίου αυτοφ αντιμετωπίηουν ιδίωσ κζματα ςχετικά με τθ λφςθ επιχειριςεων των 

Ο.Σ.Α. και ςοβαρζσ εκκρεμότθτεσ που δθμιουργοφνται ςε ςχζςθ με τθν περιουςία και το 

προςωπικό τζτοιων επιχειριςεων, τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ προγραμμάτων ι τθν 

αξιοποίθςθ πόρων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων που πρζπει να κατευκυνκοφν ςτθν 

Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τθν προςταςία και διευκόλυνςθ λειτουργίασ βαςικϊν κοινωνικϊν 

δομϊν τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τθν ειδικι μζριμνα για παραμεκόριουσ και μικροφσ 

νθςιωτικοφσ ι ορεινοφσ διμουσ, κακϊσ και ηθτιματα ςχετικά με τθ διευκόλυνςθ τθσ 

άςκθςθσ των κακθκόντων των αιρετϊν εκπροςϊπων τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Με το Κεφάλαιο Β’, αντιμετωπίηονται ηθτιματα ςχετικά με τθν οικονομικι λειτουργία, τα 

ζςοδα, τθν περιουςία και τθν αναπτυξιακι πολιτικι τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Οι 

διατάξεισ του Κεφαλαίου αυτοφ καλφπτουν ρυκμιςτικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ 

χρθςτι και αποδοτικι διαχείριςθ των οικονομικϊν των Ο.Σ.Α., τθν καταγραφι και 

αποτφπωςθ των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων, παρζχουν τθ δυνατότθτα διευκζτθςθσ 

οφειλϊν μεταξφ Ο.Σ.Α. και νομικϊν τουσ προςϊπων ι ζναντι του Σαμείου Παρακατακθκϊν 

και Δανείων, διευκολφνουν ςθμαντικά τθ δυνατότθτα εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

πολιτϊν ζναντι Ο.Σ.Α. μζςα από τθν ειςαγωγι τθσ ευχζρειασ ςυνομολόγθςθσ ρυκμίςεων 

που αφενόσ διευκολφνουν ςθμαντικά τουσ πολίτεσ ςε μια ιδιαίτερα δυςχερι οικονομικι 



και κοινωνικι ςυγκυρία και αφετζρου επιτρζπουν τθν αφξθςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των 

εςόδων των Ο.Σ.Α., διοχετεφουν ςε μικροφσ νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ διμουσ διακεςίμων 

που είχαν ςυγκεντρωκεί από τθν είςπρξθ του φόρου ηφκου και παρζμεναν, από τθν 

κατάργθςθ του φόρου αυτοφ και εντεφκεν, ανενεργά, ρυκμίηουν τθ μεταβίβαςθ των 

ακινιτων των ςχολικϊν μονάδων ςτουσ διμουσ κ.α. 

Σζλοσ, με τισ ρυκμίςεισ του Κεφαλαίου Γ’ ειςάγονται ρυκμίςεισ ςχετικζσ με το προςωπικό 

των Ο.Σ.Α. με γνϊμονα τόςο τθ διευκόλυνςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιακϊν 

τουσ μονάδων όςο όμωσ και τθν αναβάκμιςθ των όρων παροχισ τθσ εργαςίασ τουσ και τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ και αςφάλειασ κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τουσ. Με τισ 

διατάξεισ του κεφαλαίου αυτοφ, ειδικότερα, ρυκμίηονται ηθτιματα που ςχετίηονται με 

εκκρεμότθτεσ από παλαιζσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν πρόςλθψθσ ςτουσ Ο.Σ.Α. που δεν 

είχαν ολοκλθρωκεί λόγω τθσ αναςτολισ των προςλιψεων, επετείνονται και επί του 

προςωπικοφ των Ο.ΣΑ. διατάξεισ ςχετικζσ με υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και μετακινιςεισ που 

ιςχφουν επί του προςωπικοφ του δθμοςίου και είναι ςθμαντικζσ για τθ λειτουργικι 

διευκόλυνςθ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, αποκακίςτανται αδικίεσ που παρζμεναν ςε 

εκκρεμότθτα και παριγαν επί ςειρά ετϊν δυςμενι αποτελζςματα για ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ εργαηομζνων, που είχαν υποςτεί διακριτικά δυςμενι μεταχείριςθ, με ρυκμίςεισ 

όπωσ οι ςχετικζσ με τθν υποχρεωτικι κζςθ αυτϊν ςε διακεςιμότθτα, προβλζπονται ςειρά 

ρυκμίςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία -όπωσ οι ςχετικζσ 

με τα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ και ιδίωσ θ ςχετικι με τθ ςυμπερίλθψθ ςτουσ 

δικαιοφχουσ αυτϊν και των εργαηομζνων με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ι ζργου- ι για 

τθν παροχι ενόσ ςτοιχειϊδουσ μιςκολογικοφ αντιςτακμίςματοσ για κατθγρίεσ εργαηομζνων 

που απαςχολοφνται ςε ςυνκικεσ που επιβαρφνουν τθν υγεία τουσ ι τουσ εκκζτουν ακόμα 

ςε επαγγελματικοφσ κινδφνουσ, ρυκμίςεισ που διευκολφνουν λειτουργικά τουσ Ο.Σ.Α., όπωσ 

θ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ εκτζλεςθσ ζργων με αυτεπιςταςία ι για τθν ανάκεςθ 

κακθκόντων ςε υπαλλιλουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ, ρυκμίςεισ 

ςχετικζσ με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και τθ διευκόλυνςθ παροχισ των υπθρεςιϊν των 

μουςικϊν των Ο.Σ.Α. κ.α. 

 

Ειδικότερα επί των άρκρων του Μζρουσ Δεφτερου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

«Διατάξεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν 

προςϊπων αυτϊν – Διατάξεισ ςχετικζσ με τθν καταςτατικι κζςθ των αιρετϊν» 

Άρκρο 17 

Θζματα λφςθσ επιχειριςεων Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιχειρείται θ ςυςτθματοποίθςθ των διατάξεων κακϊσ και 

θ επίλυςθ ηθτθμάτων που ζχουν προκφψει κατά τθ διαδικαςία λφςθσ των επιχειριςεων 

Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ. 



Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 αναδιατυπϊνονται οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του 

άρκρου 109 του ν. 3852/2010, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μια ορκολογικότερθ, 

ςυςτθματικότερθ και πιο κατανοθτι περιγραφι του άρκρου αυτοφ. Πράγματι, οι ςυνεχείσ 

τροποποιιςεισ, ςυμπλθρϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ του προαναφερόμενου άρκρου με ςειρά 

μεταγενζςτερων νόμων, κακιςτοφςαν δυςνόθτθ τθν ανάγνωςθ και ερμθνεία του, με 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται παρερμθνείεσ. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, επιδιϊκεται να 

ξεκακαριςτοφν τα ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν ερμθνεία τθσ διάταξθσ αυτισ. 

Ειδικότερα, ρυκμίηεται το ηιτθμα τθσ κάλυψθσ τθσ ηθμίασ που προκφπτει κατά τθ 

ςυγχϊνευςθ κοινωφελϊν επιχειριςεων των Ο.Σ.Α. ι Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ 

και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.), με τροποποίθςθ διατάξεων του άρκρου 109 του ν. 3852/2010. 

Περαιτζρω, δίδεται θ δυνατότθτα ςτουσ Ο.Σ.Α και τουσ λοιποφσ φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ που κατζχουν τθν πλειοψθφία ι το ςφνολο των μετοχϊν ανωνφμων και 

αναπτυξιακϊν εταιρειϊν Ο.Σ.Α. να καταβάλουν τισ οφειλζσ των εταιρειϊν αυτϊν προσ το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά ταμεία και προσ τρίτουσ, περιλαμβανομζνων και 

δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ τουσ, εφόςον αυτζσ τελοφν 

υπό εκκακάριςθ ι λυκοφν και τεκοφν υπό εκκακάριςθ μζχρι τισ 30.09.2017. Επιπλζον, 

ορίηεται ότι το φψοσ των οφειλϊν  που  μπορεί να αναλάβει ο κάκε φορζασ  προκφπτει από 

το λόγο ςυμμετοχισ του ςτο εταιρικό κεφάλαιο. Με τθ διάταξθ αυτι ουςιαςτικά δίδεται 

παράταςθ ςε προθγοφμενθ αντίςτοιχθ ρφκμιςθ που είχε ειςαχκεί με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 46 του ν. 4257/2014 και θ οποία προζβλεπε τθν δυνατότθτα καταβολισ των 

ανωτζρω υποχρεϊςεων από τον οικείο Ο.Σ.Α. μζχρι τισ 30.06.2015. Δεδομζνου, λοιπόν, ότι 

κάποιοι ΟΣΑ είτε δεν πρόλαβαν, είτε δεν ζλαβαν γνϊςθ τθσ ςχετικισ διάταξθσ, κρίνεται 

απαραίτθτθ θ επζκταςθ τθσ ςχετικισ προκεςμίασ. 

Με τθν παράγραφο 2  δίνεται θ δυνατότθτα ςτο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Σ.Α., περιλαμβανομζνων των ανωνφμων 
αναπτυξιακϊν εταιρειϊν πρϊθν Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, που λφονται, να μεταφζρεται 
με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ ςε μζτοχο Ο.Σ.Α. α’ ι β’ βακμοφ, εφόςον αφενόσ θ ςυμμετοχι 
του οικείου ΟΣΑ ςτθν εταιρεία αυτι είναι ίςθ ι υπερβαίνει το 90% του μετοχικοφ 
κεφαλαίου και αφετζρου θ εταιρεία ζχει ιδθ λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ, θ οποία 
όμωσ δεν ζχει περατωκεί, ι λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ μζχρι 30.09.2017. ε κάκε 
περίπτωςθ διευκρινίηεται ότι ο χρόνοσ λφςθσ δεν μπορεί να είναι προγενζςτεροσ  τθσ 
ζναρξθσ ιςχφοσ  του ν. 3852/2010. 

Προσ αποφυγι ερμθνευτικϊν προβλθμάτων διευκρινίηεται ότι το προςωπικό που 

μεταφζρεται με τθν ωσ άνω διαδικαςία κατατάςςεται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ, 

αντίςτοιχεσ των τυπικϊν προςόντων του, με απόφαςθ του αρμοδίου προσ διοριςμό 

οργάνου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ 

τθσ προχπθρεςίασ του για κάκε μιςκολογικι, βακμολογικι και αςφαλιςτικι ςυνζπεια. 

Επιπλζον, οφειλζσ των επιχειριςεων που λφονται και των οποίων το προςωπικό 

μεταφζρεται ςτον οικείο Ο.Σ.Α., προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία, 

περιλαμβανομζνων των δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ 

τουσ, μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Σ.Α., μετά από αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του δθμοτικοφ ι περιφερειακοφ ςυμβουλίου  που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του. 



Με τθν παράγραφο 3 κακορίηεται θ δυνατότθτα και περιγράφεται θ αντίςτοιχθ 

διαδικαςία εκκακάριςθσ των αναπτυξιακϊν ανωνφμων εταιρειϊν Περιφερειϊν και 

εταιρειϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν οι εταιρείεσ αυτζσ με ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%. 

Ειδικότερα, ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ λφςθ των εταιρειϊν αυτϊν 

κακϊσ και το αρμόδιο όργανο για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επιπλζον, 

προςδιορίηεται το περιεχόμενο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει 

ρυκμίςεισ για τθν εκκακάριςθ και τον τρόπο άςκθςθσ των αςκοφμενων δραςτθριοτιτων 

από τισ επιχειριςεισ που λφονται. Επιπρόςκετα, ορίηεται ότι τα πάςθσ φφςεωσ 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν αυτϊν, περιλαμβανομζνων των οφειλϊν 

προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία, κακϊσ και των δεδουλευμζνων 

αποδοχϊν του προςωπικοφ τουσ, αναλαμβάνονται από τθν οικεία Περιφζρεια μετά από 

απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου. Με τθν απόφαςθ λφςθ δφναται επιπλζον να 

προβλζπεται και θ μεταφορά του προςωπικοφ που υπθρετοφςε ςτουσ φορείσ που 

λφνονται. Σζλοσ, ορίηεται ότι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ των εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων των επιχειριςεων τθσ παραγράφου αυτισ ςτθν οικεία Περιφζρεια γίνεται 

ατελϊσ θ μεταγραφι τθσ απόφαςθσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου και του Φφλλου τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ που ζχει δθμοςιευτεί. 

Με τθν παράγραφο 4 παρζχεται θ δυνατότθτα ςτο προςωπικό δθμοτικϊν επιχειριςεων με 

ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ, οι οποίεσ ζχουν λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να μεταφερκοφν ςτον οικείο 

Διμο. Προχπόκεςθ για τθ μεταφορά αυτι είναι το προςωπικό που μεταφζρεται να 

απαςχολοφταν πραγματικά, κατά τθν θμερομθνία λιψεωσ τθσ απόφαςθσ λφςθσ, με ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και να είναι ιδθ εγγεγραμμζνο ςτο μθτρϊο 

ανκρωπίνου δυναμικοφ ελλθνικοφ δθμοςίου. Ωσ εκ τοφτου θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

μεταφοράσ δε ςυνιςτά νζα πρόςλθψθ. Παρόμοια διάταξθ είχε προβλεφκεί και ςτθν παρ. 3 

του άρκρου 11 του ν. 4071/2012 με τθν οποία οριηόταν ότι με τθ λφςθ των επιχειριςεων 

αυτϊν μεταφζρεται και το αντίςτοιχο προςωπικό, εφαρμοηόμενων των κείμενων 

διατάξεων. Εντοφτοισ, θ ρφκμιςθ αυτι κατζςτθ αλυςιτελισ, δεδομζνου ότι οι διατάξεισ ςτισ 

οποίεσ παρζπεμπε και μποροφςαν να εφαρμοςτοφν είχαν καταργθκεί κατά τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ του ν. 4071/2012. Προσ αποκατάςταςθ λοιπόν τθσ ςφγχυςθσ και των αδικιϊν 

που δθμιουργικθκαν εξαιτίασ τθσ διάταξθσ αυτισ κρίνεται αναγκαία θ διευκρίνιςθ του 

ηθτιματοσ αυτοφ με τθν ειςαγωγι τθσ προτεινόμενθσ διάταξθσ. 

 

 

Άρκρο 18 

Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τισ πολυμετοχικζσ αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Σ.Α 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, εξειδικεφονται και 

διευκρινίηονται οι υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ του άρκρου 252 του ν.3463/2006 για τθ λειτουργία 

των πολυμετοχικϊν Αναπτυξιακϊν Ανωνφμων Εταιριϊν Ο.Σ.Α., με ρθτι πρόβλεψθ περί μθ 

ζνταξθσ ςτουσ Φορείσ του Δθμοςίου Σομζα και τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ οι εταιρείεσ αυτζσ 

δεν υλοποιοφν αυτοδιοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ και δεν ανικουν ςε ΟΣΑ κατά τθν ζννοια τθσ 



επίτευξθσ αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 252 παρ. 1 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ) που 

κυρϊκθκε με το ν. 3463/2006 (Α’114)  οι επιχειριςεισ, τισ οποίεσ μποροφν να ςυνιςτοφν ι ςτισ 

οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν οι OTA, κατά τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, 

ορίηονται, κατά τρόπο αποκλειςτικό, με δφο μορφζσ, ιτοι των δθμοτικϊν ι κοινωφελϊν 

επιχειριςεων και των ανωνφμων εταιρειϊν OTA (βλ. Ε 126/2010 Πράξθ-Σμ. VII). Τπό το ςχιμα 

των ανωνφμων εταιρειϊν ςυνιςτϊνται και λειτουργοφν οι αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

Ο.Σ.Α. πολυμετοχικοφ χαρακτιρα οι οποίεσ ςυνιςτϊνται και λειτουργοφν με τθ ςυμμετοχι των 

αποκλειςτικϊσ οριηομζνων προςϊπων (είτε μόνον OTA α’ ι β’ βακμοφ ι και άλλων φορζων τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, είτε των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων με τθ ςυμμετοχι φορζων του 

δθμοςίου τομζα, ςυνεταιριςμϊν, επιςτθμονικϊν φορζων κ.λ.π.), κατά τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο 

άρκρο 252 παρ. 3 περ. β’ του ΚΔΚ. τισ εταιρείεσ αυτζσ, οι OTA και οι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν, απαραιτιτωσ, τθν πλειοψθφία του εταιρικοφ κεφαλαίου. Θ οργάνωςθ 

των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων των ΟΣΑ ςτο ςχιμα των αναπτυξιακϊν εταιρειϊν εκφράηει 

το ςκοπό δθμιουργίασ ενόσ πολυμετοχικοφ ςχιματοσ, αφοφ ςτισ εταιρείεσ αυτζσ μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο φορείσ του ιδιωτικοφ δικαίου και φορείσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με κοινό ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ (βλ. Γνμδ ΝΚ 33/2013). Σζλοσ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 262 του ΚΔΚ οι ωσ άνω επιχειριςεισ αποτελοφν νομικά 

πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. 

Προκφπτει, δθλαδι, ότι οι πολυμετοχικζσ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ 

ιδιωτικισ οικονομίασ, ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, δικι τουσ περιουςία και 

πόρουσ για τθ λειτουργία και τθν αντιμετϊπιςθ των εξόδων τουσ, που προζρχονται αποκλειςτικά 

από τθν καταβολι αμοιβισ ςτα πλαίςια ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν και προγραμματικϊν 

ςυμβάςεων, που θ ίδιεσ ςυνάπτουν. Όπωσ εξάλλου ζχει κρικεί θ οικονομικι τουσ διαχείριςθ 

ενεργείται με βάςθ δικό τουσ προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων και ωσ εκ τοφτου, το ταμειακό 

τουσ ςυμφζρον δεν ταυτίηεται με το δθμόςιο ςυμφζρον (βλ. και ΟλΑΠ 5/2011). Επίςθσ, δεν 

επιχορθγοφνται από τον Κρατικό Προχπολογιςμό ι από ΝΠΔΔ, ενϊ απαγορεφεται και θ άμεςθ ι 

ζμμεςθ επιχοριγθςι τουσ από τουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ (άρ. 265 παρ. 3 ΚΔΚ). Ωσ προσ τθ 

διοίκθςθ των εταιρειϊν αυτϊν, αυτι εκλζγεται από τθ Γ των μετόχων τθσ και λειτουργεί 

αποκλειςτικά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του ιδιωτικοφ 

τομζα, χωρίσ να αςκείται εποπτεία από κάποιον φορζα τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ενϊ οι πολυμετοχικζσ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ δεν υπάγονται οφτε 

ςτον προλθπτικό και καταςταλτικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (άρ. 275 και 276 του Ν. 

3852/2010). Ο ζλεγχοσ επί των επιχειριςεων αυτϊν αςκείται από τθ Γενικι υνζλευςθ των 

μετόχων και από ουδεμία διάταξθ προκφπτει ότι παρεμβάλλεται οποιοδιποτε όργανο ΟΣΑ ςτθ 

διαδικαςία λειτουργίασ, λιψθσ αποφάςεων και τθν εν γζνει δραςτθριότθτά τουσ. 

Ενόψει των ανωτζρω ςυνάγεται ότι οι εταιρείεσ αυτζσ δεν υπάγονται ςτθν ευρεία ζννοια του 

Δθμοςίου τομζα (άρ. 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990) και δεν αποτελοφν «δθμόςιεσ επιχειριςεισ» 

κατά τθν ζννοια του άρ. 1 παρ. 1-3 του ν. 3429/2005,   αλλά οφτε και ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι δεν πλθροφνται τα κριτιρια του ΕΟΛ, κακϊσ οι 

πολυμετοχικζσ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ δεν χρθματοδοτοφνται οφτε ελζγχονται από τθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ (βλ. ΜΠρΚαβ 27/2016,  ΜΠΑ 2310/2014, ΜΠρΕδ 71/2015 αςφ., ΜΠρΠρεβ 182/2015).  

Σζλοσ, με τθ ρφκμιςθ τθσ παρ. 2 ορίηεται ότι ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο των αναπτυξιακϊν 



επιχειριςεων Ο.Σ.Α. κα ςυμμετζχει υποχρεωτικά ζνασ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, ο οποίοσ 

υποδεικνφεται από τθ μείηονα μειοψθφία του δθμοτικοφ ςυμβουλίου του αντίςτοιχου Διμου. ε 

κάκε περίπτωςθ, τα 2/5 των μελϊν του Δ.. των αναπτυξιακϊν επιχειριςεων προτείνονται 

αναλογικά από τθ μειοψθφία του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Σζλοσ, για λόγουσ διαφάνειασ ορίηεται 

ότι οι αποφάςεισ του Δ.. και όλεσ οι πράξεισ που αφοροφν ςε οικονομικισ φφςεωσ κζματα των 

εταιρειϊν αυτϊν αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο «Διαφγεια». 

 

 

Άρκρο 19 

υμμετοχι περιςςότερων διμων ςε δθμοτικζσ επιχειριςεισ με ειδικό ςκοπό τθ 

λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ 

 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, παρζχεται θ δυνατότθτα ςε διμουσ, ςτα όρια των οποίων δε 

λειτουργοφςαν και δε λειτουργοφν δθμοτικζσ επιχειριςεισ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία 

ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, να ςυμμετζχουν ςε υφιςτάμενεσ τζτοιεσ 

επιχειριςεισ οι οποίεσ λειτουργοφν ςε όμορουσ διμουσ ι τουλάχιςτον ςε διμουσ που 

βρίςκονται εντόσ τθσ ίδιασ περιφζρειασ. Θ ρφκμιςθ αυτι κακίςταται αναγκαία κακϊσ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα διάταξθ τθσ παρ. 1γ του άρκρου 107 του ν. 3852/2010, θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε τζτοιεσ επιχειριςεισ περιορίηεται μόνο για τουσ διμουσ 

εκείνουσ, ςτα χωρικά όρια των οποίων λειτουργοφςαν αυτζσ ιδθ, κατά τθν θμερομθνία 

εφαρμογισ του ν. 3852/2010. Δεδομζνου, λοιπόν, ότι δεν είναι πλζον δυνατι θ ςφςταςθ 

τζτοιων επιχειριςεων, ενϊ παράλλθλα υφίςταται ζντονο το ενδιαφζρον από πολλοφσ 

Διμουσ να ςυμμετζχουν ςε τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ. 

  

Λόγω τθσ καινοφανοφσ αυτισ ρφκμιςθσ, θ οποία ειςάγει ζνα νζο μοντζλο ςυμμετοχισ ςε 

δθμοτικισ επιχειριςεισ ραδιοτθλεόραςθσ, κρίκθκε αναγκαίο να προβλεφκεί θ διαδικαςία 

που πρζπει να ακολουκθκεί προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ςυμμετοχι αυτι, ενϊ 

παράλλθλα προβλζπεται και ο τρόποσ λειτουργίασ των επιχειριςεων αυτϊν μετά τθν 

είςοδο νζων διμων. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ ομαλι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ 

των επιχειριςεων αυτϊν κακϊσ και θ ιςότιμθ μεταχείριςθ των διμων που ςυμμετζχουν ςε 

αυτζσ, με ςεβαςμό ςτουσ ςκοποφσ και τθ λειτουργία τουσ. Ειδικότερα, για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν προβλζπεται ότι οι διμοι που 

ςυμμετζχουν κα τισ επιχορθγοφν κατά το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτζσ, ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα ρφκμιςθ του άρκρου 4 παρ. 3 του π.δ. 25/1988. Επιπλζον, προσ 

διαςφάλιςθσ τθσ λειτουργικισ τουσ ανεξαρτθςίασ, προβλζπεται ότι οι επιχειριςεισ αυτζσ 

κα διοικοφνται από διοικθτικό ςυμβοφλιο ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν εκπρόςωποι των 

διμων που τισ επιχορθγοφν. Παράλλθλα, προσ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των 

εργαηομζνων αλλά και τθσ αμερολθψίασ των μζςων αυτϊν προβλζπεται θ ςυμμετοχι ςτο 

Δ τόςο εκπροςϊπου των εργαηομζνων όςο και εκπροςϊπου τθσ οικείασ ενϊςεωσ 

ςυντακτϊν. 

Σζλοσ, διευκρινίηεται ότι θ ςυμμετοχι και άλλων διμων ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ δε κα 

επθρεάςει τισ υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

 



Άρκρο 20 

Κατάργθςθ παρ. 8 του άρκρου 282 του ν. 3852/2010 

Με τθν παρ. 8 του άρκρου 282 του ν. 3852/2010 προβλζφκθκε θ αναςτολι των 

προςλιψεων ειδικά για τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία 

ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ. Επίςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα, κατόπιν απόφαςθσ 

του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, να αρκεί θ αναςτολι αυτι. Εντοφτοισ, οφτε από τθν αιτιολογικι 

ζκκεςθ του νόμου οφτε από κάπου αλλοφ προκφπτει θ ςκοπιμότθτα και θ αναγκαιότθτα τθσ 

εν λόγω αναςτολισ ειδικά για τισ επιχειριςεισ αυτζσ. Ωσ εκ τοφτου, με τθν προτεινόμενθ 

διάταξθ, προσ αποκατάςταςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, καταργείται θ ρφκμιςθ αυτι 

ϊςτε να ιςχφςει για τισ δθμοτικζσ αυτζσ επιχειριςεισ ο,τι ιςχφει γενικά για τουσ Ο.Σ.Α. και 

τα νομικά πρόςωπα αυτϊν. 

 
 

Άρκρο 21 

Ερμθνευτικι διάταξθ 

 

Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 252 του ν. 3463/2006, οι επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. που ςυνιςτϊνται 

βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμου, οι οποίεσ διζπουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ, 

αποτελοφν αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. ειδικοφ ςκοποφ. Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν 

περ. γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107 του ν. 3852/2010 παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ 

να ζχουν μόνον μία επιχείρθςθ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ 

ςτακμοφ, εφόςον λειτουργοφςαν αντίςτοιχεσ ςτουσ οικείουσ διμουσ. Από τισ ανωτζρω 

διατάξεισ, ςυνδυαςτικά ερμθνευόμενεσ, προκφπτει ότι οι ΟΣΑ μποροφν να ςυνιςτοφν και να 

ςυμμετζχουν ςε δθμοτικι επιχείρθςθ με χαρακτιρα διάφορο από τισ λοιπζσ επιχειριςεισ. 

Μία από τισ περιπτϊςεισ δθμοτικϊν επιχειριςεων διαφορετικοφ, άλλωσ ειδικοφ χαρακτιρα 

δφναται να αποτελεί και επιχείρθςθ με ειδικό ςκοπό τθν ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία κλπ. των 

δθμοτϊν τθσ περιφζρειασ του Διμου, θ οποία κα λειτουργεί ςτα πλαίςια των ειδικϊν 

διατάξεων του ν. 1730/1987, του π.δ. 25/1988 και του νεότερου ν. 2328/1995, ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 15 του υντάγματοσ, του οποίου εξάλλου επίκλθςθ γίνεται και ςτο 

προοίμιο του π.δ. 25/1988 (βλ. πράξθ Ελυν υπ’ αρικμ. 380/2009). Θ επιχείρθςθ αυτι, μθ 

ζχουςα κερδοςκοπικό χαρακτιρα και μθ δυνάμενθ να επιβάλλει τζλθ, δεν είναι δυνατόν να 

εξαςφαλίςει τθ λειτουργία τθσ κατ’ άλλο τρόπο, παρά μόνο με τθν οικονομικι αρωγι του 

ΟΣΑ ςτον οποίο ςυνεςτικθ, δεδομζνου ότι οι λοιπζσ επιχειριςεισ των ΟΣΑ εξαςφαλίηουν 

τθν επιβίωςι τουσ με τθν επιβολι τελϊν και δικαιωμάτων, λειτουργοφςεσ με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια προσ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ (βλ. τΕ 4740/1998). Ωσ εκ 

τοφτου, αφενόσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ εκδοκείςεσ πράξεισ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και 

γνωμοδοτιςεισ του ΝΚ επί του ηθτιματοσ (βλ. 32/2013 και 380/2009 πράξεισ του VII 

Σμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και υπ’ αρικμ. 51/2002 γνωμοδότθςθ του ΝΚ) και 

αφετζρου προσ αποφυγι αντίκετων ερμθνειϊν, διευκρινίηεται ότι θ διάταξθ του άρ. 4 παρ. 

3 του π.δ. 25/1988, θ οποία προβλζπει τθ δυνατότθτα, χωρίσ περιοριςμό, χρθματοδότθςθσ 

από τον οικείο ΟΣΑ ςυςτακζντοσ ραδιοφωνικοφ (πλζον ραδιοτθλεοπτικοφ) ςτακμοφ, ωσ 

ειδικι διάταξθ, δεν καταργικθκε αλλά εξακολουκεί να ιςχφει και μετά τθ δθμοςίευςθ και 

ιςχφ νεότερων διατάξεων, γενικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ αναφζρονται κατά τρόπο γενικό 

ςτθν απαγόρευςθ επιχοριγθςθσ από τουσ ΟΣΑ των υπ’ αυτϊν ςυνιςτϊμενων δθμοτικϊν 



επιχειριςεων (βλ. άρ. 277 παρ. 8 του π.δ. 410/1995, άρ. 202, 259 και 265 του ν. 

3463/2006). Και τοφτο διότι οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι διατάξεισ αυτζσ 

ζχουν διαφορετικό ςκοπό από τισ επιχειριςεισ ραδιοτθλεόραςθσ, που ςυνιςτϊνται επί τθ 

βάςει ειδικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου.  

 
 

Άρκρο 22 

Επιχοριγθςθ από Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ νομικϊν προςϊπων αυτϊν, που ςυνιςτϊνται για τθν 
υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ για το κεςμό τθσ «Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ 

Ευρϊπθσ» 
Ο κεςμόσ τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

όχθμα για τθν πολιτιςτικι, οικονομικι, τουριςτικι και εν γζνει αναπτυξιακι αναβάκμιςθ 

και ενίςχυςθ μιασ πόλθσ. ε περιπτϊςεισ όπου μία πόλθ επιτυγχάνει να αναλάβει τθ 

φιλοξενία του κεςμοφ είναι ςθμαντικό να δφναται να αξιοποίθςει κάκε δυνατι ενίςχυςθ 

που είναι ςε κζςθ να τθσ προςφζρει ο οκείοσ διμοσ. Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, 

ενιςχφεται το ιδθ υφιςτάμενο ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο, που προβλζπει τθ ςφςταςθ 

δθμοτικϊν επιχειριςεων που αναλαμβάνουν τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ μιασ 

πόλθσ και προβλζπεται θ δυνατότθτα επιχοριγθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ επιχείρθςθσ από τον 

οικείο Ο.Σ.Α., κακϊσ και τθ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ τουσ, 

προκειμζνου να διευκολυνκεί θ επιτυχισ διοργάνωςθ των εκδθλϊςεων και των ςχετικϊν 

δράςεων, ενϊ προβλζπεται θ υποχρεωτικι λφςθ και εκκακάριςθ των επιχειριςεων αυτϊν, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςκοποφσ τουσ αυτοφ. 

Άρκρο 23 

Μεταφορά ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων από ν.π.δ.δ. 
αυτϊν που καταργικθκαν 

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, δίνεται παγίωσ θ δυνατότθτα μεταφοράσ 

προγραμμάτων από ν.π.δ.δ. των Ο.Σ.Α. ςτουσ οικείουσ διμουσ, με τθν αντίςτοιχθ μεταφορά 

του προςωπικοφ που καλφπτει τισ ανάγκεσ των προγραμμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ να 

δφναται, εκ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, ο διμοσ να υλοποιιςει το πρόγραμμα, με 

ςκοπό τθν αδιάλειπτθ παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και τθν απορρόφθςθ των 

διακζςιμων πόρων, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ μετάβαςθσ των προγραμμάτων ςτθν 

τρζχουςα Προγραμματικι Περίοδο του ΕΠΑ 2016-2020, που ζχει ιδθ εκκινιςει και, για το 

λόγο αυτό, προβλζπεται αναδρομικότθτα από 1/7/2016 και μεταγενζςτερα. Με τθν εν 

λόγω ρφκμιςθ, ορίηεται επίςθσ ότι τα ζργα που υλοποιοφνταν από καταργθκζντα ν.π.δ.δ., 

των οποίων θ περιουςία περιιλκε ςτουσ οικείουσ διμουσ, κακϊσ και τα απαιτοφμενα 

χρθματικά εργαλεία, χρθματοδοτιςεισ, ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα κ.λπ., τα 

οποία τουσ είχαν μεταβιβαςκεί, περιζρχονται ςτουσ διαδόχουσ τουσ Ο.Σ.Α., α’ βακμοφ, από 

τθν κατάργθςι τουσ, με απόφαςθ του αρμόδιου δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Με τθν εν λόγω 

διάταξθ ρυκμίηεται επίςθσ και το ηιτθμα τθσ, αναγκαίασ για τθν ολοκλιρωςθ των 

προγραμμάτων, παράταςθσ ι ανανζωςθσ, από τουσ διμουσ, των αντίςτοιχων ςυμβάςεων 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Διευκρινίηεται, τζλοσ, ότι, για τθ μεταφορά των 

προγραμμάτων, δεν τίκεται ωσ προχπόκεςθ θ κατάργθςθ του ν.π.δ.δ. 

 



Άρκρο 24 

Ρυκμίςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Περιφερειακϊν Θεάτρων  

Με τθ ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι διάταξθ, τα Δθμοτικά Περιφερειακά Θζατρα (ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ) 

εξαιροφνται από τθ ρφκμιςθ που ειςιχκθ με τθν παρ. 8 του άρκρου 265 του ν.3463/2006 

για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ των ΟΣΑ και επεκτάκθκε ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ δθμοτικϊν 

επιχειριςεων που θ ςφςταςι τουσ γίνεται μετά τθν 1.1.2011, με τισ όμοιεσ τθσ παρ. 8 του 

άρκρου 262 του ν.3852/2010, περί υποχρεωτικισ λφςθσ, εφόςον για τρεισ ςυνεχείσ 

εταιρικζσ χριςεισ, μετά διετία από τθν ίδρυςι τουσ, είναι ηθμιογόνεσ, ι τα ίδια κεφάλαιά 

μειωκοφν κάτω του 50% του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου.   Δεδομζνου ότι τα ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ 

λειτουργοφν ςτθν πλειοψθφία τουσ με τθ μορφι κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ ι ανϊνυμθσ 

εταιρείασ, με ςκοπό αποκλειςτικά τθ διάχυςθ πολιτιςμικϊν δράςεων και ελεφκερθσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με ιδιαίτερο τρόπο ςε ςχζςθ με τισ 

λοιπζσ εταιρείεσ των ΟΣΑ και να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα λειτουργίασ και θ απρόςκοπτθ 

άςκθςθ του πνευματικοφ τουσ ρόλου, ωσ κζντρα πολιτιςμοφ. 

Εν δευτζροισ, δεδομζνου ότι με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του νόμου 4405/2016 

προβλζφκθκε ειδικι αποηθμίωςθ για μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ, κακϊσ και για τθ 

διανυκτζρευςθ των μετακινοφμενων με εντολι του Εκνικοφ Θεάτρου και του Κρατικοφ 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδασ και ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, κρίνεται ωσ 

αναγκαία θ επζκταςθ τθσ ευμενοφσ αυτισ διάταξθσ και ςτα Δθμοτικά Περιφερειακά 

Θζατρα τθσ χϊρασ, ωσ δομζσ που παρζχουν εξίςου καλλιτεχνικό ζργο με τισ δφο παραπάνω 

κρατικζσ ςκθνζσ και θ απρόςκοπτθ μεταφορά των μετακινοφμενων εργαηομζνων, με ςκοπό 

τθν προετοιμαςία, οργάνωςθ και εκτζλεςθ των καλλιτεχνικϊν παραγωγϊν τουσ, χριηει 

διαςφάλιςθσ. 

 

 

                                                      Άρκρο 25 

   υνζχιςθ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων τθσ Ε.Ε. 

Επειδι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διμων  και Κοινοτιτων (ν.3463/2006), ςε 

ςυνδυαςμό με αυτζσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 111 του ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει, οι 

διαδθμοτικζσ επιχειριςεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ ωσ άνω παραγράφου υποχρεοφνται 

ςε λφςθ μετά το πζρασ του χρόνου λιξθσ  που προβλζπεται ςτθ ςυςτατικι τουσ πράξθ, κατ’ 

εφαρμογι τθσ παρ. 9 του άρκρου 269 του ν.3463/2006, κρίνεται αναγκαία θ προτεινόμενθ 

ρφκμιςθ, προκειμζνου οι  επιχειριςεισ αυτζσ, των οποίων  ο χρόνοσ λειτουργίασ ζχει 

παρζλκει βάςει του καταςτατικοφ τουσ χωρίσ να ζχουν εκπλθρωκεί οι ςκοποί που τίκενται 

από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα  ςτα οποία ςυμμετείχαν, να ςυνεχίςουν να 

λειτουργοφν μζχρι τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν αυτϊν.  

 

Άρκρο 26 



Όροι, προχποκζςεισ και δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
παιδοτόπων 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επικαιροποιείται θ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν 

ζκδοςθ ΚΤΑ που ρυκμίηει τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τα δικαιολογθτικά για τθ 

χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ παιδοτόπων, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθ λειτουργία τουσ, προκειμζνου να περιλθφκεί ςτουσ ςυνυπογράφοντεσ 

το ςφνολο των ςυναρμόδιων Τπουργϊν, ενόψει ιδίωσ τθσ λειτουργίασ παιδοτόπων και 

εντόσ ξενοδοχείων και τουριςτικϊν καταλυμάτων, κακϊσ και εντόσ πλοίων. Επίςθσ 

προβλζπεται ρθτά θ ιςχφσ τθσ υφιςτάμενθσ ΚΤΑ υπ’ αρικμ. 36837/2007 (Β’ 1364) μζχρι τθν 

ζκδοςθ τθσ νζασ απόφαςθσ. 

 

 

Άρκρο 27 

Λειτουργία παιδικισ χαράσ ςτο ΚΠΙΝ και ςε άλλουσ χϊρουσ του δθμοςίου 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ κακορίηονται οι προχποκζςεισ για τθ λειτουργία τθσ παιδικισ 

χαράσ ςτο πολιτιςτικό πάρκο «Κζντρο Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ», το όργανο και 

θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ τθσ. 

Επίςθσ, με τθν προτεινόμενθ εξουςιοδοτικι διάταξθ για τθν ζκδοςθ ΚΤΑ μεταξφ των 

Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν και του αρμόδιου κατά 

περίπτωςθ Τπουργοφ, κακορίηονται οι προχποκζςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν 

καταςκευι και λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν ςε χϊρουσ του Δθμοςίου, τα όργανα και θ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ τουσ, θ διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

 
 

Άρκρο 28 
Προςκικθ εδαφίου ςτθν παρ. 6 του άρκρου 13 του ν. 2503/1997 

 
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ δίνεται ςτισ περιφζρειεσ θ δυνατότθτα να εξουςιοδοτοφν τα 

νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και τα ιδρφματα τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, 

προκειμζνου να πραγματοποιοφν τα ίδια τθν προμικεια καυςίμων και τροφίμων, κατ’ 

εξαίρεςθ των οριηόμενων ςτθν παρ. 6 του άρκρου 13 του ν. 2503/1997 (Α’ ). τθν ρφκμιςθ, 

όπωσ είναι ευνόθτο, δεν εμπίπτουν τα νομικά πρόςωπα τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

 



Άρκρο 29 

Αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 176 του ν.3852/2010 

Γίνεται διόρκωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 176 του νόμου 3852/2010, κατά τθν αναφορά 

ςτθν αρίκμθςθ τθσ περίπτωςθσ ια’ αντί τθσ ςωςτισ ιβ’. Λόγω προφανοφσ ςφάλματοσ εκ 

παραδρομισ ζχει τεκεί θ αναφορά τθσ περ. ια, θ οποία δεν ςυνδζεται νοθματικά και ωσ εκ 

τοφτου ζχει δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα. 

 
Άρκρο 30 

 
Παράταςθ προκεςμίασ άρκρου 43 του ν.4369/2016 (A’ 33) 

Με τθν παρ. 2 του άρκρου 43 του ν.4369/2016 (Α’ 33) ορίςτθκε ότι ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν μζχρι τισ 31.12.2016, 

κζςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ επζχει για τουσ παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ 

ςτακμοφσ που λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των διμων ι ωσ 

υπθρεςία αυτϊν, θ ςυςτατικι πράξθ του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου ι ο 

οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του διμου, εφόςον πρόκειται για υπθρεςία.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ προκεςμία τθσ παρ.2 του άρκρου 43 του ν.4369/2016 

(31.12.2016) ζχει παρζλκει χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί το κεςμικό πλαίςιο για τθν ζκδοςθ 

άδειασ και λειτουργίασ των δθμοτικϊν παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν με τθν 

ζκδοςθ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ που προβλζπεται ςτθν παρ.1 του ωσ άνω άρκρου 

είναι αναγκαία θ παράταςθ τθσ ωσ άνω ταςςόμενθσ προκεςμίασ από τθ λιξθ τθσ και μζχρι 

τθν 31.12.2017, προκειμζνου οι δθμοτικοί παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, που 

λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των διμων ι ωσ υπθρεςία αυτϊν, να 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ «Εναρμόνιςθ 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» του Ε..Π.Α. μζχρι να ολοκλθρωκεί το κεςμικό 

πλαίςιο αδειοδότθςισ τουσ.   

 

 

                                                           Άρκρο 31 

Ωράριο λειτουργίασ των Διευκφνςεων Πολιτικισ Προςταςίασ των Περιφερειϊν 

Με τθν προτεινόμενθ  ρφκμιςθ προβλζπεται θ αρμοδιότθτα του Περιφερειάρχθ να 

κακορίηει το ωράριο λειτουργίασ των Διευκφνςεων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ οικείασ 

Περιφζρειασ ςε ςχζςθ με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που προκφπτουν από 

φυςικά φαινόμενα ι τεχνολογικά ςυμβάντα, όπωσ, λόγου χάρθ, ςειςμοί, πλθμμφρεσ, 



χιονοπτϊςεισ, ςε 24ωρθ ι 12ωρθ βάςθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ, τισ  Κυριακζσ 

και τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ, με απόφαςθ του, προσ κάλυψθ ςχετικοφ νομοκετικοφ 

κενοφ ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Θ απόφαςθ των οικείου Περιφερειάρχθ εκδίδεται ςτθν 

αρχι κάκε ζτουσ και ςυνοδεφεται από πρόβλεψθ για τθ δζςμευςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ. 

 

Άρκρο  32 

Βραβεία και χορθγίεσ για τθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και των τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

Με τθν παροφςα διάταξθ επεκτείνεται θ αρμοδιότθτα των Περιφερειϊν για κζςπιςθ βραβείων 

και χορθγιϊν και ςτον τομζα των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και δεξιοτιτων τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ). Θ εφαρμογι του εν λόγω κεςμοφ κα αποφζρει 

ςυνεργαςίεσ ωφζλιμεσ για τθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του τομζα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ 

και επικοινωνιϊν και κα βοθκιςει ςτθν άρςθ των οικονομικϊν και γραφειοκρατικϊν 

αντικινιτρων. 

Παράλλθλα, υλοποιοφνται οι κοινοί ςτόχοι, που ζχουν τεκεί ςε επίπεδο ΕΕ, για τθν ενίςχυςθ τθσ 

καινοτομίασ και τθσ πλιρουσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ ψθφιοποίθςθ, οι 

ΣΠΕ και οι νζεσ τεχνολογίεσ, ενϊ αυξάνονται και οι ευκαιρίεσ για απόκτθςθ ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων, ςτόχοσ που αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ τρατθγικισ 2016 

– 2021. 

 

 

Άρκρο 33 

Σροποποίθςθ του Π.Δ. 75/2011 

Με τθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ τροποποιείται θ πρϊτθ παράγραφοσ του άρκρου 

16 του Π.Δ. 75/2011 ςχετικά με τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ..) των 

Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων (Π.Ε.Δ.). Πιο ςυγκεκριμζνα με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ 

διευκρινίηεται ότι για τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Π.Ε.Δ. ςε τόπο διαφορετικό από τθν ζδρασ αυτισ αρκεί 

θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ απλισ πλειοψθφίασ των μελϊν του Δ.. 

Επίςθσ, δεδομζνου ότι θ πρϊτθ παράγραφοσ του άρκρου 21 του Π.Δ. 75/2001, ορίηει ότι το 

Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Π.Ε.Δ., με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του, αποφαςίηει για τον 

Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ και για τον Κανονιςμό Προςωπικοφ των Π.Ε.Δ., με τθ διάταξθ 

τθσ δεφτερθσ παραγράφου, ορίηεται ότι οι περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ, προκειμζνου οι 

αποφάςεισ αυτζσ του Δ.. των Π.Ε.Δ. να αποκτιςουν κανονιςτικι ιςχφ, είναι θ ζγκριςι τουσ από 

τον υντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και, ακολοφκωσ, θ δθμοςίευςι τουσ ςτο 

Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

Άρκρο 34 



Παροχι κινιτρων ςε εργαηόμενουσ από Ο.Σ.Α. παραμεκόριων και νθςιωτικϊν περιοχϊν 

Με τθν διάταξθ του άρκρου αυτοφ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ, 

παραμεκόριων και νθςιωτικϊν περιοχϊν, και ςτα Ν.Π.Δ.Δ. αυτϊν να παρζχουν δωρεάν 

ςίτιςθ και κατάλλθλο κατάλυμα διαμονισ για τουσ υπαλλιλουσ τουσ, τουσ ιατροφσ και 

νοςθλευτζσ του Κζντρου Τγείασ, τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, το 

προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ ϊματοσ, τθσ Πυροςβεςτικισ 

Τπθρεςίασ, του ΕΚΑΒ κακϊσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, υπό τθν 

προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ των ανάλογων πόρων. Για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια των 

παροχϊν αυτϊν, αποφαςίηει κάκε φορά και για κάκε περίπτωςθ το οικείο Δθμοτικό ι 

Διοικθτικό υμβοφλιο αντίςτοιχα. Θ εν λόγω ρφκμιςθ επιλφει ςθμαντικά προβλιματα που 

ζχουν να κάνουν με τθν οικονομικι ενίςχυςθ των ωσ άνω επαγγελματικϊν κατθγοριϊν που 

ζχουν πλθγεί από τθ μακροχρόνια κρίςθ που βιϊνει τα τελευταία χρόνια θ χϊρα μασ, 

παρζχοντάσ τουσ ταυτόχρονα και κίνθτρα μετακίνθςθσ ςε παραμεκόριεσ και νθςιωτικζσ 

περιοχζσ. Σαυτοχρόνωσ, δθμιουργείται και θ δυνατότθτα οικονομικισ ενίςχυςθσ των ωσ 

άνω περιοχϊν, δεδομζνου ότι αυξάνεται θ αγοραςτικι δφναμθ των εν λόγω 

επαγγελματικϊν κατθγοριϊν, κάτι που επιδρά κετικά ςτθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ 

των παραμεκόριων και νθςιωτικϊν περιοχϊν. Δεδομζνου δε ότι θ προβλεπόμενθ ρφκμιςθ 

είναι δυνθτικι για τα υπόχρεα νομικά πρόςωπα, παρζχεται θ δυνατότθτα μετά από 

ςτάκμιςθ των οικονομικϊν τουσ δυνατοτιτων να αποφαςίςουν υπό ποιεσ προχποκζςεισ 

μποροφν να δϊςουν κάποια ι κάποιεσ από τισ παροχζσ και ςε ποιουσ από τουσ 

δικαιοφμενουσ.  

 

 

Άρκρο 35 

Αντιμιςκία Αντιδθμάρχων - Αποηθμιϊςεισ δθμοτικϊν ςυμβοφλων 

Με τθν παροφςα διάταξθ προβλζπεται θ δυνατότθτα καταβολισ αντιμιςκίασ ςε όλουσ τουσ 

Αντιδθμάρχουσ χωρίσ τουσ υφιςτάμενουσ πλθκυςμιακοφσ περιοριςμοφσ που κζτει θ πρϊτθ 

παράγραφοσ του άρκρου 92 του ν. 3852/2010. Θ απάλειψθ τθσ ςυνάρτθςθσ τθσ παροχισ 

αντιμιςκίασ με το πλθκυςμιακό κριτιριο αποςκοπεί ςτθν αποκατάςταςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ 

ενϊ ταυτόχρονα ευνοεί τθ ςυμμετοχι ικανϊν προςϊπων, χωρίσ οικονομικι δυνατότθτα, ςε 

ςθμαντικζσ κζςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Εξάλλου, θ τροποποίθςθ αυτι κα ζχει ελάχιςτθ –

αν όχι μθδενικι- επιβάρυνςθ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των Διμων, κακϊσ με βάςθ τθν ιςχφουςα 

διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 92 του ν. 3852/2010 τα αιρετά όργανα που δεν δικαιοφνται 

αντιμιςκίασ λαμβάνουν τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ 

οι κατά τα ανωτζρω δαπάνεσ, κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ όπου αυτζσ 

προβλζπονται, βαρφνουν τον προχπολογιςμοφ του οικείου ΟΣΑ. υνεπϊσ με βάςθ το ιςχφον 

κακεςτϊσ οι διμοι είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλλουν από τον προχπολογιςμό τουσ, το μιςκό 

τθσ οργανικισ κζςθσ των αντιδθμάρχων που δε λαμβάνουν αντιμιςκία, με αποτζλεςμα να ζχουν 

προβλεφκεί ιδθ ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτουσ προχπολογιςμοφσ τουσ.  

Επιπλζον, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ειςάγεται θ υποχρεωτικι αποηθμίωςθ των μελϊν των 

Δθμοτικϊν υμβουλίων, εφόςον δεν λαμβάνουν αντιμιςκία, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα 



μζγιςτο όριο ςυνεδριάςεων κάκε μινα, το οποίο ορίηεται ςε τζςςερισ (4). Θ αποηθμίωςθ αυτι, θ 

οποία κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ των επιμζρουσ Διμων, δεν αποτελεί αμοιβι αλλά 

καταβάλλεται με ςκοπό τθν κάλυψθ βαςικϊν δαπανϊν ςχετικϊν με τθ ςυμμετοχι των 

ςυμβοφλων ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια.   

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ, λοιπόν, παρζχεται θ δυνατότθτα κατ’ εξαίρεςιν κατάργθςθσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ τθσ παροχισ αντιμιςκίασ με το πλθκυςμιακό κριτιριο, ενϊ προβλζπεται θ 

υποχρεωτικι καταβολι αποηθμίωςθσ ςτουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα 

δθμοτικά ςυμβοφλια. Σοφτο κακίςταται αναγκαίο, διότι θ καταβολι αντιμιςκίασ ι αποηθμίωςθσ, 

θ οποία να δφναται να καλφψει μζροσ των εξόδων που προκφπτουν από τθν πραγματικι και 

ουςιαςτικι άςκθςθ των κακθκόντων των αιρετϊν των Διμων αποτελεί ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ 

κεςμικισ υπόςταςθσ και του ρόλου τουσ και, επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι θ ςυμμετοχι ςτα κοινά 

δεν κα αποτελεί προνόμιο μόνο όςων διακζτουν τθ ςχετικι οικονομικι άνεςθ, αλλά αντίκετα 

κατοχυρϊνεται θ εν τοισ πράγμαςι ιςότιμθ ςυμμετοχι των Ελλινων πολιτϊν ςτθν κοινωνικι και 

πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ, και μάλιςτα ςτθν πρωτοβάκμια Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, που αποτελεί τον 

εξ οριςμοφ εγγφτερο προσ όλουσ τουσ πολίτεσ κεςμό.  

Σζλοσ, ειςάγεται το δικαίωμα άρνθςθσ λιψθσ τθσ ςχετικισ αποηθμίωςθσ ι αντιμιςκίασ, κακϊσ 

και θ δυνατότθτα παραχϊρθςθσ αυτισ προσ κοινωνικό ςκοπό. 

 

Άρκρο 36 

Επιβοικθςθ ζργου αιρετϊν ΑμεΑ 

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, διευκολφνεται θ άςκθςθ των κακθκόντων προςϊπων 

που ζχουν εκλεγεί ωσ δθμοτικοί ι περιφερειακοί ςφμβουλοι και ζχουν βαριά αναπθρία, 

ποςοςτοφ 67% και άνω. Θ πολφ περιοριςμζνθ ανάδειξθ ΑμεΑ ςε κζςεισ ευκφνθσ αιρετϊν 

και το υψθλό, κακθμερινό και πρόςκετο κόςτοσ που ςυνεπιφζρει θ αναπθρία ςτθ ηωι τουσ, 

περιορίηει, κατ’ αποτζλεςμα, τθ ςυμμετοχι τθσ κατθγορίασ αυτισ πολιτϊν ςτα κοινά τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Με τθ διάταξθ αυτι ςκοπείται θ παροχι μζςων διευκόλυνςθσ τθσ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των ΑμεΑ ςε κζςεισ αιρετϊν εκπροςϊπων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Άρκρο 37 

Σροποποίθςθ άρκρου 243 του ν. 3852/2010 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 37, τροποποιοφνται τα εδάφια α’ και β’ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 243 του ν. 3852/2010. Ειδικότερα, προβλζπεται ότι το ζργο των ειδικϊν 

ςυμβοφλων, των ειδικϊν ςυνεργατϊν και επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν ςτουσ Ο.Σ.Α. β’ 

βακμοφ δεν είναι αςυμβίβαςτο με τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, οφτε αναςτζλλει τθν 

άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ, ςε αντίκεςθ με τθν τροποποιοφμενθ ρφκμιςθ 

που ανζςτελλε τθν άςκθςθ αυτοφ. Θ ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου ότι, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 31 του νζου Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013), ρυκμίςτθκε με 

ενιαίο τρόπο θ δυνατότθτα των δικθγόρων να διορίηονται ςε κζςεισ ςυμβουλευτικοφ - 



επιςτθμονικοφ χαρακτιρα ςε γραφεία Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν, Τφυπουργϊν, 

Βουλευτϊν, Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων, χωρίσ να υφίςταται θ υποχρζωςθ αναςτολισ 

του δικθγορικοφ τουσ λειτουργιματοσ, κακϊσ κρίκθκε ότι θ δυνατότθτα διατιρθςθσ μιασ 

ζςτω περιοριςμζνθσ επαφισ με τθ νομικι κακθμερινότθτα, κακιςτά το δικθγόρο 

περιςςότερο χριςιμο ςτθ ςυμβουλευτικι του αποςτολι ςτο πλευρό του δθμόςιου 

λειτουργοφ όπου υπθρετεί. Επειδι οι αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτουσ 

δικθγόρουσ που υπθρετοφν ςε κζςεισ ειδικϊν ςυμβοφλων ι επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν ι 

ειδικϊν ςυνεργατϊν ςε γραφεία Περιφερειαρχϊν και Αντιπεριφερειαρχϊν βρίςκονταν ςε 

άλλο νόμο και ςυγκεκριμζνα ςτον ν. 3852/2010 («Καλλικράτθσ»), διζλακε τθσ προςοχισ του 

νομοκζτθ να εφαρμόςει και ςε αυτι τθν περίπτωςθ παρόμοια ρφκμιςθ, με αποτζλεςμα να 

παραμζνει για τουσ εν λόγω δικθγόρουσ θ υποχρζωςθ αναςτολισ του δικθγορικοφ τουσ 

λειτουργιματοσ. Με τον τρόπο αυτό, δθμιουργείται άνιςθ μεταχείριςθ μεταξφ προςϊπων 

που αςκοφν το ίδιο λειτοφργθμα και, μάλιςτα, προκαλείται το εξαιρετικά ανεπιεικζσ 

αποτζλεςμα, ενϊ δεν υφίςτανται τθν υποχρζωςθ αναςτολισ του λειτουργιματόσ τουσ, είτε 

εξαρχισ (ειδικοί και επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ) είτε κατόπιν απόφαςθσ εξαίρεςθσ από τθν 

αναςτολι (ειδικοί ςφμβουλοι) οι δικθγόροι που υπθρετοφν ςτισ ανωτζρω ειδικζσ κζςεισ ςε 

γραφεία φορζων τθσ Νομοκετικισ και τθσ Εκτελεςτικισ Λειτουργίασ που ζχουν 

αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ, να υφίςτανται τθν υποχρζωςθ αυτι οι 

δικθγόροι που υπθρετοφν ςτισ αντίςτοιχεσ ςυμβουλευτικζσ - επιςτθμονικζσ κζςεισ ςτα 

γραφεία φορζων τθσ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, που ζχουν μικρότερθ εδαφικι 

αρμοδιότθτα. Με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ των εδαφίων α’ και β’ του ν. 3852/2010, 

αίρεται θ υποχρζωςθ αναςτολισ δικθγορικοφ λειτουργιματοσ και για τουσ δικθγόρουσ που 

ζχουν κζςεισ ειδικϊν ςυμβοφλων ι επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν ι ειδικϊν ςυνεργατϊν ςε 

γραφεία Περιφερειαρχϊν και Αντιπεριφερειαρχϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ 

από τθν Πολιτεία. 

Παράλλθλα, για όςουσ αςκοφν ζργο ειδικϊν ςυμβοφλων, ειδικϊν ςυνεργατϊν και 

επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν Περιφερειαρχϊν και Αντιπεριφερειαρχϊν και ζχουν τθν 

ιδιότθτα του ελεφκερου επαγγελματία ςε άλλο τομζα δραςτθριότθτασ, θ άςκθςθ του 

ελευκζριου επαγγζλματοσ είναι καταρχιν αςυμβίβαςτθ. Ωςτόςο, με τθν προτεινόμενθ 

ρφκμιςθ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ Ο.Σ.Α. β’ βακμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνταγματικϊσ 

κατοχυρωμζνθσ διοικθτικισ αυτοτζλειάσ τουσ, να εξαιροφν από τον περιοριςμό αυτό 

περιπτϊςεισ ελεφκερων επαγγελματιϊν με απόφαςθ του αρμόδιου Περιφερειακοφ 

υμβουλίου και λιψθ υπόψθ των ιδιαίτερων κάκε φορά περιςτάςεων. θμειϊνεται, 

άλλωςτε, ότι θ άκαμπτθ απαγόρευςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ ιδιότθτασ του ελεφκερου 

επαγγελματία κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ κακθκόντων ςυμβοφλου, ιδίωσ ςτθ ςφγχρονθ 

ρευςτι οικονομικι πραγματικότθτα, κα μποροφςε να οδθγιςει ςε οικονομικι του 

εξόντωςθ, ενδεχόμενο που κα παραβίαηε κατάφωρα τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Εξάλλου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ εμπειρίασ ελεφκερων 

επαγγελματιϊν, μπορεί να είναι ςθμαντικι κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων ςυμβοφλων και 

να αξιοποιθκεί ζτςι ςε όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Για το λόγο αυτό, θ 

απαγόρευςθ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν πρόςλθψθ για τθν παροχι 

ςυμβουλευτικοφ ζργου ςτουσ Ο.Σ.Α. β’ βακμοφ, θ οποία λειτουργοφςε ωσ αντικίνθτρο και 

οδθγοφςε ςε αποχι από τα αντίςτοιχα κακικοντα ικανοφσ επαγγελματίεσ, που κα 



μποροφςαν ειςφζρουν τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία τουσ ςτο χϊρο τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, πλζον αίρεται, με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ αυτισ. 

 

 

Άρκρο 38 
Αποηθμίωςθ των μελϊν του Παρατθρθτθρίου Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των Ο.Σ.Α. 

Με τθν ίδρυςθ, το 2013, και ςτθ ςυνζχεια με τθ λειτουργία του Οικονομικοφ 

Παρατθρθτθρίου των Ο.Σ.Α. επιδιϊχκθκε, ςε μόνιμθ βάςθ, θ ορκι εκτζλεςθ του 

προχπολογιςμϊν των Ο.Σ.Α., θ παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν τουσ, κακϊσ και θ 

οικονομικι τουσ εξυγίανςθ. Οι υποδείξεισ του Παρατθρθτθρίου λαμβάνονται υπόψθ για 

τθν κατάρτιςθ του ενοποιθμζνου προχπολογιςμοφ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που 

αποτυπϊνεται ςτο Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ (Μ.Π.Δ..). 

Προκειμζνου να επιτελζςει το ςφνκετο αυτό ρόλο του και λόγω τθσ περιπλοκότθτασ των 

κεμάτων με τα οποία αςχολείται και τθσ ςθμαςίασ του για τθ μείωςθ των δθμοςίων 

ελλειμμάτων, κρίνεται αναγκαίο κατά τθ λειτουργία του εκτόσ ωραρίου εργαςίασ των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν να κακοριςκεί θ ςχετικι αποηθμίωςθ για τα μζλθ του, προκειμζνου 

να μθν κωλφεται θ λειτουργία του. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

«Διατάξεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία, τα ζςοδα, τθν περιουςία και τθν 

αναπτυξιακι πολιτικι των Ο.Σ.Α.» 

Άρκρο 39 

Κριτιριο επιλογισ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τισ κατακζςεισ των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τροποποιοφνται οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 171 του ν. 

3463/2006 με ςκοπό να διευκρινιςτοφν τα κριτιρια επιλογισ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτο 

οποίο δφναται να κατατίκενται τα ταμειακά διακζςιμα των Διμων ι τα ζςοδά των Διμων 

που προζρχονται από εκποίθςθ περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων ι από δωρεζσ και 

κλθροδοτιματα που προορίηονται αποκλειςτικά για τθν εκτζλεςθ κοινωφελϊν ζργων. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, με τθ διάταξθ αυτι εκπλθρϊνεται θ βαςικι αρχι τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ 

προσ όφελοσ των διοικουμζνων πολιτϊν - δθμοτϊν και ενιςχφεται θ οικονομικι αξιοποίθςθ 

των ρευςτϊν διακεςίμων των Διμων, οι οποίοι πλζον δφνανται να διατθροφν λογαριαςμό 

όψεωσ ι προκεςμιακό ςε πιςτωτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

κατόπιν διεξαγωγισ ςχετικισ ζρευνασ αγοράσ, με βαςικό κριτιριο το ςυμφερότερο 

επιτόκιο. 

 



Άρκρο 40 

Διαχείριςθ πάγιασ προκαταβολισ 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 266 του ν. 3852/2010, ςτισ τοπικζσ και δθμοτικζσ 

κοινότθτεσ ςυςτάκθκε πάγια προκαταβολι ςε βάροσ του ςχετικοφ κωδικοφ αρικμοφ του 

προχπολογιςμοφ του οικείου διμου με υπόλογο διαχειριςτι τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ ι 

τοπικισ κοινότθτοσ ι τον εκπρόςωπο τθσ τοπικισ κοινότθτοσ. Περαιτζρω ςτθν περ. ι’ του 

άρκρου 82 του ίδιου νόμου προβλζπεται ότι ο πρόεδροσ ι ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ ενεργεί πλθρωμζσ από τθν πάγια προκαταβολι. Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ωσ άνω 

διάταξθσ εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 74449/2010 Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2044) με τθν οποία 

προβλζπεται θ διαδικαςία ςφςταςθσ τθσ πάγιασ προκαταβολισ ςτισ τοπικζσ και δθμοτικζσ 

κοινότθτεσ, το φψοσ τθσ, οι υπόλογοι διαχειριςτζσ, οι δαπάνεσ που πλθρϊνονται με τθν 

πάγια προκαταβολι, κακϊσ και θ διαδικαςία αποκατάςταςισ τθσ. Επιπρόςκετα, με το 

άρκρο 37 του Β.Δ 17/5/-15-06-1959 (Α’ 114) «περί οικονομικισ διοίκθςθσ και λογιςτικοφ 

των διμων και κοινοτιτων» προβλζπεται ότι τα χρθματικά εντάλματα τθσ πάγιασ 

προκαταβολισ, εφόςον δεν χρθςιμοποιοφνται αμζςωσ, κατατίκενται από τον υπόλογο ςτθν 

Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι ςτο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο. 

Εντοφτοισ, από τθν εφαρμογι των παραπάνω διατάξεων, κακϊσ και από τισ πρόςφατεσ 

νομοκετικζσ διατάξεισ για τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ προζκυψαν προβλιματα ςτθ 

διαχείριςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ από τουσ κατά νόμο υπολόγουσ. Σα προβλιματα αυτά 

ςυνίςτανται κυρίωσ ςτο ότι: α) Σο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο ζχει περιζλκει ςτθν 

EUROBANK, θ οποία δεν ζχει υποκαταςτιματα ςε όλεσ τισ ζδρεσ των διμων. β) Θ κατάκεςθ 

του ποςοφ τθσ πάγιασ προκαταβολισ γίνεται ςε προςωπικό τραπεηικό λογαριαςμό του 

υπολόγου και, για το λόγο αυτό, δεν εμπίπτει ςτουσ ακατάςχετουσ λογαριαςμοφσ, με 

αποτζλεςμα, ςε περίπτωςθ προςωπικισ οφειλισ, να κατάςχεται μζροσ ι όλο το ποςό τθσ 

πάγιασ προκαταβολισ που παρζχεται για ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ, που ςχετίηονται με τισ 

αρμοδιότθτεσ των υπολόγων προζδρων - εκπροςϊπων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικά 

προςδιοριςμζνων αναγκϊν των τοπικϊν και δθμοτικϊν κοινοτιτων. γ) ε περίπτωςθ 

κανάτου του υπολόγου διαχειριςτι ο οικείοσ διμοσ δεν μπορεί να αναηθτιςει τα ποςά που 

ζχει καταβάλει, με αποτζλεςμα τθ δικαςτικι διεκδίκθςθ τουσ από τουσ κλθρονόμουσ του 

κανόντοσ ι άλλουσ δικαιοφχουσ όπωσ ελλθνικό δθμόςιο, τράπεηεσ, κ.λπ. 

Με τθν προτεινόμενθ, λοιπόν, διάταξθ αίρεται ο περιοριςμόσ ωσ προσ τα πιςτωτικά 

ιδρφματα ςτα οποία μπορεί να γίνει θ κατάκεςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ και παρζχεται θ 

δυνατότθτα να κατατίκεται αυτι ςε οποιοδιποτε τραπεηικό ίδρυμα εποπτεφεται από τθν 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Με τον τρόπο αυτό εξυπθρετοφνται καλφτερα οι τοπικζσ κοινότθτεσ 

που επιλζγουν τραπεηικό ίδρυμα με βάςθ τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτά. Θ κατάκεςθ 

γίνεται ςε λογαριαςμοφσ ειδικοφ ςκοποφ, των οποίων δεν είναι δικαιοφχοσ ο υπόλογοσ, 

αλλά ο οικείοσ Διμοσ ο οποίοσ δφναται να ζχει ξεχωριςτό λογαριαςμό για κάκε τοπικι ι 

δθμοτικι κοινότθτα. Θ επιλογι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ γίνεται μετά από πρόταςθ των 

υπολόγων διαχειριςτϊν και απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Σζλοσ προβλζπονται οι 

υπεφκυνοι κίνθςθσ των λογαριαςμϊν αυτϊν οι οποίοι δφναται να είναι και άλλα πρόςωπα 

πλθν του προζδρου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και κακορίηονται με απόφαςθ του 

οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

 



Άρκρο 41 

Διπλογραφικό φςτθμα ςτα Νομικά Πρόςωπα Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ  

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ επζρχεται τροποποίθςθ ςτο άρ. 33 του ν. 4257/2014. Θ 

τροποποίθςθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ του Διπλογραφικοφ υςτιματοσ Γενικισ και Αναλυτικισ 

Λογιςτικισ - Κοςτολόγθςθσ ςτα Ν.Π.Δ.Δ., ιδρφματα και ςυνδζςμουσ των διμων. Θ βαςικι 

δυςκολία εντοπίηεται ςτθν ζλλειψθ υπαλλιλων - λογιςτϊν ςτουσ ανωτζρω φορείσ για τθν 

τιρθςθ του Διπλογραφικοφ υςτιματοσ Λογιςτικισ, ςε ςυνδυαςμό με τον περιοριςμό που 

κζτει θ ιςχφουςα διάταξθ για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω εργαςίασ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ, 

όταν αυτά εξυπθρετοφνται ταμειακά από τον οικείο διμο. Σαυτοχρόνωσ, δεν προβλζπεται 

ρθτά από διάταξθ νόμου θ υποχρζωςθ του διμου να αναλάβει παράλλθλα με τθν ταμειακι 

εξυπθρζτθςθ του νομικοφ του προςϊπου και τθν τιρθςθ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

Ζτςι, με τθν παροφςα ςυμπλιρωςθ - τροποποίθςθ τθσ διάταξθσ, ορίηεται ότι, όταν ο διμοσ 

εξυπθρετεί ταμειακά τα νομικά του πρόςωπα και αυτά δεν διακζτουν υπάλλθλουσ με τθν 

απαιτοφμενθ άδεια λογιςτι, μπορεί να αναλαμβάνει και τθν τιρθςθ του διπλογραφικοφ 

ςυςτιματοσ λογιςτικισ τουσ, εφόςον διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό με τα απαραίτθτα 

τυπικά προςόντα, το οποίο μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ. ε 

περίπτωςθ που ο διμοσ δεν δφναται, λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου προςωπικοφ ι ζλλειψθσ 

επαρκοφσ προςωπικοφ για τθν ανάλθψθ αυτισ τθσ υποχρζωςθ, παρζχεται θ δυνατότθτα 

ςτο νομικό πρόςωπο, κατόπιν ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ οικείασ οικονομικισ επιτροπισ 

αναφορικά με τθν ςχετικά αδυναμία, να ανακζςει ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ-λογιςτι, κάκε 

εργαςία για τθν εφαρμογι του διπλογραφικοφ, βάςει τθσ παρ. 8 του άρκρου 209 του ν. 

3463/2006. Επίςθσ, το νομικό πρόςωπο μπορεί να προςφφγει ςτθν εφαρμογι των ίδιων 

διατάξεων, όταν ζχει μεν δικι του ταμειακι υπθρεςία, αλλά δεν ζχει το κατάλλθλο 

προςωπικό, ιτοι το προςωπικό με τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα, για τθν τιρθςθ του 

διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

 

Άρκρο 42 

Τποβολι οικονομικϊν ςτοιχείων Ο.Σ.Α. 

Με τθ προτεινόμενθ ςτθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ ρφκμιςθ, επιδιϊκεται θ 

διεφρυνςθ και ςυςτθματοποίθςθ ςε μια ενιαία διάταξθ των υπόχρεων φορζων τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ για υποβολι των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων που τθροφνται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν 

ολοκλθρωμζνθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των οικονομικϊν ςτοιχείων του ςυνόλου τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων που αςκεί το ΤΠ.Ε. ωσ φορζασ του 

Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ (ν. 3852/2010) και υπεφκυνο για τθ ςυλλογι ςτοιχείων 

των εν λόγω φορζων. 

 

Με τθ δεφτερθ παράγραφο αποςκοπείται θ αποτφπωςθ, ςε ενιαία διάταξθ, των κυρϊςεων, 

ςε περίπτωςθ μθ ενςωμάτωςθσ ι κακυςτερθμζνθσ ενςωμάτωςθσ των οικονομικϊν τουσ 



ςτοιχείων, με ςκοπό να λειτουργιςει αυτό αποτρεπτικά ςτθν εμφάνιςθ των εν λόγω 

ςυμπεριφορϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ. Ενδεικτικά, προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ μθ 

ενςωμάτωςθσ ι κακυςτζρθςθσ ενςωμάτωςθσ των ςτοιχείων, μπορεί, με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εςωτερικϊν να επιβάλλεται παρακράτθςθ ι μθ απόδοςθ μζρουσ ι ςυνόλου των 

Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Πόρων ςτον οικείο  

Ο.Σ.Α. 

 

 

Άρκρο 43 

Προλθπτικόσ ζλεγχοσ δαπανϊν περιφερειϊν  

Οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 17 του άρκρου 282 του ν.3852/2010 

προβλζπουν ότι, κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτακεροποίθςθσ και 

ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ και ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ, θ εκκακάριςθ, ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ και θ εντολι πλθρωμισ των δαπανϊν 

των περιφερειϊν διενεργείται από τισ υπθρεςίεσ δθμοςιονομικοφ ελζγχου (ΤΔΕ) του 

Τπουργείου Οικονομικϊν, που λειτουργοφν ςε κάκε περιφζρεια. 

Παρά το γεγονόσ ότι θ χϊρα βρίςκεται ακόμθ ςε πρόγραμμα ςτακεροποίθςθσ και 

ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ, θ προαναφερκείςα διάταξθ ζχει ιδθ ζμμεςα καταργθκεί, 

από τθν ψιφιςθ τθσ όμοιασ του άρκρου 69Γ του Τποκεφαλαίου 4 του ν.4270/2014, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε με το ν.4337/2015 και ιςχφει. φμφωνα με τθν τελευταία, από 1.1.2017 οι 

προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των περιφερειϊν, κακίςτανται αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ 

αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ του φορζα τουσ και αςκοφνται 

ςιμερα από τισ ΤΔΕ. 

Με τθν παροφςα προτεινόμενθ διάταξθ καταργείται και το δεφτερο εδάφιο τθσ 

παρ. 17 του άρκρου 282 του ν.3852/2010, που όριηε ότι κατά το ίδιο ωσ άνω χρονικό 

διάςτθμα δεν εφαρμόηεται το άρκρο 275 του ν.3852/2010, ιτοι ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ 

δαπανϊν των περιφερειϊν και των νομικϊν τουσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου από το 

Ελεγκτικό υνζδριο, ζτςι ϊςτε αυτόσ να εφαρμοςτεί από 1.1.2017. 

Επιςθμαίνεται ότι και πάλι με τον ν.4337/2015 τροποποιικθκε το άρκρο 31 του 

ν.4270/2014 και προβλζπεται, κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων του ν. 4129/2013, 

ότι δεν κα αςκείται από το Ελεγκτικό υνζδριο από 1.1.2019, προλθπτικόσ ζλεγχοσ ςτισ 

δαπάνεσ των ΟΣΑ. Ωςτόςο, μζχρι τθν προαναφερκείςα τουλάχιςτον θμερομθνία κρίνεται 

ςκόπιμο, ςτισ δαπάνεσ των περιφερειϊν και των νομικϊν τουσ προςϊπων, να αςκείται 

προλθπτικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο, προκειμζνου να αντιμετωπίηονται κατά 

τον ίδιο τρόπο οι δφο βακμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 



άρκρου 98 του υντάγματοσ, που κατοχυρϊνει τον προλθπτικό ζλεγχο ςτισ δαπάνεσ των 

ανωτζρω φορζων. 

  

 

Άρκρο 44 
Χριςθ «Σερματικϊν ςυςκευϊν αςφαλϊν πλθρωμϊν» 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ δίνεται θ δυνατότθτα και ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ να 

ειςπράττουν από του εκάςτοτε υπόχρεουσ ειδικοφσ φόρουσ, παράβολα, τζλθ ενςιμων, 

χαρτόςθμα, πρόςτιμα κλπ μζςω «Σερματικϊν ςυςκευϊν αςφαλϊν πλθρωμϊν» (P.O.S.) 

κακϊσ και δια μεταφοράσ χρθμάτων μζςω τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (web banking). 

Θ πρόβλεψθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ καταβολισ των 

οφειλόμενων, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δθλαδι για να εξαςφαλίηεται θ ςφννομθ ταμειακι 

διαχείριςθ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και μάλιςτα και ςε ςχζςθ με τισ ειςπράξεισ μζςω των 

ανωτζρω μεκόδων μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ . υνολικά, οι ρυκμίςεισ του άρκρου 

αυτοφ ςυμβάλλουν ςτθν προςαρμογι των ταμειακϊν ςυναλλαγϊν των Ο.Σ.Α. α’ και β’ 

βακμοφ και του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα με τουσ πολίτεσ με όρουσ 

ςφγχρονθσ οικονομίασ, προσ διευκόλυνςθ των εν γζνει ςυναλλαγϊν. Άλλωςτε, υπό τισ 

παροφςεσ οικονομικζσ περιςτάςεισ, θ καταβολι των εν γζνει οφειλϊν με μετρθτά, χωρίσ 

χριςθ των ςφγχρονων μεκόδων θλεκτρονικισ πλθρωμισ (web banking, κ.ά.) δεν 

διαςφαλίηει τθν εμπρόκεςμθ και τακτικι ανταπόκριςθ των οφειλετϊν ςτισ οικονομικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ. 

 

 

Άρκρο 45 

Σαμειακι υπθρεςία Ιδρυμάτων Περιφερειϊν - Οικονομικι διοίκθςθ ιδρυμάτων διμων 
Βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί δθμοςίου λογιςτικοφ και τθσ προβλεπόμενθσ 

διαδικαςίασ περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ, οι ΟΣΑ και τα νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (νπδδ) και ιδρφματα αυτϊν, οφείλουν να προςαρμόηονται ςτα 

ειδικότερα διαλαμβανόμενα ςε αυτι και ωσ εκ τοφτου είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ τόςο 

ταμειακισ, όςο και γενικότερα οικονομικισ υπθρεςίασ.  Ωςτόςο, ζχει παρατθρθκεί ςυχνά 

το φαινόμενο υποςτελζχωςθσ των νπδδ και ιδρυμάτων των ΟΣΑ, με αποτζλεςμα τθν 

αδυναμία εφαρμογισ των προαναφερόμενων διαδικαςιϊν. Και ενϊ για τα μεν νπδδ και 

ιδρφματα των διμων υπάρχει νομοκετικι διάταξθ που προβλζπει τι γίνεται ςε περίπτωςθ 

μθ φπαρξθσ τουλάχιςτον ταμειακισ υπθρεςίασ (βλ. παρ. 6 του άρκρου 166 του 

ν.3463/2006), για τθν περίπτωςθ των ιδρυμάτων των περιφερειϊν υπάρχει νομοκετικό 

κενό (υπενκυμίηεται ότι οι περιφζρειεσ δεν ζχουν νπδδ, άρκρο 201, ν.3852/2010). Με τθν 

ρφκμιςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ καλφπτεται το προαναφερκζν νομοκετικό κενό, 

αφοφ δίνεται θ δυνατότθτα ςτα ιδρφματα των περιφερειϊν που δεν ζχουν επαρκζσ ι 

κατάλλθλο προςωπικό να λειτουργιςει ολοκλθρωμζνα τόςο θ ταμειακι όςο και γενικότερα 

θ οικονομικι υπθρεςία τουσ από αυτοφσ  που τισ αςκοφν ςτθν οικεία περιφζρεια, κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ιδρφματοσ και απόφαςθσ του 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 



Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 236 του ν.3463/2006, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ όμοιεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 240 του ιδίου νόμου, οι διατάξεισ που  

ιςχφουν για τουσ διμουσ και αφοροφν τον οργανιςμό τθσ εςωτερικισ υπθρεςίασ, τον 

προχπολογιςμό, το οικονομικό ζτοσ, τον απολογιςμό, τθν ταμειακι υπθρεςία, τθ 

διαχείριςθ, τα δάνεια και τθν περιουςία, εφαρμόηονται και ςτα ιδρφματα και τα νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου αυτϊν. Δεν γίνεται όμωσ αναφορά για αναλογικι εφαρμογι 

των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων που αυτοί 

υποχρεοφνται να ςυντάςςουν, όπωσ π.χ. τουσ ιςολογιςμοφσ και τα αποτελζςματα χριςθσ 

τουσ. τθν περίπτωςθ αυτι, ενϊ για τουσ διμουσ προβλζπεται πριν τθν υποβολι αυτϊν 

των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για ζγκριςθ, να ελζγχονται από 

ζναν ορκωτό ελεγκτι – λογιςτι, δεν υπάρχει αντίςτοιχθ ρθτι πρόβλεψθ για τα ιδρφματα 

και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Ωσ εκ τοφτου, θ παρ. 2 τθσ παροφςασ διάταξθσ 

αντιμετωπίηει το παραπάνω ηιτθμα, διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ ελζγχου 

και εποπτείασ επί των ανωτζρω φορζων και κζτει μια ακόμθ προχπόκεςθ για χρθςτι 

διαχείριςθ των οικονομικϊν τουσ.  

 

 

Άρκρο 46 

Σροποποίθςθ του άρ. 79 του ν. 4316/2014 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ άρςθ τθσ επιβάρυνςθσ βεβαιωμζνων και 

λθξιπρόκεςμων, ζωσ τθν 30θ Νοεμβρίου 2014, οφειλϊν των διμων και των περιφερειϊν 

προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία, εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που 

ζχουν παραχκεί από τισ διατάξεισ του άρκρου 79 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), από τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ των ςχετικϊν Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων του εδαφίου α’ τθσ 

περ. αϋ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου. Με τον τρόπο αυτό, επιδιϊκεται θ απαλλαγι αυτϊν 

των οφειλϊν προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία από προςαυξιςεισ, 

τόκουσ και πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Θ ρφκμιςθ αυτι αποβλζπει αφενόσ ςτθ 

διευκόλυνςθ των οφειλετϊν Ο.Σ.Α. για τθν τακτοποίθςθ των οφειλϊν τουσ προσ το 

Ελλθνικό Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά ταμεία και αφετζρου ςτθν επαφξθςθ των δθμοςίων 

εςόδων, λόγω απαλοιφισ τυχόν επιβαρφνςεων επ’ αυτϊν.  

 

Άρκρο 47 

υμψθφιςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν Ο.Σ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τουσ 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, επιχειρείται θ επίλυςθ ηθτθμάτων που ανζκυψαν ςε διμουσ 

τθσ χϊρασ εισ βάροσ των οποίων εξοφλικθκαν οφειλζσ των ν.π.δ.δ. τουσ, οι οποίεσ 

αφοροφςαν ςε δαπάνεσ κυρίωσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φδρευςθσ. Θ 

εξόφλθςθ ζγινε ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του οικείου διμου, είτε επειδι ο μετρθτισ 

κατανάλωςθσ παραμζνει ςτο όνομα του διμου, είτε επειδι ζγινε κατάςχεςθ ςε βάροσ 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του, ζνεκα ειδικότερθσ και ευνοϊκότερθσ νομοκετικισ πρόβλεψθσ 

που ιςχφει για τθν εξόφλθςθ οφειλϊν προσ τισ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ. 



Ελλείψει, δε, νομικοφ ερείςματοσ δεν υφίςταται δυνατότθτα είςπραξθσ (επιςτροφισ) των 

ςχετικϊν ποςϊν από το ν.π.δ.δ. ςτον οικείο διμο. θμειϊνεται ότι οι καταςχζςεισ εισ χείρασ 

των διμων ωσ τρίτων για οφειλζσ που δεν δθμιουργικθκαν από αυτοφσ, δθμιουργεί 

ηθτιματα που άπτονται τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ και λειτουργίασ ςε μια 

ιδιαίτερα δυςχερι οικονομικι ςυγκυρία. Λαμβανομζνων υπόψθ των προαναφερκζντων, 

κατζςτθ επιβεβλθμζνο να παραςχεκεί θ δυνατότθτα, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 

ολοκλθρωκεί καταςχετιρια διαδικαςία εισ βάροσ διμων για οφειλζσ των ν.π.δ.δ. τουσ, 

όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται παραπάνω, να ςυμψθφίηουν τα ςχετικά ποςά από τουσ 

κεςμοκετθμζνουσ υπζρ αυτϊν πόρουσ προσ απόδοςθ.  

 

Άρκρο 48 

Ιςοςκζλιςθ ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν μικρϊν Διμων 

Θ προτεινόμενθ διάταξθ κρίνεται απαραίτθτθ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα 

των μειωμζνων εςόδων από τζλθ και θ αδυναμία ιςοςκζλιςθσ αυτϊν με τισ δαπάνεσ των 

αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κατά τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ των μικρϊν 

πλθκυςμιακά διμων. Είναι προφανζσ ότι μια υψθλι δαπάνθ, λ.χ. τθσ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ, όπωσ είναι θ αγορά ενόσ απορριμματοφόρου και ενϊ δεν υφίςταται ειδικι 

για το ςκοπό αυτό χρθματοδότθςθ, δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί με μοναδικι πθγι 

εςόδου τα τζλθ που δυνθτικά κα ζπρεπε να ειςπραχκοφν από μικρό αρικμό δθμοτϊν. 

Παρζχεται, ωσ εκ τοφτου, θ δυνατότθτα ςτο Διμο να καλφψει το ποςό που δεν μπορεί 

ρεαλιςτικά να ειςπραχκεί από τζλθ, από άλλα και μθ προοριςμζνα για ειδικό ςκοπό ζςοδά 

του. ε περίπτωςθ δε, που θ ανταποδοτικι υπθρεςία παρζχεται από νομικό πρόςωπο του 

Διμου, λ.χ. μια ΔΕΤΑ, παρζχεται, με τθν παράγραφο 2 τθσ διάταξθσ, θ δυνατότθτα ο Διμοσ 

που τθν ζχει ςυςτιςει να τθν χρθματοδοτεί, προκειμζνου τα τζλθ που αυτι πλζον επιβάλει 

ςτουσ δθμότεσ να μθν ξεπερνοφν ςε φψοσ αυτά που επιβάλει ο διμοσ τθσ ζδρασ του νομοφ, 

ι  θ ΔΕΤΑ του τελευταίου. Σζλοσ, επειδι ςκοπόσ τθσ διάταξθσ δεν είναι να παρουςιαςτεί το 

φαινόμενο, οι μικροί αυτοί διμοι να μθν επιβάλλουν κακόλου τζλθ ςτουσ δθμότεσ τουσ, 

προβλζπεται ότι κα πρζπει να ζχει λθφκεί τουλάχιςτον απόφαςθ επιβολισ τελϊν, το φψοσ 

των οποίων, εφόςον απαιτείται, κα μπορεί να φτάνει μζχρι το φψοσ των τελϊν που ζχει 

αποφαςίςει να επιβάλλει ο Διμοσ τθσ ζδρασ του νομοφ που αυτόσ ανικει, με ςκοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των πολιτϊν, τουλάχιςτον ςε επίπεδο νομοφ, οι οποίοι 

κα απολαμβάνουν τα ίδια αγακά και υπθρεςίεσ με τθν ίδια οικονομικι επιβάρυνςθ. 

 

                                                        Άρκρο 49 



                                               Μεταφορά μακθτϊν 

 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ δαπάνεσ μεταφοράσ μακθτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δαπανϊν για τθ διενζργεια των οικείων διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, που 

πραγματοποιικθκαν εντόσ του ζτουσ 2014, του πρϊτου τριμινου του ζτουσ 2015 και κατά 

τον μινα Ιανουάριο του οικονομικοφ ζτουσ 2016, που πραγματοποιικθκαν νομίμωσ πλθν 

όμωσ δεν τθρικθκε θ αναγκαία προχπόκεςθ ζγκριςθσ, προ τθσ διενζργειάσ τουσ, από τθν 

αρμόδια Οικονομικι Επιτροπι, λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν ενθμζρωςθ των αντίςτοιχων 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, κεωροφνται νόμιμεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι απαραίτθτθ 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ εκκακάριςθσ και πλθρωμισ των πιςτωτϊν ςε βάροσ των πιςτϊςεων 

των οικείων Περιφερειϊν του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. 

 

Άρκρο 50 

Μεταφορά πιςτϊςεων Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ. 

Με τθν διάταξθ του άρκρου αυτοφ, παρζχεται θ δυνατότθτα, κατά τθ διάρκεια του 

οικονομικοφ ζτουσ, να μεταφζρονται πιςτϊςεισ από ζργο ςε ζργο, ι/και προσ ενίςχυςθ 

άλλων πιςτϊςεων εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό, ι για εγγραφι νζων που δεν είχαν 

αρχικά προβλεφκεί, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ ανταποδοτικότθτασ ι του ειδικευμζνου 

χαρακτιρα των πιςτϊςεων και τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Θ ρφκμιςθ κρίνεται 

απαραίτθτθ, κακϊσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ ευζλικτου πλαιςίου ςε μια ιδιαίτερα 

αςφυκτικι οικονομικι ςυγκυρία. Οι διμοι καλοφνται, κατά περίπτωςθ, να διαχειριςτοφν 

καταςτάςεισ και ηθτιματα που χριηουν άμεςθσ οικονομικισ διευκζτθςθσ, ςτεροφμενοι 

ςυχνά ανάλογων πιςτϊςεων. Με τθν εν λόγω διάταξθ, λοιπόν, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτο 

δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίηει κατά τθν κρίςθ του, τθ μεταφορά πιςτϊςεων από ζργο 

ςε ζργο ι ςε οποιοδιποτε άλλο κωδικό αρικμό δαπάνθσ, τθσ οποίασ θ αναγκαιότθτα 

υλοποίθςθσ κεωρείται επιτακτικι (π.χ. άμεςθ εκτζλεςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ) 

ι μπορεί να κζτει ςε κίνδυνο τθν ομαλι οικονομικι λειτουργία του διμου, διαςφαλίηοντασ 

με τον τρόπο αυτό τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων και με 

γνϊμονα πάντα τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

 

Άρκρο 51 

Σακτοποίθςθ οικονομικϊν εκκρεμοτιτων των Ο.Σ.Α. προσ το Σ.Π.Δ. 

Με το άρκρο αυτό τροποποιείται θ παρ. 3 του άρκρου 81 του ν. 4316/2014 προκειμζνου να 

δοκεί νζα προκεςμία για τθν τακτοποίθςθ των πάςθσ φφςεωσ χρεωςτικϊν εκκρεμοτιτων 

διμων προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων. Θ παράταςθ κακίςταται αναγκαία, 

κακϊσ δεν κατζςτθ δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που τζκθκαν με παλαιότερθ 



ρφκμιςθ, λόγω αντικειμενικϊν δυςκολιϊν, θ επίλυςθ των οποίων κακίςτατο χρονοβόρα, 

όπωσ για παράδειγμα θ περάτωςθ εκκρεμϊν ελζγχων που αφοροφςαν ςτον προςδιοριςμό 

του ακριβοφσ ποςοφ του χρεωςτικοφ ανοίγματοσ. Σο ηιτθμα των χρεωςτικϊν ανοιγμάτων 

χρονίηει και χριηει τακτοποίθςθσ, κακϊσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ αυτά ειςπράττονται κατά 

τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε και, ωσ εκ τοφτου, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ λιψθσ όλων των μζτρων 

είςπραξθσ που προβλζπονται, όπωσ αναγκαςτικϊν εκτελζςεων επί κινθτϊν και ακινιτων 

των οικείων διμων. Θ εφαρμογι τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, κατά παρζκκλιςθ των 

αναφερόμενων ςε αυτι διατάξεων νόμου, γίνεται προσ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ανάμεςα ςτουσ Ο.Σ.Α.. 

Παράλλθλα, ειςάγεται για πρϊτθ φορά θ δυνατότθτα ςτουσ ΟΣΑ που δεν καταφζρουν να 

ςυνομολογιςουν ιςόποςα δάνεια με το ΣΠΔ να εξοφλοφν υποχρεωτικά το ποςό των 

χρεωςτικϊν ανοιγμάτων ςε είκοςι (20) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, με θμερομθνία καταβολισ 

κάκε δόςθσ μζχρι τθν 30θ Ιουνίου κάκε ζτουσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν 30θ Ιουνίου 2017, 

χωρίσ τθν επιβάρυνςθ επιπλζον τόκων και πρόςκετων επιβαρφνςεων. Για τθν διαπίςτωςθ 

τθσ ανωτζρω αδυναμίασ ςυνομολόγθςθσ νζου δανείου, αρμόδιο όργανο για να αποφαςίςει 

είναι το Διοικθτικό υμβοφλιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων. 

 

Σζλοσ, για να τελεςφοριςει θ διαδικαςία ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ διάταξθσ, παρζχεται θ 

δυνατότθτα, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σαμείου, που εγκρίνεται ςε 

ετιςια βάςθ με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν, να 

ςυμψθφίηονται αυτεπαγγζλτωσ τα βεβαιωμζνα ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων 

λθξιπρόκεςμα χρεωςτικά ανοίγματα των Ο.Σ.Α και των Νομικϊν Προςϊπων τουσ από τουσ 

Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π) ςε ποςοςτό που δεν επθρεάηει τθ ςυνζχιςθ τθσ 

ομαλισ λειτουργία τουσ.  

 

 

Άρκρο 52 

Απαλλαγι από τζλθ κυκλοφορίασ υπζρ ςυνδζςμων και Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν 

Αποβλιτων 

 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, οι κάκε είδουσ ςφνδεςμοι και Φορείσ Διαχείριςθσ τερεϊν 

Αποβλιτων (ΦοΔΑ), ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ, των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, απολαμβάνουν τισ απαλλαγζσ από τα τζλθ κυκλοφορίασ τθσ περίπτωςθσ (ε) 

τθσ παρ. 1 του αρ. 17 του ν. 2367/1953, όπωσ ιςχφει, τισ οποίεσ απολαμβάνουν και οι 

Διμοι. 

Θ ςφςταςθ ςυνδζςμων προβλζπεται από το ίδιο το φνταγμα (αρ. 102 παρ. 3), όπου 

ορίηεται ότι με νόμο μπορεί να προβλζπονται ςφνδεςμοι οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ για τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων των τελευταίων. 

Παράλλθλα, θ λειτουργία ΦοΔΑ προβλζπεται ιδθ από τισ διατάξεισ του ν. 1650/1986 «Για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» (όπου ορίηεται μεταξφ άλλων ότι υπόχρεοι φορείσ για 

τθ διαχείριςθ των ςτεριϊν αποβλιτων είναι οι ΟΣΑ) και  τθν υπ’ αρικμ. 50910/2727/2003 

ΚΤΑ, που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του νόμου αυτοφ. τθν τελευταία, περιγράφεται 

λεπτομερζςτερα το ζργο των ΦοΔΑ, ιτοι θ αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, αξιοποίθςθ και 



διάκεςθ των αποβλιτων, θ εκπόνθςθ μελετϊν, θ λειτουργία εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ 

αποβλιτων κ.ο.κ. 

Οι ανωτζρω φορείσ ζχουν τθ μορφι είτε του ςυνδζςμου είτε τισ ανϊνυμθσ εταιρείασ και 

επιτελοφν τθν ίδια αποςτολι τθν οποία ςυνοπτικά περιγράφουμε παραπάνω. 

τθν παρ. 1 του άρκρου 276 «Φορολογικζσ απαλλαγζσ και ατζλειεσ» του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006) ορίηεται ρθτά ότι «Οι Διμοι …, οι φνδεςμοι Διμων και 

Κοινοτιτων, … απαλλάςςονται εν γζνει από κάκε δθμόςιο, άμεςο ι ζμμεςο, δθμοτικό, 

κοινοτικό ι λιμενικό φόρο, τζλοσ, …». 

Παρά ταφτα, ζχει δθμιουργθκεί ερμθνευτικι αμφιβολία ωσ προσ τθν απαλλαγι ςυνδζςμων 

από τα τζλθ κυκλοφορίασ οχθμάτων, κατ’ επίκλθςθ παλαιότερεσ διάταξθσ, τθσ περίπτωςθσ 

(18) του αρ. 5 του ν. 2459/1997, θ οποία καταργοφςε ανάλογθ απαλλαγι που είχε, όμωσ, 

κεςπιςκεί με προϊςχφοντεσ κϊδικεσ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να καλοφνται οι 

ςυγκεκριμζνοι φορείσ, από τθν οικεία ΔΟΤ, να καταβάλουν υπζρογκα ποςά για τζτοιου 

είδουσ τζλθ. 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ επιχειρείται άρςθ τθσ ανωτζρω αμφιβολίασ, θ οποία μάλιςτα 

κρίνεται απολφτωσ επιβεβλθμζνο να καταλαμβάνει  όχι μόνο τουσ ςυνδζςμουσ αλλά και 

ςυνολικά τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ. Θ εκ 

του νόμου εξομοίωςθ των εν λόγω φορζων με τουσ διμουσ τθσ χϊρασ, και ςε ότι αφορά 

τθν απαλλαγι από τθν καταβολι τελϊν κυκλοφορίασ οχθμάτων, ςυνάδει πλιρωσ όχι μόνο 

με τθ νομικι μορφι τουσ αλλά, κυρίωσ, με τθν αποςτολι αυτϊν. 

 

Άρκρο 53 

Ρυκμίςεισ οφειλϊν προσ Ο.Σ.Α. α’ Βακμοφ 

Με τθ προτεινόμενθ διάταξθ, ειςάγεται δυνατότθτα ευνοϊκισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν προσ 

τουσ Ο.Σ.Α. ,που προζρχονται από τζλθ, φόρουσ, δικαιϊματα, ειςφορζσ, κακϊσ και τισ 

προςαυξιςεισ, τουσ τόκουσ και τα πρόςτιμα που τισ επιβαρφνουν. Με δεδομζνθ τθν 

παροφςα δυςχερι οικονομικι ςυγκυρία, θ παροχι ιςχυρϊν κινιτρων ςτουσ οφειλζτεσ 

κρίνεται αναγκαία, ζτςι ϊςτε να τακτοποιιςουν ςωρευμζνεσ και παρελκοφςεσ οικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ διμουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ αναμζνεται να ενιςχφςει το 

βακμό ειςπραξιμότθτασ εςόδων των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ, ιδιαίτερα αυτϊν που ανάγονται ςε 

παρελκόντα ζτθ, παρά τθ διαγραφι μζρουσ ι ολόκλθρων των προςτίμων και των 

προςαυξιςεων που επιβαρφνουν τισ ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ.  Θ παροφςα ρφκμιςθ 

καταλαμβάνει εκτόσ από τουσ Διμουσ και τα πάςθσ φφςεωσ νομικά πρόςωπα των Ο.Σ.Α.  

Αναλυτικότερα, με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι μποροφν να ρυκμιςτοφν οφειλζσ από νομικά ι 

φυςικά πρόςωπα προσ τουσ διμουσ αλλά και προσ τα νομικά πρόςωπα αυτϊν. τθ ρφκμιςθ 

μποροφν να υπαχκοφν και οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν εντόσ ενόσ μινα από τθ 

δθμοςίευςθ του νόμου, ϊςτε να καταλάβουν οι ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ τθσ διάταξθσ 

μεγαλφτερο εφροσ οφειλϊν. Περαιτζρω, ςτθν ίδια παράγραφο ορίηεται ότι θ διαγραφι των 

προςαυξιςεων κα γίνεται ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων, ϊςτε το κάκε φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο να μπορεί να υπαχκεί ςε όποια κατθγορία επικυμεί ανεξαρτιτωσ ποςοφ 

οφειλισ. το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου προβλζπεται δυνατότθτα υπαγωγισ ςτθν 



παροφςα ευνοϊκι ρφκμιςθ, οφειλϊν ιδθ ρυκμιςμζνων, εφόςον ο οφειλζτθσ κεωρεί ότι θ 

παροφςα μπορεί να αποβεί πιο ευνοϊκι για τθν αποπλθρωμι των οφειλϊν του.  

Με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι οι δόςεισ είναι ιςόποςεσ με εξαίρεςθ τθν τελευταία, ενϊ δεν 

επιβαρφνονται με προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Θ κακυςτζρθςθ καταβολισ 

δόςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 επιφζρει αφξθςθ τθσ μθνιαίασ δόςθσ κατά 5% του ποςοφ 

αυτισ. 

Με τθν παρ. 4 ςτισ οφειλζσ που μπορεί να ρυκμίηονται περιλαμβάνονται και οφειλζσ που 

τελοφν ςε αναςτολι, οφειλζσ που είναι ςε ρφκμιςθ, κακϊσ και οφειλζσ που εκκρεμοφν 

ενϊπιον δικαςτθρίων ι ενϊπιον τθσ οικείασ επιτροπισ επίλυςθσ φορολογικϊν διαφορϊν. 

Με τθν παρ. 5 ορίηεται θ προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του 

παρόντοσ άρκρου. Ενϊ με τθν παρ. 6 ορίηεται ότι αρμόδια όργανα για τθν απόφαςθ 

υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ είναι κατ’ αναλογία τα όργανα τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ του άρκρου 

170 του ν. 3463/2006. Με τθν παρ. 7 προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ ενϊ 

βρίςκεται ςε ρφκμιςθ καταβάλλει άπαξ το εναπομείναν ποςό μπορεί να τφχει των 

απαλλαγϊν των προςαυξιςεων για το ποςό αυτό.   Με τθν παρ. 8 προβλζπεται το ποςοςτό 

του ςυνόλου των οφειλϊν που πρζπει να ζχει καταβλθκεί ϊςτε ο διμοσ να δϊςει εντολι 

άρςθσ τθσ δζςμευςθσ προσ τθν οικεία ΔΟΤ.  Παράλλθλα, ρυκμίηονται τα κζματα των 

αναγκαςτικϊν μζτρων που ζχουν ξεκινιςει ςε βάροσ των οφειλετϊν. τθν παρ. 9 ορίηονται 

οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων των ρυκμιηόμενων οφειλϊν. Με τθν παρ. 10 

διαςφαλίηεται ότι οι απαιτιςεισ των διμων δεν κα παραγραφοφν λόγω τθσ επζκταςθσ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ αποπλθρωμισ των οφειλϊν. Με τθν παρ. 11 δίνεται θ δυνατότθτα και 

ςε πρόςωπα που ευκφνονται μαηί με τον οφειλζτθ να υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου. 

Ενϊ ςτθν παρ. 12 περιγράφονται οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο οφειλζτθσ μπορεί να χάςει 

τθν ευνοϊκι ρφκμιςθ των οφειλϊν του. Σζλοσ, με τθν παρ. 13 προβλζπεται ότι ποςά που 

ζχουν καταβλθκεί μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν επιςτρζφονται και δεν 

ςυμψθφίηονται. 

 

 

Άρκρο 54 

Επζκταςθ ρφκμιςθσ 

Με τθν εν λόγω διάταξθ επεκτείνεται ,ςτουσ Διμουσ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν, το 

πεδίο εφαρμογισ των αποφάςεων που εκδίδει ο Τπουργόσ Οικονομικϊν, κατ’ 

εξουςιοδότθςθ ειδικϊν διατάξεων (ειδικότερα του αρ. 8 του ν. 1284/1982 και του άρκρου 

πζμπτου παρ. 5 του ν. 2275/1994)  με τισ οποίεσ παρατείνεται και αναςτζλλεται θ καταβολι 

βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςειςμϊν, πλθμμφρων ι 

άλλων κεομθνιϊν από τισ οποίεσ προκαλοφνται ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςε μεγάλο αρικμό 

φορολογουμζνων και εφαρμόηονται αναλογικά οι ςχετικζσ προβλζψεισ.  

Με αυτόν τον τρόπο αυτό αίρεται θ υφιςτάμενθ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ των πλθγζντων 

ωσ προσ τισ οφειλζσ τουσ προσ το Δθμόςιο και τουσ Διμουσ, θ είςπραξθ των οποίων 

άλλωςτε διενεργείται και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κατά τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων 

Εςόδων (αρ. 167 παρ. 1 του ν.3463/2006). 

 

 



Άρκρο 55 

Σροποποίθςθ διαδικαςίασ επιβολισ και είςπραξθσ προςτίμων του άρκρου 21 του ν. 

4039/2012 (Α’ 15) 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, ενιςχφεται θ ςαφινεια ςτθ διαδικαςία επιβολισ των 

προςτίμων για παραβάςεισ του ν. 4039/2012 (Α’ 15) και κεςμοκετείται, θ διαδικαςία 

είςπραξισ τουσ από τουσ διμουσ, ςτα όρια των οποίων διαπιςτϊνεται θ παράβαςθ. 

υγκεκριμζνα, προβλζπεται ότι αρμόδια όργανα για τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων του 

άρκρου 21 του ν. 4039/2012 είναι και οι δθμοτικοί αςτυνομικοί. Επιπλζον διευκρινίηεται 

ότι τα ζςοδα από τα ςυγκεκριμζνα πρόςτιμα αποτελοφν ζςοδα των διμων ςτα όρια των 

οποίων διαπιςτϊνεται θ παράβαςθ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ 

των δθμοτικϊν καταφυγίων και κτθνιατρείων και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν που 

προκφπτουν από τθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ. Όπωσ ιδθ προβλεπόταν ςτο ν. 

4039/2012 δίνεται προκεςμία 10 θμερϊν για να εκφραςτοφν αντιρριςεισ ςτο αρμόδιο 

όργανο. Προβλζπεται τζλοσ, ότι ςτθν περίπτωςθ πλθρωμισ του προςτίμου εντόσ δζκα 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επιβολισ, καταβάλλεται μειωμζνο ςτο μιςό.  

 

 

Άρκρο 56 

Αποκατάςταςθ κοινοχριςτου χϊρου από αυκαίρετθ κατάλθψθ και προςωρινι αφαίρεςθ 

άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, ςε περίπτωςθ κακ’ υποτροπιν αυκαίρετθσ χριςθσ 

από τον δικαιοφχο 

Με τθν προτεινομζνθ αναδιατφπωςθ επιχειρείται, πρϊτον, θ άρςθ των χρονοβόρων 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, όςον αφορά ςτθν αποκατάςταςθ του κοινοχριςτου χϊρου από 

ςυντελεςκείςεσ ενζργειεσ αυκαίρετθσ κατάλθψθσ και, δεφτερον, θ κακιζρωςθ ευζλικτων 

και δραςτικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, οι οποίεσ κα διαφυλάξουν τον κοινόχρθςτο χϊρο. 

Σα δφο πρϊτα εδάφια του άρκρου αναδιατυπϊνουν τθν ιςχφουςα παράγραφο αφενόσ για 

τθν επιβολι προςτίμων ςτθν περίπτωςθ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου μεγαλφτερου από 

εκείνον για τον οποίο ζχει δοκεί άδεια, αφετζρου για τθν περίπτωςθ χριςθσ κοινόχρθςτου 

χϊρου χωρίσ κακόλου άδεια. τθν ςυνζχεια περιγράφεται θ διαδικαςία του επιτόπιου 

ελζγχου για τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ, θ οποία ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ και 

παράδοςθ ςχετικισ ζκκεςθσ ςτον παραβάτθ. Αν θ παράβαςθ δεν αρκεί εντόσ 7 θμερϊν τα 

αντικείμενα καταγράφονται και αφαιροφνται από τον κοινόχρθςτο χϊρο. Ο παραβάτθσ 

καλείται εντόσ προκεςμίασ τριϊν μθνϊν να αναηθτιςει τα αντικείμενα που 

απομακρφνκθκαν, πλθρϊνοντασ και το ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα τθσ απομάκρυνςθσ.  

Αν ο παραβάτθσ μετά τθν απομάκρυνςθ των αντικειμζνων προβεί ςε νζα παράβαςθ 

(δεφτερθ παράβαςθ) αφαιρείται προςωρινά θ άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για 

χρονικι διάρκεια 6 μθνϊν. Θ διάρκεια των 6 μθνϊν μπορεί να καταλαμβάνει είτε εν ιςχφ 

άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου είτε χρονικι περίοδο για τθν οποία δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα ζκδοςθσ νζασ άδειασ. Θ παραπάνω επιςιμανςθ γίνεται λόγω τθσ ετιςιασ 

ιςχφοσ τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου.  

 



Άρκρο 57 

Μιςκϊςεισ περιπτζρων και κυλικείων 

Με τθν ειςθγοφμενθ ρφκμιςθ παρατείνεται θ ιςχφσ των ενεργϊν μιςκωτικϊν ςυμβάςεων 

που είχαν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4254/2014 ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 10ετίασ , 

ϊςτε να εναρμονιςτοφν ωσ προσ τθ διάρκεια ιςχφοσ με το άρκρο 27 παρ. 2β του 

ν.4325/2015 (Α’ 47). Επίςθσ, με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ κανάτου του 

εκμιςκωτι, ο μιςκωτισ μπορεί να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του περιπτζρου μζχρι και 2 ζτθ, 

ζωσ τθν ζκδοςθ νζασ πράξθσ παραχϊρθςθσ ι τθν κατάργθςθ τθσ κζςθσ.   

 

Άρκρο 58 

Δθμοτικόσ Φόροσ Δωδεκανιςου 

Θ ρφκμιςθ ειςάγεται, προκειμζνου να επιλυκοφν οριςτικά ηθτιματα εφαρμογισ, που 

προζκυψαν  μετά τθν κατάργθςθ του Δθμοτικοφ Φόρου Δωδεκανιςου με το ν. 4336/2015. 

Θ κατάργθςθ του εν λόγω φόρου υλοποιικθκε ςε ςυμμόρφωςθ του νομοκζτθ προσ το 

νομολογιακό προθγοφμενο που διαμορφϊκθκε από τισ υπ’ αρικμ. 4504/2014 και 

4505/2014 αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ του τΕ. 

 

 Άρκρο 59  

Σροποποίθςθ του άρκρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) 

Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ κρίνεται απαραίτθτθ, κακϊσ θ παρ. 4 του αρ. 170 που προβλζπει 

τθν κατάκεςθ παραβόλου κατά τισ διατάξεισ του ν. 2648/1998 (Α’ 238) κακίςταται άνευ 

ουςίασ εφόςον, ζχει ιδθ αντικαταςτακεί θ παρ. 2 του άρκρου 170 του ν. 3463/2006 ,με το 

άρκρο 48 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) όπου προβλζπεται ότι τυχόν προβλεπόμενο από τθν 

νομοκεςία που ιςχφει για οφειλζτεσ του Δθμοςίου, παράβολο κατατίκεται υπζρ του Διμου.  

 

Άρκρο 60 

Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ Σ.Α.Π.  

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, επαναφζρεται ςε ιςχφ θ παρ. 18 του άρκρου 24 του ν. 

2130/1993 (Αϋ 62), ςφμφωνα με τθν οποία, προκειμζνου να ςυνταχτεί ςυμβόλαιο 

μεταβίβαςθσ ακινιτου απαιτείται βεβαίωςθ του Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ , ςτθν περιφζρεια του 

οποίου βρίςκεται το ακίνθτο από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν οφείλεται τζλοσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ. Θ βεβαίωςθ για τθ μθ οφειλι του ΣΑΠ κρίνεται απαραίτθτθ, κακϊσ παρζχει 

ςτουσ Ο.Σ.Α. δικλείδα αςφαλείασ για τθν είςπραξθ κεςμοκετθμζνου υπζρ αυτϊν εςόδου, 

όταν αυτι δεν διαςφαλίηεται μζςω τθσ είςπραξισ του από τουσ παρόχουσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ.  Παράλλθλα, οι πολίτεσ οι οποίοι προβαίνουν ςτθν αγορά ι ςτθν πϊλθςθ 

ακινιτου γνωρίηουν τθν οφειλι που φζρει το ακίνθτο. Περαιτζρω ςθμειϊνεται ότι ο 



υπολογιςμόσ του φψουσ του ΣΑΠ ςυνεχίηει να ρυκμίηεται από τθν παρ. 18, του άρκρου 24 

του Ν.2130/1993,χωρίσ καμία τροποποίθςθ.   

 

Άρκρο 61 

Σροποποίθςθ του άρκρου 32 του ν. 4304/2014 (Α’ 234) 

Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ κρίνεται απαραίτθτθ, για λόγουσ νομοτεχνικισ και ερμθνευτικισ 

ςυνζπειασ, προκειμζνου να εκλείψουν  προβλιματα εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 

32 του ν. 4304/2014. υγκεκριμζνα, από τον ςυνδυαςμό των παρ. 1 του άρκρου 5 και παρ. 

1 και 5 του άρκρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπωσ ιςχφει και ο οποίοσ εφαρμόηεται 

βάςει του άρκρου 167 του ν. 3463/2006 για τθν είςπραξθ των εςόδων των Ο.Σ.Α. προκφπτει 

ότι, μόνο εφόςον αυτά βεβαιωκοφν και καταςτοφν λθξιπρόκεςμα, μπορεί να 

επιβαρφνονται με τόκουσ ι και πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ. Σο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 32 του ν. 4304/2014 

καταλαμβάνει οφειλζσ που ακόμα δεν ζχουν βεβαιωκεί και ωσ εκ τοφτου δεν νοείται ςε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ επιβολι προςαυξιςεων. Ο όροσ «προςαυξιςεισ» που υπάρχει ςτο 

άρκρο δεν αφορά τισ ωσ άνω κατά Κ.Ε.Δ.Ε. επιβαρφνςεισ, αλλά ςχετίηεται με τα πρόςτιμα 

που προβλζπονται ςε βάροσ των παραβατϊν τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, από ειδικότερεσ 

διατάξεισ, που ρυκμίηουν τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ υποβολισ διλωςθσ, υποβολισ ανακριβοφσ 

διλωςθσ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ. Επομζνωσ, μετά τθν προτεινόμενθ διαγραφι 

προκφπτει με ςαφινεια  ότι δεν οφείλονται προςαυξιςεισ για οφειλζσ, οι οποίεσ δεν ζχουν 

βεβαιωκεί. Σζλοσ, με το εδάφιο που προςτίκεται αποτρζπεται θ επιβάρυνςθ των 

οφειλετϊν με υπζρογκα πρόςτιμα, διατθρϊντασ το χρονικό διάςτθμα επιβολισ αυτϊν ςτο 

όριο που τίκεται από τθν ιςχφουςα γενικι διάταξθ περί αποςβεςτικισ προκεςμίασ (άρ 2 

α.ν. 344/1968), ιτοι τα 5 ζτθ. 

 

Άρκρο 62 

Σζλοσ επί των ακακαρίςτων εςόδων καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Με τθν εν λόγω διάταξθ τροποποιείται το άρκρο 20 του ν. 2539/1997 (Α’244) αναφορικά με 

το επιβαλλόμενο, υπζρ των διμων, τζλοσ επί των ακακάριςτων εςόδων καταςτθμάτων 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (Κ.Τ.Ε.). Θ εν λόγω ρφκμιςθ αποςκοπεί αφενόσ να 

αποςαφθνίςει το υποκειμενικό πεδίο επιβολισ του τζλουσ αυτοφσ, ενόψει και τθσ ςχετικισ 

πολυνομίασ επί του ηθτιματοσ αυτοφ, και αφετζρου να επανακακορίςει το επιβαλλόμενο 

ποςοςτό, ενόψει των νζων ςυνκθκϊν που ζχουν προκφψει. Ζτςι ςτισ περιπτϊςεισ που 

ιςχφει το ςφςτθμα του αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων το τζλοσ 

ορίηεται, όπωσ εξάλλου ίςχυε μζχρι τϊρα, απευκείασ από το νόμο. Για δε τισ περιπτϊςεισ 

Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ όπου δεν ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των 

ακινιτων, το τζλοσ δφναται να επιβάλλεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ οικονομικισ τουσ αυτοτζλειασ (άρκρο 102 παρ. 

4 υντάγματοσ). Επιπλζον, προβλζπεται θ υπαγωγι ςτο ανωτζρω τζλοσ των ανάλογων 

επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ των εμπορικϊν κζντρων και των πολυκαταςτθμάτων. 



Περαιτζρω, ςτισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ επιβάλλεται το ανωτζρω τζλοσ κατόπιν απόφαςθσ 

του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςυμπεριλαμβάνονται πλζον και οι ςχολζσ καταδφςεων, κακότι 

και αυτζσ υπάγονται ςε εκείνεσ τισ κατθγορίεσ καταςτθμάτων, οι οποίεσ διακρίνονται από 

ζντονθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ιδίωσ κατά τθ κερινι περίοδο. Σζλοσ, με τθν 

προτεινόμενθ διάταξθ τθσ παρ. 7 αποςαφθνίηεται, ςτο πλαίςιο των διατάξεων που διζπουν 

τθν επιβολι του τζλουσ των ακακαρίςτων εςόδων, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ζτςι ϊςτε να 

αποφευχκοφν οποιεςδιποτε διαφοροποιιςεισ ι αμφιςβθτιςεισ αναφορικά με τθν 

προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ φλθσ. Ο διαχωριςμόσ των ειςοδθμάτων που προκφπτουν 

από διαφορετικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςυμπεριλαμβάνεται άλλωςτε και ςτο 

ςυμπζραςμα τθσ ςχετικισ  υπ’ αρίκμ. 99/2016 ατομικισ Γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ.      

 

Θ προτεινόμενθ διάταξθ κακίςταται αναγκαία δεδομζνθσ τθσ τροποποίθςθσ που επιλκε 

ςτα αναφερόμενα επί των αδειϊν των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

ςτοιχεία βάςει τθσ νζασ Τγειονομικισ Διάταξθσ Τ1Γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 (β’ 2718) αλλά και 

του νζου πλαιςίου λειτουργίασ των καταςτθμάτων αυτϊν, κατ’ εφαρμογι του ν. 4442/2016 

(Α’ 230). το πλαίςιο αυτό, θ προτεινόμενθ διάταξθ αποςκοπεί ςτθν προςαρμογι τθσ 

υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ ςτθ διαμορφωκείςα πραγματικι ςυνκικθ λειτουργίασ των 

επιχειριςεων που υπόκεινται ςτο εν λόγω τζλοσ. Με τον τρόπο αυτό αποςκοπείται θ 

αφξθςθ των εςόδων των διμων, λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ τθν ανάγκθ για ορκολογικι και 

αναλογικι επιβάρυνςθ των ιδιοκτθτϊν κζντρων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

Άρκρο 63 

Δικαιϊματα χριςθσ πόςιμου φδατοσ 

φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 12 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Αϋ 171), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, οι κάτοχοι άδειασ εμπορίασ των ποςίμων ιαματικϊν ι μθ 

ιαματικϊν νερϊν που διατίκενται είτε ςε φυςικι κατάςταςθ είτε κατόπιν ανάμειξθσ με 

χθμικζσ ι άλλεσ ουςίεσ ι χυμοφσ και με οποιαδιποτε ονομαςία, κατάςταςθ και 

ςυςκευαςία, υποχρεοφνται να καταβάλουν δικαίωμα υπζρ των διμων ςτα όρια των οποίων 

βρίςκονται τα νερά. Σο δικαίωμα αυτό, το οποίο ςυνίςταται ςε ποςοςτό επί των ςυνολικϊν 

πωλιςεων τθσ επιχείρθςθσ, κακορίηεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου εντόσ των 

ορίων που κζτει ο νόμοσ. Υςτερα από επανειλθμμζνεσ τροποποιιςεισ του νόμου, το 

ποςοςτό αυτό ζχει μειωκεί πλζον ςθμαντικά και κυμαίνεται μεταξφ 1,5 τοισ χιλίοισ ζωσ 3 

τοισ χιλίοισ και 1,5 τοισ χιλίοισ ζωσ 2 τοισ χιλίοισ, όταν γίνεται πρόςμιξθ του νεροφ με 

χυμοφσ.  

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ και προσ άρςθ των αδικιϊν εισ βάροσ των διμων, που ζχουν 

δθμιουργθκεί από τισ ανωτζρω μειϊςεισ, προβλζπεται θ αφξθςθ των ποςοςτϊν επί τθ 

βάςει των οποίων υπολογίηεται το ςχετικό δικαίωμα υπζρ των διμων. Με τθ νζα ρφκμιςθ 

το φψοσ του δικαιϊματοσ ανακακορίηεται ςε ποςοςτό από 3 τοισ χιλίοισ ζωσ 5 τοισ χιλίοισ 

και από 3 τοισ χιλίοισ ζωσ και 3,5 τοισ χιλίοισ, όταν γίνεται πρόςμιξθ του νεροφ με χυμοφσ. 



Επιπλζον, διευκολφνεται και ο τρόποσ είςπραξθσ των δικαιωμάτων αυτϊν κακϊσ ο 

υπόχρεοσ υποχρεοφται πλζον να καταβάλει ο ίδιοσ το ςχετικό δικαίωμα και μάλιςτα μζςα 

ςτο πρϊτο δεκαιμερο  του επόμενου μινα από τθν ζκδοςθ των παραςτατικϊν πωλιςεων. 

ε περίπτωςθ δε μθ καταβολισ ι εκπρόκεςμθσ καταβολισ το δικαίωμα επιβάλλεται 

προςαυξθμζνο με ιςόποςο αντίτιμο. Σζλοσ, επαναλαμβάνεται θ ρφκμιςθ που ίςχυε και με 

το προθγοφμενο κακεςτϊσ, με βάςθ τθν οποία όταν το νερό που διατίκεται ανικει ςε 

Διμουσ, το φψοσ του δικαιϊματοσ κακορίηεται ελεφκερα με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου.    

 

Άρκρο 64 

Φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ Ο.Σ.Α. 

Με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 39 του ν. 4172/2013, ορίηεται ότι 

ςτθν ζννοια του ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία εμπίπτει το ειςόδθμα, ςε χριμα ι ςε 

είδοσ, που προκφπτει από τθν εκμίςκωςθ ι τθν ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι τθ δωρεάν 

παραχϊρθςθ χριςθσ γθσ και ακινιτων. το άρκρο 46 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι από το 

φόρο ειςοδιματοσ απαλλάςςονται οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ, με εξαίρεςθ το ειςόδθμα 

που αποκτοφν από κεφάλαιο (το οποίο περιλαμβάνει το ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία) 

και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 

το πεδίο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων εμπίπτουν και οι Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ, οι 

οποίοι, μεταξφ άλλων, ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά για ςτζγαςθ ςχολείων ι μονάδων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, παιδικϊν 

ςτακμϊν, Κ.ΑΠ.Θ, εγκαταςτάςεων φιλοξενίασ προςφφγων και μεταναςτϊν, κακϊσ και 

άλλων κοινωφελϊν χριςεων, ιτοι ακίνθτα δθμόςιου χαρακτιρα που εξυπθρετοφν 

κοινωνικό ςκοπό.  

φμφωνα με το άρκρο 29 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), μζχρι και το ζτοσ 2013, προβλεπόταν 

ρθτά θ απαλλαγι από τον φόρο ακίνθτθσ περιουςίασ για τα ακίνθτα των Ο.Σ.Α. που 

ιδιοχρθςιμοποιοφνταν (παρ. 1 περ. θ’) κακϊσ και αυτϊν που παραχωροφνταν δωρεάν κατά 

χριςθ (παρ. 1 περ. κ’). Επιπλζον, με το άρκρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προβλζφκθκε ότι 

απαλλάςςονται από τθν καταβολι του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιϊματα ςτα ακίνθτα που ανικουν 

ςε Ο.Σ.Α. και ιδιοχρθςιμοποιοφνται ι παραχωροφνται δωρεάν ςτο Δθμόςιο. Κατά ςυνζπεια, 

λαμβάνοντασ υπόψθ και το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ επιβάρυνςθσ που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν οι Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ, θ διάταξθ του άρκρου αυτοφ κρίνεται αναγκαία, 

προκειμζνου οι εν λόγω φορείσ να εξαιροφνται ςαφϊσ από τθν καταβολι του φόρου 

ειςοδιματοσ που τουσ αντιςτοιχεί για όςα ακίνθτα ιδιοχρθςιμοποιοφνται ι παραχωροφνται 

κατά χριςθ, χωρίσ αντάλλαγμα, ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι ςε ν.π.δ.δ., εφόςον προορίηονται 

για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν που ρθτά αναφζρονται ςτθν προτεινόμενθ διάταξθ, ιτοι 

εφόςον πρόκειται για ακίνθτα δθμοςίου χαρακτιρα που εξυπθρετοφν κοινωνικό ςκοπό. 

 

Άρκρο 65 



Διευκόλυνςθ τθσ είςπραξθσ ιδίων εςόδων των Ο.Σ.Α. 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τροποποιοφνται υφιςτάμενεσ διατάξεισ νόμων ϊςτε να 

διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ των υπθρεςιϊν των διμων ςε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που 

αφοροφν τουσ υπόχρεουσ και τθροφνται από άλλουσ φορείσ με απϊτερο ςτόχο τθν 

περεταίρω βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των εςόδων τουσ. υγκεκριμζνα, με τθν πρϊτθ 

παράγραφο του προτεινόμενου άρκρου, αντικακίςταται θ παρ. 3 του αρ. 261 του ν. 

3852/2010 ζτςι ϊςτε να προβλζπεται ρθτά πλζον θ ατελισ και δωρεάν παροχι των 

αιτοφμενων από τουσ Διμουσ ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν ακίνθτθ περιουςία και ςτο 

ειςόδθμα των υπόχρεων και τθροφνται από άλλουσ φορείσ. Παράλλθλα προβλζπεται πλζον 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν εντόσ τθσ οποίασ οι κατονομαηόμενοι φορείσ οφείλουν να 

παρζχουν τα ςτοιχεία που τουσ ηθτοφνται από τουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ 

τθσ φορολογικισ τουσ αρμοδιότθτασ.  

Περαιτζρω, με τθ δεφτερθ παράγραφο ειςάγεται ρθτά ςτο ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο 

υποχρζωςθ του διαχειριςτι του δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ και των 

προμθκευτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ να διαβιβάηουν αμελθττί ςτουσ διμουσ τα ςτοιχεία 

τιμολόγθςθσ και εν γζνει τα δεδομζνα των υπόχρεων που τθροφνται για τθ ςυνείςπραξθ 

των ποςϊν που αφοροφν ςτα δθμοτικά τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. Με τον τρόπο 

αυτό δεν απαιτείται πλζον θ υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από τουσ Διμουσ, ςε όφελοσ των 

δθμοτικϊν εςόδων. 

 

Άρκρο 66 

Παραχϊρθςθ χριςθσ πλατειϊν και άλλων κοινόχρθςτων χϊρων ζναντι τζλουσ, χωρίσ 
δθμοπραςία 

Με το προτεινόμενο άρκρο προςτίκενται εδάφια ςτθν παρ. 10 του άρκρου 13 του από 

20.10.1958 βαςιλικοφ διατάγματοσ, ϊςτε να ρυκμιςτεί θ δυνατότθτα παραχϊρθςθσ –ζωσ 

και δζκα θμζρεσ- από τουσ διμουσ κοινόχρθςτων χϊρων, χωρίσ δθμοπραςία, με ςκοπό τθ 

διεξαγωγι εκδθλϊςεων, οι οποίεσ ρθτά αναφζρονται ςτο προτεινόμενο άρκρο και 

αφοροφν εκδθλϊςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ι δράςεισ τουριςτικισ, πολιτιςτικισ, 

καλλιτεχνικισ ι δθμόςιασ εμπορικισ προβολισ. Ο κακοριςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων 

που δφναται να παραχωροφνται για όλωσ πρόςκαιρθ χριςθ για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ 

κακορίηεται με κανονιςτικι απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. τθν ίδια ι ςε άλλθ 

όμοια απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ορίηονται οι ειδικότεροι όροι, θ διαδικαςία 

παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ των κοινοχριςτων χϊρων και τα επιβαλλόμενα τζλθ. Θ διάταξθ 

κρίνεται ςκόπιμθ, για τθν αποφυγι των χρονοβόρων διαδικαςιϊν δθμοπράτθςθσ και για να 

είναι εφικτι θ ζγκαιρθ διαςφάλιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων που διαχειρίηονται οι διμοι 

για παραχωριςεισ περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

αντίκετθ ρθτι πρόβλεψθ ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Άρκρο 67 

Καταβολι οφειλϊν από προςκυρϊςεισ και ρυμοτομιςεισ 



Λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα εμπρόκεςμθσ ανταπόκριςθσ των 

Δθμοτϊν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ Διμουσ που απορρζουν από οφειλζσ 

αποηθμίωςθσ λόγω προςκφρωςθσ ι ρυμοτόμθςθσ εκτάςεων, ςε εφαρμογι του ςχεδίου 

πόλεωσ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, διευκολφνεται θ καταβολι των 

υποχρεϊςεων αυτϊν, αφοφ διευρφνεται ο χρόνοσ αποπλθρωμισ, μειϊνεται το επιτόκιο 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ και μετατρζπονται οι δόςεισ από ετιςιεσ ςε μθνιαίεσ. 

Σαυτόχρονα, διευκολφνεται θ προςπάκεια των Διμων να ειςπράξουν οφειλζσ 

προθγουμζνων ετϊν, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν οικονομικι τουσ κζςθ. Θ ρφκμιςθ τθσ πρϊτθσ 

παραγράφου κρίνεται απαραίτθτθ, προκειμζνου να αρκεί ο περιοριςμόσ ωσ προσ τον 

ελάχιςτο αρικμό δόςεων και να εναρμονιςτοφν οι επιβαρφνςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 

με τα ιςχφοντα για τθν είςπραξθ δθμοςίων εςόδων. Με τισ ρυκμίςεισ τθσ δεφτερθσ 

παραγράφου, απαλλάςςονται από το νόμιμο τόκο και από κάκε άλλθ προςαφξθςθ οφειλζσ 

προσ διμουσ από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 26 του ν. 1828/1989, που 

ζχουν βεβαιωκεί μζχρι τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου, ανεξαρτιτωσ αν ζγινε διακανονιςμόσ 

τθσ εξόφλθςισ τουσ ςε δόςεισ. Οι τόκοι και οι λοιπζσ προςαυξιςεισ, που ζχουν καταβλθκεί, 

ςυμψθφίηονται ςτο κεφάλαιο τθσ κφριασ οφειλισ, ενϊ τόκοι που ζχουν βεβαιωκεί 

αυτοτελϊσ, για δόςεισ που ζχουν εξοφλθκεί άτοκα ςτο παρελκόν, διαγράφονται. Για τον 

ςυμψθφιςμό, γίνεται νζα βεβαίωςθ και διακανονιςμόσ εξόφλθςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ ίδιασ παραγράφου, όπωσ τροποποιείται με το παρόν 

άρκρο.  

 

Άρκρο 68 

Απόδοςθ χρθματικϊν διακεςίμων από τον λογαριαςμό «Φόροσ ηφκου υπζρ Διμων και 

Κοινοτιτων» ςε μικροφσ νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ διμουσ 

Με τθ διάταξθ του άρκρου αυτοφ κακίςταται δυνατι θ απόδοςθ ςε μικροφσ 

νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ διμουσ τθσ χϊρασ, των χρθματικϊν διακεςίμων του 

λογαριαςμοφ που τθρείται ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων με τίτλο «Φόροσ 

ηφκου υπζρ Διμων και Κοινοτιτων». Ειδικότερα, βάςει τθσ διάταξθσ του άρκρου 39 του 

Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (Αϋ 171), ςτον λογαριαςμό αυτόν κατετίκετο, από τισ επιχειριςεισ 

παραγωγισ ηφκου, ο φόροσ 3% επί τθσ αξίασ του πωλοφμενου, ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 

ηφκου, υπζρ των Διμων. Ο εν λόγω φόροσ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων των 

περ. 13, 14 τθσ Τποπαραγράφου Δ12 του άρκρου 2 του ν.4336/2015 (Αϋ 94), καταβαλλόταν, 

από 19.8.2015 και μετά, υπζρ του Δθμοςίου, ενϊ με τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων του 

άρκρου 57 του ν.4389/2016 (Αϋ 94) καταργικθκε, χωρίσ ωςτόςο να ζχουν προοβλεφκεί 

μεταβατικζσ διατάξεισ, αναφορικά με τθν απόδοςθ των διακεςίμων που είχαν 

ςυγκεντρωκεί ςτο λογαριαςμό, για πωλιςεισ ηφκου που είχαν πραγματοποιθκεί πριν από 

τθν 19.8.2015. 

Με τθ διάταξθ του άρκρου αυτοφ προβλζπεται θ απόδοςθ, ςε μικροφσ νθςιωτικουσ 



και ορεινοφσ διμουσ τθσ χϊρασ, με κριτιρια που ςυνδζονται με τα γεωμορφολογικά 

(νθςιωτικότθτα, ορεινότθτα) και δθμογραφικά (πραγματικόσ πλθκυςμόσ) χαρακτθριςτικά 

των διμων, των κατατεκειμζνων, ςτον ςχετικό λογαριαςμό του Σαμείου Παρακατακθκϊν 

και Δανείων, χρθματικϊν ποςϊν, που αφοροφν ςτον ειςπραχκζντα φόρο 3%, για πωλιςεισ 

ηφκου που πραγματοποιικθκαν ζωσ και τθν 18.8.2015,  

 

Άρκρο 69 

Κακολικι διαδοχι Ν.Π.Δ.Δ. ςε Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ 

Με τθν αντικατάςταςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 241 του ν. 

3463/2006, που αποτυπϊνεται ςτο παρόν άρκρο, αποςαφθνίηεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ 

ενόσ νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου, εκτόσ από τθν περιουςία του, που περιζρχεται 

ςτο διμο που το ζχει ςυςτιςει, αυτόσ αναλαμβάνει και όλα τα εμπράγματα και ενοχικά 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ζναντι τρίτων. Θ διευκρίνιςθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ, 

προσ άρςθ αμφιβολιϊν ότι θ ζννοια τθσ περιουςίασ ενόσ νομικοφ προςϊπου περιλαμβάνει 

όχι μόνον το ςφνολο του ενεργθτικοφ (υλικϊν ι άυλων αγακϊν), αλλά και το ςφνολο των 

υποχρεϊςεϊν του, επίςθσ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ 

από όλουσ τουσ διμουσ. Δεδομζνου ότι τα εν λόγω νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου 

ςυςτινονται από το διμο, θ οικονομικι τουσ διοίκθςθ και λειτουργία ελζγχεται από το 

οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο, αυτά λαμβάνουν τακτικι ετιςια επιχοριγθςθ από αυτόν, αλλά 

δεδομζνου ότι θ δθμιουργία οφειλϊν προσ τρίτουσ οφείλεται, κατά κφριο λόγο, ςτθν μθ 

απόδοςθ από τον διμο του ςυνόλου τθσ επιχοριγθςθσ αυτισ, κακίςταται αυτονόθτο ότι, 

ςε περίπτωςθ κατάργθςισ τουσ, ο διμοσ πρζπει να είναι ο κακολικόσ διάδοχοσ όλων των 

υποχρεϊςεων και απαιτιςεων τουσ. Επιπρόςκετα και προσ αποτφπωςθ τθσ πραγματικισ 

οικονομικισ εικόνασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που μεταβιβάηονται ςτον διμο, 

προβλζπεται θ διαδικαςία διενζργειασ απογραφισ των πάςθσ φφςεωσ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων των καταργοφμενων νομικϊν προςϊπων που περιζρχονται ςε αυτόν. Επιπλζον, 

ςτο πλαίςιο των ανωτζρω είναι απαραίτθτο να προβλεφκεί ρθτά ότι ο διμοσ υπειςζρχεται 

αυτοδικαίωσ και ςε όλεσ τισ εκκρεμείσ δίκεσ του καταργοφμενου νομικοφ προςϊπου, 

εξομοιοφμενοσ με κακολικό διάδοχό τουσ. 

 

Άρκρο 70 

υγκρότθςθ Επιτροπισ Εκτίμθςθσ Ακινιτων ςτισ Περιφζρειεσ 

Με το άρκρο 13 παρ. 4 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179) ορίηεται ότι το τίμθμα των ακινιτων των 

Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων προσ εκποίθςθ κακορίηεται από επιτροπι που ορίηεται από 

το νομαρχιακό ςυμβοφλιο. Μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ των διατάξεων του άρκρου 273 παρ. 1 του 

ν. 3852/2010 (Α’ 87) και κατ’ εφαρμογι των κανόνων διαδοχισ των οργάνων των Ο.Σ.Α., θ 

αντίςτοιχθ επιτροπι ςυγκροτείται από το οικείο Περιφερειακό υμβοφλιο ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ και όχι Περιφερειακισ Ενότθτασ. Προκειμζνου να καταςτεί πιο ευζλικτθ θ 



λειτουργία αυτϊν των επιτροπϊν, κρίνεται ςκόπιμο να ειςαχκεί θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ 

περιςςοτζρων τθσ μίασ επιτροπϊν εντόσ τθσ ίδιασ περιφζρειασ, ςε επίπεδο Περιφερειακισ 

Ενότθτασ. Με δεδομζνο ότι, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 3852/2010, ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ, εκδόκθκαν αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν ανά Περιφερειακι Ενότθτα, 

λόγω διαφορετικισ ερμθνείασ τθσ ςχετικισ διάταξθσ, ορίηεται ότι οι ςχετικζσ αποφάςεισ 

κεωροφνται νόμιμεσ, εφόςον δεν πάςχουν ακυρότθτασ για άλλουσ λόγουσ. 

Άρκρο 71 

Μεταβίβαςθ ςχολικϊν ακινιτων ςτουσ Διμουσ 

Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιτελεί ειδικό ςκοπό, επ’ ωφελεία των διμων, ςτουσ οποίουσ 

μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ, μαηί με τον εξοπλιςμό τουσ, ακίνθτα χαρακτθριςμζνα, μζχρι 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςτα οικεία ρυμοτομικά ςχζδια, ωσ κατάλλθλα για 

τθν κάλυψθ αναγκϊν ςχολικισ ςτζγθσ, που με οποιονδιποτε τρόπο ζχουν περιζλκει ςτισ 

πρϊθν νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ και ανικαν ςε αυτζσ κατά κυριότθτα, χωρίσ να ζχουν 

ανεγερκεί ςε αυτά, ςχολικζσ μονάδεσ.  

Θ εν λόγω διάταξθ κρίνεται αναγκαία, κακόςον θ αρμοδιότθτα ανζγερςθσ ςχολικϊν 

μονάδων μεταβιβάςκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 94 του ν. 3852/2010 από τισ πρϊθν 

νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ ςτουσ διμουσ τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, και επειδι δεν 

μεταβιβάςκθκαν τα εμπράγματα δικαιϊματα που ςυνδζονταν με τισ μεταφερόμενεσ 

αρμοδιότθτεσ από τισ πρϊθν Ν.Α. ςτουσ διμουσ, τα ακίνθτα τα οποία είχαν περιζλκει ςτθν 

κυριότθτα των νομαρχιακϊν αυτοδιοικιςεων κακ’ οποιονδιποτε τρόπο, με ςκοπό τθν 

ανζγερςθ ςχολικισ ςτζγθσ, παρζμειναν ςτθν κυριότθτα των νομαρχιακϊν αυτοδιοικιςεων, 

χωρίσ όμωσ οι τελευταίεσ να μποροφν να προχωριςουν ςτθν ανζγερςθ ςχολικϊν μονάδων.  

Για τθν κτθματολογικι τακτοποίθςθ των άνω ακινιτων, προβλζπεται ζκδοςθ ςχετικισ 

διαπιςτωτικισ πράξθσ από τον υντονιςτι ι τον αςκοφντα χρζθ Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, με τθν οποία μεταγράφονται ατελϊσ ςτα βιβλία 

μεταγραφϊν του οικείου Τποκθκοφυλακείου ι Κτθματολογικοφ Γραφείου. 

Επίςθσ, με διαπιςτωτικι πράξθ του υντονιςτι ι του αςκοφντα χρζθ Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μεταβιβάηονται ςτουσ οικείουσ διμουσ και οι ςχολικζσ 

μονάδεσ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ ανζγερςθσ, μαηί με τον εξοπλιςμό τουσ μόλισ 

αποπερατωκοφν και παραλθφκοφν νομίμωσ. 

 

Άρκρο 72 

Προκεςμία μεταγραφισ αποφάςεων για ακίνθτθ περιουςία δθμοςίων ςχολείων 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, ορίηεται ότι, μετά τθν ζκδοςθ τθσ διαπιςτωτικισ απόφαςθσ 

του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθ μεταβίβαςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ των δθμοςίων ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςτουσ πρωτοβάκμιουσ Ο.Σ.Α., κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 1894/1990(Αϋ110), θ 

μεταγραφι τθσ απόφαςθσ αυτισ ςτα κατά τόπουσ αρμόδια υποκθκοφυλακεία και 

κτθματολογικά γραφεία γίνεται ατελϊσ, κατόπιν αιτιματοσ του αρμοδίου διμου. Θ 

ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου ότι ζχει εκπνεφςει θ προκεςμία που ζκετε θ 



τελευταία μεταβατικι διάταξθ του άρκρου 41 του ν. 4257/2014 (Αϋ 93) και εκκρεμεί θ 

μεταγραφι ςχετικϊν αποφάςεων ςτα Τποκθκοφυλακεία, για τθ μεταβίβαςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ των δθμοςίων ςχολείων. 

 

Άρκρο 73 

Σροποποίθςθ τθσ παρ. 1α του άρκρου 100 του ν. 3852/2010 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ διεφρυνςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ 

ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο αντικείμενό τουσ και θ 

υλοποίθςθ προμθκειϊν κάκε είδουσ. Θ προςκικθ αυτι κρίνεται αναγκαία κακϊσ θ μθ 

ςυμπερίλθψθ μζχρι τϊρα των προμθκειϊν ςτο αντικείμενο των προγραμματικϊν 

ςυμβάςεων δυςχεραίνει τθ ςυνεργαςία και τισ ςυνζργειεσ μεταξφ των φορζων ςτουσ 

οποίουσ ο νόμοσ παρζχει τθ δυνατότθτα να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ προσ 

επίτευξθ του ςκοποφ ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ.  

Περαιτζρω, με τθν ρφκμιςθ αυτι διευρφνεται το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογισ τθσ 

διάταξθσ αυτισ, ϊςτε να μποροφν πλζον να ςυμμετζχουν ωσ κφριοι ςυμβαλλόμενοι ςε 

προγραμματικζσ ςυμβάςεισ τόςο τα δίκτυα Διμων και Περιφερειϊν του άρκρου 101 του 

ν.3852/2010 όςο και θ Ζνωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ. Σοφτο κα 

αποβεί ιδιαίτερα χριςιμο για τθ διευκόλυνςθ των ςυνεργαςιϊν με τα νομικά αυτά 

πρόςωπα ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τουσ.  

 

 

Άρκρο 74 

Σροποποίθςθ άρκρου 69Ε του ν. 4270/2014 

Με το άρκρο 69Ε του ν. 4270/2014, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 10 του ν. 4337/2015, 

προβλζπεται ότι οι ΟΣΑ μποροφν να εκδίδουν ςυμψθφιςτικά εντάλματα ζνεκα 

καταςχζςεων  ςε βάροσ τουσ για τθν τακτοποίθςθ εκκρεμοτιτων ςτθ δθμοςιονομικι τουσ 

μεταχείριςθ. Επιπλζον ορίςτθκε ότι με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν δφναται να 

κακορίηονται και άλλεσ περιπτϊςεισ τακτοποίθςθσ εκκρεμοτιτων με τθν ζκδοςθ 

ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων. Εντοφτοισ και δεδομζνου ότι για τθν εποπτεία των 

Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αρμόδιο είναι το Τπουργείο Εςωτερικϊν, κρίνεται 

ςκόπιμο να προβλεφκεί ότι ειδικά για τουσ Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ και τα ν.π.δ.δ. αυτϊν, οι 

νζεσ αυτζσ περιπτϊςεισ τακτοποίθςθσ εκκρεμοτιτων με τθν ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν 

ενταλμάτων κα κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και 

Οικονομικϊν. Με τον τρόπο αυτό το αρμόδιο Τπουργείο Εςωτερικϊν, το οποίο ζχει μια 

γενικότερθ επίγνωςθ των οικονομικϊν ηθτθμάτων των ΟΣΑ, κα μπορεί να ειςθγείται ι ςε 

κάκε περίπτωςθ να ςυναποφαςίηει επί των περιπτϊςεων που κρίνεται αναγκαία θ ρφκμιςθ 

τθσ δυνατότθτασ ζκδοςθσ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων.   

 

 



Άρκρο 75 
Προγραμματικζσ ςυμβάςεισ Ο.Σ.Α. με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ πυλϊνων υψθλισ τάςεωσ 
 

Με τθ ρφκμιςθ αυτι, λαμβάνεται μζριμνα εκ μζρουσ του νομοκζτθ για τθ διαμόρφωςθ 

όρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, με τθν παροχι δυνατότθτασ προγραμματικϊν 

ςυμβάςεων μεταξφ των Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ με τθ Δ.Ε.Θ. ι/ και με τον Ανεξάρτθτο 

Διαχειριςτι Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Α.Δ.Μ.Θ.Ε.) Α.Ε. ι με άλλο νομικό πρόςωπο 

που ζχει τθ ςχετικι αρμοδιότθτα, με ςτόχο τθν απομάκρυνςθ πυλϊνων μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ υψθλισ τάςθσ από κατοικθμζνεσ περιοχζσ. Με τον τρόπο αυτό, 

αφενόσ παρζχεται νομοκετικι βάςθ των εν λόγω προγραμματικϊν ςυμβάςεων, 

καλφπτοντασ το ςχετικό νομοκετικό κενό, αφετζρου παρζχεται θ δυνατότθτα 

ςυμφιλιωτικισ επίλυςθσ του ηθτιματοσ μεταξφ Ο.Σ.Α. και παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ, 

χωρίσ να απαιτείται θ προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ για τθ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ, 

πρακτικι που μπορεί να οδθγιςει ςε ατζρμονεσ δικαςτικζσ διαμάχεσ, χωρίσ άμεςθ επίλυςθ 

του προβλιματοσ. 

 

 

Άρκρο 76 
Χριςθ ρυμουλκοφμενων από Διμουσ για αποκομιδι απορριμμάτων. 

Σα οχιματα τθσ κακαριότθτασ των διμων με ρυμουλκά και ρυμουλκοφμενα διζπονται από 

τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. Α2/29542/5347/9.8.1991 (ΦΕΚ 707 Β’), θ οποία τροποποιικθκε το 

2008 με τθν Κ.Τ.Α. Α12/34448/2769 (ΦΕΚ 1112 Β’ 13.6.2008), όπου προβλζπονται οι 

προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ αποκομιδισ απορριμμάτων α) ςε 

υνδζςμουσ Διμων ι Κοινοτιτων και β) ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ΟΣΑ.  

Επί αυτϊν των ρυκμίςεων εκδόκθκε θ Τ.Α. Α12/37707/3600 (ΦΕΚ 1692 Β’ 29.7.2011), θ 

οποία προβλζπει «τθν κατεξαίρεςθ προςάρτθςθ δφο ρυμουλκοφμενων οχθμάτων ςε κάκε 

ΦΙΧ αυτοκίνθτο των 4.000 kg ιδιοκτθςίασ των ΦοΔΑ και αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ 

των ςκοπϊν τουσ (προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, επεξεργαςία, ακιοποίθςθ και 

διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων)». 

Σο ηιτθμα που προκφπτει είναι ότι θ διάταξθ αυτι γραμματικά ιςχφει για τουσ ΦοΔΑ (δθλ. 

υνδζςμουσ και Α.Ε.), αλλά δεν επεκτείνεται και ςτουσ Διμουσ κακαυτοφσ. Οι Διμοι 

ωςτόςο διατθροφν εκ του νόμου τθν αρμοδιότθτα τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων. 

Για να επιλυκεί το πρακτικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν ςιμερα πλείςτοι Διμοι, 

προτείνεται με τθν παροφςα διάταξθ επζκταςθ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ Τ.Α. 

Α12/37707/3600 ΦΕΚ 1692/29.7.2011 πζραν των ΦοΔΑ και ςτισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

των Διμων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 



«Διατάξεισ ςχετικζσ με το προςωπικό των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν» 

 
Άρκρο 77 

Διοριςμόσ καταταγζντων ςε πίνακεσ διοριςτζων του ΑΕΠ ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι 
λφςθσ των νομικϊν προςϊπων ΟΣΑ ςτα οποία ζχουν κατανεμθκεί. 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ ρυκμίηεται το κζμα των καταταγζντων ςε πίνακα διοριςτζων του 

ΑΕΠ για τουσ οποίουσ ενϊ ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ κατανομισ, δεν μποροφν εντοφτοισ να 

διοριςτοφν λόγω κατάργθςθσ των αρχικϊν φορζων διοριςμοφ τουσ. Με το ν. 3833/2010 όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει,  επεβλικθςαν περιοριςμοί ςτισ προςλιψεισ ςτο δθμόςιο και τουσ ΟΣΑ.  

Οι διοριςμοί των επιτυχόντων ςε προκθρφξεισ ΑΕΠ ςτουσ ΟΣΑ  γίνονται κατόπιν ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κατανομισ, ενϊ για τουσ ΤΕ και τουσ ΔΕ  είχαν αναςταλεί πλιρωσ μζχρι 31/12/2016. Με 

το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ») προβλζφκθκε θ ςυγχϊνευςθ Νομικϊν Προςϊπων 

Δθμοςίου Δικαίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου των ΟΣΑ ι θ κατάργθςι τουσ και θ μεταφορά τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ (μαηί με προςωπικό τουσ) ςτο Διμο ι ςε νομικό πρόςωπο του διμου για να 

αςκθκεί με αυτό τον τρόπο.  

 

τθν περίπτωςθ λοιπόν τθσ κατάργθςθσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου των 

ΟΣΑ, οι διοριςτζοι ςε αυτά από  παλαιζσ προκθρφξεισ πρζπει να τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ 

του φορζα που αναλαμβάνει να αςκιςει τθν αρμοδιότθτα. Τπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ ςτισ 

οποίεσ ο φορζασ υποδοχισ δεν διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό κενϊν οργανικϊν κζςεων ςτισ 

οποίεσ κα μποροφςαν να τοποκετθκοφν οι ωσ άνω διοριςτζοι. Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 33 

του ν. 4305/2014 (Α’ 237) δεν παρζχεται πλζον  δυνατότθτα διοριςμοφ ςε ςυνιςτϊμενθ 

προςωποπαγι κζςθ. Επειδι όμωσ ο διοριςμόσ των ανωτζρω είναι υποχρεωτικόσ  (παρ. 16 του αρ. 

17 του ν. 2190/1994) και προσ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, είναι αναγκαία θ  τοποκζτθςισ 

τουσ ςε προςωρινζσ (ζωσ τθν ςφςταςθ νζων οργανικϊν)  προςωποπαγείσ κζςεισ με παράλλθλθ 

δζςμευςθ κενισ οργανικισ κζςθσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ για όςο χρόνο υφίςταται θ προςωποπαγισ 

κζςθ. Αντίςτοιχα,  για τουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου (ΙΔΑΧ) , θ τοποκζτθςθ κα γίνεται ςε 

προςωποπαγείσ κζςεισ, κακϊσ ςτουσ διμουσ ι ςτα ΝΠΔΔ -φορείσ οι οποίοι κα υποδεχτοφν τουσ 

ωσ άνω διοριςτζουσ-  δεν προβλζπονται οργανικζσ κζςεισ ΙΔΑΧ.  

 

 

Άρκρο 78 

 Διοριςμοί  βάςει πινάκων οριςτικϊν αποτελεςμάτων του ΑΕΠ που ζχουν εκδοκεί από 

1.1.2009 ζωσ 31.12.2015 

Θ υφιςτάμενθ, εδϊ και πολλά ζτθ, αναςτολι των προςλιψεων ζχει αποτελζςει τθν αιτία 

μακροχρόνιασ κακυςτζρθςθσ ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ των καταταγζντων ςε 

πίνακεσ διοριςτζων, βάςει των πινάκων οριςτικϊν αποτελεςμάτων που ζχουν εκδοκεί μεταξφ 

των ετϊν 2009 ζωσ 2015. Κατά το διάςτθμα αυτό, είναι ευνόθτο να ζχουν μεταβλθκεί ςθμαντικά 

οι οργανικζσ και λειτουργικζσ ανάγκεσ των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ που είχαν υποβάλει τισ ςχετικζσ 

αιτιςεισ. Θ πρόςλθψθ των καταταγζντων ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ διοριςτζων αποτελεί, ςε κάκε 

περίπτωςθ, υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ, βάςει τθσ κείμενθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και γενικϊν 

αρχϊν του διοικθτικοφ δικαίου.  

Θ υποχρεωτικι αναπλιρωςθ, ωςτόςο, των κζςεων που δεν κα καλυφκοφν από τουσ 

καταταγζντεσ ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ όπου δεν υφίςταται πλζον θ 



ςυγκεκριμζνθ οργανικι ανάγκθ των Ο.Σ.Α. που είχαν αιτθκεί τθν πλιρωςθ των ςχετικϊν κζςεων, 

κα επιβαρφνει τουσ Ο.Σ.Α. με προςωπικό που ενδεχομζνωσ δεν είναι πλζον απαραίτθτο, ενϊ κα 

καταςτιςει ιδιαίτερα δυςχερι –ι και παντελϊσ αδφνατθ- τθν πλιρωςθ κζςεων, βάςει τθσ 

προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ, ςε ειδικότθτεσ όπου ςιμερα υπάρχουν λειτουργικά κενά και 

ςχετικι υπθρεςιακι ανάγκθ. Για το λόγο αυτό, με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 και για λόγουσ 

επιτακτικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προβλζπεται θ άρςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ αναπλιρωςθσ 

των κζςεων που δεν κα καλυφκοφν από τουσ πίνακεσ οριςτικϊν αποτελεςμάτων που εκδόκθκαν 

μεταξφ των ετϊν 2009 και 2015. 

Ο ίδιοσ δικαιοπολιτικόσ λόγοσ κακιςτά αναγκαία τθν πρόβλεψθ τθσ παρ. 2, αναφορικά με 

τουσ υπαλλιλουσ που κα προςλθφκοφν βάςει των ανωτζρω πινάκων οριςτικϊν αποτελεςμάτων. 

Ειδικότερα, με δεδομζνο ότι οι προςλαμβανόμενοι αυτοί κατατάςςονται ςε οργανικζσ κζςεισ ςτισ 

οποίεσ ενδεχομζνωσ δεν υφίςταται πλζον αντίςτοιχθ οργανικι, λειτουργικι ανάγκθ του οικείου 

Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ, δίνεται θ δυνατότθτα ςε αυτοφσ να αιτθκοφν τθ μετάταξθ ι απόςπαςι τουσ, 

ακόμθ και πριν από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ διετοφσ παραμονισ και δοκιμαςτικισ 

υπθρεςίασ ςτισ κζςεισ ςτισ οποίεσ προςλαμβάνονται, με τθν πρόβλεψθ ότι θ δοκιμαςτικι αυτι 

υπθρεςία κα διανυκεί υποχρεωτικά ςτουσ φορείσ υποδοχισ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, κα αποκτιςουν τθ δυνατότθτα να καλφψουν, υποδεχόμενοι τουσ υπαλλιλουσ 

αυτοφσ, δικά τουσ οργανικά κενά, τα οποία ςιμερα αδυνατοφν να καλφψουν, λόγω τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ αναςτολισ προςλιψεων. 

 

 

Άρκρο 79 

Κάλυψθ οργανικϊν κζςεων ςε Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ από προςωπικό που κατατάχκθκε ςε 
προςωρινοφσ πίνακεσ διοριςτζων του Α..Ε.Π. και απαςχολικθκε, ςφμφωνα με τθ 

διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 

 Θ αναςτολι προςλιψεων, που ζχει επιβλθκεί επί ςειρά ετϊν ςτουσ ΟΣΑ ζχει 

δθμιουργιςει πολλαπλά προβλιματα ςτθν λειτουργία των υπθρεςιϊν, κακϊσ το 

προςωπικό, που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, δυςχερϊσ αντικακίςταται με νζο 

προςωπικό, ενϊ είναι προφανζσ ότι το νζο προςωπικό χρειάηεται χρόνο και εκπαίδευςθ, 

προκειμζνου να μπορζςει να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτα κακικοντα τθσ νζασ κζςθσ του.  

 Θ κακυςτζρθςθ διοριςμοφ των επιτυχόντων προκθρφξεων προγενζςτερων ετϊν, 

θ οποία ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αγγίηει ακόμα και τα 8 ζτθ, ζχει οδθγιςει ςτθν παράταςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ όςων περιλιφκθκαν ςτουσ πίνακεσ των προςωρινά διοριςτζων,  που 

απαςχολοφνται ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007. 

Ειδικότερα, δεδομζνου ότι θ εν λόγω διάταξθ ορίηει ότι οι υπθρεςίεσ των όςων 

προςλαμβάνονται βάςει των προςωρινϊν πινάκων διοριςτζων κα παραςχεκοφν, μζχρι τθν 

προθγουμζνθ τθσ δθμοςίευςθσ των ατομικϊν πράξεων διοριςμοφ των περιλαμβανόμενων 

ςτον οριςτικό πίνακα διοριςτζων, θ αναςτολι των διοριςμϊν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

παραμονι των, προςωρινά διοριςτζων, επί ςειρά ετϊν ςτθν υπθρεςία τουσ και τθν 

κάλυψθ, από τουσ εργαηόμενουσ αυτοφσ βαςικϊν λειτουργικϊν αναγκϊν των οικείων 

Ο.Σ.Α., οι οποίεσ με τθν πάροδο των ετϊν είναι ευνόθτο να ζχουν ςιμερα, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, διαφοροποιθκεί.  



 Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ αξιοποιείται θ ιδθ προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 3 του 

ν. 3320/2005 διαδικαςία των κυλιόμενων πινάκων, με τθ διαφορά ότι εν προκειμζνω 

προκρίνεται, για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, που ςυνδζονται με τθν ομαλι και 

αδιατάρακτθ κάλυψθ των ςχετικϊν λειτουργικϊν αναγκϊν των ΟΣΑ, με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

παροχισ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, από προςωπικό που ζχει ιδθ απαςχολθκεί επί 

μακρόν ςτισ κζςεισ αυτζσ και διακζτει ιδθ πολφτιμθ εμπειρία και εκπαίδευςθ. Με τθν 

προτεινόμενθ διαδικαςία, οι ΟΣΑ κα μπορζςουν να ηθτιςουν τθν ταχεία και λυςιτελι 

κάλυψθ τυχόν αναγκαίων πρόςκετων κζςεων, με προςωπικό που κα ζχει περιλθφκεί ςτουσ 

ιδθ εκδοκζντεσ προςωρινοφσ πίνακεσ των αντίςτοιχων προκθρφξεων, υπό τθν απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ ότι ζχουν αποδείξει ότι διακζτουν τα απαιτοφμενα από τθν οικεία προκιρυξθ 

τυπικά προςόντα. 

 Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ δαπανϊν, αφοφ δεν απαιτείται 

πλζον θ διενζργεια νζασ προκιρυξθσ, ενϊ αξιοποιείται πλιρωσ το προςωπικό, το οποίο 

πράγματι παρείχε τισ υπθρεςίεσ του επί ςειρά ετϊν και ζχει αποκτιςει εμπειρία, που 

μπορεί να αξιοποιθκεί πλιρωσ από τουσ ΟΣΑ, που ηθτοφν τθν κάλυψθ των κζςεων. 

 

Άρκρο 80 

Κατάταξθ προςωπικοφ ςε ςυγχωνευκζντεσ ΦΟΔΑ 

Με τα άρκρα 13 και 16 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), ρυκμίςτθκε θ διαδικαςία τθσ 

υποχρεωτικισ ςυγχϊνευςθσ των ςυνδζςμων που ζχουν ςυςτακεί ωσ ΦΟΔΑ ι ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Σ.Α., κατά 

κλάδο ι τομζα, που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ, ςε ζνα Περιφερειακό φνδεςμο ΦΟΔΑ, 

με αυτοδίκαιθ μεταφορά όλου του προςωπικοφ µε ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου των ςυγχωνευόµενων νομικϊν προςϊπων, ςτο νζο ςφνδεςμο. Θ 

μεταφορά του προςωπικοφ ολοκλθρωνόταν, κατά το άρκρο 17 του ωσ άνω νόμου, με τθν 

δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ πράξθσ κατάταξθσ, που εξζδιδε το 

αρμόδιο προσ διοριςμό όργανο, ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ 

τζτοιων, ςε προςωρινζσ προςωποπαγείσ κζςεισ. κοπόσ του νόμου ιταν να ςυνεχιςτεί 

απρόςκοπτα θ δραςτθριότθτα των ςυγχωνευκζντων νομικϊν προςϊπων από τον νζο 

Περιφερειακό φνδεςμο ΦΟΔΑ και, για το λόγο αυτό, προβλζφκθκε μεταξφ άλλων και θ 

αυτοδίκαιθ μεταφορά του ςυνόλου του προςωπικοφ, ενϊ, για τουσ απαςχολοφμενουσ με 

ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, προβλζφκθκε θ δυνατότθτα κατάταξθσ τουσ ςε κζςεισ 

εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Για τθ νομιμότθτα τθσ κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων 

κατάταξθσ προςωπικοφ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων αυτϊν, αρκεί το πραγματικό 

γεγονόσ τθσ απαςχόλθςθσ και με απλι ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, κακϊσ ςκοπόσ 

του νόμου είναι θ αντιμετϊπιςθ του ανακφπτοντοσ ηθτιματοσ τθσ απϊλειασ μακροχρόνιασ 

κατά κανόνα, εργαςίασ των υπαλλιλων ςτα ςυγχωνευκζντα νομικά πρόςωπα, κακϊσ και θ 

αξιοποίθςθ τθσ αποκτθκείςασ εμπειρίασ τουσ. το ςφνολο δε των ςυγχωνευόμενων 

δθμοτικϊν ι περιφερειακϊν νομικϊν προςϊπων ζχουν εφαρμοςτεί ίδιεσ διατάξεισ προσ 

εξυπθρζτθςθ του ανωτζρω ςκοποφ (άρκρο 269 ν. 3463/2006, άρκρο 69 ν. 3801/2009, 

άρκρο 109 3852/2010). Θ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων είχε ωσ αποτζλεςμα να 



καταταγοφν οι εργαηόμενοι που μεταφζρκθκαν, ςε κζςεισ εργαςίασ αορίςτου χρόνου και 

να ςυνεχίςουν να απαςχολοφνται και να αμείβονται ςτο πλαίςιο ζγκυρων ςυμβάςεων 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕφΔωδ 31/2014, Ελυν Σμ. Ι. Πράξθ 138/2012,  48/2012, 6/2012, 

165/2011, 208/2011, 218/2010, Γνωμ ΝΚ 194,2013, 203/2012).  

Ωςτόςο, εργαηόμενοι των οποίων θ πραγματικι φφςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ ιταν επίςθσ 

αυτι τθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, δεν ςυμπεριλιφκθκαν αναιτιολόγθτα 

ςτισ πράξεισ κατάταξθσ των οργάνων διοριςμοφ, παρά το γεγονόσ ότι ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ θ ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου που τουσ ςυνδζει με τα νομικά πρόςωπα 

ΦΟΔΑ ζχει κρικεί ι πικανολογθκεί ακόμα και δικαςτικϊσ ι βεβαιϊνεται και από τουσ 

ίδιουσ τουσ εργοδότεσ τουσ.  

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ αποςαφθνίηεται θ δυνατότθτα των εργαηομζνων, που κατά 

τθ ςυγχϊνευςθ των νομικϊν προςϊπων τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 ν. 4071/2012 

απαςχολοφνται με ςχζςεισ εργαςίασ αορίςτου χρόνου και ςυνεχίηουν μζχρι και ςιμερα να 

απαςχολοφνται ςτουσ Περιφερειακοφσ υνδζςμουσ, να καταταγοφν ςε κζςεισ εργαςίασ 

αορίςτου χρόνου με τθν ζκδοςθ πράξθσ κατάταξθσ του οργάνου διοριςμοφ των 

περιφερειακϊν ςυνδζςμων, θ οποία ζχει διαπιςτωτικό χαρακτιρα.  

 
 

Άρκρο 81 

Αναπλιρωςθ Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Ο.Σ.Α. 

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, δίνεται θ δυνατότθτα αναπλιρωςθσ των Γενικϊν 

Διευκυντϊν των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. β’ βακμοφ, κατ’ αντιςτοιχία 

με τα όςα ιςχφουν και για τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Δθμοςίου, για λόγουσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ με αυτοφσ, αλλά και για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. 

 

Άρκρο 82 

Αποςπάςεισ προςωπικοφ 

Με τισ διατάξεισ των άρκρων 64 του ν. 1416/1984 και 19 παρ. 2β’ του ν. 2344/1995, δόκθκε 

θ δυνατότθτα απόςπαςθσ υπαλλιλων, από φορείσ του δθμοςίου, ςε Ο.Σ.Α. και ςτισ 

υπθρεςίεσ των πρϊθν νομαρχιακϊν διοικιςεων. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ αξιοποιικθκαν ςε 

μεγάλο βακμό, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ νθςιωτικϊν και ορεινϊν διμων, προκειμζνου να 

καλυφκοφν ςοβαρά υπθρεςιακά κενά, που, για διάφορουσ λόγουσ, δεν ιταν δυνατόν να 

καλυφκοφν με προςλιψεισ νζου προςωπικοφ. Ειδικά κατά το διάςτθμα τθσ, ιςχφουςασ 

ακόμθ, αναςτολισ προςλιψεων, οι εν λόγω ρυκμίςεισ αποτζλεςαν και αποτελοφν, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, τθ μοναδικι δυνατότθτα των οικείων Ο.Σ.Α. να ανταποκρικοφν ςε 

βαςικζσ υπθρεςιακζσ τουσ ανάγκεσ, για τθν κάλυψθ των οποίων δεν διζκεταν ςυχνά οφτε 

ζναν υπάλλθλο με τθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα ι κλάδο. Δεδομζνου, ωςτόςο, ότι οι ρυκμίςεισ 

αυτζσ κζτουν ςυγκεκριμζνο ανϊτατο χρονικό όριο διάρκειασ των αντίςτοιχων αποςπάςεων, 

το δε ιςχφον κακεςτϊσ περί αποςπάςεων κζτει τθν προχπόκεςθ παρζλευςθσ διαςτιματοσ 

μιασ τριετίασ από απόςπαςθ ςε απόςπαςθ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι οικείοι Ο.Σ.Α. (ιδίωσ 



οι μικροί νθςιωτικοί και ορεινοί διμοι) βρίςκονται προ τθσ πικανότθτασ να ςτερθκοφν τουσ 

υπαλλιλουσ αυτοφσ και να περιζλκουν ςε απόλυτθ αδυναμία κάλυψθσ των ςχετικϊν, πολφ 

βαςικϊν ςυνικωσ, υπθρεςιακϊν τουσ αναγκϊν. Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου 81, δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ υπαλλιλουσ που ζχουν αποςπαςτεί ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ 

διατάξεισ, να αιτθκοφν εκ νζου τθν απόςπαςι τουσ, χωρίσ να απαιτείται θ παρζλευςθ 

τριετίασ από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ απόςπαςθσ. Επίςθσ, για τουσ ίδιουσ 

δικαιοπολιτικοφσ λόγουσ, προβλζπεται ότι αποςπάςεισ που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω, κεωροφνται νόμιμεσ. 

 

 

Άρκρο 83 
Αντικατάςταςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 163 του ν. 3584/2007 

Με τθν ανωτζρω τροποποίθςθ  δίνεται θ δυνατότθτα και ςτουσ υπαλλιλουσ των ΟΣΑ αϋ και 

βϋ βακμοφ να αποςπϊνται ωσ ειδικοί ςφμβουλοι – ειδικοί ςυνεργάτεσ και επιςτθμονικοί 

ςυνεργάτεσ Δθμάρχου ι Προζδρου υνδζςμου, για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία του 

Δθμάρχου ι του Προζδρου του υνδζςμου για τθν επικουρία του οποίου ζχουν 

προςλθφκεί. 

 

 

Άρκρο 84 

Δυνατότθτα επζκταςθσ ωραρίου προςωπικοφ Ο.Σ.Α. με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου 

Με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), προβλζφκθκε θ δυνατότθτα 

επζκταςθσ του ωραρίου των εργαηομζνων ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ ι ςε νομικά πρόςωπα 

αυτϊν, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και θ μετατροπι αυτοφ από 

μερικισ ςε πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Με τον τρόπο αυτό, επιδιϊχκθκε θ αντιμετϊπιςθ 

ςοβαρϊν λειτουργικϊν αναγκϊν των οικείων φορζων με πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ του 

υπάρχοντοσ δυναμικοφ, ενόψει και των δυςχερειϊν που προκαλοφνται από τθν 

υφιςτάμενθ αναςτολι των προςλιψεων, υπό τισ απαραίτθτεσ, ςε κάκε περίπτωςθ, 

προχποκζςεισ τθσ λιψθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το οικείο Δθμοτικό υμβοφλιο ι το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του οικείου νομικοφ προςϊπου και τθσ διαπίςτωςθσ ότι υφίςτανται 

οι απαραίτθτοι προσ τοφτο πόροι. Για λόγουσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ και προσ αντιμετϊπιςθ 

αντίςτοιχων αναγκϊν, με τθ ρφκμιςθ του άρκρου προβλζπεται θ  εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

αυτισ και ςτουσ Ο.Σ.Α. β’ βακμοφ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν. Επίςθσ, θ εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ επεκτείνεται δυνθτικά και ςτουσ εργαηόμενουσ με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου, δεδομζνου ότι και ςτθν περίπτωςθ των εργαηομζνων αυτϊν, οι 

λειτουργικζσ ανάγκεσ που κλικθκαν να εξυπθρετοφν μπορεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να 

απαιτοφν τθ διάκεςθ περιςςότερων ωρϊν εργαςίασ. Σζλοσ, με τθν προςκικθ τθσ περ. γ’ 

δίνεται και για λόγουσ αποτελεςματικότερθσ κάλυψθσ των αναγκϊν κακαριότθτασ ςτισ 

ςχολικζσ αίκουςεσ, δίνεται θ δυνατότθτα ανάκεςθσ, ςε κακαριςτζσ/κακαρίςτριεσ ςχολικϊν, 

κτιρίων των οποίων το ωράριο ζχει επεκτακεί, κακθκόντων κακαριςμοφ ςχολικϊν μονάδων 

και πζραν αυτϊν, ςτισ οποίεσ είχαν αρχικϊσ τοποκετθκεί.  



 

 

Άρκρο 85 

Σροποποίθςθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 26 του ν. 4325/2015 

Με τθ ρφκμιςθ αυτι διορκϊνεται φραςτικι αβλεψία τθσ διάταξθσ του άρκρου 26 παρ. 8 

του ν. 4325/2015. 

 

Άρκρο 86 

Ρφκμιςθ κεμάτων προςωπικοφ για εκτζλεςθ ζργων με αυτεπιςταςία 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 40 του ν. 4024/2011, θ πρόςλθψθ ζκτακτου 

προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ ζργων με αυτεπιςταςία υπιχκθ ςε ζνα πολφπλοκο 

ςφςτθμα επιλογισ και διάκεςθσ προςωπικοφ, μζςα από ζνα ετιςιο κυλιόμενο πίνακα 

ανζργων εγγεγραμμζνων ςτα μθτρϊα του Ο.Α.Ε.Δ., με εμπλοκι ςτθ διαδικαςία τόςο του εν 

λόγω Οργανιςμοφ όςο και του Α..Ε.Π. Ο ςχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ ςε κεντρικό επίπεδο, αλλά 

και οι αδυναμίεσ πρόβλεψθσ του ςυνόλου των αναγκϊν των Ο.Σ.Α. ςε ςχζςθ με τθν 

εκτζλεςθ των ζργων (π.χ. απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ) κατζςτθςαν τθν προβλεπόμενθ 

διαδικαςία αναποτελεςματικι και, ωσ εκ τοφτου, ςτθν πράξθ ανενεργι, με αποτζλεςμα οι 

Ο.Σ.Α. να μθν εξυπθρετοφνται, αφοφ δεν υπάρχει εναλλακτικόσ τρόποσ πρόςλθψθσ του 

προςωπικοφ αυτοφ. Με τθν κατάργθςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 40, επαναφζρεται ςε ιςχφ το 

άρκρο 209 του ν. 3584/2007 (Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν Τπαλλιλων), το οποίο 

προβλζπει μία ευζλικτθ διαδικαςία, κατάλλθλθ για τισ ανάγκθ ζγκαιρθσ και 

αποτελεςματικισ κάλυψθσ των ςχετικϊν αναγκϊν. 

 

Άρκρο 87 

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε υπαλλιλουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων νθςιωτικϊν περιοχϊν 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ 

προςλιψεισ προςωπικοφ αλλά και τισ αυξθμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ των νθςιωτικϊν περιοχϊν, 

παρζχεται, με απόφαςθ του αρμοδίου Οργάνου, θ δυνατότθτα ανάκεςθσ κακθκόντων ςε 

υπαλλιλουσ άλλθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ από αυτι που ζχουν τοποκετθκεί, 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ κάλυψθ των υφιςτάμενων κενϊν ωσ προσ τθν ουςιαςτικι 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςε νθςιωτικοφσ διμουσ, με αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ αυτϊν. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται θ ορκολογικι κατανομι του διακζςιμου προςωπικοφ, με 

κριτιριο τθν κάλυψθ των πραγματικϊν και ιδιαίτερων αναγκϊν των νθςιωτικϊν διμων, 

ιδίωσ κατά τθν τουριςτικι περίοδο, κατοχυρϊνονται τα δικαιϊματα των υπαλλιλων ςτουσ 

οποίουσ κα ανατεκοφν κακικοντα, αφοφ τίκεται περιοριςμόσ ςτο χρόνο απαςχόλθςισ 

τουσ, και μάλιςτα, με εκλογικευμζνο και προβλζψιμο δθμοςιονομικό κόςτοσ 

 
 



Άρκρο 88 

Επιλογι προϊςταμζνων ςτουσ ΟΣΑ αϋ βακμοφ 

Σα αρμόδια ςυμβοφλια για τθν επιλογι προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ 

και β’ Βακμοφ διαφοροποιοφνται είτε ωσ προσ τθ ςφνκεςθ είτε ωσ προσ τθ δικαιοδοςία 

τουσ από τα αντίςτοιχα του δθμοςίου τομζα. Ειδικότερα, ςτα μεν υμβοφλια Επιλογισ 

Προϊςταμζνων (.Ε.Π.) των Περιφερειϊν μετζχουν αιρετοί εκπρόςωποι των εργαηομζνων εν 

αντικζςει με το δθμόςιο, τα δε υπθρεςιακά ςυμβοφλια των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ επιλζγουν, 

πζραν των Σμθματαρχϊν, και Διευκυντζσ, ενϊ ςτο δθμόςιο οι προϊςτάμενοι επιπζδου 

Διεφκυνςθσ επιλζγονται από τα υμβοφλια Επιλογισ Προϊςταμζνων.  

Λαμβανομζνων υπόψθ των ανωτζρω οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ κρίνονται αναγκαίεσ, 

προκειμζνου, κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4369/2016, να καταςτεί δυνατι θ 

ςυγκρότθςθ των .Ε.Π. ςτισ Περιφζρειεσ αλλά και των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων ςτουσ 

πρωτοβάκμιουσ Ο.Σ.Α. 

 

 

Άρκρο 89 

Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του ν. 4369/2016 

Με τθν εν λόγω διάταξθ ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν ςτουσ πίνακεσ προακτζων και 

μθ, κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του άρκρου 86 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν & 

Κοινοτικϊν Τπαλλιλων, όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 25 

του ν. 4369/2016. Ειδικότερα,  κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του άρκρου θ εγγραφι ςτουσ 

πίνακεσ προακτζων γίνεται για όςουσ ςυμπλθρϊνουν τον απαιτοφμενο για τθν προαγωγι 

χρόνο υπθρεςίασ από 1θ Μαΐου του ζτουσ ζωσ τθν 30θ Απριλίου του επόμενου ζτουσ, 

χωρίσ να υπάρχει πρόβλεψθ για όςουσ υπαλλιλουσ ςυμπλθρϊνουν τον απαιτοφμενο για 

τθν προαγωγι χρόνο υπθρεςίασ από 1θ Ιανουαρίου 2016 ζωσ τθν 30θ Απριλίου του 2016. 

Αυτό είχε ωσ  αποτζλεςμα, όςοι ςυμπλιρωναν τον απαιτοφμενο χρόνο ςε αυτό το 

διάςτθμα να μθν μποροφν να προαχκοφν. Σο ανωτζρω εξθγείται δεδομζνου ότι αφενόσ  

κατά το προθγοφμενο ζτοσ δεν ςυντάχκθκαν πίνακεσ προακτζων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

τότε διατάξεισ του άρκρου 8 του ν. 4024/2011, λόγω τθσ προβλεπόμενθσ τότε αναςτολισ 

προαγωγϊν (ν. 4046/2012), και αφετζρου λόγω του ότι παγίωσ οι εν λόγω πίνακεσ ζχουν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθν 1θ Μαΐου και ςε αυτοφσ περιλαμβάνονται όςοι ςυμπλθρϊνουν τον 

απαιτοφμενο για τθν προαγωγι χρόνο υπθρεςίασ από 1θ Μαΐου τρζχοντοσ ζτουσ ζωσ τθν 

30θ Απριλίου του επόμενου ζτουσ. 

Θ παροφςα ρφκμιςθ κρίνεται αναγκαία για τθν εναρμόνιςθ των διατάξεων που αφοροφν 

ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των πινάκων προακτζων των υπαλλιλων  των ΟΣΑ Αϋ Βακμοφ με τισ 

διατάξεισ που αφοροφν ςτουσ  υπαλλιλουσ του Δθμοςίου για τουσ οποίουσ ιδθ με τθν παρ. 

4 του άρκρου 28 του ν. 4369/2016 προβλζφκθκε θ ςχετικι μεταβατικι διάταξθ.    

 

 

 

Άρκρο 90 

Πρόςλθψθ υδρονομζων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. και αναπλιρωςθ μοναδικοφ ςτον κλάδο του 
υπαλλιλου 



Με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1, επεκτείνεται και ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. ο τρόποσ πρόςλθψθσ των 
υδρονομζων άρδευςθσ που ιδθ εφαρμόηεται από τουσ πρωτοβάκμιουσ Ο.Σ.Α., κατά 
παρζκκλιςθ των γενικϊν διατάξεων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ πρόςλθψθ 
εξειδικευμζνου ωσ προσ τθν άςκθςθ των ςυγκεκριμζνων κακθκόντων προςωπικοφ. 

Με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2, παρζχεται εκ νζου θ δυνατότθτα ςτουσ πρωτοβάκμιουσ 
Ο.Σ.Α. να προςλαμβάνουν προςωπικό οριςμζνου χρόνου αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με 
τακτικό, μοναδικό ςτον κλάδο υπάλλθλο που απουςιάηει, λόγω κφθςθσ, τοκετοφ και 
μθτρότθτασ, αργίασ ι διακεςιμότθτασ, για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ που προκφπτει κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ απουςίασ. Αν και θ διάταξθ δεν είχε καταργθκεί, είχε εν τοισ πράγμαςι 
καταςτεί ανενεργι, κακϊσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου τθσ παρ.20α του ν. 
4057/2012 και του άρκρου 1 του ν. 3812/2009, θ πρόςλθψθ του προςωπικοφ αυτοφ 
υπιχκθ τόςο ςτθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΠΤ 33/2006, όπωσ ιςχφει, όςο και ςτθν 
τιρθςθ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει. Ωςτόςο, οι 
ςθμαντικζσ ελλείψεισ προςωπικοφ που παρουςιάηουν οι Ο.Σ.Α., ιδίωσ οι μικροί, ορεινοί και 
νθςιωτικοί, επιτάςςουν τθν επαναφορά τθσ.  

 

 
Άρκρο 91 

Αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του ν. 4440/2016 
Θ αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) ειςάγεται 

προκειμζνου να προςτεκεί το δεφτερο εδάφιο που αφορά ςτουσ τρίτεκνουσ και 

πολφτεκνουσ υπαλλιλουσ των ΟΣΑ, το οποίο εκ παραδρομισ είχε παραλειφκεί ςτθν αρχικι 

διάταξθ. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ δθμοςίων και δθμοτικϊν 

υπαλλιλων, δεδομζνου ότι υπάρχει ρφκμιςθ ομοίου περιεχομζνου ςτον Τπαλλθλικό 

Κϊδικα (αρ.53 παρ.7,). 

 

 

Άρκρο 92 
Άδειεσ φοίτθςθσ υπαλλιλων Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ ςτο ΕΑΠ  

Θ προτεινόμενθ διάταξθ ειςάγεται προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα χοριγθςθσ 

των αδειϊν που προβλζπονται ςτα άρκρα 65, 66 και 67 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν 

και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων  και ςε όςουσ υπαλλιλουσ φοιτοφν ςτο Ελλθνικό Ανοικτό 

Πανεπιςτιμιο. Επιςθμαίνεται ότι θ ρφκμιςθ προτείνεται και για λόγουσ ιςότθτασ μεταξφ 

των υπαλλιλων του Δθμόςιου Σομζα και τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, δεδομζνου ότι το 

ςχετικό δικαίωμα παρζχεται ιδθ ςτουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ βάςει του άρκρου 23 παρ. 

2 του ν. 4452/2017 (Α’ 26). 

 
 

Άρκρο 93 
Ζλεγχοσ των κατ’ οίκον αςκενοφντων υπαλλιλων ΟΣΑ 

Θ ανωτζρω διάταξθ προτείνεται προκειμζνου να καλυφκεί το κενό που δθμιουργικθκε ςτο 

ρυκμιςτικό πεδίο του ελζγχου των κατ’ οίκον αςκενοφντων υπαλλιλων των ΟΣΑ αϋ βακμοφ 

με τθν ψιφιςθ του ν. 4210/2013 (Αϋ 254) με τον οποίο εκ παραδρομισ καταργικθκαν οι 

ςχετικζσ παράγραφοι του άρκρου 62 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). 

Επίςθσ, όςον αφορά ςτουσ ΟΣΑ βϋ βακμοφ, θ εφαρμογι του ν. 1943/1991 (Αϋ 50) για τον 

ζλεγχο των κατ’ οίκον αςκενοφντων δεν είναι πλζον δυνατι, αν και υπάρχει θ υποχρζωςθ 



προσ τθ διοίκθςθ. 

 

Άρκρο 94 

Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ και μζτρα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 

ςτουσ Ο.Σ.Α 

Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προβλζπεται κατ’ εξαίρεςθ, για τα ζτθ 2012, 2013, 2014, 2015 

και 2016, θ αποτίμθςθ ςε χριμα και θ απόδοςθ ςτουσ δικαιοφχουσ, υπό προχποκζςεισ, των 

Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (Μ.Α.Π.) που δεν είχαν χορθγθκεί ςε αυτοφσ κατά τα 

αντίςτοιχα ζτθ. Θ ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία, κακϊσ οι δικαιοφχοι των μζςων αυτϊν, 

υποχρεϊκθκαν, λόγω τθσ μθ χοριγθςισ τουσ και δεδομζνθσ τθσ απόλυτθσ αναγκαιότθτάσ 

τουσ ωσ εκ τθσ φφςθσ των αςκοφμενων κακθκόντων, να τα προμθκευτοφν με ίδιεσ δαπάνεσ, 

ενϊ οι υπόχρεοι Ο.Σ.Α. περιελάμβαναν το κόςτοσ αυτϊν κατά τον υπολογιςμό του κόςτουσ 

των αντίςτοιχων ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν. 

Με δεδομζνθ, εξάλλου, τθν επιτακτικι αναγκαιότθτα να χορθγοφνται τα Μ.Α.Π. ςε είδοσ, 

προβλζπεται ότι ςτο εξισ απαγορεφεται θ αποτίμθςθ και θ καταβολι αυτϊν ςε χριμα. 

Επίςθσ, με τθν παροφςα ρφκμιςθ προβλζπεται θ ςυμπερίλθψθ ςτουσ δικαιοφχουσ των 

Μ.Α.Π. και των εργαηομζνων με κακεςτϊσ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι 

ζργου, κακϊσ, εφόςον οι εργαηόμενοι αυτοί παρζχουν τισ ίδιεσ εργαςίεσ  με εκείνεσ που 

προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικ. 53361/11.10.2016 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, 

Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ (Β’ 1503), δεν δικαιολογείται θ διαφορετικι 

μεταχείριςθ αυτϊν ςε ςχζςθ με το τακτικό προςωπικό των Ο.Σ.Α. και θ ζκκεςθ, με τον 

τρόπο αυτό, των εργαηομζνων αυτϊν ςτουσ κινδφνουσ που ςυνεπιφζρει θ μθ χριςθ Μζςων 

Ατομικισ Προςταςίασ. 

Με τθν παρ. 4 προβλζπεται θ δυνατότθτα και θ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν 

κυρϊςεων ςτουσ Ο.Σ.Α. και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν, που υποπίπτουν ςε παραβάςεισ 

τθσ νομοκεςίασ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία. ε μια περίοδο όπου τα 

εργατικά ατυχιματα ςε εργαηομζνουσ των Ο.Σ.Α. ζχουν πολλαπλαςιαςτεί και δεδομζνθσ 

τθσ ιδιαίτερθσ επικινδυνότθτασ τθσ εργαςίασ ςε πολλοφσ κλάδουσ εργαηομζνων των Ο.Σ.Α., 

θ ρφκμιςθ αυτι κρίνεται απολφτωσ αναγκαία για τθ ςυμμόρφωςθ των Ο.Σ.Α. και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ εφαρμογισ του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου. 

Σζλοσ, θ παρατθροφμενθ επίταςθ των επαγγελματικϊν κινδφνων και αςκενειϊν ςε κλάδουσ 

δραςτθριότθτασ που τελοφν υπό τθν ευκφνθ των Ο.Σ.Α., αλλά και θ επιςτθμονικι και 

τεχνικι πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί, κατά τα τελευταία ζτθ, ςτον τομζα των Μ.Α.Π. και των 

μζτρων εν γζνει προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία, κακιςτοφν 

αναγκαία τθν επικαιροποίθςθ, τον εκςυγχρονιςμό και τθν αναβάκμιςθ του ςχετικοφ 

νομοκετικοφ πλαιςίου προςταςίασ των εργαηομζνων. Για το λόγο αυτό, με τθν παρ. 5 του 

άρκρου αυτοφ, προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ, με τθ ςυμμετοχι όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων και ειδικϊν εμπειρογνωμόνων, θ οποία κα επιφορτιςτεί με το ζργο 

τθσ διατφπωςθσ πρόταςθσ για τθν ανακεϊρθςθ του ςχετικοφ πλαιςίου. 



 

Άρκρο 95 

Επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

Με το άρκρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), προβλζφκθκε θ χοριγθςθ επιδόματοσ 

επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και παραςχζκθκε νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τον 

κακοριςμό των δικαιοφχων, των όρων και των προχποκζςεων, κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ 

καταβολισ του. Με το άρκρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

άρκρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 78), προβλζφκθκε θ εξακολοφκθςθ καταβολισ του 

επιδόματοσ αυτοφ, ενϊ με ςειρά κανονιςτικϊν αποφάςεων ζκτοτε, ζχουν οριςτεί 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ και ειδικότθτεσ υπαλλιλων που δικαιοφνται τθν καταβολι του 

επιδόματοσ αυτοφ και ζχουν εξειδικευτεί οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία 

χοριγθςισ του. Παρά ταφτα, εξακολουκοφν, μζχρι ςιμερα, να υπάρχουν οριςμζνεσ 

ειδικότθτεσ υπαλλιλων ςτουσ Ο.Σ.Α και ςε νομικά πρόςωπα αυτϊν, που, αν και, ωσ εκ τθσ 

φφςθσ και του αντικειμζνου τθσ εργαςίασ τουσ, εκτίκενται ςε ανκυγιεινζσ ι/και επικίνδυνεσ 

ςυνκικεσ, εντοφτοισ, δεν λαμβάνουν ακόμθ το ςχετικό επίδομα. Θ χοριγθςθ, με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και ςτουσ υπαλλιλουσ των ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων, του 

επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, πζρα από μία ςτοιχειϊδθ οικονομικι 

ςτιριξθ τθσ διαρκοφσ προςπάκειασ των εργαηομζνων αυτϊν να ανταποκρικοφν ςτισ 

ιδιαίτερεσ δυςχζρειεσ που ςυνυφαίνονται με τθ φφςθ και το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του 

και μία ζμπρακτθ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των υπθρεςιϊν που παρζχουν ςτο κοινωνικό 

ςφνολο, ςυνιςτά και μία υποχρζωςθ  τθσ Πολιτείασ, που απορρζει από τθ ςυνταγματικι 

αρχι τθσ ιςότθτασ, να διαςφαλίςει τθν καταβολι τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ εκείνεσ εργαηομζνων που παρζχουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ δικαιολογοφν τθν 

καταβολι του. Με τθ διάταξθ τθσ τελευταίασ παραγράφουν διευκρινίηεται ότι, με τισ 

ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ δεν κίγεται καμία από τισ κατθγορίεσ και ειδικότθτεσ 

εργαηομζνων που ςιμερα ειςπράττουν το ςχετικό επίδομα δεν κίγεται. 

 

Άρκρο 96 

Θζματα Δθμοτικϊν Αςτυνομικϊν – Άρςθ δυςμενϊν ςυνεπειϊν από τθ διακεςιμότθτα και 

τθν υποχρεωτικι κινθτικότθτα 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, ρυκμίηεται το κζμα τθσ μιςκοδοςίασ των δθμοτικϊν 

αςτυνομικϊν, οι οποίοι αυτοδικαίωσ και από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4325/2015 (11-5-

2015) κατζλαβαν τισ επαναςυςτακείςεσ κζςεισ ςτουσ Διμουσ, κζςεισ οι οποίεσ είχαν 

καταργθκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (Αϋ167), ι 

μετατάχκθκαν ςε άλλεσ κζςεισ του οικείου διμου ι ςε άλλουσ φορείσ, δυνάμει των 

διατάξεων των άρκρων 14 και 19 του ν. 4325/2015. .  

Επιπλζον, προβλζπεται εξαίρεςθ από τθν περικοπι τθσ υπερβάλλουςασ μείωςθσ 

(προςωπικισ διαφοράσ) του άρκρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλιλων που 

μετατάςςονται ι μεταφζρονται ςτουσ Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ, τισ Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ και τισ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 



των υπαλλιλων που μετατάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ενδοαυτοδιοικθτικισ κινθτικότθτασ του 

άρκρου 30 του ν. 4223/2013, όπωσ ιςχφει, ςε Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ, των δθμοτικϊν 

αςτυνομικϊν, των ςχολικϊν φυλάκων κακϊσ και των πρϊθν δθμοτικϊν αςτυνομικϊν που 

παρζμειναν ςτισ υπθρεςίεσ των ςωφρονιςτικϊν καταςτθμάτων. Σο ίδιο προβλζπεται και για 

τισ περιπτϊςεισ μετατάξεων ι μεταφορϊν υπαλλιλων ςε Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ με άλλεσ 

διατάξεισ, εκτόσ τθσ ενδοαυτοδιοικθτικισ κινθτικότθτασ. Σονίηεται δε ότι, για λόγουσ 

δικαιοςφνθσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων, θ εξαίρεςθ από τθν 

περικοπι τθσ υπερβάλλουςασ μείωςθσ ανατρζχει αναδρομικά ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των ν. 

4223/2013 και ν. 4199/2013 και μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4354/2015.  

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3β του άρκρου 19 του ν. 4325/2015 προβλζπεται ότι, ςε 

περίπτωςθ μθ επαναςφςταςθσ υπθρεςίασ δθμοτικισ αςτυνομίασ, οι υπάλλθλοι 

κατατάςςονται ςε άλλεσ υπθρεςίεσ του οικείου Διμου, με βάςθ τα τυπικά τουσ προςόντα. 

Με δεδομζνο ότι πολλοί από τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτζρων και 

ανωτάτων ςχολϊν, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποςαφθνίηεται ότι δεν απαιτείται να 

ζχει παρζλκει οκταετία από το διοριςμό τουσ για τθν κατάταξι τουσ ςε ανϊτερο κλάδο και 

ορίηεται ότι χρονικό ςθμείο αναφοράσ είναι θ φπαρξθ των τυπικϊν προςόντων κατά το 

χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ. Αυτό 

κρίνεται ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, κακϊσ διμοι οι οποίοι δεν μποροφν να προςλάβουν 

εξειδικευμζνο προςωπικό, ιδίωσ ανϊτερων εκπαιδευτικϊν βακμίδων, κα μποροφν πλζον 

να αξιοποιιςουν το προςωπικό αυτό.  

Εξάλλου, παρζχεται δυνατότθτα ςε όςουσ πρϊθν δθμοτικοφσ αςτυνομικοφσ, υπθρετοφν, 

ςφμφωνα με τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ διάκεςθσ τθσ Ανακοίνωςθσ 5/2013 του Τπουργοφ 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςε Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ ι ςε υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, αλλά ςε διαφορετικι 

περιφερειακι ενότθτα από αυτιν ςτθν οποία υπθρετοφςαν πριν τεκοφν ςε διακεςιμότθτα, 

να μεταταγοφν ςε υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ι αντίςτοιχα ςε υπθρεςίεσ 

του Τπουργείου Οικονομικϊν ςτον τόπο που υπθρετοφςαν πριν τεκοφν ςε διακεςιμότθτα.  

 

Άρκρο 97 

Παφςθ πεικαρχικϊν διϊξεων δθμοτικϊν υπαλλιλων και αρμοδίων προσ διοριςμό 

οργάνων των ΟΣΑ για μθ χοριγθςθ ςτοιχείων εργαηομζνων 

 

Με τθν παροφςα διάταξθ, λαμβάνεται πρόνοια για να δοκεί τζλοσ ςτισ δικαςτικζσ 

περιπζτειεσ  δθμοτικϊν υπαλλιλων και αρμοδίων προσ διοριςμό οργάνων των ΟΣΑ 

(δθμάρχων, προζδρων ν.π.δ.δ) για τθ μθ χοριγθςθ ςτο πρϊθν Τπουργείο Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτοιχεία των υπαλλιλων οι οποίοι, με τισ 

διατάξεισ του ν.4093/2012, τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα, λόγω κατάργθςθσ τθσ κζςθσ τουσ, ι 

ςε αυτοδίκαιθ αργία, κακϊσ και τον αρικμό των κζςεων που καταργικθκαν ςφμφωνα με 



τον ωσ άνω νόμο, τα αντίγραφα των ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων κζςθσ ςε 

διακεςιμότθτα των υπαλλιλων που, κατά τθ δθμοςίευςθ του, καταλάμβαναν τισ 

καταργοφμενεσ οργανικζσ κζςεισ και τισ πράξεισ με τισ οποίεσ αυτοί κα τίκεντο ςε αργία 

βάςει αυτοφ, δεδομζνου ότι το παραπάνω ορίςκθκε, ςτον εν λόγω νόμο, ότι ςυνιςτά 

ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πεικαρχικι ποινι προςτίμου. 

Ωσ εκ τοφτου, με τθν παροφςα ρφκμιςθ, προδιλωσ αναγνωρίηεται ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ 

των ενεργειϊν και δθ παραλείψεων των παραπάνω προσ χοριγθςθ των ςτοιχείων των 

εργαηομζνων τουσ και εμπεδϊνεται κλίμα εργαςιακισ ειρινθσ εντόσ των εν λόγω 

υπθρεςιϊν ι φορζων. 

 
 

Άρκρο 98 
Καταβολι μιςκοδοςίασ προςωπικοφ τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ  ηωισ» 
Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ διαςφαλίηεται θ ομαλι και απρόςκοπτθ καταβολι τθσ 

μιςκοδοςίασ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, του προςωπικοφ που απαςχολείται με 

ςυμβάςεισ  εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτουσ ΟΣΑ και τα νομικά τουσ 

πρόςωπα που αποτελοφν φορείσ/δομζσ  που ςυμμετζχουν ςτθν Δράςθ «Εναρμόνιςθ 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ». Σονίηεται ότι θ Δράςθ αυτι απευκφνεται  ςε 

ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που χριηουν αυξθμζνθσ προςταςίασ και θ επιτυχισ 

υλοποίθςι τθσ κρίνεται απολφτωσ αναγκαία. 

Ειδικότερα, με τθν παρ. 1 αντιμετωπίηεται από τα τακτικά και ζκτακτα ανειδίκευτα ζςοδα 

των φορζων, το ηιτθμα μθ επάρκειασ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Δράςθσ, ωσ ςυνζπεια τθσ 

εφαρμογισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν.4415/2016, με τθν οποία 

ανανεϊκθκαν οι ςυμβάςεισ εργαςίασ του παραπάνω προςωπικοφ, κακϊσ και τθσ αλλαγισ 

ςτον τρόπο εφαρμογισ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ ωσ προσ τθ διαδικαςία ζνταξθσ των 

ωφελοφμενων. 

Με τθ παρ. 2 αντιμετωπίηεται το ηιτθμα τυχόν μθ ομαλισ ροισ τθσ χρθματοδότθςθσ και 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ φορείσ, να καλφψουν τισ μιςκοδοτικζσ και αςφαλιςτικζσ 

δαπάνεσ από τα ίδια ωσ άνω ζςοδά τουσ, τα οποία όμωσ αναπλθρϊνονται κατά το μζροσ 

τθσ διενεργθκείςασ δαπάνθσ, όταν αποδοκεί θ ςχετικι χρθματοδότθςθ.  

 

 

Άρκρο 99 

Νομικι ςτιριξθ υπαλλιλων Ο.Σ.Α. 

Με τθ διάταξθ τθσ περ. ςτ’ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 244 του ν. 3852/2010, 

προβλζπεται ότι, εκτόσ των λοιπϊν προχποκζςεων που πρζπει να ςυντρζχουν, για να 

παραςχεκεί, από τον οικείο διμο, περιφζρεια, τα νομικά πρόςωπα αυτϊν και τισ 

αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, νομικι ςυμπαράςταςθ ςε υπάλλθλο ο οποίοσ διϊκεται 

ποινικϊσ για αδικιματα, που αφοροφν ςτθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τουσ, απαιτείται 

και «κετικι ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ». Θ προςκικθ τθσ φράςθσ αυτισ ζχει 



δθμιουργιςει ςφγχυςθ και δυςκολίεσ κατά τθν εφαρμογι, δεδομζνου ότι αφενόσ διμοι οι 

οποίοι δεν διακζτουν ζμμιςκουσ δικθγόρουσ αναγκάηονται να καταφεφγουν ςε διαδικαςία 

ανάκεςθσ ςε εξωτερικό δικθγόρο για τθ ςφνταξθ ςχετικισ γνωμοδότθςθσ αφετζρου ωσ 

προσ το εάν θ ςχετικι ειςιγθςθ κα αφορά τον ζλεγχο του φακζλου τθσ δικογραφίασ ι 

μόνον το ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων που κζτει θ διάταξθ για τθν εφαρμογι 

τθσ. Για το λόγο αυτό, με τθ διάταξθ του παρόντοσ άρκρου, προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ 

διάταξθσ, με τθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ «κετικι ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ», με 

τθ φράςθ «κετικι ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ». 

 

Άρκρο 100 

Ρφκμιςθ κεμάτων μουςικϊν Ο.Σ.Α. 
Με το άρκρο αυτό ρυκμίηεται το ηιτθμα τθσ κατάταξθσ των μουςικϊν μελϊν των 

ορχθςτικϊν ςυνόλων των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν, βάςει 

Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.), που κα καταρτιςτεί από τουσ Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ 

και τα οικεία νομικά πρόςωπα αυτϊν, εντόσ προκεςμίασ εντόσ ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα που ιςχφουν ςτισ ςυμφωνικζσ ορχιςτρεσ, 

μπάντεσ και λοιπά μουςικά ςφνολα. Ειδικότερα το εν λόγω προςωπικό κατατάςςεται ςτισ 

ειδικζσ κατθγορίεσ Αρχιμουςικόσ, Εξάρχων, Κορυφαίοσ Α’, Κορυφαίοσ Β’ και Μουςικόσ. Για 

τθν κατάταξθ των μουςικϊν ςτισ εν λόγω κατθγορίεσ, λαμβάνονται υπόψθ, κατά ςειρά, τα 

τυπικά προςόντα του διοριςμοφ τουσ, τα κακικοντά τουσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν 

πρόςλθψι τουσ ι προκφπτουν (δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ αναγνϊριςθσ τθσ υπθρεςιακισ και 

καλλιτεχνικισ εξζλιξθσ που ζχει τυχόν μεςολαβιςει) από πράξθ ανάκεςθσ κακθκόντων (θ 

οποία, ωςτόςο, ιςχφει ιδθ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ) ι από πράξθ διαπίςτωςθσ 

τθσ εν τοισ πράγμαςι άςκθςισ τουσ. 

Επιπλζον, με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, ρυκμίηεται το ηιτθμα των αποδοχϊν των 

μουςικϊν των Ο.Σ.Α. βάςει τθσ κατάταξισ τουσ ςτισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ, με 

ςθμείο αναφοράσ το βαςικό μιςκό τθσ κατθγορίασ του μουςικοφ, όπωσ αυτόσ ζχει οριςτεί 

ςφμφωνα με το ενιαίο μιςκολόγιο και χριςθ ειδικϊν ςυντελεςτϊν υπολογιςμοφ του 

αντίςτοιχου, ανά ειδικι κατθγορία, μιςκοφ. 

Θ εςωτερικι οργάνωςθ και ο καταμεριςμόσ των ρόλων ςτα ορχθςτρικά ςφνολα των Ο.Σ.Α. 

απαιτεί τθ μουςικι εκτζλεςθ από ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Για κακεμία κζςθ, υπάρχει 

περιγραφι ρόλου και ςυμβαίνει θ αντιςτοίχιςι τθσ με ςυγκεκριμζνο μουςικό όργανο. Θ 

πυραμοειδισ διαβάκμιςθ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, όπωσ ανωτζρω αναφζρονται, είναι θ 

μόνθ που ανταποκρίνεται ςτθ φφςθ και ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ εργαςίασ, αλλά και ςτα 

τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των μουςικϊν, οι οποίοι, πζραν τθσ κζςθσ ευκφνθσ που εξ 

αντικειμζνου κατζχουν, ζχουν επιπλζον και ιδιαίτερεσ υποχρεϊςεισ, ζναντι των 

απαιτιςεων των μουςικϊν ζργων. Ειδικότερα, πρζπει να βρίςκονται ςυνεχϊσ ςε πλιρθ 

ετοιμότθτα, ζχοντασ άρτια τεχνικι κατάρτιςθ, επιτελϊντασ απολφτωσ μοναδικι εργαςία, 

παραμζνοντασ ςτθν ίδια κζςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςιακισ τουσ πορείασ, 

επιβαρυνόμενοι με τθν αγορά και ςυντιρθςθ ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ οργάνων, τα οποία 

απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των μουςικϊν ζργων. 

Για το λόγο αυτό, με τθν παρ. 4 του άρκρου αυτοφ, προβλζπεται ότι, ςε περίπτωςθ που δεν 

παρζχεται από τθν υπθρεςία μουςικό όργανο, χορθγείται ςτουσ μουςικοφσ που 



υποχρεοφνται ςτθ χριςθ μουςικοφ οργάνου ιδιοκτθςίασ τουσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ τουσ, ειδικό επίδομα οργάνου για τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι του, που 

ορίηεται ςε πενιντα ευρϊ μθνιαίωσ. Οι μουςικοί επαγγελματικϊν δθμοτικϊν χορωδιϊν 

(χορωδοί) λαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο αυτό, ειδικό επίδομα φωνισ πενιντα ευρϊ 

μθνιαίωσ. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των Αρχιμουςικϊν, αντί του επιδόματοσ οργάνου ι 

φωνισ, χορθγείται ειδικό επίδομα βιβλιοκικθσ, ποςοφ επίςθσ πενιντα ευρϊ μθνιαίωσ. 

 

Άρκρο 101 

Παράταςθ των υπθρεςιϊν των Κζντρων Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων (ΚHΦΗ), των 

Κζντρων Διθμζρευςθσ – Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων (ΚΕΔΗΦ) και Κζντρων 

τιριξθσ Ρομά και Ευπακϊν Ομάδων και των αντίςτοιχων ςυμβάςεων του προςωπικοφ 

των προγραμμάτων αυτϊν 

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, επιδιϊκεται θ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ παροχισ 

των υπθρεςιϊν των ΚΘΦΘ-Κζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, των ΚΕΔΘΦ-Κζντρα 

Διθμζρευςθσ-Θμεριςιασ Φροντίδασ και των Κζντρων τιριξθσ Ρομά και Ευπακϊν Ομάδων, 

κακϊσ τα μεν ΚΘΦΘ και ΚΕΔΘΦ παρζχουν φροντίδα ςε θλικιωμζνα άτομα και άτομα με 

αναπθρίεσ, μθ δυνάμενα να αυτοεξυπθρετθκοφν πλιρωσ, τα δε Κζντρα τιριξθσ Ρομά και 

Ευπακϊν Ομάδων, μζςω τθσ λειτουργίασ τουσ ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν 

προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων που βιϊνουν 

πολλαπλό κοινωνικό αποκλειςμό και ηουν υπό μθ αποδεκτζσ  ςυνκικεσ διαβίωςθσ, με 

προτεραιότθτα ςτθν ομάδα ςτόχο των Ρομά. 

Ειδικότερα, με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, θ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν των 

«Κζντρων Θμερθςίασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων» (ΚΘΦΘ), των «Κζντρων Διθμζρευςθσ – 

Θμεριςιασ Φροντίδασ» (ΚΕΔΘΦ) και των «Κζντρων τιριξθσ Ρομά και Ευπακϊν Ομάδων» 

των φορζων των ΟΣΑ, κακϊσ και των ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ, παρατείνονται πζραν τθσ καταλθκτικισ  θμερομθνίασ τθσ 

31.03.2017 που είχε τεκεί με το αρ. 81 του ν.4445/2016 και ωσ τθν ζνταξθ των ςχετικϊν 

πράξεων ι τθν υπογραφι των ςυμβάςεων για τισ πράξεισ αυτζσ ι για τθν ζνταξθ αυτϊν ςτο 

πλαίςιο των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΠΕΠ) τθσ Προγραμματικισ 

Περιόδου 2014-2020 του ΕΠΑ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν τθσ 31.05.2017. Θ 

παράταςθ των ςυμβάςεων εργαςίασ του προςωπικοφ δεν επιφζρει, όπωσ προβλζπεται 

ρθτά ςτθ διάταξθ αυτι οποιαδιποτε μεταβολι τθσ νομικισ φφςθσ ι του χαρακτιρα τουσ, 

ανεξαρτιτωσ του χρόνου τθσ ςυνολικισ τουσ διάρκειασ και κατά παρζκκλιςθ κάκε ειδικισ ι 

γενικισ διάταξθσ, δεδομζνου ότι, με τθν παράταςθ αυτι, επιδιϊκεται ςκοπόσ δθμοςίου  

ςυμφζροντοσ, που ζγκειται ςτθν υποςτιριξθ των ςχετικϊν προγραμμάτων και τθ μθ 

διακοπι των παρεχόμενων από αυτά υπθρεςιϊν, μζχρι τθ διευκζτθςθ του κακεςτϊτοσ 

χρθματοδότθςθσ των προγραμμάτων.   

 

 

 

Άρκρο 102 



Μετατάξεισ προςωπικοφ ςτο Δθμόςιο και τουσ Ο.Σ.Α. 

Με τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ, προςτίκεται παράγραφοσ 5 ςτο 

άρκρο 33 του ν. 4305/2014, βάςει τθσ οποίασ εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθ κζςθ 

τθ δθμοςίευςθ του ν. 4305/2014 και μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του Ενιαίου υςτιματοσ 

Κινθτικότθτασ, ότι «οι υπάλλθλοι που επανατοποκετοφνται προϊςτάμενοι ςτισ οργανικζσ 

μονάδεσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1, 2 και 4 του παρόντοσ άρκρου πρζπει να 

διακζτουν τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ οργανικζσ 

διατάξεισ για τθ κζςθ που καταλαμβάνουν», με ζναρξθ ιςχφοσ το χρόνο κζςθσ ςε ιςχφ του 

ν. 4305/2014. 

Με τθν διάταξθ τθσ παραγράφου 2, δίνεται θ δυνατότθτα μετάταξθσ με μεταφορά κζςθσ  

ςε ειδικότθτα αντίςτοιχθ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχει ο μεταταςςόμενοσ ι 

παρεμφεροφσ με τισ υπάρχουςεσ  ειδικότθτεσ του κλάδου μονίμου προςωπικοφ, φςτερα 

από γνϊμθ, κάκε φορά, του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. Θ ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία, 

δεδομζνου ότι επιλφονται ςθμαντικά υπθρεςιακά προβλιματα και διευκολφνεται θ 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ. Ειδικά με τισ προβλζψεισ των παραγράφων 2 και 3, 

επιχειρείται θ αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ οργανικϊν κζςεων των ειδικοτιτων των 

μεταταςςόμενων, με δθμιουργία προςωποπαγϊν κζςεων, που κα μετατραποφν ςε 

οργανικζσ, με τθν πρϊτθ τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ, ενϊ οι 

προςωποπαγείσ κζςεισ ιδιωτικοφ δικαίου, μόλισ κενωκοφν, καταργοφνται. υγκεκριμζνα, 

με τθν προτεινόμενθ παράγραφο 2, ρυκμίηεται θ περίπτωςθ τθσ μετάταξθσ ςε ανϊτερθ 

βακμίδα (άρκρο 183 ν. 3584/2007), ενϊ με τθν παράγραφο 3 επιτρζπεται θ μετάταξθ 

προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ, 

από ειδικότθτα ςε άλλθ ειδικότθτα τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ι ςε κενι οργανικι 

κζςθ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, εφόςον κατζχει τα αντίςτοιχα τυπικά προςόντα και, αν δεν 

υπάρχει κενι κζςθ, θ μετάταξθ πραγματοποιείται με μεταφορά τθσ κζςθσ, φςτερα όμωσ 

από γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Αντίκετα, ςτθ δεφτερθ αυτι περίπτωςθ, υπό το 

μζχρι τϊρα ιςχφον κακεςτϊσ μεςολαβοφςε ςφςταςθ προςωποπαγοφσ κζςθσ, χωρίσ όμωσ 

γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, αλλά με απόφαςθ του αρμοδίου προσ διοριςμοφ 

οργάνου.  

Σζλοσ, αίρονται αναδρομικά οι εκκρεμότθτεσ για αποφάςεισ που εκδόκθκαν πριν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κατ’ εφαρμογι διατάξεων των ν. 4024/2011 και ν. 3584/2007.   

 

Άρκρο 103 

Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ εργαηομζνων των ΟΣΑ  

Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ, ςυμπλθρϊνεται θ αρχικι διάταξθ του άρκρου 39 του ν. 

4369/2016 και με τουσ υπάλλθλοσ που ετζκθςαν ςε διακεςιμότθτα ενόσ μθνόσ, μετά τθν 

υπαγωγι τουσ ςτο Πρόγραμμα Εκελοντικισ Κινθτικότθτασ του άρκρου 30 του ν. 4223/2013, 

όπωσ ιςχφει. Για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ, θ ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω διάταξθσ κρίνεται 

αναγκαία.  

 

 



Άρκρο 104 

Προςωπικό αμειβόμενο με τθν καταβολι αντιτίμου για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 12 του ν. 4071/2012, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 

48 του ν. 4325/2015, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ ΟΣΑ να ςυνάπτουν ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου ι μίςκωςθσ ζργου, για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ αμιγϊσ 

αμειβόμενου από τθν καταβολι αντιτίμου και λοιπϊν αντικαταβολϊν, κατ' εξαίρεςθ του 

περιοριςμοφ τθσ παρ. 3 του άρκρου 37 του ν. 3986/2011, όπωσ ιςχφει. Με δεδομζνθ, 

ωςτόςο, τθν υποχρζωςθ εξ ολοκλιρου κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του εν λόγω 

προςωπικοφ από το καταβαλλόμενο από τουσ ωφελοφμενουσ πολίτεσ αντίτιμο, 

περιορίηεται δραςτικά θ δυνατότθτα των Διμων να αςκιςουν, εφόςον ζχουν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα και τθ βοφλθςθ, κοινωνικι πολιτικι υπζρ των ιδθ επιβαρυμζνων 

οικονομικά πολιτϊν, μζςω τθσ κζςπιςθσ χαμθλϊν διδάκτρων ςτισ πολιτιςτικζσ και 

ακλθτικζσ δομζσ τουσ, κακϊσ και χαμθλοφ εν γζνει αντιτίμου ςτισ κάκε είδουσ παρεχόμενεσ 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Ενόψει των ανωτζρω, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ προβλζπεται ότι 

το κόςτοσ μιςκοδοςίασ του εν λόγω προςωπικοφ δεν απαιτείται να καλφπτεται εξ 

ολοκλιρου από το καταβαλλόμενο από τουσ πολίτεσ αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλφπτεται ςε 

ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%), του λοιποφ καλυπτόμενου από τον προχπολογιςμό 

του οικείου φορζα. 

 

 

 

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ- 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (Ε.Ο.Ε..) 

 

Γενικά επί των ρυκμίςεων του Μζρουσ Σρίτου. Θεμικό και πολιτικό πλαίςιο. 
 

το πλαίςιο τθσ κεςμικισ αρχιτεκτονικισ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ ΕΕ τθσ προγραμματικισ 

περιόδου 2014-2020 και, εν προκειμζνω, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.1302/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν 

τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικισ 

ςυνεργαςίασ (ςτο εξισ «ΕΟΕ»), επιλκαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο 

λειτουργίασ των ΕΟΕ, αναφορικά με τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ φορζων από τρίτεσ χϊρεσ, τθ 

διαδικαςία ζγκριςισ τουσ, τισ αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα, και οι οποίεσ ανζδειξαν τον 

εξαιρετικά αναβακμιςμζνο επιχειρθςιακό ρόλο τουσ ςτθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ, 

κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ ςτθν ΕΕ. 

Πράγματι, με δεδομζνο ότι θ υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ προςζκεςε τθν εδαφικι διάςταςθ 

ςτθν πολιτικι ςυνοχισ τθσ ΕΕ, ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1302/2013 ενίςχυςε τθ κεςμικι ςθμαςία 

των ΕΟΕ, απλουςτεφοντασ και βελτιϊνοντασ τισ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ. 



Κατά τουσ όρουσ του προοιμίου του Κανονιςμοφ, «οι ΕΟΕ μποροφν να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ενιςχφςουν τθν προϊκθςθ και τθν επίτευξθ τθσ αρμονικισ ανάπτυξθσ τθσ 

Ζνωςθσ ςυνολικά και τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ των περιφερειϊν 

τθσ ειδικότερα, και να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 

2020» για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ («τρατθγικι Ευρϊπθ 

2020»). Θ κεςμικι  χρθςιμότθτα των ΕΟΕ, όπωσ επιςθμαίνεται, οδιγθςε τα κράτθ μζλθ να 

τουσ χρθςιμοποιοφν «επίςθσ ωσ νομικό μζςο και ςε κζματα ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο 

άλλων πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ, πλθν τθσ πολιτικισ ςυνοχισ. το πλαίςιο αυτό, ο νομοκζτθσ 

τθσ Ζνωςθσ ζκρινε αναγκαίο να ενιςχφςει τθν αποτελεςματικότθτα των ΕΟΕ «με τθ 

διεφρυνςθ του χαρακτιρα τουσ, τθν άρςθ των εμποδίων που εξακολουκοφν να υφίςτανται 

και τθ διευκόλυνςθ τθσ ίδρυςθσ των ΕΟΕ και των ενεργειϊν τουσ, διατθρϊντασ παράλλθλα 

τθ δυνατότθτα των κρατϊν μελϊν να περιορίηουν τισ δραςτθριότθτζσ που μποροφν να 

αναπτφςςουν οι ΕΟΕ χωρίσ τθ χρθματοοικονομικι ςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ. 

 

Βζβαια, ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για μία αειφόρο ανάπτυξθ με ςεβαςμό ςτθ διατιρθςθ, τθν 

προςταςία και τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ αποτελεί και εκνικό ςτόχο, αφοφ ςυνδζεται 

άμεςα με τθν ποιότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ των πολιτϊν. Οι ΕΟΕ μποροφν να 

ςυμβάλλουν κετικά ςτθ μείωςθ των εμποδίων τθσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

Περιφερειϊν τθσ χϊρασ που πλιττονται από ςοβαρά και μόνιμα οικονομικά, κοινωνικά ι 

δθμογραφικά προβλιματα. ε αυτό το πλαίςιο, κρίνεται ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι θ 

ςυνειςφορά τουσ ςτθν επιχειρθςιακι υποςτιριξθ των Διμων και Περιφερειϊν τθσ χϊρασ 

προκειμζνου θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ να αξιοποιιςει με το βζλτιςτο τρόπο τουσ ενωςιακοφσ 

πόρουσ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ ΕΕ αλλά και άλλων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, 

προςαρμοςμζνων ςτουσ ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ ςτόχουσ αλλά και ςτισ δικζσ τουσ 

ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ. Θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν πόρων 

που διατίκενται μζςα από τα ςυγχρθματοδοτοφμενα και τα ανταγωνιςτικά προγράμματα 

τθσ ΕΕ κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 κα αποτελζςουν μια ςθμαντικι 

παράμετρο ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα για τα προςεχι χρόνια, κακϊσ ςε μεγάλο βακμό είναι 

και οι μοναδικοί διακζςιμοι για παροχι κινιτρων αναπτυξιακϊν επενδφςεων, τουλάχιςτον 

ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα. Κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν επιτυχι ςυμμετοχι των 

ελλθνικϊν φορζων, και ιδιαίτερα των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, είναι θ ικανότθτά τουσ να ςχεδιάηουν, να ανταγωνίηονται αντίςτοιχουσ 

οργανιςμοφσ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ και να υλοποιιςουν τα ςχετικά ζργα που 

ςυμβάλουν ςτθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Οι ΕΟΕ, ςτο πλαίςιο του 

καίριου ρόλου τουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ 

των Περιφερειϊν τθσ ΕΕ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε προγράμματα εδαφικισ 

ςυνεργαςίασ, ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα αλλά και ςε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

αναμζνεται να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτισ κεςμικζσ και οργανωτικζσ αλλαγζσ ςε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των δθμοςίων 

φορζων, των ΟΣΑ, των πανεπιςτθμίων, ςτθν απόκτθςθ ιδιαιτζρων διαχειριςτικϊν 

ικανοτιτων από το ανκρϊπινο δυναμικό των ωσ άνω οργανιςμϊν, κακϊσ και ςτθν 

εμπζδωςθ μιασ διοικθτικισ κουλτοφρασ εξωςτρζφειασ και ενόσ ςυνεργατικοφ πνεφματοσ. 

 

Με βάςθ τα προβλεπόμενα από το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ των ΕΟΕ, θ χϊρα μασ, 

όπωσ και τα υπόλοιπα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, κα ζπρεπε να ζχουν εξετάςει τθ δυνθτικι 



προςαρμογι τθσ ςτα όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό(ΕΕ) αρικ.1302/2013 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 μζχρι τισ 22 Ιουνίου 2014. 

Λόγω τθσ αςφυκτικισ χρονικισ προκεςμίασ και των τεχνικϊν ερμθνευτικϊν ηθτθμάτων που 

προζκυψαν από τθν εφαρμογι του και ςτα οποία θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κλικθκε να 

απαντιςει, αυτό δεν κατζςτθ άμεςα εφικτό. Θ χϊρασ μασ, με τθ ςφςταςθ τθσ Ομάδασ 

Διοίκθςθσ Ζργου ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν για τθν προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου 

των ΕΟΕ ςτισ ρυκμίςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.1302/2013 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 και τθν αντιμετϊπιςθ άλλων 

λειτουργικϊν κεμάτων των υφιςτάμενων Ομίλων (ΦΕΚΒϋ 1356/13-5-2016, διόρκωςθ 

ςφάλματοσ ΦΕΚ Βϋ 1587/6-6-2016) και τθν περάτωςθ των εργαςιϊν τθσ ςε χρονικό 

διάςτθμα ολίγων εβδομάδων, αποδεικνφει ότι βρίςκεται μεταξφ των ελαχίςτων κρατϊν-

μελϊν που κεςμικά τολμοφν να εντάξουν ζνα νζο εργαλείο ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι 

τουσ, παραμερίηοντασ παρωχθμζνεσ διοικθτικζσ νοοτροπίεσ και ςυγκεντρωτικοφ χαρακτιρα 

κανονιςτικζσ αγκυλϊςεισ. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, που ςυνιςτοφν το αποτζλεςμα 

των εργαςιϊν τθσ ΟΔΕ, επιχειρείται, όχι απλϊσ θ περιττι αναπαραγωγι των όςων 

προβλζπει θ κεςμικι αρχιτεκτονικι τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ ΕΕ τθσ προγραμματικισ 

περιόδου 2014-2020 για τουσ ΕΟΕ, οφτε αςφαλϊσ θ ςτείρα επικζντρωςθ ςτο 

ανακεωρθμζνο κανονιςτικό πλαίςιο που αφορά τθ λειτουργία τουσ, αλλά κυρίωσ ο 

εμπλουτιςμόσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ με διατάξεισ που παρζχουν τα μζςα και τθ 

δυνατότθτα ςε αυτοφσ τουσ Ομίλουσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ χϊρα μασ να 

ανταποκρικοφν ςτον προβλεπόμενο από τθν ενωςιακι νομοκεςία αναπτυξιακό ρόλο τουσ. 

 

Ειδικότερα επί των άρκρων του Μζρουσ Σρίτου. 

Oι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ αποςαφθνίηουν δομικά ςτοιχεία των ΕΟΕ, ωσ κατεξοχιν 

αναπτυξιακϊν εργαλείων ςε ενωςιακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ειςάγονται νζεσ 

ρυκµίςεισ, ειδικότερα όςον αφορά τθ νομικι φφςθ, τουσ ςκοποφσ, τθ διαδικαςία 

ςφςταςθσ, το προςωπικό και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα των ΕΟΕ. Θ εμπειρία που ζχει 

αποκτθκεί από τθ ςφςταςθ και λειτουργία των πρϊτων ΕΟΕ ςτθ χϊρα μασ (Αμφικτυονία 

και Εφξεινθ Πόλθ) αποτελεί τθ ςτακερι βάςθ για τισ ρυκμίςεισ που προτείνονται με το 

παρόν νομοςχζδιο. 

 

Άρκρο 105 

Ζννοια και Φφςθ Ε.Ο.Ε. 

το άρκρο 138  προβλζπεται ότι ΕΟΕ που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα ςτθ χϊρα μασ 

ςυςτινονται ωσ αςτικζσ εταιρίεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 741 του ΑΚ. 

Επομζνωσ, ο ΕΟΕ ςυνιςτά ζνα νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου που επιτελεί όμωσ 

αποςτολι γενικοφ ςυμφζροντοσ, ζτςι όπωσ αυτι προςδιορίηεται πρωταρχικά από τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ ιςχφει, και δευτερευόντωσ από άλλεσ πράξεισ τθσ Ζνωςθσ, 

όπωσ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ ειδικϊν διατάξεων για τθν υποςτιριξθ του ςτόχου 

τθσ Ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ. Θ επιδίωξθ αποςτολισ γενικοφ ςυμφζροντοσ αναδεικνφεται με ενάργεια τόςο 

από τισ δθμόςιεσ αρχζσ που μποροφν γίνουν μζλθ των ΕΟΕ (ελλθνικό δθμόςιο, ΟΣΑ, 

πανεπιςτιμια), όςο και από τον λόγο φπαρξθσ και λειτουργίασ τουσ που ςφμφωνα με τον 



Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ ιςχφει, αφορά, όπωσ τονίςτθκε παραπάνω, πρωτίςτωσ  

τθν εδαφικι ςυνεργαςία και ςυνοχι. Θ επιλογι ωσ νομικισ μορφισ τθσ αςτικισ εταιρείασ 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα οφείλεται ςτθν ανάγκθ να προςδοκεί ευελιξία δράςθσ ςτουσ 

ΕΟΕ, προκειμζνου να επιτελοφν αποτελεςματικά τθν αποςτολι τουσ. το πλαίςιο αυτό, θ 

εξομοίωςθ των ΕΟΕ με τισ υπόλοιπεσ αςτικζσ εταιρείεσ των ΟΣΑ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ κείμενεσ διατάξεισ των νόμων 3274/2004, 3463/2006 και 3852/2010 «ςυνεχίηουν 

να λειτουργοφν μζχρι τθ λιξθ του χρόνου που προβλζπεται ςτθ ςυςτατικι τουσ πράξθ», 

αγνοεί πρόδθλα τόςο τθν ειδικι νομικι του φφςθ, όςο και τθν αποςτολι του, θ οποία 

προςδιορίηεται εξ ολοκλιρου από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ ιςχφει.   

 

Άρκρο 106 

κοποί και δραςτθριότθτεσ ΕΟΕ 

τισ παρ.1-3 προβλζπεται καταρχάσ θ δυνατότθτα οι ΕΟΕ να οριςκοφν είτε ωσ ενδιάμεςοι 

φορείσ για τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων χωρικϊν επενδφςεων, είτε ωσ Διαχειριςτικζσ 

Αρχζσ εφαρμογισ προγραμμάτων και κοινϊν ςχεδίων δράςθσ, είτε ωσ τελικοί δικαιοφχοι 

υλοποίθςθσ ζργων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 1299/2013 και ςτον 

Κανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ 

Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και 

Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006.  

υμφϊνωσ προσ τθ ςτρατθγικι τθσ Ζνωςθσ για μια ζξυπνθ, αειφόρο και χωρίσ 

αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, τα ΕΔΕΣ παρζχουν μια ολοκλθρωμζνθ και εμπεριςτατωμζνθ 

προςζγγιςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των τοπικϊν προβλθμάτων και οι ΕΟΕ αναγνωρίηονται 

από τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ των ΕΔΕΣ ωσ οι κατεξοχιν αρμόδιοι φορείσ για τθν 

υλοποίθςθ δράςεων, ιδιαίτερα ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ. Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, 

τα κράτθ μζλθ ενκαρρφνονται να ανακζςουν τα κακικοντα τθσ διαχειριςτικισ αρχισ ςε 

ζναν ΕΟΕ ι να ανακζςουν ςε ζναν τζτοιον όμιλο τθν αρμοδιότθτα τθσ διαχείριςθσ 

μζρουσ ενόσ προγράμματοσ ςυνεργαςίασ που αφορά το ζδαφοσ που καλφπτει ο εν λόγω 

ΕΟΕ. Θ εμπειρία από τουσ ΕΟΕ που ζχουν ςυςτακεί μζχρι ςιμερα ζχει καταδείξει ότι οι 

ΕΟΕ χρθςιμοποιοφνται και ωσ νομικό μζςο και ςε κζματα ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο 

άλλων πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ πλθν τθσ πολιτικισ ςυνοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εφαρμογισ προγραμμάτων ι τμθμάτων προγραμμάτων που λαμβάνουν 

χρθματοοικονομικι ςτιριξθ από τθν Ζνωςθ εκτόσ του πλαιςίου τθσ πολιτικισ για τθ 

ςυνοχι (π.χ. ανταγωνιςτικά προγράμματα). Ζτςι, ο ςκοπόσ των  ΕΟΕ διευρφνεται, ϊςτε 

να καλφπτει τθ διευκόλυνςθ τθσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ και γενικότερα τθν προαγωγι τθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ αντιμετϊπιςθσ των 

περιφερειακϊν και τοπικϊν μελθμάτων, ςφμφωνα με τθν πολιτικι ςυνοχισ και τισ άλλεσ 

ενωςιακζσ πολιτικζσ. Αυτό αναμζνεται να ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθ ςτρατθγικι Ευρϊπθ 

2020 ι ςτθν υλοποίθςθ των μακρο-περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν (π.χ. Αδριατικισ-Ιονίου). 

 



τθν παρ.2 αναγνωρίηεται θ δυνατότθτα των ΕΟΕ να ςυνάπτουν προγραμματικζσ 

ςυμβάςεισ με τουσ φορείσ του άρκρου 100 του ν.3852/10, δεδομζνου ότι και με τισ 

ςυμβάςεισ αυτζσ αςφαλϊσ διευκολφνεται θ επιδίωξθ των καταςτατικϊν, δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, ςκοπϊν τουσ. Βάςει του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1082/2006, όπωσ ιςχφει, οι 

ΕΟΕ ζχουν ςε κάκε κράτοσ μζλοσ τθν ευρφτερθ νομικι ικανότθτα που αναγνωρίηεται ςτα 

νομικά πρόςωπα βάςει του εκνικοφ δικαίου του εν λόγω κράτουσ μζλουσ, θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνει τθ δυνατότθτα να ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ ΕΟΕ ι άλλεσ 

νομικζσ οντότθτεσ, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ κοινϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ.  

Παράλλθλα, θ πρόβλεψθ ςφναψθσ προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ των προςϊπων, 

κυρίωσ δθμοςίου δικαίου, που αναφζρονται ςτο άρκρο 100 παράγραφοσ 1.α. επιδιϊκει να 

διευκολφνει τθν αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ κακθκόντων που ανατίκενται ςτα εν λόγω 

πρόςωπα από τισ ςχετικζσ κείμενεσ διατάξεισ. Πολλά εξ αυτϊν των κακθκόντων, όπωσ και 

των ςχετικϊν δράςεων και δραςτθριοτιτων, ταυτίηονται με τουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ 

από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ ιςχφει. Επομζνωσ, θ μθ αναγνϊριςθ τθσ 

δυνατότθτασ των ΕΟΕ να ςυνάπτουν τισ ςχετικζσ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ζρχεται ςε 

αντίκεςθ τόςο με το γράμμα όςο και με το πνεφμα του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ 

ιςχφει. Άλλωςτε, πζραν του γεγονότοσ ότι ο ΕΟΕ ςυγκαταλζγεται ςτουσ «οργανιςμοφσ 

δθμοςίου δικαίου», κατά τθ λειτουργικι ζννοια, όπωσ προαναφζρκθκε, το άρκρο 100 

παράγραφοσ 1.α. του ν.3852/2010 διαπνζεται επίςθσ από λειτουργικό πνεφμα, ςτο βακμό 

που αναφζρεται και ςε αμιγϊσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. Θ προςζγγιςθ αυτι 

αντανακλά τθν επικυμία του νομοκζτθ περιςςότερο να διαμορφϊςει τισ ικανζσ ςυνκικεσ 

αποτελεςματικισ εκτζλεςθσ των ζργων που αναλαμβάνονται ςτο πλαίςιο των 

προγραμματικϊν ςυμβάςεων, παρά να περιορίςει τθν εκτζλεςι τουσ από τα παραδοςιακά 

νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Κατά ςυνζπεια, θ μθ δυνατότθτα των ΕΟΕ να 

ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ αντιςτρατεφεται τθν αποςτολι τουσ που είναι 

μεταξφ άλλων θ εκτζλεςθ ζργων επίτευξθσ ςυνοχισ, ιδίωσ μζςω  διακρατικισ, 

διαςυνοριακισ και διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ.  το πλαίςιο αυτό, θ ερμθνεία του 

άρκρου 100 παράγραφοσ 1.α. του ν.3852/2010 οδθγεί ςτθν αναγνϊριςθ τθσ δυνατότθτασ 

των ΕΟΕ να ςυνάπτουν τισ εκεί αναφερόμενεσ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, ςφμφωνα 

άλλωςτε και με τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί ςφμφωνθσ με 

το δίκαιο τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ερμθνείασ μιασ αντίκετθσ προσ αυτό εκνικισ διάταξθσ. 

Περαιτζρω, για λόγουσ που ςυνζχονται προσ τθν αρχι τθσ αςφάλειασ του δικαίου, οι ΕΟΕ 

μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, κατά μείηονα λόγο που ο Κανονιςμόσ 

1299/2013 αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα των κρατϊν μελϊν να ανακζςουν ςτουσ ΕΟΕ 

κακικοντα διαχειριςτικισ αρχισ, όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω. Σζλοσ, προσ επίρρωςθ των 

ανωτζρω, ςτο παρόν άρκρο κατοχυρϊνεται επίςθσ θ δυνατότθτα εκ μζρουσ τουσ παροχισ 

τεχνικισ βοικειασ ςε φορείσ που  υλοποιοφν ζργα ενταγμζνα ςε Περιφερειακά ι Σομεακά 

Επιχειρθςιακά του ΕΠΑ, δθλ. αναφορικά με τον προγραμματιςμό, το ςχεδιαςμό, τθν 

προετοιμαςία, τθ διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθ δθμοςιότθτα, τθν 

εφαρμογι και τον ζλεγχο αυτϊν των προγραμμάτων. 

 

Άρκρο 107 

φςταςθ και ςυμμετοχι ςε ΕΟΕ 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ ρυκμίηονται οι φορείσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 

ΕΟΕ, θ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ αυτισ και θ κτιςθ τθσ νομικισ 



προςωπικότθτασ των εν λόγω Ομίλων.  

τθν παρ.1  του  παρόντοσ άρκρου γίνεται μια ενδεικτικι αναφορά ςτα νομικά πρόςωπα 

και τουσ οργανιςμοφσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ΕΟΕ. Διμοι, περιφζρειεσ, οι 

ενϊςεισ, οι ςφνδεςμοι και τα δίκτυά τουσ, το ελλθνικό δθμόςιο, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των αποκεντρωμζνων διοικιςεων, τα πανεπιςτιμια, αλλά και δθμόςιεσ επιχειριςεισ κατά 

τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

κακϊσ επίςθσ και οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχει ανατεκεί θ παροχι υπθρεςιϊν γενικοφ 

οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, ςε τομείσ, όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ, υπθρεςιϊν 

ιατρικισ περίκαλψθσ, κοινωνικϊν αναγκϊν ςε ςχζςθ με τθν υγεία και τθ μακροχρόνια 

μζριμνα, φφλαξθσ παιδιϊν, πρόςβαςθσ και επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κοινωνικισ 

ςτζγαςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ ευάλωτων ομάδων, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ΕΟΕ. 

Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1082/2006, όπωσ ιςχφει, επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ ιδιωτικοφ 

δικαίου να γίνουν μζλθ ενόσ ΕΟΕ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κεωροφνται «οργανιςμοί 

δθμοςίου δικαίου» κατά τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΕΟΕ δφνανται να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν από κοινοφ διαχείριςθ δθμοςίων υπθρεςιϊν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτισ υπθρεςίεσ γενικοφ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ ι υποδομϊν. Επομζνωσ, και άλλεσ 

οντότθτεσ ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου μποροφν επίςθσ να γίνουν μζλθ ενόσ ΕΟΕ.  

τισ παρ.3-7 του παρόντοσ άρκρου περιγράφεται θ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ 

φορζων ςε ΕΟΕ και επιχειρείται θ αποςαφινιςθ για πρϊτθ φορά του αντικειμζνου τθσ 

ζγκριςθσ, αναλόγωσ τθσ επιλεγόμενθσ καταςτατικισ του ζδρασ. 

φμφωνα με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, ο  Τπουργόσ Εςωτερικϊν είναι ο αρμόδιοσ για να 

εγκρίνει τθ ςφςταςθ και τθ ςυμμετοχι φορζων αλλά και για τθ λφςθ ενόσ ΕΟΕ. Ωςτόςο, 

κομβικό ρόλο ςε αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ζχει θ Επιτροπι του άρκρου 4 παρ.2β του 

ν.3345/2005, θ οποία, ωσ κακ’ φλθν αρμόδια για τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ των διμων και 

των περιφερειϊν τθσ χϊρασ, χορθγεί ςφμφωνθ γνϊμθ πριν τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 

υπουργικϊν αποφάςεων. Θ Επιτροπι αυτι ορίηεται ωσ θ αρμόδια αρχι, κατά τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1082/2006, όπωσ ιςχφει, που 

παραλαμβάνει τισ γνωςτοποιιςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα των ενδιαφερόμενων φορζων.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν παρ.4  προβλζπεται, αναφορικά με τθ ςυμμετοχι φορζων ςε ΕΟΕ, 

ότι κάκε προτικζμενοσ φορζασ οφείλει να αποςτείλει ςτθν εν λόγω Επιτροπι το αίτθμά 

του, επιςυνάπτοντασ ςε αυτό αντίγραφο τθσ προτεινόμενθσ ςφμβαςθσ και του 

προτεινόμενου καταςτατικοφ του ΕΟΕ ςτον οποίο επικυμεί να αποτελζςει μζλοσ του.  

τθν παρ.4 ρυκμίηεται θ διαδικαςία ζγκριςθσ φορζων ςε ΕΟΕ που ζχουν τθν καταςτατικι 

τουσ ζδρα ςτο εξωτερικό. ε αυτιν τθν περίπτωςθ εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τουσ μζςα ςε 

προκεςμία ζξι (6) μθνϊν από τθν περιζλευςθ ςτθν Επιτροπι του ςχετικοφ αιτιματοσ. Θ 

εμπειρία που αποκτικθκε από τθ ςφςταςθ των ΕΟΕ δείχνει ότι ελάχιςτεσ μόνο φορζσ 

τθρικθκε από τα κράτθ-μζλθ θ προκεςμία των τριϊν (3) μθνϊν για τθ διαδικαςία ζγκριςθσ 

που προζβλεπε ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1082/2006, όπωσ ιςχφει. Με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

1302/2013 θ προκεςμία αυτι παρατείνεται ςε ζξι (6) μινεσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ 

προκεςμίασ αυτισ, προκειμζνου να υπάρχει αςφάλεια δικαίου, θ ςυμμετοχι του 

προτικζμενου μζλουσ ςτθ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί, με ςιωπθρι ςυμφωνία, 

κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Θ εν λόγω προκεςμία αναςτζλλεται 



ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι πλείονεσ πλθροφορίεσ.  

τθν παρ.5 ρυκμίηεται θ διαδικαςία ζγκριςθσ φορζων ςε ΕΟΕ που ζχουν τθν καταςτατικι 

τουσ ζδρα ςτθν Ελλάδα. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, αυτό που εγκρίνεται από τον Τπουργό 

Εςωτερικϊν δεν είναι απλϊσ θ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων, όπωσ 

προθγουμζνωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ  παρ.4, αλλά υποχρεωτικά και το κείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ. Εδϊ, θ προκεςμία των ζξι (6) μθνϊν δεν ζχει ιςχφ. 

τθν παρ.6 του παρόντοσ άρκρου ρυκμίηεται θ περίπτωςθ τθσ αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ 

από τον Τπουργό Εςωτερικϊν του αιτιματοσ προτικζμενου μζλουσ, βάςει του ενωςιακοφ 

και εκνικοφ δικαίου, του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθσ γενικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ. 

Περαιτζρω, ςτθν παρ.7 προβλζπεται θ περίπτωςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε ΕΟΕ φορζων από 

τρίτεσ χϊρεσ. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1082/2006, όπωσ ιςχφει, δεν περιζλαβε 

λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι οντοτιτων από τρίτεσ χϊρεσ ςε ΕΟΕ που 

ςυνιςτϊνται δυνάμει του εν λόγω κανονιςμοφ, δθλαδι μεταξφ μελϊν από τουλάχιςτον 

δφο κράτθ μζλθ. Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ περαιτζρω ευκυγράμμιςθσ των κανόνων που 

διζπουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ ενόσ ι περιςςοτζρων κρατϊν-μελϊν και ενόσ ι 

περιςςοτζρων τρίτων χωρϊν, κατά κφριο λόγο, ςτο πλαίςιο διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 

βάςει του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Γειτονίασ (ΕΜΓ) και του Μθχανιςμοφ Προενταξιακισ 

Βοικειασ (ΜΠΒ ΙΙ), αλλά και ςτο πλαίςιο ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Ανάπτυξθσ, κακϊσ και ςτο πλαίςιο διακρατικισ ςυνεργαςίασ βάςει του 

ςτόχου τθσ ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ, όταν κονδφλια από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ ΙΙ 

πρζπει να μεταφερκοφν προκειμζνου να αξιοποιθκοφν ςυνδυαςτικά μαηί με κονδφλια του 

Ευρωπαίου Σαμείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) ςτο πλαίςιο κοινϊν προγραμμάτων 

ςυνεργαςίασ, με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1302/2013, προβλζπεται πλζον ρθτϊσ θ ςυμμετοχι 

μελϊν από τρίτεσ χϊρεσ. φμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1302/2013, «τρίτθ 

χϊρα ι υπερπόντια χϊρα ι εδάφθ (ΤΧΕ) κεωρείται ότι ςυνορεφει με ζνα κράτοσ μζλοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόχωσ απόκεντρων περιοχϊν του, όταν θ τρίτθ χϊρα ι θ ΤΧΕ 

ζχει κοινά χερςαία ςφνορα με αυτό ι όταν, τόςο θ τρίτθ χϊρα ι θ ΤΧΕ όςο και ζνα κράτοσ 

μζλοσ, είναι επιλζξιμα βάςει ενόσ κοινοφ προγράμματοσ καλάςςιασ διαςυνοριακισ ι 

διακρατικισ ςυνεργαςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ ι είναι 

επιλζξιμα βάςει άλλου προγράμματοσ διαςυνοριακισ ι καλάςςιασ ςυνεργαςίασ ι 

ςυνεργαςίασ για καλάςςιεσ λεκάνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων που 

χωρίηονται από διεκνι φδατα». ε κάκε περίπτωςθ, θ ςυμμετοχι αυτι είναι δυνατι όταν 

επιτρζπεται από τθ νομοκεςία τθσ τρίτθσ χϊρασ ι από ςυμφωνίεσ μεταξφ τουλάχιςτον 

ενόσ ςυμμετζχοντοσ κράτουσ μζλουσ και μιασ τρίτθσ χϊρασ. 

 

τισ παρ.8-9 γίνεται ειδικι πρόβλεψθ για τθ διαδικαςία κτιςθσ νομικισ προςωπικότθτασ 

και καταχϊρθςθσ ανακοίνωςθσ ςφςταςθσ ΕΟΕ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Επειδι τα 

καταςτατικά δεν απαιτείται πλζον να περιζχουν όλεσ τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, κα πρζπει 

τόςο θ ςφμβαςθ όςο και τα καταςτατικά, να καταχωρίηονται ι να δθμοςιεφονται, ι και τα 

δφο. Επιπλζον, για λόγουσ διαφάνειασ, κα πρζπει να δθμοςιεφεται ανακοίνωςθ για τθν 

απόφαςθ ςφςταςθσ ενόσ ΕΟΕ ςτθ ςειρά C τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Για λόγουσ ςυνοχισ, θ ανακοίνωςθ αυτι κα πρζπει να περιζχει τισ λεπτομζρειεσ 

που ορίηονται ςτο παράρτθμα του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1082/2006, όπωσ ιςχφει. 



τθν παρ.10  προβλζπεται επίςθσ ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και κάκε 

τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, που ςυνεπάγεται αμζςωσ ι εμμζςωσ τθν τροποποίθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, εγκρίνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, με τθ διαδικαςία που 

περιγράφθκε για τθ ςυμμετοχι προτικζμενου μζλουσ ςε ΕΟΕ. ε αυτό το ςθμείο κα πρζπει 

να διευκρινιςτεί ότι θ τροποποίθςθ ςφμβαςθσ αναφζρεται κυρίωσ, αλλά όχι αποκλειςτικά, 

ςτισ περιπτϊςεισ ζνταξθσ νζου μζλουσ.  

 

Άρκρο 108 

Μθτρϊο ΕΟΕ 

το άρκρο αυτό ειςάγεται θ πρόβλεψθ για τθ λειτουργία Μθτρϊου ΕΟΕ με ευκφνθ τθσ 

Επιτροπισ του άρκ.4 παρ.2β του ν.3345/2005, όπου διατθροφνται ςτοιχεία τόςο για τουσ 

ΕΟΕ που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα ςτθν Ελλάδα αλλά και εκείνων των φορζων 

που ςυμμετζχουν ςε ΕΟΕ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτο εξωτερικό. Παράλλθλα, 

προβλζπεται και θ τυπικι υποχρζωςθ των ωσ άνω ΕΟΕ και φορζων να προςκομίηουν 

ςτθν Επιτροπι ςτοιχεία για τθ δράςθ τουσ δφο φορζσ το χρόνο. 

 

 

Άρκρο 109 

Προςωπικό ΕΟΕ 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ςκοπείται θ διευκόλυνςθ τθσ διοικθτικισ και 

επιχειρθςιακισ λειτουργίασ των ΕΟΕ, ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με το λειτουργικό πνεφμα τθσ 

Κοινισ Διλωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του υμβουλίου και τθσ Επιτροπισ που 

περιλαμβάνεται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 1302/2013, ςφμφωνα με τθν οποία, «τα κράτθ μζλθ, 

όταν κα προβαίνουν ςε αξιολόγθςθ των εφαρμοςτζων κανόνων ςτα μζλθ του προςωπικοφ 

του ΕΟΕ, όπωσ προτείνεται ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ, κα καταβάλλουν προςπάκειεσ για να 

λαμβάνονται υπόψθ οι επιμζρουσ διακζςιμεσ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ςτο κακεςτϊσ 

απαςχόλθςθσ τισ οποίεσ ο ΕΟΕ κα επιλζξει ςφμφωνα με το ιδιωτικό ι με το δθμόςιο 

δίκαιο». 

φμφωνα με το προθγοφμενο νομοκετικό πλαίςιο του άρκρου 221 του ν.3463/2006, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν.3613/2007, οι ΕΟΕ μποροφςαν να διακζτουν 

προςωπικό αποκλειςτικά και μόνον μζςω αποςπάςεων από φορείσ του ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα. Θ εμπειρία από τθ λειτουργία των δφο πρϊτων ΕΟΕ ςτθ χϊρασ μασ 

κατζδειξε τον ανενεργό χαρακτιρα αυτισ τθσ διάταξθσ, αφοφ δεν πραγματοποιικθκε καμία 

πρόςλθψθ βάςει τθσ εν λόγω διάταξθσ, με αποτζλεςμα τθν υποςτελζχωςθ των εν λόγω 

Ομίλων και τθν αδυναμία τουσ να εκπλθρϊςουν ικανοποιθτικά τθν αποςτολι τουσ.  

Με τισ παροφςεσ διατάξεισ των παρ.1-3, δίνεται πλζον θ δυνατότθτα κατ’ αρχάσ 

αποςπάςεωσ κατάλλθλου προςωπικοφ που υπθρετεί, είτε ςτα ίδια τα μζλθ των ΕΟΕ, είτε 

περαιτζρω ςτο Δθμόςιο ι ακόμθ ςε φορείσ τουσ ευρφτερου δθμοςίου τομζα.  

Παράλλθλα, ςτθν παρ.4, ειςάγεται θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ 

ςφμφωνα με διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο καταςτατικό των Ομίλων. Είναι ρθτι, 

άλλωςτε, και θ πρόβλεψθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1302/2013, «δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ των 



κανόνων που εφαρμόηονται ςτο προςωπικό των ΕΟΕ κακϊσ και των αρχϊν που διζπουν 

τισ ρυκμίςεισ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και πρόςλθψισ του, ειδικζσ διατάξεισ 

που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και πρόςλθψθσ προςωπικοφ κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται ςτα καταςτατικά τουσ». 

  

 

Άρκρο 110 

Οικονομικι Διαχείριςθ – Ζλεγχοσ ΕΟΕ 

το παρόν άρκρο ρυκμίηεται θ δυνατότθτα των ΕΟΕ που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ 

ζδρα ςτθ χϊρα μασ να καταρτίηουν προχπολογιςμό, ο οποίοσ εγκρίνεται από το ανϊτατο 

ςυλλογικό του όργανο, δθλαδι τθ Γενικι υνζλευςθ, ςφμφωνα και με όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 11 του Κανονιςμοφ 1082/2006, όπωσ ιςχφει. Βαςικι καινοτομία του παρόντοσ 

νομοςχεδίου είναι θ ρθτι αναφορά, πρόβλεψθ και κατοχφρωςθ των οικονομικϊν 

ειςφορϊν των μελϊν των ΕΟΕ ωσ νομίμων δαπανϊν.  

 

Ειδικότερα, ςτισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παρ.2, όςον αφορά τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

ειςφορζσ των ΟΣΑ-μελϊν τουσ, για λόγουσ που ςυνζχονται προσ τθν αρχι τθσ αςφάλειασ 

του δικαίου αλλά και για τθν κατοχφρωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ δυνατότθτασ των 

ΕΟΕ να προγραμματίηουν και να ανταποκρίνονται ςτα κακικοντα που τουσ ζχουν 

ανατεκεί, προβλζπεται θ διαδικαςία παρακράτθςθσ και απόδοςθσ των ειςφορϊν ςτθν 

περίπτωςθ μθ καταβολισ τουσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 249 παρ.2 του 

ν.3463/2006 για τουσ υνδζςμουσ των Διμων, των οποίων, ςαφϊσ, θ λειτουργικι 

αποςτολι ζχει πολφ πιο περιοριςμζνο εφροσ ςε ςχζςθ με εκείνθ των ωσ άνω Ευρωπαϊκϊν 

Ομίλων. 

 

τθν παρ. 4 περιγράφονται οι διαχειριςτικοί ζλεγχοι που διενεργοφνται ςτουσ ΕΟΕ, ςτο 

πλαίςιο, είτε τθσ τακτικισ, είτε τθσ ζκτακτθσ διαδικαςίασ. Θ παροφςα διάταξθ 

εναρμονίηεται πλιρωσ με το πνεφμα και το γράμμα του άρκρου  6 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

1082/2006, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο όλοι οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται 

ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα λογιςτικοφ ελζγχου και οργανϊνονται από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ-μζλουσ ςτον οποίο ο ΕΟΕ ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα.  

 

 

Άρκρο 111 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ αποβλζπουν ςτθν αποςαφινιςθ του διακριτοφ χαρακτιρα του 

κεςμικοφ πλαιςίου των ΕΟΕ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, και ςτθν αποφυγι εςφαλμζνων 

νομικϊν ςυνειρμϊν με διατάξεισ που αφοροφν άλλα νομικά πρόςωπα (δίκτυα πόλεων, 

επιχειριςεισ ΟΣΑ, ςφνδεςμοι διμων), των οποίων θ νομικι βάςθ, θ φφςθ και θ αποςτολι 

τουσ δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ με εκείνεσ των ΕΟΕ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 



Λοιπζσ διατάξεισ  

Άρκρο 112 

Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. 

Οι ειςαγόμενεσ με το άρκρο αυτό ρυκμίςεισ αποςκοποφν ςτθν διευκρίνιςθ νομικϊν ηθτθμάτων 

που αφοροφν ςτθ λειτουργία του νομικοφ προςϊπου «Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε.». θμειϊνεται ότι θ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., ζχει μθδενικά χρζθ, ενϊ 

ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ.6 του ν.1518/85 λαμβάνει ετιςια επιχοριγθςθ, υπολογιηόμενθ 

ωσ ποςοςτό τθσ τακτικισ οικονομικισ ενίςχυςθσ που λαμβάνουν οι διμοι, θ οποία ουςιαςτικά 

αποτελεί τθν ανταπόδοςθ των από αυτι παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Ειδικότερα, με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, επικαιροποιοφνται υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ του 

άρκρου 16 του ιδρυτικοφ τθσ Εταιρείασ νόμου 1518/1985, ςχετικά με τθν επ’ αυτισ αςκοφμενθ 

εποπτεία (παρ. 1) και τθ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν για τθν υλοποίθςθ των ζργων 

(εκνικϊν και ςυγχρθματοδοτοφμενων) αυτισ και από υπαλλιλουσ του δθμοςίου τομζα, όπωσ 

αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 παρ. 1 του ν.4270/2014 (παρ. 2). 

 

Σζλοσ, για τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., 

λειτουργϊντασ ωσ ανϊνυμθ εταιρεία, προτείνεται θ εξαίρεςι τθσ από τισ ρυκμίςεισ τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 24 τθσ υποπαρ. Δ9 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 

ςχετικά με τθ δυνατότθτα παροχισ αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων ι Προγραμμάτων 

Ιατροφαρμακευτικισ Κάλυψθσ ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ. 

 
 

Άρκρο 113 

Πλθρωμζσ Κοινωνικϊν Προγραμμάτων από τθν «Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.» 

Με τθν παροφςα διάταξθ ορίηεται ότι οι πλθρωμζσ που διενεργοφνται από τθν «Ελλθνικι 

Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε.», ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ 

Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» προσ τουσ Αναδόχουσ, δθλαδι ςτισ Δομζσ 

παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ και φιλοξενίασ βρεφϊν, νθπίων, παιδιϊν και προςϊπων με 

αναπθρία, είναι ακατάςχετεσ, δεν παρακρατοφνται και δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν 

οφειλζσ που ζχουν οι ανάδοχοι, φορείσ του δθμοςίου ι του ευρφτερου δθμοςίου ι μθ 

κερδοςκοπικά Ν.Π.Ι.Δ., προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα Αςφαλιςτικά Σαμεία. Με τον 

τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ κακθμερινι λειτουργία και ροι του ηωτικισ 

ςθμαςίασ αυτοφ προγράμματοσ. Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, επίςθσ, οι ωσ άνω ανάδοχοι 

τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» δεν χρειάηεται να 

κατακζςουν φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Οι ιδιϊτεσ φορείσ κα πρζπει να 

προςκομίςουν αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα, θ οποία ειδικά για τθν πλθρωμι 

τουσ από το Δικαιοφχο «Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε.», κα 

ζχει διάρκεια ιςχφοσ για τζςςερισ μινεσ αντί για δφο μινεσ, όπωσ ιςχφει ςιμερα.   Θ 

ρφκμιςθ του κζματοσ κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου ότι θ κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ των 

ανωτζρω ενθμεροτιτων, ςυνικωσ εκ λόγων αντικειμενικϊν (π.χ. κακυςτζρθςθ ςτθ ροι 

χρθματοδότθςισ τουσ ωσ δικαιοφχων ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων), κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι εξζλιξθ τθσ ανωτζρω δράςθσ. Σα παραπάνω 



ιςχφουν για τουσ ίδιουσ λόγουσ και για τισ πλθρωμζσ που διενεργεί θ «Ελλθνικι Εταιρεία 

Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε.» ςτο πλαίςιο προγραμματικϊν ςυμβάςεων για 

τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα «Βοικεια ςτο πίτι» και 

«Κζντρα Πρόλθψθσ των εξαρτιςεων και προαγωγισ τθσ ψυχοκοινωνικισ υγείασ». 

 

Άρκρο 114 
Σροποποίθςθ τθσ περ. (γ') τθσ παρ. 1 του άρκρου 22Β του ν. 2937/2001 (Α' 169) 

Θ τροποποίθςθ τθσ περίπτωςθσ (γ’) αφορά ςτον υπάλλθλο του Τπουργείου Μεταφορϊν και 
Δικτφων, ο οποίοσ ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ευακ Παγίων. Θ 
ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία μετά τθν τροποποίθςθ του οργανιςμοφ του οικείου 
Τπουργείου, ϊςτε να μπορεί να καλυφκεί θ κζςθ από τεχνικό υπάλλθλο τθσ κακϋ φλθν 
αρμόδιασ γενικισ γραμματείασ.  

 

Άρκρο 115 

Μετονομαςία Περιφερειακισ Ενότθτασ Καρπάκου ςε Περιφερειακι Ενότθτα Καρπάκου - 

Κάςου. 

 

Δεδομζνου ότι θ Περιφερειακι ενότθτα Καρπάκου, ςφμφωνα με τθν περίπτ. ιβ’ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 3 του ν. 3852/2010, αποτελείται από το Διμο Καρπάκου και το Διμο Κάςου, 

και για λόγουσ ιςτορικοφσ, θ ωσ άνω μετονομάηεται ςτο ορκότερον, ιτοι ςε «Περιφερειακι 

ενότθτα Καρπάκου- Κάςου». 

 

                                                          Άρκρο 116 

                                               Σζλεςθ πολιτικϊν γάμων 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ εκςυγχρονίηεται το κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτον χρόνο 

και τόπο τζλεςθσ των πολιτικϊν γάμων μζςω μίασ ικανισ διεφρυνςθσ αυτοφ. Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με το π.δ. 391/1982, ςε κάκε Διμο ι Κοινότθτα ο Διμαρχοσ θ ο Πρόεδροσ 

ορίηουν με πάγια πράξθ τουσ μία τακτι θμζρα τθσ εβδομάδασ για τθν τζλεςθ του πολιτικοφ 

γάμου, κακϊσ και  οριςμζνο τόπο αυτοφ, δθλαδι  τθν αίκουςα του οικείου δθμοτικοφ ι το 

κατάςτθμα του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, ενϊ με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ προβλζπεται ςε 

κάκε Διμο, ο Διμαρχοσ να ορίηει με πάγια πράξθ του, περιςςότερεσ τακτζσ θμζρεσ τθσ 

εβδομάδασ, του αββάτου και τθσ Κυριακισ ςυμπεριλαμβανομζνων, κακϊσ και  τόπο 

αυτοφ περιςςότερα του ενόσ δθμοτικά κτίρια ι και εξωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ δθμοτικοφσ 

χϊρουσ. Θ παροφςα ρφκμιςθ ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ 

πραγματικότθτασ, όπου θ δυναμικι των πολιτικϊν γάμων ζχει αυξθκεί κατά πολφ. 

 
                                               Άρκρο 117 

Λειτουργία αμαξοςταςίων Διμων και εγκαταςτάςεων εξυπθρετοφντων μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ 



Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 114 του ν. 4070/2012, ορίςτθκε ότι οι εγκαταςτάςεισ 

διάκεςθσ υγρϊν και αερίων καυςίμων, ςυνεργείων οχθμάτων, πλυντθρίων-λιπαντθρίων και 

χϊρων ςτάκμευςθσ που εξυπθρετοφν τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ των εταιρειϊν Ο..Τ. Α.Ε. 

και ΣΑΤ Α.Ε. , των υπαγομζνων ςτο ν. 2963/2001 ( Αϋ 268), κακϊσ και των Οργανιςμϊν 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) και των επιχειριςεων τουσ, που χωροκετοφνται εντόσ των 

αμαξοςταςίων τουσ, κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων, παραμζνουν και 

λειτουργοφν ωσ ζχουν, επί δφο (2) ζτθ από τθν ιςχφ του νόμου εκείνου, εφόςον διακζτουν 

πιςτοποιθτικό πυραςφαλείασ. Με το άρκρο 60 του ν. 4155/2013, ςυμπλθρϊκθκε το πεδίο 

εφαρμογισ τθσ παραπάνω διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 114 του ν. 4070/2012, 

με τθν προςκικθ τθσ περίπτωςθσ των μονάδων τεμαχιςμοφ και ςυμπίεςθσ ογκωδϊν 

αντικειμζνων και βιομάηασ.  

Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ κρίκθκαν επιβεβλθμζνεσ, διότι με το υφιςτάμενο νομικό κακεςτϊσ 

ζκδοςθσ άδειασ λειτουργίασ των εν λόγω εγκαταςτάςεων, απαιτείται θ προθγοφμενθ 

ρφκμιςθ των πολεοδομικϊν εκκρεμοτιτων που αφοροφν ςτισ χριςεισ γθσ των 

εγκαταςτάςεων εντόσ των υφιςταμζνων αμαξοςταςίων. Θ χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων 

αυτϊν είναι διάςπαρτθ ςε περιοχζσ µε ποικίλο πολεοδομικό κακεςτϊσ, εκ των οποίων, ςε 

ςθμαντικό αρικμό περιπτϊςεων, εκκρεμεί θ τακτοποίθςθ, λόγω ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε 

περιοχισ. Σο διαδικαςτικό αυτό κϊλυμα αποτελεί βαςικό αναςταλτικό παράγοντα ζκδοςθσ 

των προβλεπόμενων αδειϊν λειτουργίασ. Εκ του λόγου αυτοφ και μζχρι τον οριςτικό 

κακοριςμό των χριςεων γθσ και τον τρόπο που αυτζσ επθρεάηουν τισ δραςτθριότθτεσ που 

αςκοφνται εντόσ των υφιςταμζνων αμαξοςταςίων, είναι απαραίτθτο να υπάρξει παράταςθ 

τθσ προκεςμίασ λειτουργίασ των ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

ζκδοςθ των απαιτοφμενων αδειϊν λειτουργίασ τουσ. Επειδι, θ προχπόκεςθ νομοκετικισ 

ρφκμιςθσ του πολεοδομικοφ κακεςτϊτοσ των χριςεων γθσ, επθρεάηεται από διάφορεσ 

τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ, οι οποίεσ διαδικαςτικά κακυςτεροφν ςθμαντικά τθν ζκδοςθ των 

ςχετικϊν προεδρικϊν διαταγμάτων, προτείνεται θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ υφιςταμζνθσ 

διάταξθσ νόμου μζχρι τθν 31.12.2019. Θ τροποποίθςθ αυτι ζχει, δθλαδι, οριςμζνο χρόνο 

εφαρμογισ, μζχρι τθν οριςτικι ρφκμιςθ των προχποκζςεων που αφοροφν ςτο 

πολεοδομικό κακεςτϊσ και ςτισ χριςεισ γθσ.  

 

Άρκρο 118 

Νομικι υποςτιριξθ Ανεξαρτιτων Αρχϊν 

Ο δικθγόροσ ωσ άμιςκοσ, κατ’ αρχιν, δθμόςιοσ λειτουργόσ, δφναται να αςκεί ζμμιςκθ 

υπθρεςία ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, αποκλειςτικά και μόνο με τθν παροχι εκ μζρουσ 

του κακαρά νομικϊν υπθρεςιϊν, με πάγια ετιςια ι μθνιαία αμοιβι με τθ νομικι μορφι 

τθσ ςφμβαςθσ ζμμιςκθσ εντολισ, θ οποία διζπεται από τισ γενικζσ, περί ανεξάρτθτων 

υπθρεςιϊν και εντολισ, διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα (άρκρα 648 επ. και 713 επ. ΑΚ) 

κακϊσ και από τισ ειδικζσ διατάξεισ του Κϊδικα περί δικθγόρων. υνεπϊσ, οι 

απαςχολοφμενοι ζμμιςκοι δικθγόροι που ςυνδζονται με τθν ανωτζρω ςχζςθ με φορείσ του 

δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα δεν αποκτοφν τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου, ο 

οποίοσ τελεί ςε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για το λόγο αυτό, οι ςχετικζσ διατάξεισ που 

αφοροφν ςε κζματα εργαςιακά, πεικαρχικά, μιςκολογικά κ.λπ. υπαλλιλων του δθμοςίου 



και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, δεν εφαρμόηονται για τουσ ζμμιςκουσ δικθγόρουσ 

απευκείασ, αλλά ρυκμίηονται κάκε φορά με ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ, με τθν οποία 

προβλζπεται αναλογικι εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων με τουσ δθμοςίουσ 

υπαλλιλουσ. Κατόπιν τοφτου και δεδομζνου ότι πρζπει να διευκολυνκεί θ μετακίνθςθ και θ 

ορκολογικότερθ κατανομι των ζμμιςκων δικθγόρων των φορζων του δθμοςίου και 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα και των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, χωρίσ μάλιςτα να προκαλείται 

κανζνα δθμοςιονομικό κόςτοσ, κρίνεται αναγκαία θ νομοκετικι ρφκμιςθ του παρόντοσ 

άρκρου. 

Με τθν παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρκρου, προςτίκεται παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 

1 του ν. 3074/2012 (Α’ 296), με τθν οποία προβλζπεται, κατ’ αναλογία των όςων 

προβλζπονται για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ θ δυνατότθτα απόςπαςθσ ζμμιςκων 

δικθγόρων από το Δθμόςιο, τουσ Ο.Σ.Α. α’ και β’ βακμοφ, Ν.Π.Δ.Δ. ι τον ευρφτερο δθμόςιο 

τομζα ςτο Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Με τον τρόπο αυτό, εξαςφαλίηεται, 

κατά το ίδιο ωσ άνω ςκεπτικό, ευελιξία ςτθ μετακίνθςθ των ζμμιςκων δικθγόρων, κακϊσ 

και όροι ορκολογικισ τουσ κατανομισ, με ςκοπό τθν ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ νομικισ 

υποςτιριξθσ του ζργου του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με τθ ςφςταςθ δφο 

(2) κζςεων δικθγόρων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ και τθ κεςμικι πρόβλεψθ δυνατότθτασ 

απόςπαςθσ δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, χωρίσ μάλιςτα τθν επζλευςθ δθμοςιονομικοφ 

κόςτουσ.  

 
                                          Άρκρο 119 

                          Κζντρα Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν  

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ παρζχεται θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

Κζντρων Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 35 του νόμου 3448/2006, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ορίςκθκε ότι θ εγκατάςταςθ και θ λειτουργία Κζντρων Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν επιτρζπεται 

μόνον ςε ΟΣΑ Α’ βακμοφ ι ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου αυτϊν και ςε εκτάςεισ 

ιδιοκτθςίασ τουσ ι ςε εκτάςεισ που τουσ ζχουν παραχωρθκεί κατά χριςθ εντόσ ι εκτόσ των 

διοικθτικϊν τουσ ορίων.  

Επειδι θ ενεργοποίθςθ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Κζντρων Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν ζχει υπάρξει, ζωσ ςιμερα, 

εξαιρετικά περιοριςμζνθ και επειδι θ επιλογι τθσ μετά κάνατον διάκεςθσ του ςϊματοσ 

αποτελεί ενάςκθςθ ατομικοφ δικαιϊματοσ, ςυνάδουςα με το άρκρο 5 παρ.1 του 

υντάγματοσ, ιτοι τθσ κατοχφρωςθσ τθσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ, θ 

Πολιτεία δεν μπορεί παρά να μεριμνά, προκειμζνου θ δυνατότθτα αυτι να παρζχεται 

πράγματι ςτουσ πολίτεσ μζςα από ζνα πλαίςιο πλιρεσ και οργανωμζνο. Για το λόγο αυτό, 

με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επεκτείνεται θ ωσ άνω δυνατότθτα και ςτθν ιδιωτικι 

πρωτοβουλία υπό το όμοιο αδειοδοτικό κακεςτϊσ, τόςο ςε επίπεδο χωροκζτθςθσ και 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ όςο και ςε επίπεδο άδειασ λειτουργίασ, όπωσ ακριβϊσ 

ιςχφει ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ για κάκε ζργο και υποδομι.  

Σαυτόχρονα, μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι διάταξθ ο νομοκζτθσ ζχει ςκοπό να 

ςυμβάλει ςτθν εμπζδωςθ μίασ προοδευτικότερθσ αντίλθψθσ των πραγμάτων, 



επιβαλλόμενθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, και να ενκαρρφνει 

ςαφϊσ τθν εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των 

κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν ςτθ χϊρα. 

Με τθν παράγραφο 2 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ προςτίκεται ςτθν εξουςιοδοτικι διάταξθ 

νόμου και ο Τπουργόσ ωσ κακ’φλθ αρμόδιοσ για ηθτιματα που άπτονται τθσ δθμόςιασ 

υγείασ. 

 
 

 

 

 

 


