ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ.
Άρθρο 1
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο.
Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 215 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες
1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των
Ο.Τ.Α. που φέρει τον τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.» υπαγόμενη απ’ ευθείας
στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.
2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παρ. 4
του Συντάγματος.
Άρθρο 2
Ελεγκτής Νομιμότητας.
Το άρθρο 216 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 216 Ελεγκτής Νομιμότητας

1.Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που
φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
πενταετή θητεία , η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Ο Ελεγκτής νομιμότητας
λαμβάνει της πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών και των υπαλλήλων της ΑΥΕ, είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΑΥΕ και ασκεί
κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία της ΑΥΕ που του μεταβιβάζεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας είναι: α)
πτυχίο νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., β) είτε διδακτορικό είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής είτε πενταετής δικηγορική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε
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συναφές με τη θέση αντικείμενο και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας.

4. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος,
κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Νομιμότητας κατά τη διάρκεια της θητείας
του τελεί αυτοδικαίως σε απόσπαση από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές
μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου,
αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη διάρκεια της
θητείας του.

6. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν.3528/2007. Το Συμβούλιο
επιλέγει τον καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη, με βάση τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για
συγκεκριμένη Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α. Ο επιλεγείς διορίζεται, ως Ελεγκτής Νομιμότητας και
τοποθετείται σε μία από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

7. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα
καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή
της.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία
επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 217 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 217
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1.Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2190/1994, όπως ισχύει. Η σύσταση των θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό
καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 222 του παρόντος.

2. Ο έλεγχος νομιμότητας και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών ενεργείται μόνο από
υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ, με τα εξής προσόντα:
i) Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: πτυχίο νομικού τμήματος
ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών
σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και
γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ii) Για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών
σπουδών».
Άρθρο 4
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 218 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 218
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως:
Α. Ελεγκτής Νομιμότητας.
Β. Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ.
α. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων.
β. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων.
γ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων.
Γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.
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2. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων, η
οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται
από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων».
Άρθρο 5
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Το άρθρο 219 του ν.3852/2010, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 20 παρ.6 του
ν.4257/2014, επανέρχεται και τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 219
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας, αποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο ή τον Σύμβουλο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρο, δύο Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν
ακόμα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ως μέλη, μαζί με τους
αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του ανωτέρω Υπουργείου.
2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του
Ελεγκτή Νομιμότητας και ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές
αρμοδιότητες επί του Ελεγκτή Νομιμότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να
ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Ελεγκτών Νομιμότητας και τη διαδικασία ενώπιον αυτού.
Άρθρο 6
Υπηρεσιακές μεταβολές – βαθμολογική εξέλιξη
Το άρθρο 220 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές μεταβολές- βαθμολογική εξέλιξη

1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν
στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το προσωπικό των
Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ υπάγεται για τα πειθαρχικά παραπτώματα στο κοινό
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πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
φορέων που υπάγονται σε αυτές.

2. Η μετάταξη και η απόσπαση του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις περί μεταθέσεων, με εξαίρεση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα περί αμοιβαίων μεταθέσεων. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν μετατίθενται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.

4. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προσόντα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς
επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».
Άρθρο 7
Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες.
Το άρθρο 221 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 221
Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

1. Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη
επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η οριστική παύση.

2. Όταν ως Ελεγκτής Νομιμότητας υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε
αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 219
απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το ανωτέρω Υπηρεσιακό
Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος
επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη
πειθαρχική ποινή.
3. Την πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν:
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α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

β. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 219
4. ΟΥπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται μετά από γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την
ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να
επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που επιβάλλουν ποινές στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται προσφυγή ουσίας
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα.
6.Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α..
β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.
γ. Το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».
Άρθρο 8
Επιτόπιοι έλεγχοι – Ετήσια Έκθεση
Το άρθρο 229 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 229
Επιτόπιοι Έλεγχοι - Ετήσια έκθεση

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί στο πλαίσιο του έργου της να ενεργεί
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαμορφώνει ίδια αντίληψη.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται η
διαδικασία διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων.
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3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση στην οποία καταγράφει
το έργο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται και ειδικότερα
τον αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν και τα ζητήματα
εν γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας, όπως τυχόν
καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από πρόσωπα για θέματα νομιμότητας. Στην
ίδια έκθεση μπορεί να προτείνονται μέτρα, νομοθετικά και άλλα, τα οποία πρέπει να
ληφθούν για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας. Η έκθεση
υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κοινοποιείται
δια του Υπουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, στο
Συνήγορο του Πολίτη, στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας
όλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. συζητούνται στο Συμβούλιο Ελεγκτών
Νομιμότητας το οποίο μπορεί να συντάξει πορίσματα που αφορούν τον έλεγχο
νομιμότητας και εν γένει την κρατική εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης».
Άρθρο 9
Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 238 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 238
Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος
νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από το
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου
152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην
ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του
άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην
έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην κατά το άρθρο 232
παράγραφος 2 ελεγκτική επιτροπή του παρόντος μετέχει, αντί του Ελεγκτή Νομιμότητας,
προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τις
αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 233, 234, 236 και
237 του παρόντος ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου στις
διατάξεις αυτές προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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3. Οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
αυτών, των επιχειρήσεών τους, των συνδέσμων, καθώς και τυχόν προσφυγές που
εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης και των ως άνω
Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι σχετικές
προθεσμίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν
εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

Άρθρο 10
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 239 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 239
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.:
α. το προσωπικό που υπηρετούσε την 01/5/2015 στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας
Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας
κάθε μίας. Το προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπηρετεί στον
Πειραιά και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή
Υπηρεσία ΟΤΑ Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.
Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας κάθε ΑΥΕ, η
οποία ανατρέχει στο χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής. Με την πράξη αυτή το προσωπικό
κατατάσσεται στις θέσεις του οικείου οργανισμού και, αν ακόμα δεν έχει εκδοθεί αυτός και
μέχρι την έκδοσή του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,
κλάδου ή ειδικότητας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν με αίτησή τους
να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Από
τις υποβληθείσες αιτήσεις προτιμώνται εκείνες των υπαλλήλων που διαθέτουν τα
προσόντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 217 του παρόντος και ελλείψει αυτών
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γίνονται δεκτές και αιτήσεις άλλων υπαλλήλων. Για την υποβολή αιτήσεων από τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι
περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163).
Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για
την υποβολή αιτήσεων, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να
εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία επιθυμεί να
υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
για την υποβολή των αιτήσεων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη.Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι
οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των
υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από
κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο
(2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν
περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.
γ. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην έδρα της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. Η επιλογή των
μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να
μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
δ. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις
προβλέψεις του οικείου Οργανισμού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Στις
θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μπορούν με αίτησή τους να
ζητήσουν την απόσπασή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία
πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη.
2. Μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α., για τις μετατάξεις – αποσπάσεις από και προς τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες
Εποπτείας ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για
αποσπάσεις - μετατάξεις από και προς δημόσιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 222.».
Άρθρο 11
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Μεταβατική Διάταξη – Διοικητική Υποστήριξη Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1.Με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010, μπορεί να
προβλέπεται ότι η ΑΥΕ την οποία αφορά υποστηρίζεται διοικητικά, μέχρι την επαρκή
στελέχωσή της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η
διάρκεια και το αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης.
2. Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της
Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των
υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κατά την
επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί
έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις
ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.
3. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες ΟΤΑ δεν μπορούν να
λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του συνόλου των αποδοχών που λάμβαναν στην
προηγούμενη θέση τους.
4. Η υπηρεσία των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ,
λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου
Τμήματος Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων και Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Εποπτείας ΟΤΑ λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης
αντίστοιχα, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα
κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.
5. Το άρθρο 240 του ν.3852/2010 (Α΄87) καταργείται.
6. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ
ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται
Επιτροπή για τη σύνταξη «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ
Άρθρο 12
Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ.
1. Το άρθρο 17 περ. θ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Η Επιτροπή
Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.»
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. νοείται εφεξής η Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότηση Ο.Τ.Α.
3. Το άρθρο 27 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής :
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«Άρθρο 27
Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκής Επιτροπή
Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών
τους προσώπων, με τον τίτλο «Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.» (εφεξής
«Επιτροπή»).

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υποτομέα Ο.Τ.Α., κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. β
και δ του παρόντος, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των
Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με
δημοσιονομικές πολιτικές που το Κράτος ή οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα
ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη
οικονομική αυτοτέλεια των τελευταίων.

3. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων
και η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και εν γένει των οικονομικών μεγεθών τους, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και
δημοσιονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η
υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης για τη
χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα
των Ο.Τ.Α.
γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που
εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πραγματικών και ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην
αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
δ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε
τριμηνιαία βάση.
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ε) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους
προσώπων, καθώς και των περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των
ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών,
από το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το Γενικό Διευθυντή
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού του ίδιου
Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε' Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και από τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), εκ
των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,
προκειμένου για δήμους, ή τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη μειοψηφία του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, προκειμένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των
οικείων Διοικητικών Συμβουλίων. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής απασχολούνται ως Γραμματείς της τρεις (3)
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν πλήρους
ανεξαρτησίας γνώμης και ψήφου. Δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό
φορέα και ελέγχονται μόνο για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους που οφείλονται σε
δόλο ή βαριά αμέλεια.

7.α) Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της μπορεί να ζητά στοιχεία και να
καλεί κατά την κρίση της σε ακρόαση ή διαβούλευση τους αιρετούς εκπροσώπους των
Ο.Τ.Α., τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών τους προσώπων, καθώς τους
Προϊσταμένους των Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων αυτών.
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β) Οι κατά περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων
αυτών Αρχές οφείλουν να συνεργάζονται αμοιβαία με την Επιτροπή και να τη διευκολύνουν
με κάθε απαραίτητη πληροφορία στην εκτέλεση του έργου της.

8. Ως τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επί της οδού Σταδίου 27, Αθήνα.

9. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να αποσπάται ή να
μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς,
η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 13
Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών ΟΤΑ.
Μετά το άρθρο 27 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 27Α, ως εξής :
«Άρθρο 27ΑΠαρακολούθηση της κατάρτισης και της εκτέλεσης τουπροϋπολογισμού των
Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων

1.α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους
δημοσιονομικούς στόχους του προβλεπόμενου στο άρθρο 149 Ο.Π.Δ. άνω του δέκα τοις
εκατό (10%), ή και επιδείνωση των δεικτών βιωσιμότητας που προβλέπονται στην περ. β
της επόμενης παραγράφου, σε επίπεδα που δυσχεραίνουν την κατάρτιση ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού,ή ο Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο δηλώσουν εγγράφως στην Επιτροπή
ότι αδυνατούν να καταρτίσουν ή να εκτελέσουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, η Επιτροπή
ενημερώνει αμελλητί τον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο, την αρμόδια για την εποπτεία
τους Αρχή και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατυπώνοντας
απλή γνώμη για τις κατά την κρίση της ενδεδειγμένες μεθόδους για τη βελτίωση εκτέλεσης
του προϋπολογισμού ή συστάσεις για τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων.
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β) Το ανωτέρω ποσοστό αρνητικής απόκλισης από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς
στόχους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για
το επόμενο οικονομικό έτος, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και απλής γνώμης της
Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε.

2.α) Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων
αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :
i) η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του
έτους και ετησίως, υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα
ή ίσα των εσόδων,
ii) η πορεία είσπραξης των εσόδων, πλην των μεταβιβάσεων από τον κρατικό
προϋπολογισμό, και το επίπεδο των εξόδων, πλην των αμοιβών του προσωπικού και
iii) η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του Ο.Τ.Α. ή του νομικού του
προσώπου έναντι αυτών της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον
σημειώνεται αύξηση.
Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται
σε σχέση με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής,
καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του
προηγούμενου έτους.
β) Ως δείκτες βιωσιμότητας των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη :
i) οι αμοιβές του προσωπικού του φορέα ως ποσοστό επί των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (Κ.Α.Π.), προκειμένου για Δήμους και Περιφέρειες, ή επί της τακτικής επιχορήγησης
του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα αυτών,
αντίστοιχα,
ii) οι ετήσιες υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δανειακών
υποχρεώσεων του φορέα ως ποσοστό επί των Κ.Α.Π., για τους Δήμους και τις Περιφέρειες,
ή επί της τακτικής επιχορήγησης του νομικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τα
νομικά πρόσωπα αυτών, αντίστοιχα,
iii) τα ίδια έσοδα του φορέα ως ποσοστό των συνολικών εσόδων του,
iv) ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του φορέα και
v) ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα.
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3. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι : α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του
πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού
προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης αυτού κατόπιν αναμόρφωσής του ή ότι β) ένας
Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για
την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα
ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων
υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο
ή το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης του
Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα και απόφασης της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής στην περίπτωση των Δήμων και Περιφερειών, σε προθεσμία που
αυτή ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης,
στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:
i) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος
εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο
Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα,
ii) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή
αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
iii) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που
βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,
iv) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
v) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων
vi) εκτίμηση του ποσού χρηματοδότησης που απαιτείται για την ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού του φορέα, καθώς και το συνολικό αιτηθέν ποσό για δανειοδότηση και το
τελικώς εγκριθέν, ή η διατυπωμένη άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών να δανειοδοτήσουν τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α. σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν.4325/2015(Α΄, 47),
vii) καταγραφή των μέτρων που πρέπει κατά την κρίση του φορέα να ληφθούν, και
viii) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από την Επιτροπή ή από τον φορέα αναγκαίο να
αξιολογηθεί.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν
εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο για την αντιμετώπιση της
υπερχρέωσής του μέτρα και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του,ενημερώνει σχετικά τον οικείο φορέα και τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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5. Ο φορέας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό
του επόμενου άρθρου, για το μέρος ή το σύνολο του υπολειπόμενου για την ισοσκέλιση
του προϋπολογισμού του ποσού, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με συνομολόγηση
δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α΄47), με απόφαση
του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία αποστέλλεται υποχρεωτικά
στην αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. ή του νομικού προσώπου Αρχή για έλεγχο
νομιμότητας και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, προτείνει και πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της
οικονομικής του διαχείρισης παρεμβάσεις.

6. Η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων με την απόφαση της
προηγούμενης παραγράφου παρεμβάσεων και σε περίπτωση που αυτές κρίνονται
ανεπαρκείς ενημερώνεται ο φορέας,προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση ή
συμπλήρωσή τους. Για την αξιολόγηση συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο και στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ζητήσει νέα έκθεση
αξιολόγησης από την Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν στοιχεία, όπως
ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής κλπ, τα οποία δεν λήφθηκαν
υπόψη από την Επιτροπή κατά την αρχική της αξιολόγηση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να
ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.»
Άρθρο 14
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ
Μετά το άρθρο 27 Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 27Β, ως εξής :

«Άρθρο 27ΒΛογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

1. Συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, με την ονομασία
«Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο
διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 2% επί αυτών που αποδίδονται στους
δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Το
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει
για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και αφού ληφθεί υπόψη
το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού.

3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο.
Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό
της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό
διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που
κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Το υπόλοιπο του «Λογαριασμού Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο
76 παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται
από τη δημοσίευση του παρόντος στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να
ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Λογαριασμού, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή του παρόντος.»
Άρθρο 15
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Μετά το άρθρο 27 Β του ν. 4270/2014 (Α’ 143)προστίθεται άρθρο 27Γ, ως εξής:
«Άρθρο 27ΓΠρογραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 27Α
του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου φορέα
προγραμματική συμφωνία.
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2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο
αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει
το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα
καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των
παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.

3. Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της
προγραμματικής συμφωνίας όργανο. Στην προγραμματική συμφωνία καθορίζονται η
διαδικασία της παρακολούθησης καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής.

4. Οι ανωτέρω Προγραμματικές Συμφωνίες αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή
ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου και δημοσιεύονται σε περίληψη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Υπουργείου.»
Άρθρο 16
Εκθέσεις της Επιτροπής

Μετά το άρθρο 27 Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 27Δ, ως εξής:
«Άρθρο 27ΔΕκθέσεις της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή με τη λήξη κάθε τριμήνου, καθώς και συνολικά στο τέλος κάθε οικονομικού
έτους, συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των
Ο.Τ.Α. και των Προγραμματικών Συμφωνιών, που τυχόν έχουν συναφθεί, παραθέτοντας τα
βασικά οικονομικά μεγέθη των συμβαλλομένων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων, καθώς και
την κίνηση του Λογαριασμού του άρθρου 27Β, καθώς και τη συνολική πορεία των
οικονομικών δεικτών του υποτομέα των Ο.Τ.Α. και τις προτάσεις της Επιτροπής για τις
πολιτικές που κατά την κρίση της ενδείκνυται να υλοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση της
δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικής βιωσιμότητας και αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Οι παραπάνω εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονομικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην Κ.Ε.Δ.Ε., την Ε.Ν.Π.Ε., στο
Δημοσιονομικό Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Η ανωτέρω ετήσια έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται επίσης στη Βουλή των Ελλήνων,
παρουσιάζεται δε και συζητείται παρουσία των μελών της Επιτροπής σε ειδική κοινή
συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία πραγματοποιείται εντός διμήνου από την κατάθεση
της έκθεσης στη Βουλή.»
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Άρθρο 17
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
Το άρθρο 149 του ν.4270/2014 (Α΄, 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.,σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
27 και 27 Α του παρόντος παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την
εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που
εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο
«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία
του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το
οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια,
για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή,
σε ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση,
καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 και το ακριβές
περιεχόμενο του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στο Ο.Π.Δ.
και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν
τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να
μετονομάζεται το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης», καθώς και να ρυθμίζεται κάθε
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 18
Κατάργηση διατάξεων
1. Μετά τις περ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν.4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες
προστεθεί με το άρθρο 77 του ν.4316/2014 (Α’ 270), προστίθενται περιπτώσεις ε έως ζ ως
εξής:
«ε. Του άρθρου 174 του παρόντος.
στ. Του άρθρου 262 παρ. 1 έως 7 του ν.3852/2010 (Α’ 47).
ζ. Του άρθρου 4 παρ. 1 έως 7 του ν.4111/2013 (Α’ 18)».
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
θέματα.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ.
Άρθρο 19
Υπόχρεοι ενημέρωσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Προσωπικού Φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
1. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν ή στα οποία συμμετέχουν ΟΤΑ, περιλαμβανομένων σε αυτά των
δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του ν.1069/1980, των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου
265 του ν.3463/2006, καθώς και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να
ενημερώνουν με τα βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του προσωπικού τους το
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Προσωπικού των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Το Μητρώο αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και περιλαμβάνει στοιχεία για το
προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
οποιουδήποτε είδους εργασιακή σχέση ή στο πλαίσιο οποιουδήποτε τύπου
σύμβασης μίσθωσης έργου, έμμισθης εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
περιλαμβανομένων σε αυτό των αιρετών οργάνων τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τύπος, το
περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης του Μητρώου, οι
υπηρεσίες και οι φορείς που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι αριθμοδείκτες
αξιολόγησης της στελέχωσης του φορέα που μπορεί να προκύπτουν από τα
στοιχεία του και ο τρόπος αξιοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία του. Έως την έκδοση της απόφασης
αυτής, το Μητρώο ενημερώνεται με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν για
τους ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο της υποχρέωσης απογραφής και πληρωμής του
προσωπικού τους κατά τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις περί Μητρώου
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
4. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης του
Μητρώου Προσωπικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να επιβάλλεται
στον υπεύθυνο και υπόχρεο φορέα, αναστολή έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ή
και παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων στον υπεύθυνο ΟΤΑ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί επίσης να επιβάλλεται στον
υπεύθυνο φορέα αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 20
Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση
δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, των
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των Συνδέσμων
ΟΤΑ, η οποία ενημερώνεται από τους ανωτέρω φορείς ή και από τις οικείες αυτών
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των στοιχείων, οι
φορείς και οι υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη βάση με τα
επιμέρους στοιχεία, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την ίδια απόφαση μπορούν, επίσης, να
καθορίζονται οι κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από τον Υπουργό
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή
καθυστερημένης ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων από τους υπεύθυνους φορείς ή
υπηρεσίες.
Άρθρο 21
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων πρώην Υπουργείων Εσωτερικών και
Προστασίας του Πολίτη (Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

1.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Πληροφορικής της
Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης μπορούν να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά, ώστε τα δεδομένα του
Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου και των Αστυνομικών
Ταυτοτήτων να είναι προσβάσιμα από πληροφοριακά συστήματα και των δύο
φορέων, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών τους, για τη διόρθωση
των μητρώων τους και για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη.

2.

Η ανωτέρω διασύνδεση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της διασφάλισης της
προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997,
όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων.

3.

Τα πληροφοριακά συστήματα Εθνικού Δημοτολογίου, Εθνικού Ληξιαρχείου και
Αστυνομικών Ταυτοτήτων των φορέων της παραγράφου 1, έχουν την υποχρέωση
να διασφαλίζουν συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο
πρόσβαση στα αρχεία τους, προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση, η
άντληση και η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων τους.
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4.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διασύνδεσης μπορούν να
συναφθούν μεταξύ των φορέων της παραγράφου 1 πρωτόκολλα συνεργασίας με
πληροφορίες και προδιαγραφές, η υπογραφή των οποίων θα σηματοδοτεί την
έναρξη της εν λόγω διασύνδεσης.

5.

Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην ανωτέρω διασύνδεση καταργείται.

Άρθρο 22
Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ α’ βαθμού.
Το άρθρο 161 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Δήμοι με πληθυσμό
πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που ήταν πρωτεύουσες νομών,
όπως καιΣύνδεσμοι Δήμων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με
τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού
Γραμματέα.»
Άρθρο 23
Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ.
1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και
ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης και
σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και του οικείου υπηρεσιακού
συμβουλίου του ΟΤΑ.
2. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη, κατόπιν
αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα
βαρύνει το φορέα υποδοχής.
3. Αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν
επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης
απόσπασης.
4. Μετά την παράγραφο 3Α του άρθρου 184 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος ως εξής: “3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
της παρ.7 του άρθρου 73 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν.»
Άρθρο 24
Αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ. – Κατάργηση διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία.
1. Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης
της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα».
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 καταργείται.
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αν κάποιος ήδη
απασχολούμενος στο έργο παραιτηθεί, μπορεί ο φορέας, για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση του έργου, να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα
κατάταξης».

Άρθρο 25
Σχολικές Καθαρίστριες – Δημοτικές Κατασκηνώσεις.
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138), όπως
είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. α’) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990
(Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
β’) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για
τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό,
μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ’) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου
εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του
Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015, μετά τη λέξη «πυρασφάλεια»
προστίθεται η φράση «στις δημοτικές κατασκηνώσεις».

Άρθρο 26
Διάρκεια αποσπάσεων στα γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών.
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Η παράγραφος 11 του άρθρου 247 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
11.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη
γνώμη του οικείου οργάνου Διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα
από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και
αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων
υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α` και β`
βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού
(άρθρο 2 του π.δ. 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο
τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού
προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η
διάρκεια των αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
γ. Στις ανωτέρω αποφάσεις αποσπάσεων καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με
τη μισθοδοσία των αποσπώμενων.
Άρθρο 27
Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ.
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
διαγράφονται οι λέξεις «και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία
μετάταξη μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να
ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπό των
μετατασσομένων κατεχόμενες θέσεις, λογίζονται κενές.
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και μετά τη φράση «Δημόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».

Άρθρο 28
Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ΟΤΑ.
Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής :
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« 1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων
οργανικών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο
χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, το
αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών
μονάδων.».
Άρθρο 29
Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 συμπεριλαμβάνονται και
οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που
αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του προσωπικού αμιγώς
αμειβομένου από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και
απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 30
Καθορισμός αμοιβών έμμισθων δικηγόρων ΟΤΑ.
Οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων των δήμων, των δημοτικών νομικών προσώπων και
ιδρυμάτων, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και της Κεντρικής Ενώσεως
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση
ΟΙΚ2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄/498), όπως ισχύει.
Άρθρο 31
Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ – Ωράριο βρεφονηπιοκόμων
1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, οι
οποίες προέκυψαν από μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή
διαδοχικών συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ
164/2004, των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το
ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη
αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου,
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης
των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας
από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και
αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας στη «Διαύγεια» του οικείου φορέα.
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γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 περ. α του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καταργείται.
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α’ 284) επανέρχεται σε ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑ.
Άρθρο 32
Τέλος ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1. Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α), όπως
αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β του άρθρου 3 του ν.658/1977 (ΦΕΚ 214 Α), την
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) και το άρθρο 20 του ν. 2539/1997
(ΦΕΚ 244 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Επιβάλλεται υπέρ των δήμων
στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: α)
κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για
κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο,
φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα,
εφόσον στην άδεια λειτουργίας ορίζεται δυναμικότητα σε εξυπηρετούμενα άτομα ή
διαθέτουν σύμφωνα με αυτή πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, και β) καντινών,
εξαιρουμένων όσων αδειοδοτούνται για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) καταργείται και επανέρχεται σε
ισχύ η παρ.18 του άρθρου 24 του ν.2130/1993.

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις άρθρων 32 ν. 4304.2014, 170 ν.4363/2006
1. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 διαγράφεται η φράση «χωρίς την
επιβολή προσαυξήσεων».
2. Καταργείται η παρ. 4. του αρ. 170 του ν. 3463/2006 και αναριθμείται η επόμενη.
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Άρθρο 34
Φόρος Μπίρας υπέρ ΟΤΑ α’ βαθμού.
1. Το άρθρο 39 του από 24-9/20-10-58 β.δ. (ΦΕΚ 171 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ.703/1970 (ΦΕΚ 219 Α),
του άρθρου 12 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 264 Α) και του άρθρου 18 παρ.4 του
ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α), αντικαθίστανται ως εξής: «Επιβάλλεται φόρος υπέρ των
δήμων επί τoυ προϊόντος του άρθρου 86 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α), ο οποίος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο της θέσης σε
ανάλωση αυτού στο εσωτερικό της χώρας και καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του άρθρου 87 του ίδιου νόμου. Ο φόρος
βεβαιώνεται και εισπράττεται μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από
τις Τελωνειακές Αρχές, στις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προθεσμίες για τη
βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., με χρήση του ιδίου τελωνειακού παραστατικού.
Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται, μέσω του Κ.Α.Ε. 81543, στο λογαριασμό που
τηρείται στο όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων υπό τον τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος
μετονομάζεται σε «Φόρο μπίρας υπέρ δήμων».
2. Τα έσοδα του λογαριασμού κατανέμονται στους δήμους με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την
ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την κατανάλωση μπίρας. Η
κατανομή στους δικαιούχους δήμους πραγματοποιείται επί τη βάσει των
προϋπολογιστικών ή /και απολογιστικών στοιχείων των δαπανών των ανωτέρω
δράσεων καθώς και στοιχείων πληθυσμού κάθε δήμου.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να καθορίζονται
λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 35
Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ α’ βαθμού.
Το άρθρο 33 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α ́ 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του
Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Στην
περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια
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λογιστή και η ταμειακή τους λειτουργία διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν
συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Σε
περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας του προσωπικού του δήμου να αναλάβει αυτή την
υποχρέωση, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από
εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο δύναται να αναθέσει σε εξωτερικό
συνεργάτη-λογιστή, κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’
αναλογία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α ́
114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία,
αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ως άνω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.»
Άρθρο 36
Καθολική διαδοχή ΟΤΑ α’ βαθμού σε ΝΠΔΔ.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται
ως εξής: «Από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, κινητά και
ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε,
ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών».
Άρθρο 37
Δαπάνες Περιφερειών.
Δαπάνες περιφερειών: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, β) που πραγματοποιήθηκαν έως
15-06-2014 για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 261-2014 και 03-02-2014 στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης
βεβαιώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση και το ύψος της σχετικής δαπάνης, γ) για
οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες, υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα, σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων εντός του έτους 2014
και δ) που πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και
πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες
περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να
πληρωθούν όλως εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων
περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 38
Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
Τα ποσά τα οποία αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου
και ύδρευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού,
συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών και εξοφλούνται καθοιονδήποτε τρόπο σε
βάρος του προϋπολογισμού του δήμου που τα έχει συστήσει, με απόφαση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τους προς απόδοση από το
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δήμο προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών. Η παρακράτηση των ποσών αυτών μπορέι να
γίνει και τμηματικά, έπειτα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν
συμψηφισμοί που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε
εκτέλεση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα.
Άρθρο 39
Δημοσιονομική Διαχείριση ΟΤΑ.
1. Για την απεικόνιση και την τακτοποίηση: α) Κάθε είδους λογιστικών εκκρεμοτήτων
που χρονίζουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), β) εκκρεμοτήτων
στο χρηματικό υπόλοιπο των ΟΤΑ, συνεπεία κατασχέσεων τρίτων κ.λπ., γ)
κατασχέσεων που έχουν διενεργηθεί σε βάρος λογαριασμών των ΟΤΑ που
τηρούνται στις τράπεζες, δ) παρακρατήσεων μέρους των επιχορηγήσεων που
αποδίδονται στους ΟΤΑ, από την Κεντρική Διοίκηση, δυνάμει διατάξεων νόμου,
εκδίδονται τακτικά ή συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ανά κατηγορία, ειδικότερα:

α) Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ:

αα) Ο ΟΤΑ απευθύνεται αρμοδίως στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να οριστεί
Δημοσιονομικός Ελεγκτής για τη διενέργεια ελέγχου και τη σύνταξη πορισματικής έκθεσης,
στην οποία καταγράφεται το ιστορικό της υπόθεσης και διαπιστώνεται η χρηστή διαχείριση
του αιτούντος φορέα, η μη δυνατότητα τακτοποίησης της λογιστικής εκκρεμότητας κατ’
άλλο τρόπο, καθώς και το ύψος της εκκρεμότητας προς τακτοποίηση.
αβ) Η οικονομική υπηρεσία του φορέα μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 113/2010, προκειμένου να
εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για τη συμψηφιστική τακτοποίηση της χρηματικής διαχείρισής
του.
αγ) Σε περίπτωση μη χρηστής διαχείρισης, ο Ελεγκτής επιλαμβάνεται της απόδοσης
ευθυνών και του καταλογισμού των υπευθύνων.

β) Εκκρεμότητες στο χρηματικό υπόλοιπο των ΟΤΑ, συνεπεία κατασχέσεων τρίτων κ.λπ.:

Τηρείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
βα) Η έρευνα του Δημοσιονομικού Ελεγκτή επεκτείνεται και στον συμβολαιογράφο που
διενήργησε τη διανομή του κατασχεμένου ποσού.

29

ββ) Στην πορισματική έκθεση, που συντάσσεται μετά την έρευνα του επιθεωρητή,
καταγράφεται επιπλέον η αιτία και το ακριβές ποσό του ταμειακού ελλείμματος, βάσει της
κατασχετήριας έκθεσης και βεβαιώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για την
πληρωμή του ιδίου ποσού στους δικαιούχους.
βγ) Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τακτικό χρηματικό ένταλμα με δικαιούχο τον
προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας.

γ) Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών των ΟΤΑ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε εμπορικές τράπεζες:

γα) Η οικονομική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ μεριμνά για την εγγραφή σχετικής πίστωσης
στον προϋπολογισμό του φορέα και την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την
οποία και εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης για την τακτοποίηση της δημοσιονομικής
διαχείρισης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του δήμου/περιφέρειας στον
αντίστοιχο ΚΑΕ, λόγω κατάσχεσης σε βάρος του ΟΤΑ, εις χείρας της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ή της κατά περίπτωση εμπορικής τράπεζας, ως
τρίτης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου.
γβ) Η οικονομική υπηρεσία, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται και αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης μαζί με
φωτοαντίγραφα: i) του εκτελεστού τίτλου (τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου κ.λπ.), ii) της
κατασχετήριας έκθεσης, iii) του εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, ή της κατά περίπτωση εμπορικής τράπεζας περί καταβολής
του οφειλόμενου ποσού, καθώς και iν) του εγγράφου της αναγγελίας χρέωσης του
λογαριασμού του ΟΤΑ, εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα στο όνομα των ανωτέρω
φορέων κατά περίπτωση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου
φορέα.

δ) Παρακρατήσεις μέρους των επιχορηγήσεων και των εσόδων που αποδίδονται στους
ΟΤΑ, από την κεντρική διοίκηση και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Η
οικονομική υπηρεσία εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα, κατόπιν της απόφασης
απόδοσης των προβλεπομένων επιχορηγήσεων και εσόδων στον ΟΤΑ και την αναγγελία
των σχετικών πιστώσεων, όπου αναφέρονται τα είδη των κρατήσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από τη κεντρική διοίκηση και
κατόπιν του παραστατικού που εκδίδει η Δημόσια Επιχείρηση ή ο Οργανισμός, στην
περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από αυτούς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι
δυνατόν να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εκκρεμοτήτων της δημοσιονομικής
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διαχείρισης που τακτοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Συμψηφιστικά εντάλματα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από ΟΤΑ πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου, είναι ισχυρά και παράγουν έννομα αποτελέσματα, χωρίς να
απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας που καθορίζεται με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 40
Μεταφορά πιστώσεων ΟΤΑ.
Το άρθρο 161 του ν.3463/2006 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως: « Μεταφορά πιστώσεων από έργα - Αποθεματικό
1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από έργο σε
έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρείται ο τυχόν ανταποδοτικός ή ειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
2. Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων, που είναι γραμμένα σε αυτόν».
Άρθρο 41
Υποβολή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ.
1. Οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου εξαιρουμένων των σχολικών
επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ΎδρευσηςΑποχέτευσης του ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., καθώς και οι περιφέρειες, τα
περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των
περιφερειών ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία, τις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κοινοποιεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών
αναφορές με τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία. Με βάση την αξιολόγηση των
στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο έλεγχοι στους ανωτέρω φορείς, όταν δεν ικανοποιούν συγκεκριμένους
αριθμοδείκτες αξιολόγησης. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχεται ηλεκτρονική
πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων.
2. Με ξεχωριστές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο τύπος, το
περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων
δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Σε
περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί,
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να
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επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, στον οικείο ΟΤΑ. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων
του παρόντος άρθρου ισχύουν τα οριζόμενα στις αρίθμ. 74712/2010 και
74713/2010 (ΦΕΚ 2043/Β) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη η οποία είναι
αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
Άρθρο 42
Χρηματοδότηση ΟΤΑ για εργοστάσια αφαλάτωσης.
Η παρ.2 του άρθρου 11 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)αντικαθίσταται ως εξής: «Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ύστερα από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΟΤΑ α’ βαθμού μπορούν να
χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των μονάδων αφαλάτωσης χωρικής τους αρμοδιότητας. Τα ποσά των
χρηματοδοτήσεων διατίθενται από τους οικείους δήμους στους δικαιούχους για τον εν
λόγω σκοπό».
Άρθρο 43
Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας», η οποία είχε παραταθεί ως 31.12.2014 με την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με
τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 4147/2013 (Α’ 98), παρατείνεται έως
31.12.2015.
Άρθρο 44
Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σε Περιφέρειες.
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του π.δ. 242/96 (ΦΕΚ Α’ 179)
επιτροπή, μπορεί να συσταθεί και ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά
Περιφερειακή Ενότητα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 45
Εκχώρηση δημοτικών ακινήτων σε άστεγους δημότες.
Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ` εφαρμογή του
άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην
τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις
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υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) μπορούν, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω
οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 46
Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους -Κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το
πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με
αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους
μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του ν. 4320/2015
(Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του
ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη
χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής.»
2. Πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α' 114), οι ΔΕΥΑ
μπορούν επιπλέον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και στο πλαίσιο της
ετήσιας τιμολογιακής πολιτικής τους, να θεσπίζουν κατ' έτος μειωμένα τέλη ύδρευσης και
αποχέτευσης έως και 50% ή και απαλλαγή από αυτά για συνταξιούχους και για νέους
επαγγελματίες έως τριάντα (30) ετών για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της
επιχείρησης ή εκμετάλλευσής τους, με εξαίρεση τα ισόγεια καταστήματα και τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα
δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Άρθρο 47
Λειτουργία κοιμητηρίων
Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ …) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής :
«4. α. Η περιποίηση των τάφων, η αφή καντηλιών και οι συναφείς προς τα ανωτέρω
εργασίες εντός των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων, πέραν της ιδιωτικής εκδηλώσεως
ευλαβείας, όταν ανατίθενται σε τρίτους, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο
συγγενείς ή μη των νεκρών, αποβλέπουν σε σκοπό που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος
και ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, έναντι καταβολής σε αυτές δικαιωμάτων ή τελών, που
καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διέπονται αντίστοιχα από τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος.
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β. Η ανάθεση, εκ μέρους του Δήμου, της παροχής κάποιων ή όλων των ως άνω εργασιών σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ορισμένο χρόνο, γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό
διεξαγόμενο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τη σύναψη δημόσιας
διοικητικής σύμβασης.»
Άρθρο 48
Επιλογή τόπου ενταφιασμού.
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 35Α. ως ακολούθως:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου.
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή
αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας
του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα,
συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο
ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος
δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή
οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη
διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία,
ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.
4. Αν τα πρόσωπα που εκτελούν την επιθυμία του θανόντος παρεμποδίζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στην πραγματοποίησή της, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου φυλάσσεται ο νεκρός».
Άρθρο 49
Εργαζόμενοι στην καθαριότητα
Το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε
αυτό αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του παράγραφοι ως εξής :
“2. Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που : (α)
έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας
των Ο.Τ.Α., οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015 εξακολουθούν να
είναι σε ισχύ και οι οποίες παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, ή (β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των
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δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.,
καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις
οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του
δημοσίου, είτε πρόκειται για Έλληνες πολίτες είτε πρόκειται για νομίμως διαμένοντες στην
Ελλάδα αλλοδαπούς, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει εντός του
2015. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι
31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
3. Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) περί υποχρεωτικής
ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για την
καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι
κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για
τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.
4. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης
και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε
περισσότερους από έναν φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), αυτά μπορούν να συνάψουν ατομική σύμβαση
μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.”
Άρθρο 50
Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014 προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:
«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 51
Εκλογικές αποζημιώσεις υπαλλήλων ΟΤΑ
1. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων
αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.
2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε
Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των
υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.
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Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου ξεκινά από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

36

