ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

το σχέδιο νόµου «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νοµιµότητας Ο.Τ.Α. – οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και
άλλες διατάξεις θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής ανασυγκρότησης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

i. Γενικά
Με γνώµονα την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία θεσµών, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, το παρόν σχέδιο νόµου
«ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο.Τ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ», διαρθρώνεται
σε δύο Τµήµατα και τέσσερα Κεφάλαια, από τα οποία τα
δύο πρώτα, αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και στελέχωσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Νοµιµότητας Ο.Τ.Α. και στην ουσιαστική στήριξη της Οικονοµικής
Βιωσιµότητας και της Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., µέσα από
τη νεοσυσταθείσα Οικονοµική Επιτροπή, η οποία θα αντικαταστήσει το Οικονοµικό Παρατηρητήριο.
Ο βαθύς, ουσιαστικός και αποτελεσµατικός έλεγχος
των Ο.Τ.Α., ήταν και παραµένει αναγκαίος για να µπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραµατίσει τον αναβαθµισµένο ρόλο της, όπως αυτός οριοθετείται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις αλλά και διαγράφεται από
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Ωστόσο, εξίσου σηµαντικό ζητούµενο είναι η απλοποίηση των σχετικών
διαδικασιών.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Κεφαλαίου Πρώτου,
τροποποιούνται οι αναγκαίες διατάξεις του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν µετά και το ν. 4257/2014, ώστε να συσταθεί
και να λειτουργήσει πραγµατικά αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας και να καταργηθεί το καθεστώς υπαγωγής αυτής και του ελεγκτή νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη
Διοίκηση, καθεστώς που διαστρέβλωσε την ουσία και τις
πραγµατικές διαστάσεις του ελέγχου νοµιµότητας, εκτρέποντάς τον, πλείστες όσες φορές, σε έλεγχο σκοπιµότητας και όργανο ποδηγέτησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Διοίκηση. Αυτοτελής υπηρεσία
σηµαίνει ότι έχει διοικητική αυτοτέλεια, ήτοι πρόκειται
για υπηρεσιακή µονάδα που επιδιώκει ορισµένο σκοπό,
έχει δικά της διοικητικά όργανα, τα οποία έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα και δικό της προσωπικό, που διακρίνεται από το υπόλοιπο προσωπικό του ίδιου υπουργείου.
Σκοπός ίδρυσης µιας τέτοιας υπηρεσίας είναι η εξειδίκευση των µέσων και του προσωπικού και η ταχύτητα
διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Εν προκειµένω, ενδιαφέρει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και η, κατά κάποιον τρόπο, «ανεξαρτησία» του επικεφαλής και του
προσωπικού από παρεµβάσεις τοπικού ενδιαφέροντος, η
οποία διασφαλίζεται µε την αποκοπή της ΑΥΕ από την
οργανωτική δοµή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ωστόσο, η αυτοτελής υπηρεσία παραµένει οργανωτικό
τµήµα του δηµόσιου νοµικού προσώπου του κράτους, ικανοποιώντας τη διάταξη 102 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία, το Κράτος ασκεί
στους Ο.Τ.Α. εποπτεία.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτε-

λούν, επίσης, ειδική µορφή του διοικητικού συστήµατος
της αυτοδιοίκησης, µε γεωγραφική/τοπική αναφορά και
άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό,
σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας οι Ο.Τ.Α. απολαµβάνουν µεν διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας, εξακολουθούν ωστόσο να
αποτελούν τµήµα της διοικητικής δοµής της χώρας και
να υπόκεινται στην εποπτεία του Κράτους (Κεντρικής Διοίκησης), σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο που αυτό
θεσπίζει.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγµατος οι Ο.Τ.Α. έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, ενώ το Κράτος ασκεί εποπτεία σε αυτούς, η οποία
περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµότητας χωρίς να εµποδίζεται η ανάληψη πρωτοβουλίας και η ελεύθερη δράση τους
και λαµβάνει τα απαραίτητα νοµοθετικά, κανονιστικά και
δηµοσιονοµικά µέτρα για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειάς τους και των αναγκαίων πόρων για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων και της αποστολής τους µε
διασφάλιση όµως, της διαφάνειας κατά τη διαχείριση
των πόρων.
Περαιτέρω, σύµφωνα και µε το άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας (European Charter of
Local Self-Government) του Συµβουλίου της Ευρώπης, ο
οποίος κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το ν. 1850/1989
(A΄ 114), οι Ο.Τ.Α. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους έχουν δικαίωµα σε επαρκείς ίδιους πόρους, πρέπει
να έχουν πρόσβαση στην εθνική αγορά κεφαλαίων, ενώ
για την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικά Ο.Τ.Α.
απαιτείται η εφαρµογή διαδικασιών ίσης οικονοµικής κατανοµής ή ισοδυνάµων µέτρων, ο σκοπός των οποίων είναι η διόρθωση των συνεπειών της άνισης κατανοµής
των δυνητικών πόρων χρηµατοδότησης, καθώς και των
βαρών που επωµίζονται.
Ενόψει των ανωτέρω, η οικονοµική αυτοτέλεια των
Ο.Τ.Α. δεν νοείται χωρίς εξασφάλιση της οικονοµικής
τους βιωσιµότητας, η οποία – εκτός της µεταβίβασης
κρατικών πόρων, µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) ή άλλων επιχορηγήσεων ή χρηµατοδοτήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – απαιτεί το σχεδιασµό συνολικής στρατηγικής, αλλά και στοχευµένων πολιτικών, σε συνεργασία µε τους ίδιους τους Ο.Τ.Α., στη
βάση αξιόπιστων οικονοµικών δεδοµένων και µε ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία των οικονοµικά ασθενέστερων Ο.Τ.Α..
Εξάλλου, ο αυτοτελής οικονοµικός σχεδιασµός και η
αυτοδύναµη διαχείριση των οικονοµικών υποθέσεων
των Ο.Τ.Α. δεν αναιρεί τον δηµόσιο χαρακτήρα τους, ούτε βέβαια και το εύλογο κοινωνικό ενδιαφέρον για τη
χρηστή και βιώσιµη διοίκηση και λειτουργία τους.
Σύµφωνα µε τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, η
προαγωγή της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εντασσόµενη στην εθνική οικονοµική πολιτική πρέπει να
συνάδει µε το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και τις ευρύτερες δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας. Άλλωστε, οι
δηµοσιονοµικοί κανόνες, που προβλέπονται τόσο για
την Κεντρική Κυβέρνηση, όσο και για τους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν και εφαρµόζονται και
για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βλ. Κώδικα
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη, π.δ.
133/2010 κ.λπ.). Έτσι, οι γενικές αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης που προβλέπονται στον Κώδικα Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Ευθύνης, ήτοι η αρχή της χρηστής
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δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία εξειδικεύεται στις
αρχές της οικονοµικότητας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας, η αρχή της υπευθυνότητας και
της λογοδοσίας, η αρχή της διαφάνειας και η αρχή της
ειλικρίνειας, εφαρµόζονται και στους Ο.Τ.Α.. Στο παρελθόν, η ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική κινήθηκε µεταξύ της ασφυκτικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, που κινούνταν στα όρια της συνταγµατικότητας, και της επιλεκτικής συγκάλυψης των – σε πολλές περιπτώσεις δοµικών – οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε και
αντιµετωπίζει µέρος των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους
προσώπων, ενώ οι όποιες πρωτοβουλίες πολιτικού ή κανονιστικού χαρακτήρα αναλήφθηκαν σχεδιάστηκαν πρόχειρα, χωρίς να στηρίζονται σε αξιόπιστα και πλήρη δεδοµένα.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου
επιχειρούν να ρυθµίσουν το κοινωνικά κρίσιµο ζήτηµα
της χρηστής και διαφανούς οικονοµικής διαχείρισης των
Ο.Τ.Α. και της διασφάλισης της οικονοµικής τους βιωσιµότητας, µε γνώµονα το σεβασµό της αυτοτέλειάς τους.
Σκοπός της ρύθµισης είναι η δηµιουργία µιας δοµής, η οποία στοχεύει: α) στη συστηµατική παρακολούθηση και
καταγραφή των οικονοµικών δεδοµένων των Ο.Τ.Α. και
στη γνωστοποίησή τους, τόσο στα αρµόδια κυβερνητικά
όργανα, όσο και στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε οι κρατικές πολιτικές να σχεδιάζονται µε βάση την πραγµατική
εικόνα των προβληµάτων, των αναγκών και των δυνατοτήτων των Δήµων και των Περιφερειών της χώρας, β)
στη διαχρονική παρακολούθηση της πορείας κατάρτισης
και εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των
βασικών δεικτών οικονοµικής τους βιωσιµότητας, καθώς
και στη διατύπωση µη δεσµευτικών προτάσεων προς
τους Ο.Τ.Α., οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ισοσκέλισης του προϋπολογισµού τους ή σηµαντική επιδείνωση των οικονοµικών τους δεικτών, γ) στην παρακολούθηση και υποστήριξη του µηχανισµού παροχής χρηµατοδότησης προς τους Ο.Τ.Α., που αντιµετωπίζουν δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Ο µηχανισµός αυτός συστήνεται µε τον παρόντα νόµο και υλοποιείται µέσω προγραµµατικής συµφωνίας του Ο.Τ.Α. µε τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στα επόµενα Κεφάλαια, Τρίτο και Τέταρτο, ρυθµίζονται τρέχοντα όσο και επείγοντα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων,
αποσαφηνίζονται διατάξεις νόµων, όπως οι πρόσφατες
σχετικές του ν. 4325/2015, ενώ επιχειρείται, µεταξύ άλλων, και η ουσιαστική εναρµόνιση των υπηρεσιών της
Κεντρικής Διοίκησης µε τις προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των εποπτευόµενων φορέων και των πολιτών, µέσω των σύγχρονων,
τεχνολογικών εργαλείων και διαύλων επικοινωνίας, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των προβληµάτων.

ii. Κατ' άρθρο
Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 215 του
ν. 3852/2010, όπως ίσχυε µετά την τροποποίησή του από
το ν. 4257/2014 και 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, η οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργά-

νων τους κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. Με το άρθρο αυτό η Α.Υ.Ε. διαχωρίζεται πλέον από τη δοµή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποκτά
πραγµατικά αυτοτελή φύση. Η Α.Υ.Ε. ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, ώστε να παρακολουθείται η αυτοδιοικητική δοµή της χώρας. Άλλωστε, η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου νοµιµότητας απαιτεί την περιέλευση
στον Ελεγκτή ενός πεπερασµένου αριθµού αποφάσεων,
ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του ανθρωπίνως δυνατού. Με τη δηµιουργία 13 Α.Υ.Ε., σε κάθε έδρα
Περιφέρειας, αντί για επτά, σε κάθε έδρα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εξυπηρετείται και αυτή η ανάγκη.
Με το άρθρο 2, αντικαθίσταται το άρθρο 216 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014.
Ορίζεται ότι ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι ανώτατος υπάλληλος µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται για µία φορά. Ότι πρέπει να είναι πτυχιούχος νοµικής µε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα και άριστη
ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας. Ότι λαµβάνει
τις κάθε φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Περαιτέρω, καθορίζονται η διαδικασία επιλογής από
το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007,
ο διορισµός, η αναπλήρωση και οι περιπτώσεις απόλυσής του.
Η συνολική ρύθµιση του άρθρου αυτού έχει σκοπό να
διασφαλίσει ότι η θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας θα είναι ελκτική σε στελέχη µε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση της εποπτείας και ότι πράγµατι θα
καλυφθεί κατ’ αυτό τον τρόπο. Επιπλέον αποσκοπεί να
προσδώσει στα στελέχη αυτά το κύρος και τη θεσµική
κατοχύρωση που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους µε ανεξαρτησία και υψηλό αίσθηµα προσωπικής ευθύνης.
Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 217 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014
και αφορά το προσωπικό της Α.Υ.Ε.. Προβλέπεται η σύσταση των αναγκαίων θέσεων µόνιµων υπαλλήλων, οι οποίοι θα διορίζονται µε το ν. 2190/1994, καθώς και τα
προσόντα διορισµού τους. Ως προς τους υπαλλήλους
ΠΕ και ΤΕ, προσόν διορισµού είναι πτυχία συγκεκριµένων ειδικοτήτων ώστε να διασφαλίζεται ικανή επιστηµονική ή τεχνική ικανότητα του προσωπικού. Δεν κρίνεται
αναγκαίο να τεθούν ως προϋπόθεση διορισµού αυξηµένα τυπικά προσόντα, όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λπ.,
προκειµένου να διευκολυνθεί η στελέχωση των Α.Υ.Ε.
Άλλωστε, εφόσον υπάρχουν τέτοια προσόντα, θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ είναι αυτό που προβλέπεται να συνεπικουρεί τον Ελεγκτή
Νοµιµότητας στην άσκηση της κύριας αρµοδιότητάς του,
κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. Οι
θέσεις ΔΕ και ΥΕ θα καλύπτουν τις ανάγκες διοικητικής
υποστήριξης και λειτουργίας της υπηρεσίας.
Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 218 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014,
σχετικά µε τη διάρθρωση της Α.Υ.Ε. - Ο.Τ.Α.. Καταργείται η σύσταση Γραφείων στις έδρες των νοµών και προβλέπεται ότι κάθε Α.Υ.Ε. θα λειτουργεί στην έδρα της,
µε µία Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπό την οποία τίθενται τρία τµήµατα και µε ένα Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης. Με την επιλεγόµενη αυτή δοµή επιτυγχάνεται ταχύτητα, αµεσότητα και συνοχή στη λειτουργία της Α.Υ.Ε., η οποία θα διαταρασσόταν από τη
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λειτουργία των αποκεντρωµένων ανά νοµό γραφείων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, ορίζεται ότι ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι επικεφαλής της Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α.
και καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητές του σχετικά µε τη λειτουργία της.
Με το άρθρο 5 επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 219 του
ν. 3852/2010, το οποίο είχε καταργηθεί µε το άρθρο 20
παρ. 6 του ν. 4257/2014 και αντικαθίσταται. Ορίζεται ότι
αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Ελεγκτή Νοµιµότητας είναι το Συµβούλιο Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του
άρθρου 160 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 220 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014,
σχετικά µε τις υπηρεσιακές µεταβολές και τη βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού της Α.Υ.Ε .- Ο.Τ.Α. Προβλέπεται ότι το προσωπικό της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. υπάγεται στο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ για τα πειθαρχικά του παραπτώµατα, υπάγεται στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο του κοινού
πειθαρχικού δικαίου. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας κατά τρόπο που εγγυάται την ασφαλή και σταθερή
λειτουργία της.
Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 221 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014,
κατά τρόπο που να συµφωνεί µε τη νέα φύση και θέση
του Ελεγκτή Νοµιµότητας και ορίζεται ότι πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκούν ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή των εκπροσώπων της ΠΟΕ Ο.Τ.Α.. Κατά τα λοιπά ρυθµίζεται η πειθαρχική αρµοδιότητα κάθε οργάνου. Με την παράγραφο 6 ορίζονται οι
πειθαρχικοί προϊστάµενοι των υπαλλήλων της Α.Υ.Ε..
Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται το άρθρο 229 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014.
Αφαιρείται η υποχρέωση κοινοποίησης της έκθεσης
στους Γενικούς Γραµµατείς των οικείων αποκεντρωµένων διοικήσεων, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται πλέον
σχετική ανάγκη. Προστίθεται υποχρέωση κοινοποίησης
της έκθεσης στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και
στην Ένωση Περιφερειών, προκειµένου να την αξιολογούν και να την αξιοποιούν µε τον καλύτερο κατά τις αρµοδιότητές τους τρόπο.
Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται το άρθρο 239 του
ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 4257/2014
σχετικά µε τη στελέχωση της Α.Υ.Ε. κατά την έναρξη
λειτουργίας της. Επειδή οι διορισµοί που θα γίνουν εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν όλες τις αναγκαίες οργανικές
θέσεις, προβλέπεται ότι, κατά την έναρξη λειτουργίας
της Α.Υ.Ε., η στελέχωση αυτής θα καλυφθεί αφενός µε
υποχρεωτική αυτοδίκαια µετάταξη των υπαλλήλων που
ήδη ασκούν τις σχετικές αρµοδιότητες και έχουν κατά
τεκµήριο ικανή σχετική εµπειρία, αφετέρου µε εθελοντικές µετατάξεις όποιου προσωπικού ενδιαφέρεται για τις
θέσεις αυτές. Οι µετατάξεις αυτές θα γίνονται χωρίς µεσολάβηση Υπηρεσιακών Συµβουλίων για το πρώτο έτος
λειτουργίας των Α.Υ.Ε., προκειµένου να επιταχυνθούν οι
σχετικές διαδικασίες στελέχωσης ενώ στη συνέχεια θα
ακολουθείται η κανονική διαδικασία.
Με το άρθρο 10 τίθενται οι τελικές διατάξεις. Ορίζεται
ότι η έναρξη λειτουργίας κάθε Α.Υ.Ε. - Ο.Τ.Α. διαπιστώ-

νεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ότι, µέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
238 του ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
νέου θεσµού του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Με την παράγραφο 2 αποκαθίσταται η κανονικότητα στις αποσπάσεις και µετατάξεις από και προς τις
Α.Υ.Ε. - Ο.Τ.Α., µετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη «Κανονισµού
διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.», µε
στόχο να προτυποποιηθεί, στο µέτρο του δυνατού, ο έλεγχος νοµιµότητας και οι σχετικές αποφάσεις της διοίκησης να προσλάβουν ένα οµοιογενή χαρακτήρα, τόσο
ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τον τύπο. Ένας τέτοιος Κανονισµός θα προάγει τη διαφάνεια και την
ασφάλεια δικαίου, µε στόχο, µεταξύ άλλων, την ταχύτητα και την ενιαία ελεγκτική αντιµετώπιση όµοιων πραγµατικών και νοµικών περιστατικών.
Με το άρθρο 11, ρυθµίζονται µεταβατικά θέµατα. Με
την παράγραφο 2 ρυθµίζονται θέµατα των µετατασσόµενων υπαλλήλων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα
δικαιώµατά τους προκειµένου να στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία.
Με το άρθρο 12, συνιστάται ανεξάρτητη και αντικειµενική δοµή παρακολούθησης των οικονοµικών δεδοµένων
των Ο.Τ.Α., η οποία ονοµάζεται «Επιτροπή Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Επιτροπή») και έχει
ως αποστολή τη διαχρονική παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη µέριµνα
για τον εξορθολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων και την 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.
Η Επιτροπή έχει δεκατριµελή σύνθεση, µε την οποία
διασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων
φορέων, η διασύνδεση µε το κατ' εξοχήν αρµόδιο για το
δηµοσιονοµικό έλεγχο των Ο.Τ.Α. όργανο (Ελεγκτικό
Συνέδριο), η διαρκής συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών) και βέβαια, η καθοριστική συµµετοχή
των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (της
Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε., κατά περίπτωση) και µάλιστα
µε εκπροσώπηση και της µειοψηφίας στα διοικητικά συµβούλια των τελευταίων. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
Πρόεδρο, ο οποίος – ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός – παρέχει στην Επιτροπή αυξηµένο κύρος και εχέγγυα αντικειµενικής, ανεξάρτητης και αµερόληπτης λειτουργίας, έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τρία (3) στελέχη του
Υπουργείου Οικονοµικών και τρεις (3) εκπροσώπους της
Κ.Ε.Δ.Ε. ή της ΕΝ.Π.Ε., κατά περίπτωση, εκ των οποίων
ο ένας (1) από τη µειοψηφία του οικείου Διοικητικού
Συµβουλίου. Μάλιστα, η Επιτροπή περιβάλλεται µε ιδιαίτερες προσωπικές και λειτουργικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας.
Με το άρθρο 13 ρυθµίζεται ο µηχανισµός παρακολούθησης της κατάρτισης και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων και
των βασικών δεικτών οικονοµικής τους βιωσιµότητας.

4
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει αποκλίσεις ή επιδείνωση των δεικτών που καθιστούν
αδύνατη την κατάρτιση ισοσκελισµένου και πραγµατικού
προϋπολογισµού ή θέτουν σε κίνδυνο την οικονοµική
βιωσιµότητα κάποιου Ο.Τ.Α. ή νοµικού του προσώπου, η
Επιτροπή ενηµερώνει τον οικείο φορέα, την αρµόδια για
την εποπτεία του 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,
παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό διοικητική και επιστηµονική βοήθεια. Επίσης, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει µε
οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο έχει αδυναµία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισµένου αρχικού προϋπολογισµού ή αδυναµία ισοσκέλισης αυτού κατόπιν αναµόρφωσής του ή ότι 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, µπορεί να ζητήσει
από το οικείο Δηµοτικό ή Περιφερειακό Συµβούλιο ή το
Διοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, αντίστοιχα, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων
του φορέα, µέσω της σύνταξης σχετικής αναλυτικής έκθεσης.
Σε περίπτωση δε που – µετά και την εξάντληση της δυνατότητας δανειοδότησης µε στόχο την ισοσκέλιση του
προϋπολογισµού του, που προβλέπεται στο άρθρο 43
του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) – παραµένει η ανάγκη χρηµατοδότησης του οικείου φορέα (Ο.Τ.Α. ή νοµικού του προσώπου), 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 ενηµερώνει σχετικά τον
οικείο φορέα και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στόχος αυτής της διαδικασίας
διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ του ενδιαφερόµενου
φορέα, της Επιτροπής και του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι να αξιολογηθούν τα
µέτρα που προτείνει ή λαµβάνει ο Ο.Τ.Α. ή το νοµικό του
πρόσωπο, ή και να προταθούν άλλα προσφορότερα για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος µέτρα. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση, ο ρόλος της Επιτροπής παραµένει αµιγώς συµβουλευτικός και γνωµοδοτικός, αφού η απόφαση για τα µέτρα που πρέπει ή κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν γίνεται από το οικείο Δηµοτικό, Περιφερειακό ή
Διοικητικό Συµβούλιο, ενώ για τη χρηµατοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή του νοµικού του προσώπου απαιτείται
προηγούµενη σύναψη Προγραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ αυτού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με το άρθρο 14 συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασµός»), ο οποίος 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. και
ανάλογα µε τις δυνατότητες αυτού.

Ωστόσο, προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα «επιβράβευσης» των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που δεν κάνουν χρήση του εν λόγω Λογαριασµού, αλλά
και δυνατότητα προσαρµογής του ύψους του Λογαριασµού στις εκάστοτε ανάγκες, οι οποίες εκτιµάται ότι θα
βαίνουν µειούµενες αµέσως µετά την εφαρµογή του παρόντος µηχανισµού που θα βοηθήσει τους Ο.Τ.Α. που αντιµετωπίζουν είτε προσωρινά είτε δοµικά προβλήµατα
να τα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ως άνω ποσοστού συνολικά
ή ανά βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με το άρθρο 15, εξειδικεύεται η διαδικασία σύναψης
και το περιεχόµενο της Προγραµµατικής Συµφωνίας που
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α.
και των νοµικών τους προσώπων.
Συγκεκριµένα, παρέχεται ευρεία εξουσία διαµόρφωσης του συγκεκριµένου περιεχοµένου της Προγραµµατικής Συµφωνίας στον ενδιαφερόµενο φορέα και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ώστε τα όποια µέτρα κριθεί αναγκαίο να ληφθούν για
τον οικονοµικό εξορθολογισµό του Ο.Τ.Α. ή του νοµικού
του προσώπου ή οι όποιοι όροι και χρονοδιαγράµµατα
τεθούν, να αποτελούν αντικείµενο κοινής πολιτικής απόφασης, η οποία θα συνεκτιµά τις ιδιαίτερες οικονοµικές,
αλλά και κοινωνικές συνθήκες κάθε περιοχής, στον αντίποδα της λογικής των “προκατασκευασµένων” προγραµµάτων εξυγίανσης, που αντιµετώπιζαν το πρόβληµα µε
τρόπο οριζόντιο, µε καταστροφικά, κοινωνικά και αµφισβητούµενα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα.
Ωστόσο, λαµβάνεται ταυτόχρονα µέριµνα ώστε η όποια σύναψη Προγραµµατικής Συµφωνίας και η συνακόλουθη χρηµατοδότηση να µη γίνεται µε όρους επιλεκτικά χαριστικούς, στο πλαίσιο ενδεχόµενης πολιτικής συνδιαλλαγής µεταξύ του εκπροσώπου του ενδιαφερόµενου φορέα και του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αφού αφ' ενός µεν η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Συµφωνίας ανατίθεται
στην Επιτροπή, αφ' ετέρου δε θεσπίζεται η υποχρεωτική
και επί ποινή ακυρότητας δηµοσίευση όλων των σχετικών Προγραµµατικών Συµφωνιών στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου, καθώς και
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με το άρθρο 16, καθιερώνεται η σύνταξη τριµηνιαίων
και ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή, στις οποίες καταγράφονται 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 που συστήνεται µε τον παρόντα νόµο, 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. Οι ανωτέρω εκθέσεις λαµβάνουν δηµοσιότητα, ενώ υποβάλλονται σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς
(Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κ.Ε.Δ.Ε., Ε.Ν.Π.Ε., Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο). Ειδικά δε στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, η
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οποία υποβάλλεται και στη Βουλή των Ελλήνων και συζητείται σε κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και Οικονοµικών Υποθέσεων.
Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή δεν αντιµετωπίζεται
µονοσήµαντα, ως ένας µηχανισµός οικονοµικής εποπτείας των Ο.Τ.Α. και µέριµνας για την ορθή δηµοσιονοµική
τους διαχείριση και την οικονοµική τους βιωσιµότητα,
αλλά καθίσταται ένας ανεξάρτητος φορέας που έχει ως
κύρια αποστολή του – µέσω των δεδοµένων που θα συγκεντρώνει και των προτάσεων που θα υποβάλει – την
ουσιαστική συµβολή του για τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Μάλιστα δε, η παρούσα
ρύθµιση ενεργοποιεί για πρώτη φορά τη Βουλή των Ελλήνων, κτήµα και πεδίο δηµοκρατικού διαλόγου εντός
του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι άλλωστε η κατεξοχήν ενδιαφερόµενη για τη βιωσιµότητα
και την οικονοµική ευρωστία των Ο.Τ.Α..
Με το άρθρο 17 προσαρµόζεται το Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) στο νέο σύστηµα οικονοµικής
εποπτείας των Ο.Τ.Α., που καθιερώνεται µε τον παρόντα
νόµο.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 18, επιδιώκεται: α) Η διεύρυνση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υποχρεούνται να ενηµερώνουν µε τα βασικά
στοιχεία του προσωπικού που απασχολούν µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή βάση οποιουδήποτε τύπου σύµβασης ή εντολής, το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προσωπικού
των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο ενηµερώνεται µέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων
«Κόµβος Διαλειτουργικότητας» που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε
την προσθήκη σε αυτούς όλων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν ή στα οποία συµµετέχουν
οι δήµοι και οι περιφέρειες.
β) Καθίσταται σαφές ότι µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε την οποία θα καθορισθεί ο τύπος και το
περιεχόµενο των στοιχείων του Μητρώου, αυτό πρέπει
να ενηµερώνεται µε τα συνολικά στατιστικά στοιχεία
που προκύπτουν για κάθε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρέχονται από αυτόν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουν θεσπιστεί µε τις διατάξεις που
ρυθµίζουν το Μητρώο Μισθοδοτούµενων Υπαλλήλων
του Δηµοσίου και την πληρωµή τους µέσω της Ενιαίας
Αρχής Πληρωµών. Η ενηµέρωση του Μητρώου µπορεί να
γίνεται τόσο από τους ίδιους τους φορείς όσο και κεντρικά, από τις αρµόδιες υπηρεσίες τήρησης του «Μητρώου Μισθοδοτούµενων Υπαλλήλων του Δηµοσίου»
και την Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, η άµεση και απρόσκοπτη λειτουργία του Μητρώου µε στοιχεία για το σύνολο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επί τη βάσει των προδιαγραφών που
έχουν θεσπισθεί ως προς την παροχή δεδοµένων στο
Μητρώο Μισθοδοτούµενων Υπαλλήλων του Δηµοσίου
και την Ενιαία Αρχή Πληρωµών.
γ) Παρέχεται η δυνατότητα καθιέρωσης αριθµοδεικτών αξιολόγησης της στελέχωσης των φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου και
προς αξιοποίησή τους για την ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση του προσωπικού τους.
δ) Καθιερώνονται κυρώσεις σε περίπτωση µη ενηµέρωσης, ελλιπούς ή καθυστερηµένης ενηµέρωσης του
Μητρώου Προσωπικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης από τους υπόχρεους φορείς.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 19, επιδιώκεται η συνολική καταγραφή και η διαρκής ενηµέρωση
και επικαιρότητα των στοιχείων σχετικά µε τη διάρθρωση των υπηρεσιών επιλεγµένων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µέσω της θέσπισης ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τα βασικά στοιχεία των
Οργανισµών Εσωτερικών Υπηρεσίας των δήµων, περιφερειών, τους νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των δηµοτικών ιδρυµάτων και των συνδέσµων Ο.Τ.Α. και
µε δυνατότητα ενηµέρωσής της τόσο από τους ίδιους
τους φορείς όσο και από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
της Χώρας.
Η αρχή της δράσης της διοίκησης σε απόλυτη αρµονική σχέση µε την αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν την ενδυνάµωση των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων
µεταξύ των φορέων της. Οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις
πραγµατοποιούνται για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της
δηµόσιας διοίκησης, όπως η προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος, η ταχεία και αποτελεσµατική δράση της.
Στη σηµερινή εποχή µε την ωρίµανση των τεχνολογικών
λύσεων, η ανάληψη δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διευκολύνεται. Ταυτόχρονα έχει ήδη δηµιουργηθεί
ένα κανονιστικό πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
µε πρωτοβουλίες που µπορούν να αποτελέσουν γόνιµο
έδαφος για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. ν. 3979/2011). Η δηµόσια διοίκηση οφείλει να προσαρµοστεί στο νέο αυτό περιβάλλον και να
προχωρήσει στα κατάλληλα µέτρα και δράσεις, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδοµές, ώστε να εµφανιστούν
σαν πλεονέκτηµα για την κοινωνία και τους πολίτες µέσω της µείωσης των διοικητικών βαρών. Για να διατηρηθεί και να αποδώσει η προαναφερόµενη δυναµική απαιτείται η θεσµική θωράκιση εξειδικευµένων δράσεων των
φορέων της κεντρικής διοίκησης. Η πρόβλεψη της δυνατότητας διασύνδεσής µεταξύ των δεδοµένων του Εθνικού Δηµοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου και του
Πληροφοριακού Συστήµατος των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων αποτελεί ένα απαραίτητο και καθοριστικό κανονιστικό βήµα για την βέλτιστη άσκηση δηµόσιας πολιτικής,
που έχουν ως τελικό αποδέκτη τον πολίτη και αποτελούν αρµοδιότητα των εµπλεκόµενων φορέων.
Υπό αυτό το πρίσµα, στην παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης του άρθρου 20 και για την ταχύτερη επίτευξη των ανωτέρω η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και η Διεύθυνση Πληροφορικής της
Ελληνικής Αστυνοµίας αναλαµβάνουν τον συντονισµό
της προαναφερόµενης διασύνδεσης. Ταυτόχρονα οι φορείς αυτοί θα επιφορτιστούν µε την επιτέλεση της διόρθωσης των µητρώων τους, καθώς την υποστήριξη της έκδοσης Κάρτας του Πολίτη.
Στην παράγραφο 2, επιβεβαιώνεται πως η ανωτέρω
διασύνδεση πραγµατοποιείται µε τις υπέρτερες συνταγµατικές εγγυήσεις που επιβάλλει η τήρηση της διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδοµένων, µε βάση
το ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και τις συναφείς
σχετικές ρυθµίσεις.
Στην παράγραφο 3, θεσπίζεται η υποχρέωση από τους
αρµόδιους φορείς να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση στα
αρχεία τους, µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων,
προκειµένου να είναι εφικτή η διασταύρωση, η άντληση
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και η συµπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων τους. Με απώτερο στόχο την εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών
που προαναφέρθηκαν στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Στην παράγραφο 4, παρέχεται η απαραίτητη κανονιστική ευελιξία στους εµπλεκόµενους φορείς για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διασύνδεσης. Για τον λόγο αυτό παρέχεται ρητά η δυνατότητα 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.
Τέλος, στην παράγραφο 5 και για να διασφαλισθεί ότι
η παθογένεια του νοµοθετικού πληθωρισµού της δηµόσιας διοίκησης δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρµογής της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της παραγράφου 1, θεσπίζεται ρητά η κατάργηση κάθε άλλης διάταξης που αντίκειται στην ανωτέρω διασύνδεση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 161 του ν. 3584/2007 «Δήµοι µε
πληθυσµό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους
και Δήµοι που είναι πρωτεύουσες νοµών ως και Σύνδεσµοι Δήµων, Δήµων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων 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». Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δήµοι που δεν έχουν τον απαιτούµενο πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων, έχουν
αιτηθεί να τους δοθεί η δυνατότητα να συστήσουν θέση
Γενικού Γραµµατέα, ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισµός των Υπηρεσιών του Δήµου. Ιδιαίτερα το θέµα
απασχολεί τους νησιωτικούς και άλλους Δήµους µε µεγάλη τουριστική κίνηση, όπου αν και ο πληθυσµός που αποτυπώνεται στην απογραφή είναι µικρός, λόγω των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται και πέραν των 20.000 και η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου
21 έρχεται να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήµατα.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 22, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. από Ν.Π.Ι.Δ. και
Α.Ε., που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Δήµους και Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών, για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων που έχουν την δυνατότητα
να αποσπαστούν σε Περιφέρειες και λόγω του δραστικού περιορισµού των προσλήψεων τακτικού προσωπικού
και σε συνδυασµό µε τις µαζικές αποχωρήσεις – κατόπιν
συνταξιοδότησης – υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 και κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων προς το Υπουργείο µας, προβλέπεται πλέον ρητά
η απαγόρευση απόσπασης και για υπάλληλο µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.), που έχει επιλεγεί
προϊστάµενος οργανικής µονάδας, εφαρµόζοντας, αναλογικά, τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, που αφορά στο µόνιµο προσωπικό.
Στην προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23, τονίζεται ότι λόγω των καθυστερήσεων που σηµειώνονται τόσο κατά την έγκριση των ανανεώσεων των
συµβάσεων στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όσο και
των δηµοσιεύσεων των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης αυτών από το Εθνικό Τυπογραφείο, παρουσιάζεται
σηµαντική απόκλιση µεταξύ της υπογραφής της πράξης
πρόσληψης/ανανέωσης των συµβάσεων και της δηµοσί-

ευσης της πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε
αποτέλεσµα οι Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου να µη θεωρούν τα εντάλµατα πληρωµής των συµβασιούχων για το διάστηµα απασχόλησης προ της δηµοσίευσης και να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των προγραµµάτων, καθώς αυτή προϋποθέτει τη συνεχή, χωρίς
κενά, απασχόληση των εργαζοµένων.
Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 40 του
ν. 4024/2011 η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για
τις ανάγκες εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία υπήχθη
σε ένα πολύπλοκο σύστηµα επιλογής και διάθεσης προσωπικού µέσα από ένα ετήσιο κυλιόµενο πίνακα ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., µε εµπλοκή στη διαδικασία τόσο του εν λόγω Οργανισµού όσο και του Α.Σ.Ε.Π.. Ο σχεδιασµός και έλεγχος σε κεντρικό επίπεδο αλλά και οι αδυναµίες πρόβλεψης του
συνόλου των αναγκών των Ο.Τ.Α. σε σχέση µε την εκτέλεση των έργων (π.χ. απαιτούµενες ειδικότητες) κατέστησαν την προβλεπόµενη διαδικασία αναποτελεσµατική και ως εκ τούτου στην πράξη ανενεργή, µε αποτέλεσµα οι Ο.Τ.Α. να µην εξυπηρετούνται, αφού δεν υπάρχει
εναλλακτικός τρόπος πρόσληψης του προσωπικού αυτού. Με την κατάργηση της παράγραφο 6 του άρθρου
40, όπως αυτή προτείνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 209 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως
ισχύει), το οποίο προβλέπει µία ευέλικτη διαδικασία.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, υπενθυµίζεται
ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, κατ’ εξαίρεση η διάρκεια των
συµβάσεων για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών,
αναπτυξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων επιτρέπεται να είναι µέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράµµατος ή έργου ή
την εκπλήρωση της υποχρέωσης. Σε περίπτωση όµως
που το πρόγραµµα ή έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και κάποιος απασχολούµενος παραιτηθεί, επειδή η διαδικασία
αναπλήρωσης του παραιτηθέντος είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γεγονός που µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στην ολοκλήρωση του έργου, δίνεται η δυνατότητα
στον οικείο φορέα να προσλάβει τον αµέσως επόµενο
στη σειρά του πίνακα κατάταξης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 24, καθορίζεται ότι για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων κι εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στους δήµους, προβλέπεται µεταβατικά και για τα διδακτικά έτη 2015-2016 και
2016-2017, ότι η κατάρτιση συµβάσεων µίσθωσης έργου
θα πραγµατοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς δεν
έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους η κατάρτιση
των συµβάσεων αυτών ανατέθηκε κατά τα προηγούµενα
διδακτικά έτη στο εν λόγω Υπουργείο. Ειδικότερα, η
ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειµένου να καλύπτονται εγκαίρως οι ανάγκες για καθαρισµό των σχολικών µονάδων και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις
δεδοµένου ότι η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων
από τους δήµους είναι αρκετά χρονοβόρα. Για τα επόµενα διδακτικά έτη (2017-2018 και εξής), η εκτίµηση της ανάγκης πρόσληψης µε συµβάσεις έργου ανήκει αποκλειστικά στους δήµους και σηµειώνεται ότι έχει ληφθεί µέ-
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ριµνα και για τους οικονοµικούς πόρους που θα καλύψουν την αµοιβή των συµβάσεων που τυχόν θα παραστεί
ανάγκη να προσληφθούν από τους δήµους.
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 41 του
ν. 4325/2015 δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. να προσλαµβάνουν ναυαγοσώστες και
προσωπικό για τις ανάγκες της πυροπροστασίας µε συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας, χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά ούτε και την
τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προκειµένου το προσωπικό
αυτό να προσλαµβάνεται εγκαίρως, στις ταχθείσες εκ
του νόµου προθεσµίες, µε στόχο την προστασία των
λουοµένων και του περιβάλλοντος. Σε µία προσπάθεια
περαιτέρω αποσυµφόρησης του έργου της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006 και απλούστευσης των διαδικασιών για
την πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις µικρής διάρκειας αµιγώς εποχικών αναγκών, µε την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 στις ως άνω περιπτώσεις προστίθεται και εκείνη του προσωπικού για τη στελέχωση
των δηµοτικών κατασκηνώσεων.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 25 και
την προσθήκη στην παρ. 11α του άρθρου 247 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης
των γραφείων Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών
µε απόσπαση υπαλλήλων για ολόκληρη τη διάρκεια της
πενταετούς, πλέον, θητείας τους.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 26 τροποποιείται το άρθρο 68 του ν. 4002/2011,
ώστε να εξαιρείται από την έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) η πλήρωση θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, µε µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Συνέπεια της υποχρέωσης προηγούµενης έγκρισης είναι η κατακόρυφη
αύξηση του χρόνου υλοποίησης µιας µετάταξης. Δεδοµένου ότι για τις µετατάξεις προς τους Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄
βαθµού, στο πλαίσιο της Συνταγµατικά κατοχυρωµένης
διοικητικής αυτοτέλειάς τους (άρθρο 102 Σ.) τα αρµόδια
για το διορισµό όργανα των Ο.Τ.Α. είναι αυτά που πρέπει
να εκδίδουν τις αποφάσεις µετάταξης, µε βάση τις ανάγκες τους σε στελεχικό δυναµικό, τη διοικητική διάρθρωσή τους και τη διαθεσιµότητα των σχετικών πιστώσεων κρίνεται απαραίτητη η παρούσα διάταξη, µε δεδοµένο επιπλέον ότι δεν προξενείται δηµοσιονοµική επίπτωση, αφού πρόκειται για µετακινήσεις µεταξύ φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
Η παράγραφος 2 προτείνεται δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων περιφερειών, ενώ υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για
αµοιβαίες µετατάξεις υπαλλήλων Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και, για λόγους ισότητας, κρίνεται
αναγκαία η παρούσα διάταξη. Εξάλλου, δεδοµένου ότι η
διενέργεια αµοιβαίων µετατάξεων εξαιρείται της προηγούµενης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, µε την προτεινόµενη διάταξη επιτυγχάνονται ταχύτατες διαδικασίες αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων, χωρίς να διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία των
Περιφερειών.
Τέλος, στην παράγραφο 3, και κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων προς το Υπουργείο µας, γίνεται, πλέον, ρητή
µνεία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και των νοµικών προσώπων (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου), ιδρυµά-

των και συνδέσµων αυτών, στο πεδίο εφαρµογής αυτής,
προς αποφυγή σχετικών παρερµηνειών από την ισχύουσα γραµµατική διατύπωση της.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 27, δίνεται η
δυνατότητα αναπλήρωσης των Γενικών Διευθυντών των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, κατ’ αντιστοιχία µε τους Γενικούς Διευθυντές του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β΄
βαθµού για λόγους ίσης µεταχείρισης µε αυτούς, αλλά
και για λόγους εύρυθµης λειτουργίας των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α..
Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου
205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή για τους απασχολούµενους µε σύµβαση µίσθωσης έργου στους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε το ν. 4325/2015. Οι ως άνω συµβάσεις
εξαιρούνται της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού εντός του χρονικού ορίου των έξι (6) µηνών του άρθρου 20 του ν. 4305/2015.
Η διάταξη, η οποία προτείνεται στο άρθρο 28, δίνει τη
δυνατότητα εξίσωσης στο χρόνο που καθιερώνεται για
την υλοποίηση των εγκρίσεων που δίδονται µε τις υπουργικές αποφάσεις στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, έτσι ώστε όµοια θέµατα να αντιµετωπίζονται µε τον
ίδιο τρόπο.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 29, αποσκοπεί στο να θεραπεύσει αδικίες και στρεβλώσεις που δηµιουργήθηκαν
κατά τη µετατροπή συµβάσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου ή συµβάσεων έργου σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου µειωµένης απασχόλησης, εργαζοµένων
σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα αυτών.
Πράγµατι, κατά τις προβλέψεις του π.δ. 164/2004 (Α΄
134) το ωράριο εργασίας των συγκεκριµένων εργαζοµένων προέκυψε είτε µε βάση τις ώρες της αρχικής τους
σύµβασης – ασχέτως αν αυτές αυξήθηκαν, ακόµα και σηµαντικά, στη συνέχεια – είτε και τελείως αυθαίρετα, µε
την απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου,
στην περίπτωση των συµβάσεων έργου, που έχουν µετατραπεί. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι σήµερα
να υφίστανται εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου µεν, αλλά µε ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγµή οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. και
των νοµικών τους προσώπων σε αντίστοιχες κατηγορίες
και κλάδους δεν καλύπτονται, µε αποτέλεσµα αυτοί
να καταφεύγουν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,
µε πολύ περισσότερες ώρες εργασίες από το προσωπικό ΙΔΑΧ. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται στους
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών
να προχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των εν λόγω εργαζοµένων, µέχρι και το όριο του πλήρους ωραρίου για
την οικεία κατηγορία και κλάδο.
Με την παράγραφο 2 αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιοκόµων και των συναφών κλάδων,
το οποίο αδικαιολόγητα εξισώθηκε µε αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη
φύση της συγκεκριµένης εργασίας. Σηµειώνεται δε ότι
από την εν λόγω ρύθµιση δεν θίγεται η οµαλή λειτουργία
των βρεφονηπιακών σταθµών.
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Αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία προτείνεται στο άρθρο 30, είναι το άρθρο 20 του ν. 2539/1997
«Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων
κ.λπ.», όπως ισχύει.
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, το τέλος επί των ακαθαρίστων (0,5%) επιβάλλεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 20 του ν. 2539/1997, στα κάθε είδους, µορφής και
ονοµασίας καταστήµατα, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά,
ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και
γλυκίσµατα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί,
διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή και εκτός του καταστήµατος, στα ζυθοπωλεία και µπαρ και
στις καντίνες.Η προτεινόµενη διάταξη καθίσταται αναγκαία ενόψει της τροποποίησης που επήλθε στα αναφερόµενα επί των αδειών των καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος στοιχεία βάσει της νέας Υγειονοµικής
Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 (Β΄ 2718).
Ειδικότερα, η νέα Υγειονοµική διάταξη προβλέπει πλέον τον όρο «εξυπηρετούµενα άτοµα» (άρθρο 14, παράγραφος 2). Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στην εναρµόνιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
(άρθρο 20 του ν. 2539/1997, όπως ισχύει) µε την προαναφερθείσα Υγειονοµική Διάταξη, προσθέτοντας στις
προϋποθέσεις επιβολής του εν λόγω τέλους τον ορισµό
στην άδεια λειτουργίας της δυναµικότητας σε εξυπηρετούµενα άτοµα. Παραµένει στη διάταξη η προϋπόθεση
αναγραφής στην άδεια πάγκων και τραπεζοκαθισµάτων
καθόσον άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκαν
µε την προγενέστερη υγειονοµική διάταξη εξακολουθούν να ισχύουν. Το τέλος επί των ακαθαρίστων ορίζεται
ότι δεν επιβάλλεται πλέον επί των καντινών που αδειοδοτούνται για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο, καθόσον η
σχετική άδεια δίδεται από την Περιφέρεια (παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4264/2014).
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 31: Στην
παράγραφο 1, προτείνεται ρύθµιση η οποία κρίνεται απαραίτητη για λόγους νοµοτεχνικής και ερµηνευτικής συνέπειας, προκειµένου να εκλείψουν ζητήµατα ορθής εφαρµογής του άρθρου 32 του ν. 4304/2014. Συγκεκριµένα, από το συνδυασµό των παραγράφων 1 του άρθρου 5
και παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.
356/1974), όπως ισχύει, και ο οποίος εφαρµόζεται βάσει
του άρθρου 167 του ν. 3463/2006 για την είσπραξη των
εσόδων των Ο.Τ.Α., προκύπτει ότι εφόσον αυτά βεβαιωθούν ή καταστούν ληξιπρόθεσµα επιβαρύνονται µε τόκους και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις διατάξεις αυτές (βλ. και διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4321/2015 περί κατάργησης
των προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής µετά την ισχύ
του ως άνω νόµου). Ο όρος δε «προσαυξήσεις» αφενός
δεν αφορά τις ως άνω κατά Κ.Ε.Δ.Ε. επιβαρύνσεις αφετέρου δεν σχετίζεται µε τα πρόστιµα που προβλέπονται
σε βάρος των παραβατών της φορολογικής νοµοθεσίας,
από ειδικότερες διατάξεις, που ρυθµίζουν τις συνέπειες
της µη υποβολής δήλωσης, υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσµης υποβολής. Εποµένως, µετά την προτεινόµενη διαγραφή προκύπτει µε σαφήνεια ότι εφαρµόζονται οι εκάστοτε υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν
στη µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση των οφειλόµενων
φόρων, τελών κ.λπ..
Στην παράγραφο 2, η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται
απαραίτητη, καθώς η καταργούµενη διάταξη προβλέπει
την κατάθεση παραβόλου κατά το ν. 2648/1998, ενώ ταυ-

τόχρονα έχει εισαχθεί αντίστοιχη πρόβλεψη µε την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006
µε το άρθρο 48 του ν. 4257/2014.
Στην παράγραφο 3, επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 18 του
άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), σύµφωνα µε την οποία προκειµένου να συνταχτεί συµβόλαιο µεταβίβασης
ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να
προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας.
Η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την
είσπραξη θεσµοθετηµένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται µέσω της συνείσπραξης από τους
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιµάται ότι δεν
θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 32, εκπληρώνονται οι δύο προϋποθέσεις της σχετικής κοινοτικής
Οδηγίας και ειδικότερα: α) Ορίζεται ως «ειδικός σκοπός»
του φόρου, η κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση σχεδίων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ανακύκλωση των απορριµµάτων που παράγονται από την κατανάλωση µπίρας. β) Ορίζεται ο µηχανισµός επιβολής και είσπραξης του φόρου κατά τρόπο ώστε ο υπολογισµός, το απαιτητό, η φορολογική βάση και
ο έλεγχος, να εναρµονίζονται µε το µηχανισµό επιβολής
και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη µπίρα, συνδέοντας ευθέως το φόρο µπίρας υπέρ δήµων µε
τις αντίστοιχες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα:
Ο φόρος καθίσταται απαιτητός µαζί µε τον Ε.Φ.Κ. µπίρας, ήτοι κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος στο εσωτερικό της χώρας, όπως προβλέπεται από
τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, αφού βεβαιώνεται και εισπράττεται µαζί µε τον Ε.Φ.Κ..
Ο φόρος επιβάλλεται ακριβώς στο ίδιο προϊόν που επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. µπίρας (το προϊόν του άρθρου 86 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που είναι «…κάθε προϊόν
αλκοολικού τίτλου µεγαλύτερου του 0,5 vol., που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο.22,03, καθώς και κάθε προϊόν το οποίο είναι µίγµα µπίρας µε µη αλκοολούχα ποτά, τα οποία υπάγονται στον κωδικό 22,06») και σε ποσοστό επί
του Ε.Φ.Κ. (ποσοστό δηλ. επί του φόρου του άρθρου 87
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Συνεπώς η φορολογική βάση του Ε.Φ.Κ. µπίρας όπως αυτή ορίζεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα «…βαθµοί PLATO κατά όγκο
και εκατόλιτρο µπίρας» συνιστά και τη φορολογική βάση
του φόρου µπίρας υπέρ δήµων, ενώ επίσης ο τρόπος υπολογισµού του φόρου εναρµονίζεται µε τον τρόπο υπολογισµού του Ε.Φ.Κ. στην µπίρα. Για τον ίδιο ως άνω λόγο επιτυγχάνεται και η εναρµόνιση ως προς το σηµείο ελέγχου του φόρου.
Όπως προβλέπεται ρητά στην προτεινόµενη διάταξη,
τα έσοδα από το φόρο µπίρας υπέρ δήµων διατίθενται από αυτούς αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών
που αυτοί πραγµατοποιούν για την υλοποίηση δράσεων
που αφορούν στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των καταναλωτών αναφορικά µε την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανακύκλωσης των συσκευασιών
µπίρας (γυάλινες φιάλες και συσκευασίες αλουµινίου)
.Τα έσοδα από το φόρο κατανέµονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
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σης, επί τη βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που αφορούν στο συγκεκριµένο σκοπό, ιδίως προϋπολογιστικών
ή/και απολογιστικών στοιχείων των δαπανών, καθώς και
στοιχείων πληθυσµού κάθε δήµου, ύστερα από γνώµη
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, και είναι ειδικευµένα. Τέλος, µε την προτεινόµενη διάταξη επιλύονται και άλλα προβλήµατα που είχαν διαπιστωθεί κατά
την εφαρµογή του προηγούµενου θεσµικού πλαισίου του
φόρου ζύθου, το οποίο παρουσίαζε κενά επί της διαδικασίας βεβαιώσεως του φόρου ζύθου, του ελέγχου της κανονικής βεβαιώσεως αυτού κ.λπ., µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη φοροδιαφυγή, να διαπιστώνονται παραβάσεις ανειλικρινούς αποδόσεως, να µην υπάρχουν διατάξεις επιβολής προστίµου καταλογισµού κ.λπ.. Τυχόν
λεπτοµέρειες που αφορούν στην εφαρµογή της προτεινόµενης διάταξης µπορεί να ρυθµιστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών.
Η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 33, κρίνεται απαραίτητη προς διευκόλυνση της διαδικασίας της υποχρεωτικής εφαρµογής του Διπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης στα
Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύµατα και τους Συνδέσµους των δήµων.
Η βασική δυσκολία εντοπίζεται στην έλλειψη υπαλλήλων - λογιστών στους ανωτέρω φορείς για την τήρηση
του Διπλογραφικού Συστήµατος Λογιστικής, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό που θέτει η ισχύουσα διάταξη για
την ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη, όταν αυτά εξυπηρετούνται ταµειακά από τον οικείο δήµο. Παράλληλα, δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόµου η υποχρέωση του δήµου να αναλάβει παράλληλα µε την ταµειακή εξυπηρέτηση του νοµικού του
προσώπου και την τήρηση του διπλογραφικού. Έτσι, µε
την παρούσα συµπλήρωση – τροποποίηση της διάταξης
του άρθρου 33, ν. 4257/2014, ορίζεται ότι ο δήµος, όταν
εξυπηρετεί ταµειακά τα νοµικά του πρόσωπα και αυτά
δεν διαθέτουν υπάλληλους µε την απαιτούµενη άδεια
λογιστή, αναλαµβάνει και την τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής τους, εφόσον διαθέτει το
κατάλληλο προσωπικό µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, το οποίο µπορεί να ανταποκριθεί στις πρόσθετες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που ο δήµος δεν µπορεί, λόγω έλλειψης ή φόρτου εργασίας του προσωπικού του να
αναλάβει αυτή την υποχρέωση, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Οικονοµική Επιτροπή, έπειτα από
εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών, το νοµικό πρόσωπο
µπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή,
κάθε εργασία για την εφαρµογή του διπλογραφικού, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006. Επίσης,
το νοµικό πρόσωπο µπορεί να προσφύγει στην εφαρµογή των ίδιων διατάξεων, όταν έχει µεν δική του ταµειακή
υπηρεσία, αλλά δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό για
την τήρηση του διπλογραφικού.
Με την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006, όπως αυτή προτείνεται στο άρθρο 34, αποσαφηνίζεται ότι, µετά την κατάργηση ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου εκτός από την περιουσία του, που περιέρχεται στο δήµο
που το έχει συστήσει, αυτός αναλαµβάνει και όλα τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
έναντι τρίτων. Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη,
προς άρση αµφιβολιών ότι η έννοια της περιουσίας ενός
νοµικού προσώπου περιλαµβάνει το σύνολο των οικονοµικών αγαθών (υλικών ή άυλων) και το σύνολο των υποχρεώσεών του, ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη αντιµετώπιση του ζητήµατος από όλους τους δήµους.

Δεδοµένου ότι τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου συστήνονται από το δήµο, η οικονοµική τους διοίκηση και λειτουργία ελέγχεται από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο, λαµβάνουν τακτική ετήσια επιχορήγηση από
αυτόν, αλλά και ότι η δηµιουργία οφειλών προς τρίτους
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µη απόδοση από τον δήµο του συνόλου της επιχορήγησης αυτής, καθιστά αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατάργησής τους ο δήµος πρέπει να είναι ο καθολικός διάδοχος τυχόν υποχρεώσεων
και απαιτήσεων τους.Επιπλέον, στο πλαίσιο των ανωτέρω είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ρητά ότι ο δήµος υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλες τις εκκρεµείς δίκες
του καταργούµενου νοµικού προσώπου, εξοµοιούµενος
µε καθολικό διάδοχο αυτών.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 35, επιχειρείται να θεραπευθεί το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε
την πραγµατοποίηση δαπανών των περιφερειών κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, λόγω ειδικών καταστάσεων ή επειγουσών αναγκών.
Πιο συγκεκριµένα, θα καταστεί δυνατή η πληρωµή δαπάνης διατροφικού επιδόµατος µηνών Νοεµβρίου – Δεκεµβρίου 2014 στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου σε µια ευαίσθητη οµάδα ανθρώπων, όπως αυτή
των νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων. Στο πλαίσιο αντιµετώπισης των αναγκών που προέκυψαν από τους
σεισµούς στις 26.1.2014 και 3.2.2014 στο Νοµό Κεφαλληνίας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέβη σε µια σειρά
έκτακτων δαπανών: i) καθ’ υπέρβαση των υπαρχουσών
πιστώσεων, καθώς δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν πιστώσεις για να γίνουν αναλήψεις υποχρεώσεων, ii) που
όταν δόθηκε η εντολή να πραγµατοποιηθούν δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης (και σύµβασης), διότι δεν υπήρχε πρόσβαση στο κτίριο της ΠΕ ή/και ο συντονισµός των ενεργειών δεν το επέτρεπε (π.χ. προµήθεια υλικών για την αντιµετώπιση
των ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο) και iii) που αµφισβητήθηκαν από την ΥΔΕ εξαιτίας της ασάφειας ως
προς την κατοχή αρµοδιότητας για ανάληψη των πιστώσεων µεταξύ Υπουργείων.
Η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση καλύπτει την
πληρωµή δαπανών, αναγκαίων για την άσκηση σηµαντικών αρµοδιοτήτων των περιφερειών, όπως για την εκπλήρωση κοινωνικών και αναπτυξιακών σκοπών, επιβλέψεις έργων, δράσεων και προγραµµάτων, καθώς και την
αποζηµίωση περιφερειακών συµβούλων και υπαλλήλων
του περιφερειακού συµβουλίου. Περαιτέρω, στο ρυθµιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης εντάσσονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014 και δεν είχε γίνει η εισαγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) των προϋπολογισµών των περιφερειών, όπως για παράδειγµα στην Περιφέρεια Κρήτης που αφορούν δαπάνες για χρηµατοδότηση µελετών σηµαντικών αναπτυξιακών έργων. Σκοπός
της παρούσας ρύθµισης είναι η απρόσκοπτη λειτουργία
των περιφερειών και η αποφυγή περαιτέρω δικαστικών
διενέξεων και οικονοµικού κόστους.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 36, επιχειρείται η επίλυση ζητηµάτων που ανέκυψαν σε δήµους
της χώρας εις βάρος των οποίων εξοφλήθηκαν οφειλές
των Ν.Π.Δ.Δ. τους, οι οποίες αφορούσαν δαπάνες ιδίως
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. Η εξόφληση έγινε σε βάρος του προϋπολογισµού του οικείου δήµου, ιδίως είτε επειδή ο µετρητής κατανάλωσης
παραµένει στο όνοµα του δήµου, είτε επειδή έγινε κατά-
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σχεση σε βάρος τραπεζικού λογαριασµού του, ένεκα ειδικότερης και ευνοϊκότερης νοµοθετικής πρόβλεψης
που ισχύει για την εξόφληση οφειλών προς τις Δηµόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισµούς. Ελλείψει νοµικού ερείσµατος δεν υφίσταται δυνατότητα είσπραξης (επιστροφής) των σχετικών ποσών από το Ν.Π.Δ.Δ. στο οικείο
δήµο. Σηµειώνεται ότι, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
κατά δήµων για οφειλές που δεν δηµιουργήθηκαν από
αυτούς, δηµιουργεί ζητήµατα που άπτονται της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και λειτουργίας σε µια ιδιαίτερα δυσχερή οικονοµική συγκυρία. Λαµβανοµένων υπόψη
των προαναφερθέντων, είναι επιβεβληµένο, να παρασχεθεί η δυνατότητα στις περιπτώσεις ιδίως κατά τις οποίες ξεκινά κατασχετήρια διαδικασία εις βάρος δήµων
για οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. τους, όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω, να συµψηφίζονται µε τα σχετικά ποσά
από τους θεσµοθετηµένους πόρους, που οι δήµοι πρέπει
να αποδώσουν στα νοµικά τους πρόσωπα.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 37, καθορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης εκκρεµοτήτων της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα:
i) κάθε είδους εκκρεµοτήτων µε διαχειριστικό περιεχόµενο που χρονίζουν στους Ο.Τ.Α.,
ii) κατασχέσεων που έχουν διενεργηθεί σε βάρος του
ταµείου ή σε βάρος λογαριασµών των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στις τράπεζες και
iii) παρακρατήσεων µέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α., από την κεντρική διοίκηση, δυνάµει διατάξεων νόµου ή παρακρατήσεων των Δ.Ε.Κ.Ο.
στα έσοδα που αυτοί εισπράττουν για λογαριασµό των
Ο.Τ.Α., εξαιτίας οφειλών των τελευταίων προς τους ίδιους, µε την έκδοση τακτικών ή συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, κατά περίπτωση.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να καθορίζει
και άλλες κατηγορίες εκκρεµοτήτων της δηµοσιονοµικής διαχείρισης που τακτοποιούνται κατά τα οριζόµενα
στις προτεινόµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι διαδικασίες, προϋποθέσεις κ.ο.κ.
που προτείνονται βρίσκονται σε αρµονία µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 38, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους η µεταφορά πιστώσεων από έργο σε έργο ή/και προς ενίσχυση
άλλων πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό
ή για εγγραφή νέων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί,
υπό την επιφύλαξη της ανταποδοτικότητας ή του ειδικευµένου χαρακτήρα των πιστώσεων και τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου σε µια
ιδιαίτερα ασφυκτική οικονοµική συγκυρία. Οι δήµοι καλούνται κατά περίπτωση να διαχειριστούν καταστάσεις
και ζητήµατα που χρήζουν άµεσης οικονοµικής διευθέτησης, στερούµενοι συχνά ανάλογων πιστώσεων. Με
την εν λόγω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στο δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίζει κατά την κρίση του, τη µεταφορά πιστώσεων από έργο σε έργο ή σε οποιοδήποτε
άλλο κωδικό αριθµό δαπάνης, της οποίας η αναγκαιότητα υλοποίησης θεωρείται επιτακτική (π.χ. άµεση εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης) ή µπορεί να θέτει
σε κίνδυνο την οµαλή οικονοµική λειτουργία του δήµου,
διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την αποτελεσµατικό-

τερη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και µε γνώµονα
πάντα την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.
Στο άρθρο 39, προτείνεται η διεύρυνση των υπόχρεων
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού για
υποβολή των οικονοµικών τους στοιχείων στις βάσεις
δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε απώτερο στόχο την
ολοκληρωµένη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ασκεί το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως
φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος
(ν. 3852/2010) και υπεύθυνο για τη συλλογή στοιχείων
των εν λόγω φορέων και η αποτύπωση των κυρώσεων
σε ενιαίο άρθρο σε περίπτωση µη ενσωµάτωσης ή καθυστερηµένης ενσωµάτωσης των οικονοµικών τους στοιχείων µε σκοπό να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εµφάνιση των εν λόγω συµπεριφορών από τους υπόχρεους φορείς.
Το πρόγραµµα «Θησέας», µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδοµών οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., των
τεχνικών τους υποδοµών, καθώς και των κοινωνικών
και πολιτιστικών τους δοµών, θεσµοθετήθηκε το 2004
(ν. 3274/2004). Η διάρκειά του ήταν αρχικά πενταετής
και στη συνέχεια παρατάθηκε έως το τέλος του 2011 µε
την υπ’ αριθµ. 27/22.12.2009 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα έργα του Προγράµµατος δεν ολοκληρώθηκαν, οπότε και παρατάθηκε εκ νέου µέχρι την
31.12.2012, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2
της από 31.12.2011 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 268), που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4047/2012 (Α΄ 31), καθώς και εν συνεχεία έως το τέλος
του 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 ).
Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ολοκλήρωσης των
δράσεων (µελετών, έργων και ενεργειών) του Προγράµµατος «Θησέας» και το ότι το χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής τους συνεχίζεται πέραν της 31.12.2014, µε το άρθρο 40 δίνεται παράταση του Προγράµµατος µε χρονικό
εύρος ενός έτους, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα και
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου των έργων του
Προγράµµατος, αλλά και η οικονοµική δυνατότητα αποπληρωµής τους.
Οι θετικές συνέπειες από την παράταση του Προγράµµατος και την ολοκλήρωση αλλά και αποπληρωµή των ενταγµένων έργων στο Πρόγραµµα «Θησέας» για την εθνική οικονοµία και την τοπική ανάπτυξη, καθιστούν τη
ρύθµιση αυτή αναγκαία και εξαιρετικώς επείγουσα.
Με το άρθρο 13 παρ. 4 του π.δ. 242/1996 (Α΄ 179) ορίζεται ότι το τίµηµα των ακινήτων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς εκποίηση καθορίζεται από επιτροπή
που ορίζεται από το νοµαρχιακό συµβούλιο. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 273 παρ. 1 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κατ’ εφαρµογή των κανόνων
διαδοχής των οργάνων των Ο.Τ.Α., η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται από το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο
σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Περιφερειακής Ενότη-
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τας. Προκειµένου να καταστεί πιο ευέλικτη η λειτουργία
αυτών των επιτροπών, κρίνεται σκόπιµο να εισαχθεί η
δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή
Ενότητα, µε την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 41.
Με δεδοµένο ότι, µετά την έναρξη ισχύος του ν.
3852/2010, σε κάποιες περιπτώσεις εκδόθηκαν αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, λόγω διαφορετικής ερµηνείας της σχετικής διάταξης, ορίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις θεωρούνται νόµιµες, εφόσον δεν πάσχουν ακυρότητας για άλλους λόγους.
Με την αποκαταστατικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 δόθηκε η δυνατότητα παραχώρησης δηµοτικών οικοπέδων σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες προκειµένου να ανεγείρουν κατοικία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας συνολικά οκτώ
(8) ετών και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις του εν λόγω
άρθρου. Ήδη εν µέσω της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, η µείωση των διαθέσιµων εισοδηµάτων και οι
προτεραιότητες κάλυψης άλλων άµεσων και επειγουσών αναγκών των ελληνικών οικογενειών οδήγησε και
τους ανωτέρω δικαιούχους στην αδυναµία εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων που ανέλαβαν κατά την παραχώρηση
των ανωτέρω οικοπέδων (καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.). Με την προτεινόµενη διάταξη του
άρθρου 42, παρατείνεται για ακόµη οκτώ (8) έτη η ανωτέρω τασσόµενη προθεσµία, προκειµένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 43, διευρύνεται η κατά τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006) προβλεπόµενη δυνατότητα των Δήµων να
χορηγούν µείωση ή απαλλαγή από τους δηµοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συµπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι
µονογονεϊκές οικογένειες και οι µακροχρόνια άνεργοι,
καθώς και οι δικαιούχοι των µέτρων αντιµετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α΄ 29). Με την ίδια ρύθµιση δίνεται επιπλέον στις ΔΕΥΑ, πέραν όσων
προβλέπονται ειδικά για αυτές, να συµπεριλαµβάνουν
στα «κοινωνικά τιµολόγιά τους» και τους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και νέους επαγγελµατίες.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 44, αποσαφηνίζεται το καθεστώς λειτουργίας των κοιµητηρίων και
ο χαρακτήρας της ανάθεσης απόδοσης τιµής προς ορισµένο νεκρό ως σκοπού µετέχοντος του δηµόσιου συµφέροντος, ο οποίος συνίσταται ενδεικτικά στην απόδοση τιµής στους νεκρούς, καθώς και στη µέριµνα για ευταξία και οµαλή λειτουργία των κοιµητηρίων ενόψει των
παραδεδοµένων ταφικών συνηθειών και εθίµων. Βάσει
δε αυτού, αποσαφηνίζεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες ανήκουν στις αρµοδιότητες των Δήµων, ενώ τυχόν παραχώρησή τους σε τρίτους γίνεται µε διαγωνισµό κατά την
κείµενη νοµοθεσία και µε σύναψη δηµόσιας διοικητικής
σύµβασης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 45, ορίζεται
ότι η επιλογή τόπου ενταφιασµού θανόντος προσώπου
αποτελεί δικαίωµα αυτού και συνεπώς κάθε πρόσωπο
µπορεί, µε ρητή δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου,
να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας και τον τόπο
ταφής. 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 οποιαδήπο-

τε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 46, προστίθενται στο άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) διατάξεις
που αποσαφηνίζουν το πεδίο εφαρµογής της διάταξης,
καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς των προσώπων που
εµπίπτουν σε αυτό.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 47 και στο
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της αντιµετώπισης της υποστελέχωσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου συντάχθηκαν εµπρόθεσµα έως τις 31.12.2014, σύµφωνα µε
το άρθρο 63 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), αποφάσεις µετάταξης υπαλλήλων στο πλαίσιο της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας µε φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, όµως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξης, καθώς: Με το
π.δ. 277/2014 (Α΄ 277) ανεστάλησαν στις 31.12.2014 οι
υπηρεσιακές µεταβολές στη δηµόσια διοίκηση, εν συνεχεία, µε την Πράξη 4 του Υπουργικού Συµβουλίου της
6.2.2015 (Α΄ 24), έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των
Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 9 του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση
της απόφασης µετάταξης αν ο υπογράφων έπαυσε να είναι αρµόδιος πριν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στο άρθρο 48, προσδιορίζεται η κατάργηση διατάξεων,
οι οποίες αντίκεινται, πλέον, στις προτεινόµενες ρυθµίσεις του παρόντος.
Τέλος, στο άρθρο 49, ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νοµιµότητας Ο.Τ.Α. –
οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις
θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 1
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Νέο Πλαίσιο
Το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014
(Α΄ 93), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 215
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. - Αρµοδιότητες
1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Σε περίπτωση προσβολής των πράξεων 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.
3. 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 οργάνων τους κατά την παρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγµατος.»
Άρθρο 2
Ελεγκτής Νοµιµότητας
Το άρθρο 216 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του
ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 216
Ελεγκτής Νοµιµότητας
1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταµένου αυτής, που φέρει τον τίτλο
«Ελεγκτής Νοµιµότητας». Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α.
και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους.
Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους που διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαµβάνει τις
κάθε φύσης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
2. Για το διορισµό στη θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας
απαιτούνται: α) πτυχίο νοµικού τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ
ή ισότιµου της αλλοδαπής, β) διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµο της αλλοδαπής ή
πενταετής δικηγορική εµπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές µε τη θέση αντικείµενο και γ) άριστη ή πολύ καλή
γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

3.α. Για τη θέση αυτή µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου
νοµικού τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµου της αλλοδαπής, µε άριστη ή πολύ καλή γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος
ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τριετία.
β. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας της παραγράφου αυτής
κατά τη διάρκεια της θητείας του αποσπάται από την οργανική του θέση και λαµβάνει τις αποδοχές µόνον του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Το χρονικό διάστηµα της θητείας
του θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση και στο βαθµό, τον οποίο κατέχει, για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που απορρέουν.
4. Ο ορισµός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νοµιµότητας
δεν αποτελεί λόγο ασυµβιβάστου, αναστέλλει όµως την
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Εάν ο δικηγόρος κατέχει οργανική
θέση έµµισθης εντολής στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως Ελεγκτής Νοµιµότητας αποσπάται από την οργανική του θέση και λαµβάνει µόνο τις αποδοχές του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Το χρονικό διάστηµα της
θητείας του θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική θέση της έµµισθης εντολής για όλα τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώµατα που απορρέουν από
αυτή.
5. Η επιλογή του Ελεγκτή Νοµιµότητας γίνεται από το
Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), όπως ισχύει. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012 – Α΄ 112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. 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, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η θητεία του Ελεγκτή Νοµιµότητας µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα για µία ακόµη φορά µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία λαµβάνεται έπειτα από ερώτηµα του Υπουργού προς το Συµβούλιο της παραγράφου 5
και αιτιολογηµένη γνώµη αυτού.
7. Τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Α.Υ.Ε.-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. O Ελεγκτής Νοµιµότητας απολύεται πριν τη λήξη
της θητείας του µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εάν του έχει επιβληθεί
η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή εάν δηλώσει
εγγράφως τη βούλησή του να παραιτηθεί πριν τη λήξη
της θητείας του ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που
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ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση του προηγουµένου εδαφίου απαιτείται πριν την έκδοση της απόφασης και γνώµη του Συµβουλίου της παραγράφου 5.
9. 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, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 4 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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. Για το διορισµό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται πτυχίο νοµικού τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή
πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστηµών ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιµο της αλλοδαπής και άριστη
ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας.
Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο
ΤΕΙ διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών ειδικοτήτων.»
Άρθρο 4
Διάρθρωση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 218
Διάρθρωση και λειτουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. έχει δικό
της οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, το δε προσωπικό
της δεν αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.
διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Γραφείο Ελεγκτή Νοµιµότητας.
β. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα:
βα. Τµήµα Γενικών Υποθέσεων.
ββ. Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων και
βγ. Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων.
γ. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, που υπάγεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας.

Το άρθρο 222 ισχύει και για τις οργανικές µονάδες του
παρόντος.
2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι επικεφαλής της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., προΐσταται των
υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής και διευθύνει το
έργο τους. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της
Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. και είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του
προσωπικού της. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας έχει αρµοδιότητα και για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Με απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του στους προϊσταµένους των υποκείµενων
αυτού οργανικών µονάδων, πλην εκείνων µε τις οποίες
αποφαίνεται σχετικά µε τη νοµιµότητα των ελεγχόµενων πράξεων και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών
οργάνων.»
Άρθρο 5
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Το άρθρο 219 του ν. 3852/2010 που είχε καταργηθεί µε
την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, επανέρχεται
σε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 219
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Ελεγκτή
Νοµιµότητας αρµόδιο είναι το Συµβούλιο Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του
άρθρου 160 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.»
Άρθρο 6
Υπηρεσιακές µεταβολές
Το άρθρο 220 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές µεταβολές
1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή
του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ενώ για τα πειθαρχικά του παραπτώµατα υπάγεται στο κοινό 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 και αποσπάσεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα δικαιούνται
να υποβάλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών
Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών.

43
4. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Άρθρο 8
Οικονοµική διαχείριση - επιτόπιοι έλεγχοι ετήσια έκθεση

Άρθρο 7
Πειθαρχικά όργανα και αρµοδιότητες

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 222 του
ν. 3852/2010 τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «θέµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».
2. Το άρθρο 229 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Το άρθρο 221 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 και
γ. Η οριστική παύση.
2. Πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 ( Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή των εκπροσώπων
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α..
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να επιβάλει στον Ελεγκτή Νοµιµότητας την ποινή της έγγραφης επίπληξης και την ποινή του
προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός.
4. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να
επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως τις αποδοχές τριών (3)
µηνών, στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στην
περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
5. Για τον Ελεγκτή Νοµιµότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Όταν ως Ελεγκτής Νοµιµότητας υπηρετεί µόνιµος
δηµόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της
οριστικής παύσης, απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή
Νοµιµότητας, στη συνέχεια δε το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό 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.
7.α. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
αα. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας.
αβ. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και
αγ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και φορέων
που υπάγονται σε αυτές.
β. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

«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. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας συντάσσει στο τέλος κάθε
έτους έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο της
Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται, και ειδικότερα τον
αριθµό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές
που εξετάσθηκαν, τις αναστολές εκτέλεσης που χορηγήθηκαν και τα ζητήµατα εν γένει που απασχόλησαν την
υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας. Στην ίδια
έκθεση µπορεί να προτείνονται µέτρα, νοµοθετικά και
άλλα 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, στον Συνήγορο
του Πολίτη, στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.). Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νοµιµότητας όλων
των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. συζητούνται στο Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας του άρθρου
223, το οποίο συντάσσει πορίσµατα που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας και εν γένει την κρατική εποπτεία
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.»
Άρθρο 9
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 239
Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1.α. Το προσωπικό που την 1.5.2015 υπηρετούσε 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 οργάνων 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 α-
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σχολείται µε τον έλεγχο νοµιµότητας και τα θέµατα της
πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετατάσσεται αυτοδικαίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α. Αττικής, από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας αυτής.
β. Για τη µετάταξη της προηγουµένης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας κάθε Α.Υ.Ε..
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.
2. Μόνιµοι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού ΠΕ και ΤΕ
κατηγορίας µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν τη µετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Από τις υποβληθείσες αιτήσεις προτιµώνται εκείνες των
υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσόντα των παράγραφων 2 και 3 του άρθρου 217 και ελλείψει αυτών 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 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της 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
κατά παρέκκλιση, 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 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας του οικείου οργανισµού και εφόσον δεν υπάρχουν κενές καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις.
Δεν επιτρέπεται να µεταταχθούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά, για τους δήµους δεν επιτρέπεται να µεταταχθούν περισσότεροι από
δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήµο, για δε τις περιφέρειες
δεν επιτρέπεται να µεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.
3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 µπορούν να ζητήσουν τη µετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. Η επιλογή των µετατασσόµενων γίνεται µε βάση τα στοιχεία
του µητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να µεταταχθούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
4. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν την απόσπασή τους σε Α.Υ.Ε.-

Ο.Τ.Α., η οποία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη.»
Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις
1. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47). Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου µπορεί να προβλέπεται ότι η Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. υποστηρίζεται διοικητικά, µέχρι την επαρκή στελέχωσή της, από
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διάρκεια, το αντικείµενο και ο τρόπος παροχής της διοικητικής υποστήριξης.
2. Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α., για τις µετατάξεις και τις αποσπάσεις από και
προς τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. έχουν
εφαρµογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν
για µετατάξεις και αποσπάσεις από και προς δηµόσιες υπηρεσίες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 222.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη «Κανονισµού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.».
4. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νοµιµότητας
και τη µετάταξη υπαλλήλων στις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., οι οποίες
βρίσκονται σε εκκρεµότητα, παύουν µε τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
5. Το άρθρο 240 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά το µεταβατικό στάδιο από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. µέχρι
την επιλογή προϊσταµένων των οργανικών της µονάδων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µε απόφασή του ορίζει προϊσταµένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τµηµάτων αυτής. Οι
προϊστάµενοι επιλέγονται µεταξύ των υπαλλήλων που
τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α.. Για 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. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται στις Αυτοτελείς
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. δεν µπορούν να λαµβάνουν αποδοχές
κατώτερες του συνόλου των αποδοχών που λάµβαναν
στην προηγούµενη θέση τους.
3. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τµηµάτων Οικονοµικών και Τεχνικών Υποθέσεων της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία διαπιστώνεται µε πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας,
οι αρµοδιότητές τους ασκούνται από το Τµήµα Γενικών
Υποθέσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 12
Επιτροπή Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 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 περιπτώσεις β΄ και δ΄ του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), 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 Διοίκησης 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, ρεαλιστικών και τουλάχιστον
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, σύµφωνα µε τους
στόχους και τα όρια των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού και του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, 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.
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 τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, από τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονο-

µικής 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 και 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 Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 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, προκειµένου για δήµους, 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, ή, προκειµένου για περιφέρειες, από τρεις (3)
εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), εκ των οποίων ο ένας (1) υποχρεωτικά από τη
µειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, οι οποίοι
ορίζονται µε απόφαση των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων. Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρακολουθεί ως
παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού, Δηµοσιονοµικών
Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.
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 και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της
Επιτροπής πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης
κρίσης, ως προς την εκ µέρους τους έκφραση γνώµης
και την παροχή ψήφου στο πλαίσιο αυτής.
7.α) Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων
της µπορεί να ζητεί 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 και τους Προϊσταµένους των Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων
αυτών.
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.
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 Διοι-
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κητικής 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 και 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 Ο.Τ.Α.
1.α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει αρνητική απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς
στόχους του προβλεπόµενου στο άρθρο 17 Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) άνω του δέκα τοις εκατό (10%), 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. Η Επιτροπή, κατά
τη διατύπωση της γνώµης προς τον Ο.Τ.Α., εξετάζει, µεταξύ άλλων, παραµέτρους που µπορεί να επηρεάζουν τη
βιωσιµότητα των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της επόµενης παραγράφου.
β) Το ανωτέρω ποσοστό αρνητικής απόκλισης από
τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται έως το 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 δηµοσιονοµικών στόχων, τον εντοπισµό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού λαµβάνονται υπόψη κυρίως οι
παρακάτω παράµετροι, καθώς και τα υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο προβλεπόµενο στο άρθρο 17 Ο.Π.Δ.:
αα) 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,
ββ) η πορεία είσπραξης των εσόδων, πλην των µεταβιβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και το επίπεδο
των εξόδων, πλην των αµοιβών του προσωπικού και
γγ) 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) Κατά τη διαδικασία διατύπωσης της απλής γνώµης
της Επιτροπής λαµβάνονται υπόψη ενδεικτικά και ανά-

λογα µε την περίπτωση οι εξής παράµετροι που µπορεί
να επηρεάζουν τη βιωσιµότητα των Ο.Τ.Α..:
αα) 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,
ββ) 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,
γγ) τα ίδια έσοδα του φορέα ως ποσοστό των συνολικών εσόδων του,
δδ) ο ρυθµός µεταβολής των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του φορέα και
εε) ο ρυθµός µεταβολής των συνολικών απλήρωτων
υποχρεώσεων του φορέα.
3. Κατόπιν σχετικής δήλωσης στην Επιτροπή από
Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο, ότι αδυνατεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό του, ή εφόσον η ίδια η Επιτροπή
διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας Ο.Τ.Α. ή
νοµικό του πρόσωπο έχει αδυναµία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισµένου αρχικού προϋπολογισµού ή αδυναµία ισοσκέλισης αυτού κατόπιν αναµόρφωσής του ή ότι
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, ζητεί 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:
α) 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,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, µε διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσµες,
καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νοµικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίµηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων,
στ) εκτίµηση του ποσού χρηµατοδότησης που απαιτείται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του φορέα,
καθώς και το συνολικό ποσό, που ζητήθηκε για δανειοδότηση, καθώς και το τελικό ποσό, που εγκρίθηκε, ή η
διατυπωµένη άρνηση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των
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χρηµατοπιστωτικών οργανισµών να δανειοδοτήσουν τον
ενδιαφερόµενο Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
ζ) καταγραφή των µέτρων που πρέπει κατά την κρίση
του φορέα να ληφθούν και
η) 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.
5. Ο φορέας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότησή του από το 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 ενηµερώνει το φορέα, 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 µπορεί να ζητήσει νέα έκθεση αξιολόγησης
από την Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν
στοιχεία, όπως ιδιαίτερες οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες της περιοχής, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη
από την Επιτροπή κατά την αρχική της αξιολόγηση.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 14
Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασµός, για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. µε
στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, 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.
2. Ο Λογαριασµός χρηµατοδοτείται σε ετήσια βάση α-

πό 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. και ανάλογα µε τις δυνατότητες αυτού. 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 το 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. Ο «Λογαριασµός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», που είχε
συσταθεί µε το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄
270) καταργείται, το δε υφιστάµενο υπόλοιπό του στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µεταφέρεται, από
τη δηµοσίευση του παρόντος, στο «Λογαριασµό Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Λογαριασµού,
καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 15
Προγραµµατική Συµφωνία Οικονοµικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών
τους προσώπων, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, από το
Λογαριασµό του προηγούµενου άρθρου συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου φορέα Προγραµµατική Συµφωνία, η οποία καταρτίζεται µόνον εφόσον έχει προηγηθεί µε απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού ή
διοικητικού συµβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του
ενδιαφερόµενου φορέα σε δανεισµό κατά το άρθρο 43
του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
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 αναρτώ-
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νται υποχρεωτικά, µε 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, υπόκεινται δε
στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Άρθρο 16
Εκθέσεις 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 14, 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., στην 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.
Άρθρο 17
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης
1. Η Επιτροπή Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 12 και 13 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., καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και το ακριβές περιεχόµενό του
καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.
2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προβλέψεις που παρου-

σιάζουν οι Ο.Τ.Α. στο Ο.Π.Δ. βάσει δεικτών 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 µπορεί να µετονοµάζεται το «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης», καθώς και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 18
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 Ο.Τ.Α., περιλαµβανοµένων σε αυτά των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του
ν. 1069/1980, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης
και των ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. του άρθρου 265 του
ν. 3463/2006, καθώς και οι Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. έχουν την
υποχρέωση να ενηµερώνουν µε τα βασικά υπηρεσιακά
στοιχεία του προσωπικού τους το «Ηλεκτρονικό Μητρώο
Προσωπικού των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 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.
3. 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 Ο.Τ.Α., σε περίπτωση παράλειψης,
ελλιπούς ή καθυστερηµένης ενηµέρωσης του Μητρώου
Προσωπικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µπορεί επίσης να επιβάλλεται στον υπεύθυνο φορέα αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε άλλης µορφής ενίσχυση από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 19
Βάση Δεδοµένων Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα
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βασικά στοιχεία των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου
δικαίου, των δηµοτικών ιδρυµάτων και των Συνδέσµων
Ο.Τ.Α., 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 ενηµέρωσής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την ίδια απόφαση µπορούν, επίσης, να καθορίζονται οι κυρώσεις, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του προηγούµενου
άρθρου, οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε
περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή καθυστερηµένης ενηµέρωσης της Βάσης Δεδοµένων από τους υπεύθυνους φορείς ή υπηρεσίες.
Άρθρο 20
Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων 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 τα 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
(Α΄ 50), 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.
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 21
Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραµµατέα Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 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 και Σύνδεσµοι 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 22
Αποσπάσεις προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. και ΑΕ σε Ο.Τ.Α.
1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύµων εταιριών, που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, σε Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α..
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. 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 παρ. 3Α του άρθρου 184 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«3B. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν.»
Άρθρο 23
Αναδροµική ισχύς συµβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. – Κατάργηση
διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία
1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012
(Α΄ 14), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης
των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου των Ο.Τ.Α. 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 παρ. 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 24
Σχολικές καθαρίστριες - Δηµοτικές κατασκηνώσεις
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.α) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρ-
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θρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως 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 παρ. 5
του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
µετά τη λέξη «πυρασφάλεια» προστίθεται η φράση «στις
δηµοτικές κατασκηνώσεις».
Άρθρο 25
Διάρκεια αποσπάσεων στα γραφεία Περιφερειαρχών
και Αντιπεριφερειαρχών
Η παρ. 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, Α΄ 115), 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 26
Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για
µετατάξεις σε Ο.Τ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πλήρωση θέσεων στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.
και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται
προηγούµενη έγκριση από την τετραµελή επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Εξαιρείται από την

ανωτέρω έγκριση η µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού
που προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Εκκρεµείς κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος µετατάξεις ή µεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28) σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού δεν ολοκληρώνονται.»
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 κατεχόµενες θέσεις των
µετατασσοµένων, λογίζονται κενές.»
3. Στην παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
όπως ισχύει 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 27
Αναπλήρωση Προϊσταµένων Γενικής
Διεύθυνσης Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«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 28
Προθεσµία σύναψης συµβάσεων έκτακτου προσωπικού
Στην προθεσµία των διατάξεων του άρθρου 20 του
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) 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 29
Θέµατα εργαζοµένων Ο.Τ.Α. - 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
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αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004,
των εργαζοµένων σε Ο.Τ.Α. 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.
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 της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «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 ισχύει, καταργείται.
β. Η παρ. 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 Ο.Τ.Α.
Άρθρο 30
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976
(Α΄ 136), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), 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, β) ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και κατηγορίας και γ)
καντινών, εξαιρουµένων όσων αδειοδοτούνται για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο.»
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις άρθρων
1. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234)
διαγράφεται η φράση «χωρίς την επιβολή προσαυξήσε-

ων». Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από
την οριζόµενη µε το άρθρο 89 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014.
2. Καταργείται η παρ. 4. του άρθρου 170 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και αναριθµείται η επόµενη.
3. 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 (Α΄ 62).
Άρθρο 32
Φόρος µπίρας υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
1. Το άρθρο 39 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171),
όπως αυτό αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 703/1970 (Α΄ 219), του
άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 264) και του άρθρου 18
παρ.4 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), αντικαθίστανται ως εξής:
«Επιβάλλεται φόρος υπέρ των δήµων επί τoυ προϊόντος
του άρθρου 86 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (Α΄ 265), 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 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 Κυβερνήσεως.
Άρθρο 33
Διπλογραφικό σύστηµα στα νοµικά πρόσωπα Ο.Τ.Α.
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 αναλόγως και για τα δηµοτικά ιδρύµατα, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους συνδέσµους
αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών. Στην πε-
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ρίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο µε την απαιτούµενη άδεια λογιστή και η ταµειακή υπηρεσία τους ασκείται 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 34
Καθολική διαδοχή Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε Ν.Π.Δ.Δ.
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 35
Δαπάνες Περιφερειών
Δαπάνες Περιφερειών: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων
µηνών Νοεµβρίου – Δεκεµβρίου 2014, β) για την αποκατάσταση των ζηµιών που προέκυψαν από τους σεισµούς
στις 26.1.2014 και 3.2.2014, στο νοµό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιήθηκαν έως τις
15.6.2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώσει µε
σχετική πράξη του την πραγµατοποίηση και το ύψος
τους, γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζηµιώσεων σε µετέχοντες, σε συνεδριάσεις
περιφερειακών συµβουλίων εντός του έτους 2014 και
δ) οι οποίες 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, µπορεί να πληρωθούν εντελώς εξαιρετικά, σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων
περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόµενου οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 36
Συµψηφισµός λειτουργικών δαπανών
Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.
Τα ποσά τα οποία αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, συµπεριλαµβανοµένων των σχολικών επιτρο-

πών και εξοφλούνται από το δήµο, που τα έχει συστήσει,
µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου παρακρατούνται και συµψηφίζονται µε τους προς απόδοση από το δήµο προβλεπόµενους πόρους υπέρ αυτών. Η παρακράτηση των ποσών αυτών µπορεί 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 37
Δηµοσιονοµική Διαχείριση Ο.Τ.Α.
1. Για την απεικόνιση και την τακτοποίηση: α) Κάθε είδους εκκρεµοτήτων διαχειριστικού περιεχοµένου που
χρονίζουν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), β) κατασχέσεων που έχουν διενεργηθεί σε βάρος του ταµείου ή των λογαριασµών των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στις τράπεζες, γ) παρακρατήσεων µέρους των
επιχορηγήσεων που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α., από την
Κεντρική Διοίκηση, δυνάµει διατάξεων νόµου, εκδίδονται τακτικά ή συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
α) Εκκρεµότητες διαχειριστικού περιεχοµένου που
χρονίζουν στους Ο.Τ.Α.:
αα) Ο Ο.Τ.Α. 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.
ββ) 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.
γγ) Σε περίπτωση µη χρηστής διαχείρισης, ο Ελεγκτής
επιλαµβάνεται της απόδοσης ευθυνών και του καταλογισµού των υπευθύνων.
β) Κατασχέσεις σε βάρος του ταµείου ή των λογαριασµών των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εµπορικές τράπεζες:
αα) Η οικονοµική υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. 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 ταµείου του Ο.Τ.Α. ή που
πραγµατοποιήθηκε σε βάρος του εις χείρας της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή της κατά περίπτωση εµπορικής τράπεζας, ως
τρίτης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου.
ββ) Η οικονοµική υπηρεσία, µετά την υποβολή των
προβλεπόµενων δικαιολογητικών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης µαζί µε φωτοαντίγραφα του εκτελεστού τίτλου (τελεσίδι-

53
κης απόφασης δικαστηρίου κ.λπ.) και της κατασχετήριας
έκθεσης και, επιπλέον, στην περίπτωση κατάσχεσης σε
βάρος τραπεζικού λογαριασµού του Ο.Τ.Α., του εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή της κατά περίπτωση εµπορικής
τράπεζας περί καταβολής του οφειλόµενου ποσού, καθώς και του εγγράφου της αναγγελίας χρέωσης του λογαριασµού του Ο.Τ.Α., εκδίδει συµψηφιστικό χρηµατικό
ένταλµα στο όνοµα των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
οικείου φορέα.
γ) Παρακρατήσεις µέρους των επιχορηγήσεων και των
εσόδων που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α., 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
Ο.Τ.Α. 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 διαχείρισης που τακτοποιούνται κατά τα οριζόµενα
στην παρούσα διάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
3. Συµψηφιστικά εντάλµατα πληρωµής που έχουν εκδοθεί από Ο.Τ.Α. 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 38
Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α.
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 39
Υποβολή οικονοµικών στοιχείων Ο.Τ.Α.
1. Οι δήµοι, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρή-

σεις Ο.Τ.Α., οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ν. 1069/1980, οι σύνδεσµοι Ο.Τ.Α., η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά
ταµεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νοµικά
πρόσωπα των περιφερειών και η Ένωση 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, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Σε περίπτωση µη ενσωµάτωσης ή καθυστέρησης ενσωµάτωσης των στοιχείων, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλεται παρακράτηση ή µη απόδοση
µέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
στον οικείο Ο.Τ.Α.. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου ισχύουν τα οριζόµενα
στις υπ’ αριθµ. 74712/2010 και 74713/2010 (Β΄ 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 40
Παράταση προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
Η διάρκεια του προγράµµατος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε 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 41
Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων
σε Περιφέρειες
Η προβλεπόµενη από την παρ. 4 του άρθρου 13 του
π.δ. 242/1996 (Α΄ 179) επιτροπή, µπορεί να συσταθεί και
ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες
εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
θεωρούνται νόµιµες.
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Άρθρο 42
Εκποίηση δηµοτικών ακινήτων σε άστεγους δηµότες
Στους αναγνωρισµένους ως δικαιούχους δηµοτικών ή
κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), που δεν έχουν εκπληρώσει,
µέσα στην τασσόµενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου προθεσµία, µέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους
(καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, να δοθεί το δικαίωµα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 43
Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη και φόρους Κοινωνικά τιµολόγια ΔΕΥΑ
1. Η παρ. 3 του άρθρου 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 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 µπορεί, 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, των οποίων
το ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, για τα πρώτα πέντε (5)
έτη λειτουργίας της επιχείρησης ή εκµετάλλευσής τους,
µε εξαίρεση τα ισόγεια καταστήµατα και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 44
Λειτουργία κοιµητηρίων
Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225) 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.
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 45
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.»
Άρθρο 46
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 προηγούµενης παραγράφου 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, ή (β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε
κτίρια 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.,
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 αλλο-
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δαπούς, 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 (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 απασχολούνταν 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.),µπορούν να συνάψουν ατοµική
σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν
µόνο φορέα.»
Άρθρο 47
Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής
κινητικότητας
Στο τέλος της παρ. 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 48
Κατάργηση διατάξεων
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. νοείται εφεξής η Επιτροπή Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α..
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) η περίπτωση θ΄ του άρθρου 17, το άρθρο 27,
το άρθρο 149 και οι παράγραφοι 3 έως και 10 του άρθρου
174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, β) οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010
(Α΄ 47) και γ) οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 4
ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα του παρόντος νόµου.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου ξεκινά από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Βούτσης

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. - Ν. - Δ. Μπαλτάς

Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Βερναρδάκης

Τρ. Αλεξιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. Μάρδας

Α. Κουράκης

Αριθµ. 101/14/2015

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νοµιµότητας Ο.Τ.Α. – οικονοµική βιωσιµότητα
και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), καθώς και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα:
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του ν. 3852/2010
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά
µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α.. Συγκεκριµένα, προβλέπονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
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1.α. Ιδρύεται, στην έδρα κάθε Περιφέρειας, Αυτοτελής
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία υπάγεται, εφεξής, απευθείας στον αρµόδιο Υπουργό και επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες αυτής. (Σήµερα, λειτουργούν Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης και υπάγονται στον οικείο Γενικό Γραµµατέα).
β. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες και η διαδικασία διορισµού (δηµοσίευση προκήρυξης κ.λπ.) του Προϊσταµένου (Ελεγκτής Νοµιµότητας) κάθε µίας από τις ανωτέρω Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., ο οποίος λαµβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
Διευκρινίζεται ότι, το χρονικό διάστηµα της πενταετούς θητείας του Ελεγκτή Νοµιµότητας, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται µία φορά µόνο ισόχρονα, θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση
και στο βαθµό που κατέχει, για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Οι εν λόγω ρυθµίσεις ισχύουν και για την περίπτωση
που την ανωτέρω θέση καταλαµβάνει δικηγόρος του δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., ο οποίος αποσπάται από την
οργανική του θέση και λαµβάνει µόνο τις αποδοχές του
Ελεγκτή Νοµιµότητας.
γ. Καθορίζονται, επίσης, εκ νέου τα προσόντα του
προσωπικού που στελεχώνει τις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.. Η σύσταση των θέσεων προσωπικού κατά κλάδο, ειδικότητα και
αριθµό πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (άρθρο 222
ν. 3852/2010).
δ. Επαναπροσδιορίζεται η διάρθρωση και η λειτουργία
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία,
εφεξής, είναι ενιαία για όλες τις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. και συγκεκριµένα:
i) Κάθε Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει δικό της οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, το δε προσωπικό αυτής δεν αποτελεί
προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
ii) Αυξάνονται από δύο (2) σε τρία (3) τα Τµήµατα της
Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και
iii) Συνιστάται σε κάθε Α.Υ.Ε.-O.T.Α. Γραφείο Ελεγκτή
Νοµιµότητας και Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. (Κατά τα ισχύοντα, υφίστανται Γραφεία Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε κάθε νοµό των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων).
(άρθρα 1-4)
2.α. Ορίζεται ως αρµόδιο για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Ελεγκτών Νοµιµότητας, το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των δηµοσίων υπηρεσιών (άρθρο 160 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
β. Περαιτέρω, επανακαθορίζονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., ιδίως όσον αφορά στις µεταθέσεις αυτού, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τα πειθαρχικά όργανα και τις αρµοδιότητες αυτών, τους ελέγχους που διενεργεί η ανωτέρω Υπηρεσία κ.λπ..
(άρθρα 5-8)
3. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα στελέχωσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Μεταξύ άλλων:
α. Προβλέπεται η µετάταξη αυτοδίκαια, στις Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α. του προσωπικού που υπηρετούσε την 1.5.2015
στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στην
έδρα κάθε περιφέρειας και είχε ελεγκτικά και πειθαρχικά
καθήκοντα.
- Tο προαναφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται στις

θέσεις του οικείου οργανισµού κάθε Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. και,
µέχρι την έκδοση αυτού, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
- Στην περίπτωση που οι θέσεις προσωπικού των
Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτονται µε µετατάξεις µονίµων υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., αυτή
διενεργείται κατά παρέκκλιση, µε κοινή υπουργική απόφαση και εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,
µε σύσταση προσωποπαγών θέσεων.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων να αποσπάται, µε αίτησή του, έως πέντε (5) έτη, σε Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
γ. Προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη της Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α. έως την επαρκή στελέχωσή της από τις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
δ. Ορίζεται ότι, µετά την παρέλευση ενός έτους από
την έναρξη λειτουργίας των Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., για τις ανωτέρω µετατάξεις – αποσπάσεις από και προς αυτές, έχουν εφαρµογή οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, υπό τις οριζόµενες επιφυλάξεις.
ε. Συγκροτείται, µε υπουργική απόφαση, Επιτροπή για
τη σύνταξη «Κανονισµού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.».
(άρθρα 9 και 10)
4. Εισάγονται διατάξεις µεταβατικού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία των Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. έως την επαρκή
τους στελέχωση. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το προσωπικό που µετατάσσεται στις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν µπορεί να
λαµβάνει αποδοχές κατώτερες του συνόλου των αποδοχών που λάµβανε στην προηγούµενη θέση του.
(άρθρο 11)
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα:
1.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκής Επιτροπή Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων αυτών, µε τίτλο «Επιτροπή Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Επιτροπή»), η οποία συγκροτείται µε υπουργική απόφαση και αντικαθιστά το
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
που λειτουργεί σήµερα.
β. Καθορίζεται ο σκοπός και το έργο της Επιτροπής
(διαχρονική παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών
των Ο.Τ.Α., µέριµνα για τον εξορθολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων
αυτών, παροχή εισηγήσεων σχετικά µε τις ενδεικνυόµενες δηµοσιονοµικές πολιτικές για τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας αυτών κ.λπ.).
γ. Καθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής, η οποία αποτελείται, εφεξής από δεκατρία (13) τακτικά µέλη (αντί
δέκα (10) του Παρατηρητηρίου), τα οποία απολαµβάνουν
πλήρους ανεξαρτησίας γνώµης και ψήφου και ελέγχονται µόνο για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις τους
που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αµέλεια.
Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από τρεις (3) (αντί δύο (2) που ισχύει) υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εξακο-
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λουθεί να υποβοηθείται στο έργο της µε αποσπάσεις και
µετατάξεις εξειδικευµένου προσωπικού κατά παρέκκλιση της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
- Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και των
Γραµµατέων της Επιτροπής καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση.
δ. Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής (κλήση αιρετών εκπροσώπων σε ακρόαση ή διαβούλευση, αναζήτηση στοιχείων,
συνεργασία µε αρµόδιες, κατά περίπτωση αρχές κ.λπ.).
ε. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής, όσον αφορά στην παρακολούθηση της κατάρτισης και της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων και ειδικότερα:
i) Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής, µε υπουργική απόφαση, του ανώτατου ποσοστού επιτρεπόµενης αρνητικής απόκλισης (10%) από τους τιθέµενους
τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους του Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.). Επιπλέον, µεταξύ άλλων, προσδιορίζονται:
αα) οι παράµετροι και τα οικονοµικά µεγέθη που λαµβάνονται υπόψη για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης
των δηµοσιονοµικών στόχων, τον εντοπισµό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού από την Επιτροπή,
ββ) οι παράµετροι που δύνανται να επηρεάζουν τη βιωσιµότητα των Ο.Τ.Α..
ii) Επανακαθορίζονται τα οικονοµικά µεγέθη και στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στις εκθέσεις που
συντάσσει η Επιτροπή στις οριζόµενες περιπτώσεις αδυναµίας κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού από τους Ο.Τ.Α. ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών, οι οποίοι
προτείνουν τις αναγκαίες παρεµβάσεις, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η χρηµατοδότησή τους από το Λογαριασµό Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. για το µέρος ή το
σύνολο του υπολειπόµενου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του ποσού, το οποίο δεν µπορεί να καλυφθεί µε συνοµολόγηση δανείου.
(άρθρα 12 και 13)
2. Ορίζεται ότι, ο Λογαριασµός Εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α., που υφίσταται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4316/2014), καταργείται
και το υπόλοιπο αυτού, µεταφέρεται στο Λογαριασµό Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α., που συνιστάται στο Ταµείο
για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α., µε στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού αυτών. Ο λογαριασµό αυτός
χρηµατοδοτείται, εφεξής, σε ετήσια βάση από τους ΚΑΠ
σε ποσοστό 2% (αντί 4% που ισχύει σήµερα).
- Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονταν για το µεταφερόµενο λογαριασµό (δυνατότητα χρηµατοδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ανάλογα µε τις δυνατότητές του, ίδιο καθεστώς τόκων, µη
καταβολή προµήθειας στο ανωτέρω Ταµείο για τα ποσά
που κινούνται µέσω του εν λόγω λογαριασµού κ.λπ.).
(άρθρο 14)
3.α. Προβλέπεται η σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας οικονοµικής υποστήριξης µεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου
φορέα για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον υπό ψήφιση νόµο.
β. Στην ανωτέρω Συµφωνία ορίζονται ο σκοπός, το αντικείµενο, το περιεχόµενο και η οικονοµική αποτίµηση
των παρεµβάσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηµατοδότηση,

το ποσό και η ροή αυτής, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Συµφωνίας και η διάρκειά της.
γ. Ορίζεται η Επιτροπή ως το αρµόδιο όργανο για την
παρακολούθηση της εφαρµογής της προγραµµατικής
συµφωνίας και ρυθµίζονται θέµατα δηµοσιότητας των
προαναφερόµενων Προγραµµατικών Συµφωνιών και
προσυµβατικού ελέγχου αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ. Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις Εκθέσεις της
Επιτροπής για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των τυχόν συναφθεισών Προγραµµατικών Συµφωνιών, µε βάση τα οριζόµενα οικονοµικά στοιχεία.
ε. Περαιτέρω, επαναδιατυπώνονται διατάξεις σχετικά
µε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) και τις
αρµοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτού.
(άρθρα 15-17)
ΙIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ρυθµίζονται θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
προσωπικού των Ο.Τ.Α. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα
εξής:
1.α. Επιβάλλεται και στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) η υποχρέωση να ενηµερώνουν το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προσωπικού Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα θέµατα (στοιχεία, χρόνος και τρόπος ενηµέρωσης κ.λπ.) καθορίζονται µε υπουργική απόφαση.
β. Επιβάλλονται, µε υπουργική απόφαση, στους υπεύθυνους και υπόχρεους φορείς, σε περίπτωση µη ενηµέρωσης ή ελλιπούς ή καθυστερηµένης ενηµέρωσης του
Μητρώου, αναστολή έγκρισης πρόσληψης προσωπικού
ή/και παρακράτηση ή µη απόδοση µέρους ή συνόλου των
ΚΑΠ στον υπεύθυνο Ο.Τ.Α. και η αναστολή επιχορήγησης /ενίσχυσης αυτού από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
γ. Επίσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
µε τα βασικά στοιχεία των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.. Οµοίως, µε υπουργική απόφαση ρυθµίζονται όλα τα συναφή θέµατα (περιεχόµενο βάσης δεδοµένων, υποχρεώσεις τήρησης, κυρώσεις κ.λπ.).
δ. Επιτρέπεται η διασύνδεση των αρµοδίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) µε τις αντίστοιχες τους Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειµένου τα δεδοµένα του Εθνικού
Δηµοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου και των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων να είναι προσβάσιµα από τα πληροφοριακά συστήµατα των εν λόγω υπηρεσιών.
(άρθρο 18 – 20)
2. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης θέσης µετακλητού Γενικού Γραµµατέα και στους Δήµους µε πληθυσµό
πάνω από 10.000 κατοίκους, η οποία γίνεται µε τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας τους. (Σήµερα, το πληθυσµιακό όριο είναι πάνω από 20.000 κατοίκους).
(άρθρο 21)
3.α. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και
ανωνύµων εταιρειών που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα,
σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, για την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η µισθοδοσία του προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασης βαρύνει το φορέα υποδοχής.
β. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει ε-
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πιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας, ενώ εάν
επιλεγεί κατά τη διάρκεια της απόσπασης, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση αυτής.
(άρθρο 22)
4.α. Οι πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) των Ο.Τ.Α. ισχύουν από την ηµεροµηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούµενης σύµβασης.
β. Καταργείται η ισχύουσα διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού µε αυτεπιστασία από δήµους, συνδέσµους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και επαναφέρεται η διαδικασία που ίσχυε πριν την εφαρµογή του άρθρου 40 παρ. 6
του ν. 4024/2011.
(άρθρο 23)
5.α. Επεκτείνεται και για τα διδακτικά έτη 2015 – 2016
και 2016 – 2017, η δυνατότητα ανάθεσης, από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου, ο καθαρισµός των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
- Η δυνατότητα κατάρτισης των εν λόγω συµβάσεων
από τους οικείους δήµους µετατίθεται για το διδακτικό
έτος 2017 – 2018. Η διαδικασία κατανοµής κατ’ αναλογία στους Δήµους, της ειδικής πίστωσης που εγγράφεται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αντιµετώπιση της
προκαλούµενης δαπάνης, γίνεται εφεξής χωρίς ενηµέρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β. Επιτρέπεται και για τη στελέχωση των δηµοτικών
κατασκηνώσεων, η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών.
(άρθρο 24)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη διάρκεια της
απόσπασης προσωπικού στα γραφεία Περιφερειαρχών
και Αντιπεριφερειαρχών, και του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.), καθώς και θέµατα αµοιβαίων µετατάξεων µεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών.
β. Καταργείται η προϋπόθεση της προηγούµενης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ, για τη µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού µε σκοπό την πλήρωση θέσεων των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
γ. Τίθεται προθεσµία έξι (6) µηνών, από την εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικού αµιγώς αµειβόµενου από
την καταβολή αντιτίµου και λοιπών καταβολών. Μετά
την παρέλευση της προθεσµίας, οι σχετικές συµβάσεις
δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται νέα έγκριση της Επιτροπής.
(άρθρα 25 - 28)
7.α. Επιτρέπεται η τροποποίηση, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας µέχρι το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης, συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) µειωµένου ωραρίου που προέκυψαν
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ.
164/2004. Αντίστοιχα, αυξάνονται και οι πάσης φύσεως
αποδοχές των εν λόγω συµβασιούχων.
β. Μειώνεται στις 30 ώρες την εβδοµάδα (αντί 40 που
ισχύει), το ωράριο εργασίας του προσωπικού του κλάδου
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων
των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών.
(άρθρο 39)

ΙV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οικονοµική λειτουργία των Ο.Τ.Α., καθώς και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
1.α. Οι διατάξεις, σχετικά µε την επιβολή υπέρ των Δήµων τέλους (0,5%) επί των ακαθάριστων εσόδων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προσαρµόζονται προς την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη και ορίζεται
ρητά ότι, το εν λόγω τέλος δεν επιβάλλεται στις καντίνες που αδειοδοτούνται από την Περιφέρεια για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο.
β. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4304/2014 αναφορικά µε τη βεβαίωση χρηµατικών αξιώσεων των Ο.Τ.Α., από φόρους, τέλη κ.λπ. και ορίζεται
ρητά ότι για την είσπραξη αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενες νοµοθεσίας σχετικά µε τη µη απόδοση
ή την ανακριβή απόδοση φόρων κ.λπ..
γ. Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της παρ. 18 του
άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύµφωνα µε την οποία, για
τη µεταβίβαση ακινήτου, ο πωλητής υποχρεούται να
προσκοµίζει στο συµβολαιογράφο βεβαίωση ότι δεν οφείλεται το προβλεπόµενο υπέρ του οικείου δήµου τέλος ακίνητης περιουσίας.
(άρθρα 30, 31)
2. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του φόρου µπίρας και η διαδικασία είσπραξης αυτού υπέρ των
δήµων. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι:
- Ο φόρος επιβάλλεται επί του προϊόντος της µπίρας,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ε.Τ.Κ.), καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτής και καθορίζεται σε ποσοστό
10% επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) µπίρας, που προβλέπεται στο άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα.
- Ο φόρος βεβαιώνεται και εισπράττεται µαζί µε τον
Ε.Φ.Κ. µπίρας από τις Τελωνειακές Αρχές, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία.
- Τα εισπραττόµενα έσοδα από τον προαναφερόµενο
φόρο κατανέµονται, µε υπουργική απόφαση, στους δήµους και διατίθενται, αποκλειστικά, για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών υλοποίησης δράσεων ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση απορριµµάτων που παράγονται από την κατανάλωση µπίρας.
- Η ανωτέρω ρύθµιση αρχίζει να ισχύει δύο (2) µήνες
µετά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρο 32)
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, στα δηµοτικά ιδρύµατα, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
συνδέσµους αυτών να αναθέτουν σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, κάθε ενέργεια για την τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος.
β. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης δηµοτικού νοµικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο δήµο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανόµενων και των εκκρεµών δικών.
(άρθρα 33 – 34)
4. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η πληρωµή των µνηµονευόµενων δαπανών των
Περιφερειών που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την τήρηση
των διατάξεων περί διάθεσης των πιστώσεων και ανάληψης υποχρέωσης και οι οποίες αφορούν στην καταβολή
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διατροφικών επιδοµάτων νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων, την αποκατάσταση ζηµιών από σεισµούς στο Ν.
Κεφαλληνίας, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, καθώς και
δαπάνες που διενεργήθηκαν πριν την καταχώρηση του
προϋπολογισµού τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης (Ο.Π.Σ.Δ.Π.).
(άρθρο 35)
5. Ορίζεται ότι, τα ποσά που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των δηµοτικών Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των σχολικών επιτροπών, και εξοφλούνται από το
δήµο, που τα έχει συστήσει, παρακρατούνται και συµψηφίζονται µε τους προς απόδοση από το δήµο προβλεπόµενους πόρους υπέρ αυτών.
- Τυχόν συµψηφισµοί που διενεργήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου σε εκτέλεση αποφάσεων δηµοτικού συµβουλίου, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόµιµα.
(άρθρο 36)
6.α. Επιτρέπεται η έκδοση, από τις οικονοµικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., τακτικών ή συµψηφιστικών χρηµατικών
ενταλµάτων, για την απεικόνιση και τακτοποίηση εκκρεµοτήτων διαχειριστικού περιεχοµένου που χρονίζουν
στους ο.τ.α, κατασχέσεων σε βάρος των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στις Τράπεζες και παρακρατήσεων µέρους των
επιχορηγήσεων και των εσόδων που αποδίδονται στους
Ο.Τ.Α. από την Κεντρική Διοίκηση.
- Καθορίζεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία και παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης, µε την ίδια διαδικασία λοιπών κατηγοριών εκκρεµοτήτων δηµοσιονοµικής
διαχείρισης των Ο.Τ.Α..
β. Ορίζεται ότι, συµψηφιστικά εντάλµατα πληρωµής
που έχουν εκδοθεί από Ο.Τ.Α. πριν από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, είναι ισχυρά και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της προβλεπόµενης διαδικασίας.
(άρθρο 37)
7.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να µεταφέρουν πιστώσεις από έργο σε έργο ή σε άλλο κωδικό αριθµό εξόδου, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
β. Επιβάλλεται και στις δηµοτικές και περιφερειακές
επιχειρήσεις, στις ΔΕΥΑ και στα περιφερειακά ταµεία ανάπτυξης η υποχρέωση ενηµέρωσης µε τα οικονοµικά
τους στοιχεία των βάσεων που τηρούνται στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (Σήµερα,
η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά βάση για τους Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών).
Σε περίπτωση µη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης,
µπορεί να επιβάλλεται, ως κύρωση, η παρακράτηση ή η
µη απόδοση µέρους ή του συνόλου των ΚΑΠ στον οικείο
Ο.Τ.Α..
γ. Παρατείνεται έως 31.12.2015 η διάρκεια του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ (η προηγούµενη παράταση έληξε
την 31.12.2014).
(άρθρα 38 - 40)
8.α. Επιτρέπεται και ανά Περιφερειακή Ενότητα, η σύσταση επιτροπής για το καθορισµό του τιµήµατος κατά
την εκποίηση ακινήτων (άρθρο 13 του π.δ. 242/1996).
(Σήµερα, συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας).
- Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου, θεωρούνται νόµιµες.
β. Τίθεται νέα προθεσµία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσων αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι δηµοτικών
ή κοινοτικών οικοπέδων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187
του ν. 3463/2006.
γ. Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων µειωµένων

δηµοτικών τελών και φόρων ή απαλλαγής από αυτούς,
µε την προσθήκη των τρίτεκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών, των µακροχρονίων ανέργων, οι δικαιούχοι
του ν. 4325/2015 κ.λπ..
- Επίσης, θεσπίζονται κοινωνικά τιµολόγια ΔΕΥΑ για
συνταξιούχους και νέους επαγγελµατίες.
(άρθρα 41 – 43)
9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των
κοιµητηρίων και την επιλογή του τόπου ενταφιασµού
προσώπων.
- Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους των υπηρεσιών περιποίησης των τάφων ανήκει στην αρµοδιότητα των οικείων Δήµων και γίνεται σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. Οι εν λόγω
υπηρεσίες παρέχονται έναντι καταβολής, στις αρµόδιες
υπηρεσίες των δήµων, δικαιωµάτων ή τελών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 44, 45)
10. Τροποποιούνται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους (11.5.2015), οι διατάξεις του άρθρου 49 του
ν. 4325/2015 και ορίζονται ρητά οι κατηγορίες εργαζοµένων στην καθαριότητα δηµοσίων υπηρεσιών, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για τις οποίες επιτρέπεται η παράταση, έως την 31.12.2015, υπαρχουσών συµβάσεων ή η σύναψη νέων ατοµικών συµβάσεων µέχρι
την ίδια ηµεροµηνία, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
- Το προαναφερόµενο προσωπικό που θα συνάψει ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του
άρθρου 46 του ν. 3996/2011 που προβλέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για αυτήν την κατηγορία
προσωπικού.
(άρθρο 46)
11. Περιλαµβάνονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που καταργούνται µε τον υπό ψήφιση νόµο, οι οποίες αναφέρονται στο Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης
των Ο.Τ.Α., το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α., καθώς και σε κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά το αντικείµενο
του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 48)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 150.300 ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων στις νέες Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α. (6 Προϊστάµενοι Διεύθυνσης και 38 Προϊστάµενοι
Τµήµατος).
(άρθρα 1 και 4)
2. Ετήσια δαπάνη, από την: α) αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νέων Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. (λογαριασµοί, µισθώµατα, γραφική ύλη κ.λπ.),
(άρθρα 1
και 4)
β) καταβολή αποδοχών στους Προϊσταµένους των νέων Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. (6 επιπλέον Ελεγκτές Νοµιµότητας), η
οποία εκτιµάται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των
275.100 ευρώ περίπου, στην περίπτωση που οι θέσεις
αυτών καλυφθούν από τον ιδιωτικό τοµέα,
(άρθρο 2)
γ) σύσταση θέσεων προσωπικού στις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.
στην έδρα κάθε Περιφέρειας και την ως εκ τούτου κάλυψη της µισθοδοσίας αυτού. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικού
προεδρικού διατάγµατος,
(άρθρο 3)
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δ) καταβολή αποζηµίωσης στα επιπλέον τρία (3) τακτικά µέλη και τους Γραµµατείς της Επιτροπής Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α. (άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5,
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση σχετικής
κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Δαπάνη από τη: α) σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας οικονοµικής υποστήριξης µεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου
φορέα για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων. (άρθρο 15) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα,
β) σύναψη συµβάσεων για την καθαριότητα των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 2017.
Η δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ,
κατ’ έτος.
(άρθρο 24 παρ. 1)
4. Εφάπαξ δαπάνη, από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τις νέες Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.
(άρθρα 1 και 4)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) διεξαγωγή περισσότερων ελέγχων κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 8 και την ως εκ τούτου καταβολή των εξόδων µετακίνησης στους υπαλλήλους που διενεργούν
τους ελέγχους αυτούς,
β) σύσταση προσωποπαγών θέσεων στις Α.Υ.Ε.
Ο.Τ.Α., για την τοποθέτηση του µετατασσόµενου σε αυτές προσωπικού, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και την ως εκ τούτου καταβολή µισθοδοσίας σε αυτό,
(άρθρο 9 παρ. 2)
γ) καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής,
που συγκροτείται µε υπουργική απόφαση, για τη σύνταξη του Κανονισµού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. (άρθρο 10 παρ.3)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών
τους προσώπων, κατά περίπτωση
Ενδεχόµενη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: i)
ενηµέρωσης, από τους υπόχρεους φορείς, των βάσεων
δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ii) διασύνδεσης των
πληροφοριακών συστηµάτων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
και του προαναφερόµενου Υπουργείου. (άρθρα 18 – 20)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
ή/και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, καθώς και των µνηµονευόµενων νοµικών προσώπων, κατά περίπτωση
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, από
την καταβολή πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό,
που απασχολείται στους εν λόγω φορείς µε συµβάσεις
µειωµένου χρόνου, λόγω της αύξησης του ωραρίου εργασίας αυτών ως του ανώτατου ορίου πλήρης απασχόλησης.
(άρθρο 29 παρ. 1)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη των προϋπολογισµών:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από την καταβολή µισθοδοσίας στα

πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις Γενικού Γραµµατέα που τυχόν θα συσταθούν σε δήµους µε πληθυσµό
πάνω από 10.000 έως 20.000 κατοίκων. Η δαπάνη αυτή,
η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
θέσεων κ.λπ.), εκτιµάται από το επισπεύδον Υπουργείο
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.800.000 ευρώ περίπου ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο,
(άρθρο 21)
β) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, από την καταβολή µισθοδοσίας αποσπώµενου προσωπικού, σε περίπτωση που προέρχεται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
(άρθρο 22)
γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και β΄ βαθµού, από τη δυνατότητα
πρόσληψης προσωπικού, για τη στελέχωση των δηµοτικών κατασκηνώσεων,
(άρθρο 24 παρ. 2)
δ) των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, από τυχόν πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών τους, λόγω µείωσης του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας (από 40 σε 30) του προσωπικού
των κλάδων Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων,
(άρθρο 29 παρ.2)
ε) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, από την αύξηση του αριθµού των
Επιτροπών Εκτίµησης Ακινήτων λόγω σύστασης αυτών,
εφεξής, ανά Περιφερειακή Ενότητα και την ως εκ τούτου καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη αυτών, (άρθρο 41)
στ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από τη δυνατότητα ανάθεσης σε
τρίτους των υπηρεσιών περιποίησης κοιµητηρίων.
(άρθρο 44)
3. Δαπάνη των προϋπολογισµών των:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των µνηµονευόµενων νοµικών
προσώπων από την καταβολή αµοιβής σε εξωτερικούς
συνεργάτες – λογιστές, στους οποίους αναθέτουν την
τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος,
(άρθρο 33)
β) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, από τη νοµιµοποίηση της διαδικασίας πληρωµής των µνηµονευόµενων δαπανών των Περιφερειών, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Δηµοσίου
Λογιστικού,
(άρθρο 35)
γ) Ο.Τ.Α. από την εκτέλεση συµψηφιστικών ενταλµάτων πληρωµής, που έχουν εκδοθεί από Ο.Τ.Α., πριν την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, για την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης αυτών.
(άρθρο 37 παρ. 3)
4. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων των προϋπολογισµών
των:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από την παράταση της προθεσµίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δικαιούχων δηµοτικών οικοπέδων,
(άρθρο 42)
β) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των ΔΕΥΑ, από τη χορήγηση
απαλλαγής από δηµοτικά τέλη και φόρους, καθώς και τη
θέσπιση κοινωνικών τιµολογίων στις µνηµονευόµενες
κατηγορίες δικαιούχων.
(άρθρο 43)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από
τον επανακαθορισµό της διαδικασίας είσπραξης του φόρου µπίρας.
(άρθρο 32)
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας Ο.Τ.Α. – Οικονοµική Βιωσιµότητα και Αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
και άλλες διατάξεις θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 150.300 ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων στις νέες Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α. (6 Προϊστάµενοι Διεύθυνσης και 38 Προϊστάµενοι
Τµήµατος).
(άρθρα 1 και 4)
2. Ετήσια δαπάνη, από την:
α) αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νέων
Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. (λογαριασµοί, µισθώµατα, γραφική ύλη
κ.λπ.),
(άρθρα 1 και 4)
β) καταβολή αποδοχών στους Προϊσταµένους των νέων Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α. (6 επιπλέον Ελεγκτές Νοµιµότητας), η
οποία εκτιµάται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των
275.100 ευρώ περίπου, στην περίπτωση που οι θέσεις
αυτών καλυφθούν από τον ιδιωτικό τοµέα,
(άρθρο 2)
γ) σύσταση θέσεων προσωπικού στις Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.
στην έδρα κάθε Περιφέρειας και την ως εκ τούτου κάλυψη της µισθοδοσίας αυτού. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικού
προεδρικού διατάγµατος,
(άρθρο 3)
δ) καταβολή αποζηµίωσης στα επιπλέον τρία (3) τακτικά µέλη και τους Γραµµατείς της Επιτροπής Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α. (άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5,
σε συνδυασµό µε την παρ.10 του ίδιου άρθρου) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Δαπάνη από τη:
α) σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας οικονοµικής υποστήριξης µεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου φορέα για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων. (άρθρο 15) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα,
β) σύναψη συµβάσεων για την καθαριότητα των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 2017.
Η δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ,
κατ’ έτος.
(άρθρο 24 παρ. 1)
4. Εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τις νέες Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.
(άρθρα 1 και 4)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) διεξαγωγή περισσότερων ελέγχων κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 8 και την ως εκ τούτου καταβολή των εξόδων µετακίνησης στους υπαλλήλους που διενεργούν
τους ελέγχους αυτούς,
β) σύσταση προσωποπαγών θέσεων στις Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α., για την τοποθέτηση του µετατασσόµενου σε αυ-

τές προσωπικού, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και την ως εκ τούτου καταβολή µισθοδοσίας σε αυτό,
(άρθρο 9 παρ.2)
γ) καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής,
που συγκροτείται µε υπουργική απόφαση, για τη σύνταξη του Κανονισµού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α..
(άρθρο 10 παρ.3)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Ποϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών
τους προσώπων, κατά περίπτωση
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους: i)
ενηµέρωσης, από τους υπόχρεους φορείς, των βάσεων
δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ii) διασύνδεσης των
πληροφοριακών συστηµάτων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
και του προαναφερόµενου Υπουργείου. (άρθρα 18 – 20)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και των νοµικών τους προσώπων, κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
ή/και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, καθώς και των µνηµονευόµενων νοµικών προσώπων, κατά περίπτωση
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, από
την καταβολή πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό,
που απασχολείται στους εν λόγω φορείς µε συµβάσεις
µειωµένου χρόνου, λόγω της αύξησης του ωραρίου εργασίας αυτών ως του ανώτατου ορίου πλήρης απασχόλησης.
(άρθρο 29 παρ. 1)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη των προϋπολογισµών:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από την καταβολή µισθοδοσίας στα
πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις Γενικού Γραµµατέα που τυχόν θα συσταθούν σε δήµους µε πληθυσµό
πάνω από 10.000 έως 20.000 κατοίκων. Η δαπάνη αυτή,
η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
θέσεων κ.λπ.), εκτιµάται από το επισπεύδον Υπουργείο
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.800.000 ευρώ περίπου ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο,
(άρθρο 21)
β) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, από την καταβολή µισθοδοσίας αποσπώµενου προσωπικού, σε περίπτωση που προέρχεται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
(άρθρο 22)
γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και β΄ βαθµού, από τη δυνατότητα
πρόσληψης προσωπικού, για τη στελέχωση των δηµοτικών κατασκηνώσεων,
(άρθρο 24 παρ. 2)
δ) των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, από τυχόν πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών τους, λόγω µείωσης του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας (από 40 σε 30) του προσωπικού
των κλάδων Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων,
(άρθρο 29 παρ.2)
ε) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, από την αύξηση του αριθµού των
Επιτροπών Εκτίµησης Ακινήτων λόγω σύστασης αυτών,
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εφεξής, ανά Περιφερειακή Ενότητα και την ως εκ τούτου καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη αυτών, (άρθρο 41)
στ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από τη δυνατότητα ανάθεσης σε
τρίτους των υπηρεσιών περιποίησης κοιµητηρίων.
(άρθρο 44)
3. Δαπάνη των προϋπολογισµών των:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των µνηµονευόµενων νοµικών
προσώπων από την καταβολή αµοιβής σε εξωτερικούς
συνεργάτες – λογιστές, στους οποίους αναθέτουν την
τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος,
(άρθρο 33)
β) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, από τη νοµιµοποίηση της διαδικασίας πληρωµής των µνηµονευόµενων δαπανών των Περιφερειών, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Δηµοσίου
Λογιστικού,
(άρθρο 35)
γ) Ο.Τ.Α. από την εκτέλεση συµψηφιστικών ενταλµάτων πληρωµής, που έχουν εκδοθεί από Ο.Τ.Α., πριν την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, για την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης αυτών.
(άρθρο 37 παρ. 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α. και
των λοιπών αναφερόµενων νοµικών προσώπων, κατά
περίπτωση.
4. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων των προϋπολογισµών
των:
α) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από την παράταση της προθεσµίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δικαιούχων δηµοτικών οικοπέδων,
(άρθρο 42)
β) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των ΔΕΥΑ, από τη χορήγηση
απαλλαγής από δηµοτικά τέλη και φόρους, καθώς και τη
θέσπιση κοινωνικών τιµολογίων στις µνηµονευόµενες
κατηγορίες δικαιούχων.
(άρθρο 43)
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των οικείων Ο.Τ.Α., καθώς και των µνηµονευόµενων νοµικών προσώπων, κατά περίπτωση.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ν. Βούτσης
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