ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικά
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε δύο Μέρη και αποτελείται από ενενήντα τέσσερα άρθρα.
Α. Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 81) ρυθµίζονται ζητήµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 – 9) θεσπίζει ρυθµίσεις που αφορούν την αναπτυξιακή στρατηγική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:
α) Συνιστάται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, σε αντικατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερειακού
Επιπέδου, ως συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών, µε αρµοδιότητα την υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την ενηµέρωση
και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή (άρθρο 1).
β) Ορίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών µπορεί να συµβάλλεται ή να αναθέτει σε φορέα, µε πείρα στο αντικείµενο αυτό, την παροχή τεχνικής βοή-
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θειας, τον σχεδιασµό και τη διοικητική διαχείριση των προσκλήσεων προγραµµάτων ενίσχυσης των ΟΤΑ, υπό τον όρο ότι η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1% του προϋπολογισµού κάθε προγράµµατος. Αντίστοιχες
συµβάσεις µπορούν να συνάπτουν οι ΟΤΑ µε αντικείµενο την επιστηµονική
και διοικητική υποστήριξή τους κατά την υποβολή αίτησης ένταξης στα ως
άνω προγράµµατα ενίσχυσης (άρθρο 2).
γ) Θεσµοθετούνται οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισµοί») ως ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων µπορούν να συµµετέχουν ΟΤΑ, Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, η Κεντρική
Ένωση Δήµων Ελλάδος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, δίκτυα και σύνδεσµοι Δήµων, Επιµελητηρίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων κατέχουν
την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ αποκλείεται ρητώς η συµµετοχή ιδιωτών ή φορέων ιδιωτικών συµφερόντων. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 2 και 3), οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί «(…) αποτελούν
επιβεβληµένη µετεξέλιξη των ήδη υπαρχουσών ανωνύµων αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ που λειτούργησαν µε επιτυχία επί εικοσιπέντε έτη, ως επιχειρήσεις ΟΤΑ (…) Οι εταιρείες της µορφής αυτής έχουν οικονοµική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισµό και πόρους προερχόµενους από τη διαχείριση
των προγραµµάτων που αναλαµβάνουν και τις προγραµµατικές συµβάσεις
που εκτελούν. Κατά τούτο, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον
κρατικό προϋπολογισµό ή τους ΟΤΑ και κατά πλήρη στοίχιση µε την παγίως
διαµορφωθείσα νοµολογία οι εταιρείες αυτές εξαιρούνται από το ρυθµιστικό πλαίσιο της απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, διότι, όπως έχει
παγίως κριθεί, η µισθοδοσία του προσωπικού τους και η εν γένει λειτουργία
τους δεν επιδρούν στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα…Επισηµαίνεται δε, πως
τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα αποτελούν αναθέτουσες αρχές ως οργανισµοί
δηµοσίου δικαίου, αφού πληρούν τα λειτουργικά κριτήρια που τίθενται από
την περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (…)». Σε ό,τι αφορά
τους σκοπούς τους, ορίζεται ότι «συµπράττουν από κοινού µε τους ΟΤΑ
στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δηµοτικό, διαδηµοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα µε τις καταστατικές τους προβλέψεις,
και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστηµονική, συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρµογή της
αναπτυξιακής πολιτικής των Δήµων και των Περιφερειών, την ωρίµανση έργων υποδοµής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής
σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι
Αναπτυξιακοί Οργανισµοί εκτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων, αξιοποι-
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ούν χρηµατοδοτικά εργαλεία κάθε µορφής και διαχειρίζονται – ως φορείς
διαχείρισης – αναπτυξιακά επενδυτικά και ειδικά προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους».
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, συµφώνως προς τις
διατάξεις του ν. 4548/2018, στελεχώνονται από τακτικό και έκτακτο προσωπικό, το οποίο, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, δεν µεταφέρεται στους
µετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους. Έως την 31.12.2020 οι Δήµοι, οι Περιφερειακές Ενώσεις και οι Περιφέρειες µπορούν να αποφασίσουν να συστήσουν ή να συµµετάσχουν σε Αναπτυξιακό Οργανισµό ή να προσαρµόσουν
τις υφιστάµενες αναπτυξιακές εταιρείες στις διατάξεις του παρόντος. Υφιστάµενες αναπτυξιακές εταιρείες που δεν θα το κάνουν, εξακολουθούν να
λειτουργούν συµφώνως προς το θεσµικό πλαίσιο που τις διέπει (άρθρο 3).
δ) Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήµων και τη Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) για την υποστήριξή τους όχι µόνο σε µελέτες και
έργα, αλλά και, από την 1.7.2020, στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τεχνικών
υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόµησης (άρθρα 4 και 5), ρυθµίζονται ζητήµατα έναρξης άσκησης επιµέρους αρµοδιοτήτων από τους ΟΤΑ (άρθρο 6) και
δηµιουργείται Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 7). Επίσης, ορίζεται ότι οι ΟΤΑ µπορούν να υποστηρίζονται κατά την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων τόσο από Αναπτυξιακούς Οργανισµούς όσο και
από εξωτερικούς συµβούλους, συνάπτοντας συµβάσεις µε αυτούς, και
προσδιορίζεται η έννοια του όρου «φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (άρθρα
8 και 9).
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 10 – 28) περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την οικονοµική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ και για την άσκηση επιµέρους αρµοδιοτήτων τους, µεταξύ των οποίων το δικαίωµα των προέδρων των δηµοτικών συµβουλίων σε Δήµους κάτω των 100.000 κατοίκων να επιλέξουν ανάµεσα στις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και την αντιµισθία
τους, η δυνατότητα αύξησης του αριθµού των θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών από έξι (6) σε οκτώ (8), η αναστολή των διατάξεων περί δηµοψηφίσµατος στους ΟΤΑ σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, η αποσαφήνιση του αριθµού των ηµερών ειδικής άδειας που
δικαιούνται οι αιρετοί και η ρύθµιση θεµάτων για τις εκτός έδρας µετακινήσεις τους, η θεσµοθέτηση έως δύο (2) θέσεων άµισθων ειδικών συµβούλων
ανά δήµαρχο και έως τεσσάρων (4) θέσεων ανά περιφερειάρχη, η ρύθµιση
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θεµάτων Συνοριακών Σταθµών και η νοµιµοποίηση κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί σε αυτούς πριν από την 28η Ιουλίου 2011, η δηµιουργία προγράµµατος προληπτικής ιατρικής, µε τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι», για ορεινούς και
δυσπρόσιτους Δήµους, η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήµιση, η καθιέρωση παράλληλης άσκησης επιµέρους αρµοδιοτήτων που αφορούν το οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι
ανήκουν στους Δήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από τους Δήµους αυτούς και τους συναρµόδιους φορείς (άρθρα 10 – 19), και η σύσταση
στο Υπουργείο Εσωτερικών Μητρώου Φιλοζωικών Σωµατείων και Ενώσεων
(άρθρο 20). Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο ρυθµίζονται οργανωτικά ζητήµατα
που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 21), ζητήµατα που αφορούν περιπτώσεις διαγραφής βεβαιωµένων οφειλών από δηµοτικά τέλη, θέµατα δασικών συνεταιρισµών, ζητήµατα προµήθειας υπηρεσιακών οχηµάτων από φορείς του Δηµοσίου και µίσθωσης, χωρίς δηµοπρασία, ακινήτων από τους Δήµους, και συµπληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο για την εκκαθάριση των νοµικών προσώπων ΟΤΑ και την ευθύνη των εκκαθαριστών και των µελών των οικείων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρα 22 – 26). Περαιτέρω, εισάγονται ειδικότερες
ρυθµίσεις για τη µεταφορά και την κατανοµή προσωπικού των ΟΤΑ, νοµιµοποιούνται κατηγορίες δαπανών που καταβλήθηκαν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και εισάγονται ρυθµίσεις για
την εξόφληση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρεωστικών ανοιγµάτων των Δήµων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (άρθρα 27 και 28).
Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 29 – 37) περιλαµβάνει τροποποιήσεις της νοµοθεσίας περί ληξιαρχείων (ν. 344/1976), ιδίως σε θέµατα διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων και µεταβολής επωνύµου τέκνου, διαδικασίας δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων που αφορούν Έλληνες της αλλοδαπής και µείωσης
των προστίµων που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων.
Το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 38 – 42) ρυθµίζει οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, µεταξύ των οποίων η ανασυγκρότηση και λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η άσκηση ειδικής διοικητικής
προσφυγής κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, η διαδικασία για τις αιτήσεις αντίρρησης των οµογενών από την πρώην
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (άρθρα 38 και 39), η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 40), η αναστολή ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4604/2019 αναφορικώς µε τη διαπίστωση της συνδροµής της προϋπόθεσης επαρκούς γνώσης
της ελληνικής γλώσσας για την πολιτογράφηση αλλοδαπού ως Έλληνα πο-
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λίτη (άρθρο 41), καθώς και η κατάργηση διατάξεων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και από τέκνα αλλοδαπών µε πιστοποιηµένη αναπηρία άνω
του 80%, καθώς και από ανιθαγενείς Ροµά (άρθρο 42).
Το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 43 – 81) περιλαµβάνει ρυθµίσεις για το ανθρώπινο
δυναµικό της Δηµόσιας Διοίκησης. Μεταξύ αυτών: η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να διαµορφώσουν Ψηφιακό Οργανόγραµµα, για
να µπορούν να διενεργήσουν µετατάξεις και αποσπάσεις (άρθρο 43), o ανακαθορισµός της διαδικασίας διενέργειας του προγράµµατος κινητικότητας,
και της αξιολόγησης των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής (άρθρα 44
– 46), η τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), ιδίως
ως προς τον ανακαθορισµό των κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων, της διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης, των ρυθµίσεων
για τις ειδικές άδειες δηµοσίων υπαλλήλων και της πιστοποίησης της υγείας
των ατόµων µε αναπηρίες που διορίζονται σε φορείς του δηµόσιου τοµέα
και των ΟΤΑ (άρθρα 47 – 53). Επιπλέον, µε τις ως άνω διατάξεις θεσµοθετείται η υποχρέωση του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων Αρχών,
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ για παροχή νοµικής υποστήριξης στους µονίµους και µε σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, προκειµένου περί αδικηµάτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο
54), και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα πειθαρχικού δικαίου δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ (θέση σε αργία, πειθαρχικά παραπτώµατα, πειθαρχικά συµβούλια, άρθρα 55 – 57).
Περαιτέρω, τροποποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. και, ειδικότερα, διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως το άρθρο του 6 που αφορά την κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π. σε Ολοµέλεια, Ελάσσονες συνθέσεις και Τµήµατα (άρθρο 58), το άρθρο 17 για τις αναπληρώσεις υποψηφίων
σε διαδικασίες πρόσληψης µέσω Α.Σ.Ε.Π., µε επέκταση από ένα σε δύο έτη
της προθεσµίας αίτησης φορέα για αντικατάσταση υποψηφίου προς διορισµό, διευρύνονται οι σχετικοί λόγοι, περιλαµβανοµένων της διαπίστωσης µη
γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισµού υποψηφίου και της παραίτησης
ή του θανάτου του εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό του, και διαφοροποιείται το καθεστώς αποδοχής πλήρωσης κενής θέσης, το οποίο απαιτεί
πλέον την υποβολή εµπρόθεσµης, ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης αποδοχής από τον διοριστέο, υπό τον τύπο της υπεύθυνης δήλωσης µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, άλλως τεκµαίρεται η µη αποδοχή του
διορισµού του (άρθρο 64). Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 18 του ν.
2190/1994 όσον αφορά τον προσδιορισµό της έννοιας της εµπειρίας και της
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ισοβαθµίας υποψηφίων ΥΕ σε διαδικασίες πρόσληψης (άρθρο 62), τα άρθρα
του 17 και 18, όπου προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας
από υποψήφιο λόγω µεταβολής της σειράς του στους πίνακες κατάταξης
(άρθρο 66), το άρθρο του 21 όσον αφορά την περιγραφή του προσωπικού
που προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών (άρθρο 63) και το άρθρο 7 το οποίο
ρυθµίζει τα της κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραµµατείας
του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 67).
Το Κεφάλαιο Ε΄ περιλαµβάνει διατάξεις που τροποποιούν άλλα νοµοθετήµατα, πέραν του ν. 2190/1994, ιδίως όσον αφορά τον καθορισµό των πάγιων
µερών του περιεχοµένου των προκηρύξεων µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Α.Σ.Ε.Π. αντί υπουργικής απόφασης (άρθρο 59), την απαλλαγή από επίσηµη µετάφραση ορισµένων τίτλων γλωσσοµάθειας (άρθρο 60) και τη µεταφορά προσωπικού των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.
4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018 σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας ΥΕ, εφόσον οι εν λόγω διαθέτουν απολυτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 68).
Ακόµη, ρυθµίζονται επιµέρους υπηρεσιακά ζητήµατα που αφορούν το
προσωπικό των ΟΤΑ (άρθρα 69 – 76) και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), το οποίο εξαιρείται από το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας (άρθρο 78), τροποποιείται ο Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77), συνιστάται «Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα» (άρθρο 79) και θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις (άρθρο
81).
Β. Το Μέρος Β΄ (άρθρα 82 – 94) περιλαµβάνει ρυθµίσεις αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων.
Συγκεκριµένως, µε το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 82 – 87) θεσπίζονται ρυθµίσεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ανακαθορισµός
του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών, τροποποίηση των
αρµοδιοτήτων και του τρόπου στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), όπως και του Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος», ρυθµίσεις που αφορούν το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, την αδειοδότηση κατασκευής κεραιών, καθώς και την αποζηµίωση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 88 – 90) προβλέπεται οικονοµική στήριξη των
επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων (άρθρο 88), τροποποιούνται ρυθµίσεις
περί του Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου (άρθρο 89) και διευθετούνται ζητήµατα διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού της Γενικής
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Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης (άρθρο 90).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 91 – 93) θεσπίζονται ρυθµίσεις
αρµοδιότητας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ιδίως η παράταση ισχύος του Πίνακα διοριστέων βάσει της 8Κ/2017 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 91), ο ανακαθορισµός της σύνθεσης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβουλίου Νεότερων
Μνηµείων (άρθρο 92), και η οικονοµική ενίσχυση των αθλητών ατοµικών και
οµαδικών αθληµάτων που έχουν ήδη προκριθεί ή θα προκριθούν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020 (άρθρο 93). Με το
άρθρο 94 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1
Με το ανωτέρω άρθρο, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 266Α του ν.
3852/2010, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών της Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου και ορίζεται η συγκρότησή της. Στην Επιτροπή συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, «δύο
εµπειρογνώµονες µε εµπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και εκτέλεση
αναπτυξιακών προγραµµάτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης». Για
λόγους πληρότητας της ρύθµισης, θα ήταν χρήσιµο να ορισθεί ο τρόπος µε
τον οποίο υποδεικνύονται οι ως άνω εµπειρογνώµονες.
2. Επί του άρθρου 3
Με αφορµή τη σύσταση, µε τις διατάξεις του παρόντος, των Αναπτυξιακών Οργανισµών επισηµαίνεται ο κατακερµατισµός του θεσµικού πλαισίου
που διέπει τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, αναπτυξιακού ή µη
χαρακτήρα (παράλληλες σχετικές ρυθµίσεις περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων στον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», ιδίως
άρθρα 252-270, στον ν. 3852/2010, ιδίως άρθρα 107-111 και 194 επ., αλλά
και σε διάσπαρτους ειδικούς νόµους (π.χ. άρθρο 18 παρ. 3 ν. 4019/2011, άρθρο 10 ν. 4071/2012, άρθρα 182-184 ν. 4558/2018).
3. Επί του άρθρου 4
α) Συµφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 4412/2016, «Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιας
σύµβασης έργου ή µελέτης απαιτείται να διαθέτει η αρµόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής ελάχιστη στελέχωση που περιλαµβάνει, ιδίως,
τον ελάχιστο αριθµό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες,
εµπειρία κ.λπ.), συµφώνως προς την απόφαση του επόµενου εδαφίου, προ-
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κειµένου να µπορεί ανταποκριθεί επαρκώς στα έργα και τις µελέτες προς ανάθεση, αναλόγως προς την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους,
το µέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό, ειδικότητα, προσόντα
των απασχολουµένων σε αυτή, όπως και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της, αναλόγως προς την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία,
το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των µελετών. Η παρ. 2 του
ίδιου άρθρου ορίζει ότι «Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί
τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων, έργων ή µελετών αρµοδιότητάς της, διενεργούνται, µε προγραµµατική σύµβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα
αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»
Η κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που καθορίζει την ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό, ειδικότητα, προσόντα των απασχολουµένων στις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς
της, δεν έχει ακόµη εκδοθεί.
β) Συµφώνως προς το άρθρο 4 του παρόντος, «Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού που δεν
έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν µελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό, µπορούν, ύστερα από βεβαίωση δηµάρχου, να
συνάπτουν προγραµµατική σύµβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και
44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) µε (…) τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες µε την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια, όπως διαπιστώνεται από
τον προϊστάµενο των αρµοδίων υπηρεσιών τους».
γ) Δεδοµένου ότι δεν έχει ακόµη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση περί τεχνικής επάρκειας τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 44 ν. 4412/2016, και προκειµένου να είναι σε θέση οι Αναπτυξιακοί
Οργανισµοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους, η οποία επικεντρώνεται
στην ενίσχυση και υποστήριξη των ΟΤΑ, σε επιστηµονικό, συµβουλευτικό
και τεχνικό επίπεδο, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν την αναπτυξιακή
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πολιτική τους (βλ. άρθρο 3 παρ. 1 Νσχ), προβλέπεται στο άρθρο 4 ότι η απαιτούµενη τεχνική επάρκεια διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο των αρµόδιων υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Οργανισµών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρµογής του παρόντος, εφόσον, βεβαίως, στελεχωθούν οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί. Η ρύθµιση αυτή, όµως, τίθεται ως
πάγια. Θα µπορούσε να διευκρινισθεί, εφόσον ο σκοπός που υπηρετείται εν
προκειµένω είναι να καλυφθεί το ανωτέρω ρυθµιστικό κενό, ότι η αρµοδιότητα του προϊσταµένου των αρµόδιων υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Οργανισµών να βεβαιώνει ότι οι τεχνικές υπηρεσίες τους έχουν την απαιτούµενη
τεχνική επάρκεια κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 4412/2016 ισχύει έως ότου εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση της ίδιας παραγράφου.
4. Επί των άρθρων 4, 5 και 6 παρ. 1
α) Με το άρθρο 4 παρέχεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα να καλύπτουν ζητήµατα τεχνικής επάρκειας ή έλλειψης ικανού αριθµού τεχνικού προσωπικού
για µελέτες και έργα µέσω σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήµων και τη Μονάδα
Οργάνωσης Διαχείρισης Α.Ε., εφόσον οι φορείς αυτοί διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες λειτουργούσες µε επάρκεια.
Με το άρθρο 5 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού, οι οποίοι,
ελλείψει επάρκειας υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, ασκούν, κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος, τις αρµοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών
τους και των υπηρεσιών δόµησης, µε την υποχρεωτική διοικητική υποστήριξη του Δήµου της έδρας του νοµού ή άλλου εγγύτερου Δήµου, όπως αυτός
ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήµων. Οι προγραµµατικές αυτές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται από την 1.7.2020.
Συναφώς αναφέρονται τα εξής:
αα) Αναφορικώς προς τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων επισηµαίνεται ότι, ακόµη και αν οι συµβαλλόµενοι είναι δηµόσιες αρχές, δεν αποκλείεται η εφαρµογή των κανόνων περί δηµοσίων προµηθειών, χωρίς να κωλύονται οι δηµόσιες αυτές αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους, χρησιµοποιώντας ίδιους πόρους και συνεργαζόµενες µε άλλες δηµόσιες αρχές, εφόσον εξασφαλισθεί ότι οι ως άνω συνεργασίες δεν προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισµού έναντι των ιδιωτικών φορέων. Επίσης ότι, ακόµη και αν η
ανάθεση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η ο-
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ποία ενσωµατώθηκε στην εθνική έννοµη τάξη µε τον ν. 4412/2016, δυνάµει
του άρθρου 12 παρ. 1 της Οδηγίας, δεν απαλλάσσονται οι αναθέτουσες αρχές από την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της διαφάνειας (βλ.,
σχετικώς, την υπ’ αριθµ. Α 17/2019 Γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία δόθηκε κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 2 παρ. 2
περ. γ΄ υποπερ. (αα) ν. 4013/2011, µε εκτενείς παραποµπές στη νοµολογία
του ΔΕΕ).
ββ) Συµφώνως προς τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «οι προγραµµατικές συµβάσεις είναι συµφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για
την οργάνωση και διαχείριση δηµοσίων υπηρεσιών και την άσκηση κρατικών
δραστηριοτήτων µέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοικήσεως ή της καθ’
ύλην αποκεντρωµένης διοικήσεως, µε τη µελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Τόσο τα έργα και τα προγράµµατα που εκτελούνται στο πλαίσιο συνάψεως µιας προγραµµατικής συµβάσεως, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ εφαρµογήν της, πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα (Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξεις VI Τµήµατος 2227/2011, 2226/2011, VII Τµήµατος
78/2008, 304/2006) και να µην µπορούν -όσον αφορά ειδικότερα στις υπηρεσίες- να παρασχεθούν µε άλλο τρόπο, εκτός της σύναψης της οικείας προγραµµατικής σύµβασης (Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξεις VI Τµήµατος
2226/2011, VII Τµήµατος 78/2008, 205/2007)». Κατά πάγια νοµολογία, προγραµµατική σύµβαση η οποία έχει συναφθεί µεταξύ των νοµικών προσώπων
του εδαφίου υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του ν. 3852/2010 και άλλου
φορέα δεν είναι νόµιµη, όταν στον τελευταίο έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου η
υλοποίηση του αντικείµενου της σύβασης, διότι, σε αυτήν την περίπτωση,
δεν συµµετέχει απλώς ως εκ τρίτου συµβαλλόµενος, αλλά ως κύριος συµβαλλόµενος, και καθίσταται κατ’ ουσίαν µοναδικός αντισυµβαλλόµενος των
λοιπών φορέων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 (Ε.Σ. 2399/2009, Πράξεις VI Τµήµατος 259/2007, 54/2008,
53/2008, 43/2008, 41/2008, 25/2008, 24/2008, 259/2007, 17/2006, 30/2005,
Πράξεις VII Τµήµατος 133/2008, 78/2008, 63/2008, 137/2007, 227/2006,
46/2005). Πρόδηλο καθίσταται ότι, αν ο αντισυµβαλλόµενος του Δήµου δεν
αναλαµβάνει ουσιαστικές υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης, τότε περιορίζεται στο να νοµιµοποιήσει, κατά καταστρατήγηση των ως άνω διατάξεων, την παρουσία του τρίτου
φορέα (π.χ. αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας), ο οποίος, στην πραγµατικότητα, δρα ως κύριος και µοναδικός αντισυµβαλλόµενος του Δήµου (Πράξεις VII Τµήµατος 133/2008, 63/2008, VI Τµήµατος 28/2012).

11
Επίσης, κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «οι γνήσιες
προγραµµατικές συµβάσεις, όταν, δηλαδή, πράγµατι αφορούν στη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων φορέων, µε σκοπό, διά της συνένωσης των µέσων που
διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δηµόσιας αποστολής τους, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4412/2016, που
ρυθµίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δηµοσίων
συµβάσεων» (βλ. Ε.Σ. Τµ. Μείζ. - Επταµ. Σύνθ. 855/2017, VI Τµ. 45/2018,
845/ 2018, 1355/2018). Δεν πρόκειται για προγραµµατική σύµβαση, όταν τα
µέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συµφερόντων, όπως
συµβαίνει όταν ο συµβαλλόµενος ΟΤΑ αποβλέπει στην µέσω της σύµβασης
επίτευξη της νόµιµης αποστολής του, ενώ ο αντισυµβαλλόµενος ή ο µετέχων στη σύµβαση ιδιωτικός φορέας επιδιώκει την απόκτηση του ανταλλάγµατος που προβλέπεται στη σύµβαση για τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, οπότε πρόκειται για σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών (Ε.Σ. 3582/2015 Μείζονος).
β) Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι η διοικητική υποστήριξη των ΟΤΑ α΄ βαθµού όσον αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δόµησης, κατά
την έννοια του άρθρου 5, συµφώνως προς το άρθρο 95 παρ. 2 ν. 3852/2010,
έχει µεταβατικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι, µετά από διαδοχικές παρατάσεις, ίσχυε έως την 1.1.2020 (άρθρο 28 ν. 4585/2018). Το άρθρο 6 παρ. 1
παρατείνει την ως άνω µεταβατική περίοδο έως την 30ή Ιουνίου 2020. Στη
συνέχεια, συµφώνως προς το άρθρο 5, από την 1.7.2020, οπότε θα έχουν ιδρυθεί Αναπτυξιακοί Οργανισµοί, παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα προσφυγής σε προγραµµατική σύµβαση µε αυτούς, αλλά και µε τους λοιπούς κατονοµαζόµενους στην ίδια διάταξη φορείς. Για τα έργα και τις µελέτες του άρθρου 4 του παρόντος δεν προβλέπεται σχετική προθεσµία, συνεπώς η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε τους κατονοµαζόµενους φορείς µπορεί να
γίνει αµέσως, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Επί του άρθρου 9 παρ. 1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 4 και 5
Συµφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 9, «Όπου σε διατάξεις νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων γίνεται αναφορά σε
“φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης” εφεξής νοούνται η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήµων, οι Περιφερειακές ενώσεις Δήµων, οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσµοι και τα Δίκτυα
Δήµων και τα Νοµικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού». Συµφώνως προς
την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 7), «Με το άρθρο 9 ευθυγραµµίζονται µε το εισαγόµενο νέο πλαίσιο οι υφιστάµενες ρυθµίσεις για τη συνεργασία µεταξύ
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχεται για πρώτη φορά ο ο-
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ρισµός των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης».
Υπό το φως των ανωτέρω, χρήζει, ενδεχοµένως, διευκρίνισης αν η ως άνω απαρίθµηση είναι αποκλειστική, δεδοµένου ότι τόσο το άρθρο 9 όσο και
τα άρθρα 4 και 5 δεν περιλαµβάνουν στους σχετικούς φορείς, π.χ., τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας (στο εξής «Ε.Ο.Ε.Σ.») οι οποίοι
έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, λειτουργούν υπό µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ, και
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4483/2017 (άρθρα 108 επ.) και τις ρυθµίσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ)
αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Δεκεµβρίου 2013 (L 347/303).
Αυτό φαίνεται να συνάδει µε την αποστολή των Ε.Ο.Ε.Σ., όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 109 ν. 4483/2017 το οποίο ορίζει ότι «Στο πλαίσιο των
σκοπών τους που αφορούν δράσεις σχετικές µε την εδαφική συνεργασία, οι
Ε.Ο.Ε.Σ. µπορούν να ορισθούν, είτε ως ενδιάµεσοι φορείς για την υλοποίηση ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων, είτε ως Διαχειριστικές Αρχές εφαρµογής προγραµµάτων και κοινών σχεδίων δράσης εφόσον στην περίπτωση αυτή οι Ε.Ο.Ε.Σ. αποτελούνται κατά ποσοστό 75% από ΟΤΑ α΄ ή β΄
βαθµού, είτε ως τελικοί δικαιούχοι υλοποίησης έργων, σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία. 2. Για τους Ε.Ο.Ε.Σ. εφαρµόζεται το άρθρο
100 του ν. 3852/2010, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και τα άρθρα 48 και 49 του ν.
4314/2014. 3. Οι Ε.Ο.Ε.Σ. µπορούν να παρέχουν Τεχνική Υποστήριξη σε φορείς που υλοποιούν έργα ενταγµένα σε Περιφερειακά ή Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ν. 4314/2014».
6. Επί του άρθρου 10 παρ. 2
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι «τα αρµόδια για τη βεβαίωση
και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινικής, πειθαρχικής ή άλλης
ευθύνης, για τις οφειλές που ρυθµίζονται µε βάση τις διατάξεις νόµων. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των Δήµων, που αφορούν αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα αποκλειστικά σχετιζόµενα µε την µη έγκαιρη και εµπρόθεσµη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθµιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά. Εφόσον, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο µε
πράξη του αρµοδίου οργάνου».
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Η µη έγκαιρη και εµπρόθεσµη βεβαίωση οφειλών λαµβάνει χώρα προ της
υπαγωγής τους σε ρύθµιση και προ της εξόφλησής τους, κατά χρόνο που
δεν είναι βέβαιη ούτε η υπαγωγή σε ρύθµιση ούτε η εξόφληση. Συνεπώς, εν
προκειµένω, θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να ορισθεί η υπαγωγή σε ρύθµιση ή η εξόφληση των σχετικών οφειλών ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου της µη έγκαιρης και εµπρόθεσµης βεβαίωσης των οφειλών αυτών. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, κατά ορθή σύνταξη, «δεν υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη».
7. Επί του άρθρου 10 παρ. 8
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι «Αποζηµιώσεις για συµµετοχή
σε συνεδριάσεις οµάδων αυτεπιστασίας που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση
των πιστώσεων που καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2/7457/0022/5.5.2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΟΔΔ 267), θεωρούνται σύννοµες και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες». Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, η διάταξη αφορά αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν σε µέλη
των οµάδων αυτεπιστασίας, για την πραγµατοποίηση του έργου µε ίδια µέσα, και αφορούν χρονικό διάστηµα 17 ηµερών, πέραν της προβλεπόµενης
στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. διάρκειας λειτουργίας τους.
Συναφώς επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «[µ]ε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. γ΄ του Συντάγµατος καθιερώνεται ο κατασταλτικός έλεγχος των δηµοσίων εν γένει δαπανών και ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κοινός νοµοθέτης, πάντως, δεν κωλύεται
να εξειδικεύσει το περιεχόµενο του ως άνω ελέγχου και να καθορίσει, ακόµη και αναδροµικώς, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Στη
ρυθµιστική αυτή εξουσία του κοινού νοµοθέτη εµπίπτει και η θέσπιση διατάξεων για τη «νοµιµοποίηση» δαπανών, εφόσον όµως οι σχετικές ρυθµίσεις
δεν είναι τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης ώστε να καταλύεται ουσιαστικώς η ως άνω ελεγκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αναιρείται, συνακόλουθα, η δυνατότητα αναζήτησης, µέσω αντίστοιχου καταλογισµού, των χρηµατικών ποσών που δαπανήθηκαν παρανόµως» (ΕΣ
706/2018 (Τµ. IV), ΕΣ Ολοµ. 981/2016).
Ο έλεγχος της συµβατότητας δαπανών προς την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη δεν µπορεί να είναι γενικός και αφηρηµένος, καθώς συνέχεται µε το είδος και το ύψος των συγκεκριµένων κάθε φορά δαπανών
που επιδιώκεται να «νοµιµοποιηθούν», τη σχέση (αναλογία) των δαπανών
αυτών µε το σύνολο της οικείας διαχείρισης ή τέλος µε τη βαρύτητα της
πληµµέλειας (εύρος δηµοσιολογιστικής απόκλισης)» (ΕλΣυν Τµ. IV
706/2018). Η αληθής, εποµένως, βούληση του νοµοθέτη είναι η αντιµετώπι-
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ση είτε τυπικών παραλείψεων της διαδικασίας ανάληψης και πραγµατοποίησης των δαπανών των ΟΤΑ είτε τυπικών ελλειµµάτων της διαχείρισης, που
οφείλονται σε πληµµέλειες σχετικώς µε την κανονική τήρηση των οικείων
δικαιολογητικών, όπως η µη ύπαρξη πλήρων και νοµοτύπως συντεταγµένων
δικαιολογητικών, η διενέργεια δαπανών χωρίς ειδική πίστωση κ.ά.
8. Επί του άρθρου 12 παρ. 10 β
Συµφώνως προς την ως άνω ρύθµιση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως προστέθηκαν µε
την παρ. 1 του άρθρου 16 ν. 4483/2017 (Α΄107). Τα εδάφια των οποίων προτείνεται η κατάργηση ορίζουν ότι «Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δηµοσίου τοµέα, δεν επιχορηγούνται άµεσα ή έµµεσα από ΟΤΑ, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρµοδιότητες και
δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού. Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εταιρειών αυτών γίνεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις». Συναφώς επισηµαίνεται ότι, δεδοµένου ότι οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες που δεν προσαρµόζονται έως την 31.12.2020
στις διατάξεις του παρόντος, δεν καταργούνται, και εξακολουθούν να διέπονται από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο (άρθρο 3 παρ. 6 Νσχ), άρα και από τα
ανωτέρω δύο εδάφια που προσδιορίζουν το πλαίσιο αυτό, πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα της κατάργησης των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
9. Επί του άρθρου 11 παρ. 5α
Συµφώνως προς την προτεινόµενη ρύθµιση, Δήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι και
Πρόεδροι Δηµοτικών Συµβουλίων µπορούν να παρέχουν εθελοντικώς τον απολύτως απαραίτητο σε ετήσια βάση αριθµό υπηρεσιών στην Υπηρεσία από
την οποία προέρχονται, αποκλειστικώς για λόγους διατήρησης της επαγγελµατικής τους επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις
της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας, και εφόσον δεν παρακωλύεται η
πλήρης άσκηση των καθηκόντων τους. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον φορέα προς τον οποίο παρέχεται
η υπηρεσία. Κατά τη διάρκειά της, ο αιρετός κωλύεται ως προς την άσκηση
των καθηκόντων του.
Συναφώς επισηµαίνονται τα εξής:
α) Τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα, όταν πρόκειται για εκλογή δηµοτικών αρχών των ΟΤΑ α΄ βαθµού, ρυθµίζονται στο άρθρο 14 ν. 3852/2010. Τα
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κωλύµατα εκλογιµότητας σκοπό έχουν να εµποδίσουν την άσκηση επιρροής
από πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση εξουσίας και προτίθεται να είναι υποψήφιος. Τα ασυµβίβαστα ανακύπτουν µετά την εκλογή. Είναι ιδιότητες ή έργα που δεν επιτρέπεται να συντρέχουν µε την ιδιότητα του αιρετού, προκειµένου να αποτρέπεται η δυνατότητα, αλλά και η δηµιουργία της εντύπωσης
ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ιδιότητα αυτή προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων ή να ζηµιωθούν τα συµφέροντα του Δήµου.
β) Το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Δηµάρχων, το οποίο είχε θεσπισθεί, για πρώτη φορά, µε το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 3852/2010, έχει καταργηθεί.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4111/2013 καταργήθηκε η υποχρέωση
αναστολής άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας για τους Δηµάρχους
κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε Δήµους µε πληθυσµό άνω των 10.000
κατοίκων. Επισηµαίνεται ότι η ίδια υποχρέωση διατηρήθηκε σε ισχύ για τους
Περιφερειάρχες (άρθρο 119 παρ. 1 ν. 3852/2010) και ότι, συµφώνως προς το
άρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. β΄ ν. 4194/2013, η υποχρέωση αναστολής εξακολουθεί να ισχύει µόνο για τους δικηγόρους που εκλέγονται Περιφερειάρχες
ή Δήµαρχοι κ.λπ.
Υπό το φως των ανωτέρω, η εν λόγω ρύθµιση φαίνεται να αναιρεί εν µέρει
τον σκοπό που υπηρετεί η θέσπιση των ασυµβιβάστων για τους αιρετούς
στο άρθρο 14 ν. 3852/2010. Επίσης, χρήζει διευκρίνισης το περιεχόµενο του
όρου «Υπηρεσία» από την οποία προέρχεται ο αιρετός.
10. Επί του άρθρου 14 παρ. 3
Με την προτεινόµενη διάταξη, όλα τα προ της 28.7.2011 ανεγερθέντα
κτήρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται
στους συνοριακούς σταθµούς της χώρας θεωρούνται ως νοµίµως ανεγερθέντα.
Παρατηρείται ότι δεν καθίσταται σαφές αν εν προκειµένω εξετάζεται η
συνδροµή των προϋποθέσεων για τη ρύθµιση των κατά παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας ανεγερθέντων κτηρίων οι οποίες ορίζονται στο σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, όπως ο τρόπος απόδειξης του χρόνου κατασκευής, η εξαίρεση από τη ρύθµιση κτηρίων ευρισκόµενων σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση κ.λπ., καθώς και αν διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών, επί παραδείγµατι, µελέτη στατικής επάρκειας, ενόψει της δηµόσιας χρήσης
των ακινήτων.
11. Επί του άρθρου 15
Με τις διατάξεις του άρθρου διευρύνονται οι κατηγορίες κτηρίων τα οποία
επιτρέπεται να ανεγερθούν, συµπεριλαµβανοµένων πλέον και βρεφικών και
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παιδικών σταθµών καθώς και ιερών ναών σε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα ευρισκόµενα εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου οικισµού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, κατά τους ισχύοντες όρους δόµησης της περιοχής, εφόσον «: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτήριο ή καθορισµένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες».
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής επί της αρχικής ρύθµισης του άρθρου 14 του ν. 4585/2018 (Παρατήρηση 2) είχε διατυπωθεί προβληµατισµός, στο µέτρο που η διάταξη επιτρέπει τη δόµηση κτηρίων, χωρίς προηγούµενη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι, αφ’ ενός, δύναται να καταλαµβάνει και προστατευόµενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου, ο επείγων και εξαιρετικός χαρακτήρας της ρύθµισης δεν θεµελιώνεται κατά τρόπο ειδικό και σαφή. Υπό το φως των ανωτέρω, η προτεινόµενη
ρύθµιση προφανώς αποβλέπει σε κοινή ανάγκη και ωφέλεια, και οι σχετικές
διατάξεις προστασίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρµογής τους, τυγχάνουν εφαρµογής (στο πλαίσιο της εξέτασης των προδιαγραφών των ακινήτων), προκειµένου να µην καταστρατηγείται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός
και να επέρχονται επιφέρονται δυσµενείς επιπτώσεις στο οικιστικό και το
φυσικό περιβάλλον.
12. Επί του άρθρου 58
Με τη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 2190/1994 περί Α.Σ.Ε.Π. το
οποίο αναφέρεται στις συνθέσεις του Α.Σ.Ε.Π. (Ολοµέλεια, Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, Τµήµατα και Μονοµελείς συνθέσεις). Μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι «εάν η σύνθεση του Τµήµατος είναι ελλιπής, για τη συγκρότηση
νόµιµης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, µαζί µε µέλη του Τµήµατος».
Δεδοµένου ότι, υπό τη σηµερινή δοµή του Α.Σ.Ε.Π., τα τµήµατα είναι πέντε (βλ. ανωτέρω), στην ακραία περίπτωση ελλιπούς σύνθεσης και στα πέντε τµήµατα, Αντιπρόεδρος θα προεδρεύει σε περισσότερα του ενός τµήµατα (πρβλ., όµως, και την προτεινόµενη, διά του παρόντος, διατύπωση της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994, η οποία προβλέπει τη σύσταση στο
Α.Σ.Ε.Π., κατ’ ελάχιστον, τριών τµηµάτων). Περαιτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµη διευκρίνιση της έννοιας της φράσης «προεδρεύει (...) µαζί µε
µέλη του Τµήµατος» ως προς τις αρµοδιότητες του προεδρεύοντος. Τέλος,
παρατηρείται ότι µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., που εκδίδεται
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µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του
Α.Σ.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε «τη συγκρότηση των Τµηµάτων, της Ολοµέλειας και των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψεως
των αποφάσεων και τήρησης των πρακτικών, τα ζητήµατα της απαρτίας
τους (…)».
Συνεπώς, τα ζητήµατα αναπλήρωσης µελών από τα Τµήµατα ρυθµίζονται
από το άρθρου 18 του Κανονισµού Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., στην παρ. 3
του οποίου προβλέπεται ότι σε κάθε Τµήµα «προεδρεύει ο αρχαιότερος Σύµβουλος που µετέχει σ’ αυτό. Ο Πρόεδρος κάθε Τµήµατος, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Σύµβουλο που µετέχει στο
Τµήµα. Τα µέλη κάθε Τµήµατος, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από άλλους Συµβούλους. Σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας Τµήµατος λόγω ελλείψεως απαρτίας, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ορίζει προσωρινό αναπληρωτή από άλλο Τµήµα ή από Συµβούλους που δεν µετέχουν σε
Τµήµα».
Υπό το φως των ανωτέρω, και στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας που διέπει το
καθεστώς λειτουργίας του Α.Σ.ΕΠ. ως συνταγµατικώς κατοχυρωµένης ανεξάρτητης αρχής, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί προβληµατισµός εκ της διάστασης του περιεχοµένου των προτεινόµενων διατάξεων του νοµοσχεδίου
προς τον ως άνω Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. κατά την εφαρµογή
τους.
13. Επί του άρθρου 63
Δεδοµένου ότι το εδάφιο που θεσπίζεται µε την υπ’ αρ. 2 τροποποίηση επί του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθιστά ισχύον εδάφιο στην παρ. 11Α
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο ορίζει ότι «[ε]πί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής», σκόπιµο θα ήταν να διαγραφεί το ισχύον.
14. Επί του άρθρου 79 παρ. 1
Με την προτεινόµενη ρύθµιση συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Θεµάτων
Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα, η οποία αποτελεί Κυβερνητική Επιτροπή κατά την έννοια των άρθρων 6 και 8 ν. 4622/2019. Παρατηρείται ότι,
συµφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019, η σύσταση Διυπουργικών Επιτροπών γίνεται, κατά περίπτωση, µε Π.Υ.Σ., οι οποίες
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζουν τη σύσταση,
τη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και κάθε ζήτηµα που αφορά τη λειτουργία
των επιτροπών.
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15. Επί του άρθρου 86 παρ. 5 εδ. τελευταίο
Με την ως άνω ρύθµιση ορίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
µπορούν να θεσπίζονται τέλη υπέρ του Τ.Ε.Ε. για την κατάθεση των αιτήσεων του παρόντος στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-άδειες. Συµφώνως προς την
Αιτιολογική Έκθεση, η «παρέµβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί ο έλεγχος των αιτήσεων του ν. 4635/2019 που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστηµα «e-άδειες» δηµιουργεί διοικητικό φόρτο στο Τ.Ε.Ε. και συνακόλουθα
την ανάγκη ανεύρεσης συµπληρωµατικών ανθρώπινων πόρων και, άρα, πρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη του µισθολογικού τους κόστους».
Συναφώς επισηµαίνονται τα εξής: Στο άρθρο 78 του Συντάγµατος ορίζεται, στην παράγραφο 1 ότι «Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµο που καθορίζει το υποκείµενο της φορολογίας και το
εισόδηµα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος» και στην παράγραφο 4 ότι
«Το αντικείµενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή οι εξαιρέσεις από τη φορολογία (…) δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης (…)». Mε την τελευταία διάταξη
θεσπίζεται απαγόρευση νοµοθετικής εξουσιοδότηση µόνο για φορολογικά
και όχι για ανταποδοτικά ή άλλου χαρακτήρα οικονοµικά βάρη (ΣτΕ Ολοµ.875/2013, Ολοµ. 3293/2005 κ.ά.).
Όπως έχει παγίως κριθεί, το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από τον φόρο κατά το ότι αποτελεί και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόµενης δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δηµόσια αυτή υπηρεσία, προς την οποία αντιστοιχεί το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται προεχόντως χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται, όµως, και αυτοί που την χρησιµοποιούν, οι οποίοι φέρουν και το βάρος των δαπανών της
(ιδίως ΣτΕ Ολοµ.875/2013. Επίσης πρβλ. ΑΕΔ 5/1984, ΣτΕ 2483/1999, 950,
649/1981).
Ουσιώδες στοιχείο του ανταποδοτικού τέλους είναι η ύπαρξη αναλογίας
µεταξύ της παροχής του πολίτη και της ειδικής αντιπαροχής. Το ύψος, δηλαδή, του τέλους είναι ανάλογο της προσφερόµενης υπηρεσίας, ενώ το ύψος του φόρου, συµφώνως προς το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος είναι
ανάλογο της φοροδοτικής ικανότητας του υποκειµένου στο φόρο. Ευνοήτως, δεν απαιτείται απόλυτη αναλογία, αλλά απλώς κατά προσέγγιση αναλογική σχέση (ΣτΕ 609/2004, 60/2010, 274/2014). Επίσης, δεν απαιτείται
πραγµατική χρήση της υπηρεσίας από τον βαρυνόµενο µε το τέλος, αλλά
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αρκεί η ύπαρξη και ετοιµότητα του αρµόδιου φορέα για την παροχή της υπηρεσίας.
Υπό το φως των ανωτέρω, παρατηρείται ότι η υπό κρίση διάταξη του άρθρου 86 παρ. 5 τελευταίο εδ. φαίνεται να θεσπίζει τη δυνατότητα επιβολής
ανταποδοτικού τέλους, διότι, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση,
το τέλος αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης και του επιπλέον µισθολογικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο των αιτήσεων που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-άδειες. Μάλιστα, οι βαρυνόµενοι µε αυτή τη δαπάνη ανήκουν στον κύκλο των προσώπων που εξυπηρετούνται από την ειδική αντιπαροχή.
Συνεπώς, νοµίµως µεν παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη θέσπιση τελών υπέρ του Τ.Ε.Ε. όσον αφορά την κατάθεση
των αιτήσεων του παρόντος στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-άδειες, πλην όµως,
υπό τον όρο ότι η κοινή υπουργική απόφαση τηρεί την αναλογία, κατά τα ανωτέρω, µεταξύ του ύψους του τέλους και της ειδικής παροχής προς τον
βαρυνόµενο.
16. Επί του άρθρου 88
Με την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται δυνατότητα χρηµατοδότησης επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων «διαµέσου ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις που αφορούν στη δηµοσιογραφική ηθική και δεοντολογία
και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισµό και την ποιότητα στον δηµόσιο διάλογο». Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, καθορίζονται
«οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που µπορούν να υπαχθούν στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ύψος της
ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραµµάτων, ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες µπορούν να ανέλθουν µέχρι το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, και πάντως ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, και οι οποίες
µπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα (…)».
Σχετικώς παρατηρείται ότι, µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 43 Συντάγµατος, παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η εξουσία να µεταβιβάζει την αρµοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου, εκτός του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σε όργανα της Διοίκησης, εφ’ όσον
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πρόκειται περί «ειδικότερων», «τοπικού ενδιαφέροντος», «λεπτοµερειακών» ή «τεχνικών» θεµάτων. Ως «ειδικότερα» θέµατα θεωρούνται εκείνα τα
οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση
ορισµένου θέµατος η οποία αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης (βλ. ΣτΕ [Ολ] 3220/2010, 1210/2010). Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην
προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επιπλέον, και
την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο,
συµφώνως προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει
τα µερικότερα θέµατα (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1101/2002, 941/2008, 2116/2009). Εξ
άλλου, λεπτοµερειακό είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση δευτερευουσών ρυθµίσεων ή εκείνο, για τη ρύθµιση του οποίου αρκεί η θέσπιση δευτερευόντων κανόνων δικαίου, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ 2820/1999,
602/2002). Τεχνικού, τέλος, χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν ρυθµίσεις για τις οποίες είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέκβαση τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). Δεδοµένου ότι εν προκειµένω δεν περιγράφονται τα ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα, τα αντικειµενικά κριτήρια
και οι προϋποθέσεις που αφορούν στη δηµοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισµό και την ποιότητα στον
δηµόσιο διάλογο, και ενόψει του αντικτύπου που δύναται να έχει η επιδότηση ορισµένων µέσων ενηµέρωσης ιδίως στον µεταξύ τους ανταγωνισµό,
προβληµατισµός υφίσταται ως προς το αν η ανωτέρω ρύθµιση συνιστά, κατά
το Σύνταγµα, ορισµένο, καθ’ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης, έστω και σε γενικό πλαίσιο, συµφώνως προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα.
Περαιτέρω, εφόσον πρόκειται περί ενισχύσεων οι οποίες εµπίπτουν στην
έννοια του άρθρο 107 ΣυνθΛΕΕΕ (κρατικές ενισχύσεις) και για τις οποίες
δεν συντρέχει απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης
λόγω υπαγωγής στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (651/2014) ή στον Κανονισµό για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (1407/2013 - de minimis) ή σε
πλαίσιο ενίσχυσης ήδη εγκεκριµένης από την Επιτροπή, προκειµένου να µην
είναι παράνοµες, η Επιτροπή υποχρεωτικώς ενηµερώνεται από το κράτος
µέλος εγκαίρως, ήτοι κατά το στάδιο της νοµοθετικής επεξεργασίας του µέτρου ενίσχυσης, ή θεσπίζεται ρήτρα έγκρισης του βοηθήµατος από την Επιτροπή (άρθρο 108 παρ. 3 ΣυνθΛΕΕ).
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17. Επί του άρθρου 89 παρ. 1 στοιχ. γ)
Για λόγους πληρότητας, θα ήταν σκόπιµο να αναγραφεί ο ιστότοπος στον
οποίο θα γίνει η ανάρτηση που αναφέρει η ως άνω διάταξη.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Οι εισηγήτριες
Αθηνά Κοντογιάννη
Επιστηµονική Συνεργάτις
Γεωργία Μακροπούλου
Ειδική Επιστηµονική Συνεργάτις
Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Ο Προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

