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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

χκθσλα κε ην άξζξν 102§§1 & 2 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ηεο Διιάδνο, θαη 

ζχκθσλα κε φια ηα πξντζρχνληα πληάγκαηα, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) ραίξνπλ νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Σν θξάηνο είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο απηνηέιεηαο θαζψο θαη λα ηνπο εληζρχεη νηθνλνκηθά, φηαλ ηνπο 

κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνπεηξάηαη λα παξνπζηάζεη ηα δεηήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

λένπ λφκνπ 4483/2017 σο πξνο ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ εζφδσλ θαη 

πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ξπζκίζεηο απηέο κέζσ ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ πξνυπάξρνληνο θαη ηνπ λένπ ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ.  

Χο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, ν λφκνο πξνζπαζεί λα επηιχζεη, κεηαμχ άιισλ,  

ζέκαηα ηεο νξζήο θαη έγθαηξεο απεηθφληζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΣΑ θαη ηεο 

απξφζθνπηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ  

πξνγξακκάησλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ δηαπηζηψλνληαη νη σθέιεηεο ησλ πνιηηψλ 

απφ ηε ζέζπηζε κέηξσλ πξνο αλαθνχθηζή ηνπο απφ ηα βάξε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαζψο θαη νη σθέιεηεο ησλ ΟΣΑ απφ κέηξα πξνο αλαθνχθηζε ηνπο. Γηαπηζηψλνληαη 

φκσο επίζεο νη επηβαξχλζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ, ε επηβξάβεπζε ησλ 

αζπλεπψλ νθεηιεηψλ, ε εμάξηεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ λφκνπ απφ κειινληηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ε γηα αθφκε κία θνξά παξάηαζε ηζρπνπζψλ πξνζεζκηψλ πξνο 

νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ.   

 

εκαληηθνί όξνη:  λφκνο 4483/2017, Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, έζνδα, πεξηνπζία.  
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ABSTRACT  

 

According to article 102§§1 & 2 of the current Constitution of Greece, but also 

according to all the previous Constitutions, the Local Authorities enjoy financial 

independence. The state is obliged to take all the necessary measures to secure its 

financial independence and financially support them when it delegates 

responsibilities. 

 

This paper attempts to present the issues and challenges of the new Law 4483/2017 on 

the issues of economic operation, ηncomes and property of Local Authorities, as well 

as to evaluate these arrangements through a comparative analysis of the pre-existing 

and the new institutional framework. 

 

In terms of economic function, the law seeks to solve, among others, issues of correct 

and timely depiction of economic elements of local authorities and the smooth 

completion of co-funded European and national programs. 

From the analysis of the law, we see the benefits of the citizens from taking measures 

to relieve them from the burdens of the economic crisis as well as the benefits of the 

Local Authorities from measures to alleviate them. However, the burden on the 

budgets of ΟΣΑs, rewarding inconsistent debtors, dependence on the implementation 

of the law from future administrative acts, or once again extending existing deadlines 

for completion of procedures is also noted. 

 

Important Terms:  Law 4483/2017, Local Authorities, economic Operation, 

Incomes, property 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο 

  1.1.1. Λίγα ιόγηα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) απνηεινχλ ηνλ πην θνληηλφ ζηνλ 

πνιίηε θξαηηθφ ζεζκφ. Αληηκεησπίδνπλ θαη επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κε ζηφρν ηελ ζηήξημε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ηελ πξφνδν. (Αλδξνλίθε Θενηνθάηνπ, 

Πξόεδξνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, Γηεκεξίδα «Διεγθηηθό πλέδξην θαη Γήκνη: 

Γηαθάλεηα, Απνηειεζκαηηθόηεηα», Aζήλα, 2016).   

ηελ Διιάδα, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο, νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ππάγεηαη ηαπηφρξνλα ζηε 

δηθαηνδνζία δχν Ο.Σ.Α.: ελφο πξσηνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη Γήκνο ή Κνηλφηεηα, 

θαη ελφο δεπηεξνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη Πεξηθέξεηα. 

Ζ Κνηλφηεηα είλαη κηα νξγαλσκέλε αλζξψπηλε ζπιινγηθφηεηα πνπ μεπεξλά ην απιφ 

άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο, επεηδή αθξηβψο είλαη ηθαλή λα ζπγθξνηήζεη έλα ζπλεθηηθφ 

ζπκβνιηθφ ζχκπαλ, εληφο ηνπ νπνίνπ ελζσκαηψλνληαη νη άλζξσπνη-κέιε ηεο. Έρεη 

ηηο βαζχηεξεο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα, αλαδσνγνλείηαη θαη κπνιηάδεηαη απφ 

ηνπο δεζκνχο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη ηεο ελνξηαθήο νξγάλσζεο ζηα ρξφληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζηεξίδεη απνθαζηζηηθά ην γέλνο ηεο 

Ρσκηνζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη Κνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ δηαδξακάηηζαλ έλαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, απνθαζηζηηθφ θαη ζχλζεην νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληζκνχ, απνηειψληαο έλα είδνο 

απνηειεζκαηηθνχ αλαρψκαηνο θαη θνηλσληθνχ κεραληζκνχ πξνάζπηζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ γέλνπο ηεο Ρσκηνζχλεο.  

Γχν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ Κνηλνηήησλ είλαη ε απηάξθεηα 

θαη ε απηνδπλακία ηνπο. Αζθνχζαλ δε έλα είδνο πξσηνγελνχο εμνπζίαο, 

ππνθαζηζηψληαο σο έλα βαζκφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο θαη ρξηζηηαληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

Ρσκηψλ.  

Δθηφο απφ ηελ απηάξθεηα θαη ηελ απηνδπλακία, ε Κνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 

εμήο: 

 Δίλαη γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλε  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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 Αζθεί θνηλσληθή πνιηηηθή, θαιιηέξγεηα ηεο παηδείαο θαη ηεο κφξθσζεο ησλ 

κειψλ ηεο 

 Οξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε πξνλνκηαθέο παξαρσξήζεηο θαη 

έγγξαθεο ή θαη εζηκηθέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 

 Ζ εγεζία εθιέγεηαη σο επί ην πιείζηνλ δεκνθξαηηθά 

 Δπλνεί ηε δεκηνπξγία ζπληερληψλ, ζηλαθηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο 

 Αλαπηχζζεηαη εληφο ηεο ηζρπξφ αίζζεκα ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη ηζηνξηθήο κλήκεο 

(Απόςπαςμα από το βιβλίο «Των Ελλθνων οι Κοινότητεσ – Νάουςα - Η Δημογεροντία», του 

Νικολάου Ιντζεςίλογου, καιηγητθ κοινωνιολογίασ του δικαίου Νομικθσ Σχολθσ ΑΠΘ, 2016) 

 

   1.1.2. Η  γέλλεζε ηνπ λόκνπ 4483/2017                           

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο δπλακηθήο 

εξκελείαο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. (Αλδξνλίθε Θενηνθάηνπ, Πξόεδξνο ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, Γηεκεξίδα «Διεγθηηθό πλέδξην θαη Γήκνη: Γηαθάλεηα, 

Απνηειεζκαηηθόηεηα», Αζήλα, 2016). 

Οη λόκνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο θάζε θνηλσλίαο, δηδάζθεη ήδε απφ ην 1748 ν 

Μνληεζθηέ ζην ζχγγξακκά ηνπ «ην Πλεχκα ησλ λφκσλ». Ζ εμειηθηηθή ζεσξία 

ηνπνζέηεζε ηε κεηαβνιή ησλ λφκσλ ζηε ρξνληθή ηεο δηάζηαζε θαη ηελ ηάζε ηεο πξνο 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ε πεξηφδνπο θξίζεσλ, φπσο κία βαζεηά νηθνλνκηθή θξίζε, νη 

λνκηθνί θαλφλεο πνπ δελ απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθνί, ζα ρξεηαζηεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα θαηαξξεχζνπλ, γηα λα επηδήζνπλ εθείλνη πνπ αληηζηάζεθαλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θξίζε. Χζηφζν, ε πξνζαξκνγή απηή ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ 

εμαξηάηαη απφ ηε δνκή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν είλαη εληαγκέλνη, θαη 

εδψ αλαθχπηεη ε αλάγθε ηεο πξαμηνινγηθήο, δπλαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Όπνηα 

ζεσξία πεξί δηθαίνπ αθνινπζήζεη θάπνηνο, ηα ξεζέληα ηνπ Ακεξηθάλνπ δηθαζηή θαη 

λνκνζέηε Oliver Wendel Holmes,  «ε δσή ηνπ δηθαίνπ ήηαλ πάληα ε εκπεηξία» θαη «ην 

δίθαην είλαη έλα πείξακα», απνδίδνπλ έλα θαζνξηζηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο κεηαβνιήο ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ.  
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Ζ αλάγθε χπαξμεο ελφο πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ηνπο ΟΣΑ πνπ ζα επηιχεη εξκελεπηηθά 

πξνβιήκαηα παιαηνηέξσλ δηαηάμεσλ, είρε ήδε θαλεί αξθεηφ θαηξφ πξηλ. Οη  

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ ΟΣΑ 

δηήξθεζαλ δχν ρξφληα θαη δηεμήρζεζαλ κέζσλ δχν δηαβνπιεχζεσλ επί ησλ 

πξνηάζεσλ: ε πξψηε δηαβνχιεπζε μεθίλεζε ηελ 16ε Ηνπλίνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε 

ηελ 19ε Ηνπλίνπ 2015 -κε 52 ηφηε άξζξα θαη 233 ζρφιηα επί απηήο -θαη ε δεχηεξε 

μεθίλεζε ηελ 26ε Απγνχζηνπ 2016 θαη νινθιεξψζεθε ηελ 5ε επηεκβξίνπ 2016 - κε 

144 ηφηε άξζξα κε 870 ζρφιηα επί απηήο. Ακθφηεξεο νη δηαβνπιεχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ζρεηηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(http://www.opengov.gr/ypes/?p =2813). χκθσλα κε ηε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ ζηνλ ηζηφηνπν http://www.real.gr ηελ 17-07-2017: «Σν λνκνζρέδην ηνπ 

ΤΠ.Δ απνηειεί πξντόλ ελόο εμαληιεηηθνύ δηαιόγνπ κε ηνπο θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο 

γη’ απηό θαη ηπγράλεη ηεο απνδνρήο ηνπο». 

 

Ο λφκνο 4483/2017 έρεη ζπληαρζεί κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή ινγηθή ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ: λα πεξηιακβάλνληαη εληφο ελφο λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

δεηήκαηα δηαθφξσλ θαηεπζχλζεσλ, αιιά έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, ζην 

πξνο αλάιπζε λνκνζέηεκα ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο είλαη νη ΟΣΑ. Ο λνκνζέηεο, 

ήηνη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, σο επνπηεχσλ θνξέαο, εληνπίδεη θαη ζπιιέγεη 

πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο stakeholders (ελδηαθεξφκελνη παληφο 

είδνπο) ησλ ΟΣΑ (Ννκηθά Πξφζσπα πνπ επηβιέπνληαη απφ ηνπο ΟΣΑ, αηξεηνχο, 

ππαιιήινπο) θαη κε έλα λνκνζέηεκα πνπ νλνκάδεη «πνιπλνκνζρέδην» πξνζπαζεί λα 

ηα ξπζκίζεη θαη λα ηα επηιχζεη .  

Σν ρέδην ηνπ λφκνπ κε 119 άξζξα ππεβιήζε απφ ην ΤΠ.Δ ηελ 03/04/2017 κε 

ηίηιν: «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) – 

Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηα νηθνλνκηθά θαη ην πξνζσπηθό 

ησλ Ο.Σ.Α. – Δπξσπατθνί Όκηινη Δδαθηθήο πλεξγαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 

θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ηελ 13ε Ηνπιίνπ θαη εηζήρζε ζηελ Οινκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ηεζεί ζε ςεθνθνξία. Ζ ζπδήηεζε θαη ε ςήθηζε ηνπ νινθιεξψζεθε ηελ 26/7/2017 θαη 

έιαβε ηνλ αξηζκφ 4483/2017. Γεκνζηεχζεθε ζην Σεχρνο Α ΄ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβέξλεζεο ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2017 κε αξηζκφ 107, πεξηέρνληαο ηειηθά 169 άξζξα, 

κεηά απφ θαηάζεζε ηξνπνινγηψλ, θαη απφ ηφηε ηζρχεη σο λφκνο ηνπ Κξάηνπο. 

1.2  Μεζνδνινγία θαη δνκή ηεο εξγαζίαο  

Κχξηα εξσηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ λφκνπ είλαη:  
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1) αλ νη λνκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ 

θαη  

2) αλ είλαη εθηθηή ε άκεζε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ θαη 

ελ ηέιεη ηνπ ίδηνπ ηνπ λφκνπ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζαθή δηνηθεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

βαζίζηεθε ζε πνηνηηθή έξεπλα, δειαδή ζε πξσηνγελείο πεγέο. Οη πιεξνθνξίεο 

αληιήζεθαλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη εζληθή λνκνινγία, κε παξάιιειε 

αλαδήηεζε θαη ζε δεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο βηβιηνγξαθία θαη ζρεηηθέο δηαδηθηπαθέο 

αλαθνηλψζεηο θαη απφςεηο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο κηθξήο έσο ζήκεξα πεξηφδνπ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ -ν νπνίνο θαηέζηε λφκνο ηνπ Κξάηνπο θαη ηζρχεη απφ ηελ 31
ε
 

Ηνπιίνπ 2017-, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θξίζεηο ή απφςεηο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν.  

Σν παξφλ πφλεκα απνηειείηαη απφ πέληε Κεθάιαηα: ζην πξψην γίλεηαη κία εηζαγσγή 

ζην ζέκα, κε κία αλαθνξά ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία αθνξψληα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ζηελ Διιάδα θαη κία αλαθνξά ζηνπο γελεζηνπξγνχο ιφγνπο ηνπ ππφ ζπδήηεζε λφκνπ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, εηζεξρφκελνη πιένλ ζην θπξίσο ζέκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αλαιπζνχλ ηα δεηήκαηα πεξί ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, ήηνη ηα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ νξζή θαη έγθαηξε απεηθφληζε ησλ  νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ΟΣΑ, κε ηηο πξνθιήζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηηο δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο ΟΣΑ 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη κε ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ν λένο 

λφκνο επηθέξεη.  

Σν ηξίην Κεθάιαην παξνπζηάδεη ηα ζέκαηα ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ ΟΣΑ, ήηνη ηνπο ηξφπνπο αχμεζεο ησλ εζφδσλ, ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο 

νηθνλνκηθήο δηεπθφιπλζεο ησλ πνιηηψλ.  

Σν ηέηαξην Κεθάιαην απνπεηξάηαη λα αμηνινγήζεη ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαζψο θαη λα 

ζπγθξίλεη ην πξνυπάξρνλ θαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζε ηξία επίπεδα: σο πξνο ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ δηαθαίλνληαη γηα ηνπο πνιίηεο, σο πξνο ηελ αξσγή πνπ παξέρεηαη 

πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη σο πξνο ηηο ηπρφλ σθέιεηεο γηα ην Κξάηνο. Δπίζεο παξαηίζεληαη 

θαη αλαθνξέο σο πξνο ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνζθφκκαηα πνπ δηαθαίλεηαη λα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ.  

Σέινο, ην Πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπγθεληξψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη απφ ηηο αλσηέξσ αλαιχζεηο θαη ζπγθξίζεηο θαη παξνπζηάδεη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνο αλάιπζε ξπζκίζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:  

Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ΟΣΑ  

2.1  Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζεκεία ηνπ λένπ λφκνπ φπνπ ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα επξχηεξεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ φπσο ε Οξζή θαη έγθαηξε 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΣΑ, ε ζπλέρηζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε 

ππνρξεσηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ επέξρεηαη κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο. 

2.2  Εεηήκαηα νξζήο θαη έγθαηξεο απεηθφληζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

χκθσλα κε ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014, ν Γεκφζηνο ηνκέαο 

πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε, ηα εθηφο απηήο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη ηηο εθηφο απηήο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 3429/ 2005 (Α’314), αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ Γεληθή Κπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηξία ππνζχλνια, 

(απνθαινχκελα ππνηνκείο): ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ). Οη θνξείο εθηφο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (εθεμήο «ινηπνί θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο»), πξνζδηνξίδνληαη, αλά ππνηνκέα, απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη 

απνηεινχλ μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ή απφ ΟΣΑ. 

Ο Τπνηνκέαο ΟΣΑ πεξηιακβάλεη: (αα) ηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ηνπο 

Γήκνπο (OTA A’ βαζκνχ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο (OTA B’ βαζκνχ) θαη (ββ) ηα λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ, 

ειέγρνληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ. 

 Οη ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ απνηεινχλ Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε 

ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκνχ (ΔΛ 1995) (European System of Accounts –

ESA.   
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Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία, κε βάζε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηαξηίδνληαη θαη απνζηέιινληαη απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ. ΣΑΣ.) ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Eurostat) εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ.  

Δπίζεο ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνο  (ΓΛΚ) παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ 

εηεζίσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη αζθεί 

απνινγηζηηθφ έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε  

Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ  ηα  άξζξα 40, 41, 44   (βι. ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ην 

πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ) ζεζπίζηεθαλ κε ζθνπφ φινη αλεμαηξέησο νη ΟΣΑ α΄ θαη 

β΄ βαζκνχ αιιά θαη ηα επνπηεπφκελα απφ απηνχο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. (πνπ 

εληάζζνληαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) λα δηεπθνιχλνληαη θαη λα ηνπο 

παξέρνληαη ιχζεηο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νχηε λα δπζθνιεχνληαη ζηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ζηφρν αθελφο λα απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα 

θαη απνιχησο λνκφηππα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο (έζνδα, έμνδα, απνινγηζκνί 

θιπ) αθεηέξνπ λα ηα απνζηέιινπλ εγθαίξσο ζηηο ηεξνχκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

λνκνζεηψληαο: 

 Σελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Κνζηνιφγεζεο ζηα δεκνηηθά ηδξχκαηα, ηηο 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε-ινγηζηή θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

Λνγηζηηθνχ ηνπ ρεδίνπ, θαη γηα ηνπο δχν βαζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 Σελ ππνρξέσζε απάλησλ ησλ Φνξέσλ θαη ησλ δχν βαζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ελεκέξσζεο κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζηηο 

ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαζψο θαη ηηο θπξψζεηο γηα ηελ κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

 Σελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηακεηαθήο θαη ελ γέλεη ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ησλ ηδξπκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ, απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηεο 

νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

Σειηθφο απψηαηνο ζηφρνο ηπγράλεη ε φζν αθξηβέζηεξε δπλαηή απεηθφληζε ηεο –

κεληαίαο θαη εηήζηαο- νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα σο εθ ησλ σλ 
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νπθ άλεπ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία (ππ’αξηζκ. 74712/29-12-2010 (ΦΔΚ 2043 Β΄) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Απ&ΖΓ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 4320/2-2-2012 (ΦΔΚ 

703 Β΄)  Απφθαζε ηνπ ΤΠΔ, ε ππ’αξηζκ. 74713/29-12-2010 (ΦΔΚ 2043 Β΄) 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απ&ΖΓ, θαη ε ππ’αξηζκ.53/47473/17-12-2012 

εγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔ «Έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ Κφκβνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ θαη πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο απφ απηνχο)».   

 

2.3  Πξνθιήζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο, πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε 

πιήξεο αμηνπνίεζε πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ απηά παξέρνπλ ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη ην άκεζν δεηνχκελν κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαηαθφξπθεο πηψζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ππέξ 

ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ζπλερνχο απνςίισζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ιφγσ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ, έλεθα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλαζθάιεηαο πνπ απηή 

παξάγεη.  

ε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απηνχ ηνπ είδνπο, ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα θαζίζηαληαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο επθαηξίεο  

αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ θαη παξάιιεια βειηίσζεο, φρη κφλνλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο κέζσ ηεο εηζξνήο ησλ πφξσλ, αιιά θαη ησλ παξερνκέλσλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνχ απνδεηά έηη πεξαηηέξσ ζε ζπλζήθεο καθξνρξφληαο 

θξίζεο, φπσο απηή πνπ δνχκε,  ε Σνπηθή Κνηλσλία:  κεηά ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, νη πνιίηεο έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζηήξηγκα ηελ 

Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε (Παηδηθνί ζηαζκνί, Κ.Γ.Α.Π., Βνήζεηα ζην ζπίηη, ζπζζίηηα, 

θνηλσληθά παληνπσιεία, ηαηξεία, θαξκαθεία, θ.α.). Πψο ζα κπνξέζεη φκσο απηή λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπο, κε κεησκέλα έζνδα; 

Δπίζεο είλαη άμην αλαθνξάο φηη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, εθηφο ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ, απνηεινχλ επηπξνζζέησο θαη πεγή εηζνδήκαηνο γηα κεγάιν 

αξηζκφ πνιηηψλ, αθνχ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε κία ρψξα κε δπζζεψξεηα 

πνζνζηά αλεξγίαο, απνηεινχλ δε επίζεο θαη έλα απφ ηα ειάρηζηα ελαπνκείλαληα 

εξγαιεία αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα.  

Ο λφκνο, ζεζπίδνληαο ηα άξζξα 16§2, 21, 23, 101 θαη 104 (βι. ζην ζρεηηθφ 

Παξάξηεκα ην πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ) ζηνρεχεη ζην λα κελ αγθπιψλνπλ νη 
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δηαδηθαζίεο ζπλέρηζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ απφ 

πθηζηάκελεο δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ζεζπίδνληαο : 

 Σελ θαηά παξέθθιηζε ηνπ λφκνπ απαγφξεπζε ιχζεο ησλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε ελεξγά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα, έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπο. (άξζξν 16) 

 Σελ αλάιεςε ή ηε ζπλέρηζε πινπνίεζεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ή πξνγξάκκαηα πνπ επηδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

ή ε κεηεμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 

ηνπ ΔΠΑ, πνπ πινπνηνχληαλ απφ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ησλ Ο.Σ.Α. (άξζξν 21) 

 Σελ παξακνλή ζε ηζρχ θαη ιεηηνπξγία δηαδεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ 

έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιεπφηαλ ζηε ζπζηαηηθή ηνπο 

πξάμε θαη ζπκκεηείραλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηνπο, πξνο 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, κεηά απφ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο (άξζξν 23) 

 Σελ θάιπςε απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α., θαη απφ θάζε είδνπο ηαθηηθά ή 

έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδά ηνπο, ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» πνπ πινπνηνχληαη απφ Ννκηθά ηνπο 

Πξφζσπα, αλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπο (άξζξν 101) 

 Ζ παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ), ησλ Κέληξσλ Γηεκέξεπζεο -Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΔΓΖΦ) θαη Κέληξσλ ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζψλ Οκάδσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ   

θνξέσλ ησλ Ο.Σ.Α., έσο ηελ έληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξάμεσλ ή ηελ ππνγξαθή 

ησλ πκβάζεσλ γηα ηηο Πξάμεηο απηέο ή ηε κεηεμέιημε απηψλ ζην πιαίζην ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014- 2020 ηνπ ΔΠΑ (άξζξν 104) 

θνπφο είλαη, εληφο ηνπ πθηζηακέλνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο,  θακία ππάξρνπζα λνκνζεηηθή παξάβιεςε, αληίζεηε ξχζκηζε, ή 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ, λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή  νινθιήξσζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη 

απφ ηνπο ΟΣΑ.  
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2.4 Γηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο ΟΣΑ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην κεγαιχηεξν ζχκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ  δξακαηηθή κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξσηφγλσξε, γηα ηα ειιεληθά θαη  ηα επξσπατθά δεδνκέλα, πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ, αιιά θαη απφ ηε κείσζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

Καηά ηα ηειεπηαία νθηψ ζρεδφλ έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ΟΣΑ ππέζηεζαλ 

κεγάιεο αιιαγέο επί ησ ρείξσ σο πξνο ηα έζνδά ηνπο: ε θαηαθφξπθεο πηψζε ησλ 

ηδίσλ εζφδσλ ηνπο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ησλ πνιηηψλ, ε ηεξάζηηα 

κείσζε σλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ε κείσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ δαλεηνδφηεζεο, αιιά απφ ηελ άιιε ην απμεκέλν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο 

πνπ επηβάινπλ νη λένη δεκνζηνλνκηθνί Καλφλεο, είλαη νξηζκέλα απφ ηα θαηλνθαλή 

δεηήκαηα πνπ νη ΟΣΑ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ αζξνηζηηθά.   

H πνξεία ηεο εμέιημεο ησλ ΚΑΠ (2011-2017) βάζεη ησλ εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη νη εμήο: Απφ 3.739,90 εθαη. επξψ ην 2011, νη ΚΑΠ 

κεηψζεθαλ ζηα 2.348,00 εθαη. επξψ ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ 2017 

θαηαγξάθνληαο ζπλνιηθή κείσζε 37,22%. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, νη Γήκνη, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, επέδεημαλ ηδηαίηεξε 

επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο. 

Καηφξζσζαλ θαη απνξξφθεζαλ κεγάιεο πεξηθνπέο επηρνξεγήζεσλ, θαζψο απφ ην 

2009 έσο ην 2014, απηέο μεπέξαζαλ ην 60%. Παξάιιεια ήηαλ απφ ηνπο θνξείο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ πξνζέθεξαλ ζπλερψο πιενλάζκαηα ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2014, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξψηνπ Βαζκνχ, 

πεξηφξηζαλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 70%.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο μεπέξαζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζηεξίρζεθε ζηε ρξεζηή δηαρείξηζε, ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο 

ζε πηζηνιεπηηθνχο θηλδχλνπο θαη ζηελ ηακεηαθή ηνπο εμπγίαλζε. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ν λφκνο 4483/2017 κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 26, 

39, 45, 49, 50, 64, (βι. ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ην πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ)  

πξνζπαζεί λα δηεπθνιχλεη ηνπο ΟΣΑ σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 

επηβαξχλζεηο, φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο αλσηέξσ πξναλαθεξφκελεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Γηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πεηξειαηνεηδψλ θαη ηξνθίκσλ γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξχκαηα ησλ ΟΣΑ  β΄  βαζκνχ. 

(άξζξν 26) 

 Γηεπθνιχλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ησλ ΟΣΑ ά βαζκνχ. 

(άξζξν 39) 

 Απαιιάζζεη ηηο βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ ΟΣΑ πξνο ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απφ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο, κε αλαδξνκηθή ηζρχ  απφ ηελ 24/12/2014. (άξζξν 45) 

 Γηεπθνιχλεηαη ε ινγηζηηθή κεηαθνξά πηζηψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα 

ηνπο ΟΣΑ ά βαζκνχ (άξζξν49) 
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 Σαθηνπνηεί νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπο πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (άξζξν 50) 

 Απαιιάζζεη ηνπο ΟΣΑ απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηά ηνπο θαη γηα φζα είλαη παξαρσξεκέλα γηα 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο (άξζξν 64) 

2.5  Αφξηςη δαπανϊν ΟΤΑ 

 
Ο λένο λφκνο 4483/2017 αζθεί επηξξνή ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη κε 

έλαλ άιιν ηξφπν, πεξηιακβάλνληαο ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο απμάλνληαη νη δαπάλεο 

ησλ Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είηε εθάπαμ (φπσο πρ κε ηελ ρξεκαηηθή παξνρή 

ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο παξνρήο Γάιαθηνο πνπ ηπρφλ δελ δφζεθαλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηα έηε 2012-2016), είηε δηαξθψο, κε αχμεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο (φπσο πρ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαηά ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ).  

 

ην παξφλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κία ζεζκνζεηεκέλε αχμεζε δαπαλψλ ζε Φνξέα 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαληάδεη ηνπιάρηζηνλ αθαηαλφεηε, ζε έλα πιαίζην φπνπ 

γίλνληαη αηέξκνλεο πξνζπάζεηεο είηε λα κεησζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο είηε λα 

παξακείλνπλ ηνπιάρηζην ζηαζεξέο. χκθσλα φκσο κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ 

λφκνπ, ηνχηνπ ζπκβαίλεη δηφηη θξίλνληαη ζεκαληηθέο νη ξπζκίζεηο σο πξνο άιια πεδία 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ, νπφηε ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ είλαη 

ηξφπνλ ηηλά «αλαγθαίν θαθφ», ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, φπσο πρ ε 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 33 πεξί ηεο παξνρήο αληηκηζζίαο ζε φινπο ηνπο ππεξεηνχληεο 

αληηδεκάξρνπο.  

Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 15, 32, 33, 35, 38, 97 θαη 98 (βι. ζην ζρεηηθφ 

Παξάξηεκα ην πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ), ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

ηνπ λφκνπ, άιινηε, (σο πξνο ην άξζξν 33) : «ηθαλνπνηεί ηελ αξρή  ηεο ηζόηεηαο ελώ 

ηαπηόρξνλα επλνεί ηε ζπµµεηνρή ηθαλώλ πξνζώπσλ, ρσξίο νηθνλνµηθή δπλαηόηεηα, ζε 

ζεµαληηθέο ζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», άιινηε (σο πξνο ην άξζξν 15) : 

«δίδεηαη παξάηαζε ζε πξνεγνύµελε αληίζηνηρε ξύζµηζε πνπ είρε εηζαρζεί µε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4257/2014 θαη ε νπνία πξνέβιεπε ηελ δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ησλ 

αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ από ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. µέρξη ηηο 30.6.2015.». 

Άιινηε πάιη, θαη ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 102§5 εδάθην  3ηνπ ηζρχνληνο 

πληάγκαηνο:  «Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ από θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά όξγαλα 

ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

αληίζηνηρσλ πόξσλ», κε ην άξζξν 32 ηνπ λόκνπ 4483/2017, «νη ΟΣΑ κπνξεί λα 

παξέρνπλ δσξεάλ ζίηηζε θαη θαηάιιειν θαηάιπκα δηακνλήο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, 

ηνπο ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, θαη ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, 

ην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ Δ.Κ.Α.Β., ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ 
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θαη ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ» ρσξίο φκσο λα γίλεηαη 

θακία κλεία ζε αληίζηνηρε κεηαθνξά πφξσλ.  

ηα πιαίζηα ζπλεπψο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ ά θαη β΄ 

βαζκνχ, ν λφκνο 4483/2017 νδεγεί ζε απμήζεηο δαπαλψλ ησλ αλσηέξσ Φνξέσλ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, ρσξίο αληίζηνηρε κλεία ηνπ κε πνηα αληίζηνηρα έζνδα ζα θαιπθζνχλ 

νη extra δαπάλεο απηέο, κε: 

 Σελ αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαηξηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ επνπηεχεη κεηά ηε ιχζε ηνπο (άξζξν 15) 

 Την παροχή δωρεάν ςίτιςησ και κατάλληλου καταλφματοσ διαμονήσ ςτουσ 

υπαλλήλουσ τουσ, τουσ ιατροφσ και νοςηλευτζσ του Κζντρου Υγείασ, και των 

δημόςιων νοςοκομείων, το προςωπικό τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ 

Σϊματοσ, τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ, του Ε.Κ.Α.Β., τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων 

των βαθμίδων και τουσ αναπληρωτζσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βαθμίδων (άξζξν 

32) 

 Σελ παξνρή αληηκηζζίαο ζε φινπο ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηεο θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ (άξζξν 

33) 

 Την κάλυψη του κόςτουσ των αναγκϊν αναπηρίασ  ςε ό,τι αφορά τα αυξημζνα 

καθήκοντα τησ θζςησ ευθφνησ, εάν ο επιλεγείσ αιρετόσ είναι άτομο με κινητική 

αναπηρία, τυφλό, ή άτομο με προβλήματα όραςησ, κωφό ή βαρήκοο (άξζξν 35) 

 Σελ επαλαζχζηαζε δχν ζέζεσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο (άξζξν 38) 

 Σελ εθάπαμ ρξεκαηηθή παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο 

παξνρήο Γάιαθηνο πνπ ηπρφλ δελ δφζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηα έηε 

2012-2016 (άξζξν 97)  

 Σελ επέθηαζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα δηθαηνχληαη λα 

ιακβάλνπλ κεληαίν επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο (άξζξν 98) 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΣΡΊΣΟ  :  

Έζνδα θαη πεξηνπζία ΟΣΑ  

3.1 Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζεκεία ηνπ λένπ λφκνπ φπνπ ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα αθνξψληα ηα έζνδα θαη ηελ πεξηνπζία ησλ ΟΣΑ θαη κε πνηνπο λένπο ηξφπνπο 
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θαη δηαδηθαζίεο απνπεηξάηαη ν λφκνο λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ 

αιιά θαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα απινπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ψζηε λα αμηνπνηείηαη 

θαιχηεξα ε πεξηνπζία ηνπο, σο κέζν αχμεζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπο, ψζηε λα 

κεηψλεηαη φζν είλαη δπλαηφ ε εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, 

πνπ είλαη ην δεηνχκελν γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ Κξαηηθψλ δαπαλψλ.  

3.2 Σξφπνη αχμεζεο εζφδσλ ΟΣΑ 

Ζ ζηήξημε ζε ίδηνπο πφξνπο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα κηα απηφλνκε παξνπζία 

ηεο ΣΑ θαη θπξίσο γηα ηελ αμηνπνίεζε, φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

απνθέληξσζεο. 

Γεληθήο θχζεσλ δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ πεξηέρνληαη θαη ζηνλ 

Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο (ΔΥΣΑ), ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 

1850/1989 θαη έρεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, ππεξλνκνζεηηθή 

ηζρχ, (βι. Σάρνπ Αλ. ,Απηνδηνίθεζε- Σα δηεζλή πιαίζηα, ΣΑ/5 1993, ζει. 37, 

Φηιίππνπ Γηνλ. , Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα 

ηνπο ειιεληθνχο ΟΣΑ, ΓηΓηθ. 1995, ζει. 285) . 

ην άξζξν 9 ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ: «Οη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηθαίσκα, ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, ζε έζνδα (πόξνπο) ίδηα, επαξθή, ηα νπνία κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ ειεύζεξα 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγνη κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

από ην ύληαγκα ή ην λόκν». 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο  πεξηφδνπ απηήο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα φζν ην δπλαηφ 

πεξηνξηζκφ  ησλ Κξαηηθψλ δαπαλψλ, θαη, θαηά ζπλέπεηα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ  

ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο, σο απφξξνηα ησλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ εθαξκφζηεθαλ ζσζηά ηα θξηηήξηα 

ππνινγηζκνχ ησλ ΚΑΠ φπσο νξίδεη ν Ν.3852/2010 (άξζξν 260) αθαηξψληαο 

νπζηαζηηθά θνξνινγηθά έζνδα πνπ αλήθνπλ ζηελ ΣΑ. 

Οη πφξνη πνπ πξφθεηηαη λα απνδνζνχλ ζηνπο ΟΣΑ σο ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 

2018, πξνζδηνξίδνληαη ζηα 3,265 δηζ. επξψ, κεησκέλα θαηά 138 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζηφρν ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο 

2018 – 2021.  

Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ιφγσ νηθνλνκηθήο χθεζεο, 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή απιά πνιηηηθψλ επηινγψλ, δεκηνπξγεί πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ΟΣΑ, ζηα έμνδα ησλ νπνίσλ 

θπξηαξρνχλ νη αλειαζηηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο πνιχ κηθξέο πηζαλφηεηεο έρνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, λα πεξηνξηζηνχλ. Αληίζεηα, ηα ίδηα έζνδα κπνξνχλ λα 

εγγπεζνχλ κία ζρεηηθά ζπλερή ρξεκαηνδνηηθή ξνή, κε πξνβιέςηκεο θαη 

πεξηνξηζκέλεο απνθιίζεηο. («Σα νηθνλνκηθά ηεο Σ.Α: Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο», 

Ράιιεο Γθέθαο , Αζήλα 2017) 
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Μέζα ζε απηφ ην δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαη ν λφκνο 4483/2017 απνπεηξάηαη λα 

ζπκβάιιεη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ- ησλ 

εζφδσλ εθείλσλ, δειαδή, πνπ κε ίδηα κέζα νη ΟΣΑ δηεθδηθνχλ θαη εηζπξάηηνπλ απφ 

ηνπο πνιίηεο, κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 46, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 134, 135 

(βι. ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ην πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ), θαη αλαιπηηθά: 

 Με ηελ παξαθξάηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ δαπάλεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο ησλ ΝΠΓΓ ησλ Γήκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηα νπνία εμνθινχληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ πνπ ηα έρεη 

ζπζηήζεη (άξζξν 46) 

 Με ηελ εθ λένπ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ζε 100 δφζεηο 

(άξζξν 52) 

 Με ηε ζεζκνζέηεζε σο έζνδν απνθιεηζηηθά ησλ Γήκσλ ησλ πνζψλ πνπ ζα 

εηζπξάηηνληαη απφ παξαβάζεηο θαη επηβαιιφκελα πξφζηηκα εθ ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ 

(λφκνο 4039/2012) (άξζξν 54). 

 Με ηελ επηβνιή εηδηθνχ πξνζηίκνπ γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

απνζεθεχζεσο παληφο είδνπο αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ απζαίξεηα  

θνηλφρξεζην ρψξν θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ 

ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπ θαηαιεθζέληνο 

ρψξνπ (άξζξν 55) 

 Με ηελ επαλαθνξά ηεο Βεβαίσζεο κε νθεηιήο Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

(ΣΑΠ) σο απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ ηεο ζχληαμεο ζπκβνιαίσλ παληφο 

είδνπο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ (άξζξν 59) 

 Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 20 ηνπ λ. 2539/1997) 

πεξί ηεο επηβνιήο ηνπ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθελφο κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ ππαγσγή ζην αλσηέξσ ηέινο ησλ αλάινγσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ 

θαζψο θαη ησλ ζρνιψλ θαηαδχζεσλ (άξζξν 62) 

 Με ηελ  αχμεζε ησλ πνζνζηψλ επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην 

δηθαίσκα ρξήζεο πφζηκνπ χδαηνο ππέξ ησλ δήκσλ ζε πνζνζηφ απφ 3 ηνηο 

ρηιίνηο έσο 5 ηνηο ρηιίνηο θαη απφ 3 ηνηο ρηιίνηο έσο θαη 3,5 ηνηο ρηιίνηο, φηαλ 

γίλεηαη πξφζκημε ηνπ λεξνχ κε ρπκνχο θαζψο θαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

είζπξαμεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαζψο ν ππφρξενο ππνρξενχηαη πιένλ λα 

θαηαβάιεη ν ίδηνο ην ζρεηηθφ δηθαίσκα θαη κάιηζηα κέζα ζην πξψην 

δεθαήκεξν  ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ (άξζξν 

63) 

 Με ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα αιιά θαη γηα φιεο ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ ηεξνχλ αξρεία κε 

θνξνινγηθά ζηνηρεία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ηα παξέρνπλ 

ακειιεηί ζηνπο ΟΣΑ, φηαλ ηα αηηνχληαη, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηα λφκηκα 

έζνδά ηνπο θαη λα νινθιεξψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο λνκφηππα θαη 

νξζά (άξζξν 65) 

 Με ηε δπλαηφηεηα παξαρψξεζε ρξήζεο πιαηεηψλ θαη άιισλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ έλαληη ηέινπο, ρσξίο δεκνπξαζία, κε απιέο, ρσξίο γξαθεηνθξαηία 
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δηαδηθαζίεο, ψζηε θαη νη πνιίηεο λα εμππεξεηνχληαη αιιά θαη νη Γήκνη λα 

εηζπξάηηνπλ έζνδα λνκίκσο (άξζξν 66) 

 Με ηε δπλαηφηεηα νη δήκνη, ηα ΝΠ απηψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαζψο θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ) λα εθπνηνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξαζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 ηα πιηθά ή 

θαη ηελ ηπρφλ παξαγφκελε ελέξγεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρσξηζηή 

ζπιινγή, ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη 

αλάθηεζε ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) θαη ησλ βηναπνβιήησλ 

(άξζξν 134) 

 Με ηελ άζξνηζε ζηνπο ππφρξενπο λα θαηαβάιινπλ ην ηέινο απνρέηεπζεο, ην 

ηέινο ρξήζεσο ππνλφκνπ θαη ην εηδηθφ ηέινο θχθινπ λεξνχ ηέιε  θαη  ην 

ειιεληθφ δεκφζην (άξζξν 135) 

 

3.3  Θέκαηα δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ΟΣΑ 

Μία αθφκε άμηα παξαηήξεζεο ελφηεηα ξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρεη ην παξφλ 

πνιχλνκνζρέδην σο πξνο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο.  

Μέζα ζε έλα δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ αθελφο ε ζηήξημε ζε ίδηνπο πφξνπο 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα κηα απηφλνκε παξνπζία ηεο ΣΑ ζηελ πνιηηηθή 

ζθελή θαη θπξίσο γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

απέλαληη ζηελ θεληξηθή εμνπζία, θαη αθεηέξνπ ε ζπλερήο πξνζπάζεηα λα 

νινθιεξσζεί ε εηθφλα ηνπ «έρεηλ» ηνπ Γεκνζίνπ (πνηα είλαη ηειηθά ε πεξηνπζία πνπ 

αλήθεη ζην επξχηεξν Κξάηνο), θηλνχληαη θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 4483/2017 πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ.  

Σα ζρεηηθά άξζξα είλαη ηα 69,70,71,72 θαη 73 (βι. ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ην πιήξεο 

θείκελν ησλ άξζξσλ), ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα εμήο δεηήκαηα: 

 Απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο» ελφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη 

ξπζκίδεηαη κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ε δηάδνρε θαηάζηαζή ηεο φηαλ απηφ 

ιπζεί ή θαηαξγεζεί (άξζξν 69) 

 Γηεπθνιχλεηαη ε πινπνίεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ ΠΓ 242/1996, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη θάζε πξάμε εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο θαη 

θηλεηήο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ β΄ βαζκνχ (εθκίζζσζε, δσξεά, παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο, εθπνίεζε, κίζζσζε θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη θηλεηψλ 

πξαγκάησλ) (άξζξν 70) 

 Μεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο δήκνπο, ζηελ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ, αθίλεηα, ραξαθηεξηζκέλα, ζηα νηθεία ξπκνηνκηθά ζρέδηα, 

σο θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζρνιηθήο ζηέγεο, ηα νπνία κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηήιζαλ ζηηο πξψελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη 
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αλήθνπλ πιένλ ζηηο πεξηθέξεηεο θαηά θπξηφηεηα, ρσξίο λα έρνπλ αλεγεξζεί ζε 

απηά ζρνιηθέο κνλάδεο  (άξζξν 71) 

 Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία γηα ηε κεηαγξαθή ζηα νηθεία άκηζζα ή έκκηζζα 

ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία, ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ 

(άξζξν 72) 

 Θεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθψλ 

αθηλήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα φξηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαζψο 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ, θνηλσθειψλ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δξάζεσλ 

(άξζξν 73) 

 

3.4Γηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο πνιίηεο  ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Ζ ειιεληθή θξίζε ρξένπο νδήγεζε ζηελ επηβνιή ελφο πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ ιηηφηεηα εθαξκφζηεθε ζε κηα νηθνλνκία 

πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζε χθεζε κε απνηέιεζκα απηή λα βαζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Σν 2013 ην ΑΔΠ ήηαλ θαηά 23% κηθξφηεξν απφ ην 2007 πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε 

δξακαηηθή πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. (Διιεληθή Δπηζεώξεζε Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο, Υνπιηάξαο Α., παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 2014, εηζαγσγή). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο 

εδψ θαη νθηψ πεξίπνπ έηε,  απνηειεί ηε κία απφ ηηο δχν θάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, φηαλ δειαδή ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ζπξξίθλσζε. 

Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ιέκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ι.π  

(ΚΟΤΦΑΡΗ Γ., 2010, «Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο», Πεξηνδηθό ‘’Υξήκα’’, Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο.)   

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, 

δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ 

επεκεξία θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην, 

ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία. (Marmot Mg, Bell 

R.,(2009) , «How the financial crisis affect health?», Department of Epidemiology 

and Public Health, London,ζει. 13-14) 

Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, θαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πιήξνπο θαηάξξεπζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε Διιάδα νδεγήζεθε αλαγθαζηηθά ζηελ επηβνιή 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαζψο θαη ζην θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ 
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γηα κία εβδνκάδα, θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ππφ ηξαπεδηθφ θεθαιαηαθφ 

πεξηνξηζκφ θαη έιεγρν (Capital Controls).  

Μέζα ζε απηφ ην δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ αθελφο ν πνιίηεο καζηίδεηαη απφ 

πςειφηαηε θνξνινγία (εθφζνλ νη θφξνη απνηεινχλ ηζρπξφ κέζν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο)  θαη αθεηέξνπ, ζηα 

πιαίζηα ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ δηεθδίθεζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ, νη ΟΣΑ εθαξκφδνπλ 

πιένλ φια ηα λνκνζεηηθά ηνπο κέζα γηα λα εηζπξάμνπλ ηα νθεηιφκελα ησλ πνιηηψλ, 

θηλνχληαη θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 4483/2017 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο πνιίηεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπο πξνο 

ηνπο  ΟΣΑ.  

Σα ζρεηηθά άξζξα είλαη ηα 43, 51, 52, 53, 57,60,67,78 (βι. ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα 

ην πιήξεο θείκελν ησλ άξζξσλ), ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα εμήο δεηήκαηα: 

 Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο είζπξαμεο εηδηθψλ θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ 

ελζήκσλ, ραξηνζήκσλ, πξνζηίκσλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. πξνο 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ηνπο 

Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ρξέσζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ινγαξηαζκψλ 

πιεξσκήο πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη ή κε ρξέσζε θαξηψλ πιεξσκήο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζην φλνκά ηνπο. (άξζξν 43) 

 Ζ απνζαθήληζε φηη ηα ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ηνπ άξζξνπ 202 λ. 3463/2006 

είλαη αθνξνιφγεηα, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ 

θαηάζρνληαη νχηε ζπκςεθίδνληαη κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε πξνο Γεκφζην, 

αζθαιηζηηθά ηακεία, Ο.Σ.Α. & λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. (άξζξν 

51) 

 Ζ εθ λένπ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ πνιηηψλ πξνο 

Ο.Σ.Α. θαη λνκηθά πξφζσπα απηψλ ζε 100 δφζεηο (άξζξν 52) 

 Ζ επέθηαζε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ λφκνπ θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

απηψλ εθδνζείζεο απνθάζεηο πεξί παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ή αλαζηνιήο 

ηεο θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη 

ζηνπο Γήκνπο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ (άξζξν 53). 

 Ζ δηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πνιηηψλ εθ ηνπ θξηζέληνο 

αληηζπληαγκαηηθνχ κε ηηο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο κε αξηζκφ 4504 θαη 4505/2014  Γεκνηηθνχ Φφξνπ Γσδεθαλήζνπ 

(άξζξν 57). 

 Ζ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γηα 

ηα αθίλεηα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ, ηδίσο ξπκνηνκηθφ βάξνο, 
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ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε, δέζκεπζε αθηλήηνπ γηα θνηλσθειή ή θνηλφρξεζην 

ζθνπφ ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο κλεκείσλ θαη αξραηνηήησλ, ηδίσο 

αξραηνινγηθή δέζκεπζε γηα αλαζθαθέο, θήξπμε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαζψο 

θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ έρεη επηβιεζεί απφ θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απνθιεηζηηθά θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν πθίζηαηαη 

ε σο άλσ απαγφξεπζε θαη ε δηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ γηα ηηο 

παξαπάλσ αηηίεο. (άξζξν 60) 

 Ζ δηεπθφιπλζε θαηαβνιήο νθεηιψλ απφ πξνζθπξψζεηο θαη ξπκνηνκήζεηο 

θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθείνο Γήκνο θαηέβαιε γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

ππφρξεσλ ηα πνζά ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απνδεκίσζεο. (άξζξν 67). 

 Ζ δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηεο θάιπςεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. ά θαη β΄ βαζκνχ 

ησλ δαπαλψλ ηαθήο ζαλφλησλ θαη αλαθνκηδήο νζηψλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ 

πξνζψπσλ (άξζξν 78)  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  : 

Αμηνιόγεζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ   - πγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ 

πξνϋπάξρνληνο θαη ηνπ λένπ ζεζκηθνύ  πιαηζίνπ 

Κάζε ηέηνηα κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε, πέξα απφ κία εμαληιεηηθή δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ θνξέσλ θαη κία ζπζηεκαηηθή 

επεμεξγαζία φισλ ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνυπνζέηεη θαη έλαλ αλαζηνραζκφ, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ 

εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ θάζε πξνεγνχκελεο κεηαξξχζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή, κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ επξχηεξσλ δπλαηψλ ζπλαηλέζεσλ, ε 

ππέξβαζε ησλ φπνησλ δηαπηζηνχκελσλ αδπλακηψλ θαη ε επίηεπμε νπζηαζηηθψλ 

βειηηψζεσλ.  

4.1 Πιενλεθηήκαηα  γηα ηνπο πνιίηεο  

 

4.1.1. Φνξναπαιιαγέο 

 

ηηο λέεο ξπζκίζεηο πεξηέρνληαη νη εμήο θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο ππφρξενπο ζε 

θαηαβνιή θφξνπ: 

1. Με ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα) ξεηψο 

απαιιάζζνληαη ηα ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 

3463/2006 (Α΄ 114) απφ θάζε κνξθήο θφξνπ, θξαηήζεσλ, ραξαθηεξίδνληαη δε 
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αθαηάζρεηα θαη κε δεθηηθά ζπκςεθηζκνχ κε παληφο είδνπο βεβαησκέλα ρξέε 

πξνο Γεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, Ο.Σ.Α. θαη λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη κε ππνινγηδφκελα σο εηζφδεκα. 

θνπφο ηεο θνξναπαιιαγήο απηήο είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο χπαξμεο θαη θαηαβνιήο 

ησλ βνεζεκάησλ απηψλ, ζην λα αληηκεησπίζνπλ κία έθηαθηε θαη επείγνπζα 

νηθνλνκηθή δπζθνιία, νπφηε ν ζθνπφο απηφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί φηαλ ην 

θαηαβιεζέλ πνζφ κεηψλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

2. Με ηε  ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 60 (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα) ξεηψο 

απαιιάζζνληαη, φια ηα πεξηγξαθφκελα αθίλεηα απφ ην Σέινο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο ππέξ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Σν Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

επηβιήζεθε ππέξ ησλ Γήκσλ κε ηνλ λφκν 2130/1993, παξνπζηάδνληαο, παξά 

ην φλνκά ηνπ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Φφξνπ θαη φρη Σέινπο, εθφζνλ 

επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, (Γλσκ. Ν..Κ. 561/2000, Δγθ. ΤΠΔ 22307/12-5-

1993) ζε φια αλεμαηξέησο ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ελφο Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο (Νεθεινχδε Α., Γηα ην λέν 

δεκνηηθφ ηέινο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο, ΣΑ 5/1992, ζει. 55) θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη ππνρξέσζε εθ ηνπ Γήκνπ ζπγθεθξηκέλεο αληηπαξνρήο.  Χο θφξνο δε 

ραξαθηεξίδεηαη «ε αλαγθαζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάινπλ νη ηδηώηεο 

ζην θξάηνο ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή, κε ζθνπό λα θαιπθζνύλ ηα δεκόζηα 

βάξε», (Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ, 1981, ζει. 12, Σάηζνπ Ν. 

Φνξνινγηθή Απνθέληξσζε, 1987, ζει. 41), θαη ην -θαη΄φλνκα κφλνλ- Σέινο 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζπγθεληξψλεη φια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Ζ απαιιαγή απφ ην Σέινο απηφ απνηειεί νπσζδήπνηε θνξναπαιιαγή θαη 

ζεζκνζεηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ 4483/2017  ψζηε λα 

ππάξρεη θνηλφ λνκηθφ πιαίζην απαιιαγέλησλ αθηλήησλ ζηνλ θφξν απηφλ θαη ζηνλ 

αληίζηνηρν Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ), ν νπνίνο θνξνινγεί 

αθξηβψο απηφ πνπ θνξνινγεί θαη ην ΣΑΠ, ήηνη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, κε ηε δηαθνξά 

λα έγθεηηαη κφλνλ ζηνλ εηζπξάηηνληα Φνξέα, φπνπ ζην ΣΑΠ είλαη ν Γήκνο θαη ζηνλ 

ΔΝΦΗΑ ην Κξάηνο.  
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4.1.2. Γηεπθνιύλζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο ησλ 

ππνρξεώζεσλ  

 

Οη  ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απνπεηξψληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο 

ησλ νθεηιψλ ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ΟΣΑ, κε λένπο θαη πην επέιηθηνπο ηξφπνπο, 

ψζηε απηφ λα θαζίζηαηαη πην απιφ. ε απηφ ην πλεχκα: 

 Θεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ε είζπξαμε θάζε κνξθήο εζφδνπ θαη ελ γέλεη 

ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε νθεηιψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη Ν.Π.Η.Γ. πξνο 

ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ρξέσζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ή 

ινγαξηαζκώλ πιεξσκήο πνπ ηεξνύλ νη ππόρξενη ή κε ρξέσζε θαξηώλ 

πιεξσκήο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην όλνκά ηνπο θαη κε ρξήζε Σεξκαηηθώλ 

απνδνρήο θαξηώλ πιεξσκώλ θαη κέζσλ πιεξσκώλ (P.O.S), θαζώο θαη κε 

κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ ινγαξηαζκώλ πιεξσκώλ κε ππεξεζίεο ηύπνπ web-

banking. Μεηά απφ δχν πιήξε έηε επηβιεζέληνο ηξαπεδηθνχ θεθαιαηαθνχ 

πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ Capital Controls), θαη αθνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ εξκελεία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα) ήδε 

νη νξηζκέλνη ΟΣΑ πξνεγήζεθαλ ηεο ξχζκηζεο θαη μεθίλεζαλ λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, ε ξχζκηζε 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε θαη απαξαίηεηε.  

 Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιώλ, γηα αθφκε κία θνξά, 

κεηά ηνπο λφκνπο 4152/2013, 4257/2014 θαη 4321/2015, νη νπνίνη, θάζε 

ρξφλν, -ζρεδφλ ρσξίο δηαθνπή δειαδή-, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή. Χο 

θίλεηξν δίδεηαη ε απαιιαγή- αθφκε θαη πιήξσο θαη νινζρεξψο- ηνπ νθεηιέηε 

απφ φια ηα ζπλεπαθφινπζα κίαο βεβαησκέλεο νθεηιήο, ήηνη πξνζαπμήζεηο, 

ηφθνπο θαη πξφζηηκα. Ο λφκνο (βι. άξζξν 52 ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα) 

αλαζηέιιεη γηα πξψηε θνξά θαη ηα κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ ηπρφλ 

έρνπλ ιεθζεί θαηά νθεηιεηψλ, εθφζνλ, ζηα πιαίζηα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο 

ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, νη Γήκνη πξνβαίλνπλ ζε φια ηα 

πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ κέηξα εθηέιεζεο (ζηέξεζε θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο, θαηαζρέζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, δεζκεχεηο, 

πιεηζηεξηαζκνχο αθηλήησλ, θαηαζρέζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ) πξνθεηκέλνπ λα 

εηζπξάμνπλ ηα ίδηα έζνδά ηνπο.  

 Γηα ιφγνπο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, κε ην άξζξν 53 (βι. ζρεηηθφ 

Παξάξηεκα) ζεζκνζεηείηαη ε αλαινγηθή εθαξκνγή θαη γηα ηηο νθεηιέο πξνο 

ηνπο Γήκνπο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ ησλ εηδηθόηεξσλ δηαηάμεσλ λόκνπ 

θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηώλ εθδνζεηζώλ απνθάζεσλ πεξί παξάηαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο ή αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην ιόγσ 

εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ (ζεηζκώλ, πιεκκύξσλ ή άιισλ ζενκεληώλ, από ηηο 
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νπνίεο πξνθαινύληαη ζεκαληηθέο δεκηέο ζε κεγάιν αξηζκό θνξνινγνπκέλσλ). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ αίξεηαη ε πθηζηάκελε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πιεγέλησλ σο πξνο ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Γήκνπο, ε 

είζπξαμε ησλ νπνίσλ άιισζηε δηελεξγείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηά ηνλ 

Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (αξ. 167 παξ. 1 ηνπ λ.3463/2006). 

 Με ην άξζξν 67 (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα) δηεπθνιχλνληαη εηδηθψο θαη θαη΄ 

εμαίξεζε νη ππφρξενη πνιίηεο ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ιφγσ πξνζθχξσζεο 

ή ξπκνηφκεζεο εθηάζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, φρη φκσο φινη, 

αιιά κόλνλ γηα όζνπο ηηο νθεηιέο ηνπο έρεη ήδε θαηαβάιεη ν Γήκνο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφλ ν λνκνζέηεο δηεπθνιχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην 

πξνεγνχκελν λνκηθφ θαζεζηψο (παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1828/1989) ηνλ 

πνιίηε πνπ, σο ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ, βάιιεηαη θνξνινγηθά παληαρφζελ. Έηζη 

ζεζπίδνληαη αθφκε επλντθφηεξεο ζπλζήθεο θαηαβνιήο, ψζηε λα θαηαζηεί φζν 

ην δπλαηφ πην εθηθηή ε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ. 

 

4.2.  Αξσγή πξνο ηνπο ΟΣΑ  

4.2.1  Άξζε ησλ λνκνζεηηθώλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ απώιεηα 

εζόδσλ  – πόξσλ  

 

Οη λενζεζπηδφκελεο ξπζκίζεηο, εθηφο απφ ηνπο πνιίηεο, παξέρνπλ αξσγή θαη 

ζηνπο ΟΣΑ, ζεζπίδνληαο κία ζεηξά απφ θαλφλεο δηθαίνπ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηηο 

άξζε ησλ λνκνζεηηθψλ αζηνρηψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ  νη ΟΣΑ ράλνπλ 

ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο, θαη θπξίσο απφ ηα ελεξγά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη απφ ίδηα έζνδα. 

 

Δληφο απηνχ ηνπ πλεχκαηνο, θαηαξγείηαη ε ππάξρνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 44 

παξγξ. 3 ηνπ λ. 4262/2014 πεξί ηεο θαηάξγεζεο ηεο Βεβαίσζεο θαηαβνιήο 

Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο σο δηθαηνινγεηηθνχ ησλ κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ. 

Έηζη νη Γήκνη, εθδίδνληαο πιένλ ηε Βεβαίσζε απηή,  ειέγρνπλ θαη δηεθδηθνχλ ηα 

έζνδα απφ ηα αθίλεηα, ηφζν σο πξνο ην Σέινο θαζεαπηφ φζν θαη ηα ηπρφλ 

δηαθπγφληα έζνδα γεληθφηεξα σο πξνο ηα αθίλεηα, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρεηηθφο γεληθφηεξνο έιεγρνο.  

Δπίζεο, ε ξχζκηζε  θαηά παξέθθιηζε ηεο πξφβιεςεο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 8 

ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ ΚΓΚ θαζψο θαη ε πξφζζεζε ηεο λέαο ξχζκηζεο ζην ηέινο 
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ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 3852/ 2010, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 9 

παξ. 10 ηνπ λ. 4071/2012, νδεγνχλ ακθφηεξεο ζηελ άξζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξνζθνκκάησλ θαη εκπνδίσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε τησ πινπνίεζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ παξέρεηαη αξσγή πξνο ηνπο ΟΣΑ λα κελ ράλνπλ πνιχηηκνπο πφξνπο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ – θπξίσο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα – ζρεδηαζκνχ ηνπο. 

 

4.2.2. Νέεο δηαδηθαζίεο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ  

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη ν λένο λφκνο κε ζηφρεπζε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ 

ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο έρεη σο εμήο: 

1.Χο πξνο ην άξζξν 46 πεξί ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ην πξντζρχζαλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ήηνη ην άξζξν 243 παξγξ. 4 ηνπ ΓΚΚ (λ. 3463/2006) θηλνχληαλ ζην 

ίδην πλεχκα: πιεξψλεη ην Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ θαηαλαιψλεη θαη φρη ν νηθείνο 

Γήκνο. Δπεηδή φκσο ζηελ πξάμε νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ίδηεο ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο αιιά εμνθινχληαη εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ, εθφζνλ νη ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο  νηθείεο Σερληθέο 

ππεξεζίεο, θαη ηα θηίξηα αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνπο Γήκνπο, ην άξζξν απηφ δίδεη 

ηζρχ λφκνπ, αίξνληαο θάζε ηπρφλ ακθηζβήηεζε, ζε κία πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, 

ήηνη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ εμνθιεζέλησλ απφ ηνλ Γήκν πνζψλ κε ηα απνδηδφκελα 

ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, κέζσ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ.  Σν απηφ ηζρχεη πιένλ 

θαη γηα ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, εθφζνλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο 

ηνπο απηφλνκεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη εθφζνλ απνηεινχλ μερσξηζηφ Φνξέα 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν ν νηθείνο Γήκνο εηζπξάηηεη δαπάλεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο πνπ ηπρφλ 

θαηέβαιε γηα θηίξηα θαη ρψξνπο πνπ δελ είλαη ρξήζηεο νχηε λνκέαο ν ίδηνο αιιά 

απνθιεηζηηθφο ρξήζεο θαη λνκέαο είλαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν.  

2.Χο πξνο ην άξζξν 54, επηθέξεη αιιαγέο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο ζην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηα δψα ζπληξνθηάο, ήηνη ηνλ λφκν 4039/2012  «Γηα ηα δεζπνδφµελα θαη 

ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή 

ηε ρξεζηκνπνίεζε µε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». Σα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα απηά 

ραξαθηεξίδνληαη επζέσο σο εηδηθεπκέλα έζνδα ησλ Γήκσλ φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε 

παξάβαζε, εθφζνλ ξεηά πξνβιέπεηαη φηη ηα πνζφ απηά πξέπεη λα δαπαλεζνχλ κφλν 

γηα ηηο αλάγθεο βειηίσζεο ζπλζεθψλ ηεο δηαβίσζεο θαη ηεο πεξηζπιινγήο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ, θαη πνπζελά γηα θακία άιιε ρξήζε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ν 

λνκνζέηεο δειψλεη ηε βνχιεζή ηνπ νη Γήκνη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα 

θηλεηνπνηεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο αθελφο ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ 



22 

 

– άιισο δψα ζπληξνθηάο-  θαη λα δξνπλ θαηά ηεο θάζε κνξθήο θαθνπνίεζήο ηνπο, 

έρνληαο σο θίλεηξν αθφκε θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο. «Ο ζθνπόο αγηάδεη ηα 

κέζα» θαη εδψ ν ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία αζψσλ πιαζκάησλ απφ ηπρφλ 

αθαηάιιεινπο θπξίνπο, (φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην άξζξν 21 

ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη 

ηα πξφζηηκα). θνπφο φκσο είλαη θαη λα θακθζεί ε απξνζπκία πνιιψλ Γήκσλ, αλ θαη 

είλαη ξεηή ππνρξέσζή ηνπο, λα πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο ζηείξσζεο θαη πεξηζπιινγήο 

ησλ αδέζπνησλ, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ έρνπλ ηνπο πφξνπο: εδψ ε δηάηαμε δίλεη ηε 

ιχζε, ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ φπνπ ππάξρεη παξάβαζε, κε ζθνπφ ηε 

απφθηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ.   

3. Σν άξζξν 55 αθνξά ηελ απζαίξεηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά ηηο επηπιένλ ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ν Γήκνο, ηνπ 

νπνίνπ θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαηαιακβάλεηαη απζαηξέησο. Γίδεηαη κε ην άξζξν απηφ 

ε δπλαηφηεηα λα αξζεί άκεζα ε θαηάιεςε κε ηελ απνκάθξπλζε/δέζκεπζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ δεκφζην ρψξν, πξάγκα ην νπνίν, επεηδή δελ 

πξνβιέπνληαλ ζην πξντζρχζαλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (ζην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα απφ 

20.10.1958), παξεκπφδηδε ηνπο Γήκνπο άκεζα θαη πξαθηηθά λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ 

ηάμε- αλ θαη ζηελ πξάμε ζπλέβαηλε, ψζηε λα απνδνζεί ν ρψξνο ζηελ θνηλή ρξήζε, 

φπνπ αλήθεη. Με ηε λέα ξχζκηζε, ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο απειεπζεξψλεηαη ακέζσο κε 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνλ θαηαιακβάλνπλ απζαηξέησο, θαη 

απνδίδεηαη άκεζα ζηε δηάζεζή ηνπ θνηλνχ.  Ζ ζεζκνζέηεζε δε, επηπιένλ ησλ 

ηζρπφλησλ, ελφο αθφκε πξνζηίκνπ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

απνκάθξπλε ν Γήκνο, ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπξφζζεην αληηθίλεηξν γηα 

κειινληηθέο απζαίξεηεο θαηαιήςεηο, κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

δπζπξαγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Σν άξζξν 63 αθνξά ην ζεζκνζεηεκέλν έζνδν ππέξ ησλ Γήκσλ απφ ηηο εηαηξίεο πνπ 

εκπνξεχνληαη πφζηκν λεξφ. Έρνπλ επέιζεη απφ ην έηνο 1958, νπφηε θαη 

πξσηνεπηβιήζεθε ην δηθαίσκα απηφ ππέξ ησλ Γήκσλ, έσο θαη ζήκεξα, ηφζεο 

ηξνπνπνηήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη αιιαγέο, απφ ηα νπνία ν λνκνζέηεο θαίλεηαη φηη 

ζπρλά αιιάδεη γλψκε ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ εζφδνπ απηνχ.  

«Σν δηθαίσµα εµπνξίαο πόζηµνπ ύδαηνο πνπ επηβάιιεηαη µε βάζε ην άξζξν 12 ηνπ Β∆ 

ηεο 24/9-20/10/1958 έρεη ην ραξαθηήξα θόξνπ επί ησλ ζπλαιιαγώλ» (απόζπαζκα από 

ηελ απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε αξηζκό 3169/2010) 

 

Με ηνλ παξφληα λφκν, ν λνκνζέηεο απμάλεη ην πνζνζηφ ην δηθαηψκαηνο απφ ηνλ 

πξντζρχζαληα λφκν 4255/2014, (απφ 1,5 ηνηο ρηιίνηο ζε 3 ηνηο ρηιίνηο ην ιηγφηεξν θαη 

απφ 3 ηνηο ρηιίνηο ζε 5 ηνηο ρηιίνηο ην πεξηζζφηεξν) δίδνληαο ηελ επηινγή ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε θάζε Γήκν πνπ δηθαηνχηαη ην έζνδν απηφ. Δπίζεο 

θαζηζηψληαο ππφρξεν ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ηνλ επηρεηξεκαηία, 

δηεπθνιχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ είζπξαμε ηνπ εζφδνπ, εθφζνλ πιένλ εθείλνο 
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θαζίζηαηαη ππεχζπλνο ηεο κε λφκηκεο θαη εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απφ ηνλ Γήκν.  

 

5. Σν άξζξν 65 θέξλεη κία θαηλνηνκία, κία ξχζκηζε θαηλνχξηα κε ηελ νπνία 

ζηνρεχεηαη ε ιχζε ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά 

θάζε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ελφο Γήκνπ. Ζ πξαθηηθή δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ θάζε 

Γήκνπ λα αηηείηαη θαη λα ιαβαίλεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ, θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ, φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαδεηά απφ κία Γεκφζηα ππεξεζία, 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπ.  

Ζ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζσπηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιεηψλ 

νπσζδήπνηε ζεκαίλεη νξζφηεξεο ρξεψζεηο ζηνπο νθεηιέηεο- ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

ρξνλνβφξεο δηαγξαθέο-, ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο,- ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

ιηκλάδνπζεο ρξφληα ππνζέζεηο-, θαη ηειηθψο λφκηκα ίδηα έζνδα. Απηφ δηαθαίλεηαη ζην 

παξφλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη ην δεηνχκελν γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία 

ησλ ΟΣΑ ά βαζκνχ, ήηνη ε ζηαδηαθή ηνπο απαγθίζηξσζε απφ ηηο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο. 

 

6. Σν άξζξν 66 γελλήζεθε εθ ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηηο 

πξνθαλψο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζπγθξηηηθά 

κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα απφ 24.9/20.10/1958 πνπ ηξνπνπνηεί (πξντζρχνλ πιαίζην).  

Σν άξζξν απηφ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κία απφ απηέο, ηε βξαρπρξφληα ρξήζε (έσο 

δέθα εκέξεο) ελφο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα δηάθνξσλ εηδψλ εθδειψζεηο, 

ηνπξηζηηθήο, θαιιηηερληθήο, πνιηηηζηηθήο ή άιιεο εκπνξηθήο πξνβνιήο αιιά θαη 

εθδειψζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

 

Σν ηζρχνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν πιαίζην πξνβιέπεη κφλνλ δηαδηθαζίεο κίζζσζεο ή 

παξαρψξεζε γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο ππφ πξνυπνζέζεηο, ρσξίο λα θαιχπηεη ηελ πξνο 

εμέηαζε πεξίπησζε, εθφζνλ ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ έηνπο 1958 δελ ππήξραλ 

ηέηνηεο αλάγθεο.  

 

Έσο ηψξα πξνθαλψο θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ ηέηνηεο παξαρσξήζεηο, φκσο δελ 

ππήξρε λνκηθφ πιαίζην ψζηε ν Γήκνο λα εηζπξάηηεη έλα λφκηκν έζνδν. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ εδψ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε κίαο απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο κίαο ηέηνηαο παξαρψξεζεο (πνηνη 

ρψξνη δχλαληαη λα παξαρσξνχληαη, γηα πνηνπ είδνπο εθδειψζεηο, κε πνην ηίκεκα).  

 

4.2.3. Νένη θαλόλεο γηα ηελ επειημία θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ πιεξσκήο   
 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη ν λένο λφκνο κε ζηφρεπζε ηε δηεπθφιπλζε πιεξσκψλ εθ 

κέξνπο ησλ  ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο έρεη σο εμήο: 
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1.Με ην άξζξν 48 ζεζπίδεηαη κία δηάηαμε λφκνπ πνπ αθνξά ζε ζπκβάζεηο κεηαθνξάο 

καζεηψλ ηνπ έηνπο 2014, ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2015 θαη ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2016, νη 

νπνίεο, ιόγσ ειιείςεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο, δελ έρνπλ εθθαζαξηζηεί θαη πιεξσζεί έσο 

ζήκεξα. Ζ δηάηαμε απηή «θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ πεξί δεζκεύζεσο πηζηώζεσλ 

δηαηάμεσλ», νξίδεη φηη κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ θαη λα πιεξσζνχλ, εάλ θαηά ηα 

ινηπά ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηνπο. Υσξίο ηελ 

παξνχζα δηάηαμε, φζνη παξείραλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο καζεηψλ 

θαηά ηα απνθιεηζηηθψο αλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα λα ακεηθζνχλ ζα 

θαηαθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε κε αγσγέο, ζηηο νπνίεο θαη ζα δηθαησζνχλ, εθφζνλ 

πξάγκαηη έρεη παξαζρεζεί ε αλσηέξσ ππεξεζία. Πξνο απνθπγή, ζπλεπψο, ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ δηθψλ, νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ έηη πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο ζηνπο 

ΟΣΑ, εθφζνλ νπσζδήπνηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην πξναλαθεξζέλ θαη επηπιένλ ζα 

ππάξρεη αμίσζε γηα ηφθνπο θαη δηθαζηηθέο δαπάλεο, ην άξζξν νξίδεη φηη νη πιεξσκέο 

ζα γίλνπλ θαηά παξέθθιηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαλνληθφηεηαο θαη επηιχεη ην 

πξφβιεκα επζέσο.  

Γελ κπνξεί φκσο λα πξνβιέςεη θαλείο κε ζηγνπξηά εάλ κία ηέηνηα επίιπζε ζα γίλεη 

δεθηή θαη ζηηο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ 

λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, πνπ ν ίδηνο λφκνο κε ην άξζξν 42 επαλέθεξε.  

2.Ζ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 78  θαιχπηεη ην λνκνζεηηθφ θελφ θαη ξεηά δίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα αλαιάβνπλ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ην 

άξζξν ζέηεη, ηε δαπάλε ησλ εμφδσλ ηαθήο απφξσλ πνιηηψλ. Ο λνκνζέηεο κε εκθαλή 

ζθνπφ λα επηιχζεη ζπλνιηθά ην ζέκα, γηα λα θαιχςεη θαη ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πηζηψζεηο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ, δίδεη ηελ ελαιιαθηηθή νη δαπάλεο απηέο 

λα θαιχπηνληαη απφ ηελ νηθεία  Πεξηθέξεηα. 

Ζ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απαηηείηαη ππνρξεψλεη 

ηελ αλάγλσζε ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο θάζε ππφζεζεο ψζηε ην ψκα κε πιήξε 

επίγλσζε λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο 

θαθνδηαρείξηζεο θαη θαηάρξεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνπ ε ρψξα βξίζθεηαη ζηε ζηελσπφ ηεο πξσηφγλσξεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηαιάληζε πεξηζζφηεξν ηηο ρακειέο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηάμεηο, είλαη δπζηπρψο θαη ηα έμνδα ηαθήο. Όια είλαη 

δπλαηφ λα πεξηθνπνχλ, φια είλαη δπλαηφ λα ηα ζηεξεζεί θάπνηνο, ηε ζηέγε, ηα ξνχρα, 

αθφκε θαη ην θαγεηφ. Όκσο φηαλ ζα απνβηψζεη, ζα πξέπεη λα ηαθεί, θαη απηφ είλαη 

κία δαπάλε πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα απνθχγεη.  Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη 

δηαθνξεηηθή: ππάξρνπλ ζπλάλζξσπνί καο πνπ είηε δελ έρνπλ θαλέλαλ λα ηνπο 

λνηαζηεί θαη λα θαιχςεη γη απηνχο ηελ χζηαηε απηή δαπάλε, είηε νη νηθείνη ηνπο 

πξαγκαηηθά αδπλαηνχλ λα ην θάλνπλ. Αξθεηνί ζπκπνιίηεο καο θαηέθπγαλ ζηνπο 

νηθείνπο Γήκνπο γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα απηά, φκσο ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δελ 

επέηξεπε επζέσο ν Γήκνο λα δηαζέζεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα λα ηχρεη ν 
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απνβηψζαο κίαο αμηνπξεπνχο ηειεπηαίαο θξνληίδαο, κίαο θεδείαο- αλ θαη πηζηεχσ φηη 

αξθεηνί Γήκνη ην έθαλαλ παξά ηαχηα   

Άηαθνο δελ πξέπεη λα κέλεη θαλέλαο άλζξσπνο, αλεμαξηήηνπ θπιήο, εζληθφηεηαο, 

πίζηεο: είλαη θαλφλαο πάλσ απφ ην Γίθαην θάζε ρψξαο, είλαη θαλφλαο εζηθήο είλαη 

θνηλή πεπνίζεζε ηνπ ιανχ καο, πεθξαζκέλε ζηελ «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή αηψλεο  

πξηλ, ην 442 πξν Υξηζηνχ. 

 

3.Οη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 104 θηλνχληαη ζηελ ινγηθή ηεο θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζνχ (απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ζε εξγαδφκελνπο πνπ πξαγκαηηθά 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ν κηζζφο ηνπο δελ ηνπο θαηαβάιιεηαη εγθαίξσο γηα 

ιφγνπο γξαθεηνθξαηίαο. 

Χο πξνο ην άξζξν 101 θαη ην πξφγξακκα «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο», απηφ απεπζχλεηαη ζε επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο 

πιεζπζκνχ εθφζνλ πξνζθέξεη, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ζε κεηέξεο 

δηθαηνχρνπο ηε δσξεάλ θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζε δεκνηηθνχο ή ηδησηηθνχο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο. Ο λνκνζέηεο δελ επηζπκεί νη εξγαδφκελνη ζε απηφ λα παξακέλνπλ 

απιήξσηνη έηζη πξνβιέπεηαη φηη νη δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο δχλαληαη λα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη (ΟΣΑ ή λνκηθφ πξφζσπν απηνχ) απφ νπνηαδήπνηε ηαθηηθά ή έθηαθηα 

αλεηδίθεπηα έζνδα απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε κε θαηαβνιή είλαη απφξξνηα 

θαζπζηέξεζεο ηεο εηζξνήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηαβάιινληαη θαη κεηά ν δήκνο παίξλεη πίζσ απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηα ρξήκαηα πνπ θαηέβαιε απφ ίδηα έζνδα.   

Χο πξνο ην άξζξν 104 θαη ηα πξνγξάκκαηα «Κέληξα εκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ», «Κέληξα Γηεκέξεπζεο- εκεξήζηαο θξνληίδαο», «Κέληξα ζηήξημεο 

Ρνκά θαη Δππαζψλ νκάδσλ», νκνίσο ν λνκνζέηεο δελ επηζπκεί νπδφισο ηε δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νχηε λα παξακέλνπλ απιήξσην, εθφζνλ θαη ηα αλσηέξσ 

απεπζχλνληαη ζε ηδηαηηέξσο επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο πιεζπζκνχ.  

 

Δπηιχεη δε ην ζέκα ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

πξνβιέπνληαο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ, εάλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε 

έγθξηζε/έληαμε ζην λέν πξφγξακκα λα γίλεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, αιιά νη 

εξγαδφκελνη λα έρνπλ παξάζρεη ηελ εξγαζία ηνπο.  
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4.3Χθέιεηεο γηα ην Κξάηνο - Ζ βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ΟΣΑ 

πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο Δηθφλαο ηνπ Κξάηνπο 

Άμηα αλαθνξάο θαη ιφγνπ θξίλεηαη θαη ε σθέιεηα ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο  

Κεληξηθή Δμνπζία απφ ηε ζέζπηζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ, ζηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ άιισλ, θαη σο πξνο 

ηελ νξζή θαη έγθαηξε ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηελ επηξξνή πνπ απηφ αζθεί ζηελ 

επξσπατθή εηθφλα ηεο ρψξαο καο σο έλαο αμηφπηζηνο θαη ζνβαξφο ζπλεξγάηεο, 

ζπλνδνηπφξνο θαη αληηζπκβαιιφκελνο.  

Οη ελέξγεηεο απηέο ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ απφιπηε δηαθάλεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ- εθφζνλ νη αληίζεηεο πξαθηηθέο είραλ γηα ηε ρψξα ηηο 

ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηεο πνπ φινη δνχκε θαη ζα δνχκε γηα πνιιέο δεθαεηίεο αθφκε- 

αθεηέξνπ ζε θνηλέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνξνχλ φιν ηνλ Γεκφζην 

Σνκέα – ελ ζηελή θαη επξεία έλλνηα- ψζηε λα είλαη γλσζηφ θαη επθξηλέο πψο γίλεηαη ε 

Σακεηαθή Γηαρείξηζε.  

Απηήλ ηελ εηθφλα ζηνρεχνπλ λα βειηηψζνπλ αξθεηέο απφ ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, κέζσ ησλ άξζξσλ 40, 41 θαη 44.  Ζ πιήξεο θαη απαξέγθιηηε 

εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο- 

Κνζηνιφγεζεο ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ Γήκσλ 

(άξζξν 40) ζηνρεχεη ζην λα κελ ππάξρεη θαλέλα ζεκείν δηαρείξηζεο δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο ρσξίο ηηο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ απαηηνχλ 

νη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

Ζ ελεκέξσζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεη δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απφ ηνπο θνξείο: δήκνη, ΝΠΓΓ απηψλ, κε 

ηελ εμαίξεζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ λ. 1069/1080, ζχλδεζκνη Ο.Σ.Α., ε Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδαο, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ, θαζψο θαη νη πεξηθέξεηεο, ηα 

πεξηθεξεηαθά ηακεία αλάπηπμεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ, (άξζξν 41) θαη κάιηζηα κε ππφ ηελ απεηιή 

θπξψζεσλ γηα ηε κε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ, ζηνρεχεη επίζεο ηελ αμηφπηζηε, νξζή θαη 

ζχλλνκε απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ –επξχηεξνπ- Κξάηνπο.  

Ο ίδηνο ζηφρνο δηαθαίλεηαη θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 44, πνπ αθνξά ηα Ηδξχκαηα 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ Σακεηαθή ηνπο δηαρείξηζε: θαη λα κελ αθήλεη θαλέλα 

πεξηζψξην παξεξκελείαο ή ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ζην πνηνο είλαη αξκφδηνο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά θαη λα πξνβαίλεη ζηηο πξάμεηο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζε 

φινπο ηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο φζνπο 

δηαρεηξίδνληαη ακέζσο ή εκκέζσο δεκφζην ρξήκα.  
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 4.4 Γπζιεηηνπξγίεο θαη πξνζθφκκαηα  

 

4.4.1. Δμάξηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ξπζκίζεσλ από πεξαηηέξσ 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο  
 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α, (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), πξνθήξπμε  24σξε Παλειιαδηθή Απεξγία γηα 

ηελ 22α Ννεκβξίνπ 2017 γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε 

έλα απφ ηα αηηήκαηα «Σελ άκεζε έθδνζε νδεγηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ (Ν.4483/2017), 

θαζώο έρεη δεκηνπξγεζεί ζύγρπζε θαη αλαζηάησζε ζηηο Γεκνηηθέο ππεξεζίεο κε 

απνηέιεζκα λα κέλνπλ κέρξη ζήκεξα αλεθάξκνζηεο επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο. (http://aftodioikisi.gr/ νnline Γηαζέζηκν, ηειεπηαία επίζθεςε 

21/11/2017)» 

Ζ αλσηέξσ δεκνζίεπζε απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ: ε απφιπηε εμάξηεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ απφ κία ζεηξά απφ πεξαηηέξσ 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη άιιεο), είηε επεηδή απηέο 

πξνβιέπνληαη επζέσο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπο (βι. άξζξα 24, 50, 65, ην πιήξεο 

θείκελν ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο) είηε επεηδή είλαη 

απφιπηα απαξαίηεηε ε  έθδνζε δηεπθξηληζηηθψλ / εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ γηα λα 

πινπνηεζνχλ νη λέεο ξπζκίζεηο.  

Ζ εηθφλα απηή θαζηζηά ηνλ λφκν έσο ζήκεξα νπζηαζηηθά αλεθάξκνζην, αλ θαη 

αξθεηέο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ έρνπλ νξηαθέο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο, νη νπνίεο 

κάιινλ ζα νδεγεζνχλ ζε παξαηάζεηο. Απηφ δείρλεη φηη, αλ θαη δχν έηε ζρεδφλ ζε 

δηαβνχιεπζε,  θάπνηεο απφ ηηο ξπζκίζεηο δελ έρνπλ δηαηππσζεί κε ηελ απαηηνχκελε 

αθξίβεηα ψζηε λα ηχρνπλ άκεζεο εθαξκνγήο θαη λα επηηειέζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο, πνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ λνκνζέηε, είλαη λα επηιπζνχλ  πξαθηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ρξφληα ηαιαλίδνπλ ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε. {«Σν λνκνζρέδην πξνσζεί 

ζπγθεθξηκέλεο κηθξέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ όκσο έρνπλ κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ ιύλνπλ 

ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα, ηθαλνπνηνύλ αηηήκαηα εηώλ, πξνζηαηεύνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Γελ πξόθεηηαη γηα έλα λνκνζρέδην - ηνκή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

έρεη πεξηζζόηεξν έλαλ ραξαθηήξα επηδηόξζσζεο ζεκαληηθώλ θαζεκεξηλώλ 

πξνβιεκάησλ» (ζπλέληεπμή ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www.epoli.gr/ (Ethnos on line 25/3/2017). 

 

http://aftodioikisi.gr/
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4.4.2. Απξνζπκία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηθέξνπλ 

επηβάξπλζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ρσξίο κεηαθνξά πόξσλ  

 

ηνλ παξφλ νηθνλνκηθή πεξηβάιινλ δεκνζηνλνκηθήο αζθπμίαο,  νη ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ πνπ θαηαιήγνπλ ζε επηβάξπλζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ κε αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ρσξίο αληίζηνηρε κεηαθνξά πφξσλ, δελ ζα ηχρνπλ άκεζεο εθαξκνγήο 

αιιά ζα απνηειέζνπλ πεδίν δηακάρεο θαη έξηδαο.  

Απηφ δελ είλαη θαζφινπ δπζεξκήλεπην, εθφζνλ ηα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα ησλ 

ΟΣΑ είλαη εληειψο πεξηνξηζκέλα. Έηζη, δχζθνια ζα ηχρεη εθαξκνγήο ην άξζξν 32 

(ζίηηζε φισλ ζρεδφλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζε έλαλ κηθξφ δήκν), 

ή ην άξζξν 15 (απνπιεξσκή φισλ ησλ νθεηιψλ ησλ ιπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

ΟΣΑ).  Οη δε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (πρ 

επέθηαζε ηνπ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο)  θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ αηξεηψλ 

(άξζξν 33) ζα πινπνηεζνχλ νπσζδήπνηε, αιιά δελ απηφ δελ ηνπο απεθδχεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο επηβάξπλζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Γήκσλ , νη νπνίνη, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αλάγθε απηή, αλαγθαζηηθά ζα πεξηθφςνπλ θάηη άιιν. Δλδεηθηηθά 

ζε αξηζκνχο απφ ην παξάδεηγκα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-

Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο: 

Σν έηνο 2012 θαηαβιήζεθε πνζφ χςνπο 233.674,42: 

 Γηα αληηκηζζία αληηδεκάξρσλ, καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνζφ χςνπο 

209.095,14€ 

 Γηα απνδεκηψζεηο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

πλεδξηάζεηο ησλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ πνζφ χςνπο 24.579,28€ 

 

Σν έηνο 2013 (κε βάζε ην θαηεξγεκέλν ζήκεξα κε ην άξζξν 33 πξντζρχσλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην) 

 γηα αληηκηζζία αληηδεκάξρσλ, καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαηαβιήζεθε 

πνζφ χςνπο 164.264,76€ (κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

θαηά 22%) ε δε απνδεκίσζε είρε θαηαξγεζεί.   

 

Έηζη ν Γήκνο εμνηθνλφκεζε θαηά ηα έηε 2013 θαη επφκελα, έσο ηελ ςήθηζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 69.409,66€ θάζε έηνο.  

(από ην Καζνιηθό Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο εηώλ 

2012, 2013.)    

 

 

 

 

 



29 

 

4.4.3.  Σάζε επηβξάβεπζεο ηνπ αζπλεπνύο ππόρξενπ θαηαβνιήο, 

πνιίηε θαη ΟΣΑ 
 

Καη ζην λνκνζέηεκα απηφ, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπ έιιελα λνκνζέηε,  

ζην βσκφ ηεο παξνρήο θηλήηξνπ γηα ηαρεία θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ κε άκεζν ζθνπφ 

ηελ βξαρππξφζεζκε εηζξνή εζφδσλ, δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα επηβξαβεχεηαη ηειηθά ε 

αζπλέπεηα ζηηο θαηαβνιέο, είηε πξφθεηηαη γηα πνιίηε είηε θαη γηα Φνξέα ηνπ 

Γεκνζίνπ, εδψ γηα Φνξέα ηεο Απηνδηνίθεζεο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη 

αβίαζηα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ (άξζξν 52), ηελ 

παξάηαζε πνπ γηα αθφκε κία θνξά δίδεηαη ζε ήδε παξαηαζείζεο πξνζεζκίεο (άξζξα 

28 θαη 72) θαη ζηα άξζξα 45 θαη 50. 

Χο πξνο ην άξζξν 45, αμίδεη λα ηνληζηνχλ ηα εμήο: κε ηνλ λφκν 4316/2014 άξζξν 79 

παξγξ. 2 πξνβιέθζεθε γηα ηνπο ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ πνπ είραλ βεβαησκέλεο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, λα δχλαληαη, 

κεηά απφ αίηεκά ηνπο πνπ ζα εγθξίλνληαλ κε Κνηλή ππνπξγηθή Απφθαζε, λα 

απνπιήξσλαλ ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο κε παξαθξάηεζε απφ ηνπο ΚΑΠ.  

Δθφζνλ ν λφκνο απηφ εμεδφζε ην έηνο 2014 θαη αθνξνχζε ήδε βεβαησκέλεο θαη 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, απηέο έσο ζήκεξα έρνπλ επηβαξπλζεί κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, φπσο θαη φια ηα πνζά 

ηα νπνία νθείινπλ νη πνιίηεο θαη νη ινηπνί θνξείο ζην Γεκφζην, φηαλ απηά 

θαζίζηαληαη βεβαησκέλα θαη ιεμηπξφζεζκα.  

Ζ παξνχζα ξχζκηζε φκσο απαιιάζζεη ηα πνζά απηά απφ φια ηα αλσηέξσ θαη νξίδεη 

φηη ην νθεηιφκελν πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ θχξηα  (αξρηθή) νθεηιή. 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ σο εμήγεζε ζηελ εμαίξεζε απηή παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζπάζεηα δηεπθφιπλζεο ησλ νθεηιεηψλ ΟΣΑ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιψλ 

ηνπο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαζψο θαη ε επαχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ, ιφγσ απαινηθήο ησλ επηβαξχλζεσλ. Βξίζθεηαη δειαδή ε ξχζκηζε 

ζηε ινγηθή ησλ ινηπψλ ξπζκίζεσλ ησλ νθεηιψλ, φπνπ, γηα λα επηηεπρζεί ηαρχηεξα 

θαη πην άκεζα ε θαηαβνιή, δίδεηαη σο θίλεηξν ζηνλ νθεηιέηε ην bonus ηεο 

απαιιαγήο ηνπ απφ φια ηα ζπλεπαθφινπζα κίαο θχξηαο νθεηιήο.   

Δδψ δε ν λφκνο δίλεη θαη αλαδξνκηθή ηζρχ ζηελ απαιιαγή απφ ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ 4316/2014, ήηνη απφ 24-12-2014, ρσξίο φκσο δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηεζνχλ φζα ηπρφλ πνζά, πξνεξρφκελα απφ ηα θαηαξγεκέλα ζήκεξα 

πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, έρνπλ θαηαβιεζεί ήδε 

απφ ηνπο ΟΣΑ εθείλνπο πνπ έζπεπζαλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ λφκν θαη λα εμνθιήζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Γηα κηα αθφκε θνξά ινηπφλ, επηβξαβεχεηαη εθείλνο πνπ δελ πξνζπάζεζε -ή δελ ηα 

θαηάθεξε- άκεζα λα εθαξκφζεη ηνλ λφκν (άξζξν 79 λ. 4316/2014)  θαη λα πιεξψζεη 
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ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, κεηψλνληαο ή πεξηνξίδνληαο άιιεο δαπάλεο. Απηφο δε πνπ ην 

έθαλε ηηκσξείηαη, εθφζνλ ε επλντθή ξχζκηζε δελ ηνλ αθνξά πηα («ηπρόλ 

θαηαβιεζέληα πνζά δελ αλαδεηνύληαη»). 

Χο πξνο ην άξζξν 50, ε ξχζκηζε αθνξά ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΓΓ ηνπο κε  ρξεσζηηθά 

αλνίγκαηα ζην ΣΠΓ πνπ έρνπλ απνιέζεη ηηο πξνζεζκίεο γηα ξχζκηζε απηψλ κε 

ζπλνκνιφγεζε ηζφπνζνπ δαλείνπ. Σίζεηαη λέα πξνζεζκία ε 31/12/2017 κε ππνβιεζέλ 

αίηεκα σο 29/9/2017, (ιηγφηεξν απφ 2 κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ 

λ.3463/2006, φπνηνο ΟΣΑ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα πξέπεη λα ην 

επηζπεχζεη, εηδάιισο δίδεηαη θαη ε ιχζε ησλ 20 (είθνζη) ηζφπνζσλ εηεζίσλ δφζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα παξαθξάηεζεο ησλ ΚΑΠ ησλ ΟΣΑ ζε πνζνζηφ έσο 

1% ζπκςεθηζηηθά απφ ην ΣΠΓ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ : 

 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο  

5.1.πκπεξάζκαηα  

Ζ επξχηεηα θαη ε ζπλζεηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  

δπλεηηθψλ πεδίσλ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο δηαηεξεί πάληνηε επίθαηξν ην αίηεκα γηα 

λέεο ξπζκίζεηο.  

 Ζ θχζε, ε νηθνλνκία θαη ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά βειηησηηθψλ ή θαη 

δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ πξνζδηνξίδνληαη θαη απφ ηνλ θξαηηθφ λνκνζέηε, ν νπνίνο, 

θαηαιείπνληαο ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο ην επξχηεξν δπλαηφ πεδίν 

απηνηέιεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζα πξέπεη  λα 

επηρεηξεί παξεκβάζεηο ζπζηεκαηηθνχ, δνκηθνχ θαη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα. 

Απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 4483/2017 σο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ησλ εζφδσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην παξφλ πφλεκα- θαη απφ ηελ αλσηέξσ παξάζεζε 

ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη ζπλνςίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ γελνκέλσλ επηινγψλ ηνπ λνκνζεηήκαηνο.  

Αλακθίβνια ηπγράλνπλ εκθαλή ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λφκνπ σο πξνο ηα 

δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην πφλεκα ηνχην, φζν θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ,  σο 

πξνο ηελ πηζαλή πινπνίεζή ηνπο αιιά θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή ψζεζε ηεο 

Οηθνλνκίαο ησλ Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Με πεξηεθηηθφ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα ηα παξνπζηάζνπκε ζηελ θάησζη θαηαγξαθή: 
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ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ ζα έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ε επθξηλήο πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη: 

 Γηα ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ κε δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ ή κε 

βνήζεηα ηεο είζπξαμεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ  

 Γηα ηελ κε απψιεηα πφξσλ γηα ηνπο ΟΣΑ απφ ηα επξσπατθά θαη εζληθά 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εμαηηίαο παξεξκελεηψλ ή 

πξνζθνκκάησλ ηεο λνκνζεζίαο  

 Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (άλεξγνπο, ειηθησκέλνπο, Ρνκά, κηθξά παηδηά, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο) ζε πεξηφδνπο κεγάιεο αλάγθεο παξνρήο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 Γηα ηελ έγθαηξε, νξζή, θαη ζχλλνκε ζπιινγή θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο αλεμαηξέησο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε Γεκφζην 

Υξήκα,  

 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο ΟΣΑ, ηφζν 

πξαθηηθά, (κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ) φζν θαη νπζηαζηηθά (κε 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο) 

 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ΟΣΑ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Κξάηνο (Φφξνη 

θαη αζθαιηζηηθά ηακεία), ηνπο δαλεηζηέο (ΣΠΓ), αιιά θαη πξνο ηνπο ηδηψηεο 

πηζησηέο  

 Γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ παληφο είδνπο επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ, 

κε ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο  

  Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

θαη νηθνπέδσλ 

 Γηα ηελ λνκηκνπνίεζε δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε ζπκβαίλνπλ σο 

άηππε πξαθηηθή θαη ηψξα ελδχνληαη λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο 

ηνλ θαηάινγν ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ λφκνπ σο πξνο ηα πξνο ζπδήηεζε 

ζέκαηα,  δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί: 

 Ζ πξαγκαηηθή αχμεζε ζηηο δαπάλεο ησλ ΟΣΑ, είηε άπαμ είηε κφληκα, πνπ 

ζα επέιζεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

 Ζ γηα αθφκε κία θνξά ελ ηνηο πξάγκαζη επηβξάβεπζε ησλ αζπλεπψλ 

νθεηιεηψλ, πνιηηψλ θαη Φνξέσλ, κε απνηέιεζκα ηελ έηη πεξαηηέξσ 

ελδπλάκσζε ηεο άπνςεο φηη ζηελ ρψξα απηή, ρσξίο νπζηαζηηθέο 

θπξψζεηο  «πιεξώλεη όπνηνο ζέιεη»  
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 Ζ γηα αθφκε κία θνξά παξάηαζε ηζρπνπζψλ πξνζεζκηψλ πξνο 

νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ έηη πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε 

ηεο άπνςεο φηη ζηελ ρψξα απηή, ρσξίο νπζηαζηηθέο θπξψζεηο  «νη 

πξνζεζκίεο δελ ηζρύνπλ»  

 Ζ εμάξηεζε ηεο πινπνίεζεο αξθεηψλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απφ 

άιιεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Απνθάζεηο Γ ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Απνθάζεηο Γεκνηηθψλ 

πκβνπιίσλ)  

 

5.2  Πξνηάζεηο  

Σν πξψην πνπ ζα έιεγα σο πξφηαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή λφκνπ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, ηα έζνδα θαη ηελ πεξηνπζία ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη λα κελ βξίζθνληαη απηά εληφο Πνιπλνκνζρεδίσλ: ζηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηνλ θαζεκεξηλφ 

«βνκβαξδηζκφ» απφ λνκνζεηήκαηα, εγθπθιίνπο θαη ινηπέο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο σο 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ελ ζπλφισ, ηηο αζηηθέο θαη πεηζαξρηθέο επζχλεο, ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, είλαη δχζρξεζην θαη δπζζεψξεην έλα αθφκε λνκνζέηεκα 

κε εθαηνληάδεο ξπζκίζεηο, εληφο ηνπ νπνίνπ, δηάζπαξηεο, βξίζθνληαη θαη νξηζκέλεο 

πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ελφο λφκνπ, 

ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ε απιή ηνπ γιψζζα, ε εχρξεζηε θαη εχιεπηε δηαηχπσζή ηνπ. 

Σν πξψην πνπ ζα έιεγε θαλείο δηαβάδνληαο ηνλ παξφληα λφκν 4483/2017 είλαη 

αλακθηζβήηεηα φηη απνηειεί έλα πνιχπινθν θείκελν, ρανηηθφ, κεγάιεο έθηαζεο (169 

άξζξα), θαη κε δεθάδεο παξαπνκπέο ζε αξηζκνχο άιισλ λφκσλ θαη απνθάζεσλ.  

Ο λφκνο είλαη έλα εξγαιείν δεκνθξαηίαο, εθφζνλ είλαη απηφ πνπ επηιέγεη ε 

λνκνζεηηθή εμνπζία, σο φξγαλν ηεο Λατθήο Κπξηαξρίαο ζχκθσλα κε ην χληαγκα, 

θαη βξίζθεηαη πάλσ απφ θάζε κνξθήο εμνπζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηφ απφ φινπο, λα κελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην δπζεξκελείαο ή 

παξεξκελείαο: ν θαζέλαο - πνιίηεο, ππάιιεινο, Αξρή, - πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηη ηζρχεη. 

Καη ην παξφλ λνκνζέηεκα ρξήδεη κίαο αηέξκνλεο ζεηξάο εγθπθιίσλ θαη 

δηεπθξηλήζεσλ γηα λα πινπνηεζεί. Παξεκπνδίδνληαο ηελ άκεζε πινπνίεζή ηνπ, 

νπζηαζηηθά παξεκπνδίδεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε θαη θαη΄  επέθηαζε ε 



33 

 

πινπνίεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. Έλα εχιεπην θαη απινχζηεξν λνκνζέηεκα ζα 

απνηεινχζε θαιχηεξν εξγαιείν πινπνηψληαο άκεζα ηηο λνκνζεηηθέο επηινγέο.  

Σα λενζεζπηδφκελα άξζξα είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ πεξηερφκελν, λα βξίζθεηαη ε 

ξχζκηζε εληφο ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη λα πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα ζπλδπάδεη ην θείκελν 

πεξηζζνηέξσλ άξζξσλ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηη ηζρχεη ζήκεξα- ρσξίο πνιιέο θνξέο λα 

ην θαηαθέξλεη. 

ε εθαξκνγή ηεο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο, ζα έπξεπε εθ ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

επηηξνπήο λα κελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε νπδεκίαο αξκνδηφηεηαο πξνο άζθεζε 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ρσξίο ηελ αληίζηνηρε κεηαβίβαζε πφξσλ, λα 

απνξξίπηεηαη ε πξφηαζε σο αληίζεηε ζην χληαγκα. 

Οη εκεξνκελίεο/πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη έλαο λφκνο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ, λα είλαη 

απνθιεηζηηθέο αιιά θαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο ξχζκηζεο, φρη 

λα είλαη αδχλαην λα πινπνηεζεί (πρ ιίγεο εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ελφο λένπ 

λφκνπ) θαη εμ αηηίαο απηνχ λα δίδνληαη ζπλέρεηα παξαηάζεηο, σλ νπθ έζηη αξηζκφο. 

Οη θπξψζεηο, ηα πξφζηηκα, νη πνηλέο πνπ ηίζεληαη λα είλαη εθαξκφζηκα θαη φρη 

εμνλησηηθά (πρ ην πξφζηηκν ηνπ ΣΑΠ είλαη 200% ηνπ νθεηινκέλνπ ηέινπο!) ψζηε λα 

έρνπλ ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ αζπλεπή πνιίηε, ρσξίο φκσο λα θαηαιήγεη ε 

θχξσζε λα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ θχξηα νθεηιή. Απηφ θαζηζηά ην πιεξσηέν 

αληίζεην κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ηειηθψο κε εηζπξάμηκν. Απφ ηελ άιιε, θάζε 

λφκνο πνπ θέξεη ηκεκαηηθή θαηαβνιή νθεηιψλ (ξχζκηζε) δηαγξάθεη, αλά πνζνζηφ, 

ηηο πξνζαπμήζεηο δίλνληαο ηειηθά bonus ζηνλ αζπλεπή, εθφζνλ θαη ηνλ δηεπθνιχλεη 

ζηελ θαηαβνιή θαη ηνπ «ραξίδεη» ηελ πνηλή. Μαθξνρξφληα, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, 

εληζρχεηαη ε αζπλέπεηα θαη δελ ζεκειηψλεηαη ε αίζζεζε ηνπ ζνβαξνχ Κξάηνπο, αιιά 

ε αίζζεζε ησλ ζπαζκσδηθψλ θηλήζεσλ γηα ην βξαρπρξφλην απνηέιεζκα ηεο άκεζεο 

ελζπιάθσζεο εζφδσλ.   

Χο πξνο  ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ ά θαη β΄βαζκνχ, είλαη πιένλ 

επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξμεη έλα θαηλνχξην λνκνζέηεκα, πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, πνπ λα ξπζκίδεη εθ βαζέσλ ηηο δηαδηθαζίεο εθπνίεζεο θαη 

εθκίζζσζεο αθηλήησλ θαη θηλεηψλ εθφζνλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 270/1981 θαη 

242/1996 πιένλ είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Μία θαηλνχξηα λνκνζεζία, ζηεξηγκέλε 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα, ζα βνεζνχζε θαη ζα σζνχζε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ  ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ θαη ζα ελίζρπε έηη πεξαηηέξσ 

ηα ίδηα έζνδά ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΤΖΜΑ 

Άξζξα ηνπ λόκνπ 4483/2017 

 (όπσο αλαθέξνληαη εληόο ηνπ θεηκέλνπ ηεο  εξγαζίαο)  

Κεθάιαην  2.2. 

Άξζξν 40:  Γηπινγξαθηθό ύζηεκα ζηα λνκηθά πξόζσπα Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ θαη 

ζηνπο Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνύ  

«1. Σν άξζξν 33 ηνπ λ. 4257/2014 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

315/1999 (Α΄ 302) πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δήκνπο πεξί ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Κνζηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα 

ηα δεκνηηθά ηδξχκαηα, ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ. Αλ νη αλσηέξσ θνξείο δελ δηαζέηνπλ ππάιιειν κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα 

ινγηζηή θαη ε ηακεηαθή ππεξεζία ηνπο αζθείηαη απφ ηνπο δήκνπο πνπ ηνπο έρνπλ 

ζπζηήζεη, νη ηειεπηαίνη αλαιακβάλνπλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπο ρεδίνπ. 

Αλ ζην δήκν δελ ππεξεηεί ππάιιεινο κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ινγηζηή ή ν αξηζκφο 

ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, 

γεγνλφο πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ νηθεία Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έπεηηα απφ εηζήγεζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, ην λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε-ινγηζηή θάζε εξγαζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ ρεδίνπ, θαη’ 

αλαινγία θαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114). 

Οκνίσο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο, φηαλ έρεη ίδηα ηακεηαθή ππεξεζία, 

αιιά δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα.».  

2. ην ηέινο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ. 3852/ 2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 (Α΄ 138), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 

εμήο: «Γηα ηηο αλάγθεο ηήξεζεο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο), θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην π.δ. 315/1999, νη Πεξηθέξεηεο κπνξεί 

λα αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 

πξνζφληα ή ζε ινγηζηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηελ 

νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπο, ηε 

ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή θάζε 

εξγαζίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ. Αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο επηηξέπεηαη: α) ζε πεξίπησζε 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πιήξνπο θαη ιπζηηεινχο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο, είηε επεηδή δελ ππεξεηεί ζηελ Πεξηθέξεηα πξνζσπηθφ κε ηα θαηάιιεια 

ηππηθά ή θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα είηε επεηδή ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ δελ 

θαιχπηεη ηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. Σε ζρεηηθή 

αδπλακία δηαπηζηψλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Με ηελ πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
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Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.), εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζέζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζρεηηθψλ αλαγθψλ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε πεξίιεςή ηνπο ζε απηφλ, β) απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011.» . 

Άξζξν 41: Τπνβνιή νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ Ο.Σ.Α.  

1. Οη δήκνη, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, νη επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο ηνπ λ. 1069/1080, νη ζχλδεζκνη Ο.Σ.Α., ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 

Διιάδαο, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ, θαζψο θαη νη πεξηθέξεηεο, ηα 

πεξηθεξεηαθά ηακεία αλάπηπμεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ, ελεκεξψλνπλ κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ζηνηρεία ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ 

 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαζνξίδεηαη γηα θάζε βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο 

ελεκέξσζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε πεξίπησζε κε ελζσκάησζεο ή 

θαζπζηέξεζεο ελζσκάησζεο ησλ ζηνηρείσλ, κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ λα επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε ή κε απφδνζε κέξνπο ή ζπλφινπ ησλ 

Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α.. 

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2, εμαθνινπζνχλ λα 

εθαξκφδνληαη νη λφκνη 74712/2010 θαη 74713/2010 (Β΄2043) απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Άξζξν 44:  Σακεηαθή ππεξεζία ηδξπκάησλ πεξηθεξεηώλ - Οηθνλνκηθή δηνίθεζε 

ηδξπκάησλ δήκσλ 

 1. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηακεηαθήο θαη ελ γέλεη ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ 

ηδξπκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ, αλ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ή δηεμάγεηαη πιεκκειψο απφ 

ηα ίδηα ιφγσ ειιηπνχο ζηειέρσζεο, αλαιακβάλεηαη, θαηά ην κέξνο πνπ απαηηείηαη, 

απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο θαη απφθαζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

2. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κεηά ηε 

ιέμε «απνινγηζκφ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». 
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Κεθάιαην  2.3. 

Άξζξν 16: Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηηο πνιπκεηνρηθέο αλαπηπμηαθέο αλώλπκεο 

εηαηξείεο Ο.Σ.Α. 

2. Αλψλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α., ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ 

κφλνλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζε ελεξγά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά ή εζληθά 

πξνγξάκκαηα, δελ ιχνληαη θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, θαηά παξέθθιηζε ηεο 

πξφβιεςεο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ ΚΓΚ, εθφζνλ ε ηειεπηαία 

εηαηξηθή ηνπο ρξήζε ήηαλ ζεηηθή. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αλαηξέρεη ζην ρξφλν θαηά 

ηνλ νπνίν, βάζεη ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην δηάηαμεο, έπξεπε λα 

επέιζεη ε ιχζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

εθθαζάξηζεο. 

Άξζξν 21:  Μεηαθνξά ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

πξνγξακκάησλ από Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη ινηπνύο θνξείο απηώλ  

πγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή πξνγξάκκαηα πνπ επηδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ή ε κεηεμέιημε 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 ηνπ ΔΠΑ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 51 παξ. 4 πεξίπησζε α΄ ηνπ λ. 4407/2016 (Α΄ 134) θαη 

πινπνηνχληαλ απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. 

κπνξνχλ λα αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή λα ζπλερίδνληαη ππφ ηνπο ίδηνπο 

ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο, εθφζνλ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

πινπνίεζε εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεη φηη νη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

αλάιεςε ή ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην δήκν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα αλαιεθζέληα πξνγξάκκαηα ζπλερίδνπλ λα 

πινπνηνχληαη απφ ηνλ νηθείν δήκν, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα ζε φια ηα 

ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη φζα 

απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ή ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, ζπλερίδνληαη 

κέρξη ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ. Οη ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ αλαλεψλνληαη ή παξαηείλνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄28). Ζ αλάιεςε ή ε 

ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ ην δήκν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην, 

ηζρχεη απφ 1.7.2016. 

Άξζξν 23:  πλέρηζε πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Δ.Δ.  

ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 3852/ 2010, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην 

άξζξν 9 παξ. 10 ηνπ λ. 4071/2012, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Καη’ εμαίξεζε, 
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δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνβιεπφηαλ ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε θαη ζπκκεηείραλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, 

αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηνπο, πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο.». 

Άξζξν 101: Καηαβνιή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο»  

1. Οη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, εθφζνλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο 

«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, πνπ 

απαζρνιείηαη ζε απηή κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

γηα ηνλ εηήζην θχθιν 2016-2017, θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο απηέο απφ θάζε είδνπο 

ηαθηηθά ή έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδά ηνπο.  

2. Αλ ε αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 αδπλακία ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ, νθείιεηαη ζηε κε νκαιή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο, νη δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη επίζεο απφ 

θάζε είδνπο ηαθηηθά ή έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδά ηνπο, ηα νπνία αλαπιεξψλνληαη 

θαηά ην κέξνο ηεο δηελεξγεζείζαο δαπάλεο, φηαλ πεξηέιζεη ε ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ηεξνπκέλσλ ησλ θείκελσλ πεξί αλακνξθψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο δηαηάμεσλ. 

Άξζξν 104: Παξάηαζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ), ησλ Κέληξσλ Γηεκέξεπζεο -Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ (ΚΔΓΗΦ) θαη Κέληξσλ ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζώλ Οκάδσλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ 

1. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ «Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ» (ΚΖΦΖ), ησλ «Κέληξσλ Γηεκέξεπζεο-Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο» 

(ΚΔΓΖΦ) θαη ησλ «Κέληξσλ ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζψλ Οκάδσλ» ησλ θνξέσλ ησλ 

Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, παξαηείλνληαη πέξαλ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2017 θαη έσο ηελ έληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ Πξάμεσλ ή ηελ ππνγξαθή ησλ πκβάζεσλ γηα ηηο Πξάμεηο απηέο ή ηε 

κεηεμέιημε απηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014- 2020 ηνπ ΔΠΑ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

51 παξ. 4 πεξίπησζε α΄ ηνπ λ. 4707/2016 (Α΄ 134) θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, φρη πέξαλ 

ηεο 31εο.7.2017. Ζ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δελ κεηαβάιιεη ηε λνκηθή θχζε ή ην ραξαθηήξα απηψλ, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθήο ηνπο δηάξθεηαο θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε 

αληίζεηε γεληθήο θαη εηδηθήο δηάηαμεο.  

2. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαιχπηνληαη απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. ε 
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πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδξνκηθήο ηζρχνο ζηηο απνθάζεηο 

έληαμεο ησλ ζρεηηθψλ Πξάμεσλ, νη ελ ιφγσ δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ πφξνπο ηνπ 

άξζξνπ 259 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87). 

 

Κεθάιαην  2.4. 

Άξζξν 26: Πξνκήζεηεο πεηξειαηνεηδώλ θαη ηξνθίκσλ 

 ην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2503/1997 (Α΄ 107), φπσο απηή 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: «Οη νηθείεο πεξηθέξεηεο κπνξνχλ θαη’ εμαίξεζε λα εμνπζηνδνηνχλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξχκαηα ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο λα 

δηελεξγνχλ απηνηειψο ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ - ρνξεγεηψλ ησλ 

εηδψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ζρεηηθνχ αηηηνινγεκέλνπ 

αηηήκαηνο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.» 

Άξζξν 39: Γηαρείξηζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  

Tν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Σα πνζά ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαηαηίζεληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

επνπηεχεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε ινγαξηαζκνχο εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ νηθείν δήκν γηα θάζε ηνπηθή ή δεκνηηθή ελφηεηα μερσξηζηά, κεηά απφ πξφηαζε 

ησλ ππφινγσλ δηαρεηξηζηψλ θαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Τπεχζπλνη 

θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη ν ππφινγνο πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ή ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή νη αλαπιεξσηέο απηψλ πνπ 

είλαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Οη αλσηέξσ νξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.». 

Άξζξν 45: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4316/2014 

 ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4316/2014 (Α΄ 270) 

πξνζηίζεληαη εδάθηα, σο εμήο: «Οη αλσηέξσ βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιέο δελ επηβαξχλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

ζρεηηθψλ θνηλψλ απνθάζεσλ ηνπ εδαθίνπ α΄ κε πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 

4316/2014. Σπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά δελ αλαδεηνχληαη.» 

Άξζξν 49: Μεηαθνξά πηζηώζεσλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ  

Σν άξζξν 161 ηνπ λ. 3463/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άξζξν 161 Μεηαθνξά 

πηζηψζεσλ απφ έξγα – Απνζεκαηηθφ»  

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πίζησζεο απφ 

έξγν ζε έξγν ή θαη απφ έξγν γηα ηελ ελίζρπζε ή δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε άιινπ 
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θσδηθνχ αξηζκνχ δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξείηαη ν αληαπνδνηηθφο ή εμεηδηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ησλ 

πηζηψζεσλ θαη κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο πηζηψζεηο απηέο. Γηα 

ηε κεηαθνξά απηή απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

2. Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε απηφλ ηαθηηθψλ εζφδσλ.». 

Άξζξν 50: Σαθηνπνίεζε νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α. πξνο ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  

1. H παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4316/2014 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Σα πάζεο 

θχζεσο πθηζηάκελα ρξεσζηηθά αλνίγκαηα ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Σ.Π.Γ.), φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε ηακεηαθή ηνπο 

δηαρείξηζε αζθείηαη απφ ην αξκφδην Γξαθείν Παξαθαηαζεθψλ θαη κέρξη ηε ζχζηαζε 

ηεο ίδηαο ηακεηαθήο ππεξεζίαο, βεβαησκέλα ή κε, ηα νπνία δελ έρνπλ ξπζκηζηεί, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1γ΄ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 (Α΄ 66), κπνξεί λα 

ξπζκηζηνχλ κε ζπλνκνιφγεζε ηζφπνζσλ δαλείσλ απφ ην Σ.Π.Γ., ρσξίο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 3852/2010, εληφο λέαο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο έσο 31.12.2017, εθφζνλ ην ζρεηηθφ αίηεκα ππνβιεζεί κέρξη 29.9.2017, 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Π.Γ.. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπλνκνιφγεζεο 

δαλείνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Π.Γ., ην πνζφ ηνπ ρξεσζηηθνχ αλνίγκαηνο, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί κέρξη ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ξχζκηζεο, εμνθιείηαη ππνρξεσηηθά ζε 

είθνζη (20) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο θάζε δφζεο κέρξη ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. Οη 

φξνη, νη δηαδηθαζίεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Σ.Π.Γ..».  

2. ην άξζξν 81 ηνπ λ. 4316/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: «4. Με 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 

πνπ εθδίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα ζπκςεθίδνληαη απηεπαγγέιησο ηα 

βεβαησκέλα, ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ιεμηπξφζεζκα ρξεσζηηθά 

αλνίγκαηα ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπο κε πνζνζηφ έσο 1% επί ησλ 

εζφδσλ ηνπο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (Κ.Α.Π.). Ο πξναλαθεξφκελνο 

ζπκςεθηζκφο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ βεβαησκέλσλ απαηηήζεσλ.».  

3. Ζ δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. 

θαη ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο απηψλ, δχλαηαη λα επηκεθπλζεί άπαμ έσο πέληε (5) έηε 
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απφ ηε ιήμε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, φπσο απηή ηζρχεη ζήκεξα, χζηεξα απφ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ νηθείνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έσο 31.10.2017, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ απηνχ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα πξνο 

επηκήθπλζε δάλεηα θαη ν ρξφλνο επηκήθπλζεο απηψλ. Οη ινηπνί φξνη ηεο ηζρχνπζαο 

δαλεηαθήο ζχκβαζεο δηαηεξνχληαη αθέξαηνη ελ ηζρχ πιελ ηνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζην ηζρχνλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ζπλαθζέλησλ δαλείσλ ησλ 

Ο.Σ.Α. κε ην Σ.Π.Γ..» 

Άξζξν 64: Φόξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ο.Σ.Α.  

ην άξζξν 47 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄167) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 σο εμήο: «7. Σν 

εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ νη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα: α) ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα 

ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη θνηλήο ρξήζεσο πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δήκν ή β) αθίλεηα 

πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε, ρσξίο αληάιιαγκα, ζην Διιεληθφ Γεκφζην ή ζε 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

αλαγθψλ θάζε αλαγλσξηζκέλεο βαζκίδαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, δεκφζησλ ή 

δεκνηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ ή βξεθνθνκείσλ ή νξθαλνηξνθείσλ, δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ 

γεξνθνκείσλ, Κ.Α.Π.Ζ., θέληξσλ θαη δνκώλ πξνζσξηλήο ππνδνρήο - θηινμελίαο 

θαη ελ γέλεη ρώξσλ πνπ θαιύπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηέγαζεο θαη πξνζσξηλήο 

θηινμελίαο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ.». 

 

Κεθάιαην  2.5. 

Άξζξν 15:  Θέκαηα ιύζεο επηρεηξήζεσλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ 

1. Οη παξάγξαθνη 7, 7α, 7β, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/2010 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

9. α. ε πεξίπησζε ιχζεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ή Γ.Δ.Τ.Α. θαη αλάιεςεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο απφ ηνλ νηθείν δήκν ή απφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ 

απηνχ, ην πξνζσπηθφ ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αλεμαξηήησο ηξφπνπ πξφζιεςεο, κεηαθέξεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 

θνξέα κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

πκβάζεηο έξγνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιχνληαη εθηεινχληαη 

απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Σν πξνζσπηθφ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δη- θαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζην λέν 

θνξέα, θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, αληίζηνηρεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ γηα ηε 

κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή ηνπ θαηάηαμε. Ζ ξχζκηζε ηνπ εδαθίνπ απηνχ 
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εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ θνηλσθειψλ εηαηξεηψλ θαη Γ.Δ.Τ.Α. πνπ έρνπλ 

ιπζεί, εθφζνλ απαζρνινχηαλ πξαγκαηηθά, θαηά ηηο 30.5.2011. 

β. Οθεηιέο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ θαη Γ.Δ.Τ.Α., θαζψο θαη ησλ ακηγψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ π.δ. 410/1995 πνπ ιχζεθαλ, πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνο ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

απνδνρψλ ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κπνξνύλ λα θαηαβάιινληαη από 

ηνλ νηθείν δήκν, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ.  

γ. Οη ξπζκίζεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα νθεηιέο ησλ: 

 αα. αλσλχκσλ θαη αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ, ησλ νπνί- σλ νη εηαίξνη είλαη 

απνθιεηζηηθά Ο.Σ.Α. θαη λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή 

 ββ. αλσλχκσλ θαη αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο νη Ο.Σ.Α. θαη νη ινηπνί θνξείο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, 

εθφζνλ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ή ιπζνχλ θαη ηεζνχλ ππφ εθθαζάξηζε κέρξη ηηο 

31.10.2017. Σν χςνο ησλ νθεηιψλ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν θάζε θνξέαο πξνθχπηεη 

απφ ην ιφγν ζπκκεηνρήο ηνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αλ κέηνρνο είλαη πεξηθέξεηα ή 

ήηαλ ηέσο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

νπνίαο απηή έρεη ππεηζέιζεη, ε αλαδνρή θαη ε θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ πνπ ηεο 

αλαινγνχλ γίλεηαη, έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ.». 

 2.α. ε πεξίπησζε ιχζεο αλψλπκεο εηαηξίαο Ο.Σ.Α., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλσλχκσλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ πξψελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο νπνίαο 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ αλήθεη ζηνλ νηθείν ή ηνπο 

νηθείνπο θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ελψζεηο απηψλ, ην πξνζσπηθφ ηεο κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζε έλαλ 

εθ ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α., έλσζε ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, 

κε ηελ απφθαζε ιχζεο ηεο εηαηξίαο ή κε εηδηθή απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ, 

Πεξηθεξεηαθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ή ιπζνχλ θαη ηεζνχλ ππφ εθθαζάξηζε κέρξη 

31.10.2017. Ο ρξφλνο ιχζεο δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξνο ηεο έλαξμεο ηζρχνο 

ηνπ λ. 3852/2010.  

β. Σν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, αληίζηνηρεο 

ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, ε 

νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ηνπ γηα ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή ηνπ θαηάηαμε.  

γ. Οθεηιέο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη πξνο ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ηνπ 
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κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κπνξνύλ λα θαηαβάιινληαη από ηνλ νηθείν 

Ο.Σ.Α., κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 

ηνπ.  

3. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ, πνπ 

έρνπλ ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κπνξεί 

λα κεηαθέξεηαη ζηνλ νηθείν δήκν, εάλ απαζρνιείην πξαγκαηηθά ζηελ επηρείξεζε θαη 

ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 784), θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο ιχζεο. Γηα ηε 

κεηαθνξά απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Σν κεηαθεξφκελν 

πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο ησλ ηππηθψλ ηνπ 

πξνζφλησλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ηνπ γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ θαηάηαμε. 

Άξζξν 32:  Παξνρή θηλήηξσλ ζε εξγαδόκελνπο από Ο.Σ.Α. νξεηλώλ θαη 

λεζησηηθώλ πεξηνρώλ  

Οη νξεηλνί δήκνη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3852/2010, νη δήκνη κε πιεζπζκφ έσο 30.000 

θαηνίθνπο ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηνπο 

ελνηήησλ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλέο ζην Μεηξψν Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη 

Οηθηζκψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., νη λεζησηηθνί δήκνη κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 18.000 

θαηνίθσλ, θαζψο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ησλ δήκσλ απηψλ, κπνξεί λα παξέρνπλ δσξεάλ 

ζίηηζε θαη θαηάιιειν θαηάιπκα δηακνλήο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, ηνπο ηαηξνχο θαη 

λνζειεπηέο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, θαη ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ην πξνζσπηθφ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, 

ηνπ Δ.Κ.Α.Β., ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηνπο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Γηα ηηο αλσηέξσ παξνρέο απαηηείηαη λα ιεθζεί 

απφθαζε απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ ή Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε νπνία ζα εηδηθεχεη ηηο 

παξνρέο θαηά πεξίπησζε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο απηψλ, θαηφπηλ βεβαίσζεο 

ηεο χπαξμεο ησλ αλάινγσλ πφξσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Σ.Α.. 

 Σα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ή ηνπο ζπδχγνπο 

ηνπο ή ηα αλήιηθα ηέθλα απηψλ πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία 

θαηνηθίαο.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ..  



48 

 

Οη παξνρέο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη, ππφ ηηο ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο, θαη απφ λεζησηηθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ δέθα νθηψ 

ρηιηάδσλ (18.000)  θαηνίθσλ, εθφζνλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ππαιιήινπο πνπ 

ππεξεηνχλ ζε απηνηειή λεζηά πνπ ζπληζηνχλ ηνπηθέο θνηλφηεηεο απηψλ. Οη δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ησλ σο άλσ δήκσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ε νηθεία 

Πεξηθέξεηα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ε νπνία εθδίδεηαη 

θαηφπηλ βεβαίσζεο ηεο χπαξμεο αλάινγσλ πφξσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα εμεηδηθεχεη θαη λα θαηαβάιεη ηηο παξνρέο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ.  

Άξζξν 33 Αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ - Απνδεκηώζεηο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λ. 4051/ 2012 (Α΄ 40) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηεο απφ 

31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256), πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 4147/2013 (Α΄ 

98), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνπλ αληηκηζζία, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ην δήκν.». 

 2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηεο απφ 31.12.2012 Π.Ν.Π., πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ. 4147/2013, θαηαξγείηαη.  

3. ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3852/2010 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 9 θαη 10 σο εμήο: «9. Σα 

κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πιελ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ αληηκηζζία, 

δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη κέρξη ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο ην κήλα. Ζ αλσηέξσ απνδεκίσζε 

δελ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ εθιέγνληαη: α) ζηνπο Γήκνπο 

ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ Α΄ θαη Β΄ Αζελψλ, Α΄ θαη Β΄ Πεηξαηά θαη Α΄ 

Θεζζαινλίθεο, β) ζηνπο ινηπνχο Γήκνπο, εθφζνλ ε θαηνηθία ηνπο απέρεη ιηγφηεξν 

απφ 10 ρικ. απφ ηε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ θηινμελεί ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. 

Ζ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α΄ δελ ηζρχεη γηα ηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο πνπ 

ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο, ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε εηδηθή 

εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο β΄. Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο απηήο, γηα θάζε ζπλεδξίαζε, 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηεο αληηκηζζίαο ηνπ 

Γεκάξρνπ Αζελαίσλ θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.. Κάζε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

Άξζξν 35:  Δπηβνήζεζε έξγνπ αηξεηώλ ΑκεΑ  

1. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4369/2016 (A΄ 33) εθαξκφδεηαη θαη ζηα ΑκεΑ κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ηα νπνία είλαη αηξεηνί ζε Ο.Σ.Α. α΄ ή β΄ βαζκνχ 

θαη ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ή 

Πεξηθεξεηάξρε, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε άζθεζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  
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2. Οη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4369/2016 

βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.. 

Άξζξν 38:  Δπαλαζύζηαζε ζέζεσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο  

ε θάζε Πεξηθέξεηα ζπληζηψληαη δχν (2) ζέζεηο δεκνζηνγξάθσλ, κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ δηαξθεί φζν θαη ε ζεηεία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. Οη 

πξνζιακβαλφκελνη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα είλαη είηε κέιε, αλαγλσξηζκέλεο ζηελ 

Διιάδα, επαγγεικαηηθήο δεκνζηνγξαθηθήο νξγάλσζεο είηε λα έρνπλ δηεηή 

ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπο 

ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Γηα ηελ 

πξφζιεςε δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ηξηκεινχο εμ Τπνπξγψλ 

Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 (Α΄ 280), φπσο ηζρχεη. Με ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα. 

Άξζξν 97:  Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. 

 1. Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ην γάια ησλ εηψλ 2012, 2013, 

2014, 2015 θαη 2016, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 53361/11.10.2006 θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Β΄1503) θαη δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνηηκψληαη ζε ρξήκα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηηκή δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε ή άιινπ δηαγσληζκνχ 

πξνγελέζηεξσλ εηψλ πνπ είρε ιάβεη ρψξα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ίδησλ εηδψλ θαη 

απνδίδνληαη κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α. λα αλαγλσξίδεηαη ε νθεηιή πξνο ηνλ 

εξγαδφκελν απφ ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α, β. λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη θσδηθνί θαη 

πηζηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. ησλ εηψλ θαηαβνιήο, γ. λα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηνπο, ζε έσο θαη ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο. Οη 

δηθαηνχρνη, νη νθεηιέο, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θάζε Ο.Σ.Α., ε νπνία ιακβάλεηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε ζε ρξήκα ησλ 

Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ηνπ γάιαθηνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1.  

Άξζξν 98 Δπίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο  

1. ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, φπσο 

απηφ είρε πξνβιεθζεί ζην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226), εμαθνινχζεζε 

λα θαηαβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4384/2016 (Α΄ 78) θαη εμεηδηθεχζεθε, θαηά 
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πνζφ, αλά θαηεγνξία δηθαηνχρσλ θαη σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαηαβνιήο, κε ηηο, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, εθδνζείζεο θαη 

ηζρχνπζεο απνθάζεηο, πξνζηίζεληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη ππάιιεινη θαη νη 

ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο 

εηδηθφηεηεο ή παξέρνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.  

2. ηελ θαηεγνξία Α΄ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε 

ζπλεξγεία απνιχκαλζεο, νη απνιπκαληέο, νη εξγάηεο θαη ηερλίηεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ, νη πδξαπιηθνί, ηερλίηεο θαη εξγάηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ηειεζέξκαλζεο, ζηα 

αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επνπηεία 

θαζαξηφηεηαο, ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, νη νδεγνί, ρεηξηζηέο θαη εξγάηεο απνθξαθηηθψλ κεραλεκάησλ, νη εξγάηεο 

θαη ηερλίηεο ςεθαζκνχ, νη εξγάηεο θνπήο ςειψλ δέλδξσλ, νη ζηδεξάδεο - 

αινπκηλάδεο, θαζψο θαη νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ. 

ηελ θαηεγνξία Β΄ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεραλνηερλίηεο, νη ειεθηξνηερλίηεο, νη 

βαθείο θαη νη θαλνπνηνί. ηελ θαηεγνξία Γ΄ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην επνπηηθφ 

πξνζσπηθφ (κεραληθνί Π.Δ. θαη Σ.Δ.) πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

3. Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο γηα ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο νξίδεηαη, αλά θαηεγνξία, 

σο εμήο: α) Γηα ηελ θαηεγνξία Α΄, ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ κεληαίσο. β) Γηα 

ηελ θαηεγνξία Β΄, ζε εβδνκήληα (70) επξψ κεληαίσο. γ) Γηα ηελ θαηεγνξία Γ΄, ζε 

ηξηάληα πέληε (35) επξψ κεληαίσο. 

 4. Σν αλσηέξσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη νη 

δηθαηνχρνη απηνχ πξνζθέξνπλ ππεξεζία κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε 

ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαβνιή ηνπ. Δπίζεο 

θαηαβάιιεηαη, γηα φζν δηάζηεκα νη δηθαηνχρνη ππάιιεινη ηεινχλ ζε ζεζκνζεηεκέλεο 

άδεηεο (θαλνληθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο απαιιαγήο 

απφ ηα θαζήθνληα ή ηελ εξγαζία ηνπο γηα ζπλδηθαιηζηηθνχο ιφγνπο, εηδηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο κηθξήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ, δηεπθφιπλζεο ππαιιήισλ κε 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο παηδηνχ), ζε βξαρπρξφληα 

αλαξξσηηθή άδεηα έσο έμη (6) εκέξεο θαη’ έηνο, θαζψο θαη αλαξξσηηθή άδεηα πνπ 

ρνξεγείηαη απφ δεκφζηα λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο ηνπ Γεκνζίνπ, παλεπηζηεκηαθέο 

θιηληθέο, λνζειεπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηδησηηθέο 

θιηληθέο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί λνζειεία ζε απηέο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά (εηζαγσγή, εμηηήξην, ζρεηηθέο γλσκαηεχζεηο). Γηα ηε ζπλδξνκή 

φισλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εθδίδεηαη θάζε κήλα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

πξντζηακέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε 

απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηα θαζήθνληα, ηηο ζέζεηο, 
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ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο, 

δηαθφπηεηαη ηζνρξφλσο ε θαηαβνιή ηνπ κε επζχλε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ. 

5. Γαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

ζε φζνπο θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζεσξνχληαη 

λφκηκεο, εθφζνλ έρνπλ πιεξσζεί νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.  

6. Οη δηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

δηαηάμεηο λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, δελ ζίγνληαη.  

 

Κεθάιαην  3.2. 

Άξζξν 46 πκςεθηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπο 

Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχλ δαπάλεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηα νπνία εμνθινχληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ πνπ ηα έρεη ζπζηήζεη, 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, παξαθξαηνχληαη θαη ζπκςεθίδνληαη 

κε ηνπο πξνο απφδνζε απφ ην δήκν πξνβιεπφκελνπο πφξνπο ππέξ απηψλ. 

πκςεθηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε 

εθηέιεζε απνθάζεσλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζεσξνχληαη φηη δηελεξγήζεθαλ λφκηκα 

Άξζξν 52 Ρπζκίζεηο νθεηιώλ πξνο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ  

1. Οθεηιέο πξνο ηνπο δήκνπο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ή 

πνπ ζα βεβαησζνχλ έσο θαη δχν (2) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

κπνξνχλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε πξνο ηελ αξκφδηα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο 

ππεξεζία ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απηνχ, λα ξπζκίδνληαη θαη λα 

θαηαβάιινληαη κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ απφ ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο θαη 

ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, θαζψο θαη απφ ηα πξφζηηκα ιφγσ εθπξφζεζκεο 

ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ή ιφγσ κε θαηαβνιήο ηέινπο, σο 

εμήο: α) αλ εμνθιεζνχλ εθάπαμ, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ 

(100%), β) αλ εμνθιεζνχλ ζε δχν (2) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) δφζεηο, κε απαιιαγή 

θαηά πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80 %), γ) αλ εμνθιεζνχλ ζε εηθνζηπέληε (25) έσο 

ζαξάληα νθηψ (48) δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), 

δ) αλ εμνθιεζνχλ ζε ζαξάληα ελλέα (49) έσο εβδνκήληα δχν (72) δφζεηο, κε 

απαιιαγή θαηά πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%), ε) αλ εμνθιεζνχλ ζε εβδνκήληα 

ηξεηο (73) έσο εθαηφ (100) δφζεηο, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%).  

2. ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ, επίζεο, λα ππαρζνχλ θαη νθεηιέο πνπ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: α) ηεινχλ ζε αλαζηνιή, δηνηθεηηθή ή εθ 

ηνπ λφκνπ ή β) έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνχκελε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 
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θαηαβνιήο, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ, κε απψιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ξχζκηζεο θαη ρσξίο ε ππαγσγή ηνπο λα ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ, γ) δελ έρνπλ βεβαησζεί, ιφγσ ηνπ φηη εθθξεκεί γηα απηέο δηθαζηηθή 

ακθηζβήηεζε ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν νθεηιέηεο 

παξαηηεζεί απφ ηα αζθεζέληα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα. Αλ κε ην έλδηθν βνήζεκα 

είρε ππνβιεζεί θαη αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ε αλσηέξσ 

παξαίηεζε θαηαιακβάλεη θαη ην αίηεκα απηφ. Βεβαίσζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, φπνπ εθθξεκνχζε ε ππφζεζε, φηη έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε, 

επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηελ ξχζκηζε. 

3. Ζ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν 

εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

4. Ζ ξχζκηζε ρνξεγείηαη κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.  

5. Οη δφζεηο είλαη κεληαίεο θαη ηζφπνζεο πιελ ηεο ηειεπηαίαο πνπ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ ππνινίπσλ. Κάζε δφζε πιελ ηεο ηειεπηαίαο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) επξψ.  

6. Ζ ξπζκηδφκελε νθεηιή εμνθιείηαη εθάπαμ ή ε πξψηε δφζε ηεο θαηαβάιιεηαη εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε 

ξχζκηζε, δηαθνξεηηθά ε αίηεζε ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα. Οη επφκελεο δφζεηο 

θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. 

7. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο κε κεληαία 

πξνζαχμεζε 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ φθεηιε 

απηή λα θαηαβιεζεί.  

8. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο, εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο 

ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, παξέρεηαη απαιιαγή θαηά πνζνζηφ επί 

ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ 

πξνζηίκσλ, ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ 

ηειηθά δηακνξθψλεηαη, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.  

9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

δέζκεπζεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ άιιε αηηία θαη ν 

νθεηιέηεο έρεη θαηαβάιεη: α) ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο ηνπ, 

γηα νθεηιή κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, β) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο 

ξπζκηδφκελεο νθεηιήο ηνπ, γηα νθεηιή απφ πέληε ρηιηάδεο θαη κεδέλ έλα (5.000,01) 

κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, γ) ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20 %) ηεο ξπζκηδφκελεο 

νθεηιήο ηνπ, γηα νθεηιή δέθα ρηιηάδεο (10.000,01) επξψ θαη πάλσ, ν δήκνο πξνβαίλεη 

ζε εληνιή άξζεο ηεο δέζκεπζεο απηήο πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζε εληνιή γηα 
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επαλαδέζκεπζε απηήο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ 

δφζεσλ. Με ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ 

κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή 

αθηλήησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ρξέε πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο, ηα απνδηδφκελα 

φκσο πνζά απφ απηέο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο 

ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη δπλαηή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ε 

άξζε ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίησλ, εθφζνλ εμνθιεζεί ην 25% ηεο νθεηιήο πνπ 

έρεη ππαρζεί ζηε ξχζκηζε. Πνζά πνπ απνδίδνληαη απφ επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα 

ρέξηα ηξίησλ πέξαλ ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ δελ επηζηξέθνληαη. Αλ ν νθεηιέηεο 

απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. 

10. Ζ παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε 

ξχζκηζε, αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο θαη γηα 

νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. 

11. Πξφζσπα πνπ επζχλνληαη, καδί κε ηνλ νθεηιέηε, γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο 

νθεηιήο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε κφλν γηα ην κέξνο απηφ. 

12. Ζ ξχζκηζε ηεο νθεηιήο θαηαξγείηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε 

θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο 

βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιιεη ηξείο (3) 

ζπλερφκελεο δφζεηο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, β) δελ ππνβάιεη ζην δήκν ηηο 

πξνβιεπφκελεο δειψζεηο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

θαη ηνπ ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ, κεηά ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ Φ.Π.Α., γ) έρεη ππνβάιεη αλαιεζή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε. 

Άξζξν 54 Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζίαο επηβνιήο θαη είζπξαμεο πξνζηίκσλ ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012  

1. ηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4039/2012 (Α΄15) κεηά ηηο ιέμεηο «θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο», πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο 

«θαζψο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο,». 

2. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/ 2012, κεηά ηνλ πίλαθα, 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «Σα αλσηέξσ πξφζηηκα απνηεινχλ έζνδν ησλ δήκσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ δηαπηζηψ+λεηαη ε παξάβαζε.». 
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 3. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Καηά ηε 

δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο απηή βεβαηψλεηαη επί ηφπνπ. Δπί ηεο πξάμεο βεβαίσζεο 

ηεο παξάβαζεο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο: α) ε αξκφδηα αξρή θαη ε πξνζεζκία 

πξνζθπγήο ζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, β) ε παξάβαζε θαη ην άξζξν ηνπ 

λφκνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηή, γ) ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ πξάμε βεβαίσζεο ηεο 

παξάβαζεο επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε θαη αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο παξάβαζεο 

απνζηέιιεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, αξρή.».  

4. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5. Ο 

παξαβάηεο έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζζεί απηνπξνζψπσο ή λα ππνβάιεη έγγξαθν 

ππφκλεκα εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε βεβαίσζε ηεο 

παξάβαζεο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ή, φπνπ απηή δελ ππάξρεη, 

ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ γεσξγηθήο αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ, ζηα φξηα ηνπ 

νπνίνπ ηειέζηεθε ε παξάβαζε θαη αλ απηή δελ πθίζηαηαη, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Ζ απφθαζε, κε ηελ νπνία 

εμεηάδνληαη νη αληηξξήζεηο, πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε, κε αλαθνξά ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία.».  

5. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Αλ δελ 

πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ή αλ απνξξηθζνχλ, εθδίδεηαη απφθαζε επηβνιήο ηνπ 

πξνζηίκνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, αξρήο. 

Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθείν δήκν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί ε είζπξαμή ηνπ. Σν πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη κεησκέλν 

θαηά ην κηζφ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ζηνλ παξαβάηε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην πξφζηηκν 

βεβαηψλεηαη νιφθιεξν απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηδησρζεί ε είζπξαμή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ..».  

6. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «7. Σα έζνδα 

απφ ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο λφκνπ εγγξάθνληαη κε ηξφπν δηαθξηηφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δεκνηηθψλ θαηαθπγίσλ θαη θηεληαηξείσλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ.».  

7. Ζ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4039/2012 θαηαξγείηαη. 

Άξζξν 55 Απνθαηάζηαζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από απζαίξεηε θαηάιεςε θαη 

πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο ρξήζεο  θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζε πεξίπησζε θαζ΄ 

ππνηξνπήλ απζαίξεηεο ρξήζεο από ηνλ δηθαηνύρν  

Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171), φπσο ε παξάγξαθνο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 50 παξ. 2 ηνπ λ. 4257/2014 (Α΄ 93), αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «8. Γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε 
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ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2, επηβάιιεηαη ζε βάξνο 

ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν 

πξφζηηκν. Με φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη 

ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, 

ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ 

θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξήζε. 

Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο 

Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. ηελ νηθεία έθζεζε 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

απηφλ, ην είδνο ηεο ρξήζεο, θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη 

δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή ειεθηξνληθφ αξρείν 

ηνπο. Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ απηνχ ή ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 

Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο επηδφζεσο. Αλ ν παξαβάηεο 

δελ ζπκκνξθσζεί, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ζπλεξγείν ηνπ 

Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή 

έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ηα 

απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ 

πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 

ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ 

πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αθαίξεζεο, 

ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα 

εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 199 ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ 

δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ 

ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην 

επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απηνχ.».  

Άρθρο 59 Βεβαίωςη περί μη οφειλήσ Τ.Α.Π.  

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ πάζεο θχζεσο αθηλήησλ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ νη πσιεηέο νθείινπλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. ζηελ Πεξηθέξεηα 

ηνπ νπνίνπ θείηαη ην αθίλεην, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ νθείιεηαη ηέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, άιισο ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο είλαη άθπξν, ειέγρεηαη δε ν 
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ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ ην ζπλέηαμε. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4262/2014 (Α΄ 

114) θαηαξγείηαη.  

Άρθρο 62 Τζλοσ επί των ακαθαρίςτων εςόδων καταςτημάτων υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ 

Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 339/ 1976 (A΄136), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην β΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 658/1977 (Α΄ 214), ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1828/1989 (Α΄ 2) θαη ην εδάθην α΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

2539/1997 (Α΄ 244), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β) Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ, ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ ηέινο ζε πνζνζηφ κεδέλ θφκκα πέληε ηνηο εθαηφ (0,5%) ζηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ: α) θάζε είδνπο, κνξθήο θαη νλνκαζίαο θαηαζηεκάησλ, ζηα 

νπνία πσινχληαη γηα θαηαλάισζε εληφο ησλ ρψξσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ζε παθέην, θαγεηά, πνηά, θαθέο, αλαςπθηηθά, γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα θαη γιπθίζκαηα, εθφζνλ δηαζέηνπλ πάγθνπο ή ηξαπεδνθαζίζκαηα, β) 

δπζνπσιείσλ θαη κπαξ, αλεμαξηήησο ηδηαίηεξεο νλνκαζίαο θαη θαηεγνξίαο θαη γ) 

θαληηλψλ. ην αλσηέξσ ηέινο ππάγνληαη θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ησλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, θάζε ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη θαηεγνξίαο, ηα θαηαζηήκαηα ησλ πην 

πάλσ πεξηπηψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε εκπνξηθά θέληξα, θαζψο θαη ζηα 

νξγαλσκέλα ηκήκαηα ησλ SUPERMARKETS θαη ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ, ζηα 

νπνία πσινχληαη έηνηκα θαγεηά. Δπί ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ Καδίλν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο Καδίλν ην αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη ζε 

πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%). Πξνθεηκέλνπ γηα λπρηεξηλά θέληξα, αίζνπζεο ρνξνχ 

θαη άιια θαηαζηήκαηα κε πνηά θαη ζέακα, θαθσδεία, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη 

ρνξεπηηθά θέληξα κε κνπζηθή ην αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%). ηνπο δήκνπο ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ δελ ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ην αλσηέξσ ηέινο κπνξεί λα 

επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ζε ηκήκα δήκνπ ηζρχεη ην 

ζχζηεκα αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ εηδηθά θαη κφλν γηα 

ην ηκήκα απηφ εθαξκφδνληαη νη αλσηέξσ παξάγξαθνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Σν αλσηέξσ ηέινο κπνξεί λα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ: α. ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, β. εηδψλ ιατθήο 

ηέρλεο, γ. ελζπκίσλ θαη δψξσλ, δ. ελνηθηάζεσο ζθαθψλ αλαςπρήο ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ζαιάζζησλ πνδειάησλ, ηζηηνζαλίδσλ, εηδψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηελ 

παξαιία, ε. εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζάιαζζα απφ ηνπο ινπφκελνπο, ζη. 

εηδψλ «ζπνξ», «ζθη» θαη «νξεηβαζίαο», δ. ζρνιψλ εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη 

εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ, ε. ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ θαη 

πνδειάησλ. ε πεξίπησζε δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην άζθεζεο 

πνιιαπιψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

,ηα νπνία πξνέξρνληαη κφλν απφ ηε ιηαληθή πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
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ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1080/1980 θαη ηα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Φ.Π.Α.. Σν ηέινο βαξχλεη ηνλ πειάηε θαη 

αλαγξάθεηαη μερσξηζηά ζηα εθδηδφκελα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία, 

εηζπξάηηεηαη δε απφ απηφλ πνπ εθδίδεη ην ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ην 

θαηαβάιεη ζην νηθείν δεκνηηθφ ηακείν.».  

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2539/1997 θαηαξγείηαη.  

Άρθρο 63 Δικαιώματα χρήςησ πόςιμου φδατοσ 

 1. Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ απφ 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171), 

φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2218/1994 (Α΄ 90), 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄570) θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4255/2014 (Α΄ 89), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β. Να θαηαβάιεη ππέξ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πνζφηεηεο λεξνχ 

πνπ εκθηαιψλνληαη δηθαίσκα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αληίζηνηρσλ πσιήζεσλ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία θαη ζηνηρεία) ηεο νληφηεηαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηε θνξνινγηθή αξρή. Ζ αμία ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ππνινγίδεηαη κε ηηκή αλαθνξάο ηε κέζε ηηκή πψιεζεο απηψλ. Σν 

χςνο ηνπ δηθαηψκαηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε 

πνζνζηφ απφ ηξία (3) ηνηο ρηιίνηο έσο πέληε (5) ηνηο ρηιίνηο θαη απφ ηξία (3) ηνηο 

ρηιίνηο έσο θαη ηξεηζήκηζη (3,5) ηνηο ρηιίνηο, φηαλ γίλεηαη πξφζκημε ηνπ λεξνχ κε 

ρπκνχο. Δίλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο πνζνζηνχ δηθαηψκαηνο εθηφο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πνζνζηψλ κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 4368/2016 (Α΄ 21), ε 

νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ κεηαβιεζνχλ 

ζεκαληηθά, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία αξρηθψο δηακνξθψζεθαλ. 

Όηαλ ην λεξφ πνπ δηαηίζεηαη αλήθεη ζε Γήκνπο, ην χςνο ηνπ δηθαηψκαηνο θαζνξίδεηαη 

ειεχζεξα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.».  

2. Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ β.δ. 24.9/ 20.10.1958, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γ. Σν αληηζηνηρνχλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πνζφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζην νηθείν δεκνηηθφ ηακείν κέζα ζην 

πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ. 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ή ειιηπνχο ή εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην 

αλαινγνχλ δηθαίσκα, πξνζαπμεκέλν κε ηζφπνζν πξφζηηκν. Ζ δεκνηηθή αξρή 

ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη ειέγρνπο πεξί ηεο θαλνληθήο έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαζηαηηθνχ θαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο.». 

Άρθρο 65 Διευκόλυνςη τησ είςπραξησ ιδίων εςόδων των Ο.Τ.Α. 

 1. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Οη δήκνη 

κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εηαηξείαο 
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«ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ Αλψλπκε Δηαηξεία» 

(«ΔΚΥΑ Α.Δ.») θαη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ζην εηζφδεκα ησλ ππφρξεσλ, εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο Πεξηθέξεηαο. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ αηειψο ζηνπο δήκνπο ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ην Γήκν.». 

2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 

(Α΄138) αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «Ο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη νη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ 

ακειιεηί ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο θαη ελ γέλεη ηα δεδνκέλα ησλ ππφρξεσλ 

πνπ ηεξνχληαη γηα ηε ζπλείζπξαμε ησλ πνζψλ ηεο πεξίπησζεο β΄ πξνο ηνπο νηθείνπο 

δήκνπο.». 

 Άρθρο 66 Παραχώρηςη χρήςησ πλατειών και άλλων κοινόχρηςτων χώρων ζναντι τζλουσ, 

χωρίσ δημοπραςία  

ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 24.9/20.10.1958 β.δ., πξνζηίζεληαη εδάθηα 

δεχηεξν θαη ηξίην σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα 

πξνβιέπεηαη πνηνη απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη΄ εμαίξεζε παξαρσξνχληαη θαη 

ρσξίο δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο γηα πξφζθαηξε ρξήζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) 

κέξεο θαη αθνξά απνθιεηζηηθψο ηε δηεμαγσγή εθδειψζεσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

ή δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο, πνιηηηζηηθήο, θαιιηηερληθήο ή δεκφζηαο εκπνξηθήο 

πξνβνιήο. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ 

ηέινπο, ην νπνίν εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ θνηλσθειή ή κε ραξαθηήξα ηεο εθδήισζεο.». 

Άρθρο 134 Εκποίηςη υλικών που προζρχονται από τη διαχείριςη των Αςτικών Στερεών 

Αποβλήτων και βιοαποβλήτων  

1. Οη δήκνη, ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο απνθνκηδήο θαη 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαζψο θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, 

δχλαληαη λα εθπνηνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 (Α΄ 77) ηα πιηθά ή θαη ηελ ηπρφλ παξαγφκελε ελέξγεηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρσξηζηή ζπιινγή, ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη αλάθηεζε ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΑΑ) θαη ησλ βηναπνβιήησλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 

ή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

2. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δθηίκεζεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα, ζρεηηθή κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο δηάζεζε πιηθψλ ή θαη ηεο ηπρφλ παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο αλά πιηθφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 
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Δπηηξνπήο, απηή ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 99 

θαη 100 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87). 

 3. Σα έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε ησλ πιηθψλ ή θαη ηεο ηπρφλ παξαγφκελεο ελέξγεηαο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην νηθείν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, δηαηίζεληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνβιήησλ θαη ησλ βηναπνβιήησλ θαη ελ γέλεη γηα δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ηέηνηα ππεξεζία 

πθίζηαηαη. 

 Άρθρο 135 Τροποποίηςη άρθρου 82 του β.δ. 24.9/1958 περί απαλλαγών από δημοτικοφσ 

και κοινοτικοφσ φόρουσ, τζλη, δικαιώματα και ειςφορζσ  

Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ β.δ. 24.9/1958,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, πνπ επηβάιινπλ νη δήκνη δελ 

απαιιάζζνληαη απηνί πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ην ειιεληθφ δεκφζην απφ ην ηέινο χδξεπζεο, ην ηέινο 

απνρέηεπζεο, ην ηέινο ρξήζεσο ππνλφκνπ θαη ην εηδηθφ ηέινο θχθινπ λεξνχ.». 

 

Κεθάιαην  3.3. 

Άρθρο 69 Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. ςε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμοφ  

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 νπ άξζξνπ 241 ηνπ λ. 3463/2006 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξάμεο θαηάξγεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα 

θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην δήκν 

πνπ ην ζπλέζηεζε, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη σο θαζνιηθφο δηάδνρνο ζε φια ηα 

εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ. Οη εθθξεκείο δίθεο 

ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ην δήκν ή θαηά ηνπ δήκνπ ρσξίο θακία εηδηθφηεξε 

δηαηχπσζε απφ κέξνπο ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηεο 

δίθεο. Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αλσηέξσ πξάμεο, ν δήκνο 

ζπζηήλεη επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα απνγξαθήο ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε απηφλ απφ ην θαηαξγνχκελν λνκηθφ πξφζσπν. Ζ 

έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο. Ζ 

απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζπλνδεπφκελε απφ 

απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο απνγξαθήο πνπ πεξηγξάθεη ηα απνθηψκελα 

θαηά θπξηφηεηα απφ ην δήκν αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα 

επί αθηλήησλ, θαηαρσξείηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ ή θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ.». 

 Άρθρο 70 Συγκρότηςη Επιτροπήσ Εκτίμηςησ Ακινήτων ςτισ Περιφζρειεσ 



60 

 

 Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 242/1996 (Α΄ 179) επηηξνπή 

κπνξεί λα ζπζηαζεί θαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα, νη νπνίεο εθδφζεθαλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

ζεσξνχληαη λφκηκεο.  

Άρθρο 71 Μεταβίβαςη ςχολικών ακινήτων ςτουσ Δήμουσ 

Αθίλεηα, ραξαθηεξηζκέλα, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηα νηθεία 

ξπκνηνκηθά ζρέδηα, σο θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζρνιηθήο ζηέγεο, ηα 

νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηήιζαλ ζηηο πξψελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

θαη αλήθνπλ πιένλ ζηηο πεξηθέξεηεο θαηά θπξηφηεηα, ρσξίο λα έρνπλ αλεγεξζεί ζε 

απηά ζρνιηθέο κνλάδεο, ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο ζηνπο 

νηθείνπο δήκνπο, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο δήκνπο, ζηελ ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθνπλ, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο 

απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία 

κεηαγξάθνληαη αηειψο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ νηθείνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ή 

Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ. ρνιηθέο κνλάδεο, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

αλέγεξζεο, κεηαβηβάδνληαη ζηνπο νηθείνπο δήκνπο καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, 

ακέζσο κφιηο απνπεξαησζνχλ θαη παξαιεθζνχλ λνκίκσο, κε φκνηα δηαπηζησηηθή 

πξάμε.  

Άρθρο 72 Προθεςμία μεταγραφήσ αποφάςεων για ακίνητη περιουςία δημοςίων 

ςχολείων  

Ζ κεηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 274 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114), 

εθφζνλ δελ έρεη ζπληειεζηεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, γίλεηαη αηειψο, 

χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ δήκνπ, ζηα νηθεία άκηζζα ή έκκηζζα 

ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν 

(2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  

Άρθρο 73 Παραχώρηςη χρήςησ δημοτικών ακινήτων ςε Περιφζρειεσ  

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Με φκνηα απφθαζε επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη 

δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα φξηα ηεο νπνίαο 

βξίζθνληαη, γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηεο ηειεπηαίαο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ, θνηλσθειψλ γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, δξάζεσλ.» 

Κεθάιαην  3.4. 

Άξζξν 43 Υξήζε «Σεξκαηηθώλ απνδνρήο θαξηώλ πιεξσκώλ θαη κέζσλ 

πιεξσκήο κε θάξηα»  
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1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3979/2011 (Α΄ 138) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. 

Δπηηξέπεηαη ε είζπξαμε εηδηθψλ θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ ελζήκσλ, ραξηνζήκσλ, 

πξνζηίκσλ θαη ελ γέλεη ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε νθεηιψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

Ν.Π.Η.Γ. πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη 

ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ρξέσζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ινγαξηαζκψλ 

πιεξσκήο πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη ή κε ρξέσζε θαξηψλ πιεξσκήο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

ζην φλνκά ηνπο.». 

 2. H θαηαβαιιφκελε εθεμήο ή ε ηπρφλ θαηαβιεζείζα κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ πξνκήζεηα πξνο ηνπο νηθείνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηε ρξήζε «Σεξκαηηθψλ απνδνρήο θαξηψλ πιεξσκψλ θαη 

κέζσλ πιεξσκψλ» (P.O.S), θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ 

ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ κε ππεξεζίεο ηχπνπ web-banking, ζεσξείηαη λφκηκε, 

εθφζνλ έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνπο νηθείνπο λνκίκσο 

αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ λ. 3862/2010, πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4170/2013, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

Άξζξν 51 Γηεπθόιπλζε πιεξσκήο βνεζεκάησλ  

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην 

σο εμήο: «Σα βνεζήκαηα απηά είλαη αθνξνιφγεηα, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε 

θξάηεζε, δελ θαηάζρνληαη νχηε ζπκςεθίδνληαη κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε πξνο 

Γεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, Ο.Σ.Α. θαη λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.». 

Αξζξν 52 Ρπζκίζεηο νθεηιώλ πξνο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ (παξαηίζεηαη αλσηέξσ ζην 

Κεθάιαην 3.2)  

Άξζξν 53 Δπέθηαζε ξύζκηζεο  

ην άξζξν 167 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο 

εμήο: «4. Δηδηθφηεξεο δηαηάμεηο λφκνπ θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζείζεο 

απνθάζεηο πεξί παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ή αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο 

ην Γεκφζην ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηηο 

νθεηιέο πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ.». 

Άξζξν 57 Γεκνηηθόο Φόξνο Γσδεθαλήζνπ  

ηελ παξάγξαθν 9 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94) 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Βεβαησκέλεο νθεηιέο απφ ηνλ θαηαξγνχκελν θφξν θαη 

ζπλαθείο θπξψζεηο δηαγξάθνληαη, θαηφπηλ δηαπηζησηηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.». 
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Άξζξν 60 Απαιιαγή από Σ.Α.Π. 

1. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993 (Α΄ 62 ) αλαξηζκείηαη ζε 7.Α.  

2. ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993 ε θξάζε «Δπίζεο απαιιάζζνληαη ηνπ 

αλσηέξσ ηέινπο:» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Β. Δπίζεο απαιιάζζνληαη ηνπ αλσηέξσ 

ηέινπο:». 

 3. ην ηέινο ηεο παξ. 7.Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/ 1993 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ε΄ 

σο εμήο: «ε) Σα αθίλεηα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ, ηδίσο ξπκνηνκηθφ βάξνο, 

ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε, δέζκεπζε αθηλήηνπ γηα θνηλσθειή ή θνηλφρξεζην ζθνπφ 

ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο κλεκείσλ θαη αξραηνηήησλ, ηδίσο αξραηνινγηθή δέζκεπζε 

γηα αλαζθαθέο, θήξπμε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πνπ έρεη επηβιεζεί απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

απνθιεηζηηθά θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν πθίζηαηαη ε σο άλσ απαγφξεπζε.».  

4. Βεβαησκέλεο νθεηιέο απφ Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο πνπ έρεη επηβιεζεί ζε 

αθίλεηα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ, ηδίσο ξπκνηνκηθφ βάξνο, ξπκνηνκηθή 

απαιινηξίσζε, δέζκεπζε αθηλήηνπ γηα θνηλσθειή ή θνηλφρξεζην ζθνπφ ή γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο κλεκείσλ θαη αξραηνηήησλ, ηδίσο αξραηνινγηθή δέζκεπζε γηα 

αλαζθαθέο, θήξπμε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πνπ έρεη επηβιεζεί απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζπλαθείο 

θπξψζεηο δηαγξάθνληαη, θαηά ην κέξνο ζην νπνίν πθίζηαηαη ε σο άλσ απαγφξεπζε, 

θαηφπηλ δηαπηζησηηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.». 

Άξζξν 67 Καηαβνιή νθεηιώλ από πξνζθπξώζεηο θαη ξπκνηνκήζεηο  

1. Ζ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1828/1989 (Α΄2) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «11. Ο 

δήκνο ππνρξενχηαη λα βεβαηψλεη θαη λα εηζπξάηηεη απφ ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο, ιφγσ πξνζθχξσζεο ή ξπκνηφκεζεο εθηάζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο, ην πνζφ πνπ θαηέβαιε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

απνδεκίσζεο. Ζ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γίλεηαη αηφθσο ζε 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, ζε δηάζηεκα κέρξη δεθαπέληε (15) εηψλ πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν πνζφ ηεο θάζε δφζεο επηβαξχλεηαη, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ε 

πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο παξέρεηαη έθπησζε 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).».  

2. Οθεηιέο πξνο δήκνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

1828/1989 πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

αλεμαξηήησο αλ έγηλε ε φρη δηαθαλνληζκφο ηεο εμφθιεζήο ηνπο ζε δφζεηο, 

απαιιάζζνληαη απφ ην λφκηκν ηφθν θαη απφ θάζε άιιε πξνζαχμεζε. Οη ηφθνη θαη νη 

ινηπέο πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί ζπκςεθίδνληαη ζην θεθάιαην ηεο θχξηαο 
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νθεηιήο. Γηα ην ζπκςεθηζκφ γίλεηαη λέα βεβαίσζε θαη δηαθαλνληζκφο εμφθιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην 

παξφλ άξζξν θαη παχεη θάζε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή 

αθηλήησλ. Σφθνη πνπ έρνπλ βεβαησζεί απηνηειψο, γηα δφζεηο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί 

άηνθα ζην παξειζφλ, δηαγξάθνληαη. 

Άξζξν 78 Κάιπςε από Ο.Σ.Α. δαπαλώλ ηαθήο ζαλόλησλ θαη αλαθνκηδήο νζηώλ 

νηθνλνκηθά αδύλακσλ πξνζώπσλ  

Οη δαπάλεο γηα ηαθή θαη αλαθνκηδή ησλ νζηψλ πξνζψπσλ ηα νπνία ελ δσή 

βξίζθνληαλ ζε νηθνλνκηθή αδπλακία ή είραλ ηελ ηδηφηεηα πξφζθπγα ή είραλ αηηεζεί 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην δήκν ή, ζε 

πεξίπησζε κε χπαξμεο ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ δήκνπ, απφ ηελ πεξηθέξεηα εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαθή ή αλαθνκηδή, κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

εθφζνλ ππνβιεζεί δήισζε ησλ νηθείσλ ηνπ ζαλφληνο πεξί αδπλακίαο θάιπςεο ηεο 

ζρεηηθήο δαπάλεο ή εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ πθίζηαληαη ή δελ αλεπξίζθνληαη 

νηθείνη ηνπ ζαλφληνο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηε δαπάλε. 

 

 


