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Άρθρο Ι

Ατιογραψή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών Τροποποίηση του
άρθρου 53 του ν. 4735/2020
-

Η παρ. Ι του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αναψορικά με την καταληκτική προθεσμία
διενέργειας απογραψής της περιουσίας των δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών και η παρ. 2
του ιδίου άρθρου αναψορικά με την καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης τροποποιούνται και το
άρθρο 53 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 53
Απογραψή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών
1. Τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231)

ή,

σε

περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου
δήμου υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2021 στη διενέργεια απογραψής όλων των κινητών και ακινήτων
που, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.
2. Η έκθεση απογραψής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράψειτα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό
πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που
προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία
μεταγραψών του αρμόδιου υποθηκοψυλακείου

ή

κτηματολογικού γραψείου, εντός δεκαπέντε (15)

ημερών από την έγκριση.)>.
Άρθρο 2
Έκτακτη ρύθμιση οψειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 165 ν.
4764/2020
-

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σχετικά με τις οψειλές προς
τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα τροποποιείται ως προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το
τρίτο εδάψιο της ίδιας παραγράψου τροποποιείται αναψορικά με τον χρόνο έκδοσης της κοινής
απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Οψειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οψειλών προς τους
δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των
απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του
οψειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του
προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά
Ι

ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα
πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται
στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην
ανωτέρω ρύθμιση είναι τα ψυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές
επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοΙού ςΟνΙΟ..19. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται σι κωδικοί αριθμοί
δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των
ψυσικών προσώπων.
2. Στη ρύθμιση της παρ. Ι μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οψειλές που κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε
προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των
ευεργετημάτων της ιτροηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υτιαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροψή
καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμψισβήτηση
σε οποιονδήποτε βαθμό, εψόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οψειλέτης παραιτηθεί από τα
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα
συμβιβαστικής επίλυσης της διαΦοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου,
όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
3. Στη ρύθμιση της Παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οψειλές που κατά το παρελθόν είχαν
υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
4. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οψειλές που προέκυψαν από διαψορές ως προς
την επιψάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), για τις
οποίες εψαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.)>.
Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οψειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού
της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

—

Τροποποίηση

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται αναψορικά με την
Προθεσμία, προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθμισης
οψειλών προς τους ΟΤΑ α βαθμού και το άρθρο 166 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. α) Η αίτηση του οψειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο
ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ) του άρθρου
22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) από Ιη.3.2021 έως την 31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το χρονικό
διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εψαρμογή στην ενιαία Ψηψιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οψειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο,
-

είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ιυΙ), είτε μέσω
ειδικής εψαρμογής του δήμου. Η Προθεσμία του πρώτου εδαψίου δύναται να παραταθεί έως
επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηψιακή πλατψόρμα τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων πλην των ΔΕΥΛ.
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2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται
μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο οποίος
τροψοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους
δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος
υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.».
Άρθρο 4
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 49 του ν. 4795/2021
—

Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) περί τιαρατάσεων μισθώσεων δημοτικών
ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 49
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων
1. Με την επιψύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές
μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις ΟΤΑ. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α 114)
που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ. α βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή
έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο
λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις
11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο
εδάψιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο
διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.
2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους
ΟΤΑ. α βαθμού.
3. Εψόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων
δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις
11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η
οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».
Άρθρο 5
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού,
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν.
4509/2017
-

Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18 ως εξής:
«18. Τα έργα, σι προμήθειες, οι μελέτες και σι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόψαση του Υπουργού
Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ. α’ και β’
βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. «Αντώνης Τρίτσης» που
καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υψυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386) λογίζονται
ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί
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προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113) και την υπ’ αρ.
2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’1083) για τον δεσμευμένο Τομέα και σι
αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόψαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού.».
Άρθρο ό
Ρύθμιση Θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
-

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιούνται το όγδοο και το δέκατο πέμπτο
εδάψιο Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που δύνανται να απασχολούν οι επιχειρήσεις
που συστήνονται για τη ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» από είκοσι
(20) σε είκοσι οκτώ (28) και να επικαιροττοιηΘούν οι προβλέψεις ως προς την απαλλαγή από την
υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης και το άρθρο διαμορψώνεται ως
εξής:
«Αρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων
1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:

ει) μία κοινωψελή επιχείρηση,
β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευοης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοψωνικού
λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενουμένους δήμους, και

ή τηλεοπτικού σταθμού, εψόσον

δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114), εψόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενουμένους δήμους.
2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυ μες εταιρείες, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος και υπό την επιψύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού. Δήμοι των οποίων
δημοτική ανώνυμη εταιρεία συμμετέχει ή Θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από
την έναρξη εψαρμογής της ισχύος, των διατάξεων του παρόντος εδαψίου, μετοχική ιδιότητα σε Τρίτη
ανώνυμη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται μετοχές της τρίτης ανώνυμης εταιρείας,
μεταβιβαζόμενες σε αυτούς με χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία Θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι η
συμμετοχή τους στην τρίτη ανώνυμη εταιρεία, συνυπολογιζομένου του ποσοστού που κατέχει ή Θα
αποκτήσει σε αυτή η δημοτική ανώνυμη εταιρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνολικού
μετοχικού κεψαλαίου της τρίτη ς ανώνυμης εταιρείας. Κάθε δήμος που Θέτει υποψηψιότητα για τη
ψιλοξενία του Θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης)) μπορεί να συστήσει ανώνυμη
εταιρεία του άρΘρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση
της υποψηψιότητας αυτής και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η ψιλοξενία του
θεσμού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια
Περιψέρεια, επιμελητήρια και λοιπά ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καΘώς επίσης και η σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων με τους ανωτέρω ψορείς, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Η
ανώνυμη εταιρεία του δήμου που επιλέγεται να ψιλοξενήσει το θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να
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επιχορηγείται από το δήμο που την έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί δε να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ. και
τα νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιΦέρεια των οποίων Θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο
της Φιλοξενίας του θεσμού. Η ανώνυμη εταιρεία του προηγούμενου εδαψίου λύεται υποχρεωτικά
και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυ μες
εταιρείες των δήμων που δεν επιλέγονται να Φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται υποχρεωτικά και
τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που Θα Φέρει τον τίτλο της
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη Φιλοξενία του
θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό
μέχρι Είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης έργου,
σύμΦωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, κατ εξαίρεση των
εψαρμοζόμενων διατάξεων της περ. α’ της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των
άρθρων 2, 7, 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί τρόπου πρόσληψης του προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και του άρθρου ό του ν. 2527/1997 (Α’ 206) περί σύναψης
συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1)
έτος με δυνατότητα ανανέωσης

ή

παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων,
σύμΦωνα με το Καταστατικό τους, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως
συμβάσεων πορίστου χρόνου. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής

ή

ειδικής διάταξης, με κοινή απόΦαση των αρμοδίων για το διορισμό
οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων Φορέων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται
σύμΦωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επιχείρησης. Οι αποδοχές των
αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το Φορέα υποδοχής.

Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύμΦωνα με το τέταρτο εδάψιο της παρούσας δεν υπόκεινται σε
Φόρο εισοδήματος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το Φορολογικό έτος 2017.
Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη Φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» ατιαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής και εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης σύμΦωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους
κατωτέρω λόγους: α) δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
όπως ορίζεται στην υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ή β) προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
3. Υψιστάμενες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύμΦωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και με την επιψύλαξη των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 111 του παρόντος.».

Άρθρο 7
Κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων και των συνασπισμών Κομμάτων, των συνασπισμών Κομμάτων και των υποψηψίων
η/Και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και
των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών
των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων καιτων υποψηψίων ή/και αιρετών της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η
μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεψαλαίων, άρθρων, παραγράψων και εδαψίων, καθώς
και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.

Άρθρο 8
Παράταση θητείας Οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων.
Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία των αναψερόμενων οργάνων διοίκησης
μέχρι και την 30ή.9.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό Πεδίο της διάταξης οι αθλητικές ενώσεις,
προβλέπεται ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμψωνα με το άρθρο 53 του
ν, 1566/1985 (Α’ 167), η παράταση της θητείας μέχριτην 31η10.2021 καιτο άρθρο 90 διαμορψώνεται
ως εξής:
«Αρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταοτατικών οργάνων των πολιτιστικών,
αθλητικών, ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν, σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των συνδικαλιστικών
οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των
εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των
αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α·121), καθώς και των επαγγελματικών
οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εψόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού ςΟνΙο-19 και εψόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμψωνα
με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων
καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.9.2021. Ειδικώς
για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμψωνα με το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 (Α’
167), η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων τους
παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαψίου, μέχρι την 31η.102021.».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσθήκη

—

Τροπολογία

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου με τίτλο:
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Επισπεύδον: Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, 213 136 4920,

\.

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοι3έτησης στους οποίους
αφορουν οι 8ασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυμισης
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ /

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

— ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

— ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υτιουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καιΥπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροιίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού
ονιο 19 και των εττιπτώσεών της, προτείνεται η μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών απογραψής των
κινητών και ακινήτων δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών που
περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου νομικού προσώπου από τα όργανα
διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του πδ. 410/1995 (Α 231) ή,
σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, από
τριμελή επιτροπή του οικείου δήμου. Παράλληλα για λόγους πληρότητας,
προβλέπεται ότι απόσπασμα της εγκεκριμένης, με πράξη του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έκθεσης απογραψής που περιγράψει τα
αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά
εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α 147), καταχωρείται ατελώς στα
οικεία βιβλία μεταγραψών του αρμοδίου κτηματολογικού γραψείου, πλέον του
αρμοδίου υποθηκοψυλακείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.
—

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της ττανδη μίας του κορωνοΙού
ιονιυ 19 και των ειτιιττώσεών της, και για να ανακουψισθούν οικονομικά οι
πληπόμενοι από την Πανδημία οψειλέτες, επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης
ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) προκειμένου να
καταλαμβάνει και κάθε είδους οψειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους
Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 1.3.2021 Πρόκειται να βεβαιωθούν
μέχρι την 30 .6.2021, καθώς και οψειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από
την 24η.12.2021 (επομένη της δημοσίευσης του ν. 4764/2020) έως τη
δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης. Παράλληλα, μετατίθεται η
καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόψασης με την
οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων
και τα κριτήρια υπαγωγής των ψυσικών προσώπων σε αυτή.
—

Άρθρο 3: Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση, λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού
ονιο 19 και των επιπτώσεών της, και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει
τεθεί σε λειτουργία η προβλεπόμενη πλατψόρμα για την υποβολή των
αιτήσεων των οψειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 165 του ν.
4764/2020, αψενός Παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων
μέχρι καιτην 31η102021 αψετέρου προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων με εναλλακτικούς τρόπους που δύνανται να παρέχουν
οι δήμοι, είτε μέσω των δικτυακών τους τόπων, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είτε μέσω ειδικής εψαρμογής μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη
λειτουργία η πλατψόρμα.
—
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Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 49 του ν.
4795/2021, προκειμένου να καταλαμβάνει τις μισθώσεις που βρίσκονται σε
ισχύ και δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 (πιθανολογούμενη ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος ατην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως), καθώς και
αυτές που τυχόν έχουν λήξει από 1.1.2021 και μέχριτις 11.6.2021, Επιπλέον, για
τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα υποβολής της μονομερούς δήλωσης παράτασης του μισθωτή, ενώ για
λόγους πληρότητας, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μισθώσεων με εκμισθωτή
νομικό πρόσωπο δήμου, ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης
της μίσθωσης γίνεται από το οικείο διοικητικό συμβούλιο. Τέλος, για λόγους
ισότιμης μεταχείρισης, παρέχεται δυνατότητα παράτασης για δύο έτη και των
συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων και δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που Είναι σε ισχύ στις 11.6.2021.
Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης και
αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ.) α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των
ΟΤΑ. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ.
22766/9.4.2020 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υψυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386).
Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που
εντάσσονται με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών στο ως άνω πρόγραμμα
υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και κατά τούτο οι
αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων, προμηθειών, μελετών
και υπηρεσιών μπορούν να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του
Ταμείου. Η αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζει καισυμπληρώνειτην ισχύουσα
πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αυξάνεται κατά οκτώ (8) άτομα, το
εξειδικευμένο προσωπικό που μια επιχείρηση που έχει συσταθεί για τη
ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύναται να
απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση
μίσθωσης έργου.
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται νομοθετική εξουοιοδότηση
στον Υπουργό Εσωτερικών για να προτείνει την έκδοση προεδρικού
διατάγματος ώστε να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο σι διατάξεις για τη
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων καιτων συνασπισμών κομμάτων από
το κράτος, τα έσοδα. τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών
κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων καιτων υποψηψίων η/και αιρετών της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται η θητεία των
διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών Οργάνων των
πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων,
που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμψωνα με τα άρθρα 78 και ειτ. Αστικού
Κώδικα, των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, των αθλητικών
ενώσεων, καθώς και τον Σώματος Ελλήνων ΙΙροσκόπων (Σ.Ε.Π.) και των
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συλλόγων γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν
σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), καθώς λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊσύ δεν έχει καταστεί δυνατή η διεξαγωγή
αρχαιρεσιών.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), τα
όργανα διοίκησης των δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών όψειλαν
εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή μέχρι τις
12.4.2021 το αργότερο να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες απογραψής όλων
των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην
κυριότητά τους. Ωστόσο, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊσύ ονιο 19 οδήγησε στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εν
λόγω διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η χορήγηση
παράτασης μέχρι τις 31.12.2021 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
απογραψής όλων των κινητών και ακινήτων ττεριουσιακών στοιχείων που
περιέρχονται στην κυριότητα των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ.
410/1995 (Α’ 231), για τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη διαδικασία.
—

Άρθρο 2: Η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοΙού ονιο 19 και τα έκτακτα
μέτρα αποτροπής της εξάπλωσής της έχουν αναμψίβολα επιβαρύνει οικονομικά
το σύνολο των πολιτών της χώρας. Με την προτεινόμενη διάταξη και την
επέκταση της ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 και στις οψειλές που
έχουν βεβαιωθεί από την 1.3.2021 ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι τις
30.6.2021 καθώς και στις οψειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την
24η.12.2021 (επομένη της δημοσίευσης του ν. 4764/2020) έως τη δημοσίευση
της προτεινόμενης διάταξης.
Άρθρο 3: Η συνεχιζόμενη πανδημία του κσρωνοΙού ονιο 19 και τα έκτακτα
μέτρα αποτροπής της εξάπλωσής της προκάλεσαν καθυστέρηση στην
υλοποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία της ειδικής εψαρμογής (πλατψόρμας)
για την υποβολή των αιτήσεων των οψειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση
του άρθρου 165 του ν. 4764/2020. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη αψενός
τιαράτασης του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων που λήγει την
30η62021
αψετέρου πρόβλεψης εναλλακτικών τρόπων ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων των οψειλετών μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία
η πλατψόρμα.
Άρθρο 4: Η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού ονιο 19 και τα έκτακτα
μέτρα αποτροπής της εξάπλωσής της έχουν αναμψίβολα εττιβαρύνει οικονομικά
το σύνολο των πολιτών της χώρας και δη τις επιχειρήσεις που είτε είχαν τεθεί
σε αναστολή λειτουργίας είτε είχαν πληγεί ιδιαιτέρως από τις συνέπειες της
πανδημίας και τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσής της. Ως εκ τούτου και για
λόγους ισότιμης μεταχείρισης, παρίσταται ανάγκη χορήγησης του δικαιώματος
διετούς παράτασης των μισθώσεων με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο

ιΙΙ

αυτού και αναψορικά με μισθώσεις που δεν έχουν λήξει στις 11,6.2021 αλλά
και μισθώσεις που τυχόν έληξαν από τις 18.4.2021 (δηλαδή την επομένη της
ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4795/2021, Α’62) και έως τις 11.6.2021.
Ομοίως, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης παρίσταται ανάγκη χορήγησης του
δικαιώματος διετούς παράτασης και αναψορικά με μισθώσεις κυλικείων
δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
σε ισχύ στις 11.6.2021 και όχι μόνον όσες λήγουν στις 30.6.2021.
Άρθρο 5: Η θέσπιση της αξιολογούμενης ρύθμισης ως προς τον ρόλο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατέοτη αναγκαία ενόψει του τεχνικά
σύνθετου αντικειμένου των προσκλήοεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτοης» και των ειδικών
αναπτυξιακών σκοπών που επιδιώκονται με αυτές.
Άρθρο 6: Οι αυξημένες υποχρεώσεις Φιλοξενίας του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης)> που αναλαμβάνει να Φέρει εις πέρας η επιχείρηση
που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό καθιστούν απολύτως αναγκαία και
επιβεβλημένη την αύξηση του αριθμού των ατόμων που δύνανται να
απασχοληθούν από αυτή ως εξειδικευμένο Προσωπικό με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Άρθρο 7: Η εξσυσισδότηση αυτή είναι αναγκαία και σκόπιμη ειδικώς εν όψει
του γεγονότος ότι η κωδικοποίηση αυτή δεν περιλαμβάνει νομοθετική αλλαγή
ή τροποποίηση των υψιοτάμενων σχετικών διατάξεων. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών για
να προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγματος ώστε να κωδικοποιηθούν σε
ενιαίο κείμενο οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και
των συνασπισμών κομμάτων από το Κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον
έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων
και των υποψηψίων η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η
μεταβολή της σειράς καιτης αρίθμησης των κεψαλαίων, άρθρων, παραγράψων
και εδαψίων, καθώς και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις
αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.
Άρθρο 8: Με την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των νομικών
προσώπων που λειτουργούν βάσειτων άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα, των
συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, των αθλητικών ενώσεων,
καθώς και των συλλόγων γονέων μαθητών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και
λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)
διαοψαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους και παρέχεται επαρκής χρόνος
διεξαγωγής αρχαιρεσιών ενόψει της αδυναμίας διεξαγωγής τους η οποία
οψείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού ΟνΙΟ19.

3.

Ποιους ψορείς

ή

πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

43

Το άρθρο Ι αψορά στα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου
26 του π.δ. 410/1995 (Α’231), τους οικείους δήμους, τους συντονιστές
αποκεντρωμένης διοίκησης, και τους προΙσταμένους των υποθηκουλακείων
και κτηματολογικών γραφείων.
Το άρθρο 2 αφορά στους δημότες, ψυσικά και νομικά πρόσωπα οψειλέτες
δήμων και νομικών προσώπων αυτών που έχουν υποστεί οικονομικές
επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊσύ ονιο 19, τους δήμους και τις
οικονομικές υπηρεσίες αυτών και κατ’ επέκταση εμμέσως το σύνολο των
πολιτών της χώρας.
Το άρθρο 3 αψορά στους δημότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα οψειλέτες
δήμων και νομικών προσώπων αυτών που έχουν υποστεί οικονομικές
επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊσύ ονιο 19, τους δήμους και τις
οικονομικές υπηρεσίες αυτών, όσους υλοποιούν την ειδική εφαρμογή
πλατψόρμα υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 165
του ν. 4764/2020 και κατ’ επέκταση εμμέσως το σύνολο των πολιτών της χώρας.
Το άρθρο 4 αψορά στους δήμους, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών
και τις επιχειρήσεις ΟΤΑ του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) που έχουν
συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ α’ βαθμού, ως εκμισθωτές, και τους μισθωτές
δημοτικών ακινήτων, κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ βαθ μού και
κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Το άρθρο 5 αψορά στους δικαιούχους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο οι εν λόγω δικαιούχοι
συνομολογούν δάνεια σύμψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
(Α 201).
Το άρθρο ό αψορά την επιχείρηση που έχει συσταθεί για την ψιλοξενία του
θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και το εξειδικευμένο
προσωπικό που αυτή δύναται να απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Το άρθρο 7 αψορά τη χρηματοδότηση Των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο
των οικονομικών των πολιτικών Κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και
των υποψηψίων η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
ΚοινοβουλΙου.
Το άρθρο 8 αψορά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών
καταστατικών Οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών και
άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν
σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, συνδικαλιστικών και
επαγγελματικών οργανώσεων, συλλόγων γονέων μαθητών της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και
λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)
καθώς και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εαι εμμέσως τα μέλη αυτών.
—

—

—

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ί1

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο
παρελθόν;
Άρθρο 1: ΝΑ

Ι1

Οχι

13

Εάν ΝΑι, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: άρθρο 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), άρθρο 26 του π.δ. 410/1995 (Α’
231), άρθρο 12 του ν. 2880/2001 (Α’ 9)
Άρθρο 2: άρθρο 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
Άρθρο 3: άρθρο 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
Άρθρο 4: άρθρο 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62)
Άρθρο 5: άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201)
Άρθρο 6: άρθρο 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), άρθρο 66 του ν. 4509/2017 (Α’
201), άρθρο 166 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
Άρθρο 8: άρθρο 90 του 4790/2021 (Α’48)

5

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

Άρθρο 1: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυττικού νόμου, Προκειμένου να μετατεθεί η
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υλοποίησης
υποχρέωσης που έχειταχθεί με διάταξη τυπικού
νόμου, ενώ απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 2: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυττικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
1) με αλλαγή προεδρικού

διαταγματος,
υπουργικης αποψασης
η αλλης κανονιστικης
πράξης;

Αρθρο 3: Απαιτειται παρεμβαση με ψηψιση
τυττικου νομου για να τροποποιηθει υψιοταμενη
διαταξη τυπικου νομου.
Ι

Άρθρο 4: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να αντικατασταθεί
υψιστάμενη διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 5: Η συμπλήρωση της κείμενης
νομοθεσίας ως προς τον ρόλο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικώς στο
Πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
επιβάλλει την τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017. Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.

Άρθρο 6: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 7: Απαιτείται νομοθετική εξουσιοδότηση
με τυπικά νόμο προκειμένου να εκδοθεί
κωδικοποιητικό διάταγμα.
Άρθρο 8: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
αντικατασταθεί
νόμου
για να
τυπικού
υψιστάμενη διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 1: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου, προκειμένου να μετατεθεί η
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υλοποίησης
υποχρέωσης που έχει ταχθεί με διάταξη τυπικού
νόμου, ενώ απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για νατροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 2: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιοη
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 3: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για νατροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικης
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικης
προσεγγισης της
υψισταμενης
νομοθεσίας;

Άρθρο 4: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
αντικατασταθεί
για να
νόμου
τυπικού
υψιστάμενη διάταξη τυπικού νόμου.
Αρθρο 5: Η συμπληρωση της κειμενης
νομοθεσιας ως προς τον ρολο του Ταμειου
Παρακαταθηκων και Δανειων ειδικως στο
πλαισιο του προγραμματος «Αντωνης Τριτσης»
επιβάλλει την τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017. Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για νατροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 6: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 7: Απαιτείται νομοθετική εξουσιοδότηση
με τυπικό νόμο προκειμένου να εκδοθεί
κωδικοποιητικά διάταγμα.
Άρθρο 8: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
για να αντικατασταθεί
νόμου
τυπικού
τυπικού νόμου.
διάταξη
υψιστάμενη

ι1Ι

Άρθρο 1: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου προκειμένου, να μετατεθεί η
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υλοποίησης
υποχρέωσης που έχειταχθεί με διάταξη τυπικού
νόμου, ενώ απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 2: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 3: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για νατροποιτοιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Άρθρο 4: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού
νόμου
για να
αντικατασταθεί
υψιστάμενη διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 5: Η συμπλήρωση της κείμενης
νομοθεσίας ως προς τον ρόλο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικώς στο
Πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
επιβάλλει την τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017. Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυιτικού νόμου για να τροποττοιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 6: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.
Άρθρο 7: Απαιτείται νομοθετική εξουσιοδότηση
με τυπικά νόμο, προκειμένου να εκδοθεί
κωδικοποιητικό διάταγμα.
Άρθρο 8: Απαιτείται παρέμβαση με ψήψιση
τυπικού νόμου για να τροποποιηθεί υψιστάμενη
διάταξη τυπικού νόμου.

Συναψείς Πρακτικές

6.

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

1

Οχι

1?

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1)

σε άλλη/ες

χώρα/ες Της Ε.Ε.

ή
ί)

του ΟΟΣΑ:

σεόργανατης

Ε.Ε.:

11) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

των

Ηνωμένων

Άρθρα Ι ό
-

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

και
ομαλής
Διασψάλιση
1:
Άρθρο
ατιρόσκοπτης λειτουργίας και βιωσιμότητας
δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών.
Άρθρο 2:
και

Διασψάλιση

νομικών

βιωσιμότητας ψυσικών

προσώπων

οψειλετών

ΟΤΑ

α

βαθμού και νομικών προσώπων Τους.

1)

β ραχυιτρό θεσμο ι:

Άρθρο 3: Διασψάλιση βιωσιμότητας ψυσικών
και νομικών προσώπων οψειλετών ΟΤΑ α’
βαθμού και νομικών προσώπων Τους.
βιωσιμότητας
4:
Διαοψάλιση
Άρθρο
δημοτικών
μισθωτών
επιχειρή σεων
ακινήτων, κοινοχρήστων χώρων και κυλικείων
δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
—

Άρθρο 5: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος
Τρίτσης», που έχει καταρτιστεί
«Αντώνης
δυνάμει του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’

201) μέσω της διευκρίνισης του ρόλου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη
συνομολόγηση δανείων με τους δικαιούχους
του Προγράμματος αυτού.
Άρθρο
6:
Διασψάλιση
ομαλής
και
απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης που
έχει συσταθεί για τη ψιλοξενία του θεσμού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης)).
Άρθρο 7: Η κωδικοποίηση θα εξασψαλίσει τη
δυνατότητα Παρακολούθησης και κατανόησης
των
διάσπαρτων
διατάξεων
για
τη
χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων και
των συνασπισμών Κομμάτων από το κράτος, τα
έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των
Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των
συνασπισμών κομμάτων και των υποψηψίων
η/Και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 8: Διασψάλιοη επαρκούς χρόνου
διεξαγωγής
αρχαιρεσιών
ενόψει
της
αδυναμίας διεξαγωγής τους η οποία σψείλεται
στα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδη μίας του κορωνοϊού ονι Οι9.

Άρθρο
1:
Ποιοτική
εκπαίδευση
διασψάλιση ευημερίας των πολιτών.

και

Άρθρο 2: Διασψάλιση βιωσιμότητας ΟΤΑ α’
β αθμού και νομικών προσώπων τους,
διασψάλιση ευημερίας και ευζωΙας των
πολιτών.

ιι) μακρστιροθεσμοι:

Άρθρο 3: Διασψάλιση βιωσιμότητας ΟΤΑ α’
βαθμού και νομικών προσώπων τους,
διασψάλιση ευημερίας και ευζωΙας των
πολιτών.
Άρθρο 4: Διασψάλιση βιωσιμότητας ΟΤΑ α’
βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και επιχειρήσεων ΟΤΑ άρθρου 252 του
ν.
3463/2006
που
έχουν
συσταθεί
αποκλειστικά από ΟΤΑ α’ βαθμού, διασψάλιση
ευημερίας και ευζωΙας των πολιτών.
Άρθρο 5: Ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων και
ευημερία των πολιτών.
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Άρθρο 6: Πολιτιστική ανάπτυξη Τοπικής
κοινωνίας, ανάδειξη και ανάπτυξη της Τοπικής
οικονομίας, προστασία περιβάλλοντος και
ευημερία των πολιτών.
στη
Ενίσχυση
7:
διαψάνειας
Άρθρο
και
των
Κομμάτων
πολιτικών
χρηματοδότηση
βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του
τιολιτεύ ματος.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρι9ρο

Στόχος

Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της πανδη μίας του

19 και των επιπτώσεών της,
κορωνοΙού ονιο
μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση ς των
απαραίτητων ενεργειών απογραψής των κινητών και
ακινήτων δημοτικών βρεψικών και παιδικών σταθμών που
περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου νομικού
προσώπου από τα όργανα διοίκησης των νομικών
προσώπων του άρθρου 26 του πδ. 410/1995 (/ 231) ή, σε
τέτοια όργανα ελλείπουν για
που
περίπτωση
οποιονδήποτε λόγο, από τριμελή επιτροπή του οικείου
δήμου για την 31η122021 Παράλληλα για λόγους
απόσπασμα
της
ότι
προβλέπεται
πληρότητας,
εγκεκριμένης, με πράξη του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έκθεσης απογραψής που
περιγράψει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό
πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βδ.
533/1963 (Α 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία
μεταγραψών του αρμοδίου κτηματολογικού γραψείου,
πλέον του αρμοδίου υποθηκοψυλακείου, εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την έγκριση.
—

2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της πανδη μίας του
κορωνοϊσύ ονιο 19 και των επιπτώσεών της, και για να
ανακουψισθούν οικονομικά οι πληπόμενοι από την
πανδημία οψειλέτες, η έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 165
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) καλύπτει και κάθε είδους
σψειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους Πρόσωπα
που έχουν βεβαιωθεί από την 1.3.2021 ή πρόκειται να
βεβαιωθούν μέχρι την 30.6. 2021, καθώς και οψειλές που
—

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 24η.12.2021 (επομένη
της δημοσίευσης του ν. 4764/2020) έωςτη δημοσίευση της
προτεινόμενης διάταξης. Παράλληλα, μετατίθεται η
καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής
απόψασης με την οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ των
δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα
κριτήρια υπαγωγής των ψυσικών προσώπων σε αυτή για
την

3

31η32021

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της πανδημίας του
κορωνοΙού ονιο
19 και των επιπτώσεών της, και
λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η
προβλεπόμενη πλατψόρμα για την υποβολή των αιτήσεων
των οψειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου
165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), αψενός παρατείνεται το
χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μέχρι και την
31.1Ο.2021, αψετέρου προβλέπεται η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων με εναλλακτικούς
τρόπους που δύνανται να παρέχουν οι δήμοι είτε μέσω των
δικτυακών τους τόπων, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είτε μέσω ειδικής εψαρμογής μέχρις ότου
τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατψόρμα.
—

4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και για λόγους ισότιμης
μεταχείρισης, τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4795/2021
(Α’ 62) προκειμένου να καταλαμβάνει τις μισθώοεις που
βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021
καθώς και αυτές που τυχόν έχουν λήξει από 1.1.2021 και
μέχρι τις 11.6.2021. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των
συναλλασσομένων, παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα οκτώ μηνών για την υποβολή της μονομερούς
δήλωσης παράτασης του μισθωτή, ενώ για λόγους
πληρότητας, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μισθώσεων
με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο δήμου, ο καθορισμός του
μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης γίνεται
από το οικείο διοικητικό συμβούλιο. Ομοίως, για λόγους
ισότιμης μεταχείρισης, παρέχεται δυνατότητα παράτασης
για δύο έτη και των συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων
δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που είναι σε ισχύ στις 11.6.2021.

5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του τρέχοντος
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και, συνακόλουθα, η
μεγιστοποίηση του οψέλους για τις τοπικές κοινωνίες. Πιο
συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ο ρόλος του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ως προς τη συνομολόγηση
δανείων με τους δικαιούχους του προγράμματος κατ’
εψαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’
201) δεδομένου ότι οι σκοποί του εν λόγω προγράμματος
είναι πλήρως συμβατοί με τους αναπτυξιακούς σκοπούς
του Ταμείου.

_________

7

8

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, για τη διασψάλιση της
ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας και για την κάλυψη
των σχετικών ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών, αυξάνεται
Κατά οκτώ (8) άτομα, Το εξειδικευμένο Προσωπικό που μια
επιχείρηση που έχει συσταθεί για τη ψιλοξενία του θεσμού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύναται να
απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης
έργου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται νομοθετική
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών νια να προτείνει
ώστε να
διατάγματος
προεδρικού
έκδοση
την
κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο σι διατάξεις για τη
χρηματοδότηση των πολιτικών Κομμάτων και των
συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις
δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών
Κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των
υποψηψίων η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την κωδικοποίηση
αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της
αρίθμησης των κειβαλαίων, άρθρων, παραγράψων και
εδαιβίων, καθώς και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ
τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύτιωσή τους.
Η εξουσιοδότηση αυτή είναι αναγκαία και σκόπιμη ειδικώς
εν όψει του γεγονότος ότι η κωδικοποίηση αυτή δεν
περιλαμβάνει νομοθετική αλλαγή ή τροποποίηση των
υψιοτάμενων σχετικών διατάξεων.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχεται παράταση της
θητείας των Οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων
που λειτουργούν βάσει των άρθρων 78 επ. του Αστικού
συνδ ικαλιστικών
και
επαγγελματικών
Κώδ ικα,
οργανώσεων, αθλητικών ενώσεων, καθώς και συλλόγων
γονέων μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και
λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του
ν. 1566/1985 (Α’ 167) προκειμένου να διασψαλιστεί η
ομαλή λειτουργία τους και παρέχεται επαρκής χρόνος
αδυναμίας
ενόψει της
αρχαιρεσιών
διεξαγωγής
για την
μέτρα
στα
οψείλεται
οποία
διεξαγωγής τους, η
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονΙο19.
Ειδικώς στην περίπτωση των αθλητικών ενώσεων η
διάταξη εψαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στην
περίπτωση των ενώσεων υπό την έννοια του άρθρου 10
του ν. 2725/1999 (Α 121) ενόψει των διαψορετικών
νομικών και πραγματικών δεδομένων που διέπουν τις
ομοσπονδίες του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Και τούτο
διότι οι τελευταίες ως επί το πλείστον είχαν τη δυνατότητα
και πράγματι αξιοιτοίησαν την πρόβλεψη διενέργειας των

αρχαιρεσιών μέσω ηλεκτρονικής ψηοψορίας, μη
καταλείποντας έτσι εκλογικές εκκρεμότητες εν μέσω
μάλιστα του έτους διενέργειας των θερινών ολυμπιακών
αγώνων.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

;‘(

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

Εξοικονόμηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΑΓΟΡΑ,

Χ

Χ

χρονου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

/

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

αποτελεσματικότητα
Άλλο
ΟΦΕΛΗ
Βελτίωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

παρεχόμενων
υπη ρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία

/

Χ

διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αιτοτίμηση:

Άρθρο 1: Διασψάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας και βιωσιμότητας δημοτικών βρεψικών και
παιδικών σταθμών, ποιοτική εκπαίδευση και διασψάλιση ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 2: Διασψάλιση βιωσιμότητας ψυσικών και νομικών προσώπων οψειλετών ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικών
προσώπων τους, διασψάλιση βιωσιμότητας ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικών προσώπων τους, διασψάλιση
ευημερίας και ευζωΙας των πολιτών.

Άρθρο 3: Διασφάλιση βιωσιμότητας φυσικών και νομικών προσώπων οειλετών ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικών
προσώπων τους, διασψάλιση βιωσιμότητας ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικών προσώπων τους, διασψάλιση
ευημερίας και ευζωΙας των πολιτών.
Άρθρο 4: Διασψάλιση βιωσιμότητας επιχειρήσεων μισθωτών δημοτικών ακινήτων, κοινοχρήστων χώρων και
κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διασψάλιση βιωσιμότητας
ΟΤΑ α’ βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων ΟΤΑ άρθρου 252 του ν. 3463/2006
(Α 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ α’ βαθμού, διασψάλιση ευημερίας και ευζωϊας των πολιτών.
—

Άρθρο 5: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του τρέχοντος Προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης», που έχει καταρτιστεί δυνάμει του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) μέσω της διευκρίνισης του
ρόλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη συνομολόγηση δανείων με τους δικαιούχους του
προγράμματος αυτού, ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων και ευημερία των πολιτών.
Άρθρο 6: Διασφάλιση ομαλής και αττρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης που έχει συσταθεί για την
ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», πολιτιστική ανάπτυξη τοπικής κοινωνίας,
ανάδειξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προστασία περιβάλλοντος και ευημερία των πολιτών.
Άρθρο 7: Δυνατότητα παρακολούθησης και κατανόησης των διάσπαρτων διατάξεων για τη χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των
οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηψίων η/και αιρετών της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 8: Διασψάλιοη ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των οργάνων διοίκησης σωματείων και λοιπών
νομικών προσώπων.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗ Σ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ,

&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος

συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Άρθρο 1-4: Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στους
τιροϋπολοισμούς των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.
Άρθρο 5: Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προτεινόμενη ρύθμιση στους προύπολογισμούς
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 6: Προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προτεινόμενη ρύθμιση στον προϋπολογισμό της
επιχείρησης που έχει συσταθεί νια τη ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπη ς »

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειων
κινδύνων

στους στόχους
Σχεδιασμός
αιτοτροπής /

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ Ν ΔΥΝ Ω Ν

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρυθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 1-8: Δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη Δημόσια Διοίκηση, τους ΟΤΑ., την αγορά, την κοινωνία και το
περιβάλλον από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική ειτισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύΟμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Τα άρθρα 5, 102 του Συντάγματος.
25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

:ι
Οδηγία
,

Απόψαση
,
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων,
καθώς και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναφέρατε)

Συνα4ής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση —αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο’ούμενης

Υφιστάμενες διατάξεις

ρύιμισης
Άρθρο Ι

Απογραψή ακίνητης περιουσίας
δημοτικών βρεψικών και
παιδικών σταθμών Τροποποίηση
του άρθρου 53 του ν. 4735/2020
-

Η παρ. Ι του άρθρου 53 του ν.
4735/2020 (Α 197) ανα4ορικά με
Προθεσμία
καταληκτική
την
της
απογραψής
διενέργειας
δημοτικών
των
περιουσίας
β ρεικών και παιδικών σταθμών

Το άρθρο 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)
έχει ως εξής:
«Αρθρο 53
περιουσίας
ακίνητης
Απογραψή
δη μοτικών βρεικών και παιδικών
σταθμών
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του
όργανα
τα
άρθρου,
παρόντος
διοίκησης των νομικών προσώπων του

και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου

άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231)

αναψσρικά με την καταχώριση της
εγκεκριμένης
έκθεσης

ή,

ελλείπουν

τροποποιούνται και το άρθρο 53

τριμελής επιτροπή του οικείου Δήμου

σε περίπτωση που τέτοια όργανα
για

οποιονδήποτε

υποχρεούνται

διαμορψώνεται ως εξής:

απογραψής
«Αρθρο 53

στη

όλων

λόγο,

διενέργεια

των

κινητών

και

ακινήτων που, κατά τις διατάξεις της
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται

Απογραψή ακίνητης περιουσίας

στην

δημοτικών βρεψικών και παιδικών

κυριότητα

του

νομικού

προσώπου.

οταθμών
1.

Τα

όργανα

των

διοίκησης

νομικών προσώπων του άρθρου 26
του π.δ. 410/1995 (Α
περίπτωση

που

ή,

231)

τέτοια

σε

όργανα

ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο,
τριμελής
δήμου

επιτροπή

του

υποχρεούνται

31.12.2021

στη

οικείου

μέχρι τις

2. Η έκθεση απογραψής εγκρίνεται με
πράξη

του

Συντονιστή

της

Αποκεντρωμένης

οικείας

Διοίκησης.

Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης
που περιγράψει τα αποκτώμενα κατά
κυριότητα από το νομικό πρόσωπο
ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα

επί

ακινήτων,

με

την

διενέργεια

περίληψη που προβλέπεται από το

απογραψής όλων των κινητών και

άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147),

ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του

καταχωρείται

ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην

βιβλία

κυριότητα του νομικού προσώπου.

υποθηκοψυλακείου, εντός δεκαπέντε

ατελώς

μεταγραψών

στα

του

οικεία

αρμόδιου

(15) ημερών από την έγκριση.»
2. Η έκθεση απογραψής εγκρίνεται
με

πράξη

του

Συντονιστή

οικείας

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.

Απόσπασμα

εγκεκριμένης

της

έκθεσης

που

περιγράψει τα αποκτώμενα κατά
κυριότητα από το νομικό πρόσωπο
ακίνητα,

καθώς

λοιπά

δικαιώματα

εμπράγματα
ακινήτων,

και

επί

με την περίληψη

που

προβλέπεται από το άρθρο 9 του
βδ.

533/1963

καταχωρείται

147),

(Α’

ατελώς

στα οικεία

βιβλία μεταγραψών του αρμόδιου
ή

υποθηκοψυλακείου
κτηματολογικού

γραψείου,

εντός

δεκαπέντε (15)

ημερών από

την

έγκριση)>.

Άρθρο 2

Το άρθρο 165 του ν. 4764/2020 (Ν
256) έχει ως εξής:

‘Εκτακτη ρύθμιση οψειλών προς
ΟΤ.Α. α’ βαθμού

Τροποποίηση

«Αρθρο 165

της παρ. Ι του άρΘρου 165 ν.
4764/2020
1. Το πρώτο εδάιο της παρ. Ι του
άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Ν
256) σχετικά με τις οψειλές προς
τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα τροποποιείται ως προς
τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το
τρίτο εδάψιο της ίδιας παραγράου
τροποποιείται αναφορικά με τον

‘Εκτακτη ρύθμιση οψειλών προς ΟΤΑ α’
βαθμού Πεδίο εψαρμογής
-

1. Οψειλές από οποιαδήποτε αιτία,
προς τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή Θα
βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι
28.2.2021, όπως και οψειλών προς
τους δήμους και τα νομικά τους
κατέστησαν
που
πρόσωπα
ληξιπρόθεσμες,
κοινής συ μπεριλαμβανομένων των απωλειών
χρόνο
της
έκδοσης
Υπουργών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη
των
απόψασης
Οικονομικών και Εσωτερικών και ιο δημοσίευση του παρόντος, ύστερα
άρθρο 165 διαμορώνετςιι ως εξής: από αίτηση του οψειλέτη προς την
αρμόδια για την είσπραξή τους
«1. Οψειλές από οποιαδήποτε υπηρεσία του οικείου δήμου ή του
αιτία, προς τους δήμους και τα νομικού του προσώπου, μπορεί να
νομικά τους πρόσωπα, που έχουν ρυθμίζονται και η καταβολή τους να
ή
να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά
Πρόκειται
βεβαιωθεί
τις
ΚΕΔΕ
κατά
από
βεβαιωθούν από 1522020 μέχρι ποσοστό
τόκους
και
προσαυξήσεις
3062021, όπως και οψειλών προς
τους δήμους και τα νομικά τους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και
πρόστιμα λόγω εκτιρόΘεσμης
κατέστησαν από τα
πρόσωπα
που
υποβολής
ή μη υποβολής ή
ληξιπρόθεσμες,
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
των
ουμπερι,λαμβανσμένων
καταβολής τέλους. Το ποσοστό
από απαλλαγής των προσαυξήσεων και
ρυθμίσεων,
απωλειών
1522020 έως τη δημοσίευση του τόκων
εκπρόθεσμης
καταβολής
παρόντος, ύστερα από αίτηση του καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της
οψειλέτη προς Την αρμόδια για την παρ. Ι του άρθρου 110 του ν.
είσπραξή τους υπηρεσία του 4611/2019
73).
Δικαιούχοι
(Α’
σικείου δήμου ή του νομικού του υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση
προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται είναι τα ψυσικά πρόσωπα και όσα
να νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί
και
τους
καταβολή
η
πραγματοποιείται με απαλλαγή οικονομικές επιπτώσεις από την
κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ πανδημία του κορωνοΙού ςΟνΙο-19.
Με κοινή απόψαση των Υπουργών
τόκους
και
προοαυξήσεις
Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς
εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται
και από τα πρόστιμα λόγω
οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη των δικαιούμενων της ρύθμισης
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή νομικών προσώπων και τα κριτήρια
λόγω μη καταβσλής τέλους. Το υπαγωγής των ψυσικών προσώπων.
των
ατιαλλαγής
ποσοστό
τόκων 2. Στη ρύθμιση της παρ. Ι μπορεί,
και
προοαυξήσεων
καταβολής επίσης, να υπάγονται και οψειλές που
εκπρόθεομης
καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της κατά την ημερομηνία υποβολής της
παρ. Ι του άρθρου 110 του ν. αίτησης: α) τελούν σε αναστολή,
4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν
υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή

υιταγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση
Είναι τα ψυσικά πρόσωπα και όσα
νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί
οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία του κορωνοϊσύ ςονο
19. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως
την 31η.3.2021, καθορίζονται σι
κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας
των δικαιούμενων της ρύθμισης
νομικών προσώπων και τα κριτήρια
υπαγωγής
των
ψυσικών
προσώπων.
2. Στη ρύθμιση της παρ. Ι μπορεί,
Επίσης, να υπάγονται και οψειλές
που
κατά
την
ημερομηνία
υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε
αναστολή, διοικητική ή εκ του
νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε
ή
προηγούμενη
ρύθμιση
διευκόλυνση
τμηματικής
καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,
με απώλεια των ευεργετημάτων της
προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς
η υπαγωγή τους να συνεπάγεται
επιστροψή καταβλη θέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή
εκκρεμεί για αυτές δικαστική
αμψισβήτηση σε οποιονδήποτε
βαθμό, εψόσσν, στην τελευταία
περίπτωση,
οψειλέτης
ο
παραιτηθεί από τα ασκηθέντα
ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το
ένδικο βοήθημα Είχε υποβληθεί και
αίτημα συμβιβαστικής ετιίλυσης
της
ανωτέρω
διαψοράς,
η
παραίτηση καταλαμβάνει και το
αίτημα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
επισυνάπτεται
της
βεβαίωση
γραμματείας του δικαστηρίου,
όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι
έχει υποβληθεί παραίτηση.
3. Στη ρύθμιση της παρ. Ι μπορεί,
επίσης να υπάγονται και οψειλές

διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η
οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των
ευεργετημάτων της προηγούμενης
ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να
συνεπάγεται
επιστροψή
καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν
βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές
δικαστική
αμψισβήτηση
σε
οποιονδήποτε βαθμό, εψόσον, στην
τελευταία περίπτωση, ο οειλέτης
παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα
βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο
βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα
συμβιβαστικής
επίλυσης
της
δια4οράς, η ανωτέρω παραίτηση
καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
επισυνάπτεται
βεβαίωση
της
γραμματείας του δικαστηρίου, όπου
εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί Παραίτηση.
3. Στη ρύθμιση της Παρ. Ι μπορεί,
επίσης να υπάγονται και οψειλές που
κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε
άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή
διακόπηκε για οτιοιονδ ήποτε λόγο.
4. Από τη ρύθμιση της Παρ. Ι
εξαιρούνται μόνο οι οψειλές που
προέκυψαν από διαψορές ως προςτην
επιψάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση
αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν.
4647/2019 (Α’ 204), για τις οποίες
εψαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα
στο εν λόγω άρθρο.»

που κατά το τταρελθόν είχαν
καθεστώς
άλλο
σε
υπαχθεί
ρύθμιοης και αυτή διακόπηκε για
οποιονδήποτε λόγο.
4.

Από

τη

ρύθμισΓι

της

παρ.

1

εξαιρούνται μόνο σι οψειλές που
προέκυψαν από διαψορές ως προς την
επιψάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση

αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν,
4647/2019 (Α

204), για τις οποίες

εψαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα

στο εν λόγω άρθρο.».
Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος υποβολής
αίτησης ρύθμισης ο4ειλών προς
ΟΤΑ α’ βαθμού —Τροποποίηση
της παρ. Ι του άρθρου 166 του ν.
4764/2020
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166
(Α’
256>
ν. 4764/2020
του
τροποποιείται αναψορικά με την
προστίθεται
προθεσμία,
μεταβατική διάταξη ως προς ταν
τρόπο υποβολής της αίτησης
ρύθμισης οψειλών προς τους ΟΤΑ
α’ βαθμού και το άρθρο 166
διαμορψώνεται ως εξής:

Το άρθρο 166 του ν. 4764/2020 (Α’
256) έχει ως εξής:

«Αρθρο 166
Προθεσμία και τρόπος υποβολής
αίτησης ρύθμισης οψειλών προς ΟΤΑ
α’ βαθμού

1. α) Η αίτηση του οψειλέτη για την
υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου
165 υπο βάλλεται μόνο ηλεκτρονικά,
μέσωτης Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (ον.8Γ ΕΨΠ) του
άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
από Ιης.3.2021 έως το αργότερο τις
30.6.202 1. Η Προθεσμία αυτή δύναται
να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6)
«1. α) Η αίτηση του οψειλέτη νια μήνες με απόψαση του Υπουργού
η οποία εκδίδεται
την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Εσωτερικών,
από εισήγηση της Κεντρικής
ύστερα
άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο
‘Ενωσης Δήμων Ελλάδας.
ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική
Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας
υποβολή δηλώσεων στην ψηψιακή
ΕΨΠ) του
Διοίκησης (ον.τ
πλατψόρμα τα Νομικά Πρόσωπα
άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των
184) από 1η.32021 έως την Δήμων πλην των ΔΕΥΛ.
31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το
Διεύθυνση
Οικονομικών
2.
Στη
χρονικό διάστημα μέχρις ότου Τοπικής
του
Αυτοδιοίκησης
τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική Υπουργείου
Εσωτερικών
εψαρμογή στην ενιαία Ψηψιακή δημιουργείται
μηχανισμός
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η παρακολούθησης της υλοποίησης και
αίτηση του οψειλέτη μπορεί υα των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο
υποβάλλεται απευθείας προς τον οποίος τροψοδοτείται με στοιχεία που
αρμόδια
στην
οικείο δήμο, είτε μέσω του αποστέλλονται
-

31/

δικτυακού τόπου του δήμου, είτε

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ιιιιί),
ειδικής
είτε
μέσω
εψαρμογής
του
δήμου.
Η
προθεσμία του πρώτου εδαίου
δύναται
να
παραταθεί
έως
επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ).

υπηρεσία του Υπουργείου από τους
δήμους και τα νομικά πρόσωπα
αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων,
η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής
τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για
τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
καθορίζονται
με
απόψαση
του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ.
Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα
στοιχεία του μηχανισμού.»

β)
Εξαιρούνται
από
την
υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων
στην ψηψιακή πλατψόρμα τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου των δήμων πλην
των ΔΕΥΑ.
2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
δημιουργείται
μηχανισμός
παρακολούθησης της υλοποίησης
και των αποτελεσμάτων της
ρύθμισης, ο οποίος τροψοδοτείται
με στοιχεία που αποστέλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου από τους δήμους καιτα
Το
νομικά
πρόσωπα
αυτών.
περιεχόμενο των στοιχείων, η
διαδικασία και σ χρόνος υποβολής
τους, η αρμόδια οργανική μονάδα
για τη συλλογή και διαχείρισή τους,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
καθορίζονται
λεπτομέρεια
με
απόψαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η
ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα
στοιχεία του μηχανισμού».
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Άρθρο 4
Παρατάσεις μισθώσεων
δημοτικών ακινήτων και
κυλικείων Τροποποίηση των
παρ. Ι και 3 του άρθρου 49 του ν.
4795/2021

Το άρθρο 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62)
έχει ως εξής:
«Αρθρο 49

—

Οι παρ. Ι και 3 του άρθρου 49 του
περί
62)
ν.
(Α’
4795/2021
μισθώσεων
παρατάσεων
δημοτικών ακινήτων και κυλικείων
αντικαθίστανται και το άρθρο 49
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 49
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών
ακινήτων και κυλικείων
Ι. Με την επιψύλαξη ειδικότερων
διατάξεων για τις μισθώοεις
τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές
μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα
οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με
εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο
δικαίου
αυτού
δημοσίου
ή
επιχειρήσεις ΟΤΑ. του άρθρου 252
του ν. 3463/2006 (Α 114) που έχουν
συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ.
α βαθμού, σι οποίες δεν έχουν
λήξει στις 11.62021 ή έληγαν από
112021 έως και τις 11.62021,
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον
έτη από τον χρόνο λήξης τους
κατόπιν μονομερούς δήλωσης του
μισθωτή, η οποία υποβάλλεται
αποκλειστικά έως τις 11.12022. Ο
καθορισμός του μισθώματος του
χρόνου παράτασης της μίσθωσης
κατά το πρώτο εδάψιο γίνεται από
την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου
186 του ν. 3463/2006 και από το
οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα
νομικά Πρόσωπα.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως
εντός
μισθώσεις
και
για
κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν
στους ΟΤΑ. ει’ βαθμού.

Παρατάσεις μισθώσεων
ακινήτων και κυλικείων

δημοτικών

1. Με την επιψύλαξη ειδικότερων
τις
μισθώσεις
για
διατάξεων
τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές
μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα
οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με
εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο
δικαίου
αυτού
ή
δημοσίου
επιχειρήσεις ΟΤΑ. του άρθρου 252
του ν. 3463/2006 Α’ 114) που έχουν
συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ. α’
βαθμού, σι οποίες έληγαν από
1.1.2021 έως και την ημερομηνία
του
παρόντος,
δημοσίευσης
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον
έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν
μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η
εντός
υποβάλλεται
οποία
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση του
του
Ο
καθορισμός
παρόντος.
μισθώματος του χρόνου παράτασης
της μίσθωσης κατά το Πρώτο εδάψιο
γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5
του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.
2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται αναλόγως και
για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων
χώρων που ανήκουν στους ΟΤΑ. α’
βαθ μού.
3. Ε4όσον δεν έχει δημοσιευθεί
διαγωνισμού,
νέου
διακήρυξη
κυλικείων
μίσθωσης
συμβάσεις
δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
λήγουν στις 30.6.2021 παρατείνονται
για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης
τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η
οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως
τις 30.6.2021.»

3ς

3.

Εψόσον

δεν

έχει

διακήρυξη

νέου

συμβάσεις

μίσθωσης

δημοσιευθεί
διαγωνισμού,
κυλικείων

δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

οι

οποίες είναι οκ ισχύ στις 11.6.2021
παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον

χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του
μισθωτή,

η

στιοία

υποβάλλεται

αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».

Άρθρο 5
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) α’ και
βαθ μού, Συνδέσμων Δήμων και
των νομικών προσώπων των
Ο.ΤΑ. Τροποποίηση του άρθρου
69 του ν. 4509/2017
-

Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’
201> προστίθεται παρ. 18 ως εξής:
«18. Τα έργα, σι προμήθειες, σι
μελέτες και οι υπηρεσίες που
εντάσσονται με απόψαση του
Υπουργού
Εσωτερικών
στο
πρόγραμμα
ανάπτυξης
και
αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για
τους ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, τους
Συνδέσμους Δήμων και τα νσμικά
πρόσωπα των ΟΤΑ. «Αντώνης
Τρίτσης»
που
καταρτίστηκε
δυνάμειτης υπ’ αρ. 22766/9.4.2020
κοινής απόψαοης των Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων και Εσωτερικών και
του Υψυπουργού Οικονομικών (Β’
1386) λογίζονται ότι υπάγονται
στους αναπτυξιακούς σκοπούς του
Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν
από το π.δ. 95/1996 (Α 76) σε
συνδυασμό μετον ν. 3965/2011 (Α’
113)
και
την
υπ’
αρ.
2/23510/0094/2012 απόψαση του

Το άρθρο 69 του ν. ν. 4509/2017 (Α’
201) έχει ως εξής:
«Αρθρο 69
Ειδικό
Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων
και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ.
1.
Το
Υπουργείο
Εσωτερικών
καταρτίζει
ειδικό
αναπτυξιακό
πρόγραμμα (εψεξής «Πρόγραμμα»),
με σκοπό την προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και
την Κατασκευή έργων ιδίως στους
τομείς της βασικής υποδομής, της
ψηψιακής σύγκλισης, της βιώοιμης
ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας και Προστασίας της
δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την
άρση των οικονομικών επιπτώσεων
από τη διασπορά του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, καθώς και για την εκτέλεση
δράσεων
και
πρωτοβουλιών
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι
ΟΤΑ. α’ και β βαθμού, οι Σύνδεσμοι
Δήμων και τα νομικά Πρόσωπα των
ΟΤΑ. δύνανται να συνομολογούν
δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των
δανείων σύμψωνα με την κείμενη
νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους
εξόδων
και
λοιπών
δαπανών
συνομολόγησης και εξόψλησής τους

3?-

Υπουργού Οικονομικών (Β’1Ο83
νια τον δεομευμένο τομέα και σι
να
μπορεί
πόροι
αναγκαίοι
προέρχονται από δανεισμό από
Ταμείου
του
πόρους
ίδιους
Παρακαταθηκών και Δανείων με
που
διαδικαοίες
όρους
και
Του
απόψαοη
με
ορίζονται
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.».

που
λογαριασμό
σε
γίνονται
Ταμείο
στο
συστήνεται
Παρακαταθηκών και Δανείων και
χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Δημοσίων
Προγράμματος
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
του
εντός
ορίου
Εσωτερικών,
εθνικού
του
ή
πιστώσεων
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
στον
προβλέπεται
ΠΔΕ,
όπως
Προϋπολογισμό κάθε έτους.
β) Για την άμεση χρηματοδότηση των
σε
βαθμού
ΟΤΑ. α’ και β
περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών
συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών
προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών
που
έργων
υλοποίησης
και
καλύπτονται από τους σκοπούς του
Υπουργείο
το
Προγράμματος,
Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί
απευθείας δάνειο με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η
εξυπηρέτηση του δανείου ούμψωνα
με την κείμενη νομοθεσία και η
κάλυψη κάθε είδους εξόδων και
λοιπών δαπανών συνομολόγησης και
σε
γίνονται
του
εξόψλησής
λογαριασμό που συστήνεται στο
Ταμείο Π αρακαταθ η κών και Δανείων
και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Δημοσίων
Προγράμματος
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
3. α) Με Κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υγείας,
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του
αρμόδιου για Θέματα πολιτικής
προστασίας Υπουργού, εξειδικεύονται
σι σκοποί της παρ. Ι σε άξονες
προτεραιότητας και καθορίζονται ο
προϋπολογισμός του Προγράμματος
καιη δυνατότητα τροποποίησήςτου, η
προγραμματική Περίοδος και η
δυνατότητα παρατάσεων, τα κριτήρια
και σι προϋποθέσεις ένταξης των
δικαιούχων ψορέων, η διαδικασία
υποβολής των αιτημάτων ένταξης και
αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία

υποβολής
αιτημάτων
έκτακτης
χρηματοδότησης, ο έλεγχος της
πορείας εκτέλεσης των έργων, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα και οι
συνέπειες μη συμμόρψωσής τους, οι
όροι καιτα δικαιολογητικά χορήγησης
και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος
των δανείων, η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για την αποπληρωμή
των δανείων των περ. α) και β) της
παρ. 2 από το ΠΔΕ, ο φορέας
διαχείρισης
του
Προγράμματος,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα. Με
όμοια απόφαση είναι δυνατή η
διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό
την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες
εμπεριέχονται στους στόχους της
αναπτυξιακής
πολιτικής
του
Υπουργείου
Με
Εσωτερικών.
προσκλήσεις
Υπουργού
του
Εσωτερικών
καλούνται
οι
ενδιαψερόμενοι
να
υποβάλλουν
αιτήματα
ένταξης.
Με
κάθε
πρόσκληση εξειδικεύονται περαιτέρω
οι άξονες προτεραιότητας, οι δράσεις
ανά ομάδες δικαιούχων και οι
συγκεκριμένες εδαψικές περιφέρειες
παρέμβασης,
ορίζονται
ο
προϋπολογισμός της πρόσκλησης και
το
όριο
των
προϋπολογισμού
προτάσεων των δικαιούχων, αν τέτοιο
όριο εφαρμόζεται, η Προθεσμία
υποβολής
των
το
Προτάσεων,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
δράσεων, ειδικότερα κριτήρια ή όροι
για την επιλεξιμότητα και την ένταξη
των Προτάσεων στο Πρόγραμμα, τα
σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα. Με κάθε πρόσκληση του
Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται επίσης
ότι, σε Περίπτωση που προτείνονται
από τους δικαιούχους δράσεις και
παρεμβάσεις που αψορούν Τομείς
αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων
του πρώτου εδαψίου, για την ένταξη
κάθε πρότασης στο Πρόγραμμα
αΠαιτείται η σύμψωνη γνώμη των
αρμόδιων Υπουργών.

β) Με Κοινή απόψαση των Υπουργών
και
Οικονομικών,
Ανάπτυξης
Εσωτερικών
και
Επενδύσεων
διαδικασία
Καθορίζεται
η
χρηματοδότησης της περ. β’ της παρ.
2. Η χρηματοδότηση γίνεται με
που
χρηματοδότησης
απόψαση
Υπουργό
τον
εκδίδεται
από
Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή
τεκμηριωμένου αιτήματος από τον
προηγούμενη
δικαιούχο,
χωρίς
υπό
την
έκδοση
ΓΙρόσκλησης,
ύπαρξης
έκτακτης
προϋπόθεση
ανάγκης που ανάγεται σε θέματα
πολιτικής προστασίας ή Θέματα
προστασίας της δημόσιας υγείας ή
κοινωνικής
δράσεων
εκτέλεσης
και
συνοχής
αλληλεγγύης και με τη
σύμψωνη γνώμη του κατά περίπτωση
αρμοδίου Υπουργού. Με την Ιδια
απόψαση
ορίζονται το χρονικό
διάστημα υποβολής των αιτημάτων
των
συνολικών
και
το
ύψος
μπορούν
να
πιστώσεων
που
διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που
διαπιστώνεται με αυτήν.
4. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και
Πρόγραμμα
έργων
στο
πραγματοποιείται με απόψαση του
κατόπιν
Υπουργού
Εσωτερικών,
Επιτροπής
της
εισήγησης
Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
είναι επταμελής, συγκροτείται με
απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών
και αποτελείται: α) από έναν (1)
υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εψαρμογής (ΕΥΔΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών, β) έναν (1)
Διεύθυνσης
υπάλληλο
της
Αναπτυξιακής
Οικονομικής
και
Πολιτικής
του
Υπουργείου
Εσωτερικών, γ) έναν (1) εκπρόσωπο
του Υπουργού Εσωτερικών, δ) έναν (1)
εκπρόσωπο της Κεντρικής ‘Ενωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ε) έναν (1)
εκπρόσωπο της ‘Ενωσης Περιψερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και στ) δύο (2)
εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στη
εκτέλεση
διαχείριση
και
αναπτυξιακών προγραμμάτων, με
ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με
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την ίδια απόψαση ορίζονται ο
Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε
άλλο σχετικό με τη λειτουργία της
Επιτροπής Θέμα. Χρέη εισηγητή και
γραμματειακής
υποστήριξης
της
Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους
της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
με απόψαση του Προϊσταμένου της
ΕΥΔΕ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να
εντάξει στο Πρόγραμμα πράξεις
συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας
δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβεί το εκατόν είκοσι πέντε τοις
εκατό (125%) της συνολικής δαπάνης
του Προγράμματος. Το ποσοστό αυτό
μπορεί να τροποποιείται με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων και Εσωτερικών.
5.
Δυνητικοί
δικαιούχοι
του
Προγράμματος που δεν διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή
έχουν
τεχνική
επάρκεια
αλλά
καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες
και έργα, για τις ανάγκες των οποίων
δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό, υποχρεούνται προ της
υποβολής
αιτήματος
να
έχουν
αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία
σε άλλον ψορέα, σύμφωνα μετην παρ.
2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’
147). Στο αίτημα ένταξης αναψέρεται
υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που
Θα αναλάβει την υλοποίηση του
έργου,
άλλως το
αίτημα δεν
εξετάζεται.
Οι
προγραμματικές
συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 4412/2016 δύναται να
χρηματοδοτούνται
από
το
Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα για
την εψαρμογή των διατάξεων του
παρόντος,
νοούνται
τα
νομικά
πρόσωπα πάσης ψύσεως, στα οποία οι
ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηψία του
μετοχικού κεψαλαίου.
6. Για τη συνομολόγηση των δανείων
του παρόντος δεν εψαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 264
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του π.δ.
169/2013 (Α· 272).
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7. Για την παρακολούθηση, την
εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής
Προγράμματος
του
εκτέλεσης
με απόψαση του
συγκροτείται,
Εσωτερικών,
τριμελής
Υπουργού
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία
αποτελείταιαπό: α) έναν (1) υπάλληλο
της ΕΥΔΕ, β) έναν (1) υπάλληλο της
Οικονομικής
και
Διεύθυνσης
Πολιτικής
του
Αναπτυξιακής
Υπουργείου Εσωτερικών και γ) έναν (1)
εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση στην
αναπτυξιακών
εκτέλεση
με
προγραμμάτων,
ισάριθμους
αναπληρωτές τους. Με την ίδια
απόψαση ορίζονται ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, και κάθε άλλο σχετικό με
τη λειτουργία της Επιτροπής Θέμα.
Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της
Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους
με
απόψαση
ΕΥΔΕ,
του
της
ΕΥΔΕ.
τη
Για
της
Προϊσταμένου
συμμετοχή στις συνεδριάσεις των
και
Αξιολόγησης
Επιτροπών
Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται
κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη
τους, πλην εξόδων εκτός έδρας
μετακίνησης, όπου απαιτείται.
8. Ο ψορέας διαχείρισης του
Προγράμματος δικαιούται να λάβει
τεχνική υποστήριξη (Τεχνική Βοήθεια)
για την υλοποίησή του. Οι ενέργειες
Τεχνικής Βοήθειας αψορούν τον
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την
προετοιμασία, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη
δημοσιότητα και την προώθηση του
Προγράμματος, την εψαρμογή και τον
έλεγχο του Προγράμματος, καθώς και
της
διοικητικής
ενίσχυση
την
ικανότητας του ψορέα διαχείρισης για
την υλοποίηση του Προγράμματος. Οι
Τεχνικής
Βοήθειας
ενέργειες
συνίστανται, ιδίως, στην προμήθεια
αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών,
στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών,
καθώς και σε κάθε άλλη δαπάνη
αναγκαία για την ενίσχυση της
στόχων
των
του
υλοποίησης
Π ρογράμματος.

9. Με απόψαση του Υπουργού
Εσωτερικών
καθορίζονται
ο
προϋπολογισμός και οι επιλέξιμες
κατηγορίες
ενεργειών
Τεχνικής
Βοήθειας ανά Πρόγραμμα, τα όρια
χρηματοδότησης
ανά
κατηγορία
ενεργειών, η διαδικασία κατάρτισης
και έγκρισης του Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας, οι διαδικασίες
δημοσιότητας που εΦαρμόζονται για
την
ανάθεση
προμηθειών
και
υπηρεσιών, η διαδικασία δημιουργίας
και
διατήρησης
καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση
ενεργειών
Τεχνικής
Βοήθειας, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα.
10. Ο ψορέας διαχείρισης του
Προγράμματος καταρτίζει και εκτελεί
Πρόγραμμα
ενεργειών
Τεχνικής
Βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών.
11. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας
χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο
προϋπολογισμός
της
Τεχνικής
Βοήθειας ανά Πρόγραμμα περιέχεται
στον συνολικό προϋπολογισμό του
Προγράμματος ως δια-κριτό έργο ή
άξονας προτεραιότητας και ανέρχεται
σε ποσοστό μέχρι 1%ο αυτού.
12. Οι τιληρωμές των δαπανών για τις
ενέργειες
Τεχνικής
Βοήθειας
διενεργούνται σύμψωνα με την υπ’
αρ.
134453/23.12.2015
κοινή
απόψαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υψυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Β’ 2857). Οι σχετικές δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Οι Παρ. Ι έως 7 του άρθρου 119, η
παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο
329 του ν. 4412/2016 (Α· 147)
εψαρμόζονται και για τις ενέργειες
Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος.
14. Μέχρι την έκδοση της απόψασης
της παρ. 9, εψαρμόζεται αναλογικά η
υπό
στοιχεία
23451/ΕΥΣΣΑ
493/24.2.2017
απόψαση
του

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Β’ 677), χωρίς
διάκριση υποττρογραμμάτων και χωρίς
περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε
κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών,
αναφέρονται
στο
αυτές
όπως
Μέχρι
αυτής.
τη
Παράρτημα
δημιουργία καταλόγου προμηθευτών
και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων
Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος, ο
διαχείρισης
του
φορέας
να
μπορεί
Προγράμματος
χρησιμοποιεί τον ενιαίο κατάλογο
παρόχων
και
προμηθευτών
υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας
και
Στρατηγικής,
Σχεδιασμού
Αξισλόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) που έχει
συγκροτηθεί σύμψωνα με την παρ. 2
του άρθρου 10 της υπό στοιχεία
493/24.2.2017
23451/ΕΥΣΣΑ
απόψασηςτου Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15. Η απόψαση της παρ. 8 του άρθρου
48 του ν. 4314/2014 (Α· 265)
εψαρμόζεται αναλόγως και για τις
ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του
παρόντος.
16. Το παρόν εψαρμόζεται και στο
και
ανάπτυξης
πρόγραμμα
αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για
τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμσύ, τους
Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά
πρόσωπα των Ο.Τ.Α. με το συμβολικό
που
«Αντώνης Τρίτσης»
όνομα
καταρτίστηκε δυνάμει της υτι’ αρ.
22766/9.4.2020 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εσωτερικών και
του Υψυπουργού Οικονομικών (Β’
1386), η οποία διατηρείται σε ισχύ.
17. Τα έργα του προγράμματος
που
1»
δεν
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
πρόγραμμα
στο
μεταψέρθηκαν
«Αντώνης Τρίτσης» με την υπ αρ.
απόψαση
του
829/18.6.2020
Εσωτερικών
(ΑΔΑ:
Υπουργού
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), συνεχίζουν να
και
τα
χρηματοδοτούνται
τοκοχρεωλύσια και σι πάσης ψύσεως
δαπάνες των δανείων που έχουν
Ταμείο
το
με
συνομολογηθεί

Δανείων
Παρακαταθηκών
και
εξοψλούνται από τους πόρους που
είχαν δεσμευθεί στο πλαίσιο του
καταργηθέντος
προγράμματος
ιΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1», κατ’ αναλογική
εψαρμογή των παρ. 6 και 7 του
άρθρου Ιοτης υπ’ αρ. 22766/9.4.2020
κοινής απόψασης των Υπουργών
Οικονομικών,
και
Ανάπτυξης
Επενδύσεων και Εσωτερικών και του
Υψυπουργού Οικονομικών.».

Άρθρο ό
Ρύθμιση Θεμάτων επιχειρήσεων
που συστήνονται νια τη ψιλοξενία
του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου
107 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
έχει ως εξής:
«Αρθρο 107

-

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) τροποποιούνται
το όγδσο και το δέκατο πέμπτο
εδάψιο προκειμένου να αυξηθεί ο
αριθμός των ατόμων που δύνανται
να απασχολούν οι επιχειρήσεις που
συστήνονται για τη ψιλοξενία του
θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» από είκοσι (20> οε
και
να
οκτώ
(28)
είκοσι
επικαιροποιηθούν οι προβλέψεις
ως προς την απαλλαγή από την
λήψης
εγγυήσεων
υποχρέωση
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
και το άρθρο διαμορψώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων
1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωψελή επιχείρηση,

Επιχειρήσεις δήμων
1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωψελή επιχείρηση,
β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης
αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη
ραδιοψωνικού
λειτουργία
ή
τηλεοπτικού
εψόσον
σταθμού,
λειτουργούσαν αντίστοιχες στους
συνενουμένους δήμους, και
δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του
άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εψόσον Είχαν
συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους
συνενουμένους δήμους.
2. Οι δήμοι δεν Επιτρέπεται να
συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες
ανώνυμες εταιρείες, κατάτις διατάξεις
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
Εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου και υπό την επιψύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 194 αυτού. Δήμοι των
οποίων δημοτική ανώνυμη εταιρεία
συμμετέχει ή Θα αποκτήσει, εντός
χρονικού διαστήματος ενός έτους από
την έναρξη εψαρμογής της ισχύος, των
διατάξεων του παρόντος εδαψίου,
μετοχική ιδιότητα σε τρίτη ανώνυμη
εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται

β)
επιχείρηση
δημοτική
μία
ύδρευσης απσχέτευσης (Δ.Ε.ΥΑ.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό
τη λειτουργία ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού, εψόσον
λειτουργούσαν αντίστοιχες στους
συνενσυμένσυς δήμους, και
δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρεία
του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114), εψόσον είχαν συσταθεί
στους
τέτοιες
εταιρείες
ουνενουμένους δήμους.
2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να
συνιστούν ή να συμμετέχουν σε
άλλες ανώνυ μες εταιρείες, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που
είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος και υπό την
επιψύλαξη της παρ. 2 του άρθρου
194 αυτού. Δήμοι των οποίων
ανώνυμη
εταιρεία
δημοτική
συμμετέχει ή Θα αποκτήσει, εντός
χρονικού διαστήματος ενός έτους
από την έναρξη εψαρμσγής της
του
διατάξεων
των
ισχύος,
μετοχική
παρόντος
εδαψίου,
ανώνυμη
σε
τρίτη
ιδιότητα
να
αποδέχονται
δύνανται
Εταιρεία,
μετοχές της Τρίτης ανώνυμης
Εταιρείας, μεταβιβαζόμενες σε
αυτούς με χαριστική αιτία (εν ζωή ή
την
υπό
Θανάτου),
αιτία
προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους
στην τρίτη ανώνυμη εταιρεία,
συνυπολογιζομένου του ποσοστού
που κατέχει ή Θα αποκτήσει σε
αυτή η δημοτική ανώνυμη εταιρεία,
δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%
μετοχικού
συνολικού
του
κεψαλαίου της Τρίτης ανώνυμης
εταιρείας. Κάθε δήμος που Θέτει
υποψηψιότητα για τη ψιλοξενία του
θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» μπορεί να συστήσει

ανώνυμης
Τρίτης
μετοχές
της
εταιρείας, μεταβιβαζόμενες σε αυτούς
με χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία
θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι η
συμμετοχή τους στην τρίτη ανώνυμη
εταιρεία, συνυπολογιζομένσυ του
ποσοστού Που κατέχει ή Θα αποκτήσει
σε αυτή η δημοτική ανώνυμη εταιρεία,
δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του
συνολικού μετοχικού κεΦαλαίου της
τρίτης ανώνυμης εταιρείας. Κάθε
δήμος που θέτει υποψηΦιότητα για τη
Φιλοξενία του θεσμού [ΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ μπορείνα
συστήσει ανώνυμη Εταιρεία του
άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, με αποκλειστικό σκοπό
την προώθηση της υποψηψιότητας
αυτής καιτην υλοποίηση των δράσεων
που συνεπάγεται η Φιλοξενία του
θεσμού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση
εταιρείας
από
της
εν
λόγω
του
Υπουργείου
προγράμματα
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων, την κατά τόπον
αρμόδια Περιψέρεια, επιμελητήρια
και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς
επίσης και η σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων με τους ανωτέρω Φορείς,
για την πραγματοποίηση του σκοπού
της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου
που επιλέγεται να Φιλοξενήσει το
θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να
επιχορηγείται από το δήμο που την
έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 265 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, μπορεί δε να
συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις
με τους ΟΤΑ. και τα νομικά τους
πρόσωπα, στη χωρική περιΦέρεια των
οποίων Θα αναπτυχθούν δράσεις, στο
Πλαίσιο της Φιλοξενίας του θεσμού. Η
ανώνυμη εταιρεία του προηγούμενου
εδαψίου λύεται υποχρεωτικά και
Τίθεται σε εκκαθάριση, με την
ολοκλήρωση του σκοπού για τον
οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυμες
εταιρείες των δήμων που δεν
επιλέγονται να ψιλοξενήσουν το
θεσμό λύονται υποχρεωτικά και

ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
με
αποκλειστικό
σκοπό
την
προώθηση της υποψηψιότητας
αυτής και την υλοποίηση των
δράσεων που συνεπάγεται η
ψιλοξενία του Θεσμού. Ετυτρέιτεται
η επιχορήγηση της εν λόγω
εταιρείας από προγράμματα του
Υπουργείου
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού,
του
Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, την
Κατά τόπον αρμόδια Περιψέρεια,
επιμελητήρια και λοιπά ν.π.δ.δ. και
ν.π.ι.δ., καθώς Επίσης και η σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων με
τους ανωτέρω ψορείς, για την
πραγματοποίηοη του σκοπού της. Η
ανώνυμη εταιρεία του δήμου που
επιλέγεται να ψιλοξενήσει το
θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να
επιχορηγείται από το δήμο που την
έχει συστήσει, κατά παρέκκλιοη της
παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί δε
να
ουνάπτει
προγραμματικές
συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα
νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική
των
οποίων
περιψέρεια
Θα
αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο
της ψιλοξενίας του θεσμού. Η
ανώνυμη
Εταιρεία
του
προηγούμενου εδαψίου λύεται
και
υποχρεωτικά
τίθεται
σε
εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση
του σκοπού για τον οποίο
συνεστήθη. Οι ανώνυμες εταιρείες
των δήμων που δεν επιλέγονται να
ψιλοξενήσουν το θεσμό λύονται
υποχρεωτικά και τίθενται σε
εκκαθάριση, αμέσως μετά την
ανακήρυξη της πόλης που Θα ψέρει
τον
τίτλο
της
«Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Οι
επιχειρήσεις που συστήνονται για
ψιλοξενία
τη
του
θεσμού
«Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
της
να
Ευρώπης»
δύνανται

τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά
την ανακήρυξη της πόλης που Θα
φέρει τον τίτλο της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
δ)Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για
τη ψιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται
να
απασχολούν
εξειδικευμένο
Προσωπικό μέχρι είκοσι (20) ατόμων
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ή/και
με
σύμβαση
παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με
σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμψωνα
με τα οριζόμενα στους σχετικούς
κανονισμούς λειτου ργίας τους, κατ’
εξαίρεση
των
εψαρμοζόμενων
διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ.
20 του άρθρου ένατου του ν.
4057/20 12, των άρθρων 14 και 21 του
ν. 2190/1994 περί τρόπου πρόσληψης
του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και του
άρθρου ό του ν. 2527/1997 περί
σύναψης
συμβάσεων
μίσΘωσης
έργου. Η διάρκεια των ως άνω
συμβάσεων επιτρέπεταινα είναι μέχρι
ένα
(1)
έτος
με
δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη
λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων,
σύμψωνα με το Καταστατικό Τους,
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συμβάσεις
αορίοτου χρόνου. Για την κάλυψη των
αναγκών
των
επιχειρήσεων,
επιτρέπεται κατά παρέ κκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή
απόψαση των αρμοδίων για το
διορισμό οργάνων, η απόσπαση
υπαλλήλων ψορέων που υπάγονται
στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
Ορίζεται σύμψωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη
της διάρκειας της οικείας επιχείρησης.
Οι αποδοχές των αποσπασμένων
υπαλλήλων καταβάλλονται από το
ψορέα υποδοχής.
Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται
σύμψωνα με το τέταρτο εδάψιο της

εξειδικευμένο
απασχολούν
Προσωπικό μέχρι είκοσι ΟΚΤώ (28)
ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης
δικαίου
ιδιωτικού
Εργασίας
ή/και
με
ορισμένου
χρόνου
σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών ή/και με σύμβαση
μίσθωοης έργου, ούμψωνα με τα
σχετικούς
στους
οριζόμενα
τους,
κατ’
λειτουργίας
κανονισμούς
των
εψαρμοζόμενων
εξαίρεση
διατάξεων της περ. α’ της παρ. 20
του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α’ 54), των άρθρων 2, 7,
37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),
περί τρόπου πρόσληψης του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) καιτου
άρθρου ό του ν. 2527/1997 (Α’ 206)
συμβάσεων
περί
σύναψης
μίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως
άνω συμβάσεων επιτρέπεται να
είναι μέχρι ένα (1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
ή
της
έως
λήξη
τιαράταοής τους
τη
επιχειρήσεων,
διάρκειας
των
σύμΦωνα με το Καταστατικό τους,
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση
τους
ως
της
αναγνώρισής
συμβάσεων αορίοτου χρόνου. Για
την κάλυψη των ανανκών των
επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, με Κοινή απόΦαση των
αρμοδίων γιατο διορισμό οργάνων,
η απόσπαση υπαλλήλων ψορέων
που υπάγονται στο δημόσιο τομέα,
όπως αυτός ορίζεται σύμψωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η
διάρκεια της απόσπασης ορίζεται
σε ένα (1) έτος με δυνατότητα
ανανέωσης μέχρι τη λήξη της
διάρκειας της οικείας επιχείρησης.
Οι απσδοχές των απσσπασμένων
υπαλλήλων καταβάλλονται από το
ψορέα υποδοχή ς.

δεν
παραγράψου
παρούσας
υπόκεινται σε Φόρο εισοδήματος. Η
ανωτέρω διάταξη ισχύει από το
ψορολογικό έτος 2017.
Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για
τη Φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική
Ευρώπης»
της
Πρωτεύουσα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εγγυήσεων
συμμετοχής,
λήψης
σύμψωνα με το Πρώτο εδάψιο της
παρ. Ι του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, και εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, σύμψωνα με το δεύτερο
εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016, κατά την ανάθεση
έργων,
συμβάσεων
δημοσίων
προμηθειών και υπηρεσιών, στόχος
των οποίων Είναι οποιοσδήποτε από
τους κατωτέρω λόγους: α) δημιουργία
ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή
εκδήλωσης,
όπως
καλλιτεχνικής
ορίζεται στην υποπερίπτωση αα’ της
περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4412/2016 ή β) προστασία
δικαιωμάτων,
αποκλειστικών
των
συμπεριλαμβανομένων
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
όπως ορίζεται στην υπο περίπτωση γγ’
της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
3. Υψιοτάμενες αστικές εταιρίες μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
συνεχίζουν να λειτουργούν σύμΦωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 267 του
Κ.Δ. Κ. και με την επιψύλαξη των
διατάξεων της παρ.Ι του άρθρου 111
του παρόντος.

Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται
σύμψωνα με το τέταρτο εδάψιο της
παρούσας δεν υπόκεινται σε ψόρο
εισοδήματος. Η ανωτέρω ό ιάταξη
ισχύει από το Φορολογικό έτος
2017.
Οι επιχειρήσεις που συοτήνονται
για τη ψιλοξενία του θεσμού
«Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
της
Ευρώπης» απαλλάσσονται από την

υποχρέωση
λήψης
εγγυήσεων
συμμετοχής και εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης σύμψωνα με το άρθρο 72
του ν. 4412/2016 (Α 147), κατά την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
στόχος
των
οποίων
Είναι
οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω
λόγους: α) δημιουργία ή απόκτηση
τέχνης
μοναδικού
έργου
ή
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως
ορίζεται στην υποπερ. αα της περ.
β της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016
ή β) προστασία
αποκλειστικών
δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων
των
δικαιωμάτων
διανοητικής
ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην
υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
3. Υψιστάμενες αστικές εταιρίες μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
συνεχίζουν
να
λειτουργούν
σύμψωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και με την επιψύλαξη
των διατάξεων της παρ. Ι του
άρθρου ΙΙΙ του παρόντος.».

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης
ρύ9μισης που προόλέπουν

Καταρ’ούμενες διατάξεις

κατάρηση
Με τις
Δεν έχει εφαρμογή
δεν
προτεινόμενες
ρυθμίσεις,
ισχυσυσών
επέρχεται
Κατάργηση
διατάξεων.
-

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021
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ΕΚΘΕΣΗ
ΙΓενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό
πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Α.

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Γ1αραενεται. μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία για την απογραφή από τα
αρμόδια όργανα, της ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών
σταθμών, σύμφωνο με τη διαδικασία του άρθρου 53 του ν.4735/2020.
2.
Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του
ν.4764/2020) γα ττν έκτοκτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία. προς τους
δήμους και τ νομικά. του; πρόσωπα, η καταβολή των οποίων γίνεται με απαλλαγή
κατά ποσοστο από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις κατ τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής, κιΕώς και από τει. πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
ή ανακριβού: δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις του ανωτέρω ν3μου. Συγκεκριμένα:
Εντάσσοντει σι:η ρύθμιση και οφειλές που Πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι
α.
30.6.2021 (ιοτά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι
28.2.2021).
β.
Περατέρω, επιτρέτ:εται μέχρι 31.10.2021, η υποβολή αίτησης του οφειλέτη
για την υπαιωγή στη ρυθμιση (η Προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με υπουργική
απόφαση, η δυνατάτητα υτ:οβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6)
μήνες.
Προβ.έτετι ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη
γ.
λειτουργία η ειδική εσαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η
αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε
μέσο) του δι:τπακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ιπώί), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.
Τροπεποιε:αι το άρθρο 49 του ν.4’795/2021 και προβλέπονται τα. ακόλουθα:
Με την επούλαξτ ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών
α.
καταλυμάτων, πιτρέπεται κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η παράταση
λοιπών μισθ:εεων δημοτικών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με
εκμισθωτή δμο ή ν.π.δ.δ αυτού, οι οποίες δεν έχουν λήξει ή έληξαν/λήγουν από
1.1.2021 έως 11.6.2021. 1-1 ρύθμιση καταλαμβάνει και τις μτσθώσεις εντός
κοτνόχρηστω” χώρων που ανήκουν στους ο.τ.α.
1-1 παρά-;αση δίδεται για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη των συμβάσεων, η
δε δήλωση του μισθωτή υποβάλλεται εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

3.

£3

Παρατενονται. επίσης. για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη τους. οι
β.
συμβάσεις μίσθωσης ι υλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιαι; ει:ιταίδευσης, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 και εφόσον δεν
έχει δημοσιε€εί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Η σχετική αίτηση του μισθωτή
υποβάλλεται ιποκλειστικά έως 30.9.2021.
4.
Συμπηρώνεται το άρθρο 69 του ‘.4509/20Ι7 (Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα ι:.τ.α. α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων
των ο.τ.α.) και ορίζονται τι εξής:
Τα έργα. ο. προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ε. νάπτυξης και αλληλεγγύης των ανωτέρω φορέων «Αντώνης Τρίτσης».
λογίζονται όιι υπάγονΓαι στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου
Παρακαταθη:άν και Δανείων (Τ.Π.Δ. !δεσμευμένος τομέας).
Οι αναγκαίοι τόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους
του Ταμείου με ό1:ους και διαδικασίε που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ι:υιού.
-

Τροπιποιεί:αι το άθρο 107 του ν.3852/2010, κατά το μέρος που αναφέρεται
5.
στην οργάνωση κοτ λειτουηία των ανωνύμων εταιρειών που μπορεί να συνιστούν οι
δήμοι που Ίέτουν υποψ Ίφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» (προετοιμασία υποψηφιότητας και υλοποίηση δράσεων
που συνεπάγιται η οιλοξε\ία του θεσμού). Συγκεκριμένα, αυξάνεται κατά οκτώ [από
είκοσι (20) αε είκοσι οκτι (28)], ο ι<ριθμός του εξειδικευμένου προσωπικού που
μπορεί να ι: πσχολούν ι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δι::αίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή1 κιι με ιύμβση μ·ίσθιοσις έργου. (Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι εν λόγω
συμβάσεις σονι.πτνται. και’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, στους δε πόρους των
εταιρειών συμπεριλαμβάνονται επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. τον
οικείο δήμο, την περισέρεια ή άλλους ιορείς).
Επιτρ;πται, με π.δ,, η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τη
6.
χρηματοδότηστ ταν ιολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το
κράτος, τα εσοδα, τις δαπάνες ται τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών
κομμάτων, τιο\’ συνασπισιιών κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της
Βουλής των 1.λλήναι’ και του Ευρωπα’ι·κού Κοινοβουλίου.
Παρα;·είνεται από ·:η λήξη τησ. κατά τρείς μήνες, μέχρι 30.9.2021 η θητεία
7.
τιον Διοικητικών Συμβολίων κα.ι των λοιπών καταστατικών οργάνων των
πολιτιστικών ιθλ.·τικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων
(άρθρο 78 και επ. τον Αστικού Κώδικα), του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ),
των συνδικ:ιλιστικών. ιυνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των
αθλητικών εώεω και επαγγελματικών οργανώσεων κ.λπ., για την προστασία της
δημόσιας υγείας οπό ον1ά-19, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες περί χρήσης
των Τεχνολο’ ιών ΙΠληροφι·ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διατάξεις.
Ορίζεται έτι, ειδ κά για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της
πρωτοβάθμιο; και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων (άρθρου 53 του
ν.1566/1 985). η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών
οργάνων τουν παρατείνετα μέχρι 31 .16.2021.

Β.
Από τ ς πριιτεινόμενες διατάξεις. προκαλούνται επί των προϋπολογισμών των
ο.τ.α. α’ βαθιού και των νομικών τους προσώπων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) τα
ακόλουθα οιι:ονομικά αποι ελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη των προϋπολα?ισμών του οικείου ο.τ.α. α’ βαθμού, από την
κάλυψη του κ3στου τω” συναπτόμενων συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ., παροχής
ανεξάρτητων υτιηρεσιών Ύ μίσθωσης έργου, λόγω της αύξησης κατά οκτώ (8) του
αριθμού του Ξ;ξιδιΚευμένοΟ προσωπικού που απασχολείται στη δημοτική επιχείρηση,
για την υποσ;ήριξη του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Το ύψος
της δαπάνης ιιυτής εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (είδος σύμβασης και
διάρκεια αυτς. ειιιυιάται δε από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 115 χιλ. ευρώ
περίπου, για ‘ιη σύναψη οκ:ώ (8) συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ.

2.
Ενδεήμνη δαπάνΙ των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού. από την
ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων έκτακτης ρύθμισης οφειλών,
μέχρι να τεθε. σε πλήρη λειτουργία η αντίστοιχη εφαρμογή που έχει προβλεφθεί στην
ενιαία ΨηφιαιΥ Πύλη της ι\ημόσια: Διοίκησης.

3.

Μείω:π εσόδων ταν προϋπολογισμών των ο.τ.α. α βαθμού και των νομικών
τους προσώπων. από την υπαγωγή οφειλών που βεβαιώνονται μέχρι 30.6.202 1, στην
έκτακτη ρύθιιη για την καταβολή τους με απαλλαγή [κατά ποσοστό που κυμαίνεται
από 100% έας 60%Ι από ·:ις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής κΞιθς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς ήωσης ή λόγω μη ιΖατιψολής τέλους. Το ύψος της μείωσης αυτής
εξαρτάται αι:ό πρυ.γματικα γεγονότα (εξόφληση ρυθμιζόμενων οφειλών εφάπαξ ή
τμηματικά, :φιθμος και ύψος δόσεων κ.λπ.). Παράλληλα, επέρχεται χρονική
υστέρηση είετραξ-ι εσόδων. σε περίπτωση εξόφλησης των οφειλών σε δόσεις.
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Αθήνα, 1ουνίου 2021
Η Γενι η Διευθυντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό
πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλούνται επί των
προϋπολογισμών των οτα. α’ βαθμού και των νομικών Τους προσώπων (φορείς
Γενικής Κυβέρνησης). κατά περίπτωση. τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών του οικείου ο.τ.α. α’ βαθμού. από την
κάλυψη του κόστους των συναπτόμενων συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ.. παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου. λόγο) της αύξησης κατά οκτώ (8) του
αριθμού του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στη δημοτική επιχείρηση,
για την υποστήριξη του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (είδος σύμβασης και
διάρκεια αυτής). εκτιμάται στο ποσό των 115 χιλ. ευρώ περίπου. για τη σύναψη οκτώ
(8) συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ.
Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού. από την
2.
ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων έκτακτης ρύθμισης οφειλών.
μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η αντίστοιχη εφαρμογή που έχει προβλεφθεί στην
ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται
προϋπολογισμών των οικείων οτα. α βαθμού.

από

τις

πιστώσεις

των

3.

Μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού και των νομικών
τους προσώπων. από την υπαγωγη οφειλών που βεβαιώνονται μέχρι 3 0.6.202 1. στην
έκτακτη ρύθμιση για την καταβολή τους με απαλλαγή [κατά ποσοστό που κυμαίνεται
από 100% έως 60%1 από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγο) μη καταβολής τέλους. Το ύψος της μείωσης αυτής
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (εξόφληση ρυθμιζόμενων οφειλών εφάπαξ ή
τμηματικά, αριθμός και ύψος δόσεων κ.λπ.).
Η ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των
προϋπολογισμών των οτα. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
[ΙΗΤΟ> ΤΚΟ1λ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
08.6. ΕΙΑΙΚΙΙ τροπολ υπε. οτα, ττολιτιστικι1. γριβιατοόοτιιστ,
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