
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών

Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές

ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Διακριτικός τίτλος και έδρα του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του

Μητροπολιτικού Π όλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 1 και

παρ. Ι άρθρου 3 ν. 4549/2018

1. Στο Πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 4549/2018 (Α’ 105) μετά από τις λέξεις

«(εψεξής <ιο Φορέας»)» προστίθενται οι λέξεις «και τον διακριτικό τίτλο «Φορέας

Διαχείρισης Κοινοχρήστων Ελληνικού», » και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης

Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά>) (εφεξής <ιο

Φορέας») και τον διακριτικό τίτλο «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων Ελληνικού»,

σύμψωνα με την περίπτωση (νΙ) του άρθρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης

Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεψαλαίου της

εταιρείας μετην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

(εψεξής «η Σύμβαση»), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α· 181), ως Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

(Α’ 28), το οποίο έχει κοινωψελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του

δημοσίου συμψέροντος. Ο Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού

Εσωτερικών. Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την

αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμψέροντος,

σύμψωνα μετα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α’ 70).».

2. Στην παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 4549/2018 διαγράψονται οι λέξεις «και εντός του

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.».

Άρθρο 2

Αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Διαχείρισης Ελληνικού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 4549/2018

Το τέταρτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμψωνα με τον

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε
σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος που εκτελεί χρέη
Αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων



τους. Τα Θέματα της εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας, ευθύνης, δήλωσης ασυμβίβαστου,

σύγκρουσης συμψερόντων και οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας ρυθμίζονται με τον

Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται σι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές

αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.)>

Άρθρο 3

Στελέχωση του Φορέα — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4549/2018

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο
εδάψιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ως προς
τον Φορέα που βαρύνει η δαπάνη για τη μισθοδοσία, γ) προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, επιτρέπεται, με κοινή απόψαση των

αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, η απόσπαση τακτικών

υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των

Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Φορέα του

παρόντος, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με

δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Ειδικά προκειμένου για την

απόσπαση υπαλλήλων από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμψωνη

γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, ενώ η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει

τον Φορέα.».

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση του Φορέα - Τροποποίηση περ. α και β άρθρου 11 ν. 4549/2018

Στο άρθρο 11 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. α’ η λέξη

«επαρκής» αντικαθίσταται από τη λέξη «ετήσια» και β) στις περ. α’ και β’ οι λέξεις «του

σκοπού του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των σκοπών του’>, και το άρθρο 11

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 11

Πόροι - Έσοδα Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:

α) Η ετήσια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση των σκοπών

του.

β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την

εξυπηρέτηση των σκοπών του.

γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισψορές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες,

καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς Οργανισμούς.



δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα σε προγράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται

για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και

ψυσικών πόρων, και

ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράπουν οι ΟΤΑ. α βαθμού, στην

περιψέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά ιτροσδιορίζονται στο άρθρο 12 του

παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρμοδιότητας

εκάστου ΟΤΑ. α’ βαθμού, από τους προαναψερθέντες, και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών

του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο και εισψέρονται. Τα ποσά του προηγουμένου εδαψίου

παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα

του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και Φωτισμού των οικείων δήμων και

αποδίδονται στον δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν.

3979/2011. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς τη Δ.Ε.Η. ή τον

εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος Δήμος οψείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό στο Φορέα

Διαχείρισης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τριμηνιαίας

δόσης του οικείου ποσού πέραν του ενός (1) μηνός, το οψειλόμενο ποσό παρακρατείται

υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε

αυτούς, με απόψαση του διοικητικού συμβουλίου τους, που λαμβάνεται με την απόλυτη

πλειοψηψία του συνόλου των μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε περίπτωση που οι
οικείοι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους καθαριότητας και Φωτισμού που αναλογεί στο Φορέα, τότε με αίτημα του

τελευταίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται από

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Ειδικότερα ζητήματα

αναψορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο

απόδοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών, έπειτα από σχετική εισήγηση και σύμψωνη γνώμη του Φορέα.».

Άρθρο 5

Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων — Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν. 3852/2010

Στην παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τα εδάψια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο

αντικαθίστανται από δύο νέα εδάψια και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται

αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι

τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό

που αντιστοιχεί στο 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον

προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, στους δημοτικούς συμβούλους που

εκλέγονται στους Δήμους των εκλογικών περιψερειών Α’, ΒΙ, Β2 και Β3 Άθηνών, Α’ και Β’

Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων η
κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που ψιλοξενεί την έδρα του

Δήμου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό

που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον

προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ.. Κάθε λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας
καθορίζεται με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.».

2)



Άρθρο ό

Ερμηνευτική διάταξη της παρ. ό του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αναψορικά με τη

θητεία των αντιπεριψερειαρχών

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είναι δυνατή η

παράταση της θητείας των αντιπεριψερειαρχών με απόψαση του περιψερειάρχη.

Άρθρο 7

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021

Ι. Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται παρ. 9 αναψορικά με τα κωλύματα

εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των δημοτικών αρχών της

παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4804/2021 ως εξής:

«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, τα πρόσωπα που

αναψέρονται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10, πλην αυτών των νομικών προσώπων

των δήμων για τους οποίους εψαρμόζεται η περ. δ) της παρούσας, μπορούν να θέτουν

υποψηψιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου,

πλην του δήμου της έδρας αυτού, εψόσον παραιτηθούν από τη Θέση τους, σύμψωνα με τη

διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), το αργότερο την 3Ι’ Μαΐου 2023. Αν τα

ως άνω πρόσωπα θέσουν υποψηψιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύει

το κώλυμα που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10.

β) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της Παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα που

προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 10 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του

άρθρου ΙΟΙΑ του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή
ρυθμιστικές, ον για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους

απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου

λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου

τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή, καθώς και στην περ. η) της παρ. 2

του άρθρου 10, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα παραιτηθούν από τη Θέση τους, το

αργότερο την 31” Μαΐου 2023.

γ) Στις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, όσοι ασκούν καθήκοντα

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήψιοι δήμαρχοι,

δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων

στους δήμους όπου υπηρετούν, εψόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31”

Μαΐου 2023.

δ) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα που

προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10, ειδικά ως προς τους προέδρους

διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης

φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηψιότητα, καθώς

και τσ κώλυμα της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου ΙΟ, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των

δήμων καιτων νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο ψορέων Γενικής

Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα Πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα

παραιτηθούν από τη Θέση τους, σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012,

το αργότερο την 31’ Μαίου 2023. Το ίδιο ισχύει και ως προς τους περιψερειακούς διευθυντές

εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της



Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές

επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας. »

2. Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021 προστίθεται παρ. 10 αναψορικά με τα κωλύματα

εκλογιμότητας καιτα ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των περιψερειακών αρχών

της Παρ. 6 του άρθρου 43 ως εξής:

«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των περιψερειακών αρχών της Παρ. ό του άρθρου 43, τα

πρόσωπα που αναψέρονται στην περ. δ) της Παρ. 2 του άρθρου 48, πλην των Προσώπων των

νομικών Προσώπων των περιψερειών για τα οποία εψαρμόζεται η Περ. δ) της Παρούσας,

μπορούν να θέσουν υποψηψιότητα στις άλλες περιψέρειες της χωρικής αρμοδιότητας του

νομικού προσώπου, πλην της περιψέρειας της έδρας αυτού, εψόσον παραιτηθούν από τη

θέση τους, σύμΦωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την 31η

Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέσουν υποψηψιότητα στην περιψέρεια της έδρας του

νομικού προσώπου, ισχύειτο κώλυμα που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου

48.

β) Ειδικά για τις εκλογές των περιψερειακών αρχών της Παρ. ό του άρθρου 43, το κώλυμα

που προβλέπεται στην περ. α) της Παρ. 2 του άρθρου 48 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών

του άρθρου ΙΟΙΑ του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως

ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και

αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου

δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε Θέση του

δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή, καθώς και στην Περ. η)

της Παρ. 2 του άρθρου 48, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα παραιτηθούν από τη Θέση τους,

το αργότερο την 3Γ Μαίου 2023.

γ) Στις εκλογές των περιψερειακών αρχών της Παρ. ότου άρθρου 43, όσοι ασκούν καθήκοντα

Περιψερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη καιτης Επιχείρησης μπορούννα είναιυποψήψιοι

περιψερειάρχες ή περιψερειακοί σύμβουλοι στην περιψέρεια όπου υπηρετούν, εψόσον

παραιτηΘούν από τη θέση τους το αργότερο την 31 Μαΐου 2023.

δ) Ειδικά για τις εκλογές των περιψερειακών αρχών της Παρ. ό του άρθρου 43, το κώλυμα

που προβλέπεται στην περ. δ) της Παρ. 2 του άρθρου 48, ειδικά ως προς τους προέδρους

διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των Πάσης

ψύσεως νομικών προσώπων των περιψερειών στις οποίες υποβάλλουν υποψηψιότητα,

καθώς καιτο κώλυμα της περ. ε) της Παρ. 2 του άρθρου 48, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους

των δήμων, των περιψερειών και των νομικών Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο

Μητρώο ψορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία

συντρέχειτο κώλυ μα παραιτηθούν από τη Θέση τους, σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου

30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023. Το ίδιο ισχύει και ως προς τους

περιψερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς

που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους

υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας.))

Άρθρο 8

Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταψοράς αρμοδιοτήτων

από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα - Αντικατάσταση άρθρου 118 ν.

4547/2018



ο τίτλος και το κείμενο του άρθρου 118 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίστανται ως
ακολούθως:

«Αρθρο 118

Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων λόγω μεταψοράς αρμοδιοτήτων από
δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα

1. Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού λιμενικού Ταμείου κατόπιν μεταψοράς
αρμοδιοτήτων από δημοτικό λιμενικό ταμείο διαδημοτικού χαρακτήρα, σύμψωνα με το
άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α’ 180), το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υιτεισέρχεται
σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και
υποχρεώσεις που αψορούν στον δήμο στον οποίο συστήνεται, ως εξής:

α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται στο
δημοτικό λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του δήμου εντός των διοικητικών

ορίων του οποίου βρίσκεται.

β) Με απόψαση του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού λιμενικού ταμείου από το οποίο
μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες στο νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο ορίζεται
ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο οποίος διενεργεί την απογραψή και αποτίμηση των πάσης
ψύσεως τιεριουσιακών στοιχείων το αργότερο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία ορισμού του και συντάσσει σχετική έκθεση.
γ) Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή — λογιστή της περ. β) περιλαμβάνεται και η αναλογία
των διαθεσίμων που δικαιούται κάθε νέο δημοτικό λιμενικό Ταμείο επί του συνόλου των
εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες που ασκούνται στα διοικητικά όρια του δήμου
όπου αυτό βρίσκεται μέχρι την ημερομηνία σύστασής του, καθώς και η αναλογούσα αξία
ακινήτων που τυχόν αποκτήθηκαν από το δημοτικό λιμενικό ταμείο διαδημοτικού
χαρακτήρα.

2. Η κατανομή των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και
υποχρεώσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόψαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο
της αποκεντρωμένης διοίκησης ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου από το οποίο μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες και έναν (1) εκπρόσωπο του
νεοσυσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε
περίπτωση ισοψηψίας υπερισχύει η ψήψος του Προέδρου. ‘Εργο της Επιτροπής είναι η
Κατανομή των ως άνω στοιχείων του δημοτικού λιμενικού ταμείου διαδημοτικού χαρακτήρα
βάσει της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που
ορίζεται από τον Πρόεδρο της και ολοκληρώνει το έργο της μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από τη σύστασή της, με την έκδοση σχετικής απόψασης κατανομής των πάσης
ψύσεως περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων, κινητών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων που
μεταβιβάζονται στο νεοσυ σταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο.

Το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο από τη δημοσίευση της απόψασης του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ, 3 υπεισέρχεται αυτοδικαίως α) στις ενεργές
συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου αυτά
βρίσκονται και β) σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις



δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και
εκτελούνται καιοιοποίες αφορούν στον δήμο όπου αυτό συστήνεται. Ειδικότερα, συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των δημοτικών λιμενικών ταμείων οι οποίες έχουν ήδη
καταρτιστεί, υπό την έννοια ότι έχει καταστεί οριστική η απόφαση κατακύρωσης και έχει
κοινοποιηθεί στον ανάδοχο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος η πρόσκληση της παρ.
4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εκτελούνται κανονικά από τον διάδοχο Φορέα
που έχει τη χωρική αρμοδιότητα. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι
αποφασιστικές αρμοδιότητες των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων
ασκούνται από τα αποψαινόμενα όργανα του διάδοχου φορέα που έχει τη χωρική
αρμοδιότητα. Εφόσον τα δημοτικά λιμενικά ταμεία δεν διαθέτουν δική τους τεχνική
υπηρεσία, οι αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας των ενεργών συμβάσεων
ασκούνται από τον Δήμο που τα έχει συστήσει, σύμψωνα με την περ. β) της παρ. 4 του
άρθρου 3 του π.δ. 171/1987 (Α’ 84).

Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη για κάθε μια από αυτές από το δημοτικό λιμενικό ταμείο κατά το
μέρος που αφορά στον δήμο όπου αυτό συστάθηκε.

3. Η έκθεση απογραψής - αποτίμησης και η απόψαση κατανομής των περιουσιακών
στοιχείων της παρ. 2 αποστέλλονται άμεσα στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των ανωτέρω
περιουσιακών στοιχείων στο νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο. Η απόφαση αυτή
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της προαναψερθείσας

απόψασης το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται στα ανωτέρω
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αψορούν στον δήμο όπου αυτό
συστάθηκε. Η απόψαοη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της
έκθεσης απογραψής, η οποία περιγράψειτα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς
και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων μεταγράψονται στο οικείο
υποθηκοψυλακείο ή καταχωρίζονται ατελώς στο οικείο κτηματολογικό γραψείο.

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης
παραλαβής.

4. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς του
δημοτικού λιμενικού Ταμείου από το οποίο μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες και του
νεοσυσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου.

5. Εψόσον προκύψει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 και
εκδίδονται σχετικές τροποποιητικές — συμπληρωματικές πράξεις.

6. Οι παρ. Ι έως 5 εψαρμόζονται και στις περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων που
έχουν συσταθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση των περιουσιακών

τους στοιχείων κατά τη δημοσίευση του παρόντος.»



Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης

οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞ{ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία-Προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών

«Δη μοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων

εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Εττισπεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 1/ Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-τηλ. επικοινωνίας 2131313482-86-89,
2/ Μιχάλης Λιαροκάπης, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
ιτιΗ3Γο_75@γΙιοο.οπι

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΟΛΓΠΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χ



1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται διακριτικός τίτλος στον Φορέα
Διαχείρισης Ελληνικού προς διευκόλυνση των συναλλαγών και αντιμετωπίζεται το
ζήτημα της έδρας του Φορέα.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού των
αποδοχών και των λοιπών αποζημιώσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ως εύλογη αποζημίωση
για την εργασία Τους.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ζητήματα αποσπάσεων
των υπαλλήλων ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού στον Φορέα.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση Θεραιτεύεται η αοριστ[α της
τροποποιούμενης διάταξης σχετικά με την έννοια της επαρκούς χρηματοδότησης
του Φορέα με τον προσδιορισμό της περιοδικότητάς της (ετήσια).

Άρθρο 5: Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει
καταβολή αποζημίωσης στους δημστικούς συμβούλους, πλην αυτών που
λαμβάνουν αντιμισθία.

Άρθρο 6: Με την αξιολογσύμενη ρύθμιση ερμηνεύεται η διάταξη της παρ. ό του
άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αναψορικά με τη Θητεία των αντιπεριψερειαρχών.

Άρθρο 7: Με την αξιολογσύμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αψσρσύν σε
κωλύματα εκλσγιμότητας και ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των
δημοτικών και περιψερειακών αρχών που Θα διεξαχΘούν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου
2023.

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρΘρο 118 του ν.
4547/2018 και ρυθμίζονται περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων
κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά Ταμεία διαδημστικσύ

___________

χαρακτήρα.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Οι ανάγκες των σύγχρονων εμπορικών συναλλαγών απαιτούν τη χρήση
διακριτικών τίτλων, πέραν της επωνυμίας, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας.
Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, και η οριοθέτηση της έδρας του Φορέα.

Άρθρο 2: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα βαρύνονται με εξαιρετικά απαιτητικές αρμοδιότητες, σι
οποίες απαιτούν πλήρη απασχόληση. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η
πρόβλεψη καταβολής αποδοχών και άλλων αποζημιώσεων.

Άρθρο 3: Δεδομένων των ευρύτατων σκοπών του Φορέα υπάρχει μεγάλη ανάγκη
εξεύρεσης του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού και προς τούτο κρίνεται
αναγκαία η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις αποσπάσεις υπαλλήλων και δη
τον τρόπο μισθοδοσίας τους.

Άρθρο 4: Δεδομένου ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι αόριστη έννοια, κρίνεται
αναγκαία η διευκρίνισή της μετον προσδιορισμό της περιοδικότητας της καταβολής
της. Επίσης, διορθώνεται η διατύπωση καθιστώντας σαφές ότι σ Φορέας
καταπιάνεται με πληθώρα σκοπών, όχι μόνο με έναν.



Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη η αύξηση της
αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
του συλλογικού οργάνου, ώστε να ανταπεξέλθουν στο υψηλό Κόστος των
μετακινήσεων, λαμβανομένων υπόψη καιτων προπαρασκευαστικών ενεργειών που
πρέπει να συντελεστούν, μετά μάλιστα τη μακρά περίοδο διεξαγωγής των
συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων μέσω τηλεδιασκέψεων και δια
περιψοράς.

Άρθρο 6: Παρίσταται ανάγκη ψήψισης ερμηνευτικής διάταξης, προκειμένου να
είναι σαψές ότι οι περιψερειάρχες δύνανται να παρατείνουν τη θητεία των
αντιπεριψερειαρχών για όσο χρονικό διάστημα κρίνουν αναγκαίο, δεδομένου ότιτο
ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητώς, με αποτέλεσμα να καταλείπεται ερμηνευτική
αμψιβολία.

Άρθρο 7: Παρίσταται ανάγκη μετάθεσης του χρόνου παραίτησης λόγω κωλύματος
εκλογιμότητας στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και τιεριψερειακών
αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων,
προκειμένου να μην διαταραχθεί η διοίκηση σημαντικών ψορέων της δημόσιας
διοίκησης από την πρόωρη Παραίτηση των οργάνων διοίκησής τους.

Άρθρο 8: Παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 118 του ν. 4547/2θ18 για
λόγους αποσαψήνισης της διαδικασίας καιτου τρόπου κατανομής των πάσης ψύσης
περιουσιακών στοιχείων των δημοτικών λιμενικών ταμείων διαδημοτικού
χαρακτήρα μετά τη σύσταση νέων δημοτικών λιμενικών ταμείων και τη μεταψορά
σε αυτά αρμοδιοτήτων από τα εν λόγω δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού
χαρακτήρα, καθώς και διασψάλισης της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων

__________

μερών στην εν λόγω διαδικασία.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρα Ι έως 4: Το νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» και τους
Προέδρους, τους Αντιπροέδρους και τα λοιπά μέλη του ΔΣ, καθώς και το προσωπικό
του Φορέα.

Άρθρο 5: Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καιτους α.Τ.Α. α’ βαθμού.

Άρθρο 6: Τους ΟΤΑ. β’ βαθμού, τους ιτεριψερειάρχες και Τους ορισΘέντες
αντιτιεριψερειάρχες.

Άρθρο 7: Τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα πρόσωπα που επιθυμούν να θέσουν
υποψηψιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιψερειακών αρχών
καιτο αρμόδιο δικαστήριο που θα ανακηρύξειτους υποψηψ[ους.

Άρθρο 8: Τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και τα Δ.Σ. αυτών, τον
Συντονιστή Απο κεντρωμένης Διοίκησης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

ΙΙ



Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4
ΝΑΙ Οχι

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρα 1-4: Άρθρα 1, 3, 4, 8 και 11 ν. 4549/2018 (Ν 105)
Άρθρο 5: Άρθρο 92 ν. 3852/2010 (Α’87)

Άρθρο 7: Άρθρο 90 ν. 4804/2021 (Α’90)

Άρθρο 8: Άρθρο 118 ν. 4547/2018 (Ν 102)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον
προεδρικού νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
διατάγματος, για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής

υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο
απόφασης ή άλλης που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες
κανονιστικής διατάξεις.
πράξης;

ί) με αλλαγή Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
διοικητικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
πρακτικής αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης
συμπεριλαμβανομέ της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
νης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
περισσότερων ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ Οχι

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:



1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της
Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

ί) σεόργανατης
Ε.Ε.:

ΙΙι) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξισλογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. ετυδιώκονται με την αξιολσγούμενη ρύθμιση

ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΞΙ! ΓΙ π

ΓΙ ΓΙ ΓΙ
ώΓΙ

ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ

ΓΙ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα 1-4: Η αναμόρψωση του νομοθετικού
πλαισίου του Φορέα Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μ ητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά σε ζητήματα
διακριτικού τίτλου, αμοιβών και προσλήψεων.

1) βραχυιτρόθεσμοι: Άρθρο 5: Η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με
την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων.

Άρθρα 6-8: Ενίσχυση ασψάλειας δικαίου και
διασψάλιση ομαλούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού.



Άρθρα 1-4: Η εύρυθμη λειτουργία του νομικού
προσώπου.

ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι: Άρθρο 6-8: Η ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια σ-εοχος (3ετια)

Αριθμός δηιιοσίκιι’ παλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονιμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ)
μετακλητών ιιπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλωι’ αού τμήμα, διεύθυνση, γενική
διεύθιινινη

Ποσοστό ιιπαλλήλωι’ με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΕΝΕΤ

Αριθμός ιιπι1ρεσιών ιιι εσωτερική δικτύωση (ιοιιυιιοτ)

Αναλογια Ι Ι/Υ ανα θεση εργασιας

Αριθμός ιστοσελίδωι’ δημοσιων οπηρεσιων Και
φορέων/ σονολο δημοσίων οπηρτσιωι’ και φορεωι’

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε Κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς
Και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμόιι’ κλπ

Αριθμός ατόμων ποο εξοπηρετοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες αού έτος Και αού υπηρεσία

Κόστος προσωπικοό (δαπάνες μισθπδοσίας Και
πρόσθετες δαπάοες ως ποσοστό επί της σουολικής
δαπάνης ανά οποοργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού δαπάνες
μονάδων προσωπικοό ως ποσοστό της συνολικής
δαπάνης ανα υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και
αναλογία ανά 1ΟΟ.ΟθΟ κατοίκους

Αδικήματα Ποιοικοό Κώδικα Κατά κατηγορίες Και Κατά
γεωγραφιΚή περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ωςδράστες
αυτών Κατά εθυιιτότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών

((Ιί



Ετήσια στατιστική ααεικάοιση των αδικημάεωι’ και
α(ιάποινωι’ σομπεμιιμομών σοκ οιμοιιαλούι’ Το κοιι’ό
αίσδημα (αοδμωποκτονίες, ληστείες. κλοοές —

διαμμήξεις)

Αδικήματα σον αφομοόν στηι· σαμάνομη είσοδο Και
σαμαμσοή στη χώμα

Συχνότητα εγκληοιιτωι’ αι’ά τόοο εγκλήοστος

Ποσοστό ενκληοανικιιν οεμιστωσεωι’ οοο
εξιχνιάστηκαν στν σόνολο των ντκληιιάνωι·

Σόνολο νμγα(ομέοων στη δημόσια ασφάλεια

Αμιδοάς κατοίκων ανά αστιιοοιιικό. ανά ασνιινομικό
τμήμα Και ανά πεοινχή αστονάμεοσης

Αναλογία αστυνομικών ανά Ιδδδ καοοίκοος αοαλογία
κατοίκωι’ ανά ασ’νοοομικό Τμήμα Και οεμιογή
αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καδαμες δαοάννς για αστονομικές
νσημνσίνς

Κατσοοοή σόμων για την αντιοντώοιοη της
ιταμαβανικής σομαεμιιμομάς ανά τομείς (σ.χ. εγκλήματα
βίας. οικονομικά εγκλήοσνα, ναμκωτιοά, τμοχαία,
κλοπές. τμομοκματία(

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια οτσχσς (3ετια)

Αμιδμός εισεμχάμενων αστικών, εμγαοικωι’ Και
εμσομικών διαφομών

Αμιδμός εισεμχάμενων διοικητικών οεμιποώσεκιν

Σονολικός χμόοος ποο απαιτείται γιο την νοίλαση
αστικώις εμπομικών, εμγατικών. διοικητικώι’ Και αλλωι’
υποθέσεων

Μέσος χμάοος έκδοσης δικαστικών ασοφάσεοπ’
(Ειμηνοδικεία, Πμωτοδικεία, Ειμετεία, ίδμνιος
Πάγος/λομβοόλιο Επικματείας)

Μέσος όμος τωι’ οσοδέσεων αοά δικαστή (ποινικά,
πολιτικά και διοικητικά δικαστήμια)

Ποσοστά δικαστικών ασοιμάσεοιν σοκ ακομώνονται
μετά από έιμεση ι( αναίμεινη

Αμιδμάς οσοδέσεωι’ σον εαιλόσνται με το σόστημα του
εξωδικαστικσό συμβιβασμοά

Αξιοποίηση εναλλακνικών ίιεδάδωι’ εοίλιιιπς
διαιμομών, τιχ. διαμεσολάβηιπ

Στήμιξη των ατάμων πακ χμή(ονν σμοστααίας αλλά λεν
διαθέτουν πάμοος (νομική σμοστασία)

Κόστος πμοσιμνγής στη δικαιοοώνιί

Ποσοστά ηλεκνμονικής οποβοδής δικσγμάιμων

Ποσοστά διεκπνμαιονμένων κατ’ έτος ιιποθέσεωι’
έναντι εκκμεδών (σε ετήσια και συνολική βάση
εκκμνμοτήτων)

Ποσοστά ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βσση. για τις
οποίες νοιβλήδηκαι’ ποινές μετατμεψιμες σε χμηκσ

Μέσο κάστος σωφμονιστικοά σοιπηματος ανά
κματοόμενκ

Αναλονία πμοσωσικοό ιμάλαξης (φολάκων( ανά
κματοόμννο



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

ιο. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγ ή στε:

ί) Εάν είναιέμμεση,
εξηγή οτε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιοτάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

1ι5



14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι Με το άρθρο αυτό προστίθεται ο διακριτικός τίτλος του Φορέα

Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά για λόγους διευκόλυνσης των

συναλλαγών του, με συνοπτική αναψορά του αντικειμένου

δραστηριοποίησήςτου καιτροποποιείται η έδρατου.

2 Με το άρθρο αυτό, συμπληρώνεταιτο τέταρτο εδάψιο της παρ.

3 του άρθρου 4 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), με την πρόβλεψη

καθορισμού, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών, των αποδοχών και αποζημιώσεων του Προέδρου,

του Αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του Φορέα. Η προσθήκη αυτή κρίνεται

επιβεβλημένη, εξαιτίας των ιδιαίτερα αυξημένων

αρμοδιοτήτων τους, σε συνδυασμό με την πληθώρα και την

ποικιλότητα των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν,

δημιουργώντας ιδιαίτερο ψόρτο υποχρεώσεων για τα πρόσωπα

αυτά.

3 Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων

στον Φορέα από ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η θεραπεία της

αοριστίας της περ. α’ του άρθρου 11 του ν. 4549/2018 περί

επαρκούς χρηματοδότησης εκ μέρους του Υπουργείου

Οικονομικών, χωρίς να γίνεται αναψορά συγκεκριμένου ποσού

ή χρόνου απόδοσης αυτής. Για τον λόγο αυτό, προσδιορίζεται ο

χρόνος απόδοσης της προβλεπόμενης επιχορήγησης σε ετήσια

βάση και διασψαλίζεται η περιοδικότητά της. Επίσης,

λαμβανομένων υπόψη των πολλαπλών σκοπών που υπηρετεί ο

Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού

Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, όπως αυτοί αποτυπώνονται

στο άρθρο 2 του ν. 4549/2018, επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση,

με αναψορά στους σκοπούς του ψορέα, αντί της μη ακριβούς

πρόβλεψης περί μεμονωμένου σκοπού του.

5 Με την προτεινόμενη διάταξη κρίνεται οκόπιμη η αύξηση της

αποζημίωσης των δημοτικών συ μβούλων για τη συμμετοχή τους

στις συνεδριάσεις του συλλσγικού οργάνου, ώστε να

αντατιεξέλθουν στο αυξημένο κόστος μετακίνησης, μετά

μάλιστα τη μακρά περίοδο διεξαγωγής των συνεδριάσεων των



δημοτικών συμβουλίων μέσω τηλεδιασκέψεων και δια

περ ιψο ρ άς

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η αληθής

έννοια της παρ. ό του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 είναι ότι οι

περιψερειάρχες έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν τη Θητεία

των αντιπεριψερειαρχών, εψόσον και για όσο χρονικό διάστημα

το κρίνουν αναγκαίο.

Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που

7 αψορούν σε κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα που Θα

ισχύουν κατά τις εκλογές των δημοτικών και περιΦερειακών

αρχών που Θα διεξαχθούν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μεταβάλλεται ο

χρόνος παραίτησης από Θέσεις διοίκησης, λόγω ύπαρξης

κωλύματος, για τη συμμετοχή των προσώπων στις εκλογές για

την ανάδειξη των δημοτικών ή περιψερειακών αρχών, κατά

τρόπον ώστε τα πρόσωπα αυτά να παραιτηθούν από τις Θέσεις

τους σε χρόνο πιο κοντά στις εκλογές. Με την αξιολογούμενη

ρύθμιση επιδιώκεται να μην διαταραχθεί η διοίκηση

σημαντικών ψορέων της δημόσιας διοίκησης από την πρόωρη

παραίτηση των οργάνων διοίκησής τους.

8 Με την αξιολογούμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 118 του

ν. 4547/2018 και ρυθμίζονται περιουσιακά ζητήματα δημοτικών

λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταψοράς αρμοδιοτήτων από

δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα

προβλέπεται ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή — λογιστή για τη

διενέργεια απογραψής και αιτοτίμησης των ιτεριουσιακών

στοιχείων, καθώς και σύνταξης σχετικής έκθεσης, ο οποίος

γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού λιμενικού

Ταμείου, από το οποίο μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες στο

νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό Ταμείο, καθώς και η σύσταση

Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης για την κατανομή και ανακατανομή των ακίνητων και

κινητών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και

υποχρεώσεων. Η προβλεπόμενη διαδικασία εψαρμόζεται και

στις περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων που έχουν

συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχει

ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση των περιουσιακών

τους στοιχείων. Η προτεινόμενη ρύθμιση Κρίθηκε αναγκαία,

προκειμένου να καταστεί οαψέστερη η διαδικασία και ο τρόπος

κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των

δημοτικών λιμενικών ταμείων από τα οποία μεταψέρονται



αρμοδιότητες στα νεοσυσταθέντα δημοτικά λιμενικά Ταμεία και

να εξασψαλισθεί η συμμετοχή όλων των εμιτλεκόμενων μερών

στην εν λόγω διαδικασία.

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,
ΘΕΣΜΟΙ,

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Ο Α
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Σ Σ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ
Α

Ν

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
ΑΜΕΣΑ χρόνου

Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα /

αποτελεσματικότητ
α

Αλλο
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ Βελτίωση

παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣ Αυξημένη
Α αξιοπιστία!

διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Άλλο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση γενικών συνεπειών



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 1-4: Το όψελος που αναμένεται από την εφαρμογή των άρθρων 1-4 είναι η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα.
Άρθρο 5-7: Το όφελος των ρυθμίσεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,
ΘΕΣΜΟΙ,

ΑΓΟΡΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣίΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο Α
ΔΙΑΦΑΝΕΙ Σ ΟΜΑΔΕΣ

Σ ΠΕΡΙΒΑΜΟ
Α

Ν

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ Προσλήψεις /

ΕΦΑΡΜΟΓΗ κινητικότητα

Σ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένω
ν

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ Άλλο

Σ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών

ΓΙΑΤΗ κατα την
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Κόστος
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

συμμετοχης
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,
ΘΕΣΜΟΙ,

ΑΓΟΡΆ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο ΑΔΙΑΦΑΝΕΙ Σ ΟΜΑΔΕΣ
Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Α
Ν

Αναγνώριση /
εντοπ ισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
στους

Η
στοχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμος
αποτροπής /
οντιστάθμιση

ς κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

___________ _________ ____________

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιστίμηση:

Δεν καταγράψονται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εκθεση νομιμότητας

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτισλογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

24. Συναιείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 102

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
:ι

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο

ίΙ (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Π



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Άρθρο 1
Διακριτικός τίτλος και. έδρα του Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου

Κοσμά - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου Ι και

παρ. Ι άρθρου 3 ν. 4549/2018

1. Στο Πρώτο εδάψιο της Παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) μετά από τις
λέξεις «(εφεξής <ιο Φορέας»)» προστίθενται

οι λέξεις «και τον διακριτικό τίτλο «Φορέας
Διαχείρισης Κοινοχρήστων Ελληνικού», » και

η Παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με το Παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο

με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού

Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» (εφεξής <ιο
Φορέας») και τον διακριτικό τίτλο «Φορέας

Διαχείρισης Κοινοχρήστων Ελληνικού »,

σύμψωνα με την περίπτωση (νί) του άρθρου
2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης
Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση
του 100% του μετοχικού κεψαλαίου της
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ -

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η
Σύμβαση»), που κυρώθηκε μετο άρθρο Ιτου
ν. 4422/2016 (Α’ 181), ως Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η’ της
παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’

28), το οποίο έχει κοινωψελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμψέροντος. Ο Φορέας
Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Εσωτερικών. Η σύσταση του

Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργίατης
επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου,

η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου

συμψέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α’ 70).».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4549/2018
διαγράψονται οι λέξεις «και εντός του

Η παρ. 1 του άρθρου Ι του ν. 4549/2018 έχει
ως εξής:

«1. Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» (εφεξής «ο

Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (νΙ)
του άρθρου 2.2 της από 14.11.2014
Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την
απόκτηση του 100% του μετοχικού
κεψαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καιτον
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.)> (εφεξής ι<η
Σύμβαση»), που κυρώθηκε μετο άρθρο Ιτου
ν. 4422/2016 (Α· 181), ως Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου της Περίπτωσης η’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α·
28), το οποίο έχει κοινωψελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμψέροντος. Ο Φορέας
Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Εσωτερικών. Η σύσταση του

Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της
επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου,

η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου
συμψέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α· 70).»

Η παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 4549/2018 έχει
ως εξής:

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολσιούμενης ρύϋμιση ς Υφιστάμενες διατάξεις



Άρθρο 2

Αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Διαχείρισης Ελληνικού - Τροποποίηση παρ.
3 άρθρου 4 ν. 4549/2018

Το Τέταρτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4549/20 18 (Α’ 105) αντικαθίσταται και
η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμψωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται σε σώμα και ορίζονται οι
αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος
που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου σε
περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν
υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Τα Θέματα της
εχεμύθειας, εμπιοτευτικότητας, ευθύνης,
δήλωσης ασυμβίβαστου, σύγκρουσης
συμψερόντων και οι λοιπές λεπτομέρειες
λειτουργίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό
Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών καθορίζονται οι κάθε
είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
υπολοίπων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.)>

Άρθρο 3
Στελέχωση του Φορέα — Τροποποίηση Παρ.

3 άρθρου 8 ν. 4549/2018
Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4549/2018
(Α’ 105) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο
Πρώτο εδάψιο επικαιροποιούνται τα
αρμόδια όργανα, β) το δεύτερο εδάψιο
τροποποιείται ως προς τον ψορέα που
βαρύνει η δαπάνη για τη μισθοδοσία, γ)
προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4549/2018 έχει
ως εξής:

«3. Στην Πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμψωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται σε σώμα και ορίζονται οι
αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος
που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου σε
περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν
υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Τα θέματα της
εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας, ευθύνης,
δήλωσης ασυμβίβαστου, σύγκρουσης
συμψερόντων και οι λοιπές λεπτομέρειες
λειτουργίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό
Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η
καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή
εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται το
ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής,
σύμψωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Η λειτουργία
του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.)>

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4549/2018 έχει
ως εξής:

Παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4549/2018

«3. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής
διάταξης, επιτρέπεται, με κοινή απόψαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η απόσπαση
τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που
ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Μ ητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου
Κοσμά)) και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής: «1. Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των
«1. Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
ορίων του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης. και εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
)>. Ελληνικού - Αγ. Κοσμά.»



«3 . Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής
διάταξης, επιτρέπεται, με Κοινή απόψαση
των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Οικονομικών, η απόοπαοη
τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που
ανήκουν στους ψορείς Γενικής Κυβέρνησης
στο Φορέα του παρόντος, μετά από: α)
αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα
παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β)
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον
ψορέα υποδοχής του υπαλλήλου Ειδικά
προκειμένου για την απόσπαση υπαλλήλων
από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού απαιτείται η
προηγούμενη σύμψωνη γνώμη του
αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, ενώ η
δαπάνη μιοθοδοοίας τους βαρύνει τον
Φορέα.».

στο Φορέα του παρόντος, μετά από: α)
αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα
παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β)
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει το
Φορέα.»

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση του Φορέα - Τροποποίηση
περ. α και β άρθρου 11 ν. 4549/2018
Στο άρθρο 11 του ν. 4549/2018 (Α’ 105)
επέρχονται σι εξής αλλαγές: α) στην περ. α’ η
λέξη «επαρκής» αντικαθίοταται από τη λέξη
«ετήσια» και β) στις περ. α’και βοι λέξεις
«του σκοπού του» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «των σκοπών του», και το άρθρο 11
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 11
Πόροι - Έσοδα Φορέα
Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:
α) Η ετήσια χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση
των σκοπών του.
β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική
παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του
γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισψορές,
χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές,
κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο
έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή,
ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή
άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
5) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα
σε προγράμματα ενισχύσεων που
προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές

Το άρθρο 11 του ν. 4549/2018 έχει ως εξής:

Άρθρο 11
Πόροι - Έσοδα Φορέα
Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:
α) Η επαρκής χρηματοδότηση από το

Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση
του σκοπού του.
β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική

παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για
την εξυπηρέτηση του σκοπού του.
γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισψορές,
χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές,
κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο
έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή,
ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή
άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα

σε προγράμματα ενισχύσεων που
προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές
υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης
ενέργειας ή/και ψυσικών πόρων, και
ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά

τέλη που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
στην περιψέρεια των οποίων κείται το
ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά
προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της



υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης
ενέργειας ή/και ψυσικών πόρων, και
ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά
τέλη που εισιτράπουν σι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
στην περιψέρεια των οποίων κείται το
ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά
προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της
χωρικής αρμοδιότητας εκάστου ΟΤΑ. α’
βαθμού, απότουςπροαναψερθέντες, καιστη
βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα
Διαχείρισης στον οποίο και εισψέρονται. Τα
ποσά του προηγουμένου εδαψίου
παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ
Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα
έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και Φωτισμού των οικείων
δήμων και αποδίδονται στον δικαιούχο
Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 43 του ν. 3979/2011. Σε περίπτωση μη
υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς
τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος
Δήμος οψείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό
στο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής από ΟΤΑ. α’
βαθμού τριμηνιαίας δόσης του οικείου
ποσού πέραν του ενός (1) μηνός, το
οψειλόμενο ποσό παρακρατείται
υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα
του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε
αυτούς, με απόψαση του διοικητικού
συμβουλίου τους, που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των
μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε
περίπτωση που οι οικείοι ΟΤΑ. α’ βαθμού
δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και Φωτισμού που αναλογεί
στο Φορέα, τότε με αίτημα του τελευταίου,
που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών,
το ποσό αυτό παρακρατείται από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου
α.Τ.Α. α’ βαθμού. Ειδικότερα ζητήματα
αναψορικά με τον τρόπο υπολογισμού των
ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο
απόδοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, έπειτα από σχετική
εισήγηση και σύμψωνη γνώμη του Φορέα.».

χωρικής αρμοδιότητας εκάστου ΟΤΑ. α’
βαθμού, από τους προαναψερθέντες, και στη
βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα
Διαχείρισης στον οποίο και εισψέρονται. Τα
ποσά του προηγουμένου εδαψίου
παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ
Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα
έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ψωτισμού των οικείων
δήμων και αποδίδονται στον δικαιούχο
Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 43 του ν. 3979/2011. Σε περίπτωση μη
υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς
τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος
Δήμος οψείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό
στο Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. α’
βαθμού τριμηνιαίας δόσης του οικείου
ποσού πέραν του ενός (1) μηνός, το
οψειλόμενο ποσό παρακρατείται
υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα
του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε
αυτούς, με απόψαση του διοικητικού
συμβουλίου τους, που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηψία του συνόλου των
μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε
περίπτωση που οι οικείοι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ψωτισμού που αναλογεί
στο Φορέα, τότε με αίτημα του τελευταίου,
που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών,
το ποσό αυτό παρακρατείται από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου
ΟΤΑ. α’ βαθμού. Ειδικότερα ζητήματα
αναψορικά με τον τρόπο υπολογισμού των
ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο
απόδοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, έπειτα από σχετική
εισήγηση και σύμψωνη γνώμη του Φορέα.



Άρθρο 5
Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων —

Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν.

3852/2010
Στην παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010

(Α’ 87) τα εδάψια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
αντικαθίστανται από δύο νέα εδάψια και η
παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου,

πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία,

δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή

τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4)

συνεδριάσεις το μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε

συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το

ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% της
αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και

βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου
Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, στου ς δη μοτικούς

Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010

έχει ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου,
πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία,
δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4)
συνεδριάσεις το μήνα. Η ανωτέρω
αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους
δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται:

α) στους Δήμους των εκλογικών περιψερειών
Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιά και Α’
Θεσσαλονίκης,
β) στους λοιπούς Δήμους, εψόσον η κατοικία
τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη
δημοτική ή τοπική κοινότητα που ψιλοξενεί
την έδρατου Δήμου.
Η εξαίρεση της περίπτωσης & δεν ισχύει για
τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται
διοικητικά στις περιψέρειες αυτές, στους

συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους οποίους εψαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της
των εκλογικών περιψερειών Α’ και Β’ Αθηνών

Α’ και Β’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης,

καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους,
των οποίων η κατοικία απέχει λιγότερο από

10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που
ψιλοξενείτην έδρατου Δήμου, καταβάλλεται

αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο
70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου
Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό

του οικείου ΟΤΑ.. Κάθε λεπτομέρεια για την

εψαρμογή της παρούσας καθορίζεται με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών

και Οικονομικών.>).

Άρθρο 7
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

- Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021

1. Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021

προστίθεται παρ. 9 αναψορικά
(Α’ 90)
με τα

κωλύματα εκλογιμότητας και τα

ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές
των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου

5 του ν. 4804/2021 ως εξής:

«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών
αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, τα πρόσωπα

περίπτωσης β.
Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε
συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας
του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον
προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Κάθε
λεπτομέρεια για την εψαρμογή της
παρούσας καθορίζεται με κοινή απόψαση
των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών»

Το άρθρο 90 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) έχει ως
εξής:

«1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α· 87),
περί αντικατάστασης και αναπλήρωσης

μελών δημοτικών συμβουλίων και
συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, καθώς

και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων,

εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.
2. Αν στις εκλογές της 2όης Μαίου 2019 δεν
ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο,
συνδυασμοί υποψηψίων συμβούλων



που αναψέρονται στην περ. δ) της παρ. 2 του
άρθρου 10 , πλην αυτών των νομικών
προσώπων των δήμων για τους οποίους
εψαρμόζεται η περ. δ) της παρούσας,
μπορούν να θέτουν υποψηψιότητα στους
άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας
του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της
έδρας αυτού, εψόσον παραιτηθούν από τη
θέση τους, σύμψωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), το
αργότερο την 31η Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω
πρόσωπα θέσουν υποψηψιότητα σε δήμο
της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύει το
κώλυμα που προβλέπεται στην περ. δ) της
παρ. 2 του άρθρου 10.
β) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών
αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα
που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 2 του
άρθρου Ιθ για τα μέλη των ανεξάρτητων
αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή
των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως
ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη
αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης
και αποκλειστική τους απασχόληση ή η
αναστολή άσκησης εκ μέρους τους
οποιουδήποτε άλλου δημόσιου
λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου
ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου
τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους
στην αρχή αυτή, καθώς και στην περ. η) της
παρ. 2 του άρθρου 10, παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα παραιτηθούν από τη θέση τους,
το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
γ) Στις εκλογές των δημοτικών αρχών της
παρ. 5του άρθρου 5, όσοιασκούν καθήκοντα
Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήΦιοι
δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι
δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι
δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους όπου
υπηρετούν, εψόσον παραιτηθούν από τη
θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
δ) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών
αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα
που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του
άρθρου Ιθ, ειδικά ως προς τους προέδρους
διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες
και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης
ψύσεως νομικών προσώπων των δήμων

δημοτικών κοινοτήτων, με πληθυσμό
μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301)
κατοίκων, ή πρόεδροι δημοτικών
κοινοτήτων, με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο
των τριακοσίων (300) κατοίκων, και δεν
έχουν προκηρυχθεί από τον οικείο
περιψερειάρχη νέες εκλογές, σύμψωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020
(Α’ 53), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ή αν κενώθησαν έδρες συμβούλων
δημοτικής κοινότητας ή προέδρου δημοτικής
κοινότητας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των
τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι
δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης
υποψηψίων ή αναπληρωματικών και δεν
έχουν προκηρυχθεί από τον οικείο
περιψερειάρχη νέες εκλογές, σύμψωνα με το
άρθρο 55 του ν. 3852/2010, έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εψαρμόζεταιτο άρθρο
40 του παρόντος και ιδίως, οι παρ. 5 και ό
αυτού, αντίστοιχα.
3. Το άρθρο 157 του ν. 3852/2010, περί
αντικατάστασης και αναπλήρωσης μελών
περιψερειακών συμβουλίων, εξακολουθεί να
ισχύει έως την 31η.12.2023.
4. ‘Οπου στα άρθρα του παρόντος
αναψέρεται ο Επόπτης ΟΤΑ., μέχρι την
έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ. του άρθρου 215
του ν. 3852/2010, νοείται ο συντονιστής της
οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.
5. Κατά τη δημοτική και περιψερειακή
περίοδο από Ιη Σεπτεμβρίου 2019 έως και
31η Δεκεμβρίου 2023 ισχύουν τα κωλύματα
και ασυμβίβαστα των άρθρων 14, 15, 117 και
118 του ν. 3852/2010.
6. Η θητεία των δημοτικών και
περιψερειακών αρχών, που προέκυψαν από
τις εκλογές της 2όης Μαΐου και 2ας Ιουνίου
2019, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023,
λογιζόμενη πλήρης για όλες τις συνέπειες.
7. Η εκλογή προεδρείου του δημοτικού ή
περιψερειακού συμβουλίου και των
επιτροπών της τρέχουσας αυτοδιοικητικής
περιόδου 20192023 για τη δεύτερη θητεία
λαμβάνει χώρα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου
2022, κατ’ εψαρμογή των άρθρων 64 και 165
του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.



στους οποίους υποβάλλουν υποψηψιότητα,
καθώς και το κώλυμα της περ. ε) της Παρ. 2

του άρθρου 10, ειδικά ως προς τους
υπαλλήλους των δήμων και των νομικών
Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο
Μητρώο ψορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει
να υπάρχει , αν τα πρόσωπα στα οποία
συντρέχει το κώλ υμα παραιτηθούν από τη
Θέση τους, σύμψωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την
31η Μαΐου 2023. Το ίδιο ισχύει και ως προς
τους περιψερειακούς διευθυντές
εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους
διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της
Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας,
καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές
επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας. »

2. Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021
προστίθεται παρ. 10 αναψορικά με τα
κωλύματα εκλογιμότητας και τα
ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές
των περιψερειακών αρχών της παρ. ό του
άρθρου 43 ως εξής:
«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των
περιψερειακών αρχών της παρ. ότου άρθρου
43, τα πρόσωπα που αναψέρονται στην περ.
δ) της παρ. 2 του άρθρου 48, πλην των
προσώπων των νομικών προσώπων των

περιψερειών για τα οποία εψαρμόζεται η
περ. δ) της παρούσας, μπορούν να θέσουν
υποψηψιότητα στις άλλες περιψέρειες της
χωρικής αρμοδιότητας του νομικού

προσώπου, πλην της περιψέρειας της έδρας
αυτού, εψόοον παραιτηθούν από τη θέση

τους, σύμψωνα μετη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την 31η

Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέσουν

υποψηψιότητα στην περιψέρεια της έδρας
του νομικού προσώπου, ισχύει το κώλυμα

που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του

άρθρου 48.
β) Ειδικά για τις εκλογές των περιψερειακών
αρχών της παρ. ό του άρθρου 43, το κώλυμα

που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 2 του

άρθρου 48 για τα μέλη των ανεξάρτητων
αρχών του άρθρου 1Ο1Α του Συντάγματος ή
των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως
ανεξάρτητες ή ρυΘμιστικές, αν για τα μέλη
αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης

8. Η Θητεία των προεδρείων των δημοτικών
και περιψερειακών συμβουλίων, καθώς και

των επιτροπών, που εξελέγη σαν την Ιη ή 8η
Σεπτεμβρίου 2019, λήγει την 8η Ιανουαρίου
2022.»



και αποκλειστική τους απασχόληση ή η
αναστολή άσκησης εκ μέρους τους
οποιουδήποτε άλλου δημόσιου
λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου
ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου
τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους
στην αρχή αυτή, καθώς και ατην περ. η) της
παρ. 2 του άρθρου 48, παύει να υπάρχει, αν
τα πρόσωπα παραιτηθούν από τη θέση Τους,
το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
γ) Στις εκλογές των περιψερειακών αρχών της
παρ. 6 του άρθρου 43, όσοι ασκούν
καθήκοντα Περιψερειακού Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να
είναι υποψήψιοι περιψερειάρχες ή
περιψερειακοί σύμβουλοι ατην περιψέρεια
όπου υπηρετούν, εψόσον παραιτηθούν από
τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου
2023.
δ) Ειδικά για τις εκλογές των περιψερειακών
αρχών της παρ. ό του άρθρου 43, το κώλυμα
που προβλέπεται ατην περ. δ) της παρ. 2 του
άρθρου 48, ειδικά ως προς τους προέδρους
διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες
και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης
Φύσεως νομικών προσώπων των
περιφερειών στις οποίες υποβάλλουν
υποψηψιότητα, καθώς και το κώλυμα της
περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 48, ειδικά ως
προς τους υπαλλήλους των δήμων, των
περιψερειών και των νομικών προσώπων
αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να
υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία
συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη
θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την
31η Μαΐου 2023. Το ίδιο ισχύει και ως προς
τους περιψερειακούς διευθυντές
εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους
διευθυντές ιατρούς που προ’ίστανται της
Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας,
καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές
επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας.»
Άρθρο 8 Το άρθρο 118 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) έχει
Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών ως εξής:
λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταψοράς
αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά «1. Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού

λιμενικού ταμείου κατόπιν μεταφοράς



ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα
Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4547/2018

Ο τίτλος και το Κείμενο του άρθρου 118 του
ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίστανται ως
ακολούθως:

«Αρθρο 118
Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών
ταμείων λόγω μεταψοράς αρμοδιοτήτων
από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού
χαρακτήρα
1. Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού
λιμενικού Ταμείου κατόπιν μεταψοράς
αρμοδιοτήτων από δημοτικό λιμενικό ταμείο
διαδημοτικού χαρακτήρα, σύμψωνα με το
άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α 180), το
νεοσυσταθέν δη μοτικό λιμενικό ταμείο
υπεισέρχεται σε όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα,
εν γένει, και υποχρεώσεις που αψορούν στον
δήμο στον οποίο συστήνεται, ως εξής:
α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται
στο δημοτικό λιμενικό ταμείο που ασκεί τις
αρμοδιότητες του δήμου εντός των
διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.
β) Με απόΦαση του διοικητικού συμβουλίου
του δημοτικού λιμενικού ταμείου από το
οποίο μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες στο
νεοσυσταθέν δη μοτικό λιμενικό Ταμείο
ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο
οποίος διενεργεί την απογραψή και
αποτίμηση των πάσης ψύσεως
περιουσιακών στοιχείων το αργότερο εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία ορισμού του και συντάσσει
σχετική έκθεση.
γ) Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή —

λογιστή της περ. β) περιλαμβάνεται και η
αναλογία των διαθεσίμων που δικαιούται
κάθε νέο δημοτικό λιμενικό Ταμείο επί του
συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων από
δραστηριότητες που ασκούνται στα
διοικητικά όρια του δήμου όπου αυτό
βρίσκεται μέχρι την ημερομηνία σύστασής
του, καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων
που τυχόν αποκτήθηκαν από το δημοτικό
λιμενικό ταμείο διαδημοτικού χαρακτήρα.

αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ν. 2738/1999 (Α’ 180), τα νεοσυσταθέντα
δημοτικά λιμενικά ταμεία περιέρχονται σε
όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και
υποχρεώσεις ως εξής:
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται
στο δημοτικό λιμενικό ταμείο που ασκεί τις
αρμοδιότητες του δήμου εντός των
διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.
Με απόψαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται
ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος
διενεργεί την απογραψή και αποτίμηση των
πάσης ψύσεως περιουσιακών στοιχείων το
αργότερο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία ορισμού του και
συντάσσει σχετική έκθεση.
Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
περιλαμβάνεται και η αναλογία των
διαθεσίμων που δικαιούται κάθε νέο
δημοτικό λιμενικό ταμείο επί του συνόλου
των εισπραχθέντων εσόδων από
δραστηριότητες εντός των διοικητικών του
ορίων, μέχρι την ημερομηνία σύστασής του,
καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων που
τυχόν αποκτήθηκαν μετά την αρχική
σύσταση του δημοτικού λιμενικού Ταμείου.
Η κατανομή των ανωτέρω περιουσιακών
στοιχείων γίνεται με απόψαση του
διοικητικού συ μβουλίου του αρχικώς
συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου,
σύμψωνα με την παραπάνω έκθεση.
2. Η έκθεση απογραψής - αποτίμησης και η
απόψαση κατανομής των περιουσιακών
στοιχείων της προηγούμενης παραγράψου
αποστέλλονται άμεσα στον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος
εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη
μεταβίβασης των ανωτέρω περιουσιακών
στοιχείων στα νεοσυσταθέντα δημοτικά
λιμενικά ταμεία. Η απόψαση αυτή
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της προαναψερθείσας
απόψασης το νεοσυσταθέν δημοτικό
λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται στα ανωτέρω
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και



2. Η κατανομή των ακινήτων και κινητών
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και
υποχρεώσεων πραγματοποιείται από
Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόψαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και αποτελείται από έναν (1)
εκπρόσωπο της αποκεντρωμένης διοίκησης
ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από το οποίο
μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες και έναν (1)
εκπρόσωπο του νεοσυσταθέντος δημοτικού
λιμενικού ταμείου, με τους νόμιμους
αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηψίας
υπερισχύειη ψήψοςτου Προέδρου.’Εργοτης
Επιτροπής είναι η κατανομή των ως άνω
στοιχείων του δημοτικού λιμενικού ταμείου
διαδημοτικού χαρακτήρα βάσει της έκθεσης
του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Η Επιτροπή
συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον
Πρόεδρο της και ολοκληρώνει το έργο της
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη σύστασή της, με την έκδοση σχετικής
απόψασης κατανομής των πάσης ψύσεως
περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων, κινητών,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που
μεταβ ιβάζονται στο νεοσυ σταθέν δημοτικό
λιμενικό Ταμείο.
Το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο
από τη δημοσίευση της απόψασης του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης της παρ. 3 υπεισέρχεται
αυΤοδικαίως α) στις ενεργές συμβάσεις
μίσθωσης των ακινήτων εντός των
διοικητικών ορίων του δήμου όπου αυτά
βρίσκονται και β) σε όλες τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη
και εκτελούνται και οι οποίες αψορούν στον
δήμο όπου αυτό συστήνεται. Ειδικότερα,
συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών των δημοτικών λιμενικών
ταμείων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί,
υπό την έννοια ότι έχει καταστεί οριστική η
απόψαση κατακύρωσης και έχει
κοινοποιηθεί στον ανάδοχο πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος η πρόσκληση
της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
(Α’ 147),ε κτελούνται κανονικά από τον

υποχρεώσεις του αρχικώς συ σταθέντος
δημοτικού λιμενικού ταμείου.
Η απόψαση του Συντονιστή της
Λποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα
της έκθεσης απογραψής, η οποία περιγράψει
τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα,
καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα
επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στο
οικείο κτηματολογικό γραψείο.
Για την απόδοση των
στοιχείων συντάσσεται
παράδοσης-παραλαβής.
3. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή
βαρύνει τον προϋπολογισμό του αρχικώς
συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου.
4. Οι ρυθμίσεις των παραγράψων 1 έως 3
εψαρμόζονται και στις περιπτώσεις
δημοτικών λιμενικών ταμείων που έχουν
συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος
και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή και
μεταβίβαση των περιουσιακών τους
στοιχείων.)>

περιουσιακών
πρωτόκολλο



διάδοχο ψορέα που έχει τη χωρική
αρμοδιότητα. Διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την
ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι
αποψασιστικές αρμοδιότητες των σταδ ίων
ανάθεσης και εκτέλεσης των εν λόγω
συμβάσεων ασκούνται από τα
αποαινόμενα όργανα του διάδοχου ψορέα
που έχει τη χωρική αρμοδιότητα. Εψόσον τα
δημοτικά λιμενικά ταμεία δεν διαθέτουν
δική τους τεχνική υπηρεσία, οι αρμοδιότητες
της διευθύνουσας υπηρεσίας των ενεργών
συμβάσεων ασκούνται από τον Δήμο που τα
έχει συστήσει, σύμψωνα με την περ. β) της
παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 171/1987 (Α’
84).
Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για
κάθε μια από αυτές από το δημοτικό
λιμενικό ταμείο κατά το μέρος που αψορά
στον δήμο όπου αυτό συστάθηκε.
3. Η έκθεση απογραψής - αποτίμησης και η
απόΦαση κατανομής των περιουσιακών
στοιχείων της παρ. 2 αποστέλλονται άμεσα
στον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει
αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης
των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στο
νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο. Η
απόψαση αυτή δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη
δημοσίευση της προαναψερθείσας
απόψασης το νεοσυσταθέν δημοτικό
λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται στα ανωτέρω
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και
υποχρεώσεις που αψορούν στον δήμο όπου
αυτό συστάθηκε. Η απόψαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
απόσπασμα της έκθεσης απογραψής, η
οποία περιγράψει τα ακίνητα που
αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα
λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των
ακινήτων μεταγράψονται στο οικείο
υποθηκοψυλακείο ή καταχωρίζεται ατελώς
στο οικείο κτηματολογικό γραψείο.



Για την απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής.
4. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή
βαρύνει αναλογικά τους προϋπολσγισμσύς
του δημοτικού λιμενικού ταμείου από το
οποίο μεταψέρθηκαν οι αρμοδιότητες και
του νεσσυσταθέντος δημοτικού λιμενικού
ταμείου.
5. Εψόσον προκύψει ανάγκη ανακατανομής
της περιουσίας, εψαρμόζονται σι παρ. 2 και 3
και εκδίδονται σχετικές τροποποιητικές —

συμπληρωματικές πράξεις.
6. Οι Παρ. Ι έως 5 εψαρμόζονται και στις
περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων
που έχουν συσταθεί και δεν έχει
ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση
των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη
δημοσίευση του παρόντος.»

Η. Εκθεση εψαρμσγής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία —

αξιολσγσύ μενης Συναρμόδιες υπη ρεσίες / Αντικείμενο συναρμσδιότητας
ρύθμισης ψορείς

Άρθρο Ι έως 4 Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ρυθμίσεις Φορέα Διαχείρισης
Επενδύσεων, Εσωτερικών Κοινοχρήστων εντός του

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -

Αγίου Κοσμά

Άρθρο 5 Οικονομικών, Αποζημιώσεις δημοτικών υπαλλήλων

Άρθρο 8 Οικονομικών, Ναυτιλίας και Δημοτικά λιμενικά ταμεία
Νησιωτικής_Πολιτικής

32. ‘Εκδοση κανονιοτικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξσυσιοδστική
διάταξη

Αντικείμενο



Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Αριθμ. 303 / 16 /2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική
Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ
Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Δισικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της
εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. ΕπανακαΘορ{ζονται Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -

Αγίου Κοσμά (Φορέας / ‘.4549/2Ο1 8) και μεταξύ άλλων:
α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με κ.υ.α.. κάθε είδους

αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Κατά τα ισχύοντα,
προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή κάθε μέλους στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ.)

β. Προσδιορίζεται σε ετήσια βάση η χρηματοδότηση του Φορέα από το
Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση των σκοπών του. (Σήμερα,
προβλέπεται η επαρκής χρηματοδότηση αυτού.)

2. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των
μελών του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία. για
τη συμμετοχή Τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα:

Ορίζεται ότι το ύψος της αποζημίωσης των ανωτέρω, για κάθε
συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο Ι ‚3% (αντί
του 1% που ισχύει σήμερα) της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ο.τ.α.

Θεσμοθετείται αποζημίωση και για τους δημοτικούς συμβούλους που
εκλέγονται στους Δήμους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης των οριζόμενων
εκλογικών περιφερειών καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων
η κατοικία απέχει λιγότερο από ΙΟ χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που
φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. (Σήμερα, δεν προβλέπεται καταβολή
αποζημίωσης στους ανωτέρω.) Το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης δεν μπορεί
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να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του
Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ο.τ.α.

Με κ.υ.α.. καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την εφαρμογή
τύ)’ προαναφερόμενων.

3. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και
ασυμβίβαστα που Ισχύουν για τη συμμετοχή των μνημονευόμενων κατηγοριών
προσώπων στην εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών την Κυριακή,
8 Οκτωβρίου 2023.

4. Τροποποιείται το άρθρο 118 του ν.4547/2018, με το οποίο ρυθμίζονται
εκ νέου περιουσιακά ζητήματα των δημοτικών λιμενικών ταμείων λόγω
μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού
χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος διενέργειας της κατανομής των
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του δημοτικού
λιμενικού ταμείου διαδη μοτικού χαρακτήρα.

β. Το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται αυτοδικαίως
στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων και σε όλες τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα που απορρέουν από Τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τον δήμο όπου
συστήνεται.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση που προσαυξηθεί η χρηματοδότηση
του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με το
υφιστάμενο πλαίσιο. Αντίστοιχα επέρχεται αύξηση εσόδων του εν λόγω Φορέα.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ βαθμού (φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από: 1) την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στα μέλη
του δημοτικού συμβουλίου, πλην όσων λαμβάνουν αντιμισθία, για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, λόγω
επαναπροσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού αυτής και ΙΙ) την καταβολή, για
πρώτη φορά, αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται
στους Δήμους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης των οριζόμενων εκλογικών
περιφερειών καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων η κατοικία
απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα
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του Δήμου. Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου.
ανέρχεται στο ποσό των 6,540 εκατ. ευρώ.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Φορέα Δια7είριση Κοινο7ρήστων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στον Πρόεδρο. τον
Αντιπρόεδρο και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. το ύψο της
οποίας εαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Π Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΓΜΑ@Οϊ
09.12.2022 18:51

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Δημοτική
Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ
Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Δισικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της
εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση που προσαυξηθε{ η χρηματοδότηση
του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από το Υπουργείο Οικονομικών. σε σχέση με το
υφιστάμενο πλαίσιο.

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ βαθμού (Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από: 1) την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στα μέλη
του δημοτικού συμβουλίου. πλην όσων λαμβάνουν αντιμισθία. για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, λόγω
επαναπροσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού αυτής και ϋ) την καταβολή. για
πρώτη φορά. αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται
στους Δήμους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης των οριζόμενων εκλογικών
περιφερειών καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους. των οποίων η κατοικία
απέχει λιγότερο από ΙΟ χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα
του Δήμου. Η εν λόγω δαπάνη. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6,540 εκατ.
ευρώ. Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων
ο.τ.α. α βαΘμού.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης Κοινορήστων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στον Πρόεδρο. τον
Αντιπρόεδρο και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της

Μητροπολιτικόζ Πόλο, Θέματα οτα. (ΓΙΚΧΑ)



οποίας εαρτάται από την έκδοση κ.υ.α, και Θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του εν λόγω Φορέα.

λΟήνα, 9 \Δεκεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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