
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ 

Ν.4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016»

(ΦΕΚ 222 Α΄)

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΘΕΣΜΙΚΑ

Ι . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

ΑΙΡΕΤΩΝ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β)

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1.α της υποπαραγράφου Β 1 προβλέπεται 

περικοπή χορηγίας σε περίπτωση ταυτόχρονης καταβολής αποδοχών από το 

Δημόσιο  και μη αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε 

θέσεις του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι διατάξεις των 

άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α` 129) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 

3513/2006 (Α` 265) (καθιέρωση δικαιώματος χορηγίας για αιρετούς 

Τ.Α.), παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόμενα σε αυτές 

πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου, από 

την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Τα 
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πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση 

και υγειονομική περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την 

εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται 

ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν 

υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω 

πρόσωπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 

άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α` 120) (υποχρεωτική ασφάλιση σε ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη 

νομοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, 

του δε εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρακρατούνται 

από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμισθία και αποδίδονται ανά 

μήνα στους οικείους φορείς.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο 

ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές 

εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής 

τους θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

…………………………………………………………………………………………

……………………

2. Με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Β.1β του ανωτέρω νόμου προβλέπεται: 

«β. Οι διατάξεις της παρ.14 του άρθ.8 του ν.2592/981 αντικαθίστανται ως εξής:

1 14. Οι αναπροσαρμοζόμενες, οι ανακαθοριζόμενες και οι εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2512/1997 και του παρόντος νόμου, καθώς και οι 
συντάξεις των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) που χορηγούνται από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
όσους συνταξιούχους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές 
συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση τις συντάξεις που καταβάλλονται με 
βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α`) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α`), τις εξ ιδίου 
δικαιώματος Πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών 
Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και εξαιτίας 
αυτής. Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή εξωτερικών 
συμβούλων φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή από 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν, αντί της υπαγωγής τους στις 
ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, να επιλέξουν με δήλωση του ν. 1599/1986 που απευθύνουν 
τόσο προς την υπηρεσία τους, όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή τους στις 
ρυθμίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`).  Οι διατάξεις των 
προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου για μεν τους συνταξιούχους του Δημοσίου που 
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«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, γενικά, 

συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή 

χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 

1 του ν. 1256/1982 (Α’65) και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία, κατά 

περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70% 

με εξαίρεση τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των 

νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), τις εξ ιδίου δικαιώματος 

πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 

Πολεμικών Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις 

παθόντων στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.

Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων, 

φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το 

Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης 

μπορούν, αντί της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του προηγούμενου 

εδαφίου, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που 

απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία τους, όσο και προς τον οικείο 

ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του 

άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α’ 38).» 

Δηλαδή σε περίπτωση λήψης χορηγίας και αποδοχών από οργανική 

θέση στον δημόσιο τομέα περικόπτεται η χορηγία κατά 70%.

………………………………………………………………………………………

………………………..

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από 1ης Αυγούστου 1997 για δε τους 
συνταξιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ισχύουν από την πρώτη, του επόμενου της 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου μήνα. Στους συνταξιούχους του Δημοσίου γενικά που κατέχουν 
και θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, δεν 
καταβάλλονται με την σύνταξή τους η Α.Τ.Α. και οι ποσοστιαίες αυξήσεις που δόθηκαν μετά την 
κατάργησή της μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των διορθωτικών ποσών, μετά την έναρξη 
πληρωμής τους από τις θέσεις που κατέχουν με τα νέα μισθολόγια που ισχύουν για τους υπαλλήλους 
και λειτουργούς του Δημοσίου από 1ης Ιανουαρίου 1997 και μετά κατά κατηγορία.
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3. Επίσης, με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Β.1γ του νόμου, οι διατάξεις της 

προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν 

ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χορηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική 

αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού. 

Δηλαδή σε περίπτωση ταυτόχρονης καταβολής χορηγίας ή σύνταξης 

και αντιμισθίας από θέση αιρετού οτα α και β βαθμού, περικόπτεται η 

χορηγία κατά 70%

………………………………………………………………………………………

……………………..

4. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Β.1δ, στο τέλος του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ.58 του Ν.169/20072, προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και: α. για όσους 

λαμβάνουν, εξ’ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη 

ή χορηγία αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α’ και β΄ βαθμού καθώς και β. για 

όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της 

βουλευτικής ή χορηγία και συγχρόνως βουλευτική αποζημίωση ή 

αντιμισθία, ως αιρετά όργανα των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, κατά περίπτωση

………………………………………………………………………………………

………………………

5.  Μη υπολογισμός χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση ή 

προσαύξηση χορηγίας.

Με τις διατάξεις της περ. ε΄ ορίζεται ότι: «ε. Χρόνος ασφάλισης σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και στο Δημόσιο δεν μπορεί να 

2 Συρροή σύνταξης και μισθού ή συντάξεων:  1. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του 
δημοσίου γενικά που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα, που ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, δεν 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από το δημόσιο ούτε και από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
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χρησιμεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή 

σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Συνεπώς οι 

διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα 

που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθώς και τα αιρετά όργανα των 

ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο με μια από 

τις ιδιότητες αυτές. Δηλαδή δεν μπορεί να υπολογισθεί χρόνος ασφάλισης 

σε οποιονδήποτε φορέα είτε για τη θεμελίωση είτε για την προσαύξηση 

βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αιρετού α΄ και β΄ βαθμού.

………………………………………………………………………………………

………………………………

6. Περικοπή σύνταξης σε περίπτωση ταυτόχρονης καταβολής 

αντιμισθίας. Με τις διατάξεις της υποπαρ. Β. 1ζ΄προβλέπεται ότι «οι 

διατάξεις της παρ.3 του άρθ.14 του ν.3865/2010 από 1.1.2011 έχουν 

εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθ.93 του ν.3852/10, με 

εξαίρεση τους δημάρχους, καθώς και για τα πρόσωπα του άρθρου 182 

του ίδιου ως άνω νόμου, τα οποία λαμβάνουν αντιμισθία. Αφορά δηλαδή 

τα αιρετά όργανα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τ.Α. – εκτός από 

τους δημάρχους – που λαμβάνουν την ειδική άδεια για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή οι συντάξεις των 

συνταξιούχων του Δημοσίου που εκλέγονται σε θέσεις αιρετών οργάνων 

των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού, με εξαίρεση τους δηµάρχους και λαµβάνουν 

αντιµισθία, καταβάλλονται µειωµένες κατά 70%. 

Δηλαδή για αντιδημάρχους και λοιπά αιρετά όργανα (πλην 

δημάρχων) που λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.3852/10, οι οποίοι λαμβάνουν και σύνταξη από το δημόσιο, 

περικόπτεται η σύνταξή τους κατά 70%.

………………………………………………………………………………………

………………………………..
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7. Μειώσεις συντάξεων αιρετών.

Με τις διατάξεις της υποπαρ.Β.1θ΄ προβλέπεται ότι: «θ. Οι καταβαλλόμενες 

κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών και των 

αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη 

κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, 

μειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30% εάν τα 

ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης και 

της βουλευτικής ή της χορηγίας. Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του 

ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό ισχύει κατά 

την 31.12.2012, προ της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης 

συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 

4002/2011 (Α΄180), καθώς και των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις 

της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226), του άρθρου 1 του ν. 

4051/2012 (Α΄ 40) και της υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για 

τον υπολογισμό των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η βουλευτική 

σύνταξη ή χορηγία λαμβάνεται υπόψη μειωμένη κατά 20% ή 30%, κατά 

περίπτωση.» οι συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. 

α΄ και β΄ βαθµού σε περίπτωση που λαµβάνουν και δεύτερη σύνταξη από 

οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δηµόσιο, µειώνονται κατά 

20%. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν και τρίτη σύνταξη 

συµπεριλαµβανοµένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας, το ανωτέρω 

ποσοστό διαµορφώνεται στο 30%. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………….

8. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αιρετών.

Με τις διατάξεις της υποπαρ. Β. 1 ι΄ «Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για 

όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη 

συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά 
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είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και 

άνω.» 

Δηλαδή για τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των ο.τ.α. α΄ και β΄ 

βαθµού που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 4 ή 8 

ετών κατά περίπτωση) από 1.1.2013 και µετά, το όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησής τους αυξάνεται από το 65ο έτος στο 67ο. 

………………………………………………………………

…………

ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την παρ.2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.12) τροποποιούνται οι 

διατάξεις της υποπαρ. Β 3 του νόμου έτσι ώστε αν το συνολικό ποσό των 

συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των 

μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το 

ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 

3.000,00 € να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20% .

………………………………………………………………

……

ΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΑΙΡΕΤΩΝ:

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Γ)

1. Αντιμισθία Δημάρχων  :  

Σύμφωνα με την υποπαρ. Γ. 1.6α  του νόμου, ο βασικός μισθός του Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης της παραγράφου 1Α της απόφασης α2/57332/0022/27.7.2012 του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο 
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ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €) + 1.000€ 

(Επίδομα θέσης ευθύνης) + 300€  (έξοδα παράστασης) = 4.750€.

Δεδομένου ότι η αντιμισθία των δημάρχων υπολογίζονται αναλόγως του 

ύψους του μισθού Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρ.92 παρ.2 

Ν.3852/10), η αντιμισθία των δημάρχων, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:3

Αντιμισθία Δημάρχων από 1-1-2013 

Πληθυσμός Δήμου Αριθμός 
Δήμων

Μεικτό 
ποσό

Κρατήσεις 
22,2% + 

Φόρος 20%

Μηνιαίο 
ποσό

> = 100.000 12 4.197,60 1.771,39 2.426,21

> = 20.000 και < = 
100.000

160 3.358,08 1.417,11 1.940,97

< = 20.000 153 2.518,56 1.062,83 1.455,73

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω μείωση στην αντιμισθία των δημάρχων επιφέρει 
αντίστοιχη μείωση στην αντιμισθία των αντιδημάρχων, αφού, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 92 του Ν.3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί 
(Ν.4051/12 ΦΕΚ Α΄40/29.2.12) και ισχύει, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% 
της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. 

     

2. Γενικοί Γραμματείς Δήμων: 

3 Στοιχεία από Δ/ντή Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής & Ανάπτυξης Φορέων Τ.Α. της  ΚΕΔΕ κ. Γ. 
Κουγιανό
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7309/11.2.2011 (ΦΕΚ Β 375/11) οι αποδοχές των 

γενικών γραμματέων των Δήμων, καθορίζονται σε ποσοστό 65% επί της 

αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.

Συγχρόνως προβλέπεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές αυτών δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου 

βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

Συνεπώς, σύμφωνα με το Ν.4093/12, οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων 

από 1.1.2013, πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως σε ποσοστό 65% επί των 

ανωτέρω προβλεπομένων αποδοχών των δημάρχων με minimum το ποσό 

των 2.100 €, στις περιπτώσεις που είναι κατώτερες από τις αποδοχές των 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων Α’ βαθμού (οι οποίες ανέρχονται, από 1.1.2013 

στο ποσό των 2.100 €).

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, 

σύμφωνα με το άρθ.17 του Ν.4024/11 και από 01.01.2013, δεν τους 

καταβάλλονται επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, αφού 

καταργούνται για όλους τους υπαλλήλους, σύμφωνα με την υποπαρ. Γ 1 .1 

του νόμου.

…………………………………………………………………………………………

……………..

3. Μείωση από 1.1.2013 κατά 50%.αντιμισθίας Προέδρων δημοτικών και 

περιφερειακών συμβουλίων, με την υποπαρ.Γ 1.3 του νόμου.

Επισημαίνεται ότι η µείωση αυτή επεκτείνεται αυτόματα και στην 

αντιµισθία των συµπαραστατών του δηµότη και της επιχείρησης και 

των περιφερειακών συµπαραστατών του πολίτη και της επιχείρησης 

(άρθ.77 παρ. 6 ν.3852/10) καθώς και στα ανώτατα όρια των αμοιβών των 

προέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών 

επιχειρήσεων, που εξαρτώνται από την αντιμισθία του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου (ΥΠΕΣ 61995/13.11.2007).  
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Μετά και την μείωση αυτή (50%) οι μικτές αποδοχές των Προέδρων των 

Δημοτικών Συμβουλίων διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

- σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων 900,00 ευρώ

- σε δήμους από 20.000 έως  των 100.000 κατοίκους 720,00 ευρώ

- σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων 540,00 ευρώ

………………………………………………………………………………………

…………………………………

4. Κατάργηση, με την υποπαρ.Γ 1.4 του νόμου, της αποζημίωσης 

μελών δημοτικού συμβουλίου και λοιπών επιτροπών  για τη 

συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, των 

οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των 

δήµων και των λοιπών επιτροπών των Δηµοτικών Συµβουλίων καθώς και 

των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Α’ 87).

5. Μείωση αμοιβών προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων .

Με την υποπαρ. Γ. 1 .5 προβλέπεται ότι:  «Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι 

αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των 

Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων 

Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων 

και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των 

Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων 

εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν 

ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).»

…………………………………………………………………………………………

…………………..
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6. Μείωση Αμοιβών Ειδικών Συνεργατών, ειδικών και επιστημονικών 

συνεργατών, με την υποπαρ. Γ 1.6 του νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι 

ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται, από 

1.1.2013, από 3.200 ευρώ σε 3.000 €.

Επομένως, ο βασικός μισθός των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών 

και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων, που συνδέεται με τον ανωτέρω 

μισθό, διαμορφώνεται από 1.1.2013, αναλόγως πληθυσμού δήμου, από 

1.260 €  έως 1.470 € για τους ειδικούς συμβούλους, από 1.155 έως 1.365 € 

για τους επιστημονικούς συνεργάτες και από 1.120 έως 1.260 € για τους 

ειδικούς συνεργάτες. 

Συνεχίζουν να καταβάλλονται, πλέον του ανωτέρω βασικού μισθού, η 

οικογενειακή παροχή του άρθ.17 του Ν.4024/11 και η πάγια μηνιαία 

αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας, ύψους 100,00 €

Ισχύει και για τις κατηγορίες αυτές το άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ1.1, περί 

κατάργησης από 01.01.2013 των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και 

αδείας. 

7. Κατάργηση, με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ 1.1 του νόμου, επιδομάτων 

Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους 

του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ καθώς και για όλους τους υπαλλήλους 

και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ. Ειδικότερα η διάταξη προβλέπει: «Τα 

επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από 

οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης 

εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, 

για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 

και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 

αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 

Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.»
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Σημειώνεται ότι η διάταξη αφορά όλους τους υπαλλήλους (μόνιμους, 

ιδιωτικού δικαίου) Δήμων και νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………

8. Αναστέλλονται με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ 1.2 του νόμου, από 1.1.2013 

έως τέλος του 2016, οι προβλέψεις  της παρ.2 του άρθρου 29 του 

Ν.4024/2011 (η υπερβάλλουσα μείωση κατά ποσοστό άνω του 25% των 

αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την 

έναρξη ισχύος του ν.4024/11) καθώς και του άρθ. 19 του ίδιου νόμου (περί 

χορήγησης Κινήτρων Επίτευξης Στόχων και Δηµοσιονοµικών Στόχων)  στους 

υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………

9. Κατάργηση προσαύξησης αποδοχών υπηρεσιακής άδειας.

Με την υποπαρ. Γ 1.11 προβλέπεται ότι: «Από 1.1.2013 καταργείται η 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 

(Α’ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για 

μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό 

της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.» 

…………………………………………………………………………………………

………………………

10. Κατάργηση από 1.1.2013, με την υποπαρ. Γ 1.9, του χρονοεπιδόματος 

των έμμισθων δικηγόρων, που προβλέπεται από την ΚΥΑ 

2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 498).  
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…………………………………………………………………………………………

……………………………..

11. Πλήρης εφαρμογή, από 1.1.2013, του ν.4024/2011 περί ενιαίου 

μισθολογίου και βαθμολογικού καθεστώτος, σε όλους τους φορείς του άρθ.31 

του νόμου αυτού, δηλαδή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την 

έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 

εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, 

συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, 

οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν 

τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 

212). 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους 

ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, 

εκτός από αυτές της παραγράφου 2.

……………………………………………………………………

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1)

1. Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, 

ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ Βαθμού επανακαθορίζονται ως εξής:

Σε Δήμους:
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-  με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) συνίσταται μια (1) θέση,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερεις  συνιστώνται δύο (2) θέσεις,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως έξι (6) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως (8) συνιστώνται πέντε (5) θέσεις,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως εννέα (9) συνιστώνται έξι (6) θέσεις,

- με αριθμό αντιδημάρχων έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) θέσεις

- ενώ με αριθμό αντιδημάρχων από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις.

Εξαιρούνται οι Δήμοι που με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν 

νόμιμο πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων οι οποίοι και διατηρούν τον 

ίδιο αριθμό θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών 

και ειδικών συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 163 του ν. 

3584/2007 (Α΄ 143).

Καταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων Δημάρχων 

που έχουν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Δήμων.

Από 1.1.2013 κάθε διάταξη που προβλέπει διαφορετικό αριθμό θέσεων 

ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημόνων και 

δημοσιογράφων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού καταργείται και τυχόν 

πλεονάζουσες συμβάσεις εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές 

και δεν περιλαμβάνονται στις θέσεις της

παραγράφου 1 του παρόντος λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για το 

Ελληνικό Δημόσιο.

Για τα λοιπά θέματα που αφορούν το καθεστώς, τη διαδικασία σύναψης και 

λύσης των συμβάσεων αυτών, τα καθήκοντα και τα προσόντα των ειδικών 

συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημόνων συνεχίζουν να 

ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

…………………………………………………………………………………………

…………………………
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2. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ 

A΄ και B΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31. 

12.2016.

…………………………………………………………………………………………

……………………….

3. Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού και του 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των  

κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

…………………………………………………………………………………………

…………………..

4. Εξαιρούνται οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε 

νησιωτικούς δήμους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των 

προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.

…………………………………………………………………..

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ 

ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2) 
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Με την υποπαράγραφο αυτή του νόμου ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης 

δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των δήμων και των 

νπδδ, κυρίως θέματα που αφορούν στα περίπτερα, δεδομένου ότι υπήρξαν 

πολλά κενά νόμου και δυσλειτουργία για τις παραχωρήσεις αυτές, μετά την 

εφαρμογή του ν.3919/2011 περί απελευθέρωσης επαγγελμάτων.

Έτσι λοιπόν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται εξ αρχής οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης αυτών από 

τους δήμους, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τα απαιτούμενα και 

προβλεπόμενα από τον ν.3919/2011.

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την παρ. 1 του άρθ.3 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.12) προβλέπεται ότι οι 

κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν δυνάμει του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 

για την εφαρμογή του Ν.3919/2011 περί της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων  εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι 31.12.2012). 

Ειδικότερα:    

Ι. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

Α) Διαδικασία καθορισμού νέων θέσεων περιπτέρων:

Με την παρ. 10 του άρθ. 10 του Ν.Δ. 1044/71 προβλεπόταν ότι ο καθορισμός 

των θέσεων των περιπτέρων γινόταν από την οικεία Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση 

σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων, κάτι το οποίο 

μεταβιβάστηκε με τον Καλλικράτη στους Δήμους, οπότε και ο καθορισμός των 

θέσεων γινόταν πλέον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υποπαρ. Στ 2.3 του νόμου, προβλέπεται η διαδικασία για τον 

καθορισμό των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος γίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (με την οποία καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων 

και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας 

κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος), 

αφού προηγηθούν:
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• Απόφαση της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

• Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (όπου λειτουργεί) προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο

• Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή 

γνώμης η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του 

δήμου και η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από 

πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων. Αν 

παρέλθει άπρακτη της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η θετική 

γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 

ασφάλειας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται 

υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία 

του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 

δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της 

δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του 

αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής 

χρήσης. Τυχόν αρνητική εισήγηση της αστυνομίας είναι δεσμευτική για 

την δημοτική αρχή.

Β) Δικαιούχοι νέων θέσεων περιπτέρων:

Μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, με την οποία είχε επισημανθεί η κατάργηση της ύπαρξης 

περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα 

περίπτερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3919/2011, όπως ανωτέρω 

αναφέρεται, το θέμα επιλύεται με την  υποπαρ. ΣΤ.2.3 του άρθρου πρώτου του 

νόμου,   όπου        προβλέπεται η παραχώρηση απευθείας και χωρίς δημοπρασία 

μόνο του 30% των νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν 

δημόσιας κλήρωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και 

πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η 

προϋπόθεση του άρθ.285 του ν. 3463/06 (ΔΚΚ), περί μη ύπαρξης οφειλών.

Για την παραχώρηση των θέσεων αυτών (δηλαδή του 30% του συνόλου των 

καθορισμένων θέσεων), η προβλεπόμενη εκ του νέου νόμου διαδικασία είναι:
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1. Προκήρυξη από το Δήμο με περιεχόμενο όπως αναφέρεται στο νόμο και 

ιδίως καθορίζονται οι θέσεις, το ετήσιο μίσθωμα και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά 

2.Αιτήσεις από τους δικαιούχους

3. Δημόσια κλήρωση για την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους (με 

δυνατότητα να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους)

Για την παραχώρηση των λοιπών θέσεων (του 70% των καθορισμένων), 

προβλέπεται από την ίδια υποπαράγραφο του νόμου, ότι απαιτείται 

δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (Π.Δ. 270/81 και ΔΚΚ), 

αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

Επιπλέον του λοιπού περιεχομένου της προκήρυξης πρέπει να προβλέπονται 

υποχρεωτικά τα εξής:

• Ότι απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει 

περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους,

• ότι για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της 

κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται 

άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και 

σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από 

την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της 

κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας 

αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους 

της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την 

αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη 

σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% 

του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και 
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επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της 

κατασκευής του. 

Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, 

λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του 

περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών 

και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.

Επίσης προβλέπεται πλέον ότι ο ανώτατος χρόνος παραχώρησης του 

δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα με το 

Π.Δ. 37/2009 όπου οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέχρι την 

συνταξιοδότηση τους ή και ισοβίως). 

Γ. Ειδικές ρυθμίσεις για το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που 

καταλαμβάνουν τα περίπτερα:

Με την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου καταργείται η διάταξη του άρθ.3 

του ν.1080/80 περί απαλλαγής των δικαιούχων άδειας περιπτέρων από 

τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και πλέον όλοι οι δικαιούχοι των 

θέσεων περιπτέρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τους 

παραχωρείται το δικαίωμα απευθείας, δηλαδή των Α.Μ.Ε.Α. και των 

πολυτέκνων, υποχρεούνται στην καταβολή του συγκεκριμένου τέλους, όπως 

αυτό καθορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία. Από 1.1.2014 προβλέπεται 

(υποπαρ. ΣΤ 2. 5 ) η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού και από τους 

δικαιούχους των υφιστάμενων διοικητικών αδειών. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου οι υφιστάμενες διοικητικές 

άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται.

ΙΙ. ΚΥΛΙΚΕΙΑ – ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΚΟΥΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΤΑ 

& Ν.Π.Δ.Δ.:
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Στην υποπαρ. ΣΤ 2. 4 του νόμου προβλέπεται η παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων 

του δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων 

με αυτούς.  Η παραχώρηση γίνεται μόνο με δημοπρασία, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων 

τους εκτός του 30% νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν 

δημόσιας κλήρωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και 

πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η 

προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, με ανάλογη εφαρμογή των 

ανωτέρω προβλεπομένων για τα περίπτερα.

…………………………………………………………………………………………

…

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία 

βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών 

τους προσώπων που εντάσσονται

στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της 

οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες των 
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Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 

δημοσιονομική νομοθεσία.

2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και αποτελείται:

• από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος 

ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών,

• τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών,

• τον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,

• έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο οποίος 

ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας, προκειμένου για περιφέρειες, και

•  τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη του οποίου 

απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο.

 Στο Παρατηρητήριο δύνανται, με την ίδια απόφαση συγκρότησης του, να 

ορίζονται μέχρι και δύο εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.

Αρμοδιότητα  του Παρατηρητηρίου, όπως προαναφέρθηκε είναι ο έλεγχος 

της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των 

οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές 

αποτυπώνονται

στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο 

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμά του κάθε Δήμου και Περιφέρειας που 

προβλέπονται στα άρθρα 266 και 268 του ν. 3852/2010.

Η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο 

σε ηλεκτρονική μορφή τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και το ετήσιο 
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πρόγραμμα δράσης του, τα οποία, μαζί με το πενταετές επιχειρησιακό του 

πρόγραμμα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και 

τριμηνιαίους στόχους, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες. 

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι 

Ο.Τ.Α. και κάνει προτάσεις περί μείωσης των προβλεπόμενων εσόδων, όπου 

αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα 

εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει στη 

διάθεσή της, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του 

ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τα έσοδα ή τις 

δαπάνες, επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή 

στοιχεία από τα οποία προκύπτει η σοβαρή απόκλιση από τους στόχους, 

παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους προς αποφυγή 

δημιουργίας ελλείμματος.

Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του 

Παρατηρητηρίου και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους λαμβάνονται 

υπόψη κατά τον τριμηνιαίο

έλεγχο του προϋπολογισμού του.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να 

παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους και 

διαπιστώνεται η

μη λήψη υπόψη των επισημάνσεων του Παρατηρητηρίου, μετά την πάροδο 6 

μηνών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται 

υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του 

Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο 

ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την
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υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι 

παρεμβάσεων:

α) υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την 

αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής, 

β) περιορισμό των προσλήψεων,

γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,

δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της 

Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά 

για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική 

περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους 

υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική 

εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄228/18.11.2012) σύμφωνα με  

την οποία  οι αλλαγές, που αφορούν το Παρατηρητήριο είναι 4:

Με το άρθ.3 της ΠΝΠ επέρχονται τροποποιήσεις στην υποπαρ. ΣΤ 3  του 
ν.4093/12 και με την παρ.8 του ίδιου άρθρου της ΠΝΠ καταργούνται από 
την δημοσίευση της (δηλαδή από 18.11.12)  οι περιπτώσεις 1 έως 7 της 
υποπαρ. ΣΤ. 3 του ν. 4093/12, οι οποίες αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με 
το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Οι αλλαγές που 
επέρχονται με την ΠΝΠ σχετικά με το Παρατηρητήριο είναι:

- Στα μέλη του Παρατηρητηρίου προστίθεται ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους, 
αντί των δύο εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους που προέβλεπε ο 
Ν.4093/12, οι οποίοι προβλέπονταν δυνητικά και όχι υποχρεωτικά. 

- Προστέθηκε διάταξη κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών επιλαμβάνεται όλων των σχετικών 

4  Απόσπασμα από ενημερωτικό κείμενο της  ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
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θεμάτων με τη διοικητική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου από τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και των 
αποσπάσεων και μετατάξεων προσωπικού σε αυτή, με προτάσεις και 
εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο. 

- Εισάγεται η έννοια του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) το οποίο 
συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών 
του προσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή.
Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της 
επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως 
αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). 
Στο Παρατηρητήριο αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την αρμόδια για 
την εποπτεία αρχή, το ΟΠΔ δηλ. μια σύνοψη του πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και όχι όλο το 
επιχειρησιακό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης και όλος ο προϋπολογισμός.
Το ΟΠΔ αναρτάται πλέον της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Το ΟΠΔ (δηλ. όχι μόνο ο προϋπολογισμός) περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση 
με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια 
συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1. 

- Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι 
ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησης τους, (όχι απαραίτητα 
μείωσής τους όπως οριζόταν στο Ν.4093/12) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

- Προβλέπεται πλέον συγκεκριμένο ποσοστό απόκλισης 10% από τους 
τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, άνω του οποίου το Παρατηρητήριο 
ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ και την αρμόδια 
για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για 
τη διόρθωση της απόκλισης. 

- Απαλείφθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία για τη διόρθωση των 
αποκλίσεων «… ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, ενημερώνοντας το 
Παρατηρητήριο, και να ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και 
κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της άμεσης εφαρμογής των 
μέτρων αυτών. Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να 
παρέχουν άμεσα κάθε συνδρομή που τους ζητείται και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές πράξεις.»
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- Σε περίπτωση αποκλίσεων του προϋπολογισμού από τους τιθέμενους 
στόχους, το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του 
τριμήνου, τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας 
οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

- Τίθεται χρονικός περιορισμός δύο συνεχόμενων τριμήνων της παρουσίασης 
αποκλίσεων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους τιθέμενους στόχους 
για τη λήψη απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την ένταξη του 
ΟΤΑ σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

- Προστέθηκε η υποχρέωση εφαρμογής (κατά την ένταξη σε Πρόγραμμα 
Εξυγίανσης), περιορισμού των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας 
και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

- Μία από τις υποχρεώσεις κατά την ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης είναι η 
αναστολή προσλήψεων και όχι ο περιορισμός όπως προβλεπόταν στο Ν. 
4093/12.

- Απαλείφεται διάταξη σύμφωνα με την οποία «Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους το Παρατηρητήριο και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους και για το σκοπό αυτό όλες οι δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή τους σε 
αρχεία και βάσεις δεδομένων. Για τον ίδιο σκοπό, οι δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και 
παροχή στοιχείων στους ΟΤΑ.»

- Προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τη ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών 
για την εφαρμογή των ανωτέρω.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ 

Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Γ .5)

1. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. 

προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις, αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη της 
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δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής 

αίτησης, έως 31.12.2012.

Εφιστάται η προσοχή: Για την ενεργοποίηση και εφαρμογή της ρύθμισης 

αυτής απαιτούνται: 

α)  υποβολή αίτησης του οικείου νομικού προσώπου μέχρι 31.12.2012

β) απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο 

χρόνος της επιμήκυνσης.

Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, 

για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής 

γενομένης από 1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, 

κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, 

με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο 

χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.

Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται 

δυνάμει της συγκεκριμένης διάταξης.

Η ρύθμιση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί όροι της 

ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 

14)5.

5 Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να 
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 
262 του ν. 3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ` αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη 
μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για 
τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση 
δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η 
συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που 
αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης 
από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του 
προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και 
συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του 
άρθρου 262 του ν. 3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 
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Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 30.6.2013.

2. Η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) 

διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών (25ετία) επιμηκύνεται έως δέκα 

(10) επιπλέον έτη.

3. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 

του ν. 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του 

ν. 4038/2012 (δηλαδή η 30 Ιουνίου 2012), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει 

λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται για ένα 

χρόνο δηλαδή έως 30.6.2013, εφόσον όμως έχει υποβληθεί το σχετικό 

αίτημα το αργότερο έως 31.1.2013. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, 

όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται 

οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., με 

κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της 
απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολο της. Για την εφαρμογή της 
παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό 
Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών 
συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, 
ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου. 

Κατά το άρθρο πρώτο παρ.5 της από 30.4.2012 ΠΥΣ,ΦΕΚ Α 103/30.4.2012:"5. Έως τις 31 
Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 
3756/2009 (Α` 53) έσοδα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 268), που κυρώθηκε με το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α` 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α` 14), ή από 
άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα 
καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, 
υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολο τους. Έως την 
ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που 
συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, 
πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
παραγγελίες. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α` 238), όπως ισχύουν, πλην 
της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α` 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της 
ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται". 
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βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου και 

εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι 

τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. 

προς Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά 

επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους. 

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες , κατά 

την 1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να 

εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ..

5. Η προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012 (βλ. υποσημείωση 

3), που αφορά στη συνομολόγηση δανείου και λήγει στις 30.9.2012, 

παρατείνεται μέχρι 30.6.2013.

Επίσης ενημερώνουμε για την δημοσίευση των: 

1. ΠΡΑΞΗ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄224/12.11.2012)

με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4093/2012 

Κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος αυτής για την Τ.Α. είναι τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

1.Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 1 της 
Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ. του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (Α' 222) αντικαθίσταται ως 
εξής:
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«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, 
υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».6

2.Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 3 της 
Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, 
υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».7

2. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012):

Σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων επέρχονται αλλαγές στο ν.4093/12 και 
θεσπίζονται οι εξαιρέσεις που δεν προβλεπόταν στο νόμο σχετικά με την 
διαθεσιμότητα. 

Επίσης ρυθμίζονται θέματα μετάταξης – μεταφοράς προσωπικού (υποπαρ. 
Ζ.1 του νόμου), ρυθμίζονται (διευκρινίζονται) θέματα σχετικά με την κατάργηση 
θέσεων της υποπερ. Ββ τηςπερ.1 της υποπαρ.Ζ.4, με την διαθεσιμότητα κ.λπ.

Αναλυτικά τα σχετικά θέματα αναφέρονται σε ειδικό κείμενο της ΚΕΔΕ περί 
διαθεσιμότητας – κινητικότητας αργίας υπαλλήλων. 

                                                                                          Αθήνα 21/11/2012

                                                                                            Ντορέττα Αλεξίου

6 Προηγούμενη διατύπωση: γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον 
του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα.
7 Προηγούμενη διατύπωση: γ) μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού 
συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του 
επιβάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση για 
πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, ή μετά από σχετική βεβαίωση 
του προέδρου του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.
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                                                                                                 Δικηγόρος

                                                                                     ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κ.Ε.Δ.Ε.
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