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1. Πρόλογος
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη των ∆ήµων και
των Περιφερειών στην εφαρµογή των ρυθµίσεων του Ν.3852/10 για τα Νοµικά Πρόσωπα
∆.∆. και Ι.∆. αυτών»
Το δεύτερο και το τρίτο υποέργο της πράξης αναφέρονται στην εκπόνηση οδηγών συγχωνεύσεων για τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τις Επιχειρήσεις των ∆ήµων,. Αν και πρόκειται για διαφορετικά υποέργα, επιλέχθηκε η ενιαία παρουσίαση των
δύο οδηγών, αφού οι επιβαλλόµενες αλλαγές µε βάση τις ρυθµίσεις του Ν. 3852/10,
επηρεάζουν και τις δύο κατηγορίες νοµικών προσώπων και επιβάλλεται ενιαία στρατηγική από πλευράς ∆ήµων που τα έχουν συστήσει.
Ο συνθετικός αυτός οδηγός αναλύει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν οι νέοι
∆ήµοι, ώστε να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις των θυγατρικών νοµικών τους προσώπων. Έχει ως στόχους την ενηµέρωση και υποστήριξη των ∆ηµάρχων και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων για να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, και των στελεχών που έχουν αναλάβει την υλοποίησή τους.
Στην εκπόνηση του οδηγού συµµετείχαν οι Χριστόδουλος Κουτσουλιάνος, ∆ιευθυντής
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Αρωγής Καλαµαριάς, Γιάννης Γούπιος, ∆ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου δικηγόρος, Αγγελική Σκορδίλη και Στέφανος Χαντζιάρας,
στελέχη της εταιρείας και Τάσος Σαπουνάκης επιστηµονικός της συνεργάτης.
Ευχαριστίες οφείλονται στο Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Κων/νο Θεοδωρόπουλο, στη ∆ιευθύντρια κα. Αρετή Μπελιά, στην Τµηµατάρχη κα. Μ. Μωϋσίδου και στα στελέχη του τµήµατος Νοµικών Προσώπων, Ιδρυµάτων και Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
Ράλλης Γκέκας
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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2. Οι αλλαγές στα Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων
Ο Ν. 3852/10 επέφερε σηµαντικές αλλαγές στους σκοπούς των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και στην επιχειρηµατική δραστηριότητα των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα η νέα
αρχιτεκτονική της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης µε την συνένωση των δήµων
και κοινοτήτων σε νέους µεγάλους ∆ήµους, συνοδεύεται από ανακατατάξεις και µετασχηµατισµούς σε όλα τα νοµικά τους πρόσωπα.
Αυτές οι θεσµικές αλλαγές συνεπάγονται πρώτον ποσοτικές µεταβολές στον αριθµό
των νοµικών προσώπων και δεύτερον θεσµικές µετατροπές στα χαρακτηριστικά και
στις δράσεις τους. Συνοπτικά έχουν ως εξής:

Οι νέοι ∆ήµοι µπορούν να συστήνουν ή να µετέχουν σε:
1. ∆ύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή
2. Ένα Ν.Π.∆.∆. και µία κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση.
3. ∆ύο σχολικές επιτροπές µε τη µορφή του Ν.Π.∆.∆., µία για
τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και µία για τα σχολεία της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
4. Ιδρύµατα, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.∆.Κ.
5. Μία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης
(∆.Ε.Υ.Α.) ή να συµµετέχουν σε διαδηµοτική ∆.Ε.Υ.Α.
6. Ένα δηµοτικό λιµενικό ταµείο µε τη µορφή του Ν.Π.∆.∆.
7. Συνδέσµους ΟΤΑ.
8. Ένα δηµοτικό περιφερειακό θέατρο (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) µε τη
µορφή της κοινωφελούς επιχείρησης ή της ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ.
9. Μία ανώνυµη αναπτυξιακή εταιρεία που έχει συσταθεί από
την αντίστοιχη περιφέρεια (άρθρο 194 του Ν.3852/10).
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Οι νέοι ∆ήµοι είναι δυνατό να συνεχίσουν να λειτουργούν / µετέχουν σε:
1. Μία επιχείρηση ραδιοφωνικού / τηλεοπτικού σταθµού1.
2. Μία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ. (µονοµετοχική)
3. Σε ανώνυµες εταιρείες του Κ.∆.Κ.
Εφόσον και στις τρεις περιπτώσεις, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις λειτουργούσαν πριν τη δηµοσίευση του Ν.3852/10.
4. ∆ιαδηµοτικές επιχειρήσεις µέχρι τη λήξη του χρόνου που
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη ή µέχρι την
04/06/2030.
5. Αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µέχρι
τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους
πράξη.
6. Επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης ή να τις συγχωνεύσουν µε
∆.Ε.Υ.Α., µε βάση το Ν.1069/80
7. Συνδέσµους / Αναπτυξιακούς Συνδέσµους µαζί µε άλλους ∆ήµους2.

Οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν, µέχρι τις 30.6.2011, να λειτουργούν µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς που τις διέπει (Ν. 3905/10, άρθρο 51, παρ. 4).
1

Άρθρο 271, παρ. 6 του Κ.∆.Κ. «Υφιστάµενοι Αναπτυξιακοί Σύνδεσµοι συνεχίζουν να λειτουργούν έως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, µε τις οποίες ιδρύθηκαν, καθώς και
από τους όρους του καταστατικού τους. Η παρ. 4 του άρθρου 250 εφαρµόζεται και για το προσωπικό των ανωτέρω Συνδέσµων (µεταφορά προσωπικού στους ΟΤΑ - µέλη)»

2
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Οι νέοι ∆ήµοι οφείλουν να προχωρήσουν άµεσα:
1. Στην λύση των αµιγών και των διαδηµοτικών επιχειρήσεων µε αντικείµενο την καθαριότητα µέχρι την 28/02/11
και να τις θέσουν υπό εκκαθάριση3.
2. Στην ενσωµάτωση των Συνδέσµων και των Αναπτυξιακών Συνδέσµων στους οποίους συµµετείχαν δήµοι και
κοινότητες που απαρτίζουν το νέο ∆ήµο.
3. Στην ενσωµάτωση των κοινωφελών δράσεων των αστικών εταιρειών στην δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση,
εφόσον στην πρώτη συµµετείχαν δήµοι και κοινότητες (ή
και νοµικά τους πρόσωπα) που απαρτίζουν το νέο ∆ήµο.
4. Υπενθυµίζεται ότι οι επιχειρήσεις ΟΤΑ του Π.∆. 410/95
(αµιγείς επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρείες, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) όφειλαν να προσαρµοστούν στις διατάξεις του Κ.∆.Κ. µέχρι την 31/12/10. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι παραπάνω επιχειρήσεις λύονται
και τίθενται υπό εκκαθάριση4 από τους νέους ∆ήµους
που αποτελούν καθολικούς διαδόχους των ΟΤΑ, οι οποίοι
είχαν συστήσει ή συµµετείχαν στις επιχειρήσεις αυτές.

Στις συστατικές πράξεις των επιχειρήσεων αυτών είχε περιληφθεί η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων.

3

Βλέπε εγκύκλιο Α.Π. 9373, 25/02/2011 «Γνωµοδότηση υπ’ αριθ. 39/2011 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναφορικά µε την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του Π.∆. 410/1995.
4
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Οι νέοι ∆ήµοι πρέπει να προχωρήσουν στην συγχώνευση των νοµικών τους
προσώπων µέχρι την 28/02/2011:
1. Όλων των Ν.Π.∆.∆. σε δύο (ή σε ένα, εφόσον στο δήµο
λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση).
2. Όλων των Σχολικών Επιτροπών σε δύο.
3. Όλων των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων σε ένα.
4. Όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε µία.
5. Όλων των ∆.Ε.Υ.Α. σε µία.
6. Των Ανωνύµων Εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε µία,
εφόσον το σύνολο των µετοχών τους ανήκει στο ∆ήµο και
σε νοµικά του πρόσωπα:
* Μονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες
* Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες
* Κοινές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ
Εξαιρέσεις
1. ∆ήµοι µε πληθυσµό πάνω από 300.000 κατοίκους µπορούν
να συστήσουν µέχρι τέσσερα (4) Ν.Π.∆.∆. και µία κοινωφελή επιχείρηση
2. ∆ήµοι µε πληθυσµό πάνω από 300.000 κατοίκους µπορούν
να συστήσουν µέχρι δύο (2) σχολικές επιτροπές ανά δηµοτική κοινότητα
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3. Τα ιδρύµατα5, που είχαν συσταθεί από πρώην δήµους και
κοινότητες, περιέρχονται στο νέο ∆ήµο, χωρίς καµία αλλαγή στους σκοπούς και τη λειτουργία τους και δεν συνενώνονται.
4. Ένα επιπλέον Ν.Π.∆.∆. µπορεί να παραµείνει αυτοτελές
εφόσον:
* Ληφθεί η σχετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
πλειοψηφία 2/3
* Εγκριθεί από τον Υπουργό ΕΣ.Α.Η.∆. και
* Συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η δραστηριότητα του είναι ευρύτερα αναγνωρίσιµη,
β) Το αντικείµενο του εξειδικευµένο,
γ) Λειτουργεί πολλά χρόνια,
δ) Η προσφορά του είναι γενικότερα καταξιωµένη και η εµβέλειά του υπερβαίνει τα τοπικά όρια.

Τα δηµοτικά ιδρύµατα - βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, µουσεία - συνιστώνται, ως
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.∆. του αρµόδιου καθ' ύλην Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές, για κάθε κατηγορία ιδρυµάτων, διατάξεις. Επειδή συνήθως συστήνονται µε αφορµή δωρεές ή κληροδοτήµατα, οποιαδήποτε αλλαγή στους σκοπούς και τη
λειτουργία τους πρέπει να συµβαδίζει τους σχετικούς όρους που έχουν τεθεί.
5
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3. Οι δραστηριότητες των νοµικών προσώπων
των δήµων
Οι συγχωνεύσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ∆ήµων,
συνοδεύονται από ανακατανοµή των δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Ν.3852/10.
Όταν ένας ∆ήµος διαθέτει, µετά την συγχώνευση, δύο µόνο Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου τότε:

• Το ένα ασκεί αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας
• Το άλλο ασκεί αρµοδιότητες πολιτισµού, αθλητισµού και
περιβάλλοντος
Το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων αυτών αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 75 του
Κ.∆.Κ., όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3852/10. Με την κατανοµή αυτή είναι σαφές ότι
επιδιώκεται η αναβάθµιση των Ν.Π.∆.∆. ως φορέων παροχής δηµοτικών υπηρεσιών
(βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω της εξειδίκευσης, δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, καλύτερη οργάνωση, στελέχωση µε επιστηµονικό προσωπικό, ουσιαστική λειτουργία των διοικητικών τους συµβουλίων, αυτοτέλεια των υπηρεσιών τους,
κυρίως των διοικητικών και οικονοµικών κ.α.).
Όταν ένας ∆ήµος διαθέτει, µετά την συγχώνευση, ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου και µία κοινωφελή επιχείρηση τότε:

• Το Ν.Π.∆.∆. είναι δυνατό να ασκεί αρµοδιότητες και των
δύο κατηγοριών
• Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατό να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 254, παρ. 1, 2 και 3
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
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Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η διάκριση των αντικειµένων - σκοπών των νοµικών προσώπων των ∆ήµων, µε κριτήρια την ορθολογική κατανοµή των παρεχόµενων
υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια µε
βάση την πραγµατική κατάσταση των νοµικών προσώπων και τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις.
Οι δραστηριότητες των κοινωφελών επιχειρήσεων6 καθορίζονται στον Κ.∆.Κ. και καλύπτουν ευρύτερα πεδία δράσεων, τα οποία είναι δυνατό να συνεχίσουν να ασκούνται
π.χ. δηµοτική συγκοινωνία, προγράµµατα απασχόλησης κ.α.
Τα ιδρύµατα συνιστούν ιδιαίτερη περίπτωση, αφού περιέρχονται στους νέους ∆ήµους
χωρίς υποχρέωση συγχώνευσης µε άλλα νοµικά πρόσωπα ή συνένωσής τους. Άλλωστε
η σύστασή τους γίνεται µε προεδρικό διάταγµα7, αφού τηρηθούν οι ειδικές, για κάθε
κατηγορία ιδρυµάτων, διατάξεις.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα, δεν τίθεται θέµα κατανοµής, αφού:
•

Οι ∆.Ε.Υ.Α. αποτελούν επιχειρήσεις ειδικού σκοπού µε εξειδικευµένα αντικείµενα
και η µόνη δυνατότητα που παρέχεται είναι η συγχώνευσή τους µε επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης.

•

Οι επιχειρήσεις ραδιοφωνικού / τηλεοπτικού σταθµού αποτελούν επίσης επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που παραµένουν αυτοτελείς.

•

Η κατανοµή των σχολικών µονάδων µεταξύ των δύο σχολικών επιτροπών είναι
δεδοµένη (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση).

Με βάση το άρθρο 254 παρ. 1 του Κ.∆.Κ.: «∆ήµος ή Κοινότητα µπορεί να συστήσει δηµοτική ή
κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση µε σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την
παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόµενων µε τις αρµοδιότητες τους, που αναφέρονται στους
τοµείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού
και του περιβάλλοντος, µε εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιµητηρίων και
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

6

Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας,
η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και
εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους.»
Η σύσταση ιδρυµάτων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
ΕΣ∆∆Α και του αρµόδιου καθ' ύλην Υπουργό, αφού τηρηθούν οι ειδικές, για κάθε κατηγορία ιδρυµάτων, διατάξεις. Η σύσταση Ν.Π.∆.∆. γίνεται µε απλή πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
7
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•

Τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία παραµένουν αυτοτελή Ν.Π.∆.∆.

•

Τα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. παραµένουν επίσης αυτοτελή, µε τη µορφή της κοινωφελούς επιχείρησης ή της ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ.

•

Οι ανώνυµες εταιρείες των ∆ήµων συγχωνεύονται ανάλογα µε την κατηγορία στην
οποία εντάσσονται π.χ. δύο ή περισσότερες κοινές ανώνυµες εταιρείες συγχωνεύονται σε µία κοινή Α.Ε., δύο ή περισσότερες µονοµετοχικές Α.Ε. συγχωνεύονται σε
µία µονοµετοχική Α.Ε. κ.λπ., εφόσον βέβαια µέτοχοι τους είναι µόνο ο ∆ήµος και
νοµικά του πρόσωπα.

Όσον αφορά τις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αν οι εταίροι τους
µετά τη συνένωση είναι διαφορετικοί νέοι ∆ήµοι, λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και τοπικοί φορείς, τότε παραµένουν ως έχουν και συνεχίζουν τη λειτουργία
τους. µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
Όταν όµως σε µία αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µετά τη συνένωση,
συµµετέχει µόνο ένας ∆ήµος και νοµικά του πρόσωπα, τότε οι δράσεις κοινωφελούς
χαρακτήρα περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου ∆ήµου µέχρι
28/02/2011. Η αστική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της ως έχει, µέχρι τη λήξη του
χρόνου που προβλέπεται στη συστατική της πράξη.
Τέλος οι διαδηµοτικές επιχειρήσεις8 που είχαν συσταθεί µε τη συµµετοχή δήµων ή
και κοινοτήτων που συνενώνονται όλοι σε ένα νέο ∆ήµο, συνεχίζουν τη λειτουργία
τους ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.

Υπενθυµίζεται ότι οι διαδηµοτικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο την καθαριότητα λύονται υποχρεωτικά µέχρι 28/02/2011.
8

14

4. ∆ιαµόρφωση στρατηγικής για τα
νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων
Με βάση τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και το Ν. 3852/10, οι ∆ήµοι
µπορούν να συνιστούν ή να µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, οι νέοι ∆ήµοι µπορούν πλέον να:
1) Αναθέτουν αρµοδιότητες τους σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
2) Αναθέτουν αρµοδιότητες τους σε Ιδρύµατα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών.
3) Να ασκούν υποχρεωτικά, συγκεκριµένες αρµοδιότητες τους, µέσω σχολικών επιτροπών και δηµοτικών λιµενικών ταµείων.
4) Να συνεργάζονται µε άλλους ∆ήµους ή και µε τις Περιφέρειες µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων
τους, καθώς και το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για
την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους, συστήνοντας συνδέσµους πρωτοβαθµίων ΟΤΑ και διαβαθµιδικούς συνδέσµους ∆ήµων και Περιφερειών.
Όλοι οι παραπάνω φορείς αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
5) Να συστήνουν δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις µε σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών µε τις αρµοδιότητες τους στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας - αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος. Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών µπορεί να
είναι επίσης η δηµοτική συγκοινωνία, η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας - τεχνολογίας και προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
6) Να ιδρύουν ∆.Ε.Υ.Α. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων ύδρευσης – αποχέτευσης,
να µετέχουν σε διαδηµοτικές ∆.Ε.Υ.Α. ή σε συνδέσµους µε αντίστοιχο αντικείµενο.
7) Να λειτουργούν δηµοτικά περιφερειακά θέατρα (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) µε τη µορφή της
κοινωφελούς επιχείρησης ή της ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ.
8) Να λειτουργούν τις υφιστάµενες επιχειρήσεις ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών σταθµών, αλλά να µην µπορούν να συστήσουν νέες.
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9) Να λειτουργούν τις υφιστάµενες µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες και κοινές
ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, αλλά να µην µπορούν να συστήσουν νέες.
10) Να συµµετέχουν πρώτον σε υφιστάµενες αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες και
δεύτερον σε νέες/υπάρχουσες περιφερειακές αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες.
11) Να συµµετέχουν σε υφιστάµενες διαδηµοτικές επιχειρήσεις µέχρι τη λήξη του
χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
12) Να συµµετέχουν σε υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη ή να
συµµετέχουν σε νέες, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νοµοθετική ρύθµιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων.
Όλοι οι παραπάνω φορείς αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Είναι σαφές ότι οι νέοι ∆ήµοι διαθέτουν πολλές επιλογές για να αναθέσουν δραστηριότητες ή και αρµοδιότητες τους σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι
επιβαλλόµενες αλλαγές από το ν. 3852/10 - υποχρεωτικές συγχωνεύσεις, αλλαγές σκοπών, µεταφορές δραστηριοτήτων, περιορισµός και λύση νοµικών προσώπων - τους δίνουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τις επιλογές των πρώην δήµων και κοινοτήτων
που απαρτίζουν πλέον το νέο ∆ήµο, όσον αφορά τους σκοπούς και τον αριθµό των νοµικών τους προσώπων. Να διαµορφώσουν δηλαδή µία στρατηγική για το ρόλο και τις
αρµοδιότητες των νοµικών τους προσώπων.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η µεθοδολογία που ακολουθεί, για να καταλήξει κάθε
∆ήµος σε µία νέα πρόταση που θα περιλαµβάνει:
 Τις δραστηριότητες – αρµοδιότητες που θα ασκεί µέσω των δηµοτικών υπηρεσιών
 Τις δραστηριότητες – αρµοδιότητες που θα αναθέσει σε νοµικά του πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
 Τους σκοπούς που θα επιδιώξει µαζί µε άλλους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
συµµετέχοντας σε ανάλογα νοµικά πρόσωπα.
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1) Καταγραφή των Ν.Π.∆.∆., των επιχειρήσεων, των αστικών εταιρειών κ.λπ. του ∆ήµου µε τα βασικά τους στοιχεία
(δραστηριότητες, οικονοµικά, προσωπικό)
2) Ανάλυση των δραστηριοτήτων των νοµικών προσώπων: αξιολόγηση, επικαλύψεις, συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, οικονοµικά προβλήµατα κ.α.
3) Απόφαση για την κατανοµή των δραστηριοτήτων τους στις
υπηρεσίες του ∆ήµου, σε Ν.Π.∆.∆. και σε επιχειρήσεις
4) Κατάρτιση σχεδίου µετάβασης στη νέα κατάσταση µε βάση
τις αλλαγές που επιβάλλει ο Ν. 3852/10 και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει κάθε κατηγορία νοµικών προσώπων.
5) Αιτιολογική έκθεση – εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που θα περιλαµβάνει:
α) προτεινόµενες συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και ανάληψη αρµοδιοτήτων από τις δηµοτικές υπηρεσίες,
β) σκοπούς και δραστηριότητες ανά νοµικό πρόσωπο,
γ) προτάσεις για µεταφορά του προσωπικού και
δ) βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποχρεώσεις του ∆ήµου
προς τα νοµικά πρόσωπα.
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5. Βήµατα - διαδικασίες εφαρµογής του νέου
θεσµικού πλαισίου
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια καλούνται να εφαρµόσουν άµεσα το νέο θεσµικό πλαίσιο για
τα νοµικά τους πρόσωπα, αξιολογώντας τις εναλλακτικές δυνατότητες και επιλογές που
τους παρέχονται, µε συγκεκριµένα βήµατα και διαδικασίες που καθορίζονται στο
Ν.3852/10 και στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωµένη ανάλυση και αξιολόγηση
όλων των δηµοτικών νοµικών προσώπων και να διαµορφωθούν συγκεκριµένες επιλογές µε βάση τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής και τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου: α) για τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν και β) για τις νοµικές µορφές που θα αξιοποιηθούν. Ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει κάθε
κατηγορία νοµικού προσώπου, τα αντίστοιχα βήµατα έχουν ως εξής:

5.1. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Βήµα 1ο: Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆.,
που ανήκαν στους ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο ∆ήµο, µέχρι την 28/02/11, υποβολή
της για έλεγχο νοµιµότητας και έκδοση πράξης του Ελεγκτή Νοµιµότητας9 που δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
Η απόφαση αναφέρεται οπωσδήποτε στο όνοµα, στους σκοπούς, στη διοίκηση, στον
αριθµό και στην ιδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του Κ.∆.Κ., στην περιουσία και στους πόρους (ύψος
τακτικής επιχορήγησης κ.α.) του νέου Ν.Π.∆.∆. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριµένα τα νοµικά πρόσωπα των πρώην δήµων και κοινοτήτων τα οποία συγχωνεύονται µε τις πράξεις σύστασης, τις τροποποιήσεις τους κ.λπ. (ΦΕΚ κ.λπ.). Επίσης
Το νέο νοµικό πρόσωπο αποτελεί καθολικό διάδοχο των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, τις αρµοδιότητες του
Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
9
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Βήµα 2ο: Στην ίδια συνεδρίαση, µε επόµενη απόφαση, ορίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νέου Ν.Π.∆.∆. που αναλαµβάνει, µετά τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης. Μέχρι να δηµοσιευτεί η σχετική απόφαση, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ν.Π.∆.∆. που περιέρχονται στο νέο δήµο10.

Βήµα 3ο: Ο Πρόεδρος του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδει άµεσα διαπιστωτική πράξη για το τακτικό προσωπικό11 που απασχολείτο στα νοµικά πρόσωπα που
συγχωνεύτηκαν και το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου Ν.Π.∆.∆. µε
την ίδια σχέση εργασίας.
* Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόµενων Ν.Π.∆.∆. συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους.

Βήµα 4ο: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει προϋπολογισµό.
Βήµα 5ο: Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για τη συγχώνευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να καταρτίσει Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10 του Ν. 3584/07 (Κ.Κ.∆.Κ.Υ.).

Πληρωµη δαπανών Ν.Π.∆.∆. στο µεσοδιάστηµα (πριν τη δηµοσίευση του ΦΕΚ του νέου
ΝΠ∆∆): Βάσει των παραγρ.1, 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/10
10

«Οι δήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους εντός του
πρώτου τριµήνου του 2011. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού του νέου δήµου
και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσµία, οι προϋπολογισµοί των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010. Μετά
την πάροδο της προθεσµίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον
προϋπολογισµό των συνενούµενων δήµων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».
Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα ΝΠ∆∆ των ∆ήµων που συνενώνονται, σύµφωνα µε την απόφαση
της 5ης Γενικής συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (9/2/2011).
Προκύπτει, λοιπόν, από τις σχετικές διατάξεις πως µετά την 31/3/2011 δεν µπορούν να πληρώνονται άλλες δαπάνες πέραν της µισθοδοσίας και της απόδοσης κρατήσεων. Μόνο εάν το ΝΠ∆∆
(προ της συγχώνευσης) έχει ψηφίσει προϋπολογισµό (προϋποτίθεται αντίστοιχα η ψήφιση προϋπολογισµού από το ∆ήµο) µπορεί να εκτελεί δαπάνες, πέραν της µισθοδοσίας, µετά την 31/3/2011.
Ως τακτικό προσωπικό ορίζεται το µόνιµο και αυτό που εργάζεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής.
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Στον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται αντίστοιχες, κατά κατηγορία και κλάδο, οργανικές θέσεις
στις οποίες θα ενταχθεί το µόνιµο προσωπικό και αντίστοιχες, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις για το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ., οι οποίες καταργούνται µε την αποχώρηση του.
Αφού καταρτιστεί ο Ο.Ε.Υ., ακολουθούν:
1. Σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2.

Γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου

3. Πράξη έγκρισης του Ελεγκτή Νοµιµότητας
4. ∆ηµοσίευση στην Ε.τ.Κ.

Βήµα 6ο: Το προσωπικό κατατάσσεται σε θέσεις του Ο.Ε.Υ., µε απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
 Κατάργηση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Τα Ν.Π.∆.∆. των πρώην δήµων και κοινοτήτων, αν δεν έχουν συντάξει προϋπολογισµό
και απολογισµό για δύο συνεχόµενα έτη, χαρακτηρίζονται ως ανενεργά και καταργούνται υποχρεωτικά µε σχετική πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Η κατάργηση ενεργών Ν.Π.∆.∆., τα οποία ασκούσαν αρµοδιότητες για λογαριασµό
των πρώην ΟΤΑ, απασχολούσαν προσωπικό, κατάρτιζαν προϋπολογισµούς και γενικά
είχαν αναπτύξει δραστηριότητες, συνεπάγεται τα εξής:
1. Οι δραστηριότητες τους µεταφέρονται στο νέο ∆ήµο, δηλαδή οι αρµοδιότητες που
τους είχαν ανατεθεί, αναλαµβάνονται πλέον από το νέο ∆ήµο.
2. Η ακίνητη και κινητή περιουσία τους περιέρχεται στο νέο ∆ήµο.
3. Το προσωπικό που υπηρετούσε στα νοµικά πρόσωπα, τα οποία καταργούνται, εντάσσεται στο νέο ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/07.
 Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Στα ενεργά Ν.Π.∆.∆. που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφηκαν προηγούµενα, οι επιπτώσεις έχουν ως εξής:
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1. Αποτελούν καθολικό διάδοχο των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, σε όλα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Αναλαµβάνουν δηλαδή όλες τις δραστηριότητες των συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων και ασκούν τις αρµοδιότητες
που τους είχαν ανατεθεί.
2. Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων περιέρχεται στο νέο Ν.Π.∆.∆.
3. Το προσωπικό που υπηρετούσε στα πρώην νοµικά πρόσωπα, εντάσσεται στο νέο
Ν.Π.∆.∆. και ακολουθούνται τα βήµατα 1 έως 6 που περιγράφηκαν προηγούµενα.
Συνεπώς οι νέοι ∆ήµοι έχουν τη δυνατότητα, µέσω των συγχωνεύσεων των
Ν.Π.∆.∆. των πρώην ΟΤΑ, να δηµιουργήσουν έως δύο νέα νοµικά πρόσωπα και να
τους αναθέσουν τις δραστηριότητες / αρµοδιότητες που κρίνουν κατάλληλες. Ο
µόνος περιορισµός αφορά την µεταξύ τους κατανοµή αρµοδιοτήτων που επιβάλλει ο
Ν.3852/10 (κοινωνική προστασία - αλληλεγγύη και παιδεία το ένα νοµικό πρόσωπο και
πολιτισµό, αθλητισµό και περιβάλλον το άλλο).
Εφόσον βέβαια υπάρχουν πολλά Ν.Π.∆.∆. σε ένα νέο ∆ήµο, είναι δυνατό ορισµένα να
συγχωνευθούν και άλλα να καταργηθούν, εφαρµόζοντας τις αντίστοιχες διατάξεις.
 Μεταφορά δραστηριοτήτων Ν.Π.∆.∆. στον ∆ήµο
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆., ορισµένες αρµοδιότητες που ασκούνταν από
τα Ν.Π.∆.∆. των πρώην ΟΤΑ, µπορούν να µεταφερθούν στο νέο ∆ήµο και να αναληφθούν από τις δηµοτικές υπηρεσίες.
•

Η µεταφορά αυτή θα αποτυπωθεί στο νέο οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) που είναι υποχρεωµένοι να συντάξουν όλοι οι ∆ήµοι µέχρι την 30/06/11.

•

Το προσωπικό, που απασχολείτο στις δραστηριότητες αυτές, θεωρείται πλεονάζον
και µεταφέρεται στον ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21912 του
Ν.3584/07.

Σε περίπτωση συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου κατά τις διατάξεις του Κ.∆.Κ., σε ένα Ν.Π.∆.∆., µε
απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού,
που υπηρετεί στα παραπάνω δηµοτικά νοµικά πρόσωπα, οι οποίες και µεταφέρονται, αυτοδικαίως, στο νέο δηµοτικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις µεταφέρονται µε τον ίδιο τρόπο στον
οικείο ∆ήµο. Στις θέσεις αυτές µε την ίδια απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου εντάσσε12
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Γενικά όλες οι αρµοδιότητες των Ν.Π.∆.∆. µπορούν να ασκηθούν από δηµοτικές υπηρεσίες, αφού σκοπός τους είναι σύµφωνα µε το άρθρο 239 του Κ.∆.Κ. «η οργάνωση και
η λειτουργία ορισµένης δηµοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών των κατοίκων».
 ∆ιαδικασίες διατήρησης αυτοτελούς Ν.Π.∆.∆. σε νέο ∆ήµο
1) Μέχρι την 28/02/2011 πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. τα αιτήµατα
των νέων ∆ήµων για τη διατήρηση, κατ΄ εξαίρεση, ενός αυτοτελούς Ν.Π.∆.∆., (επιπλέον των δύο ή του ενός).
2) Τα αιτήµατα εξετάζονται τόσο ως προς το τυπικό (απαιτούµενη πλειοψηφία για την
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση) όσο και ως
προς το ουσιαστικό µέρος, που αφορά την τεκµηρίωση των προϋποθέσεων που τίθενται από το Ν. 3852/10 για τη διατήρηση αυτοτελών Ν.Π.∆.∆. (ευρύτερα αναγνωρίσιµη δραστηριότητα, εξειδικευµένο αντικείµενο, καταξιωµένη προσφορά, υπερτοπική εµβέλεια και µακρόχρονη λειτουργία).
3) Στην περίπτωση που ένας νέος ∆ήµος υποβάλλει αίτηµα για διατήρηση ενός αυτοτελούς Ν.Π.∆.∆., θα προχωρήσει κανονικά, στη συγχώνευση των υπόλοιπων
Ν.Π.∆.∆. µέχρι τις 28/02/11. Στην απόφαση συγχώνευσης (βήµα 1), θα πρέπει να
αναφέρεται ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για τη διατήρηση συγκεκριµένου Ν.Π.∆.∆.
ως αυτοτελούς και το νοµικό αυτό πρόσωπο παραµένει, κατά την ηµεροµηνία της
απόφασης, εκτός της διαδικασίας των συγχωνεύσεων.
4) Εφόσον το αίτηµα που έχει υποβληθεί για τη διατήρηση αυτοτελούς Ν.Π.∆.∆. γίνει
αποδεκτό, θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.
5) Εάν το αίτηµα απορριφθεί, ο ∆ήµος οφείλει να προχωρήσει άµεσα στη συγχώνευση
του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου µε το Ν.Π.∆.∆. που ασκεί ανάλογες αρµοδιότητες και έχει προκύψει από τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Η διαδικασία της
συγχώνευσης θα γίνει µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/10 και θα
επαναληφθούν αναλογικά τα βήµατα ένα έως έξι (1 – 6).

ται, αυτοδικαίως, το προσωπικό µε την ίδια σχέση µε την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόµενα
νοµικά πρόσωπα.
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Πρέπει να γίνει σαφές ότι η συγχώνευση και ο περιορισµός των Ν.Π.∆.∆. και των Επιχειρήσεων των νέων ∆ήµων αποτελούν κεντρικές πολιτικές επιλογές του Ν. 3852/10
(βλέπε εισηγητική έκθεση). Συνεπώς η ρύθµιση για τη διατήρηση αυτοτελών Ν.Π.∆.∆.
συνιστά µια δυνατότητα που παρέχεται κατ’ εξαίρεση, αφού εξεταστούν αναλυτικά οι
σχετικές προϋποθέσεις.

5.2. Ιδρύµατα
Τα ιδρύµατα που είχαν συσταθεί από δήµο ή κοινότητα που συνενώθηκε, περιέρχονται
αυτοδίκαια στο νέο ∆ήµο. ∆εν επέρχονται αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία τους,
αφού δεν συνενώνονται. Τα ιδρύµατα αποτελούν ιδιαίτερα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, λειτουργούν µε βάση τα άρθρα 226 έως 238 του Κ.∆.Κ. και τις ειδικές, για κάθε κατηγορία ιδρυµάτων, διατάξεις π.χ. κληροδοτήµατα, δωρεές και δεν είναι δυνατό να επιβληθεί η υποχρεωτική συγχώνευσή τους.
Ο νέος ∆ήµος αναλαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνενωθέντων
ΟΤΑ ως προς τα ιδρύµατα και το προσωπικό τους, µόνιµο και µε σχέση εργασίας
Ι.∆.Α.Χ., παραµένει ως έχει. Επίσης οι συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους.
 Συγχώνευση ιδρυµάτων µε Ν.Π.∆.∆.
Στο άρθρο 238 παρ. 2 του Κ.∆.Κ. προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης ιδρύµατος
µε Ν.Π.∆.∆., του ίδιου ∆ήµου, εφόσον επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή κοινωφελή
σκοπό. Η συγχώνευση γίνεται µε πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Από τη
δηµοσίευση της το ίδρυµα αναλαµβάνει αυτοδίκαια όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του / των συγχωνευθέντων (ορθότερα απορροφηθέντων) Ν.Π.∆.∆.
Το προσωπικό του/των Ν.Π.∆.∆. που απορροφώνται, µεταφέρεται στο ίδρυµα και εντάσσεται στον Οργανισµό Εσωτερικής του Υπηρεσίας. Η ένταξη γίνεται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και ειδικότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση. Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν την απορρόφηση.
Με την ίδια διαδικασία, η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα στην κινητή
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και ακίνητη περιουσία του/των Ν.Π.∆.∆. που απορροφώνται, περιέρχεται στο ίδρυµα.
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου προς το/τα Ν.Π.∆.∆., εγγράφεται πλέον στον
προϋπολογισµό του ιδρύµατος.

Οι νέοι ∆ήµοι, εφόσον διαθέτουν ιδρύµατα, θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τη δυνατότητα συγχώνευσης τους µε Ν.Π.∆.∆.
που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς κοινωφελείς σκοπούς π.χ.
ένα δηµοτικό γηροκοµείο που λειτουργεί ως ίδρυµα µε βάση ένα
κληροδότηµα ή δωρεά, είναι δυνατό να συγχωνευτεί µε τα ΚΑΠΗ που λειτουργούν ως Ν.Π.∆.∆.
Στο ίδρυµα είναι δυνατό επίσης να µεταφερθούν από την δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση, τα προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι», «Κοινωνική Μέριµνα» κ.λπ.
Με αυτό τον τρόπο θα προκύψει ένα δηµοτικό νοµικό πρόσωπο
(ίδρυµα) µε αρµοδιότητα την τρίτη ηλικία, που θα παρέχει ολοκληρωµένες και αναβαθµισµένες υπηρεσίες µε εξειδικευµένο
προσωπικό και καλύτερη οργάνωση.

5.3. Κοινωφελείς επιχειρήσεις
Βήµα 1ο: Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συγχώνευση µέχρι την
28/02/11, υποβολή της για έλεγχο νοµιµότητας και έκδοση πράξης του Ελεγκτή Νοµιµότητας που δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
Η απόφαση αναφέρεται οπωσδήποτε στην επωνυµία, στο σκοπό, στη διοίκηση, στο
κεφάλαιο, στους πόρους, στη διάρκεια και στην έδρα της νέας κοινωφελούς επιχείρησης. Επίσης στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην δήµων και κοινοτήτων που συγχωνεύονται µε τις πράξεις σύστασης, τις τροποποιήσεις τους κ.λπ. (Φ.Ε.Κ.).
Η πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του
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∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της νέας επιχείρησης.
Η νέα κοινωφελής επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους13. Όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδίκαια στη νέα επιχείρηση.
Οι διαδικασίες της συγχώνευσης ακολουθούν κυρίως τις ρυθµίσεις του άρθρου 109 του
Ν.3852/10 και συµπληρωµατικά του άρθρου 263 του Κ.∆.Κ.
Στο πλαίσιο αυτό δεν απαιτείται υποχρεωτικά οικονοµοτεχνική µελέτη για τη συγχώνευση ούτε εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Βήµα 2ο: Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης14, σύµφωνα µε την απόφαση συγχώνευσης (7 έως 11 µέλη µε τους
αναπληρωτές τους). Ταυτόχρονος ορισµός Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆.Σ.
Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων επιχειρήσεων.

Βήµα 3ο: Λήψη αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), θεώρηση βιβλίων και
στοιχείων από την ∆.Ο.Υ. (έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης).

Βήµα 4ο: Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν είτε την παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση π.χ. είσπραξη αντιτίµου είτε την παραχώρηση εγκαταστάσεων
ή εξοπλισµού χωρίς αντάλλαγµα κ.α.

Βήµα 5ο: Εκπόνηση διετούς προγράµµατος δράσης της επιχείρησης, υποβολή του
για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Βήµα 6ο: Εκπόνηση εσωτερικού κανονισµού υπηρεσιών, κανονισµού προσωπικού
(µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της πράξης της συγχώνευσης) και κανονι-

Η λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων διέπεται από τα άρθρα 254 - 264 του Κ.∆.Κ., τις
υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2007 και τις σχετικές εγκυκλίους (βλέπε τεκµηρίωση).

13

Η απόφαση συγχώνευσης και η απόφαση για τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατό να ληφθούν στην ίδια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

14
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σµού οικονοµικής διαχείρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης και έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στους δύο πρώτους κανονισµούς προβλέπονται οι αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις του προσωπικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Βήµα 7ο: Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των κοινωφελών επιχειρήσεων
που συγχωνεύονται, µεταφέρεται στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση
και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, αφού εκπονηθούν οι προηγούµενοι δύο κανονισµοί.
Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου µεταφέρονται στη νέα επιχείρηση και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, µέχρι τη λήξη των συµβάσεών τους.

Βήµα 8ο: Προκήρυξη για πρόσληψη ∆ιευθυντή, εφόσον δεν υπάρχει ήδη (απόφαση
∆.Σ., δηµόσια προκήρυξη).

Βήµα 9ο: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο και στον ∆ιευθυντή της επιχείρησης.
 ∆ραστηριότητες των νέων κοινωφελών επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της κατανοµής δραστηριοτήτων που επιβάλει ο Ν.3852/10 µεταξύ του
Ν.Π.∆.∆. και της κοινωφελούς επιχείρησης που ανήκουν σε ένα νέο ∆ήµο, θα πρέπει
στους σκοπούς της δεύτερης να ενταχθούν οι δραστηριότητες / αρµοδιότητες που δεν
έχουν αναληφθεί από το Ν.Π.∆.∆. Συµπληρωµατικά είναι δυνατό να ενταχθούν στους
σκοπούς της και οι λοιπές δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκούνται µε βάση τον
Κ.∆.Κ. (βλέπε κεφάλαιο 3).
Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να διαµορφώσει µία ολοκληρωµένη θέση
για τις δραστηριότητες / αρµοδιότητες του νέου Ν.Π.∆.∆. και της νέας κοινωφελούς
επιχείρησης και να προχωρήσει σε ανακατανοµές των ασκουµένων αρµοδιοτήτων από
τα πρώην Ν.Π.∆.∆. και κοινωφελείς επιχειρήσεις. Η τελική απόφαση θα ενσωµατωθεί
στις αντίστοιχες πράξεις συγχώνευσης.
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Όταν βέβαια υπάρχει µόνον ένα Ν.Π.∆.∆. ή µία κοινωφελής επιχείρηση, δεν θα ληφθούν αποφάσεις συγχωνεύσεων, αλλά αποφάσεις τροποποίησης των σκοπών των αντίστοιχων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων
Στην περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιλέξει, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήµο, να προχωρήσει στη
λύση τους, όλων ή µερικών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 του Κ.∆.Κ. περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει τη σχετική απόφαση µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και να εκδοθεί πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας που θα δηµοσιευτεί στην Ε.τ.Κ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της
επιχείρησης.

Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης, της οποίας οι
δραστηριότητες αναλαµβάνονται από τον ∆ήµο ή Ν.Π.∆.∆., δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς του προσωπικού της (Ν.3938/11).
Η ρύθµιση αφορά στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. και
Ι.∆.Ο.Χ. που µεταφέρεται στον ∆ήµο ή στο Ν.Π.∆.∆. µε την ίδια
σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι συµβάσεις έργου που είχαν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που
λύονται, εκτελούνται από τον ∆ήµο ή τα Ν.Π.∆.∆.
Υπενθυµίζεται ότι κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανενεργές πάνω από δύο χρόνια, λύονται
υποχρεωτικά, µε την ίδια διαδικασία. Αν λοιπόν στους νέους ∆ήµους έχουν περιέλθει
ανενεργές κοινωφελείς επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να λυθούν και δεν είναι δυνατό να
συγχωνευτούν.
Επίσης επεκτάθηκε στις κοινωφελείς επιχειρήσεις από 01/01/2011, η υποχρεωτική λύση που επιβάλλεται σε όλες τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, εφόσον για:
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-

Τρεις συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις είναι ζηµιογόνες, αφού περάσουν δύο χρόνια από την ίδρυση τους ή,

-

Τρεις φορές µέσα σε δέκα χρόνια, τα ίδια κεφάλαια τους γίνουν µικρότερα του
πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού τους κεφαλαίου.

Μεταφορά χρεών δηµοτικών επιχειρήσεων που λύονται, στους ∆ήµους (άρθρο 43,
παρ. 5 του Ν. 3979/2011). Με τις διατάξεις αυτές οι οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και των ∆ΕΥΑ που λύονται, προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία
και προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται αναλογικά και
για οφειλές αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/95, που λύθηκαν.
Η εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι δυνητική, προκύπτει µετά από εκτίµηση και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο θα εκτιµήσει τη δυνατότητα του ∆ήµου
να πληρώσει αυτές τις οφειλές.
Περιλαµβάνονται οφειλές τόσο προς το ∆ηµόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταµεία), όσο
και προς το προσωπικό που απασχολείτο στις επιχειρήσεις. Επίσης περιλαµβάνονται
και οφειλές προς τρίτους (προµηθευτές κλπ). Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις, οπότε είναι ανοικτός και
µπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγµή στο µέλλον.

5.4. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ
Αν σε ένα νέο ∆ήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες εταιρίες της ίδιας
κατηγορίας και το σύνολο των µετοχών τους ανήκει στο ∆ήµο και σε νοµικά του πρόσωπα, τότε συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία ανώνυµη εταιρία. Οι κατηγορίες των
ανωνύµων εταιρειών είναι τρεις, όπως περιγράφονται στον Κ.∆.Κ.:
1. Οι µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες µε αντικείµενο την αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας ή και την εκµετάλλευση κοινόχρηστων χώρων. Οι εταιρείες αυτές υπάγονται πλέον στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρα 275 και 276 του ν. 3852/10).
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2. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες µε αντικείµενο την επιστηµονική και τεχνική
υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους, ή και της αποκεντρωµένης κρατικής
διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης ανάπτυξης του ∆ήµου, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας
του περιβάλλοντος, τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα κ.λπ.
3. Οι κοινές ανώνυµες εταιρείες µε αντικείµενο την άσκηση εµπορικών ή βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (εξαιρούνται οι ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές
ανώνυµες εταιρίες).
Υπενθυµίζεται ότι οι προσλήψεις προσωπικού των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες µε αυτές των κοινωφελών επιχειρήσεων15, ενώ
οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες και οι κοινές ανώνυµες εταιρείες ακολουθούν τις
διαδικασίες που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 53266/09, ΦΕΚ 1877 β΄ «Καθορισµός της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού των ανωνύµων εταιρειών των ΟΤΑ α΄ βαθµού».
 Συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών
Συγχώνευση είναι η οικονοµική και νοµική πράξη µε την οποία δύο ή περισσότερες
επιχειρήσεις λύνονται µε σκοπό τον σχηµατισµό µιας, κατά κανόνα µεγαλύτερης και
ισχυρότερης, οικονοµικής µονάδας. Οι λυόµενες επιχειρήσεις δεν τίθενται σε εκκαθάριση, επειδή η περιουσία τους δεν διανέµεται, αλλά µεταβιβάζεται στη νέα επιχείρηση
που προκύπτει από την συγχώνευση.
Η συγχώνευση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους :
α) Με σύσταση νέας εταιρείας, το κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται από το άθροισµα των καθαρών θέσεων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων και των τυχόν συµπληρωµατικών εισφορών. Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις λύονται, χωρίς να ακολουθεί το
στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις προσλαµβάνουν προσωπικό µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που
ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

15
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β) Με απορρόφηση µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από άλλη επιχείρηση, που
συνεχίζει τη λειτουργία της. Και σε αυτή την περίπτωση η λύση των απορροφούµενων
επιχειρήσεων δεν ακολουθείται από εκκαθάριση16.
Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας γίνεται πάντοτε µε την διαδικασία, που προβλέπουν τα άρθρα 68 - 77 του
Κ.Ν. 2190/20. Οι απορροφούµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της συγχώνευσης µε
απορρόφηση και οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της σύστασης νέας
Α.Ε., λύονται χωρίς εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν ως νοµικά πρόσωπα. Όλα τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λυοµένων επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην απορροφούσα ή στη συστηνόµενη από τη συγχώνευση νέα Α.Ε.
•

Η νέα Α.Ε., που θα προέλθει από την συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Α.Ε., θα
έχει µετοχικό κεφάλαιο ίσο µε το σύνολο των καθαρών θέσεων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ανάλογο αριθµό µετοχών. Τις µετοχές
αυτές εκδίδει η νέα Α.Ε. και διανέµει στους δικαιούχους µετόχους των συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, κατά την αναλογία, που προβλέπει η σύµβαση συγχώνευσης.

•

Στην συγχώνευση µε απορρόφηση, τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφούµενων
επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην απορροφούσα, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο
αυξάνεται ανάλογα, κατά το ποσό της καθαρής θέσης της/των απορροφούµενων επιχειρήσεων. Αυτή η αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας επιχείρησης συνοδεύεται από την έκδοση ανάλογου αριθµού νέων µετοχών, που παραχωρούνται
στους µετόχους των απορροφούµενων επιχειρήσεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι µετοχές, που κατέχουν οι µέτοχοι των λυοµένων (απορροφουµένων ή συγχωνευοµένων) εταιρειών, ακυρώνονται. Στους µετόχους των συγχωνευόµενων εταιρειών, εκτός από τις µετοχές της απορροφούσας ή της νέας Α.Ε., επιτρέπεται να τους δοθεί επιπλέον ένα ποσό χρηµάτων µέχρι το 10% της ονοµαστικής
αξίας των µετοχών που τους διανέµονται (άρθρο 68 § 2 του Κ.Ν. 2190/20).

Στη συγχώνευση µε απορρόφηση µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες (που καλούνται απορροφούµενες) διαλύονται, δεν ακολουθεί εκκαθάρισή τους, παύουν να υφίστανται ως νοµικά πρόσωπα και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (που καλείται απορροφούσα). Στους µετόχους των απορροφουµένων εταιρειών
δίνονται µετοχές της απορροφούσας και ενδεχοµένως ένα επιπλέον χρηµατικό ποσό.
16
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Κατά την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων εταιρειών, προκύπτει υπεραξία η οποία φορολογείται και φόρος µεταβίβασης ακινήτων, εφόσον µεταξύ των µεταβιβαζόµενων παγίων περιλαµβάνονται ακίνητα. Με τις διατάξεις όµως του
Ν.∆. 1297/72 ή του Ν. 2166/93, υπάρχουν φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, οι οποίες
καθιστούν την πράξη της συγχώνευσης ανώδυνη από φορολογική άποψη.

Το πλαίσιο συγχώνευσης των ανωνύµων εταιρειών των ∆ήµων
καθορίζεται στα άρθρα 107, 108, 110 του Ν. 3852/10. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, προβλέπονται στο Ν.∆.
1297/72, στο Ν. 2166/93 και στον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει (κεφάλαιο 8 «Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών»). Οι σκοποί, η λειτουργία και η σύνθεση του µετοχικού τους κεφαλαίου καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κ.∆.Κ.
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια θα πρέπει να επιλέξουν από τους δύο
τρόπους συγχώνευσης, τον πλέον κατάλληλο, µε βάση το αντικείµενο των συγχωνευοµένων ανωνύµων εταιρειών, τα σχετικά κίνητρα και τις ευνοϊκότερες νοµικές / φορολογικές επιπτώσεις.

 ∆ιαδικασίες συγχώνευσης
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Αναλυτική παρουσίαση των σχετικών διαδικασιών γίνεται στο κεφάλαιο 8 «Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών». Στο σηµείο αυτό περιγράφονται τα σχετικά βήµατα:

Βήµα 1ο: Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συγχώνευση µέχρι την
28/02/11 και υποβολή της για έλεγχο νοµιµότητας.

Βήµα 2ο: Αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των λοιπών νοµικών προσώπων του
∆ήµου (µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες, αστικές εταιρείες, διαδηµοτικές επιχειρήσεις του Π.∆. 410/95 που ανήκουν πλέον στο νέο ∆ήµο κ.α.) µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/20.
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Βήµα 3ο: Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών, καταρτίζουν σχέδιο σύµβασης
συγχώνευσης µε απορρόφηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 69 του Κ.Ν.
2190/20. Το σχέδιο αφορά την απορροφούµενη και την απορροφούσα εταιρεία.

Βήµα 4ο: Το σχέδιο σύµβασης δηµοσιεύεται µε βάση τους κανόνες του άρθρου 7β
του Κ.Ν. 2190/20, από όλες τις εταιρείες τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (κάθε εταιρείας) που καλείται
να αποφασίσει για το σχέδιο αυτό. Η δηµοσιότητα αφορά:
α) Υποβολή του σχεδίου στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για καταχώρηση
του στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
β) ∆ηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ε.τ.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
γ) ∆ηµοσίευση περίληψης του σχεδίου σύµβασης σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, µέσα σε 10 µέρες από την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω διατυπώσεων.

Βήµα 5ο: Το ∆.Σ. κάθε µίας από τις εταιρείες συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, όπου επεξηγεί και αιτιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη το σχέδιο
σύµβασης. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών που τηρείται στην Περιφέρεια.

Βήµα 6ο: Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων εταιρειών συντάσσεται έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 προς την
Γενική Συνέλευση ή εναλλακτικά από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. Εξετάζονται επίσης οι όροι που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της
σύµβασης συγχώνευσης.

Βήµα 7ο: Στο σχέδιο σύµβασης περιλαµβάνονται διαδικασίες διασφάλισης των πιστωτών των συγχωνευοµένων εταιρειών, µέσω παροχής εγγυήσεων και προβλέπεται η
δυνατότητα έκδοσης δικαστικής απόφασης για άρση των τυχόν αντιρρήσεων τους σε
ότι αφορά την συγχώνευση.

Βήµα 8ο: Έγκριση του σχεδίου σύµβασης από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών (απορροφούσα και απορροφούµενη) και των τροποποιήσεων του
καταστατικού, εφόσον απαιτούνται, για την πραγµατοποίηση της απορρόφησης.
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Βήµα 9ο: Υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης (απορρόφησης). Μετά την πραγµατοποίηση των γενικών συνελεύσεων των αντίστοιχων εταιρειών, υπογράφεται ενώπιον συµβολαιογράφου η οριστική σύµβαση συγχώνευσης.

Βήµα 10ο: Έκδοση διοικητικής απόφασης έγκρισης της συγχώνευσης από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Βήµα 11ο: ∆ηµοσιότητα της συγχώνευσης που περιλαµβάνει:
α) Την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Περιφέρειας
β) Τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης για την συγχώνευση στην Ε.τ.Κ.
Με τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώνεται η απορρόφηση και η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής:
α) Οι απορροφηθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.
β) Οι µέτοχοι των απορροφηθεισών εταιρειών γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας.
γ) Η εταιρεία η οποία απορροφάται, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από την απορροφούσα εταιρεία.

Βήµα 12ο: Πρώτη συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λήψη αποφάσεων
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ.Ν. 2190/20 για την συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών
µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας, εφαρµόζονται τα άρθρα 69 - 77 του ιδίου νόµου. Οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούν τα παρακάτω βήµατα:

Βήµα 1ο: Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συγχώνευση µέχρι την
28/02/11 και υποβολή της για έλεγχο νοµιµότητας.

Βήµα 2ο: Αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των λοιπών νοµικών προσώπων του
∆ήµου (µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαδηµοτικές επιχειρήσεις του Π.∆. 410/95 που ανήκουν πλέον στο νέο ∆ήµο
κ.α.) µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, το καταστατικό και τον
Κ.Ν. 2190/20.
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Βήµα 3ο: Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται, συντάσσουν
σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε σύσταση νέας Α.Ε.

Βήµα 4: Το σχέδιο σύµβασης δηµοσιεύεται, από όλες τις συγχωνευόµενες εταιρείες
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων (κάθε εταιρείας) που καλείται να αποφασίσει για το σχέδιο αυτό.

Βήµα 5: Το ∆.Σ. κάθε µίας από τις εταιρείες συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, όπου επεξηγεί και αιτιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη το σχέδιο
σύµβασης.

Βήµα 6: Υποβολή δικαιολογητικών συγχώνευσης στην εποπτεύουσα αρχή - ∆ηµοσιότητα
Υποβολή κοινής αίτησης των συγχωνευοµένων εταιρειών στην αρµόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας, στην οποία περιλαµβάνονται:
1) Τρία αντίγραφα ισολογισµού κάθε εταιρείας
2) Τρία αντίγραφα του σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης
3) ∆υο αντίγραφα του πρακτικού της συνεδρίασης των ∆.Σ. των εταιρειών, στις οποίες
εγκρίθηκε το σχέδιο
4) Τρία αντίγραφα των εκθέσεων κάθε ∆.Σ.
Με την αίτηση ζητείται:
α) Να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης και οι εκθέσεις των ∆.Σ.
β) Να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση
γ) Να συσταθούν οι Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων που θα εκτιµήσουν τα περιουσιακά
στοιχεία των συγχωνευοµένων εταιρειών, αν δεν έχουν επιλεγεί οι λύσεις του ορκωτού
ελεγκτή – λογιστή ή του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών
δ) Ακολουθεί δηµοσίευση περίληψης του σχεδίου σύµβασης σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, µέσα σε δέκα ηµέρες από την καταχώρηση του σχεδίου στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών
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Βήµα 7ο: Στο σχέδιο σύµβασης περιλαµβάνονται διαδικασίες διασφάλισης των πιστωτών των συγχωνευοµένων εταιρειών, µέσω παροχής εγγυήσεων και προβλέπεται η
δυνατότητα έκδοσης δικαστικής απόφασης για άρση των τυχόν αντιρρήσεων τους σε
ότι αφορά την συγχώνευση.

Βήµα 8ο: Έγκριση του σχεδίου σύµβασης από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών και σχεδίου καταστατικού της νέας ανώνυµης εταιρείας.

Βήµα 9ο: Υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.
Μετά την πραγµατοποίηση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευοµένων εταιρειών,
υπογράφεται ενώπιον συµβολαιογράφου η οριστική σύµβαση συγχώνευσης, το καταστατικό της νέας εταιρείας και ορίζεται το πρώτο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο.

Βήµα 10ο: Έκδοση διοικητικής απόφασης έγκρισης της συγχώνευσης από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Βήµα 11ο: ∆ηµοσιότητα της συγχώνευσης που περιλαµβάνει:
α) Την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Περιφέρειας
β) Τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης για την συγχώνευση στην Ε.τ.Κ. Η νέα εταιρεία
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε τη δηµοσίευση.
Με τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώνεται η συγχώνευση και η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής:
α) Η νέα ανώνυµη εταιρεία που προήρθε από την συγχώνευση υποκαθίσταται σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή.
β) Οι µέτοχοι των συγχωνευοµένων εταιρειών γίνονται µέτοχοι της νέας Α.Ε.
γ) Οι συγχωνευόµενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.

Βήµα 12ο: ∆ηµοσίευση στην Ε.τ.Κ. (τεύχος δεύτερο) της έκθεσης εκτίµησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 για τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία, ή εναλλακτικά από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή από το Σώµα ορκωτών εκτιµητών.
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Βήµα 13ο: Πρώτη συνεδρίαση διοικητικού συµβουλίου, κατανοµή αρµοδιοτήτων, δέσµευση εταιρείας

Βήµα 14ο: Λήψη αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), θεώρηση βιβλίων και
στοιχείων από τη ∆ΟΥ (έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης).

Βήµα 15ο: Εκπόνηση κανονισµού για τις αναθέσεις έργων, προµηθειών, µελετών και
υπηρεσιών (άρθρο 265, παρ. 7 του Κ.∆.Κ.).

5.5. Αστικές εταιρείες µε κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Οι αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέπονται από τα άρθρα 741-784
του Αστικού Κώδικα και αποτελούν ενώσεις δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, που συγκροτούνται µε σύµβαση για την επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως οικονοµικού. Οι εταίροι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν εισφορές και είναι δυνατό ένας
από αυτούς να αναλάβει ως διαχειριστής τη διοίκηση της εταιρείας.
Η σύσταση και λειτουργία των αστικών εταιρειών, στις οποίες συµµετέχουν πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ, διέπεται από το άρθρο 267 του Κ.∆.Κ.
Στο ν. 3852/10 (άρθρο 111, παρ. 1β) προβλέπεται ότι οι αστικές εταιρίες ΟΤΑ, στις οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν
ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’
εξαίρεση, παρατείνεται η λειτουργία των αστικών εταιρειών ΟΤΑ, οι οποίες διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράµµατα µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
 ∆ραστηριότητες αστικών εταιρειών
Εφόσον οι εταίροι µιας αστικής εταιρείας είναι δήµοι / κοινότητες που συνενώθηκαν σε
ένα νέο ∆ήµο, καθώς και νοµικά τους πρόσωπα (µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες,
διαδηµοτικές επιχειρήσεις του Π.∆. 410/95, σύνδεσµοι που ανήκουν πλέον στο νέο ∆ήµο κ.α.), τότε, µε βάση το άρθρο 111, παρ. 1α του ν. 3852/10, είναι υποχρεωτική η µεταφορά ορισµένων δραστηριοτήτων της στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου ∆ήµου.
Συγκεκριµένα οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα της αστικής εταιρείας µεταφέρονται στην κοινωφελή επιχείρηση και η αστική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική της πράξη.
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Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. που απασχολείται στις σχετικές δράσεις,
µεταφέρεται στην κοινωφελή επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της
επιχείρησης, µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Επίσης οι συµβασιούχοι
ορισµένου χρόνου ή έργου που απασχολούνται στις δράσεις αυτές, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωφελή επιχείρηση, µέχρι τη λήξη της διάρκειας
των συµβάσεών τους.
Ανάλογα µε το καταστατικό κάθε αστικής εταιρείας, για να υλοποιηθεί η µεταφορά, θα
απαιτηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

Βήµα 1ο: Συνέλευση των εταίρων, δηλαδή του νέου ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων που θα προσδιορίσουν - αποτιµήσουν τις δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα (αντικείµενο, απασχολούµενο προσωπικό µε διάφορες συµβάσεις εργασίας και έργου,
οικονοµικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις, καθώς και πάγια περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τις δράσεις) που θα µεταφερθούν στην κοινωφελή επιχείρηση. Θα πρέπει δε να
συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Στο πλαίσιο αυτό πιθανό
να απαιτηθεί τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρείας για να συνεχίσει
τη λειτουργία της.

Βήµα 2ο: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης θα αποδεχθεί τη
µεταφορά των σχετικών δράσεων και ο Πρόεδρος της θα υπογράψει το πρωτόκολλο.

Βήµα 3ο: Εφόσον οι δράσεις συνδέονται µε συµβάσεις κάθε είδους π.χ. χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµόσιου τοµέα, συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση των δράσεων, ή και µε άδειες για τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των
δράσεων, θα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο της επιχείρησης, η οποία αναλαµβάνει ως καθολικός διάδοχος τις δράσεις αυτές.

Βήµα 4ο: Το λογιστήριο της επιχείρησης θα πρέπει να ενσωµατώσει στους λογαριασµούς και τις οικονοµικές καταστάσεις17, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις δράσεις αυτές και να τροποποιήσει το µητρώο παγίων, εφόσον µεταφερθούν
έπιπλα, εξοπλισµοί κ.λπ.

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τηρούν υποχρεωτικά Γ' κατηγορίας βιβλία µε βάση τον Κ.Β.Σ.
(άρθρο 260, παρ. 6 του Κ.∆.Κ.).
17
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Βήµα 5ο: Στην περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της συστατικής πράξης της
κοινωφελούς επιχείρησης, αν δηλαδή το αντικείµενο των δράσεων δεν περιλαµβάνεται
στους σκοπούς της, τότε πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
διεύρυνση των σκοπών της (εφόσον δεν προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση του νέου
∆ήµου, δεν απαιτείται εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης).
Επειδή οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα αποτελούν σε πολλές αστικές εταιρείες τις
µοναδικές τους δραστηριότητες, σε αρκετές περιπτώσεις θα προκύψει θέµα διάλυσης
τους, αφού θα βρεθούν χωρίς αντικείµενο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει
τη σχετική απόφαση και να ακολουθήσει εκκαθάριση της εταιρείας.
 Επιπτώσεις
1) Οι αστικές εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν νέοι ∆ήµοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα π.χ. Κέντρα Πρόληψης18, συνεχίζουν να λειτουργούν,
µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
2) Οι αστικές εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν µόνο ένας νέος ∆ήµος και νοµικά του
πρόσωπα µεταφέρουν υποχρεωτικά τις δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που υλοποιούν, στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου ∆ήµου και
3) Συνεχίζουν να λειτουργούν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
4) Συνεπώς ο νέος ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να διατηρήσει µία κοινωφελή επιχείρηση, αφού συγχωνεύσει τις υπάρχουσες και επίσης να διατηρήσει µόνο ένα Ν.Π.∆.∆.
5) Ο νέος ∆ήµος είναι δυνατό να προχωρήσει στη λύση της αστικής εταιρείας, αν η
τελευταία µείνει χωρίς αντικείµενο, αφού υλοποιηθεί η µεταφορά δράσεων της στην
δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση.

Ειδικά για τα Κέντρα Πρόληψης βλέπε άρθρο 58, παρ. 4 του Ν.3966/11 «Θεσµικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
18
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6. Κρίσιµα ζητήµατα
6.1. Προσωπικό
Οι επιβαλλόµενες αλλαγές σε όλα τα νοµικά πρόσωπα των νέων ∆ήµων επηρεάζουν
άµεσα το προσωπικό που απασχολούν. Οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις παρουσιάζονται
συνοπτικά στον επόµενο πίνακα και στη συνέχεια αναλύονται. Γενικά ισχύουν τα εξής:
 Στις συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων της ίδιας κατηγορίας, όλο το προσωπικό,
µε ποικίλες σχέσεις εργασίας και έργου, µεταφέρεται στο νέο νοµικό πρόσωπο.
 Η µεταφορά δραστηριοτήτων µεταξύ νοµικών προσώπων διαφορετικής κατηγορίας συνοδεύεται, µε προϋποθέσεις, από µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού.

Μεταφορά προσωπικού θυγατρικών
νοµικών προσώπων ∆ήµων
Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
1. Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆.: µεταφορά στο νέο Ν.Π.∆.∆. (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου). Τα ίδια ισχύουν στη συγχώνευση δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων - Συνδέσµων ΟΤΑ
2. Μεταφορά δράσεων των Ν.Π.∆.∆. στο νέο ∆ήµο: το πλεονάζον προσωπικό µεταφέρεται στο νέο ∆ήµο (συµβάσεις εργασίας Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και συµβάσεις έργου).
3. Ιδρύµατα: το προσωπικό τους παραµένει ως έχει.
4. Λύση Ν.Π.∆.∆. - συνδέσµων - ιδρυµάτων : µεταφορά στο
νέο ∆ήµο (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου).
5. Ενσωµάτωση συνδέσµων: µεταφορά στο νέο ∆ήµο (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου).
6. Συγχώνευση ιδρύµατος µε Ν.Π.∆.∆.: µεταφορά στο ίδρυµα
(συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου).
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Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
7. Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων: µεταφορά στη νέα
επιχείρηση (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου).
8. Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας: µεταφορά στη νέα εταιρεία (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και
έργου).
9. Μεταφορά δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα από αστική
εταιρεία σε κοινωφελή: µεταφορά στην επιχείρηση (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου). Προϋπόθεση εταίροι της
εταιρείας να είναι ο ∆ήµος και νοµικά του πρόσωπα.
10.Λύση αµιγών και διαδηµοτικών επιχειρήσεων καθαριότητας (υποχρεωτική): µεταφορά στο νέο ∆ήµο (συµβάσεις
Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου)
11.Μεταφορά δραστηριοτήτων καθαριότητας λοιπών επιχειρήσεων ΟΤΑ (ανώνυµες εταιρείες ή ∆.Ε.Υ.Α.,). Το προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες αυτές (όχι το σύνολο), µεταφέρεται στο νέο / νέους ∆ήµους.
Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου - ιδιωτικού δικαίου
12.Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται σε: Ν.Π.∆.∆., ιδρύµατα, ανώνυµες
και αστικές εταιρείες, διαδηµοτικές επιχειρήσεις που παραµένουν, ∆.Ε.Υ.Α. (συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ. και έργου)
* Οι συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ. - έργου συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους
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Συγχώνευση δύο ή περισσότερων Ν.Π.∆.∆.
Στην περίπτωση αυτή το νέο Ν.Π.∆.∆. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη
διατύπωση, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νοµικών
προσώπων. Αποτελεί δηλαδή καθολικό διάδοχο.
Στο πλαίσιο αυτό το τακτικό προσωπικό των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται,
δηλαδή το µόνιµο προσωπικό και αυτό που απασχολείται µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.,
καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου Ν.Π.∆.∆. µε την ίδια σχέση εργασίας. Τα
ίδια ισχύουν για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή.
Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία
και κλάδο, το δε προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. κατατάσσεται σε προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, οι οποίες
συνιστώνται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
Οι αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών µε τη σύναψη αντίστοιχων συµβάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 681 Α.Κ, καθώς και οι συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ. αναλαµβάνονται επίσης
από το νέο Ν.Π.∆.∆. για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του έργου ή
της αναληφθείσας υπηρεσίας.
Συγχώνευση δύο ή περισσότερων κοινωφελών επιχειρήσεων / ανωνύµων εταιρειών
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 3852/10, το προσωπικό µε
σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οποίες συγχωνεύονται,
µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση. Οι θέσεις εργασίας, τις οποίες καταλαµβάνει στη νέα
επιχείρηση, είναι αντίστοιχες προς αυτές στις οποίες απασχολείτο στις συγχωνευθείσες
επιχειρήσεις.
Ο νόµος δεν διευκρινίζει την έννοια της αντιστοίχισης. Πρέπει ως εκ τούτου να νοηθεί
ότι, στη νέα επιχείρηση το προσωπικό θα απασχοληθεί σε θέσεις εργασίας, το περιεχόµενο των οποίων είναι παρεµφερές προς το περιεχόµενο ανάλογων θέσεων στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις.
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Η αντιστοίχιση επίσης αναφέρεται και στις θέσεις ευθύνης που κατείχαν τα στελέχη
(ιεραρχική δοµή) στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. Εποµένως κατά τη σύνταξη του
οργανισµού εσωτερικών υπηρεσιών θα πρέπει να προβλεφθούν οι σχετικές θέσεις.
Οι ίδιες ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στη περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων εταιριών,
όσον αφορά το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.
Για τον προσδιορισµό του µισθού των εργαζόµενων στη νέα επιχείρηση (κοινωφελή ή
ανώνυµη εταιρεία) λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης τους στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, αντίστοιχα δε διαµορφώνεται και η κλίµακα των ασφαλιστικών τους
εισφορών.
Η νέα κοινωφελής επιχείρηση ως καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, οφείλει να απασχολήσει το προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
Οι αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών µε τη σύναψη αντίστοιχων συµβάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 681 Α.Κ, αναλαµβάνονται επίσης από τη νέα επιχείρηση για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του έργου ή της αναληφθείσας υπηρεσίας.
Οι ίδιες ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στη περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων εταιριών,
όσον αφορά το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. ή µε σύµβαση έργου.
Μεταφορά προσωπικού από αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που ασκούντο από αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες ανήκουν πλέον µόνο σε ένα νέο ∆ήµο και σε νοµικά του πρόσωπα
µεταφέρονται υποχρεωτικά στην δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση. Το προσωπικό που
απασχολείτο στις δράσεις αυτές µεταφέρεται επίσης στην κοινωφελή επιχείρηση.
Οι θέσεις, τις οποίες καταλαµβάνει το προσωπικό στη επιχείρηση, είναι αντίστοιχες µε
τις θέσεις εργασίας που κατείχε στην αστική εταιρία. Η αντιστοιχία περιλαµβάνει αφενός τη θέση εργασίας αφετέρου το περιεχόµενο της. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης.
Οι συµβασιούχοι Ι.∆.Ο.Χ. ή έργου που απασχολούντο στις δράσεις αυτές, συνεχίζουν
στην κοινωφελή επιχείρηση µέχρι τη λήξη των συµβάσεών τους.
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Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού
Η έννοια του πλεονάζοντος προσωπικού συνδέεται κυρίως µε τη µεταφορά δραστηριοτήτων θυγατρικών νοµικών προσώπων είτε σε ορισµένες περιπτώσεις µε τη λύση τους.
∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
•

Ν.Π.∆.∆.: Συγχώνευση µε µεταφορά ορισµένων δραστηριοτήτων στον ∆ήµο. Το
προσωπικό, που απασχολείται στις δραστηριότητες αυτές, θεωρείται πλεονάζον και
µεταφέρεται στον ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/07.

•

Κοινωφελείς επιχειρήσεις: Συγχώνευση µε µεταφορά ορισµένων δραστηριοτήτων σε Ν.Π.∆.∆. Το προσωπικό, που απασχολείται στις δραστηριότητες αυτές, θεωρείται πλεονάζον και µεταφέρεται στο νοµικό πρόσωπο.

Η µεταφορά αφορά το µόνιµο προσωπικό στην πρώτη περίπτωση και το προσωπικό µε
σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. και στις δύο περιπτώσεις. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας
Ι.∆.Ο.Χ. και σύµβαση έργου µεταφέρεται µέχρι τη λήξη των αντίστοιχων συµβάσεων.
Με το άρθρο 50 του ν. 3979/11 (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. των Ν.Π.Ι.∆. που µεταφέρεται στους δήµους ή σε
ΝΠ∆∆ αυτών, για την βαθµολογική του εξέλιξη και την κατάταξη του σε βαθµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3801/09.
Στη συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών κάθε κατηγορίας δεν υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού.
•

Αµιγείς και διαδηµοτικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων: υποχρεωτική λύση και
µεταφορά των δραστηριοτήτων στο / στους νέους ∆ήµους µαζί µε το προσωπικό.
Τα άτοµα µε συµβάσεις Ι.∆.Α.Χ. κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, ενώ τα άτοµα
µε συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ. και έργου µεταφέρονται µέχρι τη λήξη των αντίστοιχων
συµβάσεων.

•

Ανώνυµες εταιρείες και ∆.Ε.Υ.Α. που στους σκοπούς τους περιλαµβάνονται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Υποχρεωτική µεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών µαζί µε το προσωπικό που απα-
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σχολείται σε αυτές στο / στους νέους ∆ήµους, µε βάση τις διαφοροποιήσεις της
προηγούµενης περίπτωσης.

6.2. Ευρωπαϊκά προγράµµατα
Στο άρθρο 112 του ν. 3852/10 προβλέπεται ότι ευρωπαϊκά προγράµµατα, που υλοποιούνται από τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση.
Τα προγράµµατα αυτά, αφορούν ποικίλες δράσεις και ενέργειες, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις κ.α. και συγχρηµατοδοτούνται είτε από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του
ΕΣΠΑ, τοµεακά και περιφερειακά, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα προγράµµατα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είτε από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν πολλές αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες, κοινωφελείς επιχειρήσεις και τελευταία αρκετά Ν.Π.∆.∆., είτε ως µοναδικοί δικαιούχοι
είτε µαζί µε άλλους εταίρους. Η συµµετοχή τους συνοδεύεται από συµβατικές υποχρεώσεις και δικαιώµατα, η τήρηση των οποίων συνδέεται άµεσα µε τις καταβαλλόµενες
επιχορηγήσεις.
Αφού τα νέα Ν.Π.∆.∆. και οι νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις - ανώνυµες εταιρείες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι των αντίστοιχων νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται,
αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά19.
Στις υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνονται όσες απορρέουν από συµβάσεις έργου µέχρι τη
λήξη τους. Οι συµβάσεις του προσωπικού ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο
πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, ανανεώνονται από το νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει (βλέπε εγκυκλίους 64, 30/12/10 και 9, 25/01/11).

Εγκύκλιος: Α.Π. 4745/ΕΥΘΥ/289, 3/02/2011 «Οδηγίες προς τις ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆ για τις αλλαγές
που προκύτπουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και αφορούν στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ.

19
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Με τη ρύθµιση αυτή, δεν θα υπάρξουν προβλήµατα µε την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών, εφόσον µεταφερθούν σε νοµικά πρόσωπα δήµων της ίδιας κατηγορίας.
Μεταφορά προγραµµάτων
Όταν τα προγράµµατα συνδέονται µε δραστηριότητες – αρµοδιότητες που µεταφέρονται στους νέους ∆ήµους ή σε νοµικά πρόσωπα διαφορετικής κατηγορίας, τότε διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Μεταφορά προγραµµάτων από κοινωφελείς επιχειρήσεις και Ν.Π.∆.∆. στους
νέους ∆ήµους: Είναι δυνατή η µεταφορά των προγραµµάτων αυτών, εφόσον οι ∆ήµοι εντάσσονται στους δικαιούχους φορείς, µε βάση τις προδιαγραφές των προγραµµάτων. Επίσης µπορεί να γίνει η µεταφορά σε περιπτώσεις προγραµµάτων / δικτύων διαπεριφερειακής ευρωπαϊκής συνεργασίας, αν οι ∆ήµοι συµµετείχαν
εξ΄αρχής ως εταίροι και νοµικά τους πρόσωπα είχαν αναλάβει την υλοποίηση.
2. Μεταφορά προγραµµάτων από κοινωφελείς επιχειρήσεις σε Ν.Π.∆.∆.: γενικά
είναι δυνατή η µεταφορά, εκτός αν η απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα δεν το επιτρέπει ή αν συνδέεται µε απαγορευτικές συµβατικές υποχρεώσεις π.χ. πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» είναι δυνατό να µεταφερθεί µαζί µε το προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. και
έργου που απασχολείται σ αυτό.
3. Μεταφορά δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα αστικών εταιρειών σε κοινωφελείς επιχειρήσεις: εφόσον οι δράσεις αυτές είναι ενταγµένες σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, ισχύουν οι επισηµάνσεις της προηγούµενης περίπτωσης.
4. Μεταφορά προγραµµάτων από ανώνυµες εταιρείες σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή Ν.Π.∆.∆.: στο Ν. 3852/10 δεν προβλέπεται η µεταφορά δραστηριοτήτων,
άρα και προγραµµάτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα ∆ήµων.
5. Με το ν. 3979/11 (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) τροποποιήθηκαν οι σχετικές ρυθµίσεις του Ν. 3852/10 (παρ. 2, άρθρο 112) ως εξής:
Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγράµµατα που
επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις ΟΤΑ ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, µπορεί να µεταφέρονται σε ∆ήµο ή σε
θυγατρικό Ν.Π.∆.∆. ή σε κοινωφελή του επιχείρηση ή στην Περιφέρεια ή σε επιχείρηση της που αναλαµβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται.
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Για να µεταφερθούν τα προγράµµατα θα πρέπει τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις να αποτελούν δυνητικούς φορείς υλοποίησης µε βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση κάθε προγράµµατος. Η µεταφορά τους γίνεται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού ή του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Τα µεταφερόµενα προγράµµατα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους διάδοχους φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαµβάνονται οι συµβάσεις έργου ή οι
συµβάσεις Ι.∆.Ο.Χ., οι οποίες συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους. Οι συµβάσεις αυτές
ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, από 01/01/2011.
Το προσωπικό Ι.∆.Α.Χ., που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων,
µεταφέρεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού / Περιφερειακού Συµβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε
τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.

6.3. Σύσταση και λειτουργία νέας κοινωφελούς επιχείρησης
Έναρξη δραστηριότητας
Με τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην ΟΤΑ, προκύπτει νέα
κοινωφελής επιχείρηση, η οποία υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της συστατικής της πράξης στην Ε.τ.Κ.
Μετά την συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην ∆ΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών, πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση τη µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. Ως
χρόνος έναρξης θεωρείται η χρονολογία σύστασης της επιχείρησης. Τα έγγραφα, που
πρέπει να υποβληθούν στην ∆ΟΥ, είναι τα εξής:
1) Φ.Ε.Κ. σύστασης
2) Απόσπασµα πρακτικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την απόφαση συγχώνευσης
3) Για τη στέγαση της επιχείρησης απαιτείται είτε παραχωρητήριο ακινήτου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή ενοικιαστήριο συµβόλαιο
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4) Εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. προς το άτοµο που θα διεκπεραιώσει την
έναρξη, µαζί µε φωτοτυπία της ταυτότητας του (θεωρηµένη)
5) Έντυπα Μ3, Μ6 και Μ7 (συµπληρωµένα)
6) ∆ιακοπή λειτουργίας της/των προηγούµενης/νων κοινωφελών επιχειρήσεων
Η ∆ΟΥ χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση έναρξης εργασιών και νέο αριθµό φορολογικού µητρώου. Στη συνέχεια γίνεται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.
Απογραφή στο Ι.Κ.Α.
Εφόσον η κοινωφελής επιχείρηση έχει µεταφερόµενο προσωπικό20, το οποίο υπάγεται
στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή σε οποιοδήποτε κλάδο τις εισφορές του οποίου συνεισπράττει το ΙΚΑ, υποχρεούται να απογραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Εργοδοτών του Ιδρύµατος και να εφοδιασθεί µε τα βιβλία και τα έντυπα που είναι απαραίτητα για την καταβολή των εισφορών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτό.
Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής:
1) Αίτηση – δήλωση απογραφής εργοδότη
2) Φ.Ε.Κ. σύστασης της επιχείρησης και απόσπασµα πρακτικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε την απόφαση συγχώνευσης
4) Έναρξη εργασιών της επιχείρησης
5) Ειδικό βιβλίο καταχώρησης προσλαµβανοµένου προσωπικού
6) Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των µελών του ∆.Σ. της επιχείρησης
8) Εξουσιοδότηση του Προέδρου προς το άτοµο που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία

6.4. Έλεγχοι Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με τις ρυθµίσεις του Ν. 3852/10 αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των ελέγχων στους οποίους
υπόκεινται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι
∆.Ε.Υ.Α. και οι µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες των ∆ήµων.

Προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου
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 Με το άρθρο 275 του νόµου εισάγεται για πρώτη φορά ο προληπτικός έλεγχος των
δαπανών στα παραπάνω νοµικά πρόσωπα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος
αυτός θα διεξάγεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 16921 του Κ.∆.Κ.
 Με το άρθρο 276 θεσµοθετείται ο κατασταλτικός έλεγχος στους λογαριασµούς
των παραπάνω νοµικών προσώπων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος αυτός
συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.
 Επίσης µε το άρθρο 277 εισάγεται για πρώτη φορά έλεγχος στην είσπραξη των εσόδων των νοµικών προσώπων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα πλέον θα ελέγχεται τόσο η κανονική τους είσπραξη όσο και η τήρηση των σχετικών διαδικασιών
που αφορούν τα νοµίµως βεβαιωθέντα χρέη, οφειλές και πρόστιµα σε βάρος τρίτων.
Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, ο έλεγχος αυτός αφορά κυρίως κάθε είδους έσοδα που υποχρεούνται να καταβάλουν οι χρήστες των υπηρεσιών τους π.χ.
ενοίκια καταστηµάτων κ.α.
 Τέλος θεσµοθετείται προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα
νοµικά τους πρόσωπα (προσυµβατικός έλεγχος). Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σε
δύο επίπεδα: το πρώτο αφορά τις συµβάσεις πάνω από 100.000 και µέχρι 500.000 €,
χωρίς ΦΠΑ και διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι
αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών και το δεύτερο τις συµβάσεις πάνω από 500.000 €, χωρίς ΦΠΑ και διενεργείται από το καθ' ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου των ΟΤΑ (κοινωφελών επιχειρήσεων, ∆.Ε.Υ.Α., µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών) έχει διευκρινιστεί ότι θα διενεργείται µε βάση το λογιστικό που τα διέπει
(βλέπε πρακτικά Ολοµέλειας 28ης Γεν. Συν./2.7.97, θέµα Α').

21 Στο συγκεκριµένο άρθρο περιγράφεται το αντικείµενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται (παρ. 2) και ορίζονται τα αρµόδια όργανα διενέργειας του
ελέγχου, συγκεκριµένα οι Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3).
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Σε σχέση µε τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών, τα νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο πρέπει να στέλνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντίγραφο του απολογισµού / ισολογισµού τους, τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων,
την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και κάθε άλλο, σχετικό µε τον έλεγχο,
στοιχείο που καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με βάση το πρακτικό της 2ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της 19 Ιανουαρίου 2011 καθορίστηκε ότι ο προληπτικός, κατασταλτικός και
προσυµβατικός έλεγχος στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ
θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης και γενικά µετατροπών που προβλέπονται στο Ν. 3852/10 και θα αφορά στα νοµικά πρόσωπα που θα προκύψουν από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του νόµου και τα οποία θα συσταθούν µετά την 28/2/2011.
Οι έλεγχοι αυτοί προστίθενται στους ελέγχους νοµιµότητας που διενεργούσε ο Γενικός
Γραµµατέας της Περιφέρειας, µε βάση το άρθρο 149 του Κ.∆.Κ. και αφορούσε µόνο τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται πλέον
από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ και µεταβατικά από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στον έλεγχο νοµιµότητας θα υπόκεινται
πλέον και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, εκτός των ανωνύµων εταιρειών στις οποίες δεν
έχουν την πλειοψηφία.
Επιπλέον στο άρθρο 18, παρ. ιζ του ν. 3870/2010 αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις των
Ν.Π.∆.∆. των ∆ήµων υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 225 του ν. 3852/2010).
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7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
7.1. ∆ιαδικασίες και τρόποι συγχωνεύσεων
Εισαγωγή
Συγχώνευση είναι η οικονοµική και νοµική πράξη µε την οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις λύνονται µε σκοπό τον σχηµατισµό µιας, κατά κανόνα µεγαλύτερης και ισχυρότερης, οικονοµικής µονάδας. Οι λυόµενες επιχειρήσεις δεν τίθενται σε
εκκαθάριση, επειδή η περιουσία τους δεν διανέµεται, αλλά µεταβιβάζεται στη νέα επιχείρηση που προκύπτει από την συγχώνευση.
Τρόποι συγχωνεύσεων
Η συγχώνευση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους :
α) Με σύσταση νέας εταιρείας, το κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται από το άθροισµα των καθαρών θέσεων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων και των τυχόν συµπληρωµατικών εισφορών. Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις λύονται, χωρίς να ακολουθούν
το στάδιο της εκκαθάρισης.
β) Με απορρόφηση µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από άλλη επιχείρηση, που
συνεχίζει τη λειτουργία της. Και σε αυτή την περίπτωση η λύση των απορροφούµενων
επιχειρήσεων δεν ακολουθείται από εκκαθάριση22.
Συναντάται επίσης η απορρόφηση ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη, που κατέχει
το σύνολο των µετοχών (100%) της πρώτης (άρθρο 78 του Ν. 21901920).
Πλαίσιο συγχωνεύσεων
Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας γίνεται πάντοτε µε την διαδικασία, που προβλέπουν τα άρθρα 68 - 77 του
Ν. 2190/20.

Στη συγχώνευση µε απορρόφηση µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες (που καλούνται απορροφούµενες) διαλύονται, δεν ακολουθεί εκκαθάρισή τους, παύουν να υπάρχουν ως νοµικά πρόσωπα και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (που καλείται απορροφούσα). Στους µετόχους των απορροφουµένων εταιρειών
δίνονται µετοχές της απορροφούσας και ενδεχοµένως ένα επιπλέον χρηµατικό ποσό.
22
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Οι απορροφούµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση
και οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της σύστασης νέας Α.Ε., λύονται
χωρίς εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν ως νοµικά πρόσωπα. Όλα τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού των λυοµένων επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην απορροφούσα ή στη συστηνόµενη από τη συγχώνευση νέα Α.Ε.
•

Η νέα επιχείρηση, που θα προέλθει από την συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ανωνύµων εταιρειών, θα έχει µετοχικό κεφάλαιο ίσο µε το σύνολο των καθαρών θέσεων
των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ανάλογο αριθµό µετοχών. Τις µετοχές αυτές εκδίδει η νέα Α.Ε. και διανέµει στους δικαιούχους µετόχους των συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, κατά την αναλογία, που προβλέπει η σύµβαση συγχώνευσης.

•

Στην συγχώνευση µε απορρόφηση, τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφούµενων
επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην απορροφούσα, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο
αυξάνεται ανάλογα, κατά το ποσό της καθαρής θέσης της ή των απορροφούµενων
επιχειρήσεων. Αυτή η αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας επιχείρησης συνοδεύεται από την έκδοση ανάλογου αριθµού νέων µετοχών, που παραχωρούνται
στους µετόχους των απορροφούµενων επιχειρήσεων.

Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που η απορροφούσα κατέχει το 100% των µετοχών
των απορροφούµενων επιχειρήσεων δεν επέρχεται αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και δεν εκδίδονται µετοχές.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι µετοχές, που κατέχουν οι µέτοχοι των λυοµένων (απορροφουµένων ή συγχωνευοµένων) εταιρειών, ακυρώνονται. Στους µετόχους των συγχωνευόµενων εταιρειών, εκτός από τις µετοχές της απορροφούσας ή της νέας Α.Ε., επιτρέπεται να τους δοθεί επιπλέον ένα ποσό χρηµάτων µέχρι το 10% της ονοµαστικής
αξίας των µετοχών που τους διανέµονται (άρθρο 68 § 2 του Ν.2190/20).
Κατά την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων εταιρειών, προκύπτει υπεραξία η οποία φορολογείται και φόρος µεταβίβασης ακινήτων, εφόσον µεταξύ των µεταβιβαζόµενων στοιχείων περιλαµβάνονται ακίνητα. Με τις διατάξεις όµως
του Ν.∆.1297/72 ή του Ν.2166/93, υπάρχουν φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, οι οποίες καθιστούν την πράξη της συγχώνευσης ανώδυνη από φορολογική άποψη.
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∆ιαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση
Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τα παρακάτω στάδια23:
Α) Κατάρτιση σχεδίου σύµβασης - δηµοσιότητα (άρθρο 69, Ν. 2190/20)
1) Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που απορροφούνται, καταρτίζουν σχέδιο
σύµβασης συγχώνευσης, το οποία περιέχει κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :


την ειδική µορφή, την επωνυµία και την έδρα των επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθµό του µητρώου τους (ΑΡ.Μ.Α.Ε.).



την σχέση ανταλλαγής των µετοχών και το ύψος του επιπλέον χρηµατικού ποσού µετρητών, που προβλέπει το άρθρο 68.



τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων µετοχών, που εκδίδει η απορροφούσα επιχείρηση.



την ηµεροµηνία από την οποία οι µετοχές που παραδίδονται στους µετόχους των
απορροφουµένων, παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας επιχείρησης, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό.



την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της / των απορροφούµενων επιχειρήσεων θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφούσας επιχείρησης και την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της / των
απορροφούµενων επιχειρήσεων, που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή
µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 74-75.



τα δικαιώµατα, που εξασφαλίζει η απορροφούσα επιχείρηση στους µετόχους,
που έχουν ειδικά δικαιώµατα στην ή στις απορροφούµενες επιχειρήσεις, καθώς
και στους κατόχους άλλων τίτλων, εκτός µετοχών, ή τα µέτρα που προτείνονται
γι’ αυτούς.



τα σχετικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ισχύει και όταν πρόκειται για συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών µε
σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας, όπως επίσης και απορρόφηση ανώνυµης εταιρείας από άλλη
που κατέχει το σύνολο των µετοχών της.

23
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2) Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στην δηµοσιότητα από όλες τις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 7β, δύο τουλάχιστον µήνες
πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής τους Συνέλευσης, που καλείται
να αποφασίσει για το σχέδιο αυτό. Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει :
α) Υποβολή του σχεδίου στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
β) ∆ηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ε.τ.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
γ) ∆ηµοσίευση περίληψης του σχεδίου σύµβασης σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, µέσα σε 10 µέρες από την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω διατυπώσεων.
3) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις καταρτίζει λεπτοµερή έκθεση, στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί, από νοµική και οικονοµική άποψη : α) το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης β) την σχέση ανταλλαγής των µετοχών της / των απορροφούµενων επιχειρήσεων προς τις µετοχές, που εκδίδει η απορροφούσα επιχείρηση και γ) τις δυσκολίες που εµφανίστηκαν ή θα εµφανιστούν
κατά την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Η έκθεση αυτή
υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση (άρθρο 69 § 4).
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στις υπηρεσίες των Περιφερειών, για να καταχωρηθεί στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, χωρίς να απαιτείται δηµοσίευση της στην Ε.τ.Κ.
Β) Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων
(άρθρο 72, Ν. 2190/20)
Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων,
συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων των επιχειρήσεων αυτών
από Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, (άρθρο 9 του Ν. 2190/20). Η Επιτροπή εξετάζει
επίσης τους όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης.
Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν κοινή αίτηση για τον διορισµό της Επιτροπής στην οικεία Περιφέρεια ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν λειτουργούν σε διαφορετικούς νοµούς. Η Επιτροπή αυτή είναι τριµελής και απαρτίζεται από ένα υπάλληλο,
πτυχιούχο ΑΕΙ, της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου, ένα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και ένα εµπειρογνώµονα, εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου. Η έκθεσή της
πρέπει να υποβληθεί µέσα σε δύο (2) µήνες στην Περιφέρεια ή στο Υπουργείο.
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Γ) Περιεχόµενο της έκθεσης της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
Στην έκθεσή της η Επιτροπή υποχρεούται να αναφέρει αν, κατά τη γνώµη της, η σχέση
ανταλλαγής των µετοχών της / των απορροφούµενων επιχειρήσεων προς τις µετοχές
που εκδίδει η απορροφούσα επιχείρηση, είναι «δίκαιη» και «λογική». Η έκθεση θα
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής :
α) την αξία της εισφερόµενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) για τη µεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας επιχείρησης, την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 § 2 εδ.2.
β) την µέθοδο ή τις µεθόδους, που υιοθετήθηκαν για τον καθορισµό της προτεινόµενης
σχέσης ανταλλαγής των µετοχών.
γ) δήλωση για το εάν η µέθοδος ή οι µέθοδοι, που υιοθετήθηκαν, είναι κατάλληλες για
την ή τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρµογή κάθε
µεθόδου και γνώµη για την βαρύτητα, που αποδόθηκε σε ορισµένες µεθόδους για τον
προσδιορισµό των αξιών αυτών, καθώς και περιγραφή των τυχόν δυσκολιών, που προέκυψαν κατά την εκτίµηση.
Κάθε εµπειρογνώµονας, µέλος της Επιτροπής, έχει το δικαίωµα να λαµβάνει από τις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την διεκπεραίωση του έργου της, καθώς και να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να
προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.
∆) ∆ιαδικασία εξασφάλισης πιστωτών (άρθρα 70 και 73 του Ν.2190/20)
1. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της περίληψης του σχεδίου σύµβασης σε µία
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, οι πιστωτές των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων,
των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από αυτή και δεν είχαν γίνει ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της δηµοσίευσης, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών καθιστά απαραίτητη
την σχετική προστασία και εφόσον βέβαια δεν έχουν λάβει ήδη ανάλογες εγγυήσεις.
Οι εγγυήσεις, που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της απορροφούσας επιχείρησης
µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της /
των απορροφούµενων επιχειρήσεων. Κάθε διαφωνία, που θα προκύψει από την εφαρµογή των προηγούµενων, παρέχει δικαίωµα στους ενδιαφερόµενους πιστωτές να
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προβάλλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης, οι οποίες κοινοποιούνται στις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις µέσα στην ίδια µηνιαία προθεσµία.
2. Έπειτα από αίτηση της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται, το
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιαδήποτε από τις αιτούσες επιχειρήσεις,
µπορεί να επιτρέψει την συγχώνευση παρά τις αντιρρήσεις πιστωτή ή πιστωτών, αν
κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι πιστωτές αυτοί ή τους προσφέρονται, δεν δικαιολογούν
τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται προς τον / τους πιστωτές, που έχουν
αντιρρήσεις. Η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά
και έκτακτα ένδικα µέσα.
3. Αν υπάρχουν οµολογιούχοι δανειστές, τουλάχιστον σε µία από τις συγχωνευόµενες
επιχειρήσεις, η απόφαση για συγχώνευση απαιτεί έγκριση των δανειστών αυτών. Η
έγκριση παρέχεται µε απόφαση που λαµβάνεται σε συγκροτούµενη, µόνον για την
παροχή της έγκρισης αυτής, συνέλευση των οµολογιούχων δανειστών, µε τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και
31 παρ.1, τα οποία υπολογίζονται στο σύνολο των οµολογιακών δανείων κάθε εταιρείας. Σε περίπτωση µη έγκρισης της απόφασης για συγχώνευση από την ειδική συνέλευση των οµολογιούχων δανειστών, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου.
4. Στους κοµιστές άλλων, εκτός µετοχών, τίτλων από τους οποίους απορρέουν ειδικά
δικαιώµατα, παρέχονται δικαιώµατα από την απορροφούσα επιχείρηση, τουλάχιστον ισοδύναµα µε εκείνα που είχαν στην απορροφούµενη επιχείρηση, εκτός αν κάθε κοµιστής ενέκρινε την τροποποίηση των δικαιωµάτων του.
Ε) Πληροφόρηση µετόχων συγχωνευοµένων εταιρειών
Σύµφωνα µε το άρθρο 73, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης, που καλείται για να αποφασίσει για το σχέδιο σύµβασης της
συγχώνευσης, κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα να λάβει γνώση, στην έδρα της εταιρείας,
τουλάχιστον των ακόλουθων εγγράφων:
Α) το σχέδιο της σύµβασης συγχώνευσης
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Β) τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις εκθέσεις διαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των εταιρειών που συγχωνεύονται.
Γ) Εφόσον οι οικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης φέρουν ηµεροµηνία λήξης της χρήσης αυτής, που απέχει περισσότερο από έξι µήνες από την ηµεροµηνία του
σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης, συντάσσεται µια λογιστική κατάσταση (προσωρινός ισολογισµός) της εταιρείας, σε ηµεροµηνία η οποία δεν µπορεί να προηγείται περισσότερο από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία του σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης.
∆) Τις εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, που προβλέπονται από την παρ.4 του
άρθρου 69.
Ε) Την έκθεση της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 71.
Η λογιστική κατάσταση του σηµείου Γ, καταρτίζεται µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια
διάταξη και εµφάνιση όπως και ο τελευταίος ετήσιος ισολογισµός. Για την κατάρτιση
της δεν είναι υποχρεωτικό να προηγείται νέα φυσική (πραγµατική) απογραφή και οι
αποτιµήσεις των περιουσιακών στοιχείων, που απεικονίζονται στον τελευταίο ετήσιο
ισολογισµό, προσαρµόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις λογιστικές εγγραφές της
ενδιάµεσης περιόδου.
Άρα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης
περιόδου από την ηµεροµηνία του ισολογισµού της τελευταίας χρήσης και τυχόν σηµαντικές µεταβολές στην πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν εµφανίζονται στα βιβλία.
Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου µετόχου, παραδίδονται από κάθε επιχείρηση ή
στέλνονται ανέξοδα, πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσµατα των σχετικών εγγράφων.
ΣΤ) Έγκριση της σύµβασης συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευοµένων εταιρειών (άρθρο 72 Ν. 2190/20)
1) Για την συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε µιας από τις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή αφορά στην έγκριση του σχεδίου
σύµβασης και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.
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2) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την συγχώνευση τελεί υπό την έγκρισή της ή των ιδιαίτερων κατηγοριών
µετόχων, τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται, µε απόφαση ειδικής συνέλευσης των µετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η
οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2. Για τη σύγκλιση της συνέλευσης αυτής, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι
σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
3) Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, που θα εγκρίνει την συγχώνευση, δεν µπορεί να συνέλθει πριν περάσουν δύο
µήνες από την καταχώρηση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης στο Μητρώο Α.Ε.
(άρθρο 69 § 3 Ν.2190/20).
Ζ) Υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης
Μετά την πραγµατοποίηση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, υπογράφεται ενώπιον συµβολαιογράφου η οριστική σύµβαση συγχώνευσης. Τη
συµβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης υπογράφουν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι
όλων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφούσας εταιρείας µπορεί να λάβει απόφαση και
να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για το σκοπό αυτό. Με όµοιες ενέργειες θα ορισθούν και τα πρόσωπα που θα υπογράψουν, ενώπιον του συµβολαιογράφου, τη σύµβαση συγχώνευσης εκ µέρους της / των απορροφούµενων επιχειρήσεων.
Αν δεν εξουσιοδοτηθούν συγκεκριµένα πρόσωπα για να υπογράψουν τη σύµβαση συγχώνευσης, τότε ενώπιον του συµβολαιογράφου πρέπει να προσέλθουν όλα τα µέλη των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων και να συνυπογράψουν
τη συµβολαιογραφική πράξη.
Η) Επισυναπτόµενα έγγραφα στην συµβολαιογραφική πράξη
Στο συµβόλαιο της σύµβασης συγχώνευσης, που παραµένει στο αρχείο του συµβολαιογράφου, επισυνάπτονται τα εξής:
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α) Κυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων τόσο της απορροφούσας, όσο και της/των απορροφούµενης/νων επιχείρησης/σεων, στις οποίες εγκρίθηκε η συγχώνευση, αλλά και το τροποποιηµένο καταστατικό της πρώτης.
β) Υπογραµµένο αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης κανονικά από τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων.
γ) Το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η ανακοίνωση για την καταχώρηση του σχεδίου
και των άλλων εγγράφων της συγχώνευσης στο Μητρώο Α.Ε. και ένα φύλλο της ηµερήσιας εφηµερίδας, στο οποίο δηµοσιεύθηκε περίληψη του.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν προβλήθηκαν οι κατά το άρθρο 70 § 2 του
Ν.2190/20 αντιρρήσεις εκ µέρους των πιστωτών των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων ή
ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν. Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν οι εκπρόσωποι των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, που έχουν
ορισθεί να υπογράψουν τη σύµβαση συγχώνευσης .
ε) Αντίγραφο της έκθεσης της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων.
στ) Κυρωµένα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της
απορροφούσας και της απορροφούµενης επιχείρησης, στις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν τα
πρόσωπα, που θα υπογράψουν, στο συµβολαιογράφο, τη σύµβαση συγχώνευσης .
ζ) Επίσης επισυνάπτονται κατά περίπτωση διάφορες βεβαιώσεις της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
και άλλων αρχών, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις.
Θ) Έγκριση συγχώνευσης από την Περιφέρεια και δηµοσιότητα (έκδοση διοικητικής απόφασης)
Αντίγραφα του συµβολαίου συγχώνευσης υποβάλλονται στις Περιφέρειες, που υπάγονται οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις. Τον έλεγχο, τις διορθώσεις και την έγκριση της
συγχώνευσης θα ενεργήσει η Περιφέρεια που έχει την εποπτεία της απορροφούσας επιχείρησης. Η έγκριση αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων και διαδικασιών που
επιβάλλει η νοµοθεσία και όχι την σκοπιµότητα της συγχώνευσης
Για την έκδοση της διοικητικής απόφασης περί έγκρισης της συγχώνευσης µε απορρόφηση απαιτούνται τα εξής :
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α) Αποδεικτικό πληρωµής του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% (άρθρα 17-31
Ν.1676/86).
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ότι έγινε ο έλεγχος για το δικαίωµα χρήσεως της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφούσας εταιρείας (άρθρο 7
Ν. 2081/92).
γ) Παράβολο ∆.Ο.Υ. και ανάλογο τριπλότυπο Τ.Α.Π.Ε.Τ. για την δηµοσίευση της ανακοίνωσης συγχώνευσης στην Ε.τ.Κ. Εάν η συγχώνευση γίνεται µε τις διατάξεις του
Ν.∆.1297/72 ή του Ν.2166/93 δεν απαιτείται παράβολο.
Ι) ∆ηµοσιότητα συγχώνευσης
Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει :
α) την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης, που εγκρίνει την συγχώνευση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της αρµόδιας Περιφέρειας. Επίσης, καταχωρούνται αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, που ενέκριναν την συγχώνευση και αντίγραφο της σύµβασης συγχώνευσης. Ανάλογες καταχωρήσεις γίνονται και στα Μητρώα
Α. Ε. των Ν.Α. των απορροφουµένων επιχειρήσεων.
β) Την δηµοσίευση ανακοίνωσης για την συγχώνευση στην Ε.τ.Κ. Την ανακοίνωση αυτή συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο η εποπτεύουσα αρχή (Περιφέρεια), που θα εγκρίνει τη συγχώνευση.
ΙΑ) Αποτελέσµατα συγχώνευσης
1) Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης
της συγχώνευσης, που προβλέπεται στο άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις
όσο και έναντι τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσµατα :
α) Η απορροφούσα επιχείρηση υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις της ή των απορροφούµενων επιχειρήσεων και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή.
β) Οι µέτοχοί της ή των απορροφούµενων επιχειρήσεων γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας επιχείρησης.
γ) Η απορροφούµενη / απορροφούµενες επιχειρήσεις παύουν να υπάρχουν.
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2) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα επιχείρηση ή
κατ’αυτής, χωρίς καµιά ειδικότερη διατύπωση από µέρους της για τη συνέχιση και
χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να
απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.
3) Οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για την µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στη συγχώνευση.
4) Οι µετοχές της απορροφούσας επιχείρησης δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της απορροφούµενης επιχείρησης που κατέχονται : α) είτε από τη ίδια την απορροφούσα
επιχείρηση, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της
επιχείρησης αυτής β) είτε από την ίδια την απορροφούµενη επιχείρηση, είτε από
πρόσωπο, που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της επιχείρησης αυτής.
Ένα από τα αποτελέσµατα της συγχώνευσης είναι ότι από την περαίωσή της οι πιστωτές της ή των απορροφούµενων επιχειρήσεων καθίστανται πιστωτές της απορροφούσας. Η απορροφούσα εταιρεία, µετά την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου γίνεται ισχυρότερη µε συνέπεια
να βελτιωθεί και η θέση των πιστωτών από πλευράς εξασφάλισης.
5) Αυτό όµως, µπορεί να µην συµβαίνει πάντοτε, όταν π.χ. όλες οι συγχωνευόµενες
επιχειρήσεις δεν έχουν τον ίδιο βαθµό φερεγγυότητας. Για την περίπτωση αυτή ο
νόµος (άρθρο 70) προνόησε το δικαίωµα των πιστωτών να ζητήσουν και να λάβουν
επαρκείς εγγυήσεις. Το δικαίωµα αυτό το έχουν όλοι οι πιστωτές όλων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. Οι οφειλέτες των απορροφούµενων επιχειρήσεων γίνονται οφειλέτες της απορροφούσας.
6) Τόσο από τις σχετικές διατάξεις του εργατικού δικαίου, όσο και από τις αντίστοιχες
του κοινοτικού (άρθρο 12 Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ), αλλά και τη νοµολογία, η προστασία των δικαιωµάτων του προσωπικού των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων είναι
πλήρης. Τα άρθρα 6 § 1 του Ν. 2112/20 και 9 § 1 του Β.∆. 16/18.7.20 ορίζουν ότι η
µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, δεν επηρεάζει την εφαρµογή των υπέρ των
εργατοϋπαλλήλων διατάξεων των νοµοθετηµάτων αυτών. Το Π.∆. 527/88 όρισε µε
περισσότερη σαφήνεια, πως σε περίπτωση µεταβίβασης της επιχείρησης (πώληση,
εισφορά, µετατροπή, συγχώνευση, κληρονοµική διαδοχή κ.λ.π.), όλα τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις του αρχικού φορέα της επιχείρησης µεταβιβάζονται στο νέο φο-
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ρέα (διάδοχο). Έτσι το προσωπικό της απορροφούµενης επιχείρησης συνεχίζει την
εργασιακή σχέση του µε το νέο εργοδότη (απορροφούσα επιχείρηση) και ο χρόνος
προϋπηρεσίας του στην πρώτη συνυπολογίζεται για τις µισθολογικές αυξήσεις, τον
υπολογισµό της αποζηµίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας
από την απορροφούσα κ.λ.π. Επίσης, διατηρούνται όλες οι συµβάσεις µίσθωσης έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, που είχε συνάψει η απορροφούµενη επιχείρηση µε
διάφορα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι οποίες συνεχίζονται µε την απορροφούσα.
ΙΒ) Λογιστική διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση, µε βάση τις διατάξεις
του Ν.2190/20 και του Ν.∆.1297/72 στα βιβλία της απορροφούµενης εταιρείας
Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων προβαίνει στην εκτίµηση των περιουσιών της απορροφούσας και των απορροφουµένων επιχειρήσεων µε βάση τον ισολογισµό της ηµεροµηνίας π.χ. 31/12/20+0. Εάν περάσει εξάµηνο από τον τελευταίο ισολογισµό µέχρι να αρχίσει την εκτίµηση της η Επιτροπή, η απορροφούµενη επιχείρηση προβαίνει σε πραγµατική απογραφή και σύνταξη ισολογισµού, ο οποίος παραδίνεται στην Επιτροπή και
καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών της απορροφούµενης εταιρείας, αλλά δεν έχει καµία φορολογική αξία, αφού η χρήση δεν διακόπτεται και δεν υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο αυτή. Οι εταιρείες, απορροφούσα και απορροφούµενη,
κλείνουν κανονικά τους ισολογισµούς τους σαν να µην βρίσκονται σε εξέλιξη συγχώνευσης. Υποβάλλουν δε, φορολογικές δηλώσεις και φορολογούνται για το εισόδηµα
ολόκληρης της χρήσης π.χ. 01/01-31/12/20+1. Έστω ότι κατά την ηµεροµηνία
30/04/20+2 ολοκληρώνεται η συγχώνευση.
Η απορροφούµενη διενεργεί απογραφή και συντάσσει ισολογισµό, που καταχωρούνται
στο Βιβλίο Απογραφών. Το κέρδος της περιόδου 01/01/-30/04/20+2 φορολογείται στο
όνοµα της απορροφούµενης, που υποβάλλει δήλωση. Τυχόν ζηµιά της περιόδου αυτής
καλύπτεται από τους µετόχους της απορροφούµενης. Πρέπει να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων για την περίοδο αυτή επί της αξίας κτήσεως και να καταχωρηθούν σε νέους λογαριασµούς αποσβεσµένων παγίων, γιατί πρέπει να µεταφερθούν
στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας. Επίσης πρέπει να υπολογιστούν και οι αποζηµιώσεις απολυοµένων για την µεταβατική αυτή περίοδο.
ΙΓ) Ποιος καρπούται ή βαρύνεται µε το αποτέλεσµα της µεταβατικής περιόδου;
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Γεννάται το θέµα σε ποιόν ανήκει το κέρδος ή ποιος βαρύνεται µε τη ζηµιά, οι µέτοχοι
της απορροφούµενης εταιρείας ή το αποτέλεσµα αυτό (κέρδος ή ζηµιά) µεταφέρεται
στην απορροφούσα εταιρεία και προστίθεται στο αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης της.
Βάσει του Ν.2190/20, κρίθηκε σκόπιµο στο καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας να
περιλαµβάνεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία οι εργασίες της µεταβατικής περιόδου
της απορροφούµενης εταιρείας να λογίζονται ως γενόµενες για λογαριασµό της απορροφούσας. Και αν από αυτές προκύψουν κέρδη δεν γεννάται κανένα ζήτηµα, γιατί η
καθαρή της θέση θα είναι µεγαλύτερη από αυτή που ορίζει το καταστατικό της. Αν όµως προκύψουν ζηµιές θα πρέπει η εταιρεία να προβεί σε ελάττωση του µετοχικού της
κεφαλαίου κατά το ποσόν των ζηµιών, ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού της
ή οι ζηµιές να καλυφθούν από τους µετόχους.
Επίσης, βάσει του Ν.∆.1297/72, το Υπουργείο Οικονοµικών όρισε ότι η ανώνυµη εταιρεία που προέρχεται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων φορολογείται
για τα καθαρά κέρδη, τα οποία απόκτησε µόνο από τη σύστασή της και µετά, δηλαδή
από την δηµοσίευση του καταστατικού της στην Ε.τ.Κ. Οπότε το κέρδος που προκύπτει
µέχρι τη σύσταση της, δικαιούνται να το πάρουν οι ιδρυτές της αλλά υποχρεούνται να
το δηλώσουν ή να το εισφέρουν ως νέο κεφάλαιο στην νέα ανώνυµη εταιρεία, µε την
διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
Αν προκύψει ζηµιά θα την καλύψουν οι εταίροι-µέτοχοι, προκειµένου να αποφύγουν
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Η ανώνυµη εταιρεία, που προέρχεται από συγχώνευση ή µετατροπή, υποχρεώνεται να συντάξει απογραφή έναρξης στην οποία θα καταχωρηθούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε τη σειρά που είναι καταχωρηµένα στην έκθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και βέβαια θα προστεθούν τα αγορασµένα και θα
διαγραφούν τα πωληθέντα κατά τη µεταβατική περίοδο.
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού θα καταχωρηθούν, όπως αυτά βρίσκονται κατά την ηµέρα της απογραφής. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο. Η έλλειψη απογραφής έναρξης στη νέα εταιρεία και η απογραφή λήξης της συγχωνευόµενης ή µετατρεπόµενης εταιρείας συνιστά
λόγο χαρακτηρισµού των βιβλίων τους ως ανεπαρκών και κατά συνέπεια γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισµός του καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων αυτών.
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Σε αντίθεση µε το Ν.∆.1297/72, ο Ν.2166/93 υιοθετεί την άποψη ότι το αποτέλεσµα της
µεταβατικής περιόδου µεταφέρεται στην απορροφούσα ή τη νέα εταιρεία και φορολογείται στο όνοµα τους. Εξυπακούεται ότι από τα κέρδη της µεταβατικής περιόδου πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσοστά των ιδρυτικών τίτλων, των εργαζοµένων και γενικά των
τρίτων, όπως και των ζηµιών εις νέο από τις προηγούµενες χρήσεις και µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, να εισφερθούν στην απορροφούσα εταιρεία µε την γνωστή διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση, που η µεταβατική περίοδος έχει ζηµία, πρέπει να καλυφθεί από τους µετόχους της απορροφούµενης εταιρείας µε καταβολή µετρητών ή µε εισφορά σε είδος,
όπου δεν ισχύουν οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.∆.1297/72 για να µην µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιο.
Ι∆) Λογιστική διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας
Με βάση τις σχετικές υπουργικές εγκυκλίους δεν γίνεται προσαρµογή των λογιστικών
υπολοίπων των λογαριασµών της απορροφούσας προς τις αξίες εκτίµησης της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. Ως προς την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας πρέπει να ισχύει ότι η συνολική αξία των νέων µετοχών είναι µικρότερη ή ίση µε την πραγµατική καθαρή θέση της απορροφούµενης εταιρείας.
Οι λογαριασµοί ενεργητικού και παθητικού της απορροφούµενης θα καταχωρηθούν
στα βιβλία της απορροφούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί στον ισολογισµό της
30/04/20+1. Η υπεραξία, που προκύπτει κατά την απορρόφηση εταιρειών, δεν φορολογείται κατά το χρόνο της απορρόφησης, αλλά εµφανίζεται σε ειδικούς λογαριασµούς
τάξεως της απορροφούσας εταιρείας µέχρι του χρόνου διάλυσης της και φορολογείται

7.2. Φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Α) Υπαγωγή της συγχώνευσης στις διατάξεις του Ν.∆.1297/72
Θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
1) Nα µεταβιβάζεται ολόκληρη η περιουσία της επιχείρησης που συγχωνεύεται.
2) Η εταιρεία, που προκύπτει από την συγχώνευση, να έχει κεφάλαιο τουλάχιστον µέχρι το ύψος που ορίζεται κάθε φορά.
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3) Η απορροφούσα εταιρεία να µην διαλυθεί πριν από την πάροδο πενταετίας από την
συγχώνευση.
Οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται είναι οι ακόλουθες :
1) Αναβολή από την φορολογία εισοδήµατος της υπεραξίας των µετοχών ή του κεφαλαίου, που προκύπτει κατά την συγχώνευση µέχρι τον χρόνο διαλύσεως της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρείας.
2) Απαλλαγή από τον φόρο µεταβίβασης των εισφερόµενων ακινήτων στην συγχωνεύουσα ή συνιστώµενη εταιρεία.
3) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου, ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ
του ∆ηµοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου:
-

Η σύµβαση περί συγχώνευσης

-

Η εισφορά και µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων
επιχειρήσεων

-

Κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς
και εµπράγµατου δικαιώµατος.

-

Οι αποφάσεις των οργάνων των συγχωνευοµένων εταιρειών.

-

Κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση ή τη σύσταση
νέας εταιρείας.

-

Οι δηµοσιεύσεις που απαιτούνται για τη συγχώνευση ή τη σύσταση νέας εταιρείας στο ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών της Ε.τ.Κ.

-

Η µεταγραφή των σχετικών πράξεων.

4) Αναβολή της φορολόγησης των αφορολόγητων κρατήσεων, που έχουν σχηµατίσει
οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις µέχρι τον χρόνο διαλύσεως της συγχωνεύουσας ή
της νέας εταιρείας.
5) Μεταφορά στη νέα επιχείρηση, που προέρχεται από την συγχώνευση, των κινήτρων
για τον σχηµατισµό αφορολόγητων αποθεµατικών, υπό τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς, που ισχύουν για τις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, στο µέτρο που δεν
έγινε χρήση αυτών πριν από την συγχώνευση.
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Ο Ν. 2166/93 για τον µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων
Με το νόµο αυτό δηµιουργήθηκε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να «µετασχηµατιστούν», το οποίο χαρακτηρίζεται από απλότητα, συντοµία και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών.
Στον όρο «µετασχηµατισµός» περιλαµβάνονται οι µετατροπές, οι απορροφήσεις, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, καθώς και οι διασπάσεις ανωνύµων εταιρειών και οι εισφορές κλάδων ή τµηµάτων από λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Οι καινοτοµίες του νόµου έχουν ως εξής :


∆εν απαιτείται εκτίµηση των περιουσιών των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων στις
τρέχουσες αξίες τους από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ούτε έκφραση γνώµης
για το αν η σχέση ανταλλαγής είναι «δίκαιη» και «λογική». Την επιτροπή µπορεί να
υποκαταστήσει ορκωτός ελεγκτής ή και απλός φοροτεχνικός.



Τα περιουσιακά στοιχεία των µετασχηµατιζοµένων εταιρειών καταχωρούνται στα
λογιστικά βιβλία της νέας εταιρείας στη λογιστική τους αξία και όχι στην τρέχουσα
(πραγµατική).



Ορίζεται ότι οι πράξεις που διενεργούνται κατά τη µεταβατική περίοδο από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό
της νέας εταιρείας και µεταφέρονται στα βιβλία της µε συγκεντρωτική εγγραφή.



∆εν εφαρµόζονται οι περιορισµοί που αφορούν την ονοµαστικοποίηση των µετοχών
και την µη µεταβίβαση τους.

Σε σχέση µε τις φορολογικές απαλλαγές ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
1) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ
του ∆ηµοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οιουδήποτε τρίτου:
-

Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων.

-

Κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία, που αφορά στην εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς
και εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος.

-

Οι αποφάσεις των οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών.
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-

Κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη, που απαιτείται για το µετασχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, όπως και η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας
εταιρείας.

-

Οι δηµοσιεύσεις, που απαιτούνται για την συγχώνευση ή µετατροπή ή τη σύσταση νέας εταιρείας στο ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών της Ε.τ.Κ.

-

Η µεταγραφή των σχετικών µε το µετασχηµατισµό πράξεων.

2) ∆εν υπόκειται σε φόρο η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς και η
µεταβίβαση ακινήτων.
3) Τα φορολογικά ευεργετήµατα των αναπτυξιακών νόµων, που έχουν οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν και επί των νέων εταιρειών, κατά
το µέτρο, που οι πρώτες δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.
4) ∆εν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του µετασχηµατισµού, οι αφορολόγητες κρατήσεις και τα αποθεµατικά των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων.
5) ∆εν υπόκειται σε φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου, το εισφερόµενο κεφάλαιο από
τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις σε Α.Ε.
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2166/93
Θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά δύο βασικές προϋποθέσεις :
(α) Οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων


να τηρούν λογιστικά βιβλία, κατά τη διπλογραφική µέθοδο µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής



να εφαρµόζουν υποχρεωτικά το ΕΓΛΣ και στους δύο τοµείς της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, εφόσον ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή ή



να εφαρµόζουν το ΕΓΛΣ, µόνο ως προς την δοµή, την ονοµατολογία και το περιεχόµενο των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων λογαριασµών (µε εξαίρεση τους
λογαριασµούς της Οµάδας 9), εφόσον δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό
Ελεγκτή.

Η τήρηση των βιβλίων µε τη διπλογραφική µέθοδο τίθεται ως προϋπόθεση, γιατί για να
γίνει ο µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων πρέπει από τα λογιστικά βιβλία να προκύ-
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πτουν οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, δεν προκύπτουν από τα βιβλία Β κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.
(β) Οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
∆εν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.2166/93 στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόµη κλείσει τον ισολογισµό της πρώτης χρήσης τους.
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8. Θεσµικό πλαίσιο
8.1. Ν. 3852/10 «Ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων»
Άρθρο 102: Ιδρύµατα- νοµικά πρόσωπα δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται
1. Τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που
έχουν συσταθεί από δήµο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο
νέο δήµο από την έναρξη λειτουργίας του.
2. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη
της λειτουργίας τους στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων ή
κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά Ν.Π.∆.∆. Στα εν λόγω
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις
µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου, µέχρι τη λήξη τους.
3. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και Ν.Π.∆.∆. που περιέρχονται αυτοδικαίως
στο νέο δήµο, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυµάτων και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου µε την ίδια σχέση εργασίας.
Άρθρο 103: Σύσταση - συγχώνευση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
1. Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν.
3463/06, όπως ισχύει. Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε µπορεί να έχει
έως ένα (1) Ν.Π.∆.∆.
Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, µπορεί
να λειτουργούν έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
β) Ένα Ν.Π.∆.∆. για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
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2. Τα Ν.Π.∆.∆. που περιέρχονται στο νέο δήµο σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νοµικό πρόσωπο για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου.
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νοµικά πρόσωπα, ένα
για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) κατοίκων µπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεµία
δηµοτική κοινότητα. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και
τη διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. ύστερα από αίτηση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή Ν.Π.∆.∆. δήµων εκείνα των οποίων η
δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευµένου αντικειµένου,
µακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση.
Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, στην
οποία αιτιολογείται ειδικά η συνδροµή των προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου.
4. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε δύο
(2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη
συγχώνευση.
Η πράξη αυτή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. από τον οικείο δήµο. Στην ίδια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου
ορίζεται το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 240 του ν. 3463/06, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των µελών των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων
που περιέρχονται στο νέο δήµο.
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5. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Ε.τ.Κ., το νέο νοµικό πρόσωπο που
δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες δυαδικά µέρη είναι
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό
πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
6. Στην περιφέρεια του νέου δήµου είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες, υπό µορφή παραρτηµάτων των ανωτέρω νοµικών προσώπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόµενες λειτουργίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων, αθλητικές ή
πολιτιστικές δραστηριότητες, συγκροτούνται, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του νοµικού προσώπου, αντίστοιχες άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχόµενων υπηρεσιών και ο προϊστάµενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόµενος από τον πρόεδρο του ∆.Σ. του νοµικού
προσώπου υπάλληλος της αποκεντρωµένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που
δηµιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο
διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
7. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. µπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των ως άνω νοµικών προσώπων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών τους, ανά
κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών, µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Ε.
8. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των
νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε
την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.
9. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο οργανισµός εσωτερι-
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κής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3584/07, όπως ισχύει.
10. Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του
νοµικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
11. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων µπορεί να αποσπάται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου,
είτε σε άλλο Ν.Π.∆.∆. του οικείου δήµου είτε σε υπηρεσία του δήµου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, και χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης. Στο
ανωτέρω προσωπικό µπορεί να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα. Η µισθοδοσία του
αποσπασµένου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.
12. Τα ιδρύµατα δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 107: Επιχειρήσεις δήµων
1. Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον:
α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους, και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί
τέτοιες εταιρίες στους συνενούµενους δήµους.
2. Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κ.∆.Κ., εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194
αυτού (Ν. 3870/10, άρθρο 18, παρ. 10ι).
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3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ. και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 111 του παρόντος.
Άρθρο 108: Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνενώνονται
1. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας τους, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων και
κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις εργασίας ή έργου µέχρι τη λήξη τους.
2. Οι ανώνυµες εταιρίες των συνενούµενων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στις οποίες συµµετέχουν
δύο (2) ή περισσότεροι νέοι δήµοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε αυτούς, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στις ανωτέρω εταιρίες.
Άρθρο 109: Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήµων
1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνενώνονται σε ένα νέο δήµο,
συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην
Ε.τ.Κ., µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη
λήξη τους. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των
υφιστάµενων επιχειρήσεων.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται
µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση
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του διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δηµοτικού συµβουλίου,
συντάσσεται εσωτερικός κανονισµός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις
του αναγκαίου προσωπικού.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νοµικά πρόσωπα του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό
διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
5. Το προσωπικό που µεταφέρεται σε Ν.Π.∆.∆. του δήµου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό
όργανο και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε Ν.Π.Ι.∆. του δήµου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου.
6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.).
7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ∆.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού,
το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου
µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου. Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις
που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων (προστέθηκε µε το άρθρο 26, παρ. 6 του ν. 3938, ΦΕΚ 61 Α΄, 31/03/2011).
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Άρθρο 110: Συγχώνευση ανωνύµων εταιριών των νέων δήµων
1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες
εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των µετοχών ανήκει στο νέο δήµο που
προκύπτει από τη συνένωση και στα νοµικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά
σε µία ανώνυµη εταιρία. Το δηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική απόφαση µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την
εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στο ν.δ. 1297/1972, στο ν. 2166/1993 και συµπληρωµατικά στον κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται η θητεία
των διοικήσεων των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των εταιριών που συγχωνεύονται
µεταφέρεται στη νέα εταιρεία και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Άρθρο 111: Προσαρµογή λοιπών επιχειρήσεων
1. α. Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα των αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 267 του ν. 3463/06, στις οποίες συµµετέχει ένας δήµος και νοµικά του πρόσωπα, περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών. Το προσωπικό που απασχολείται στις δράσεις αυτές µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. µεταφέρεται µε
την ίδια σχέση εργασίας στην κοινωφελή επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες
θέσεις της επιχείρησης µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. Συµβάσεις
µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που τυχόν έχουν συναφθεί για τις
δράσεις που περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου, συνεχίζονται
από αυτή µέχρι τη λήξη τους.
β. Οι αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ., στις
οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν
ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’
εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της
παραγράφου αυτής, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, παρατείνεται
σε κάθε περίπτωση µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
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2. Υφιστάµενες διαδηµοτικές ή αµιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/95, στις οποίες είχε
ανατεθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα
των κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, λύονται υποχρεωτικά
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών
και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στον οικείο δήµο. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των ανωτέρω επιχειρήσεων µεταφέρεται στον οικείο δήµο µε την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Από την κατάταξή του το µεταφερόµενο προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό
και µισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήµου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και
δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες.
Συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί από
τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζονται από τον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη τους. Οι
ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και σε δηµοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής κατά το µέρος που οι σκοποί τους περιλαµβάνουν και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
3. Τυχόν υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του άρθρου 277 του π.δ.
410/95 δύνανται είτε να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν µε ειδικό σκοπό
την τηλεθέρµανση, διεπόµενες από τις διατάξεις του ν.1069/80. Η προσαρµογή του καταστατικού τους γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, εφαρµοζοµένων αναλογικά
των διατάξεων του άρθρου 109 του παρόντος.
4. Με απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου µπορεί υπάλληλοι του δήµου να
αποσπώνται σε δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ. του οικείου
δήµου, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ετήσιας
παράτασης.
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Άρθρο 112: Ειδικές ρυθµίσεις
1. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα, που υλοποιούνται
από τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται
από το νέο νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, τα
οποία θεωρούνται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που
απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά. Στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται όσες απορρέουν από συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους. Οι συµβάσεις του προσωπικού ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, ανανεώνονται από το νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
2190/94, όπως ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, καθώς και µονοµετοχικών ανωνύµων εταιριών του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ.

8.2. Ν. 3463/06 «Ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων»
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ : Ι∆ΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 226 : Σύσταση ιδρύµατος
∆ηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα όπως, βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, µουσεία ή άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα, συνιστώνται, ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µε προεδρικό διάταγµα, που ορίζει το σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, την περιουσία, που
αφιερώνεται σε αυτό και το όνοµα του ιδρύµατος.
Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α και του αρµόδιου
καθ' ύλην Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές, για κάθε κατηγορία ιδρυµάτων,
διατάξεις.
Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων απαιτείται περαιτέρω η
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέ-
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ρειας. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται οι
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.24
Άρθρο 227 : ∆ιοίκηση
1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο που απαρτίζεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή µη πρόσωπο
που ορίζεται από αυτούς ως πρόεδρος και από έξι (6) έως δέκα (10) µέλη που εκλέγονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Ένα από τα µέλη αυτά εκλέγεται από το
διοικητικό συµβούλιο ως αντιπρόεδρός του.
2. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ένας τουλάχιστον σύµβουλος τοπικού διαµερίσµατος στην περίπτωση που η έδρα του ιδρύµατος βρίσκεται εντός αυτού, ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ιδρύµατος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα
(10) εργαζόµενοι. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του ιδρύµατος ή και πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύµατος.
3. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει σύµβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί εκλέγεται σύµβουλος της πλειοψηφίας.
4.. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ιδιώτες
που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστηµα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή
24

Προστέθηκε µε το άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 3801/09.
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σε κάποιο από τα πληµµελήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 146.
6. Τα υφιστάµενα διοικητικά συµβούλια των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων θα
συνεχίσουν να λειτουργούν µε την ίδια σύνθεση έως ότου προσαρµοστούν οι συστατικές τους πράξεις προς τις διατάξεις του παρόντος και πάντως όχι πέραν της λήξης της
θητείας των µελών τους.
Άρθρο 228 : Συµµετοχή δωρητών στη διοίκηση
1. ∆ωρητές ιδρυµάτων, που έχουν επιφυλάξει το δικαίωµα να συµµετέχουν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, είτε ως µέλη των διοικητικών συµβουλίων είτε να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτών, ασκούν τα δικαιώµατα αυτά, όπως ορίζεται κάθε φορά
µε το προεδρικό διάταγµα σύστασης. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγµα σύστασης του ιδρύµατος εκδίδεται και µε πρόταση του Υπουργού ΟΙ.Ο.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και όταν σε διάταξη τελευταίας βουλήσεως, µε την οποία αφήνεται περιουσία σε ίδρυµα, έχουν επιφυλαχθεί ανάλογα δικαιώµατα υπέρ των εκτελεστών της διαθήκης ή άλλων προσώπων.
Άρθρο 229 : Εκλογή και θητεία των µελών των διοικητικών συµβουλίων
1. Η εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει
σε κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. Μέσα σε έναν µήνα από την
εγκατάσταση των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν µήνα
από τη λήξη της θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κάθε
ιδρύµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των
άρθρων 90 και 109.
2. Τα µη αιρετά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται
ενώπιον του δηµάρχου.
3. Οι θέσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της
δηµοτικής περιόδου καλύπτονται µε µέλη που εκλέγει το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, αφότου η θέση έµεινε κενή.
4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό µε τη λειτουργία του ιδρύµατος, ύστερα
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από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 εφαρµόζονται αναλόγως και για την
αναπλήρωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Άρθρο 230 : Έξοδα παράστασης - Αποζηµίωση µελών
1. Το αξίωµα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου είναι τιµητικό και άµισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται αµοιβή στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για οποιαδήποτε
υπηρεσία τους προς το ίδρυµα. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου που ανήκουν στο
προσωπικό του, µε οποιαδήποτε σχέση, εισπράττουν τις αποδοχές τους.
2. Με απόφαση των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και ΟΙ.Ο., ύστερα από γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ
µπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του
διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους υπερβαίνει τα τριακόσιες χιλιάδες € (300.000). Τα ανωτέρω έξοδα δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου
δηµάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.
3. Στον πρόεδρο, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, εκτός από τον δήµαρχο, τον αντιδήµαρχο, τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου
και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση, για κάθε
συνεδρίαση και µέχρι τρεις µηνιαίως, κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης, για κάθε συνεδρίαση, ανέρχεται στο ένα τοις
εκατό (1%) των µηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου δηµάρχου ή προέδρου της
Κοινότητας. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαµβάνουν έξοδα παράστασης δεν
δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού
συµβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.
Άρθρο 231 : Αναπλήρωση του προέδρου - Απαρτία του διοικητικού συµβουλίου
1. Αναπληρωτής του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου είναι ο αντιπρόεδρος του.
2. Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 εφαρµόζονται και στην περίπτωση
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αυτή.
Άρθρο 232 : Εκτελεστική επιτροπή
Σε κάθε ίδρυµα υπάρχει τριµελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και δύο µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωµατικά µέλη της εκτελεστικής επιτροπής, εκλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο µε σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή γίνεται ευθύς µόλις το διοικητικό συµβούλιο συγκροτηθεί σε σώµα.
Άρθρο 233 : Αρµοδιότητες
1. Το διοικητικό συµβούλιο, ο πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς
τη διοίκηση του ιδρύµατος, τις αρµοδιότητες δηµοτικού συµβουλίου, δηµάρχου και δηµαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως.
2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί µε πράξη του που δηµοσιεύεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 87 να µεταβιβάσει ορισµένες από τις αρµοδιότητες του σε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στον γενικό διευθυντή, που τυχόν
προβλέπεται από τον οργανισµό του ιδρύµατος ή σε άλλο ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλό του.
Άρθρο 234 : Λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου και εποπτεία
1. Τα θέµατα, τα σχετικά µε τις εργασίες του διοικητικού συµβουλίου, την πρόσκληση
των µελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούµενη για τη
λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του,
το κώλυµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που
αφορούν το δηµοτικό συµβούλιο, τη δηµαρχιακή επιτροπή και τα µέλη τους.
2. Οι κανονισµοί λειτουργίας των ιδρυµάτων και οι οργανισµοί εσωτερικής υπηρεσίας
καταρτίζονται από τα διοικητικά συµβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δηµοτικά ή
κοινοτικά συµβούλια. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ., καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας
των ανωτέρω νοµικών προσώπων. Κάθε νοµικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισµό
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Λειτουργίας του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση.25
3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον
απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή
κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε
στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 235 : Πόροι
Πόροι των ιδρυµάτων είναι ιδίως:
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου ή της Κοινότητας,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύµατα,
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
Άρθρο 236 : Οικονοµική διοίκηση
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή
υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα.
2. Εξαιρούνται από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου τα ιδρύµατα, που διέπονται από τους νόµους «περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ
κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών», για τα
οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των νόµων αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται από τον παρόντα.
3. Τα ιδρύµατα, που παίρνουν επιχορήγηση από άλλες πηγές, την εγγράφουν χωριστά
στα έσοδα του προϋπολογισµού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στα ιδρύµατα για την
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εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτόν ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισµού.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ΕΣ∆∆Α
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ο τρόπος της διαχείρισης φαρµάκων, τροφίµων και υλικού των ιδρυµάτων και ο έλεγχός της.
Άρθρο 237 : Κατάργηση
1. Τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα καταργούνται µε τον ίδιο τρόπο που συστάθηκαν και η περιουσία τους περιέρχεται στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα που τα σύστησε. Τις
ιδιωτικές περιουσίες, που έχουν περιέλθει στο ίδρυµα µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, µε την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την
επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί
ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό.
2. Το προσωπικό που υπηρετεί στα ιδρύµατα που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/81, όπως ισχύει.
Άρθρο 238 : Ιδρύµατα ΟΤΑ που συνενώνονται
1. Οι ΟΤΑ που προκύπτουν από συνένωση άλλων ΟΤΑ υπεισέρχονται αυτοδικαίως
από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
∆ήµων ή Κοινοτήτων που καταργούνται µε τη συνένωση ως προς τα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα του άρθρου 226, που έχουν συσταθεί από τους συνενούµενους ΟΤΑ.
2. Τα ανωτέρω δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο ΟΤΑ
από την έναρξη της λειτουργίας του.
3. Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή αυτού του άρθρου.
Άρθρο 239 : Σύσταση δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου
1. Τα δηµοτικά και κοινοτικά Ν.Π.∆.∆. συνιστώνται µε απόφαση των οικείων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισµένης δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των
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αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευµατικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, µουσείων κ.α.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη νοµιµότητα της σχετικής απόφασης του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και εκδίδει την πράξη σύστασης του νοµικού προσώπου, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
3. Στην απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη σύσταση του νοµικού
προσώπου ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι.
4. Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για τα οποία απαιτείται άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Με όµοια απόφαση, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.26
Άρθρο 240 : ∆ιοίκηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο,
που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων
του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών
υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα αποσταλεί η
σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν
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η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους,
ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία27. Στις περιπτώσεις που
το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, ο
δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος
αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε
την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού
συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε
κάθε δηµόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 236 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα αυτά. Τα θέµατα, τα σχετικά
µε τη λειτουργία του νοµικού προσώπου ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνουν τα
δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια. Τα νοµικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταµειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταµειακή υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ.
Άρθρο 240 Α΄
Στα Ν.Π.∆.∆. των ∆ήµων µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων µπορεί να συνιστάται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆., η οποία εγκρίνεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, τριµε-
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λής εκτελεστική επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233
του νόµου αυτού 28.
Άρθρο 241 : Συγχώνευση - κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
1. Η συγχώνευση δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών προσώπων σε ένα νοµικό πρόσωπο,
συναφούς σκοπού, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και
δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Ε.τ.Κ., το νέο νοµικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και
χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο.
Με απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δηµοτικό ή κοινοτικό νοµικό
πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις µεταφέρονται µε τον ίδιο τρόπο στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές µε την ίδια απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως, το προσωπικό µε την ίδια σχέση µε την
οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα.
Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νοµικό πρόσωπο χωρίς καµία ειδικότερη
διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.
2.α. Είναι δυνατόν επίσης δηµοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα να συγχωνεύονται µε δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα, εφόσον επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή κοινωφελή σκοπό. Περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 96 παρ. 1 του α.ν. 2039/39 (ΦΕΚ 455 Α΄)
εξακολουθεί και µετά τη συγχώνευση να αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης,
διακεκριµένο από την υπόλοιπη περιουσία, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ανωτέρω αναγκαστικού νόµου.
β. Η ανωτέρω συγχώνευση γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµ-
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βουλίου και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.. Από τη δηµοσίευση της τα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα υποκαθίστανται αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τα ιδρύµατα.
γ. Οι θέσεις του προσωπικού των απορροφώµενων δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών
προσώπων µεταφέρονται αυτοδικαίως στα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα και εντάσσονται στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η ένταξη γίνεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και ειδικότητα και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγή θέση. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν από την έναρξη ισχύος του
άρθρου αυτού.
δ. Με την ίδια διαδικασία της παρ. β΄ της παρούσης, η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, περιέρχεται στα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα.
Για καθένα από τα ακίνητα που περιέρχονται στην περιουσία του, το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από την οποία προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
Η πράξη αυτή αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία
των Υποθηκοφυλακείων. Οι ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στα ανωτέρω
ιδρύµατα εξακολουθούν και µετά τη συγχώνευση να διατίθενται αποκλειστικά για το
σκοπό, για τον οποίο αφιερώθηκαν.
ε. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και οι δαπάνες µισθοδοσίας του
προσωπικού των δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών προσώπων, µετά τη συγχώνευση
τους µε δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα και µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους που
πραγµατοποιείται η συγχώνευση, βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των ιδρυµάτων,
στους οποίους µεταφέρονται οι πιστώσεις των απορροφώµενων Ν.Π.∆.∆. µε απόφαση
του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Για τα επόµενα έτη οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των δηµοτικών ή κοινοτικών ιδρυµάτων.
3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.. Από τη δη-
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µοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως
στο ∆ήµο ή την Κοινότητα, που τα σύστησε.
4. Νοµικά πρόσωπα τα οποία µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη µετά τη δηµοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει
προϋπολογισµό και απολογισµό για δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, καταργούνται. Η
σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται
στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/1981,
όπως ισχύει.
Άρθρο 242 : Έξοδα παράστασης - Αποζηµίωση µελών
1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες € (300.000). Το ύψος των εξόδων
παράστασης καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και ΟΙ.Ο., µετά από
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ. Τα ανωτέρω έξοδα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις
εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
2. Στον πρόεδρο και στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου, εκτός από τον δήµαρχο, τον αντιδήµαρχο, τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου και
τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το µήνα, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο
ένα τοις εκατό (1%) των µηνιαίων εξόδων παράστασης των δηµάρχων ή των προέδρων
της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαµβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου.
Άρθρο 243 : Σχολικές Επιτροπές
1. Σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
µονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νοµικά πρόσωπα δη-
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µοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α΄),
όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών µονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για
τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που το οικείο δηµοτικό συµβούλιο δεν συγκροτεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα τη σχολική επιτροπή δηµόσιου σχολείου, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απευθύνει σχετικό έγγραφο στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, στο διοικητικό συµβούλιο συλλόγου γονέων και στην αντίστοιχη µαθητική κοινότητα για την υπόδειξη
των εκπροσώπων τους εντός τακτής προθεσµίας. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας συγκροτεί τη σχολική επιτροπή, ορίζοντας κατά την κρίση του ως µέλη αυτής, έναν δηµότη, έναν από τους γονείς των µαθητών του σχολείου και έναν µαθητή.
3. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές
εκτιµώνται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ. Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών
µονάδων και Ι.Ε.Κ. σε διδακτήριο ή συγκρότηµα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή, στην οποία συµµετέχει και ο ∆ιευθυντής του Ι.Ε.Κ..
4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες
διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από
τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων µε βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται
αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων.
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5. Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές
επιτροπές διέπονται από την 13172/24.3.95 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών
ΕΣ∆∆Α, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΠΕΧΩ∆Ε, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 244 : ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία
1. Λιµενικά Ταµεία που συνιστώνται, ως δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 239 επόµενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.
2. Στη διοίκηση των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταξύ των προσώπων που ορίζονται
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
240, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάµενος της λιµενικής αρχής της έδρας
του νοµικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάµενος
της πλησιέστερης προς αυτήν λιµενικής αρχής.
3. Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιµενικού ταµείου
εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός ΟΤΑ, αυτό αποκτά διαδηµοτικό χαρακτήρα. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου, ορίζεται σε εννέα (9) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο ΟΤΑ, έντεκα (11) στα
όρια τριών ΟΤΑ και µέχρι δεκαπέντε (15) στα όρια περισσοτέρων των τριών ΟΤΑ
Ο αριθµός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συµµετέχοντες ΟΤΑ προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, δια του αριθµού των µετεχόντων ΟΤΑ29. Σε περίπτωση κατά την οποία
προκύπτει υπόλοιπο προς συµπλήρωση του αριθµού των µελών, οι αντίστοιχες θέσεις
του διοικητικού συµβουλίου κατανέµονται ανά µία στους συµµετέχοντες ΟΤΑ µε το
µεγαλύτερο πληθυσµό.
Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύπτει αριθµός µεγαλύτερος των µελών του διοικητικού συµβουλίου, ο αριθµός των αιρετών µειώνεται µε αφαίρεση εκπροσώπων των
πληθυσµιακά µικρότερων ΟΤΑ και σε περίπτωση νησιών µε αφαίρεση κατά πρώτον
των εκπροσώπων των πληθυσµιακά µικρότερων ΟΤΑ του νησιού, στο οποίο βρίσκεται
η έδρα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.

29

Αντικατέστησε τη λέξη «δήµων» (άρθρο 20, παρ.17 του ν. 3731/08).
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Ο πρόεδρος των ανωτέρω νοµικών προσώπων και τα µη αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου της έδρας του νοµικού
προσώπου.
4. Όπου στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, αναφέρεται δηµοτικό συµβούλιο ή δήµαρχος, για τα νοµικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το συµβούλιο και ο δήµαρχος της έδρας του νοµικού προσώπου.
5. Στα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 3 είναι δυνατόν να προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας η λειτουργία αυτοτελών γραφείων εκτός της έδρας του νοµικού προσώπου.
6. Είναι δυνατή η µεταφορά της έδρας του νοµικού προσώπου της παραγράφου 3 σε
παραλιµένια περιοχή µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και απόφαση των
συµβουλίων των ΟΤΑ που συµµετέχουν. Η µεταφορά της έδρας γίνεται µε τον ίδιο
τρόπο που ορίστηκε.
7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 252 : Ορισµοί - διακρίσεις
1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις παρακάτω ειδικότερες
ρυθµίσεις. Οι επιτρεπόµενες µορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής:
α. ∆ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις,
β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ.
2. ∆ήµος ή Κοινότητα µπορεί να συνιστά δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών µε αντίστοιχου περιεχοµένου αρµοδιότητες αυτών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου
254 παράγραφος 1.
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3. Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ συνιστώνται είτε µόνον από έναν ή περισσότερους ∆ήµους ή Κοινότητες είτε µε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, σύµφωνα µε τις παρακάτω διακρίσεις. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
α. Οι ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται από περισσότερους ∆ήµους ή Κοινότητες
είτε µε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται επιχειρήσεις ΟΤΑ, εφόσον τα νοµικά αυτά πρόσωπα διαθέτουν την πλειοψηφία
του εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο εταιρικό κεφάλαιο µπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στην εταιρεία της µορφής αυτής είναι δυνατή η συµµετοχή του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆.
β. Οι ανώνυµες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µόνον ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων
τους ή και της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης ανάπτυξης του ∆ήµου ή της Κοινότητας,
καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα ή την εφαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαδηµοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ θεωρούνται και εκείνες στις οποίες συµµετέχουν µόνο ΤΕ∆Κ αντί των ΟΤΑ α΄ βαθµού 30.
Στην ανώνυµη εταιρεία αυτής της µορφής είναι δυνατή η συµµετοχή και φορέων του
δηµόσιου τοµέα, συνεταιρισµών και ενώσεων αυτών, επιστηµονικών φορέων, επιµελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην περίπτωση αυτή οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.
γ. Για την αξιοποίηση της ακίνητης δηµοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκµετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυµης εταιρείας µόνον από
έναν ∆ήµο ή µία Κοινότητα, η οποία καλείται δηµοτική ή κοινοτική ανώνυµη εταιρεία.
4. Επιχειρήσεις ΟΤΑ που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόµου, οι οποίες διέ-

30

Όπως; ακριβώς συµπληρώθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
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πουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού.
5. Οι επιχειρήσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
6. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή συµµετέχουν σε καµία
άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία οποιασδήποτε µορφής, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται
στο παρόν άρθρο. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τη συµµετοχή τους σε ανώνυµη
εταιρεία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 265 παρ. 2 του παρόντος, ή σε
άλλα εταιρικά σχήµατα, τα οποία ειδικοί κανόνες προβλέπουν για την εφαρµογή εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων.
7. Ιδρύµατα και λοιπά Ν.Π.∆.∆. των ∆ήµων και Κοινοτήτων δεν επιτρέπεται να συνιστούν οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή να συµµετέχουν σε αυτές31.
8. Η ευθύνη ∆ήµου ή Κοινότητας που συµµετέχει σε επιχείρηση ΟΤΑ περιορίζεται κατά το τµήµα της συµµετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
9. Ως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του παρόντος µέρους νοούνται η ΚΕ∆ΚΕ, η ΕΝΑΕ, οι ΤΕ∆Κ, οι Σύνδεσµοι και οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ
Άρθρο 253 : Κανόνες σύστασης
1. Η σύσταση ή η συµµετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής γίνεται µετά από
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυµία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση,
οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου.
2. Της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση αύξησης του
κεφαλαίου ή της εισφοράς του ΟΤΑ στην επιχείρηση.
3. Η εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από ∆ήµο ή Κοινότητα σε
επιχείρηση ΟΤΑ ενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως
31

Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 18 του ν. 3731/08
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ισχύει. Οι εκθέσεις εκτίµησης δηµοσιεύονται στο Τεύχος Β' της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
4. Στις αποφάσεις των ΟΤΑ ή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύσταση ή
συµµετοχή σε επιχείρηση ΟΤΑ περιλαµβάνεται η ειδικότερη κατηγορία επιχείρησης,
στην οποία αυτή εντάσσεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 252. Η αναφορά
της ιδιαίτερης κατηγορίας επιχείρησης γίνεται υποχρεωτικά και στο καταστατικό αυτής,
καθώς επίσης και σε όλα τα έγγραφα που η επιχείρηση απευθύνει προς τρίτους.
5. Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., είναι δυνατόν
να καθορίζονται ειδικότεροι όροι ή προϋποθέσεις που αφορούν το περιεχόµενο της αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για σύσταση ή για συµµετοχή σε
επιχείρηση, τα αναγκαία στοιχεία της οικονοµοτεχνικής µελέτης, η διαδικασία ελέγχου
αυτής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό ζήτηµα αναγκαίο για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 254 : Σύσταση
1. ∆ήµος ή Κοινότητα µπορεί να συστήσει δηµοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση
µε σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόµενων µε τις αρµοδιότητες τους, που αναφέρονται στους τοµείς της
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού και του περιβάλλοντος, µε εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη
λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς
και η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους32.

32

Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 19 του ν. 3731/08
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2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων
σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι µεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής33.
3. Αντικείµενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν µπορούν να αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε µορφή, οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρµοδιότητες,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του παρόντος.
4. Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται
στην Ε.τ.Κ.. Η πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.
Άρθρο 255 : ∆ιοίκηση
1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο
από επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους
από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι
αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του
∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.
2. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται µικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την
εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
3. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρ33

Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 20 του ν. 3731/08
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κεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και
του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που
τους πρότεινε.
4. Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης προσλαµβάνεται διευθυντής µετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισµό
προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από πρόταση του
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.
Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων.
Άρθρο 256 : Έγκριση αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
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στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισµών του εποµένου άρθρου.
2. Για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση
στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί.
Άρθρο 257 : Κανονισµοί - Συµβάσεις
1. Το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους
κανονισµούς:
α. Εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών, µε τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού
κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού.
β. Κανονισµό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα
προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές
του ευθύνες.
γ. Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης µπορεί να συντάσσονται και
άλλοι κανονισµοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής.
2. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών
των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ
Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συντάσσει αντίστοιχους κανονισµούς στο πλαίσιο
των ανωτέρω κανόνων.
Άρθρο 258 : Προσωπικό
1. Το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται µε αυτές µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και προσλαµβάνεται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν
για την πρόσληψη του προσωπικού των ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
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2. Είναι δυνατή, µετά από σχετική αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ προς κοινωφελή επιχείρηση του για δύο (2) έτη, που µπορούν να παραταθούν για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον η σχετική ανάγκη θεµελιώνεται επαρκώς. Η απόσπαση διενεργείται µε
απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας κατόπιν σχετικού αιτήµατος
του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης.
3. Οµοίως, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων, υπό τους αυτούς χρονικούς περιορισµούς της προηγούµενης παραγράφου, από µία κοινωφελή επιχείρηση προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου ΟΤΑ, καθώς και προς δηµοτική ή κοινοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266, µε απόφαση των οικείων διοικητικών συµβουλίων και έγκριση
του δηµάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.
4. Οι αποδοχές των αποσπώµενων υπαλλήλων καταβάλλονται από την επιχείρηση προς
την οποία γίνεται η απόσπαση.
ΤΜΗΜΑ Β΄ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 259 : Χρηµατοδότηση34
1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ για
τις δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση
από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η ενδεχόµενη χρηµατοδότηση τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησης της.
Τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο
ΟΤΑ και η κοινωφελής επιχείρηση, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των µερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συµφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόµενο συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ τους.
2. Για τη χρηµατοδότηση της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του ΚώΝ. 3979/11, άρθρο 44, παρ. 6. Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του
ν. 3463/06 στη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόµενες
υπηρεσίες περιλαµβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες µισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

34
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δικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο
πρόγραµµα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης προς άλλη επιχείρηση ΟΤΑ.
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι
δυνατή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφερόµενων
υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του.
4. Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., µπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραµµα
δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισµού του ύψους της χρηµατοδότησης, οι
προϋποθέσεις αναθεώρησης του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
5. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύσταση της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνον σε επενδυτικό πρόγραµµα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόµενης απολύτως της χρησιµοποίησης του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.
6. Ο οικείος ΟΤΑ µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς
αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση
των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου
ΟΤΑ επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησης τους.
7. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις.
Άρθρο 260 : ∆ιαχείριση
1. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπο-
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λογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση.
2. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό
έτος.
3. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχειρήσεως από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού
του οικείου ΟΤΑ.
4. Έως το τέλος Απριλίου του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε σχετική έκθεση των ελεγκτών του
άρθρου 261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης.
Στις ως άνω εκθέσεις περιλαµβάνεται ειδική αναφορά σχετικά µε την εκτέλεση του
προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του παρόντος. Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού.
5. Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει
αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων.
6. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ' κατηγορίας κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση,
µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται για τη
βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται στο
∆ήµο ή στην Κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.
Μετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου η εκτέλεση των κοινωφελών έργων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση,
για λογαριασµό του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή να διατεθούν τα καθαρά κέρδη της επι-
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χείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το ∆ήµο ή την Κοινότητα ή την παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες.
8. Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, εκτιµώντας τους
στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της, µπορεί να κρατήσει µέχρι
δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετης αµοιβής. Τα κριτήρια και η
διαδικασία καταβολής των αµοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης.
Άρθρο 261 : ∆ιαχειριστικός έλεγχος
1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που
επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε
οικονοµικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε
ανώνυµη εταιρεία. Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) €.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αµοιβής
τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µπορεί επίσης
να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονοµικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου ΟΙ.Ο. µετά
από αίτηµα του Υπουργού ΕΣ∆∆Α ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
3. Για την ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών.
4. Σοβαρή παράβαση των καθηκόντων εκ µέρους των αιρετών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι δυνατόν να συνιστά και πειθαρχικό αδίκηµα κατά τις διατάξεις του
άρθρου 142 του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
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Άρθρο 262 : Λύση
1. ∆ηµοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειας της µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των
δύο (2) ετών.
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
3. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δηµοτικό
ή κοινοτικό συµβούλιο.
Άρθρο 263 : Συγχώνευση
1. ∆ύο ή περισσότερες κοινωφελείς επιχειρήσεις του ίδιου ∆ήµου ή Κοινότητας είναι
δυνατόν να συγχωνευθούν µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του35
2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, η οποία λαµβάνεται µετά από εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, και την εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης, λύονται χωρίς εκκαθάριση οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις και
συστήνεται νέα κοινωφελής επιχείρηση. Η απόφαση αυτή περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 253 παράγραφος 1 και δηµοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 254.
3. Από τη σύσταση της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των καταργούµενων επιχειρήσεων.
4. Το προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων
που συγχωνεύθηκαν µεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις της νέας επιχείρησης.

Σε περίπτωση συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παρ. 11
του άρθρου 269 του ίδιου νόµου (άρθρο 25 του Ν. 3613/07).
35
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Πλεονάζον προσωπικό απολύεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της νέας επιχείρησης. Η
αποζηµίωση του απολυόµενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο ΟΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 264 : Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α καθορίζονται:
α) Τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού, τη θητεία και την αντικατάσταση τους.
β) Τα θέµατα που αφορούν τη σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου
της επιχείρησης, την απαρτία και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, του προέδρου και του διευθυντή της επιχείρησης.
γ) Τα σχετικά µε τη συγχώνευση, λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης.
δ) Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση ή το διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και
κάθε ειδικό θέµα, σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 254 έως 263.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ
Άρθρο 265 : Σύσταση - Λειτουργία
1. ∆ήµοι ή Κοινότητες, µόνοι ή µε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύνανται να συνιστούν ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας
και τις ειδικότερες ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων.
α. Οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές µη προνοµιούχες µετοχές, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο
µπορεί να συµµετέχουν το ∆ηµόσιο και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β. Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Οι
κοινές µετοχές είναι δεσµευµένες ονοµαστικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, και οι προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γ. Αν η επιχείρηση λυθεί, οι ΟΤΑ που συµµετέχουν σε αυτή έχουν δικαίωµα προτίµη-
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σης για την αγορά της εκποιούµενης περιουσίας.
2. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες επιτρέπεται να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες πέραν αυτών του παρόντος άρθρου. Προς τούτο απαιτείται απόφαση του οικείου
συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Οι
∆ήµοι και οι Κοινότητες και οι ανώνυµες εταιρίες της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται
να συµµετέχουν σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες.
3. Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άµεσα ή έµµεσα από ΟΤΑ. Κατ' εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση από
ΟΤΑ νησιωτικών περιοχών ανώνυµης εταιρείας ή ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979,
που αυτοί έχουν συστήσει ή συµµετέχουν κατά πλειοψηφία στο εταιρικό τους κεφάλαιο
για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συγκοινωνιών και µεταφορών, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται ειδική νοµοθετική ρύθµιση.
4. Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, µε εξαίρεση τις αναπτυξιακές Α.Ε., τα ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα, τα δηµοτικά και διαδηµοτικού χαρακτήρα θέατρα που έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας δεν συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις36.
5. ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου βάρους επί ακίνητης περιουσίας που έχει εισφερθεί από ∆ήµο ή Κοινότητα σε ανώνυµη εταιρεία, την οποία
έχει συστήσει ή στην οποία συµµετέχει για την εξυπηρέτηση του καταστατικού της
σκοπού, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
6. Το προσωπικό των ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις προεδρικού διατάγµατος, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ΕΣ∆∆Α, ΟΙ.Ο. και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µετά από γνώµη
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός αφότου ζητηθεί.37

36

Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 21 του ν. 3731/08

Ν. 3731/08, άρθρο 18 : Μέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του ν. 3463/06 προεδρικού διατάγµατος, για την πρόσληψη προσωπικού
των ανωνύµων εταιρειών των ΟΤΑ εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3429/05
(ΦΕΚ 314 Α), Κ.Υ.Α. 53266, ΦΕΚ 1877 β΄, 03/09/09, «Καθορισµός της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού των ανωνύµων εταιρειών των ΟΤΑ α΄ βαθµού».

37
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7. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις
ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το
διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. Σε αυτόν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικές µε
τα αρµόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα
µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισµός, ανάθεση µε διαπραγµάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειµενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Για τις αναθέσεις της παραγράφου αυτής, των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τα
όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις
αυτών.
8. Οι ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις µετά διετία από την ίδρυση τους είναι ζηµιογόνες ή, αν για ισάριθµες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών
κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το
άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό
(50%) του µετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους ΟΤΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό
µεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.
Άρθρο 266 : ∆ηµοτικές και κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δηµοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκµετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυµης εταιρείας µόνο από
ένα ∆ήµο ή µία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δηµοτικό ή
κοινοτικό συµβούλιο. Τα οριζόµενα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο
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(1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου, εκ των οποίων
τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας δεν µπορεί να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου προερχόµενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού ∆ιευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθµίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της µορφής είναι δυνατή η συµµετοχή του ∆ηµοσίου ή άλλων
φυσικών ή νοµικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος
3α του παρόντος, εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ.
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις δηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων
που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθµίσεις των ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ και τον κ.ν. 2190/20.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ : ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 267 : Κανόνες λειτουργίας
1. Οι υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ' εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3274/04 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη
λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, διεπόµενες και από τους
εξής κανόνες:
α) Ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας και η ευθύνη των µελών του οργάνου διοίκησης έναντι αυτής διέπονται, κατ' ανάλογη εφαρµογή, από τις διατάξεις που ισχύουν για
τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο
µπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε εταίρος.
β) Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται µέχρι του ύψους της εισφοράς τους.
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γ) Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συµβάσεων µισθώσεως έργου, καθώς και η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων
κανόνων που ισχύουν για τις δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
δ) Τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας µε τη διπλογραφική µέθοδο για την οικονοµική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την 1/1/2008.38 Σε περίπτωση
που τα βιβλία αυτά τηρούνται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. υποκαθιστούν την οριζόµενη από τον Κώδικα αυτόν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.
2. Εφεξής, η σύσταση από ∆ήµους ή Κοινότητες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, µόνο εφόσον
τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νοµοθετική ρύθµιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο
εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων.
3. Η συµµετοχή αστικών εταιρειών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε προγραµµατικές συµβάσεις, εκτός ρητής αντιθέτου νοµοθετικής ρυθµίσεως, δεν επιτρέπεται.
4. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στη διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας κυρωµένο αντίγραφο της συστατικής τους
πράξης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και για κάθε τροποποίηση αυτής.
5. Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι σε
αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου αυτοί συµµετέχουν, σύµφωνα µε
το καταστατικό τους, δεν αποτελούν επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί
ή καταβάλλεται από ΟΤΑ στο πλαίσιο συµµετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου των
ανωτέρω εταιριών, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόµιµη.39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Άρθρο 268
1. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανά-

38

Όπως; ακριβώς συµπληρώθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

39

Όπως; ακριβώς συµπληρώθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
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θεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόµενων µε το
αντικείµενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισµός του αντικειµένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων € (45.000), και υπό την
προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων ∆ήµου ή Κοινότητας προς µία επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων € (150.000). Οι διατάξεις αυτής
της παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του
πρώτου εδαφίου από τα ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ και
τους συνδέσµους αυτών. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α..
Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά της
παραγράφου αυτής και να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της.
2. Η ανάθεση ειδικότερα εκπόνησης µελέτης προς επιχείρηση ΟΤΑ επιτρέπεται µόνο,
αν αυτή έχει προσωπικό ή συνεργάτες αντιστοίχου τίτλου σπουδών ή ειδικότητας.
3. ∆ήµοι που προκύπτουν από συνένωση άλλων ΟΤΑ υπεισέρχονται αυτοδικαίως από
την έναρξη λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταργούµενων ΟΤΑ, τα οποία προκύπτουν από τη σύσταση ή τη συµµετοχή τους σε επιχείρηση ΟΤΑ.
4. α) ∆ηµιουργείται Μητρώο Επιχειρήσεων ΟΤΑ, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που
αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ΟΤΑ του παρόντος νόµου. Τα
ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις ΟΤΑ στην οικεία Περιφέρεια, η
οποία τηρεί σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται δε µετά από έλεγχο της πληρότητας τους στο ΥΠΕΣ∆∆Α.
β) Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου η οικεία Περιφέρεια εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε επιχείρησης ΟΤΑ που είναι καταχωρηµένη στο
ανωτέρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) µαζί µε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
γ) Επιχείρηση ΟΤΑ δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράξει οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από ΟΤΑ ή φορέα του δηµόσιου τοµέα, αν δεν
υποβάλλει µαζί µε τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά τη βεβαίωση της
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προηγούµενης παραγράφου.
δ) Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.,
ορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής των στοιχείων και έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία
δηµιουργίας και συντήρησης του Μητρώου, ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ειδικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή
τους. Στα κοινοποιούµενα στοιχεία περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι προσλήψεις προσωπικού που οι επιχειρήσεις ΟΤΑ διενεργούν, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου
και ανάθεσης ή ανάληψης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών που αυτές συνάπτουν.
5. Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που συστήνονται από ∆ήµο ή Κοινότητα και πιστοποιούνται ως τέτοια κατά την οικεία νοµοθεσία, έχουν τη µορφή της
κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ. Οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της απευθείας αναθέσεως παροχής υπηρεσιών από ∆ήµο ή Κοινότητα προς
Κ.Ε.Κ., το οποίο έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτό.
6. Η παροχή νοµικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ΟΤΑ είναι αυτοτελής, µη εξαρτώµενη από την ύπαρξη ή µη αντίστοιχης υπηρεσίας του οικείου ΟΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Άρθρο 269 : Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2010, όσες επιχειρήσεις ΟΤΑ, τις
οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συµµετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρµόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση40.

Οι προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ., που κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3463/06 παρατείνονται µέχρι 31.12.08. Στις ρυθµίσεις του άρθρου 269 του ανωτέρω Κώδικα υπάγονται και οι δηµοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολούθησαν να λειτουργούν
και µετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, όπως αυτός οριζόταν στη συστατική τους πράξη
(Ν.3613/7, άρθρο 25, ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
40

Οι προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/06 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263
Α), παρατείνονται από τη λήξη τους ως τις 31.12.2009. Η ανωτέρω προθεσµία ισχύει και για τη
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2. Υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/95 του ίδιου ∆ήµου ή
Κοινότητας είναι δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2010 κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 263.
3. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες
του οικείου ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων, είναι δυνατόν να µεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και
χωρίς αίτηση του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νοµικών του προσώπων. Το
προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου µέχρι 31.12.2005.41 42 43 44 45

µεταφορά προσωπικού σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/07
(Ν.3731/08, άρθρο 21, παρ. 13, ΦΕΚ 263 Α΄, 23/121/08).
Οι προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 21 του ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄), παρατείνονται
από τη λήξη τους µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010 (Ν. 3812, άρθρο 17, ΦΕΚ 234 Α΄, 28/12/09).
α. Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ., εφόσον δεν έχει µεταφερθεί στον οικείο ΟΤΑ, σε νοµικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυµη εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις του ίδιου άρθρου, µπορεί να µεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, µε την ίδια σχέση
εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είναι
οριοθετηµένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, µε εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί
στο Χρηµατιστήριο.
41

β. Η αίτηση µεταφοράς υποβάλλεται εντός προθεσµίας έξι µηνών, η οποία αρχίζει από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Για την αποδοχή της αποφαίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, το
οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο ή το διοικούν το νοµικό πρόσωπο όργανο αντιστοίχως, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της. Περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
γ. Το µεταφερόµενο προσωπικό καταλαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το
ύψος αµοιβής της εργασίας από τις αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, λαµβανοµένης
υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς από τους οποίους προέρχεται. Η σύσταση των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου.
δ. Σε όσες περιπτώσεις η λύση της εργασιακής σχέσης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει γίνει πριν
από την αίτηση µεταφοράς, η αποζηµίωση που έχει καταβληθεί συµψηφίζεται µε το ισόποσο των
αποδοχών του προσωπικού από τον αντίστοιχο φορέα της µεταφοράς του και αποδίδεται από αυτόν στους εκκαθαριστές της οικείας δηµοτικής επιχείρησης ή, αν έχει περατωθεί η εκκαθάριση,
στον οικείο ΟΤΑ (Ν.3613/7, άρθρο 25, ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
Νεώτερη ρύθµιση Ν. 3731/08, άρθρο 42, παρ. 4 «Η µισθοδοσία του µεταφερόµενου προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄), βαρύνει τον προϋπο-
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Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων εδαφίων, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του
άρθρου αυτού, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και στα ΑµεΑ που είχαν προσληφθεί µέχρι 31.12.05 από επιχειρήσεις ΟΤΑ µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ σε εκτέλεση
ειδικού προγράµµατος απασχόλησης του ΟΑΕ∆ και εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και σε άτοµα που προσλήφθηκαν κατ’
εφαρµογή του ν. 2643/98, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις46
Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων εδαφίων, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του
άρθρου αυτού, εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που
έχουν συσταθεί από Συνδέσµους, µέχρι 8.6.06 και λύονται για οποιονδήποτε λόγο. Το
προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών µπορεί να ενταχθεί στους ανωτέρω Συνδέσµους,

λογισµό τους και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
42 Νεώτερη ρύθµιση Ν. 3812, άρθρο 17, ΦΕΚ 234 Α΄, 28/12/09), παρ. 2.α. Στους φορείς στους
οποίους µπορεί να µεταφερθεί το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 25 του
ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α) περιλαµβάνονται και οι δήµοι της χώρας, καθώς και τα Ν.Π.∆.∆. αυτών.
β. Η µεταφορά συντελείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.
Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου, η εξάµηνη προθεσµία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
3613/07 αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
γ. Αρµόδιο όργανο για την αποδοχή της σχετικής αίτησης είναι το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ή το
διοικούν όργανο του νοµικού προσώπου.
Οι δεδουλευµένες αποδοχές, περιλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ και το οποίο απολύεται ή µεταφέρεται κατ' εφαρµογή του άρθρου 269 του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06, ΦΕΚ 114 Α), καταβάλλονται από τους οικείους δήµους και κοινότητες, εφόσον το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του αποφασίσει αιτιολογηµένα, ότι υφίστανται οι απαιτούµενοι για το σκοπό
αυτόν πόροι (Ν. 38019/09, άρθρο 42, παρ.2, ΦΕΚ 163 Α/4-9-09)
43

Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/06, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ, του οποίου οι συµβάσεις µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύµφωνα µε το π.δ.
164/04, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.05 οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους (Ν. 38019/09, άρθρο 42, παρ.2, ΦΕΚ 163 Α/4-9-09)
44

Στις ρυθµίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ. (ν. 3463/06), καθώς και
της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α '), όπως ισχύουν, υπάγονται και οι δικηγόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί µε σχέση έµµισθης εντολής µέχρι 31.12.05. Οι προθεσµίες της παρ.
2 περίπτωσης β του άρθρου 25 του ν. 3613/07 αρχίζουν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
(Ν. 38019/09, άρθρο 42, παρ. 3, ΦΕΚ 163 Α/4-9-09)
45

46

Όπως προστέθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 22 του ν. 3731/08
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ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. τους. Το υπόλοιπο προσωπικό κατανέµεται στους ∆ήµους και στις Κοινότητες, που είναι µέλη του Συνδέσµου, κατ’ αναλογία των αιρετών
αντιπροσώπών τους, οι οποίοι µετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου47,48.
4. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου αυτών καταλαµβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου συνιστώµενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς
τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαµβανοµένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους49, 50.
5. Η απόφαση µεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν (1) µήνα από τη σύσταση
της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις

Τα εδάφια αυτά προστέθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-207).

47

Ν. 3731/08, άρθρο 18 : Η κατανοµή, σε ∆ήµους και Κοινότητες, προσωπικού, που προέρχεται
από επιχειρήσεις Συνδέσµων, που λύθηκαν µέχρι 8.6.06 και η οποία έγινε κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3536/07 θεωρείται νόµιµη, αφότου ελήφθη η σχετική απόφαση,
και για όσες περιπτώσεις δεν συντελέστηκε κατ’ αναλογία συµµετοχής των αιρετών αντιπροσώπων των οικείων ΟΤΑ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου.
48

Ν. 3838, (ΦΕΚ 49 β΄, 24/03/10), παρ 2: Το προσωπικό κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων,
οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης και εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία παύσης των
πληρωµών της επιχείρησης απασχολείτο σε αυτή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας προς κάλυψη των αναγκών του οικείου δήµου
ή των νοµικών του προσώπων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του
Κ.∆.Κ.
49

Ν. 3870, ΦΕΚ 138 Α΄, 09/08/2010, άρθρο 18, παρ. 2: Στις ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α:), που προβλέπουν τη δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού, µε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, εφόσον απασχολείται µε την υλοποίηση κοινοτικών
προγραµµάτων. Στη προκειµένη περίπτωση, η εφαρµογή της δυνατότητας µεταφοράς προσωπικού, ισχύει υπό τον όρο η υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων να συνεχίζεται υπό άλλη
κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου ∆ήµου.
Στις ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3838/10, (ΦΕΚ 49 Α΄) που προβλέπουν τη δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού, µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. κοινωφελούς επιχείρησης που έχει
πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, εφόσον απασχολείται µε την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων που συνεχίζονται από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου ΟΤΑ.
50
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εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.51
6. Η αποζηµίωση του απολυόµενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρµογής, λύσης ή απόσχισης κλάδου αµιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/95, η οποία
λαµβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρµογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της µορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του
παρόντος συνεπάγεται, σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη, µείωση του αναγκαίου αριθµού προσωπικού για τη λειτουργία της»52
8. Υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/95 είναι δυνατόν, έως
την 31.12.2010 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παρ. 2, να µετατραπούν, ως
προς τους εµπορικούς ή βιοµηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ ή σε δηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυµες εταιρίες, µε
ανάλογη εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20.
Στη νέα εταιρία είναι δυνατή η µεταφορά προσωπικού της αµιγούς επιχείρησης, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και ύστερα από πρόταση του
διοικητικού συµβουλίου της νέας εταιρίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των ρυθµίσεων
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.53, 54

51

Όπως; ακριβώς αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

52

Όπως; ακριβώς αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

53

Όπως; ακριβώς αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

Ν. 3731/08, άρθρο 18 : Στις ρυθµίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ.,
καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07 υπάγεται και το προσωπικό, που είχε
προσληφθεί σε αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µέχρι 31.12.05 και απησχολείτο
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείες αυτές λυθούν µέχρι 31.12.09 και υπό την
προϋπόθεση, ότι η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε ∆ήµους ή Κοινότητες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αυτών.
54

β. Στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 3649/08 (ΦΕΚ 39 Α΄), για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή
καταστεί ληξιπρόθεσµες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εντάσσονται και οι αστικές
εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η πλειοψηφία του κεφαλαίου των οποίων, δια των εταιρικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε ∆ήµους ή Κοινότητες και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών. Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγµατοποιείται
εφάπαξ ή σε δόσεις έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δέκατου µήνα από τη δηµοσίευση του
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9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση διαδηµοτικών ή
διακοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 285 του π.δ. 410/95. Υφιστάµενες επιχειρήσεις αυτής της µορφής συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, διεπόµενες από την οικεία νοµοθεσία. Σε περίπτωση λύσης αυτών, εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις των παραγράφων 3 έως 6
του παρόντος άρθρου. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση λύσης υφιστάµενων ανωνύµων εταιρειών του π.δ. 410/95, καθώς και αστικών µη
κερδοσκοπικών εταιρειών, των οποίων εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νοµικά
τους πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η σύσταση νέας επιχείρησης
ΟΤΑ από τους αυτούς εταίρους µε την ίδια νοµική µορφή και µε τους αυτούς καταστατικούς σκοπούς.
10.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση κατασκευαστικών επιχειρήσεων από ∆ήµους ή Κοινότητες. Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις ΟΤΑ αυτής
της µορφής λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική
τους πράξη, µετατρεπόµενες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας νοµοθεσίας, εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, είτε σε
ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ είτε σε δηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες, υπέχοντας
τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
β. Σε επιχείρηση της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν ο ΟΤΑ που την έχει συστήσει ή συµµετέχει σε αυτή να αναθέσει µε απόφαση του οικείου συµβουλίου απευθείας την κατασκευή έργου ή τις εργασίες συντήρησης έργου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 268.
11. Η εισφορά και η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων ΟΤΑ που προσαρµόζονται ή µετατρέπονται ή συγχωνεύονται ή λύονται ή διασπώνται, συµπεριλαµβανοµένης και της απόσχισης κλάδου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού,
κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή τη µεταβίβαση στοιχείων
ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, όπως και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη ή µεταγραφή αυτής, που απαιτούνται για την προσαρµογή ή τη µετατροπή της επιχείρησης
παρόντος νόµου. Η υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων διενεργείται µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, του µήνα δηµοσίευσης θεωρουµένου ως πρώτου.
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απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου.55
12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΟΙΚ.Ο.56 καθορίζεται η διαδικασία
λήψης και εφαρµογής της απόφασης προσαρµογής του καταστατικού επιχείρησης κατά
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα σχετικά µε τη λύση και εκκαθάριση των επιχειρήσεων που δεν προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
13. Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε
προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για
χρέη της δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το ∆ηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων57
Άρθρο 270 : Γενικές µεταβατικές ρυθµίσεις58
1. Επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου εξακολουθούν µέχρι τη συγχώνευση, λύση ή µετατροπή τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις
του π.δ. 410/95.
2. Το Μητρώο Επιχειρήσεων του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α΄) ενσωµατώνεται στο αντίστοιχο µητρώο του άρθρου 268 παράγραφος 4 του παρόντος από
την έναρξη εφαρµογής του.
3. Προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες συνάπτονται µέχρι την έναρξη εφαρµογής του
παρόντος και στις οποίες συµµετέχουν και ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, ισχύουν µέχρι οριστικής εκτελέσεως του αντικειµένου τους.
4. Οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του π.δ. 410/95, σε
δηµοτικές επιχειρήσεις ασκούνται µέχρι την προσαρµογή του καταστατικού τους στις
διατάξεις του παρόντος.

55

Όπως; ακριβώς αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
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Όπως; ακριβώς συµπληρώθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

57

Όπως; ακριβώς συµπληρώθηκε από το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).

Οι δύο τελευταίες παράγραφοι προστέθηκαν µε το άρθρο 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄,
23/11/07).
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5. Αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες είχε ανατεθεί σύµφωνα µε
το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, συνεχίζουν να λειτουργούν έως τη λήξη
του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες ιδρύθηκαν,
καθώς και από τους όρους του καταστατικού τους. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, και 6 του άρθρου 269 εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων
µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας τους.
6. Για τις δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995, συµπεριλαµβανοµένων και των αστικών εταιρειών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες δεν
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη συγκεκριµένος χρόνος λειτουργίας, αυτός λήγει
µε την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος59.
Νέες διατάξεις
1.α. Οι αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί πριν από τη
δηµοσίευση του ν. 3463/06, µε σκοπό τη διαχείριση κοινωνικών προγραµµάτων στους
ΟΤΑ, η οποία προβλέπεται από τα Π.Ε.Π. και το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους
ΟΤΑ πρώτου βαθµού για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.
1.β. Υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, οι οποίες έχουν ως
σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια ή συναφείς σκοπούς, εφόσον υλοποιούν
αντίστοιχα προγράµµατα και µετά την προσαρµογή του καταστατικού τους, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 269 του ν. 3463/06, διατηρούν τον ίδιο Α.Φ.Μ.
Σε περίπτωση συγχώνευσης, αποδίδεται στη νέα εταιρεία ο Α.Φ.Μ. εκείνης από τις
συγχωνευόµενες που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
2.α. Προσωπικό αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης, το οποίο έχει τριετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία σε αυτήν, δύναται να µεταφερθεί, ύστερα
από αίτησή του και µε την ίδια σχέση εργασίας, στον οικείο ∆ήµο, µε απόφαση του οικείου ∆ηµάρχου.

59

Προστέθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 23 του ν. 3731/08
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2.β. Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχει
τα αντίστοιχα προσόντα ή, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή οι υπάρχουσες
δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, συνιστώµενες
µε την απόφαση µεταφοράς, και µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου, ανάλογα µε τα προσόντα του. Σε περίπτωση σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, η σχετική
απόφαση του ∆ηµάρχου δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
2.γ. Το προσωπικό που θα µεταφερθεί κατά τα ανωτέρω διέπεται, ως προς τους όρους
και το ύψος της αµοιβής εργασίας του, από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό του οικείου ΟΤΑ
2.δ. Η δηµοτική επιχείρηση από την οποία πραγµατοποιείται η κατά τα ανωτέρω µεταφορά προσωπικού δεν υποχρεούται να καταβάλει στο µεταφερόµενο προσωπικό οποιαδήποτε αποζηµίωση.
2.ε. Η προϋπηρεσία προσωπικού αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας που µεταφέρθηκε σε ∆ήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.
2130/93 (ΦΕΚ 62 Α΄), καθώς και όσων µεταφέρονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος στις
δηµοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται, θεωρείται διανυθείσα στο ∆ήµο για
όλες τις συνέπειες.60
3. Το προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του Γ΄
ΚΠΣ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση
εργασίας, στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ µέχρι τη λήξη τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄)61.
4. Ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. µπορούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν κοινωνικά προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013, ως και την 31.12.2010, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των κοινωφελών επιχειρήσεων των οικείων Ο.Τ.Α. που
θα αναλάβουν τα ανωτέρω προγράµµατα.
5. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α), για την
εφαρµογή του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι
60

Συµπληρωµατική διάταξη (άρθρο 25 του ν. 3613/07, ΦΕΚ 263 Α΄, 23/11/07).
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Νέα διάταξη άρθρο 21, παρ.10 του Ν. 3731/08
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και την 30.4.09, εφόσον, εν τω µεταξύ, το πρόγραµµα δεν έχει υποκατασταθεί από το
αντίστοιχο νέο του Ε.Σ.Π.Α.
Μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία ισχύουν οι λοιπές ρυθµίσεις της ίδιας παραγράφου, ανεξαρτήτως κατάρτισης σχετικών προγραµµατικών συµβάσεων, υπό την
προϋπόθεση, ότι το ανωτέρω πρόγραµµα εξακολούθησε υλοποιούµενο.
6. Υφιστάµενες δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του
ν. 3463/06, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίηση του από την προηγούµενη παράγραφο (παράταση).
6.1. Ν. 3905, ΦΕΚ 219 Α΄, 23/12/10), άρθρο 51, παρ. 4: ∆ηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού εξακολουθούν να λειτουργούν µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς που τις διέπει µέχρι 30.6.2011
7. Απαιτήσεις και οφειλές από προγραµµατικές συµβάσεις, που έχουν συναφθεί µε
διάρκεια ισχύος τους µέχρι την 31.12.09, καθώς και συµβάσεις µίσθωσης κινητών ή
ακινήτων, µε τη συµµετοχή αµιγών δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων του π.δ.
410/95, µετά τη µετατροπή αυτών σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, εισπράττονται και αποπληρώνονται αντίστοιχα από τις νέες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν προέρχονται από
δραστηριότητα που δεν προβλέπεται πλέον στους σκοπούς αυτών. ∆ηµοτική ή κοινοτική ανώνυµη εταιρεία (µονοµετοχική), µπορεί να εισπράττει ή να αποπληρώνει ανάλογες απαιτήσεις και οφειλές, µόνο εάν προέρχονται από την αξιοποίηση της ακίνητης
δηµοτικής ή κοινοτικής περιουσίας, ή την εκµετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (άρθρο
45, παρ. 4 ν. 3731/08).
8. Συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί από πρωτοβάθµιους ΟΤΑ, µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, µε τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή και διαχείριση αποβλήτων,
καθώς και αντίστοιχου περιεχοµένου συµβάσεις µε αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές ή
διαδηµοτικές επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 270 του Κ.∆.Κ. (ν. 3463/06), θεωρούνται νόµιµες. Καταλογισµοί
που έχουν γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων, από την ανωτέρω αιτία, αίρονται.
9.1. Οι δεδουλευµένες αποδοχές, περιλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών,
του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία
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του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ και το οποίο απολύεται ή µεταφέρεται
κατ' εφαρµογή του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ. (ν. 3463/06, ΦΕΚ 114 Α), καταβάλλονται
από τους οικείους δήµους και κοινότητες, εφόσον το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του αποφασίσει αιτιολογηµένα,
ότι υφίστανται οι απαιτούµενοι για το σκοπό αυτόν πόροι.
9.2. Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/06, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ, του οποίου οι συµβάσεις µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύµφωνα µε το π.δ. 164/04, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.05
οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους.
9.3. Στις ρυθµίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ., καθώς και
της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α '), όπως ισχύουν, υπάγονται και
οι δικηγόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί µε σχέση έµµισθης εντολής µέχρι 31.12.05. Οι
προθεσµίες της παρ. 2 περίπτωσης β του άρθρου 25 του ν. 3613/07 αρχίζουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου (άρθρο 42, παρ. 1, 2, 3 του Ν.3801/09).
10. Μεταφορά υπαλλήλων δηµοτικών επιχειρήσεων σε δήµους, κοινότητες και σε κάθε
µορφής νοµικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδροµή των προϋποθέσεων του
άρθρου 269 του Κ.∆.Κ., κατόπιν αποφάσεων του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους
στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόµιµη από την ηµεροµηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συµβουλίων. (άρθρο 64 του Ν.3801/09).
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