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Κωδικοποίηση Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19» - Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

 
Εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.): 

 

- η από 11-03-2020 Π.Ν.Π (Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του.» 

- η από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.» 

- η από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης.» 

- η από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις.» 

 

Η Κωδικοποίηση θα λάβει χώρα ανά θεματική ενότητα ως εξής: 

 

Α. Τρόπος σύγκλησης συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α’ βαθμού (σελ. 1) 

Β. Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων τους (σελ. 

3 - 9) 
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Γ. Θέματα σύναψης συμβάσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (σελ. 9 – 12) 

Δ. Θέματα προϋπολογισμού και διενεργούμενων δαπανών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

(σελ. 12 – 13) 

Ε. Μισθώσεις (σελ. 13 – 14) 

ΣΤ. Ανταποδοτικά τέλη – Διοικητικές Κυρώσεις (σελ. 14 – 15) 

Ζ. Αναπτυξιακά προγράμματα- Προγράμματα τουριστικής προβολής (σελ. 16 

- 17)  

Η. Οικονομική ενίσχυση Ο.Τ.Α. και Νομικών τους Προσώπων (σελ. 17 - 18) 

Θ. Λοιπές διατάξεις (σελ. 18- 19) 

 

*** 

 

Α. Τρό πός σύ γκλησης σύλλόγικώ ν όργά νών ΟΤΑ ά’ βάθμόύ  

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 

των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά 

περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 

άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 

των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των 

θυρών (άρθρο 10 παρ. 1 Π.Ν.Π 11-03-2020).  

Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτημα της απαρτίας, έως τις 31η Μαΐου 2020, η 

δια περιφοράς σύγκληση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων 

είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου 

συμβουλίου (άρθρο 43 παρ. 1 Π.Ν.Π. 30-03-2020). 
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Β. Θέ μάτά πρόσώπικόύ  Ο.Τ.Α. ά΄ βάθμόύ  κάι Νόμικώ ν Πρόσώ πών 

τόύς 

Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή 

υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία 

του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη 

υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, 

κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η 

τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση 

των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για 

τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις 

έργου (άρθρο 10 παρ. 2 Π.Ν.Π. 11-03-2020). 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α ́ και β ́ 

βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) (πρόσκαιρες – 

επείγουσες- εποχικές ανάγκες) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά 

το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
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υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη 

μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του (άρθρο 24 παρ. 2 Π.Ν.Π. 14-03-2020). 

Αίρεται ο χρονικός περιορισμός των 12 μηνών της διάταξης του άρθρ. 206 ν. 

3584/2007 και της διάταξης της περ. ιε’ παρ. 2 άρθρ. 1 ν. 3812/2009 (που 

αφορά παρομοίως το προσωπικό που προσλαμβάνεται για επείγουσες-

εποχικές- πρόσκαιρες ανάγκες) καθώς και ο χρονικός περιορισμός των τριών 

(3) μηνών που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 άρθρ. 5 ΠΔ 164/2004 

σύμφωνα με το οποίο «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που 

καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η 

παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών 

μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών (άρθρο 37 παρ. 1 

περ. α’ Π.Ν.Π. 20-03-2020).  

 

Για το ανωτέρω προσωπικό δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55) , δηλαδή δεν δικαιούνται την 

άδεια ειδικού σκοπού των δημοσίων υπαλλήλων. (άρθρο 37 παρ. 1 περ. β’ 

Π.Ν.Π. 20-03-2020), 

 

Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό 

των ΟΤΑ α’ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των 

υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 

περ. γ της παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 

και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. 

Η περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
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Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως (->Η ανάθεση των σχετικών δημοσίων 

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 

οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.)  

(άρθρο 24 παρ. 3 Π.Ν.Π. 14-03-2020, όπως τροπ. με το άρθρο 43 παρ. 3 περ. α’ 

της Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες 

λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις 

(4) μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους 

και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 37 

παρ. 5 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

Με απόφαση του οικείου δημάρχου κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του 

άρθρ. 36 παρ. 3 ν. 3584/2007 ( ήτοι απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της 

οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 

Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων) είναι δυνατόν 

να :α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας 

κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον 

επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για 

ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη 

μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο 

επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερωμένων ως μη εργάσιμων 

ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις της παρούσας 

αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο 

διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020 (άρθρο 43 

παρ. 2 Π.Ν.Π. 30-03-2020). 
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Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που 

απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.) και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), οι 

οποίες λήγουν έως ην 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως 

τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους (άρθρο 43 παρ. 6 Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από 

τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

20 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής 

απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με 

αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να 

προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη επιτακτικών 

αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας (άρθρο 43 παρ. 7 

Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

 

- Άδεια Ειδικού Σκοπού 

Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός 

Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που 

φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, 

των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα 

τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να 

απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους. 

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
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οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως 

δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 

σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και 

κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα 

απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει 

χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο 

κανονική άδεια. 2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 

1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού 

για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής 

μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή 

βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη 

δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι 

υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και 

προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει 

την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν 

απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών 

και σχολικών μονάδων. 3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά 

περίπτωση, ως εξής: α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με 

κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος 

από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση 

καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το 

χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται 

στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται 

η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του 

άρθρου 4. γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που 

απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, 
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ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της 

οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να 

κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της 

υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει 

χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο 

με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. δ) Την ειδική άδεια 

της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των 

τέκνων. 4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της 

παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο 

εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών 

τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο 

υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες 

μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του 

ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός 

υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής 

απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της 

σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση 

χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να 

παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 

δημοσίων υπηρεσιών. Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση 

της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία 

κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 

δημόσιων υπηρεσιών. 6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, «εξαιτίας της 
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εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19» (τροπ. με το άρθρο 24 παρ. 8 Π.Ν.Ν. 

14-03-2020), δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου 

οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων 

που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ 

περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού 

ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της 

υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων. 7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και 

αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της 

δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή 

του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός (ή 

η διεύρυνση – άρθρ. 24 παρ. 9 Π.Ν.Π. 14-03-2020) των ωρών εισόδου κοινού 

στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 

Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό. (άρθρο 5 

Π.Ν.Π. 11-03-2020) 

 

(πρβλ. αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 Εγκύκλιο 

Υπουργείου Εσωτερικών – ΑΔΑ: ΩΤΣΟ4ΜΤΛ6-6Ι1 

πρβλ. αρ. πρωτ. Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/ 12-03-2020 

Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών – ΑΔΑ: ΑΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) 

 

 

Γ. Θέ μάτά σύ νάψης σύμβά σέών Ο.Τ.Α. ά’ βάθμόύ  

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 
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αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. 

γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η κατά τα ανωτέρω 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα 

δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 

οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 

αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ (άρθρο 10 παρ. 3 Π.Ν.Π. 11-03-

2020). Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται ως ανωτέρω 

(δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου) εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του 

ν. 3852/2010, ισχύουν δηλαδή από την έκδοση τους χωρίς να απαιτείται 

προηγουμένως η έγκριση από τον Συντονιστή Απ. Διοίκησης. (άρθρο 24 παρ. 

7α Π.Ν.Π. 14-03-2020). 

 

Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την 

αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά 

τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις 

εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήμους, κατόπιν 

απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας 

διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα 

ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β ́ της παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

εφαρμόζεται αναλόγως (ήτοι η κατά τα ως άνω ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 
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απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 

η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της 

παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. )  (άρθρο 

24 παρ. 4 Π.Ν.Π. 14-03-2020). 

 

Για τις δαπάνες και συμβάσεις της παρ. 3 (συμβάσεις των ΟΤΑ που αφορούν 

προμήθεια υλικού και παροχή υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας ανάγκης λήψεως μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού και μπορούν να διενεργούνται με προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2 γ’ ν. 4412/2016)  της παρ. 5 (που αφορά δαπάνες ακυρωθέντων 

συνεδριακών εκδηλώσεων) του άρθρου 10ου  της από 11-03-2020 ΠΝΠ, και της 

παρ. 3 (που αφορούν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

εσωτερικών/εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων), 

της παρ. 4 ( συμβάσεις των ΟΤΑ που αφορούν την ανάθεση σε ιδιώτες 

κτηνιατρικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης 

των χοίρων και την αποφυγή διασποράς της νόσου, εφόσον δεν υπάρχει 

κατάλληλο προσωπικό), της παρ. 6 (δαπανών που προκύπτουν από την 

ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων των ΟΤΑ) του άρθρου 24ου της από 15-03-

2020 ΠΝΠ, και για κάθε σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

των ΟΤΑ που αφορούν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση και την 

αποφυγή διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 και τη προστασία της 

δημόσιας υγείας, κατόπιν βεβαίωσης της αναθέτουσας αρχής, κατ’ εξαίρεση 

για αυτές τις ως άνω περιπτώσεις δαπανών/συμβάσεων, ο προσυμβατικός 

έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταρχήν αφορά τις συμβάσεις 

οικονομικής αξίας ίσης με 200.000 ευρώ και άνω (άρθρ. 36 ν. 4129/2013), 

καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ και άνω. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν 

αναδρομικά από 14-03-2020 (άρθρο 37 παρ. 3 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 
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Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν 

προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 

της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ήτοι η κατά τα ως άνω 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν 

δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση 

γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα 

νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.) (άρθρο 37 παρ. 10 Π.Ν.Π. 20-03-2020, όπως τροποπ. 

με το άρθρο. 43 πραρ. 3 περ. β’ Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

 

Δ. Θέ μάτά πρόύ πόλόγισμόύ  κάι δάπάνώ ν Ο.Τ.Α. ά’ βάθμόύ  

 

Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων 

λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος 

των οικείων προϋπολογισμών (άρθρο 10 παρ. 5 Π.Ν.Π. 11-03-2020). 

Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση 

πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και 

δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών. (άρθρο 

24 παρ. 6 Π.Ν.Π. 14-03-2020) 

Με την παρ. 1 άρθρ. 160 ν. 3463/2006 ορίζεται ότι «1. Ώσπου να αρχίσει να 

ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος 

Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του 

έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, 

για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή 
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μόνον:  α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158,  β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει 

διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων Χρηματοδότησης από την Κρατική 

Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης 

εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωση. Πλέον ορίζεται ότι, ειδικά και μόνον για το έτος 

2020,  η ως άνω προθεσμία (τέλη Μαρτίου) παρατείνεται μέχρι 31-05-2020. 

(άρθρο 37 παρ. 2 περ. α’  Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

Εφόσον οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ, α) έχουν ψηφιστεί από τα οικεία 

συμβούλια (δημοτικά ή περιφερειακά), και β) έχουν την σύμφωνη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας (κατ’ άρθρ. 77 παρ. 6 και 78 παρ. 

3 ν. 4172/2013), ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί – μέχρι την 20-03-2020- η 

απαιτούμενη απόφαση έγκρισης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

εκτελούνται άμεσα. Εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 7α άρθρ. 24ου της από 14-

03-2020 ΠΝΠ σύμφωνα με την οποία «. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που 

λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 

2010 (Α’ 87).» (άρθρο 37 παρ. 2 περ. β’ Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

 

 

Ε. Μισθώ σέις 

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για 

την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
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νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω 

μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου 

εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του 

μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα 

προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή 

ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε 

επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. (άρθρο 

2 παρ. 1 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

 

Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η 

καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός 

σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων (άρθρο 37 παρ. 7 Π.Ν.Π. 20-03-

2020). 

 

ΣΤ. Αντάπόδότικά  τέ λη – Διόικητικέ ς Κύρώ σέις 

Με το άρθρο 51 ν. 4647/2019 καθορίστηκε το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών 

από δημοτικά τέλη. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ.2 του ως άνω άρθρου 

ορίστηκε ότι «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της 

επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών 

και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση 

με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη 

υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες 

φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου 

υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.». Πλέον η προθεσμία 



15 
 

αυτή παρατείνεται από τη λήξη της ( από 31-03-2020) έως τις 30-06-2020. 

(άρθρο 10 παρ. 4 Π.Ν.Π. 11-03-2020). 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 

344/1976 (Α’ 143) (Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων). 

Θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (άρθρο 24 παρ. 1 Π.Ν.Π. 

14-03-2020). 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής 

της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση 

παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-

9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα 

τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση 

αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές 

απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής (άρθρο 37 παρ. 8 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 

λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

ν. 25/1975 (Α ́ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με 

την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με 

μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά 

εντός του διαστήματος απαλλαγής (άρθρο 37 παρ. 9 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 
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Ζ. Ανάπτύξιάκά  πρόγρά μμάτά- Πρόγρά μμάτά τόύριστικη ς 

πρόβόλη ς 

Με το άρθρο 30 ν. 3498/2006 υπό τον τίτλο «Τουριστική προβολή της χώρας» 

οριζόταν ότι «Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που 

αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών 

αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή 

διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή 

εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία 

καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως κάθε 

φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση 

από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής 

τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και 

την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της 

χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού...». 

Πλέον, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, 

μπορεί να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων 

τουριστικής προβολής του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α ́ 230) των 

περιφερειών και των Δήμων της χώρας (άρθρο 37 παρ. 4 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

 

Η περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α ́ 204) αντικαθίσταται 

ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και 

Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή 

συγχρηματοδοτούμενους πόρους,». Στα πλαίσια του α’ εδ. της παρ. 1 του 

άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α ́ 201) και δη  στο πλαίσιο υλοποίησης 

Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο 

Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους 

τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης 
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ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή 

αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και 

εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα 

νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.κ.Δ.). (άρθρο 37 παρ. 11 Π.Ν.Π. 

20-03-2020). 

 

 

 

Η. Οικόνόμικη  ένι σχύση Ο.Τ.Α. κάι Νόμικώ ν τόύς Πρόσώ πών  

Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών 

τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται 

οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη 

εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού 

της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν 

λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το 

μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω 

επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις 

μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών 

οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 

3852/2010 (Α ́ 87). (άρθρο 43 παρ. 5 περ. α’ Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών 

των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 
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30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης 

φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α ́ 64) εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ 

έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση 

παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές 

επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές 

από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 

(άρθρο 43 παρ. 5 περ. β’ Π.Ν.Π. 30-03-2020).  

 

 

Θ. Λόιπέ ς διάτά ξέις 

Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν 

ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψήφιων για 

συμβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων, ο 

Περιφερειάρχης, μετά από σχετικό αίτημα του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη εφαρμογής του 

παρόντος νόμου (άρθρο 11 παρ. 8 εδ. α’ ν. 4674/2020, άρθρο 24 παρ. 5 Π.Ν.Π. 

14-03-2020). 

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 10 της αρ. 129/2534/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 108) 

«Καθορισμός δικαιούχων κτήσης κρατικών αυτοκινήτων» οριζόταν ότι «Για 

την περιστολή των δημόσιων δαπανών που προκαλείται και από την κίνηση 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μειώνουμε κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα 
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όρια κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπονται στην προαναφερόμενη 

απόφασή μας, των αυτοκινήτων οχημάτων στα υπουργεία, περιφέρειες, 

ΝΠΔΔ, καθώς και στα εν γένει νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το 

δημόσιο, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των άλλων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας.». Πλέον η ανωτέρω 

μείωση της τάξεως 30% των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης 

καυσίμων μεταξύ άλλων και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των ΟΤΑ 

αναστέλλεται έως 30-06-2020 (άρθρο 37 παρ. 8 Π.Ν.Π. 20-03-2020). 

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταργούμενων δήμων, με την 

έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε 

συνδέσμους και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. Ειδικά στους διαδημοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήμος της 

έδρας των Φορέων συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο με δύο (2) επιπλέον 

μέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούμενου 

εδαφίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου δημάρχου. Πλέον, οι εν 

λόγω Σύνδεσμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και δράσεων 

που εκτελούνταν από τα οικεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Η έναρξη 

ισχύος των ανωτέρω άρχεται  αναδρομικά από 09-03-2019 – έναρξη ισχύος ν. 

4600/2019) (άρθρο 43 παρ. 4 εδ. α’ Π.Ν.Π. 30-03-2020). 

 

Αθήνα, 01-04-2020 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Πάνος Ζυγούρης 
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