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ΘΔΜΑ: Κνηλσληθά πξνγξάκκαηα ΟΣΑ 

 
Με ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23.12.2008), ην 

πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο ησλ 

ΟΣΑ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γ΄ΚΠ ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ 
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Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 

(ΔΠΑ) κέρξη ηε ιήμε ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94. 

Δπνκέλσο, ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ πνπ απαζρνιείηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα «Βξεθνλεπηαθώλ ή/θαη Βξεθνλεπηαθώλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο ή/θαη 

Παηδηθώλ ηαζκώλ ή/θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ ή/θαη Κέληξσλ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ ΜΔΑ)» θαη «Βνήζεηα ζην πίηη», 

«Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο» θαη «Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ» 

(ΚΗΦΗ) ηνπ Γ΄ ΚΠ ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ζηα πξνγξάκκαηα «Δλαξκόληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», «Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ 

βνήζεηαο» θαη «ηήξημε ειηθησκέλσλ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο σθεινύκελσλ αηόκσλ» ηνπ ΔΠΑ, πνπ ηα 

ππνθαζηζηνύλ θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνύλ απξόζθνπηα ηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα, νη αιιαγέο 

(ζπγρώλεπζε, πξνζαξκνγή, ιύζε ή απόζρηζε θιάδνπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαζεζηώο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ζύκθσλα κε ην λέν Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (άξζξν 269 ηνπ λ. 3463/2006) δελ δεκηνπξγνύλ θαλέλα πξόβιεκα, 

εθόζνλ ππάξμεη ζαθήο κεηαθνξά ησλ ππνρξεώζεσλ (ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα) πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ α΄ 

βαζκνύ. ηόρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ΑΦΜ ή επσλπκηώλ ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζνύλ ζηελ αξκόδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ην δηάδνρν ζρήκα πνπ αλέιαβε θαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο δξάζεηο θαη 

ηηο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο1. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο, πξνζαξκνγήο, ιύζεο ή 

απόζρηζεο επηρείξεζεο ΟΣΑ πνπ ηα πινπνηεί, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ λ. 3731/2008 αλαλεώλνληαη νη ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θάζε δνκήο, από ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ 

ΟΣΑ πνπ ην αλαιακβάλεη ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΔΠΑ θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ. 

                                                 
1
 ρεηηθό ην αξηζκ. 8566/Α.Πι./997/13-2-2009 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδύζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (επηζπλάπηεηαη). 
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ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

(νηθ. 60292/2158/2008 (ΦΔΚ1724/Β) θαη νηθ.46855/1622/26.6.08 (ΦΔΚ1186/Β), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νηθ.60460/2171/28.8.08 (ΦΔΚ1739/Β) θαη ηελ 

νηθ.9.2776/3.553/6.4.2009 (ΦΔΚ 639/Β)) ε πινπνίεζή ησλ πξνγξακκάησλ από λπδδ ησλ 

ΟΣΑ, νη ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

θάζε δνκήο αλαλεώλνληαη από ην λπδδ ηνπ ΟΣΑ πνπ αλαιακβάλεη ην  

πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑ θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ. 

 

Ωο γλσζηό, νη πθηζηάκελεο ακηγείο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ ηνπ π.δ. 410/1995 

ππνρξενύληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο κνξθέο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λέν 

ΚΓΚ (λ. 3463/2006, όπσο ηζρύεη) κέρξη 31.12.2009. Δθόζνλ όκσο νη επηρεηξήζεηο απηέο 

πινπνηνύλ θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, ηόηε ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ νπσζδήπνηε 

ζε θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο κέζα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε νκαιή ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δάλ ν ΟΣΑ δελ επηζπκεί λα πξνζαξκόζεη ηελ 

ακηγή επηρείξεζή ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ηόηε ηα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ είηε από άιιε θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ ΟΣΑ πνπ ήδε ππάξρεη είηε από 

λέα θνηλσθειή πνπ ν ΟΣΑ ζπζηήλεη γηα ην ζθνπό απηό. Σνλίδεηαη όηη ηα αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηα κπνξεί λα αλαιεθζνύλ θαη από ΝΠΓΓ ηνπ ΟΣΑ, ην νπνίν πξέπεη  

λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο έληαμεο. 

 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ δελ 

έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, 

αξθεί ε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ν θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο 

θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα 

δειώλεηαη όηη δεζκεύεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ην 

πξνζσπηθό γηα ην νπνίν έρνπλ μεθηλήζεη νη ελέξγεηεο αλαλέσζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ. 
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Σνλίδεηαη όηη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ 

δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ΠΤ 

33/2006, όπσο ηζρύεη. 

 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ ΟΣΑ, σο αλαδόρσλ ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη «Μνλάδσλ 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο», δελ απαηηείηαη άδεηα ίδξπζεο θα ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλσηέξσ λπδδ, αιιά κόλν ε εθπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

ζρεηηθή πξνθήξπμε2. 

 

 

 

 

 

Αλώλπκεο αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο ησλ ΟΣΑ πνπ πινπνηνύλ θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα 

 

Με ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23.12.2008), 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο Αλαπηπμηαθέο Αλώλπκεο Δηαηξίεο ΟΣΑ λα δηαρεηξίδνληαη 

θαη πινπνηνύλ θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην Δζληθό 

ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, έσο θαη ηελ 31.8.2009.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δηάηαμε αθνξά α) ηόζν ηηο αλαπηπμηαθέο αλώλπκεο εηαηξίεο 

ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ην π.δ. 410/1995, δελ έρνπλ αθόκε πξνζαξκνζηεί ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ ΚΓΚ θαη ιεηηνπξγνύλ ζπλεπώο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 270 παξ. 

1 ΚΓΚ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 410/1995 β) όζν θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλώλπκεο εηαηξίεο ΟΣΑ ηνπ άξζξνπ 252 παξ. 3β ΚΓΚ, νη νπνίεο είηε έρνπλ ζπζηαζεί εμ 

ππαξρήο σο λέεο επηρεηξήζεηο είηε έρνπλ πξνζιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

                                                 
2
 ρεηηθό ην αξηζκ. 6862/299/16-2-09 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ θαη 

Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
(επηζπλάπηεηαη). 
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ύζηεξα από πξνζαξκνγή πθηζηάκελεο επηρείξεζεο ηνπ π.δ. 410/1995 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΓΚ. 

 

ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ λ. 3731/2007, κεηά ηελ 31.8.2009, ε 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα έρεη αλαιεθζεί από θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο 

ησλ ΟΣΑ. Μεηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη, επίζεο, πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε 

κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ίδησλ 

πξνγξακκάησλ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

θνηλσθεινύο επηρείξεζεο.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία είλαη θαηαιεθηηθή θαη, 

ζπλεπώο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, ε 

δηαδηθαζία αλάιεςήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ 

θαζώο θαη ε κεηαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

έσο ηελ 31.8.2009. πλεπώο, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζύζηαζε θνηλσθειώλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΣΑ ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ άκεζα θαη 

λα επηζπεπζζεί ε νινθιήξσζή ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα λα δηαζθαιηζηεί 

πεξαηηέξσ ε νκαιή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε ξνή ηεο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο θαη 

ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, θξίλεηαη ζθόπηκν νη ελ ιόγσ θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηεο ζηηο ζρεηηθέο Πξνθεξύμεηο ησλ 

Γηεπζύλζεσλ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ώζηε λα εληαρζνύλ 

ζηα πξνγξάκκαηα από ηελ έλαξμε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 

 

Πξέπεη επηπιένλ λα απνζαθεληζηεί όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα αλαπηπμηαθή 

αλώλπκε εηαηξία ΟΣΑ πινπνηεί ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα γηα 

ινγαξηαζκό πεξηζζόηεξσλ από έλαλ ΟΣΑ, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ έσο ηελ 

31.8.2009 ζα πξέπεη λα έρεη αλαιεθζεί από ηζάξηζκεο ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΣΑ 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, εθόζνλ, βέβαηα, ππάξρεη ε ζρεηηθή βνύιεζε θαη δπλαηόηεηα 

ηνπ θάζε ΟΣΑ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ αλαπηπμηαθή εηαηξία, λα ζπζηήζεη ηε δηθή ηνπ 

θνηλσθειή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα εθηειεί ηα πξνγξάκκαηα ζηα 

δηνηθεηηθά ηνπ όξηα. Έπεηηα από απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, θαζώο θαη ζρεηηθή απόθαζε γηα ηε 
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δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο 

Δηαηξίαο ΟΣΑ, ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζα γίλεη 

κε θαηαλνκή ηνπ ζε απηέο, αλάινγα κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηα 

πινπνηνύκελα πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ΟΣΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα απνξξνθεζεί όιν ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα, θάηη πνπ πξνβιέπεηαη εμάιινπ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 

παξ. 10 ηνπ λ. 3731/2008. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, αλ ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 

ζην πξόγξακκα, αξθεί ε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

ν θνξέαο έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

θνξέα, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δεζκεύεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ην πξνζσπηθό γηα ην νπνίν έρνπλ μεθηλήζεη νη 

ελέξγεηεο αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

Δπίζεο, όπσο έρνπκε ηνλίζεη ζε πξνεγνύκελα έγγξαθα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο ΟΣΑ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ή ηε βνύιεζε λα ζπζηήζεη ηε δηθή ηνπ 

θνηλσθειή επηρείξεζε, παξόηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, 

κπνξεί, ελαιιαθηηθά, λα ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε άιινλ όκνξν ΟΣΑ θαη 

ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε απηνύ, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απηώλ.  

 

 

Βνήζεηα ζην πίηη κε ρξεκαηνδόηεζε από εζληθνύο πόξνπο 

Με ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 21, ην πξόγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη πνπ 

ρξεκαηνδνηείην από πόξνπο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη εθαξκνδόηαλ ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. Π4β/5814/2-10-1997 (ΦΔΚ 917/Β΄/1997) ΚΤΑ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ. Π1γ/Γ.Π. νηθ.62329/03 (ΦΔΚ925/Β), Π1γ/Γ.Π. νηθ.69674/05 

(ΦΔΚ 932/Β) θαη αξηζ. 2724/08 (ΦΔΚ 35/Β) κεηαγελέζηεξεο όκνηεο, έιεμε ηελ 30ε-4-

2009. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνύλ νη παξερόκελεο από ην πξόγξακκα απηό ππεξεζίεο 

ζηνπο σθεινύκελνπο, νη θνξείο πνπ ην πινπνηνύζαλ (επηρεηξήζεηο ΟΣΑ ή ΚΑΠΗ) 

κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην λέν αληίζηνηρν πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑ «Δλίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ πνπ 

ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο», εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο ησλ Γηεπζύλζεσλ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ. 

Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύληαλ ζην πιαίζην ηνπ αλαθεξόκελνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ζπκβάζεηο έξγνπ, κπνξεί λα ζπλάςεη λέεο ζπκβάζεηο έξγνπ, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/2007 θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ 

θελώλ ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94, όπσο ηζρύεη, κεηά από ηελ αλσηέξσ έγθξηζε. 

 

 

 

 

Γηα ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε άκεζα ηνπο ΟΣΑ 

αξκνδηόηεηάο ζαο. 

H παξνύζα εγθύθιηνο είλαη αλαξηεκέλε ζην www.ypes.gr (δηαδξνκή: 

Α΄ βαζκνύ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Κνηλσληθέο Γνκέο). 

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

Θαλάζεο Νάθνο 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 
3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

http://www.ypes.gr/
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4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Σνπ. Απη/ζεο  
5. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ 
6. Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο & ΗΔ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηήζεη ην παξόλ 
ζην site ηνπ ΤΠΔ) 

7. Σκήκα ΠΟΣΑ 
8. Σκήκα Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, Ιδξπκάησλ & Δπηρεηξήζεσλ ΟΣΑ. 


