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θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων 
αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής 
των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής 
συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικο−
νομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

12. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αι−
γαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών 
σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται τμήμα 
πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δημο−
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται τμήμα πρώτου 
κύκλου ελληνικών σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω 
παράγραφο 11. Το πρόγραμμα σπουδών των παραπάνω 
τμημάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. 
Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλο−
δαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι 
απολυτήριου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές 
που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οι−
κονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της 
παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία 
των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα 
αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στε−
λέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών 
φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, 
τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετο−
χής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α΄223) 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχο−
λή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις 
της ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, μετά 
από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που 
πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 
Οκτωβρίου 2014, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες 
μεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προ−
στίθεται υποπερίπτωση γστ΄ στην περίπτωση γ΄ ως 
ακολούθως:

«γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων 
ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα 
οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύο−
νται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»

5. Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από 
το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα 
διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»

6. Το εδάφιο β΄ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/ 
2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρυτά−
νεων καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπλη−
ρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, 
έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδή−
ποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι 
την εκλογή νέου πρύτανη.»

Άρθρο 74

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 20 παρ. 3 του ν. 4147/ 
2013 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, τον 
Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋ−
πολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον 
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητι−
κής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εμπειρογνώμονα 
εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκ−
πρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκει−
μένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση 
των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων τους. Οι ανωτέ−
ρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου μετέχουν ως μέλη, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Ε−Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής 
Διοίκησης και Προϋπολογισμού και ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομι−
κών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρα−
τηρητηρίου απασχολούνται ως Γραμματείς του δύο (2) 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε−
ρικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη, 
τους Γραμματείς, καθώς και για τα μετέχοντα χωρίς 
δικαίωμα ψήφου μέλη του Παρατηρητηρίου, η οποία βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Άρθρο 75

To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο στο 
άρθρο 149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται 
με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Πα−
ρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι 
δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση 
μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχο−
ρήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή 
του Ο.Π.Δ..

3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει 
απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στό−
χους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός 
ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την 
αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο με−
θόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις 
για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την 
κατάρτιση του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογι−
σμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό.
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4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιον−
δήποτε τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο 
έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου 
αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατό−
πιν αναμόρφωσής του, ή και β) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του 
πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την 
αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει 
σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή και δεν 
έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπερι−
λαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο 
πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε 
αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από 
τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή 
νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσμία που 
αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών 
στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία κα−
ταγράφονται αναλυτικά:

α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο 
και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πί−
στης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει 
ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις 
οφειλών από νομικά του πρόσωπα,

β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, 
καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,

γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προ−
κύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από 
τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,

δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υπο−

χρεώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Πα−

ρατηρητήριο ή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθε−
ση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από 
τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση και, 
εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία 
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη 
απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρό−
γραμμα Εξυγίανσης.

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, 
το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας 
που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυ−
γίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση 
του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του.

Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακρι−

βή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματι−
σμένων προσλήψεων,

γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δα−

πανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό 

του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δα−

πανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,

ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό 
που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέ−
σεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τρο−
ποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με 
την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέ−
πονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. 
προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο 
παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να 
προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβού−
λιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και 
την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης. 
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προ−
ϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε..

5. Ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης μπορεί να γίνει 
και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η 
αίτηση, στην οποία δηλώνεται αδυναμία του Ο.Τ.Α. να 
έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είτε κατά την αρ−
χική κατάρτισή του είτε μετά από αναμόρφωσή του, 
συνοδεύεται από: α) απόφαση του οικείου δημοτικού ή 
περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, β) 
εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από 
τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος 
συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης 
παραγράφου και γ) το Σ.Ο.Ε. της προηγούμενης παρα−
γράφου. Η αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία 
αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και με αιτιολογημέ−
νη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπά−
γεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»

Άρθρο 76

Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθενται 
παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

«6. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται 
την εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου 
των κάτωθι παρεμβάσεων:

α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προ−
βλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της 
είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμε−
τώπιση της φοροδιαφυγής,

β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή 

υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική 
ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και 
υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς,

δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως 
ανελαστικών δαπανών,

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαι−
ώματα και εισφορές,

στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του 
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκο−
νται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό 
μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από 
το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικο−
νομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή 
επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και 
παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,

ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από 
τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή 
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ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτε−
ραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,

η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών 
και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται 
υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την 
αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη 
προβλεπόμενων,

θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. 
της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,

ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋ−
πολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών και Οικονομικών,

ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την 
αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκε−
λισμένου προϋπολογισμού,

ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους 
και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραμμα Εξυγίαν−
σης συμπληρώνουν ειδικό μηνιαίο απογραφικό δελτίο, 
το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και 
το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση 
του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση με βάση τα 
απογραφικά δελτία ενημερώνει με τριμηνιαία έκθεσή 
της το Παρατηρητήριο, σχετικά με την εν γένει πορεία 
του Προγράμματος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βα−
σικά οικονομικά μεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί 
σε αυτό.

β. Εφόσον για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη ο Ο.Τ.Α. 
καταρτίζει − εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋ−
πολογισμό με απόφαση του Παρατηρητηρίου και δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται 
του Προγράμματος Εξυγίανσης.

8.α. Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυ−
γίανσης των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταμείο Παρακα−
ταθηκών και Δανείων Λογαριασμός, με την ονομασία 
«Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τον οποίο δια−
χειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασμό 
βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. 
για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών 
τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος 
αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση 
του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δαπα−
νών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια 
της παραγράφου 6 περίπτωση ι΄ του παρόντος άρθρου.

β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθ−
μίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία και τη 
διαχείριση του Λογαριασμού, καθώς και οι όροι και η 
διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, με τα οποία 
χρηματοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α..

γ. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και 
συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδο−
νται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
τους και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόπο−
ση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των 
Κ.Α.Π.. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου μπορούν 
να διαφοροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από πρόταση του 
Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτι−
κό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα αδιάθετα, κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χρηματικά δια−
θέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική 
Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», μεταφέρονται 
υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.. 
Με όμοιες αποφάσεις δύνανται τυχόν υπόλοιπα ειδικών 
χρηματοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρονται 
προς ενίσχυση του Λογαριασμού.

δ. Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι 
τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το 
επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο 
και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοι−
νού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η 
Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε 
φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για 
τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν 
προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων.

ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους 
το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λει−
τουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους 
Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμ−
βάνει ιδίως:

i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρ−
ξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής 
χρήσης,

ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρό−
γραμμα Εξυγίανσης,

iii. τα ποσά που εκταμιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου οικονομικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά 
κατηγορία δαπανών.

Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και 
οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική 
ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λει−
τουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες 
προϋποθέσεις για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα 
Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 77

Στην παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. του άρθρου 263 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
δ. του άρθρου 161 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).»

Άρθρο 78

Στο άρθρο 64 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) υπό το νέο τίτλο 
«Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. − 
Ειδικό Αποθεματικό» προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, δύναται να προβλέπεται για κάθε οικονο−
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μικό έτος η εγγραφή πίστωσης ειδικού αποθεματικού 
στους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερει−
ών, ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών εσόδων 
τους. Από το αποθεματικό αυτό δεν μεταφέρονται πι−
στώσεις για ενίσχυση άλλων πιστώσεων εγγεγραμμέ−
νων στον προϋπολογισμό ή για εγγραφή νέων που δεν 
είχαν προβλεφθεί. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται 
το ύψος του ως άνω ποσοστού, το οποίο μπορεί να 
μεταβάλλεται εντός της χρήσης, ανάλογα με την επί−
τευξη των στόχων που αναλογούν στον ενοποιημένο 
προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του εκάστοτε 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
καθώς και κάθε σχετικό αναγκαίο θέμα για την εφαρ−
μογή του παρόντος.»

Άρθρο 79

1. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των 
Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή 
Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ 
εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, 
απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρό−
στιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής 
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους 
φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνι−
σης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις οφειλές συμπε−
ριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή 
διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, 
μετά των προβλεπόμενων ως άνω απαλλαγών, επί του 
εναπομείναντος ποσού.

2.α) Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων 
και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλι−
στικά ταμεία, δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που 
αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό 
(5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυ−
τοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη 
των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 
για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους 
ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπα−
νών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου 
ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου 
δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
και συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το 
ύψος και το είδος των οφειλών, από τους δικαιούχους 
φορείς. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορί−
ζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) 
ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η 
περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση 
στους ως άνω φορείς.

β) Οι οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 
όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμη−
ματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναπο−
μείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, 
απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους 

φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, 
καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύν−
σεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή 
προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις 
του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώ−
δικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από 
παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας, ως ακολούθως:

i) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός 
έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό 
(90%).

ii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, 
από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, 
με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

iii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τριών 
ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις 
εκατό (70%).

iν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τεσσά−
ρων ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής 
απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις 
εκατό (60%).

ν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός πέντε 
ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%).

νi) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, 
από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, 
με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

νii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πά−
ροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.

Στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς 
παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των 
εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει 
να εξοφληθεί εφάπαξ με τη νέα κοινή υπουργική απόφα−
ση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων 
των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

γ) Στους δήμους και τις περιφέρειες που υπάγονται 
στο συμψηφισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμί−
ζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη−
κε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 
(Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 
Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το 
χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, 
κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρ−
θρου 113 του ΠΚ,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και 
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. 
Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων 
αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας,

ιν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 
(Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομι−
κών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς 
τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων 
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και των δήμων και περιφερειών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 80

1. Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρή−
σεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται 
από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το 
Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευ−
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις 
κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται εκ νέου, καταργούμενης 
κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης και δύναται να 
εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδά τους.

2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι δημοσίευσης 
του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από κάθε είδους 
φόρους, πρόστιμο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κα−
ταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές οι ΔΕΥΑ και οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήμερες. Τυχόν 
καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βά−
ρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων 
ακυρώνονται.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο 
ζήτημα για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 81

1. Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων από δήμους 
και περιφέρειες με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 
ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και 
του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρημα−
τοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με έναν εκ 
των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 
1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική 
απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών.

2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του 
δεσμευμένου τομέα δύναται να χρηματοδοτεί τα δά−
νεια της ανωτέρω παραγράφου μέσα στα πλαίσια των 
διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 
(Α΄ 113) και του εδαφίου iν της παρ. 1α του άρθρου 2 του 
π.δ. 169/2013 (Α΄ 272) για αναχρηματοδότηση προς εξυγί−
ανση μόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των συνδέσμων, 
ενώσεων και νομικών προσώπων αυτών. Οι όροι και 
οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθορίζονται κατά 
περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν 
να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
ένταξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 
ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

3. Τα πάσης φύσεως υφιστάμενα στο Ταμείο Παρα−
καταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) χρεωστικά ανοίγματα 
των δήμων, όπως εμφανίζονται στα λογιστικά τους βι−
βλία, κατά το διάστημα που η ταμειακή τους διαχείριση 
ασκείτο από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και 
μέχρι τη σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, βεβαιω−
μένα ή μη, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 
(Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να ρυθ−
μιστούν άπαξ με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από 

το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 264 του ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής 
προθεσμίας έως 31.12.2015, εφόσον έχει υποβληθεί το 
σχετικό αίτημα το αργότερο εώς 30.6.2015, με όρους 
και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.. Με την παρέλευση 
άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τα χρεωστικά 
ανοίγματα όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ. 
βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπη−
ρεσία αυτού από 1.1.2016 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ., με 
βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου 
δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 
Τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται ως άνω ή βε−
βαιώνονται επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας από 
1.7.2013 μέχρι την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτή−
ματος. Επιπροσθέτως, για τα χρεωστικά ανοίγματα που 
ρυθμίζονται, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας 
της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων 
των οικείων δήμων.

Άρθρο 82

1. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 164 του 
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(Α΄ 261), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που εμπίπτουν 
την 1.1.2015 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακο−
λουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 31.10.2015.»

β) Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως:

«Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που εμπί−
πτουν την 1.1.2015 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι 31.10.2015.»

Άρθρο 83

Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως:

«4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων 
επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημό−
σιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην 
αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περι−
ουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επόμενα του ν. 
3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν. Για λοιπές Στρατηγικές 
Επενδύσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημόσιες 
και ιδιωτικές εκτάσεις − καταρτίζονται και εγκρίνονται 
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επεν−
δύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).»

Άρθρο 84
Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που 

αφορούν το περιβάλλον

1. Σε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία εκδίδεται ή έχει ήδη 
εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 258 ή του άρ−
θρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας 
της κατά τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
συντάσσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 




