
ΚΕΔΕ - ΥΠΕΣ -  ΕΕΤΑΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:   

                                    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ  



Νομικά 
Πρόσωπα 
Δημοσίου 
Δικαίου 

Επιχειρήσεις 



ΝΠΔΔ  ΔΗΜΩΝ 

• έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ,  
• 1 για τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας 

&  
• 1 για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού περιβάλλοντος 

Νομικά Πρόσωπα Δήμων: 

• Δραστηριότητα ευρύτερης αναγνώρισης, Εξειδικευμένο 
αντικείμενο μακροχρόνια παράδοση, γενικότερη καταξίωση 

• Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 
2/3 

• Απόφαση υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. 

Επιτρέπεται και η διατήρηση 
επιπλέον ΝΠΔΔ υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 



ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Σχολικές 
επιτροπές 

2 νομικά πρόσωπα σε 
κάθε Δήμο  

•1 για σχολικές μονάδες  
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

•1 σχολικές μονάδες  
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

ένα ΝΠΔΔ - 
Δημοτικό 
λιμενικό 
ταμείο 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ένας φορέας σε 
επίπεδο περιφέρειας 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΠΔΔ  

5-15 μέλη  

1 μέλος από την μειοψηφία  

εργαζόμενος όταν  το Νομικό πρόσωπο απασχολεί  
πάνω από 10 εργαζόμενους 

Η θητεία ορίζεται από την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΠΔΔ 

Οικονομική 
διαχείριση όπως οι 

δήμοι  

διπλογραφικό (ν. 
4257/2014) 

Έλεγχος από ελ. 
συνέδριο 

έξοδα παράστασης 
σε πρόεδρο  και  
αντιπρόεδρο για 
ΝΠΔΔ με έσοδα 

πάνω από 300.000 
€ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Μία (1) κοινωφελής επιχείρηση 

Μία (1)  Δ.Ε.Υ.Α. 

Και εφόσον ήταν υπό λειτουργία : 

 

• Μία (1) ειδικού σκοπού ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού 

• Μία (1) μονομετοχική ΑΕ του άρθρου 266 του ΔΚΚ 

• Υφιστάμενες Α.Ε. 

Απαγόρευση να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ΑΕ, εκτός από εκείνες που έχουν συσταθεί 
μέχρι την  31.12.2010. Επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της 
περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010  



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη 

Παιδεία 

Πολιτισμό αθλητισμό 

Περιβάλλον 

Δημοτική συγκοινωνία 

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνα ς και 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 

Σκοπός: 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

• καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και αποκομιδή 
απορριμμάτων 

• Δημιουργία - συντήρηση πρασίνου 

• Λειτουργία κοιμητηρίων  

 

• Σκοποί και δραστηριότητες  που  έχουν εμπορικό η βιομηχανικό 

χαρακτήρα. 

• Κρατικές αρμοδιότητες άρθρου 75 ΙΙ του ΔΚΚ 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

7-11 μέλη  

3 αιρετοί εκ 
των οποίων 
ένας από τη 
μειοψηφία 

αμοιβή σε 
πρόεδρο 

αντιπρόεδρο  
με απόφαση 

του δημοτικού 
συμβουλίου 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Κανονισμοί 

 ΕΚΥ 

 Προσωπικού 

 Οικονομικής διαχείρισης 

• Προσλήψεις όπως οι ΟΤΑ 

• Συμβάσεις ανάθεσης έργων προμηθειών μελετών υπηρεσιών  
όπως οι ΟΤΑ 

• Δυνατότητα απόσπασης προσωπικού από ΟΤΑ  

• Δυνατότητα απόσπασης μεταξύ επιχειρήσεων  

 

 

• Δεν συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις 

 



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2357 

Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε ΝΠΔΔ του 
ίδιου δήμου και αντίστροφα 

Διάρκεια 2 ετών που μπορεί να παραταθεί για άλλα 2 έτη 

Με απόφαση δημάρχου μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής 

Στην απόφαση καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών 

Η απόφαση υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Χρηματοδότηση από τον Δήμο καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων 
και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών  έως 45.000€ και συνολικά έως 
150.000 € κατ΄  έτος  με την προϋπόθεση οι υπηρεσίες να 
παρασχεθούν από τις ίδιες 

Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις  

Απαγορεύεται αύξηση κεφαλαίου πριν την πάροδο α τετραετίας 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Έγκριση 
προϋπολογισμού 

από Δημοτικό 
συμβούλιο εντός 

μηνός από την 
ψήφιση 

προϋπολογισμού 
του Δήμου 

Έως 30/04 
απολογισμός -

ισολογισμός και 
έκθεση ελεγκτών 

Τήρηση Γ 
κατηγορίας 

Βιβλίων 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ  

• Έλεγχος από ελεγκτές α.ε. 

• Έσοδα πάνω από 1.500.000€ - έλεγχος από ορκωτούς 
ελεγκτές  

• Έκτακτος έλεγχος  

▫ Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από τους ελεγκτές 

▫ με απόφαση Γ.Γ. περιφέρειας από ελεγκτές 

▫ Με απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ από Οικονομικούς Επιθεωρητές 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  

• Σοβαρή παράβαση των καθηκόντων εκ μέρους των αιρετών 
μελών του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συνιστά και πειθαρχικό 
αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 142 

 



ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ 

Ανώνυμες Εταιρείες με 
πλειοψηφία των φορέων της Τ.Α.  

Αναπτυξιακές Ανώνυμες 
εταιρείες  

Δημοτικές –Κοινοτικές Α.Ε.  



ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ 

• Δεν χρηματοδοτούνται από τον ΟΤΑ  (πλην ειδικής 
νομοθετικής ρύθμισης) 

• Σύναψη συμβάσεων βάσει ιδιαίτερου κανονισμού 

• Προσλήψεις προσωπικού ν. 2190  

• Λύεται υποχρεωτικά: 

▫ Τρεις συνεχείς χρήσεις ζημιογόνες ή  

▫ μείωση ιδίων κεφαλαίων κατά  50% 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

• Σκοπός: επιστημονική τεχνική στήριξη των ΟΤΑ  της 

αποκεντρωμένης διοίκησης, την τοπική ανάπτυξη και 
υλοποίηση προγραμμάτων 

•  Συμμετέχουν φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης (δυνατή συμμετοχή 

δημόσιων φορέων συνεταιρισμών κλπ πλειοψηφία φορέων της ΤΑ)  

• Απ ευθείας ανάθεση έργων έως 45.000€ και συνολικά έως 
150.000 € κατ΄ έτος με την προϋπόθεση οι υπηρεσίες να 
παρασχεθούν από τις ίδιες 

• Συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Σκοπός : αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και εκμετάλλευση 
κοινόχρηστων χώρων 

Ο Διευθύνων σύμβουλος δεν είναι αιρετός μέλος του ΔΣ 

Αποκλειστικός  μέτοχος ΟΤΑ (μονομετοχικές ) 

Δεν χρηματοδοτούνται από τον ΟΤΑ   

Σύναψη συμβάσεων και προσλήψεις  ως κοινωφελείς 
επιχειρήσεις  



ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

• Επιτρέπεται η σύσταση μόνο όταν προβλέπεται από ειδική 
νόμο η από κανονιστικό πλαίσιο προγράμματος  

• Δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές Συμβάσεις  (πλην 
αντίθετης νομοθ. Ρύθμισης) 

 

Υφιστάμενες μέχρι την λήξη τους: 

• Η πρόσληψη προσωπικού, συμβάσεις έργου,προμηθειών , 
έργων  όπως οι κοινωφελείς 

• Τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία 



ΜΗΤΡΩΟ NOΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

• Δημιουργείται Μητρώο νομικών πρόσωπων και 
επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια που περιλαμβάνει 
βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων 

• Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση   εκδίδει  κάθε χρόνο 
βεβαίωση για κάθε νομικό πρόσωπο και επιχείρηση  

• Χωρίς την βεβαίωση η επιχείρηση δεν μπορεί να 
εισπράξει οποιαδήποτε ποσό από Δημόσιο φορέα 



ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ  

& 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ  


