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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 1o  Ε.Η.Δ.

«Ορισμός  εκπροσώπου  της
Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στην  27η  τακτική
Γενική  Συνέλευση  στις  10
Σεπτεμβρίου  2020  ή  σε
οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή αυτής,
της  “Αναπτυξιακής  Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή
Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.”   και
έγκριση  μετατροπής  της  σε
Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Ο.Τ.Α.
δυνάμει  των  διατάξεων  του  Ν.
4674/2020»

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/28-8-2020
Αριθμ. Απόφασης    54/2020

    
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  28  Αυγούστου  2020,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00

συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  :  οικ.  446004  (617)
/21-8-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία
επιδόθηκε  νόμιμα  στις  21  Αυγούστου  2020  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).

Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:    
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
5. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)

20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
31. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
32. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
33. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
39. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
40. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
41. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
42. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
43. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
44. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
45. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
46. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
47. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
48. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
49. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
54. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
55. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
57. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
58. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
59. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
61. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
62. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος εκφώνησε το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης:  «Ορισμός εκπροσώπου
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 27η τακτική Γενική Συνέλευση στις 10
Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή αυτής, της “Αναπτυξιακής Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”  και έγκριση μετατροπής
της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4674/2020» και
ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα
της  ημερήσιας  διάταξης,  μόνο  αν  αποφασίσει  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  με  απόλυτη
πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση
για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε ομόφωνα, τη συζήτηση
του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια
η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος :

1.  την υπ΄ αρ. πρωτ. : οικ.  1346/25-8-2020   εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
M.E. Θεσσαλονίκης η οποία αναφέρει τα εξής :

“ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το
οποίο “το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια,
εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέρειας ή έχουν
μεταβιβαστεί από το ίδιο στο Συμβούλιο σε Επιτροπή του.”
2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  293,  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-10)  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»,
σύμφωνα με το οποίο «οι Περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως
των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς
και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
3. Την από 25 Αυγούστου 2020 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε.
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ”
της 10ης Σεπτεμβρίου 2020», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Υποβολή και  έγκριση Έκθεσης Διαχείρησης του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη  χρήση
2019.

 Υποβολή  και  έγκριση  του  Ισολογισμού  της  31/12/2019  και  των  λοιπών  ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019.

 Έγκριση αμοιβής και εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Έγκριση  συνολικής  διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τα  πεπραγμένα  της

χρήσης 2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2019.

 Ορισμός Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
 Τροποποίηση  καταστατικού  της  ΑΝΕΘ  για  την  προσαρμογή  του  στις  διατάξεις  του

Ν.4548/2018  περί  Ανώνυμων  Εταιριών  και  μετατροπή  της  εταιρίας  σε  Αναπτυξιακό
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον Ν.4674/2020.

 Ανακοινώσεις

Εισηγούμαστε  τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Γενική
Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και προτείνουμε να ορισθεί ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Τζόλλας Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Καζαντζίδη Παντελεήμων” 

2. την με αριθμό πρωτ. : οικ. 1364/28-8-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης η οποία αναφέρει τα εξής :

“ Έχοντας υπόψιν:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το
οποίο “το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια,
εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέρειας ή έχουν
μεταβιβαστεί από το ίδιο στο Συμβούλιο σε Επιτροπή του.”

2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  293,  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-10)  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»,
σύμφωνα με το οποίο «οι Περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως
των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς
και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

3. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄55).

4.  Το  καταστατικό  της  αναπτυξιακής  εταιρίας  “Αναπτυξιακή  Νομού  Θεσσαλονίκης  ΑΕ  (ΜΑΕ
26945/62/Β/9/0195, ΓΕΜΗ 57899804000).

5.  Το  απόσπασμα πρακτικού  3 της  12  Μαϊου  2020  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρίας
“Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ” , με το οποίο αποφασίζεται η εκκίνηση των διαδικασιών
για την προσαρμογή της εταιρίας στις διατάξεις του  ν. 4674/2020.

6. Το με αριθμ πρωτ. 140/19.6.2020 έγγραφο της εταιρίας  “Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης
ΑΕ”,  σχετικά με την λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την προσαρμογή της
εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4674/2020.

7. Το γεγονός ότι η Π.Κ.Μ. συμμετέχει στην εταιρία “Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ” (ΜΑΕ
26945/62/Β/9/0195) με 654 μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας 47.983 ευρώ και ποσοστό 4,34
%.

Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  ν.  4674/2020  προβλέπεται  η  σύσταση  Αναπτυξιακών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα
οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Η
επιλογή αυτή του νομοθέτη σαφώς αντιδιαστέλλει τα νέα νομικά πρόσωπα από τις υφιστάμενες
Αναπτυξιακές  Εταιρίες,  οι  οποίες  αποτελούν  επιχειρήσεις  ΟΤΑ,  έχουσες  περιορισμένο  σκοπό
σύστασης και αρμοδιότητες.
Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των
τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους
στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής,
όπως συνάγεται από το πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύσταση τους (Κεφάλαιο Α ' ν.
4674/2020), υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.
Οι  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  απολαμβάνουν  διοικητικής  και  οικονομικής  αυτοτέλειας,  αλλά όχι
αυτονομίας, αφού ρητά ο νομοθέτης επεμβαίνει στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω
αυτού στην εκλογή της διοίκησης. Ο ρητός καθορισμός της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου
επιτυγχάνει  την έμμεση εκλογή της διοίκησης κατά τρόπο σταθερό και όχι  συμπτωματικό (βλ.
ΓνωμΝΣΚ 338/2003, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό).
Επιπλέον,  ο  νομοθέτης  επεμβαίνει  α)  στη  διάρθρωση  της  διοικητικής  δομής,  προβλέποντας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στα ζητήματα στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό και
γ) στα προσόντα των θέσεων ευθύνης. Από την κατάστρωση των εν λόγω διατάξεων, σαφώς
συνάγεται ότι  οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί τίθενται υπό τον έλεγχο των μετόχων ΟΤΑ, αφού οι
επιλογές αυτές κατατείνουν στην άσκηση αποφασιστικής επιρροής και ελέγχου επί των νομικών
αυτών προσώπων.
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Επισημαίνεται, ότι η παρεχόμενη ευελιξία στη λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών τίθεται
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και υπό την αίρεση της χρηστής
δημοσιονομικής διοίκησης, τούτου αποδεικνυόμενου από τις ρητές προβλέψεις ότι οι νέες αυτές
εταιρικές μορφές κατά τη λειτουργία τους δεν επιβαρύνουν το δημόσιο ή τους μετόχους ΟΤΑ σε
καμία περίπτωση (δεν επιχορηγούνται και δεν μεταφέρονται τυχόν χρέη ή προσωπικό κατά τη
λύση τους).

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι
οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ
στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ανάλογα με τις
καταστατικές τους προβλέψεις. Συνεπώς, η εδαφική περιφέρεια των Αναπτυξιακών Οργανισμών
δεν ταυτίζεται απαραιτήτως με την εδαφική περιφέρεια των μετόχων ΟΤΑ και των ενώσεων τους,
αλλά αποτελεί αντικείμενο καταστατικής ρύθμισης. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου πάντως,
η εδαφική περιφέρεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εδαφική περιφέρεια των μετόχων
ΟΤΑ ή/και των ενώσεών τους.
Οι  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  συμβάλλουν  στην  υλοποίηση  αυτοδιοικητικών  αρμοδιοτήτων  και
έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των
ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την
υποστήριξη  και  εφαρμογή  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  των  δήμων  και  των  περιφερειών,  την
ωρίμανση  έργων  υποδομής  και  την  υλοποίηση  πολιτικών  κοινωνικής  συνοχής,  ψηφιακής
σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Πάντως, με τη χρήση του επιρρήματος «ιδίως», ο νομοθέτης
απαριθμεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις αρμοδιότητες των Αναπτυξιακών Οργανισμών.
Προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της αναπτυξιακής πολιτικής, τα νομικά αυτά
πρόσωπα μπορούν να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ, στην άσκηση ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η άποψη αυτή βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπου ρητά ορίζεται ότι
«...οι  ΟΤΑ α'  και  β'  βαθμού,  οι  σύνδεσμοι  δήμων,  τα  δίκτυα  δήμων και  τα  νομικά πρόσωπα
δημοσίου  δικαίου  των  ΟΤΑ μπορούν  να  συμβάλλονται  με  τους  Αναπτυξιακούς  Οργανισμούς
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  την  υλοποίηση  αυτοδιοικητικών  αρμοδιοτήτων  και  την  παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες.».

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα :
-  επιστημονικής,  συμβουλευτικής  και  τεχνικής  υποστήριξης  των  ΟΤΑ  και  των  ενώσεών  τους
(αποτελούν,  δηλαδή,  το  θεσμοθετημένο  σύμβουλο  των  ΟΤΑ  για  θέματα  που  άπτονται  των
αρμοδιοτήτων τους)
- ωρίμανσης έργων (η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το
φάσμα  σχεδιασμού,  της  σύνταξης  μελετών,  τη  λήψη  απαιτούμενων  αδειοδοτήσεων,  την
εξασφάλιση πόρων κ.α.,  η  οποία  ξεκινάει  από τον γενικό προγραμματισμό και  καταλήγει  στη
διακήρυξη της δημοπρασίας),
- υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής (όλως ενδεικτικά : δράσεις μετριασμού ή άρσης του
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις
κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.α.),
-  υλοποίησης  πολιτικών  ψηφιακής  σύγκλισης  (αναζήτηση,  επιλογή  και  εφαρμογή,  διαχείριση,
λειτουργία,  ανάπτυξη,  ολοκληρωμένων λύσεων και  υπηρεσιών στους  τομείς  της  ηλεκτρονικής,
των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και
διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης),
- βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα
μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών
σχεδίων  νέων  τεχνολογιών  και  διαδικασιών  για  τη  βιοοικονομία,  εναλλακτική  διαχείριση
βιολογικών αποβλήτων βιοενέργεια),
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- ανάληψης καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ (σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων
συμβάσεων μελετών και έργων -άρθρο 3 ν. 4674/2020),
- διοικητικής υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ (για δήμους, οι
οποίοι  την  11.3.2020  ασκούσαν  τις  λοιπές  αρμοδιότητες  των  Υπηρεσιών  αυτών  (πλην  των
διαδικασιών σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων) μέσω
διοικητικής υποστήριξης από έτερο δήμο -άρθρο 4 ν. 4674/2020),
- εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 ν. 4674/2020),
-  υποστήριξης  των  ΟΤΑ  κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  τους  (συμβατικές  αναθέσεις
υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ -άρθρο 8 παρ. 2 ν. 4674/2020).

Το μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ορίζεται από το νόμο. Σε αυτό μετέχουν
περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
(ΠΕΔ). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από έναν μόνο ΟΤΑ ή
μία  ΠΕΔ.  Η  επιλογή  αυτή  του  νομοθέτη  κατατείνει  στη  δημιουργία  περιορισμένου  αριθμού
πολυμετοχικών  αναπτυξιακών  σχημάτων,  τα  οποία  συντελούν  στην  ολοκληρωμένη  και  όχι
αποσπασματική χωρική ανάπτυξη.
Στο μετοχικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των
συνδέσμων  δήμων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι,  οι  ΟΤΑ και  οι  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων
κατέχουν σε κάθε περίπτωση την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε
περίπτωση  της  συμμετοχής  ιδιωτών  ή  ιδιωτικών  ενώσεων  ή  άλλων  φορέων  ιδιωτικών
συμφερόντων (πχ. Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί κ.α.).

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.  Κατά  δε  την  αιτιολογική  έκθεση  του  ν.  4674/2020,  η  λειτουργία  των
Αναπτυξιακών Οργανισμών δεν επιδρά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Η κατοχή μετοχικού κεφαλαίου και η συμμετοχή στις αυξήσεις αυτού δεν λογίζεται επιχορήγηση,
αφού  η  τελευταία  προϋποθέτει  συστηματικότητα  και  διάρκεια  που  εξασφαλίζει  την  ομαλή
λειτουργία του λαμβάνοντος αυτήν φορέα για την επιδίωξη των καταστατικών σκοπών του (βλ. Γ.
Δανόπουλο,  Η  έννοια  του  «οργανισμού  δημοσίου  δικαίου»  στη  νομοθεσία  των  δημοσίων
συμβάσεων Η περίπτωση των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ», ΘΠΔΔ 8-9/2018, σελ.
698). Για τους λόγους αυτούς, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), ήτοι  το προσωπικό τους δεν έχει υποχρέωση
απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των
ανωνύμων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104),
υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (όπως, εν προκειμένω, οι διατάξεις του ν. 4674/2020).
Οι  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  λύονται,  συγχωνεύονται  και  διασπώνται  κατά τις  διατάξεις  του  ν.
4548/2018,  σε  αντίθεση  με  τις  λοιπές  ανώνυμες  εταιρείες  των  ΟΤΑ,  οι  οποίες  λύονται
υποχρεωτικώς,  αν  για τρεις  συνεχείς  εταιρικές  χρήσεις  μετά διετία  από την  ίδρυσή τους  είναι
ζημιογόνες  ή,  αν  για  ισάριθμες  φορές  εντός  δεκαετίας  τα  ίδια  αυτών  κεφάλαια,  όπως
προσδιορίζονται στον ν. 4548/2018, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού
κεφαλαίου.

Πέραν των προαναφερομένων: 
Οι εταιρείες του άρθρου αυτού:
α. εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του
ν.4314/2014 (Α' 265), ήτοι ορίζονται εξαρχής ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης για πράξεις κρατικών
ενισχύσεων,  ως  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  εποπτευόμενα  από  το  κράτος,  τα  οποία
ασκούν  αρμοδιότητες  διαχείρισης,  βάσει  ρητής  νομοθετικής  πρόβλεψης.  Για  την  άσκηση  των
αρμοδιοτήτων  αυτών,  απαιτείται  η  συγκρότηση  εντός  της  εταιρείας  «ενδιάμεσου  φορέα
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διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου
χρηματοδοτικού προγράμματος.
β. μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με την
περίπτωση  β'  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  32  και  του  άρθρου  34  του  Κανονισμού  ΕΕ
1303/2013 (L 347/320) και να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
(ΕΔΠ), ως φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου, σε ποσοστό ανάλογο με τα κάθε
φορά ορισμένα από τους Κανονισμούς Εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος,
γ. μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις  με όλους τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,
δ. μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ,
ε. μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133),
ήτοι δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας (ενδεικτικά, δραστηριότητες τόσο συμβατικών όσο
και εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας)
και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή
περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
στ.  μπορούν  να  προτείνουν  προς  τους  αρμόδιους  φορείς  και  να  υλοποιούν  Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις  (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της
κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών
προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Διοίκηση Αναπτυξιακών Οργανισμών 
Οι Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  διοικούνται  από διοικητικό συμβούλιο,  το οποίο εκλέγεται  από τη
γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ο αριθμός των συμβούλων
καθορίζεται από το οικείο καταστατικό.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν
μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων
ΟΤΑ, δηλαδή δεν μπορεί να κατέχουν την ιδιότητα του δημάρχου/περιφερειάρχη, του προέδρου
του δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου ή του δημοτικού/περιφερειακού συμβούλου.
Τα  εκτελεστικά  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  ορίζονται  στο  οικείο  καταστατικό  (ως
«εκτελεστικά»  ορίζονται  τα  μέλη  που  ασχολούνται  με  τα  θέματα  καθημερινής  διοίκησης  της
εταιρείας ή/και έχουν δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύει την εταιρεία κλπ, όπως πχ. ο Πρόεδρος,
ο  Αντιπρόεδρος,  οι  διευθύνοντες  ή  εντεταλμένοι  σύμβουλοι  κ.α.)  και  είναι  υποχρεωτικό  να
κατέχουν  αποδεδειγμένη  εργασιακή  εμπειρία  στον  σχεδιασμό  και  εκτέλεση  αναπτυξιακών
προγραμμάτων  και  στην  επιχειρηματική,  οικονομική  και  γενικότερα  βιώσιμη  ανάπτυξη  των
τοπικών κοινωνιών.
Η εκλογή ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ μέλους που δεν συγκεντρώνει τα ως άνω χαρακτηριστικά,
θεμελιώνει, ενόψει της αυστηρής διατύπωσης του νόμου, αγώγιμη αξίωση για κάθε έχοντα έννομο
συμφέρον να αμφισβητήσει τον ορισμό και τη νόμιμη συγκρότηση του ΔΣ. Ως εκ τούτου, η επιλογή
εκάστου εκτελεστικού μέλους του ΔΣ πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία.
Πλην των εκτελεστικών μελών, τα υπόλοιπα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούνται
οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Προσωπικό 
Για την αποτελεσματική λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών, από τις κείμενες διατάξεις
ορίζεται  η  πρόσληψη  Γενικού  Διευθυντή,  Διευθυντή  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  αλλά  και  ειδικού
συμβούλου για την επικουρία του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
Ο γενικός  διευθυντής  και  ο  προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  ορίζονται  με
απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου.  Η  θητεία  τους  ακολουθεί  τη  θητεία  του  διοικητικού
συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται.
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Ο γενικός διευθυντής κατέχει υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό,
στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα
βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Ως  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  ορίζεται  διπλωματούχος  /  πτυχιούχος
μηχανικός  πανεπιστημιακής  ή τεχνολογικής  εκπαίδευσης,  με  ελάχιστη  προϋπηρεσία  πέντε  (5)
ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.
Η επιλογή ατόμων που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου, θεμελιώνει, ενόψει της
αυστηρής  διατύπωσης  του  νόμου,  αγώγιμη  αξίωση  για  κάθε  έχοντα  έννομο  συμφέρον  να
αμφισβητήσει  το  διορισμό  τους.  Ως  εκ  τούτου,  η  επιλογή των  ανωτέρω στελεχών  πρέπει  να
συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία.
Τόσο  ο  Γενικός  Διευθυντής  όσο  και  ο  Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών
εξαιρούνται  της  έγκρισης  της  Επιτροπής  της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει,  στο  πλαίσιο  της
πρόσληψής τους μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και του ν.2190/1994, ως
απευθείας προσλαμβανόμενοι σε διευθυντικές θέσεις (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3812/2009).
Για  την  επικουρία  του  Προέδρου  του  διοικητικού  συμβουλίου,  με  τον  κανονισμό  εσωτερικής
υπηρεσίας μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου διοίκησης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής
πολιτικής  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Ο  ειδικός  σύμβουλος  προσλαμβάνεται  με  απόφαση  του
Προέδρου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με καταγγελία, καθώς και με την καθ' οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του Προέδρου από το αξίωμά του.

Κατά τα λοιπά, το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής
υπηρεσίας (ΚΕΥ), ο οποίος εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και με τον οποίο
καθορίζονται  η  εσωτερική  διάρθρωση  των  υπηρεσιών  σε  Γενική  Διεύθυνση  και  επιμέρους
Διευθύνσεις,  Τμήματα  και  Γραφεία,  οι  αρμοδιότητές  τους  και  οι  θέσεις  κατά  κατηγορίες  και
κλάδους  προσωπικού.  Η  στελέχωση των  θέσεων  του  ΚΕΥ με  τακτικό  προσωπικό  γίνεται  με
διαδικασίες  ΑΣΕΠ, κατά τις  διατάξεις  των άρθρων 14 και  επόμενα του  ν.  2190/1994  (Α'  28),
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με πλήρη διάρθρωση σε
Τμήματα και Γραφεία.
Το  έκτακτο  προσωπικό  που  απαιτείται  κάθε  φορά  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  που
αναλαμβάνουν οι  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί,  προσλαμβάνεται  υπό την  εποπτεία  του  ΑΣΕΠ με
απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  της  εταιρείας,  για  όσο  χρόνο  διαρκεί  το  εκτελούμενο
πρόγραμμα  ή  η  σύμβαση,  κατ'  ανάλογη  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  άρθρων  1,  2  και  3
παράγραφος 4 και 5 της υπ' αριθμ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1877).
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μόνο για την περίπτωση αυτή, κατά ρητή
νομοθετική  πρόβλεψη.  Σημειώνεται  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση  δεν  απαιτείται  έγκριση  της
Επιτροπής  της  ΠΥΣ 33/2006  όπως  ισχύει,  καθότι  πρόκειται  για  πρόσληψη  προσωπικού  στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
Οι προσλαμβανόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του
προγράμματος ή της σύμβασης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε
κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που
προβλέπονται  από  τα  καθήκοντα  που  του  ανατίθενται.  Δίδεται  για  πρώτη  φορά  δικαίωμα
υπογραφής  σε  προσωπικό  ορισμένου  χρόνου.  Τούτο  σημαίνει  ότι  η  υπογραφείσα  σύμβαση
πρέπει  να  αναφέρει  επ'  ακριβώς  τα  ανατιθέμενα  καθήκοντα  και  τις  αρμοδιότητες  που
αναλαμβάνονται, ώστε να προκύπτουν οι αρμοδιότητες και η εξουσία υπογραφής.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου. Η σχετική σύμβαση συναρτάται αναγκαία με ορισμένο πρόγραμμα. Ενόψει αυτού, για την
έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια
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Αρχή ή  η  υπογεγραμμένη  σύμβαση,  από  τις  οποίες  τεκμαίρεται  ότι  δεν  υποκρύπτεται  σχέση
εξαρτημένης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.
Ισχύει εξαίρεση τόσο από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει όσο και του ν.
2190/1994, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.4314/2014, περί σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι αρχές της ισότητας και
της μη διάκρισης ισχύουν κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών. Οι εν λόγω συμβάσεις
προσδιορίζονται  κανονιστικά  και  από  όρους  του  εκάστοτε  προγράμματος  στην  εκτέλεση  του
οποίου αποσκοπούν.
Τέλος,  σε  περίπτωση  λύσης  της  εταιρείας,  το  υπό  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  ή  παροχής
υπηρεσιών προσωπικό τους δεν μεταφέρεται στους μετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους.

Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, μπορεί να γίνεται, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 15 παράγραφος 1 έως 6 του ν. 4257/2014 (Α' 93), με μετακίνηση υπαλλήλων από τους
ΟΤΑ - μετόχους για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί  να παραταθεί για δύο (2)
ακόμα  έτη,  εφόσον  υφίσταται  η  υπηρεσιακή  ανάγκη.  Εξαιρείται  το  προσωπικό  του  κλάδου
διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ.
Είναι  επίσης  δυνατή,  η  απόσπαση  υπαλλήλων  Φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  οι  οποίοι
κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαχείριση,  παρακολούθηση και
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που
ασχολείται  με  την  υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  κατόπιν  πρόσκλησης  της
ενδιαφερόμενης εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα
των υποψηφίων.  Η απόσπαση διενεργείται  εκτός  του  Ενιαίου  Συστήματος  Κινητικότητας,  έχει
διάρκεια  δύο  (2)  ετών  με  δυνατότητα  ισόχρονης  ανανέωσης  και  πραγματοποιείται  με  κοινή
απόφαση  των  αρμοδίων  για  τον  διορισμό  οργάνων  του  φορέα  προέλευσης  και  του  φορέα
υποδοχής,  ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  και  σύμφωνη  γνώμη  του  διοικητικού
συμβουλίου  της  εταιρείας.  Η  μισθοδοσία  του  αποσπώμενου  προσωπικού  βαρύνει  τον  φορέα
υποδοχής. Από τις διαδικασίες της παραγράφου αυτής εξαιρείται το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, για
το οποίο συνεχίζουν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού της.

Μετασχηματισμός  Αναπτυξιακών  Ανωνύμων  Εταιρειών  ΟΤΑ  σε  Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς
Οι  Αναπτυξιακές  Ανώνυμες  Εταιρείες  ΟΤΑ  έχουν  τη  δυνατότητα  μετασχηματισμού  σε
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και για την μετατροπή των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών σε
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οι ΟΤΑ μέτοχοι πρέπει να λάβουν έως 31.12.2020 απόφαση για την
μετατροπή  της  εταιρείας  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Η  απόφαση
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οικείου συμβουλίου. Ακολούθως,
με δεδομένο ότι πρόκειται για εταιρικό μετασχηματισμό και συγκεκριμένα για μεταβολή εταιρικής
μορφής από μια Α.Ε. σε άλλη, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις ειδικότερες
διατάξεις των οικείων καταστατικών. Συναφώς, σε περίπτωση μεταβολής πρέπει να τροποποιηθεί
το καταστατικό κατά τις προβλέψεις του ν. 4674/2020 (σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου, σύσταση
Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόβλεψη Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε την μετατροπή της Αναπτυξιακής Εταιρείας “Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΕ”    σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  διευρύνοντας  το  πλαίσιο  των
δραστηριοτήτων  της,  ιδίως  στο  θέμα  της  επιστημονικής  και  τεχνικής  υποστήριξης  των  ΟΤΑ,
εφόσον προχωρήσει στις  αναγκαίες προσαρμογές, τόσο της μετοχικής σύνθεσής της, όσο και
των καταστατικών της διατάξεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4674/2020. ”
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Ορίζει  ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 27η τακτική Γενική
Συνέλευση της  10ης Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή αυτής, της εταιρίας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο.Τ.Α.»  τον  Περιφερειακό  Σύμβουλο  κ.  Νικόλαο  Τζόλλα  με  αναπληρωτή  του  τον
Περιφερειακό  Σύμβουλο  κ.  Παντελεήμονα  Καζαντζίδη  με  θετική  εξουσιοδότηση  για  τη
μετατροπή  της  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  ΟΤΑ,  διευρύνοντας  το  πλαίσιο  των
δραστηριοτήτων της, ιδίως στο θέμα της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ,
εφόσον προχωρήσει στις  αναγκαίες προσαρμογές, τόσο της μετοχικής σύνθεσής της, όσο
και των καταστατικών της διατάξεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4674/2020. 

     Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Α.
Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Γ. Ναβροζίδου, Ε. Λαμτζίδης και Λ.
Τόσκας.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. Αβραμίδης και Β. Αβραμίδου.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης και Α. Αρβανίτης.

Λευκό  ψήφισαν  οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Σ. Αβραμόπουλος,  Ι.  Τσεχελίδης, Θ.
Ιγνατιάδης, Ι. Σκούφας, Φ. Γκανούλης και Ε. Αβραμίδου ως προς τον ορισμό των προσώπων.

Κατά ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Σ.  Αβραμόπουλος,  Ι.  Τσεχελίδης,  Θ.
Ιγνατιάδης, Ι. Σκούφας, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου και  Α. Αγαπητός.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                            ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΡΡ47ΛΛ-4ΓΜ


		2020-09-02T13:53:29+0300
	Athens




