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του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν 
διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται 
ως μηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών 
περιορισμών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λει-
τουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν πλέον του ενός 
δήμοι, οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές ενότητες 
όμορων Περιφερειών, τηρουμένων των προϋποθέσεων 
των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. 
Οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία 
των Φορέων της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται 
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που 
υπάγεται η έδρα του Φορέα.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 
(Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής: «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 ορί-
ζονται με απόφαση του οικείου δημάρχου.».

Άρθρο 232
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Το άρθρο 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα αν-

θρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών,

(ε) πέντε (5) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορε-
τικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέ-
ματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, 
κοινωνικής πολιτικής, μάνατζμεντ, ανάλυσης δημοσίων 
πολιτικών, νομικής και νομοπαρασκευαστικού έργου, εκ 
των οποίων ένας τουλάχιστον απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

(στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),

(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-
σεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

(θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.),

(ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και τους όρους εκπαίδευ-
σης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Δ.Σ. καλείται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδα-
στών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέματα, πέραν του 
προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται 
στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται μεταξύ 
επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας 
από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται 
στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 ή και από άλλους επι-
στημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά 
καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στις θέσεις του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου δύναται να ορίζονται και μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
ρυθμίσεις για τον διορισμό των ανωτέρω ως οργάνων 
διοίκησης φορέων του Δημοσίου.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα 
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά του, όταν αυ-
τός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμο-
διότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος. Οι Αναπληρωτές 
Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 
16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3, μετέχουν στο 
Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα-
θώς και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του 
Δ.Σ., καθορίζονται με βάση τα όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται 
για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Η θητεία του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. μπορεί να διακοπεί 
σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-
δρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισμό νέων με-
λών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

6. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει 
ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο, μόνιμο ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
καθώς και τον αναπληρωτή του.».

Άρθρο 233
Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων 
για την εξόφληση υποχρεώσεων 
από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δή-
μων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, 
οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν κα-
ταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από 
προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ-
γων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα 
έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λο-
γαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης 
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Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο 
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται 
στο ίδιο Ταμείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρη-
ματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφο-
ρά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, 
εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει 
αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση 
με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. 
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολο-
γίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του 
οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και 
για την εξόφληση υποχρεώσεων δήμων, κατά των οποί-
ων έχει ξεκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία 
λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγρα-
φο 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζε-
ται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθε-
σμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή 
των προηγούμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση 
γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσί-
μων στους δικαιούχους.

4. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά το πέρας του προ-
γράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της 
χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 259 
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 234
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, στο τέλος του δεύ-
τερου εδαφίου, προστίθεται φράση ως ακολούθως:
«, εκτός εάν αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκ-
πομπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως 
άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται μόνο σε τυπική 
ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής.».

2. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, μετά το δεύτερο εδά-
φιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2022 το 
πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψη-
φιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται 
υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), εκτός 
αν αυτό αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε 
το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται σε τυπική 
ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής.».

Άρθρο 235
Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών 
δημοσίων συμβάσεων

1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 44 του 
ν. 3959/2011 ως εξής:

«Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 

αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας κατ’ εφαρμογή 

της παραγράφου 8 του άρθρου 25 με πλήρη απαλλαγή 
του προστίμου ή με επιβολή μειωμένου προστίμου και 
ολοσχερή εξόφληση αυτού, ή

β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών 
του άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστί-
μου, εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήματος του πρώ-
του και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των εγκλη-
μάτων που συρρέουν κατ’ ιδέαν με αυτό. Με την παροχή 
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του προστίμου, 
αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η 
ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους 
της. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αναστέλ-
λεται η παραγραφή των εγκλημάτων χωρίς να ισχύουν οι 
χρονικοί περιορισμοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή στο 
πρόγραμμα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της 
οποίας επιβλήθηκε μειωμένο πρόστιμο, εάν αυτό δεν 
εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση 
για τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται 
ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

3β. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας κατ’ εφαρμογή 

της παραγράφου 8 του άρθρου 25 με πλήρη απαλλαγή 
του προστίμου ή με επιβολή μειωμένου προστίμου και 
ολοσχερή εξόφληση αυτού, ή

β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών 
του άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστί-
μου, επέρχεται πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης και 
κάθε άλλου υπευθύνου προσώπου της παραγράφου 2(γ) 
του άρθρου 25 από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η διαπίστωση της σχετικής 
παράβασης δεν θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού της επι-
χείρησης από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις 
ή συμβάσεις παραχωρήσεων, με την εξαίρεση της κατ’ 
επανάληψη παράβασης του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επανάληψη της παράβασης νοείται η έκδοση σχετικής 
διαπιστωτικής απόφασης εντός έξι (6) ετών από την προ-
ηγούμενη έκδοση άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Η πα-
ρούσα διάταξη εφαρμόζεται στην περίπτωση παροχής 
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του προστίμου και 
για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι 
συνεπής με τους όρους της. Επίσης, η παρούσα διάταξη 
εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει 
εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση παράβασης του άρθρου 
1 ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ακόμα παρέλθει τριετία 
από την έκδοση αυτής.».

3. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρ-
θρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού,».

4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39 
του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:


