
 

 

 
Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ  
Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και αρμοδιότητας των 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Αναλυτικότερα:  
 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί 
Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, 
ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής 
επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η υλοποίηση 
δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής 
σύγκλισης και στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση 
αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών 
Οργανισμών καθορίζεται με το οικείο καταστατικό.  
 
Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών, προστίθεται το 
κάτωθι εδάφιο:  
 
Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες και οι δήμοι με πληθυσμό άνω των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, 
μπορούν να συστήσουν μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το 
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Αντικαθίσταται η παράγραφος που αφορά τη διοίκηση των Αναπτυξιακών Οργανισμών 
και πλέον ορίζεται:  
 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. 
Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα 
εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο 
καταστατικό, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή 
περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Πλην των μελών του 
προηγούμενου εδαφίου, τα λοιπά μέλη του συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή 
άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως 
ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν 
υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την 
εκτέλεση/εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, 
οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.  
 



 

 

Παρατείνεται έως 30.04.2021, η προθεσμία για την απόφαση δήμων, περιφερειών και 
περιφερειακών ενώσεων περί σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών καθώς και της 
προσαρμογής των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού ή της συμμετοχής τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Οι αποφάσεις 
αυτές λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οικείου 
συμβουλίου. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ και δίκτυα Δήμων ή 
Περιφερειών που μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οφείλουν να 
προσαρμόζουν τη μετοχική τους σύνθεση. Μετά τη μετατροπή Αναπτυξιακής 
Εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται 
καθολικοί διάδοχοι.  
 
Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και δίκτυα που λειτουργούν και δεν 
μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, συνεχίζουν να λειτουργούν και 
να διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του 
άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006, Α΄ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 3 και 4.  
 
Δεν χρειάζεται γνώμη της ΚΕΔΕ για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και 
οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισμών. Για τα ανωτέρω, λαμβάνει απόφαση 
ο Υπουργός Εσωτερικών και ορίζονται αντίστοιχα τα αποφαινόμενα όργανα για 
τις δημόσιες συμβάσεις.  
 
Για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ που λειτουργούν 
με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, δηλαδή ανώνυμες 
εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό 
αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των 
ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης, την προώθηση της 
επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή 
της Κοινότητας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του 
περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή 
σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, καθώς και 
για το τακτικό προσωπικό των δικτύων δήμων και περιφερειών έχουν εφαρμογή 
οι ανωτέρω διατάξεις.  
 
Τέλος, καταργείται η κάτωθι διάταξη:  
‘Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα, 
δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από ΟΤΑ, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές 
αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού 
σκοπού. Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εταιριών αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις’. 


