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ΘΕΜΑ: Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την κατάθεση 

διετών  προγραμμάτων  δράσης  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων,  εν  όψει  και  της  υποχρεωτικής 

συγχώνευσης  των  επιχειρήσεων  αυτών  κατ’  εφαρμογή  των  ρυθμίσεων  του  ν.  3852/2010 

(πρόγραμμα «Καλλικράτης»), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις  ρυθμίσεις  του  άρθρου  109  του  ν.  3852/2010,  αναφορικά  με  την  υποχρεωτική 

συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται  σε έναν δήμο, σε μία  κοινωφελή 

επιχείρηση του δήμου αυτού,  προβλέπεται  ότι  μέχρι  να δημοσιευθεί  η  απόφαση συγχώνευσης, 

παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με την ανωτέρω 

διάταξη λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων 

κοινωφελών επιχειρήσεων και η υλοποίηση των καταστατικών τους σκοπών για το διάστημα που θα 

μεσολαβήσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύννομη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων αποτελεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 ΚΔΚ και της ΥΑ 43887/2007 (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007), η 

κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης, προκειμένου να είναι επιτρεπτή η 

χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον οικείο ΟΤΑ. 

Δεδομένων  των  ανωτέρω  και  λόγω  των  έκτακτων  συνθηκών  που  προκύπτουν  από  τη 

μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση κατά την 
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οποία  το  διετές  πρόγραμμα  δράσης  κοινωφελούς  επιχείρησης  λήγει  έως  τις  31.12.2010,  η 

υφιστάμενη κοινωφελής επιχείρηση καταρτίζει διετές πρόγραμμα δράσης, σύμφωνα με τους όρους 

και τη διαδικασία της σχετικής νομοθεσίας, το περιεχόμενο όμως του προγράμματος αυτού, λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών εν όψει της επικείμενης συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, θα 

πρέπει να περιοριστεί στους ίδιους τομείς δράσης του διετούς προγράμματος που λήγει και στα όρια 

των πιστώσεων αυτού.

Επιπλέον,  σημειώνουμε  ότι  με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  συγχώνευσης  των 

κοινωφελών  επιχειρήσεων  σε  κάθε  νέο  δήμο,  καταρτίζεται  νέο  διετές  πρόγραμμα  από  την 

κοινωφελή επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται στο 

εξής από την επιχείρηση.  

Την  εγκύκλιο  μπορείτε  να  την  αναζητήσετε  και  στο  δικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  www  .  ypes  .  gr  ,  στη  διαδρομή: 

Περιφερειακή Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄Βαθμού/Επιχειρήσεις/Εγκύκλιοι. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΔΚΕ
Γενναδίου 8 και Ακαδημίας
10678 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
  (με την παράκληση να την αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 
- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
  Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ
- Δ/νσή μας (2)
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