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ΠΡΟΣ :
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
(Με την παράκληση να ενημερώσουν
τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής τους
αρμοδιότητας)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης
Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 44 του ν. 4508/22.12.2017 (ΦΕΚ Α΄200), τα δύο πρώτα
εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 4147/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς,
στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010
(Α΄87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη,
ορίζεται η 1.1.2019. Μέχρι τότε συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2,
3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης, στις εν λόγω
παραγράφους, σχετικής προθεσμίας».
Σύμφωνα, εξάλλου, με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, «η παράταση του μέτρου της
διοικητικής υποστήριξης κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι την 1.1.2019, κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς,
ενόψει της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται να τύχει
ενδελεχούς επεξεργασίας ο ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων, καθώς και η
δυνατότητα σύμπραξης όλων των εξυπηρετούμενων δήμων, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα
και τη βελτιστοποίηση της άσκησης των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Άλλωστε ένας μεγάλος
αριθμός δήμων της χώρας κατέστη αδύνατον να οργανώσει τις υπηρεσιακές του δομές ώστε να
αναλάβει αυτοδύναμα την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στου Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, μολονότι έχει παρέλθει έκτοτε
μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεδομένου, όμως, ότι δεν πρέπει να υπάρξει νομοθετικό κενό σε σχέση
με τον τρόπο άσκησης των σχετικών με τη διοικητική υποστήριξη αρμοδιοτήτων μέχρι τη θέση σε
ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου, κρίνεται απαραίτητη η παράταση αυτής κατά ένα έτος, ήτοι
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μέχρι την 1.1.2019, σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία. Με τη θέση σε ισχύ του νέου
θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, οι οποίες ασκούνται
σήμερα υπό το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης, οι σχετικές διατάξεις του Καλλικράτη θα
αναμορφωθούν ή θα καταργηθούν, καθότι θα έχουν καταστεί παρωχημένες».
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