
Απθπο 103 

ύζηαζη - ςγσώνεςζη νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος 

1. Κάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη: α) Έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 
αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη 
πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο 
ηζρχεη. Εάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα 
(1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Σηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) θαηνίθσλ, 

κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ έσο δχν 

(2) λνκηθά πξφζσπα γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 

β) Έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο 
ιηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2.Τα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν ζχκθσλα 
κε ην αλσηέξσ άξζξν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν γηα 
θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Εηδηθά γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, απηέο ζπγρσλεχνληαη ζε δχν λνκηθά πξφζσπα, 
έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ (300.000) θαηνίθσλ κπνξεί λα ζπζηαζνχλ αληίζηνηρεο ζρνιηθέο 
επηηξνπέο γηα θαζεκία δεκνηηθή θνηλφηεηα. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 
Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, 
ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο, δηθαηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

πάζεο θχζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. [2] 

3.Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Δηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη 
λα δηαηεξεζνχλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δήκσλ εθείλα ησλ 
νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ, καθξνρξφληαο απφδνζεο έξγνπ θαη γεληθφηεξεο θαηαμίσζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ δηαηήξεζε. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ 
ησλ κειψλ ηνπ, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη εηδηθά ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. [7] [8] [9] 

4.Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε 
δχν (2) κήλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ νξίδνληαη ην 
φλνκα, ν ζθνπφο, ε δηνίθεζε, ε πεξηνπζία θαη νη πφξνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε. 

Η πξάμε απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ηνλ νηθείν δήκν. Σηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 



λνκηθνχ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006, 
φπσο ηζρχεη. 

Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν. 

5. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
ην λέν λνκηθφ πξφζσπν πνπ δεκηνπξγείηαη, ππνθαζηζηά απηνδηθαίσο ηα λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα 
νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη φζα πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ ή εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο, εμνκνηνχκελν κε θαζνιηθφ δηάδνρν. Οη 

εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθα κέξε είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 
ζπγρσλεχζεθαλ, ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν, ρσξίο λα 
απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα θαζέλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ζπγρσλεχζεθαλ. 

6.Σηελ πεξηθέξεηα ηνπ λένπ δήκνπ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκέλεο 
ππεξεζίεο, ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ 
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Σηηο ππεξεζίεο απηέο, εθφζνλ νη 
παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, φπσο θξνληίδα παηδηψλ, 
ειηθησκέλσλ, αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθξνηνχληαη, κε 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αληίζηνηρεο άκηζζεο 
επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ 
ρξεζηψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ν πξντζηάκελνο, θαη εάλ δελ ππάξρεη, ν 
νξηδφκελνο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Δ.Σ. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάιιεινο ηεο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο, σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο εηζεγνχληαη γηα ηελ 
θαιχηεξε ιεηηνπξγία, δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

7.Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα εθδίδεηαη πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλά θαηεγνξία 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδαο. 

8.Τν κφληκν πξνζσπηθφ, ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη λνκηθνί ζχκβνπινη, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο 
εληνιήο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο 
πξνζσπηθφ θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπγρψλεπζε, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη έκκηζζεο εληνιήο. 

9.Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) 
κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζπγρψλεπζεο, ζεζπίδεηαη ν νξγαληζκφο 
εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/2007, φπσο ηζρχεη. 

10.Τν κφληκν πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο θαηά 
θαηεγνξία θαη θιάδν, ην δε πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο 
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη ζηνλ νξγαληζκφ 
εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη θαηαξγνχληαη θαηά ηελ 
απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ. Η θαηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 



11.Τν πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα απνζπάηαη κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, είηε ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ είηε 
ζε ππεξεζία ηνπ δήκνπ «είηε ζε ίδξπκα απηνχ» [4], θαηά παξέθθιηζε ησλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Σην 
αλσηέξσ πξνζσπηθφ κπνξεί λα αλαηίζεληαη παξάιιεια θαζήθνληα. Η κηζζνδνζία 
ηνπ απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ βαξχλεη ηνλ θνξέα ππνδνρήο. 

12.Τα ηδξχκαηα δελ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ «εθηφο ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ». [5] [13] 
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