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πος δεν επιλύθηκαν με ηο Πολςνομοζσέδιο»
Αξιόηιμε κύπιε Υποςπγέ,
Με ην Ννκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) – Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε,
ηε ιεηηνπξγία, ηα νηθνλνκηθά θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. – Δπξσπατθνί Όκηινη Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο – Μεηξψν Πνιηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν απνηειεί πιένλ λφκν ηνπ
θξάηνπο, κπνξεί λα ιχλνληαη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, αιιά δπζηπρψο ππάξρνπλ θαη άιια ηα νπνία παξακέλνπλ αλνηρηά.
Θεσξψ φηη είλαη θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ καο, ζε ζρέζε κε ηα δχν ζρεδφλ ρξφληα πνπ
πέξαζαλ γηα λα πξνσζεζεί ζηε Βνπιή.
Αζθαιψο θαη ππάξρνπλ πνιιά ζεηηθά ζεκεία. Κπξίσο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην
πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ. Όκσο είλαη αξλεηηθφ φηη δελ κπφξεζε ηειηθά ην Τπνπξγείν λα
πξνρσξήζεη κε πεξηζζφηεξν ηνικεξά βήκαηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, αλαβάιινληαο ηηο ηειηθέο ιχζεηο γηα ην
κέιινλ, φηαλ ζα ηεζεί ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ Καιιηθξάηε.
ην πιαίζην ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο είλαη αλάγθε λα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλεο
λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, φρη κφλν γηα λα επηιπζνχλ ρξφληα πξνβιήκαηα, αιιά θαη γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ.
Ζ Μεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θεληξηθνχο άμνλεο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν
ηνπο ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ. Δίλαη αλάγθε λα ππάξμεη ζαθήο
πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ηνπ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεχηεξνπ
Βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο.
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Σηπαηηγικήρ ζημαζίαρ θέμαηα πος απαιηούν άμεζη λύζη
Όπσο ήδε έρσ επηζεκάλεη, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαη ηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο επηηαθηηθά
φια ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ αληηκεησπίδνληαη κε ην Πνιπλνκνζρέδην λ.4483/2017.
Μάιηζηα ελδεηθηηθφ ηεο κίδεξεο αληηκεηψπηζεο είλαη ε δηάηαμε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ
επαλαθέξεη κελ ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ, αιιά εμαηξεί ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ηεο Αηηηθήο, ηεο
Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε θαηνηθία απέρεη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ
ιηγφηεξν απφ 10 ρηιηφκεηξα!
ην πιαίζην απηφ σο Απηνδηνίθεζε Πξψηνπ Βαζκνχ ζεσξνχκε αλαγθαίν λα ππάξμνπλ
κε ηελ πξψηε επθαηξία λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αθνξνχλ ζε δεηήκαηα φπσο ε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, ε θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ε
αληηκεηψπηζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ σο πνιηηηθφ πξνζσπηθφ β’
θαηεγνξίαο, ε ζπκβνιή ησλ Γήκσλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα, θιπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Ν. 4483/2017 θαη ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ
1. Θέμαηα οικονομικά:
 Με ην πνιπλνκνζρέδην δελ εμαζθαιίδεηαη ε απφδνζε αλά έηνο ηνπ ζπλφινπ
ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ην Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο», πφξσλ ζηελ
πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
 Γελ πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ λέαο
γεληάο. Δίλαη αλάγθε ε Κπβέξλεζε λα θαηαβάιιεη ηα πνζά πνπ παξάλνκα
παξαθξαηήζεθαλ απφ ηνπο λνκνζεηεκέλνπο πφξνπο ησλ Γήκσλ.
 Γελ πξνβιέπεηαη ε απφδνζε ησλ πφξσλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο.
 Γελ έρεη πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην ΔΠΑ.
 Γελ έρεη δεκηνπξγεζεί Δηδηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ θαηαζθεπή, αλαβάζκηζε, επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ Υαξψλ.
2. Θέμαηα ηηρ καηαζηαηικήρ θέζηρ Αιπεηών:
 Παξακέλεη ζε ηζρχ ε απαξάδεθηε δηάηαμε θαηά ηελ νπνία νη αηξεηνί
εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ην αμίσκά ηνπο. Ζ ΚΔΓΔ έρεη δεηήζεη
επαλεηιεκκέλα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Ν.3852/2010, έηζη ψζηε ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ θαθνπξγεκαηηθψλ δηψμεσλ ησλ αηξεηψλ ηεο παξ. 1 λα
ηίζεληαη ζε αξγία κε ηελ έθδνζε ηεο Πξσηφδηθεο Απφθαζεο θαη φρη κε
ακεηάθιεηε παξαπνκπή, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ρσξίο λα ππάξρεη δηθαζηηθή
θξίζε ζε πξψην βαζκφ.
 Γελ γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ άξζε ησλ θαηαινγηζκψλ
αηξεηψλ ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο απνθάζεσλ γηα δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
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Γελ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε απφζπαζεο ή κεηάηαμεο ησλ αηξεηψλ πνπ είλαη
εθπαηδεπηηθνί, ζηξαηησηηθνί θαη αζηπλνκηθνί ζηνλ ΟΣΑ ηεο εθινγήο ηνπο.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο ζε
αηξεηνχο δεκφζηνπο ππαιιήινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο
λνκνζεηεκέλσλ Δπηηξνπψλ.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ Γεληθψλ
Γξακκαηέσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνπιίσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζπλεδξηάζεηο άιισλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ πιελ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θ.ιπ.).
Γελ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ Ν. 4387/2016 (ΦΔΚ Α’ 85/12.5.2016) «Απαζρφιεζε ζπληαμηνχρσλ
θ.ιπ.» πξνο δηαζθάιηζε ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ, ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ
πξνζθέξνπλ ζηελ Σ.Α. (κε πεξηθνπή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο).
Γελ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3513/2006 (265 Α΄) σο εμήο:
«Γηθαίσκα ρνξεγίαο απφ ην Γεκφζην απνθηνχλ θαη φζνη δηεηέιεζαλ κία
ηεηξαεηία ή κία πεληαεηία ζε ζέζεηο Γεκάξρσλ ή κία ηεηξαεηία ζε ζέζεηο
Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ θαη επηπιένλ ηξεηο ζεηείεο ζε ζέζεηο Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ ή Κνηλνηηθψλ πκβνχισλ κε ζπκπιεξσκέλν ην 65 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο».

3. Θέμαηα πποζωπικού Ο.Τ.Α.:
 Γελ έγηλε απνδεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ κε ηελ νπνία δεηά ηελ θαηάξγεζε
ηεο δηάηαμεο γηα ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, επηζηεκνληθψλ
ζπλεξγαηψλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ
Ν.3584/2007, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ –
ζπλεξγαηψλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ, επίζεο δελ έγηλε
δεθηή ε πξφηαζε γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ απνδνρψλ ησλ αλσηέξσ, θαη’
αλαινγία κε ηηο απνδνρέο ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ησλ Βνπιεπηψλ.
 Γελ γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο δηάηαμεο ηνπ
Ν.3584/2007 γηα ηε ζχζηαζε ζέζεο ηδηαίηεξνπ γξακκαηέα Γεκάξρνπ.
 Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε ζχζηαζε ζέζεο Γεληθνχ
Γξακκαηέα ζε φινπο ηνπο Γήκνπο αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ εθφζνλ ππάξρεη
ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα.
 Γελ γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ κνξηνδφηεζε ηεο
εληνπηφηεηαο ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα ηνπο νξεηλνχο θαη κηθξνχο
λεζησηηθνχο Γήκνπο, θαζψο θαη ηελ κφληκε ελδναπηνδηνηθεηηθή θηλεηηθφηεηα.
 Γελ πηνζεηήζεθε ε πξφηαζεο ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηα ΚΔΠ γηα λα απεμαξηεζνχλ απφ ηε ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζή
ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.
 Γελ πηνζεηήζεθε ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ
αηξεηψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
 Γελ έγηλε απνδεθηή ε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο
ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ππεξέηεζαλ ζε
ζέζεηο αηξεηψλ θαη κεηαθιεηψλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε A΄ βαζκνχ.
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Σέινο, επαλεηιεκκέλα ε ΚΔΓΔ έρεη δεηήζεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε θαηά ηελ
νπνία γηα θάζε κεηάηαμε ή απφζπαζε ππαιιήισλ ηεο Σ.Α. λα απαηηείηαη ε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκάξρνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ γίλεηαη απνδεθηφ.

Έθπιεμε πξνθαιεί θαη ην γεγνλφο ηεο κε έληαμεο ζην λνκνζρέδην πξφβιεςεο γηα ηηο
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. Παξά ην φηη θαηαηέζεθε πξφηαζε, κεηά απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε
θαη κάιηζηα νκφθσλα ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΓΔ, γηα εθάπαμ πνζφ απφ ηνπο δήκνπο ζε
πνιχηεθλεο κεηέξεο, ηειηθά δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην λνκνζρέδην. Θεσξψ φηη είλαη
ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε θαη κάιηζηα λα ινγίδνληαη σο πνιχηεθλεο θαη νη
κεηέξεο πνπ απνθηνχλ ηξία ηέθλα.
Ζ Απηνδηνίθεζε θαη ε ρψξα δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα ραζεί άιινο ρξφλνο. Ζ φπνηα
επηπιένλ θαζπζηέξεζε έρεη θφζηνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ. ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Τπνλνκεχεη ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο
καο, ζηελ νπνία ε ζπκβνιή ηεο Απηνδηνίθεζεο είλαη θαζνξηζηηθή.

Με εκηίμηζη
Γιώργος Παηούλης
Δήμαρτος Αμαροσζίοσ
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