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Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2012 
Αρ. Πρωτ. 8260 

 
Προς: Πρωθυπουργό 
κ. Λουκά Παπαδήµo 
 
 

Θέµα: Κατάργηση ασυµβιβάστου επαγγελµατικής δραστηριότητας ∆ηµάρχων. 

 

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, 

µε την παρούσα επιστολή µου και εκφράζοντας τη βούληση 85 ∆ηµάρχων που έχουν 

υπογράψει ρητή σχετική εξουσιοδότηση -αναµένουµε δε την υπογραφή και άλλων 

∆ηµάρχων-, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, ενόψει µάλιστα και της επικείµενης 

κατάθεσης στη Βουλή πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το ζήτηµα που έχει προκύψει από τη θέσπιση µε το 

άρθρ. 16 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» του ασυµβιβάστου της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

των ∆ηµάρχων. 

 

Παρά τις σηµαντικές µέχρι σήµερα προσπάθειές µας για την αποτροπή αρχικά της 

ψήφισης της ρύθµισης αυτής και ακολούθως, για την αναστολή της εφαρµογής της, η 

αρµόδια Κεντρική Εξουσία δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του ζητήµατος. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην εναντίωσή µας ως προς την εν λόγω ρύθµιση είναι ότι 

επιβάλλεται η πλήρης και ανεξαίρετη αναστολή της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας  των ∆ηµάρχων της Χώρας σε δήµους µε πληθυσµό άνω των 

είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, µε παράλληλη επιβάρυνση των ∆ήµων 

και των δηµοτών, λόγω της προβλεπόµενης καταβολής του συνόλου των 

ασφαλιστικών εισφορών των εκλεγµένων ∆ηµάρχων που τελούν σε αναστολή της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 

Με τον τρόπο αυτόν επέρχεται ένας έµµεσος, αλλά πάντως σαφής περιορισµός 



του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, µίας σηµαντικής και κοινωνικά καταξιωµένης 

κατηγορίας πολιτών, µε σαφή παραβίαση των άρθρων 4 § 1 (αρχή της ισότητας), 5 § 

1, 22 § 1 (επαγγελµατική ελευθερία και ελευθερία της εργασίας), 25 § 1 (αρχή 

αναλογικότητας) και 102 (δικαίωµα του εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ) του 

Συντάγµατος και του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α περί 

ελεύθερων εκλογών. 

 

Παράλληλα, µε τη ρύθµιση αυτή, η τοπική αυτοδιοίκηση αποστερείται σταδιακά 

των υπηρεσιών ικανών και άξιων πολιτών, διότι ένας µεγάλος αριθµός 

επιτυχηµένων επαγγελµατιών δεν θα διακινδυνεύσουν να αποκοπούν από το 

επάγγελµά τους για πέντε ή -σε περίπτωση επανεκλογής τους- περισσότερα χρόνια. 

Ιδιαίτερη δε έκπληξη προκαλεί η συγκεκριµένη ρύθµιση εάν ληφθεί υπόψη ότι µε την 

πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος  το 2008 καταργήθηκε το επαγγελµατικό 

ασυµβίβαστο των βουλευτών. 

 

Ενόψει της αυθαίρετης και αναιτιολόγητης αυτής ρύθµισης, η οποία σηµειωτέον 

απουσιάζει από το σύνολο των ευνοµούµενων κρατών της Ευρώπης και 

αποκλειστικό σκοπό έχει να αποκλείσει τους ικανούς και επιτυχηµένους από 

την ενασχόλησή τους µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σας καλούµε όπως προβείτε 

στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της επίµαχης αντισυνταγµατικής 

διάταξης µε τη συµπερίληψη στο υπό κατάθεση πολυνοµοσχέδιο άρθρου µε 

περιεχόµενο «καταργείται το άρθρο 16 του ν.3852/2010». Άλλως, όπως 

τροποποιήσετε αυτήν προς την κατεύθυνση της δυνατότητας επιλογής από τους 

∆ηµάρχους µεταξύ της πλήρους και αποκλειστικής ή της πλήρους και µη 

αποκλειστικής απασχόλησης µε αντίστοιχη διαφοροποίηση της µηνιαίας αντιµισθίας 

τους. 

 

Επισυνάπτονται στην παρούσα αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων 85 ∆ηµάρχων για την 

υποβολή υποµνήµατος κατάργησης ασυµβιβάστου µεταξύ του αξιώµατος του 

∆ηµάρχου και της άσκησης  επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

Αναµένουµε την άµεση, θετική και έµπρακτη ανταπόκρισή σας κατά τα ανωτέρω. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Γιώργος Ε. Πατούλης 

 

 

 

 

∆ήµαρχος Αµαρουσίου 
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1. Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµo 
 

2. Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου   
 

3. Πρόεδρο Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά  
 

4. Γενική Γραµµατέα Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) κα. Αλέκα 
Παπαρήγα  

 
5. Πρόεδρο Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) κ. Αλέξη Τσίπρα  

 
6. Πρόεδρο Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.) κ. Γιώργο Καρατζαφέρη  

 
7. Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιαννίτση Τάσο 

 
8. Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλο Πάρι  

 
9. Αναπληρωτή Υπουργό κα. Γεννηµατά Φώφη  

 
10.  Τοµεάρχη Εσωτερικών Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστο Ζώη  

 
11.  Πρόεδρο ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχο Καλλιθέας κ. Ασκούνη Κώστα  

 
12.  Πρόεδρο ΠΕ∆Α και ∆ήµαρχο Αγ. Αναργύρων κ. Σαράντη Νίκο  

 
 


