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Ιανουάριος 2017 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

Οι «κόκκινες γραµµές της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού 

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος µε το ψήφισµα του Τακτικού 

Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης ( ∆εκέµβριος 2016) αλλά και ̟ρόσφατη 

α̟όφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου έθεσε ως βασικές 

̟ροϋ̟οθέσεις για τη συµµετοχή της στο διάλογο για την αναθεώρηση 

του Καλλικράτη τις ̟αρακάτω θέσεις  

1. Η Μεταρρύθµιση του Καλλικράτη ̟ρέ̟ει να ̟ροηγηθεί κάθε 

αλλαγής του συστήµατος εκλογής των ∆ηµάρχων και 

δηµοτικών συµβούλων. 

2. Την ανάγκη αναβάθµισης της καταστατικής θέσης των αιρετών  

3. Να µ̟ει τέλος στην υ̟ο-χρηµατοδότηση των ∆ήµων . Στο 

̟λαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να εγγραφεί ε̟ι̟λέον ̟οσό ίσο µε 

214 εκατ. € στον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό του 2017, ως η ̟ρώτη 

δόση α̟ό την α̟όδοση της νέας γενιάς ̟αρακρατηθέντων της 

̟εριόδου 2010-2016. Καθώς και να αρχίσει  άµεσα  η συζήτηση 

για το χρονοδιάγραµµα α̟όδοσης των ̟όρων αυτών.  

4. Για την Κινητικότητα των δηµοτικών υ̟αλλήλων η Η ΚΕ∆Ε 

έχει ζητήσει να υ̟άρξει νοµοθετική ̟ρόβλεψη , ̟ροκειµένου η 

ό̟οια µετακίνηση ̟ροσω̟ικού να γίνεται µε τη σύµφωνη 

γνώµη των ∆ηµάρχων. 

5. Αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση για τη συνέχιση του διαλόγου είναι να 

κατατεθούν ε̟ιτέλους οι ̟ροτάσεις της Κυβέρνησης για το 

̟εριεχόµενο της Μεταρρύθµισης αυτής , ό̟ως έχει ήδη συµβεί 

α̟ό ̟λευράς Κ.Ε.∆.Ε. 

 

 

 

 



 

[3] 
 

 

 

Α. Η χώρα έχει ανάγκη α̟ό µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση  

στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Η νέα διοικητική µεταρρύθµιση δεν µ̟ορεί ̟λέον να αφορά µόνο την ̟ρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια Το̟ική Αυτοδιοίκηση, αλλά το συνολικό διοικητικό σύστηµα της χώρας: 

Κεντρική και Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Περιφέρειες – ∆ήµους. 

Η Πρότασή µας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Αναθεώρησης του «Καλλικράτη» για τις 

Μεταρρυθµίσεις του Κανονιστικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε την Α̟όφαση του Τακτικού 

Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, είναι ολοκληρωµένη και αφορά:  

• Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης  

• Τις αρµοδιότητες.  

• Την οικονοµική διαχείριση. 

• Το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ.  

• Την καταστατική θέση των αιρετών.  

• Τους συµβασιακούς θεσµούς.  

• Τα ιδρύµατα, τα νοµικά ̟ρόσω̟α και τις ε̟ιχειρήσεις των ΟΤΑ.  

• Την ε̟ο̟τεία, τον έλεγχο και τους ελεγκτικούς θεσµούς.  

• Ειδικό κεφάλαιο στο νέο Κώδικα ∆ήµων και Περιφερειών ̟ου θα αναγνωρίζει τις 
νοµικές α̟οκλίσεις των διαφορετικών κατηγοριών ∆ήµων α̟ό τις κανονιστικές 
ρυθµίσεις ̟ου αφορούν το «µεσαίο ∆ήµο». 

( Ε̟ισυνά̟τεται η αναλυτική ̟ρόταση) 

 

Β. Πρόγραµµα Οικονοµικής Υ̟οστήριξης ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

Η ̟ροετοιµαζόµενη µεταρρύθµιση ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό ένα Πρόγραµµα 

Υ̟οστήριξης Εφαρµογής της Μεταρρύθµισης (τουλάχιστον 5ετές).  

Οι Πόροι του Προγράµµατος µ̟ορεί να ̟ροέρχονται α̟ό τα Ε̟ιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014–2020 και Εθνικούς ̟όρους και ̟ρέ̟ει να διασφαλιστούν 

νοµοθετικά και ̟ρογραµµατικά.  
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Γ. Οι ̟ροτεινόµενες 12 Μεταρρυθµίσεις – Τοµές 

Παράλληλα, ε̟ισυνά̟τουµε την Α̟όφαση του Τακτικού Συνεδρίου µε τις 12 

Μεταρρυθµίσεις – Τοµές και υ̟ογραµµίζουµε ότι α̟ό αυτές αφορούν άµεσα την Ε̟ιτρο̟ή 

Αναθεώρησης του «Καλλικράτη» οι ακόλουθες :  

1. Μεταφορά συγκροτηµένων δοµών στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση.  

2. Ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος της «∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης».  

3. Μεταφορά «Πακέτων» Αρµοδιοτήτων. 

4. Ε̟αναοριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µε στόχο την ̟ολυε̟ί̟εδη ∆ιακυβέρνηση.  

5. Στις 12 Μεταρρυθµίσεις – Τοµές ̟εριλαµβάνεται και η Πρότασή µας για :  

ΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ 

∆ΗΜΟΥΣ, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει :    

α) Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο  

β) Πρόσθετη Χρηµατοδότηση  

γ) ∆ιοικητική και Τεχνική Υ̟οστήριξη 

 

∆. Το εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των αιρετών εκ̟ροσώ̟ων της 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού 

Με α̟όφαση του ̟ρόσφατου Συνεδρίου µας ̟ου δεσµεύει και το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., δεν 

συναινούµε στην αλλαγή του εκλογικού συστήµατος ανάδειξης των δηµοτικών αρχών, 

̟ριν ολοκληρωθεί ̟ροηγουµένως ο διάλογος για τη µεταρρύθµιση του Κράτους.  

Η ΚΕ∆Ε διαφωνεί µε την ̟ροτεινόµενη α̟ό την Κυβέρνηση αλλαγή του εκλογικού 

συστήµατος (α̟λή αναλογική), διότι αυτή οδηγεί, στην ̟ράξη, σε ακυβερνησία και 

διάλυση των ∆ήµων. 
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ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ  

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 

 

1. Πολυνοµοσχέδιο - «σκού̟α» 

Το Υ̟ουργείο Εσωτερικών έχει συντάξει νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Αυτοτελής Υ̟ηρεσία 

Ε̟ο̟τείας ΟΤΑ, Ρυθµίσεις Θεµάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», το ο̟οίο µετά α̟ό 

µακρά διαβούλευση ̟ου ̟ροηγήθηκε ε̟ρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή ̟ρος ψήφιση. 

Με το σχέδιο νόµου αυτό αντιµετω̟ίζονταν αρκετά α̟ό τα χρονίζοντα ̟ροβλήµατα 

καθώς και άλλα ̟ου οφείλονται στην οικονοµική κρίση ̟ου διέρχεται η χώρα, ενώ 

ταυτόχρονα διευκολύνεται η λειτουργία των ∆ήµων και ρυθµίζονται ευνοϊκά δάνεια 

∆ήµων και οφειλές δηµοτών. 

Ζητάµε την άµεση κατάθεση του ανωτέρω νοµοσχεδίου στη Βουλή. 

 

2. Μονιµο̟οιήσεις συµβασιούχων 

Ο Υ̟ουργός Ε̟ικρατείας ̟ροχώρησε µονοµερώς  στη µονιµο̟οίηση χιλιάδων 

συµβασιούχων των αντα̟οδοτικών υ̟ηρεσιών των ΟΤΑ, ερήµην των ∆ήµων, γεγονός 

̟ου, εκτός α̟ό τα Συνταγµατικά και τα νοµικά ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργεί, 

ε̟ιβαρύνει υ̟έρµετρα τους ήδη εγκεκριµένους ̟ροϋ̟ολογισµούς των ∆ήµων.  

Είναι ̟ροφανές ότι η ρύθµιση αυτή οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην αναγκαστυική 

αύξηση των αντα̟οδοτικών τελών, ̟ου θα ε̟ιβαρύνει τους ήδη δοκιµαζόµενους ̟ολίτες 

σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία.  

Είναι αδιανόητο ο Υ̟ουργός Ε̟ικρατείας να α̟οφασίζει ερήµην των ∆ήµων και των 

αιρετών εκ̟ροσώ̟ων τους, αλλά και του Υ̟ουργού Εσωτερικών, αρµόδιου για θέµατα 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι ήδη έχει δηµιουργηθεί τεράστιο ̟ρόβληµα διότι οι 

∆ήµαρχοι αντα̟οκρινόµενοι στις εντολές της Κυβέρνησης έχουν ανανεώσει τις 

συµβάσεις των συµβασιούχων αλλά οι κατά τό̟ους Ε̟ίτρο̟οι δεν εγκρίνουν τα σχετικά 

εντάλµατα. Η Κυβέρνηση, χωρίς καµία καθυστέρηση να δώσει άµεση λύση στο 

̟ρόβληµα αυτό. 
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Πάγια θέση της ΚΕ∆Ε είναι ότι για τα ζητήµατα της ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού οι 

µόνοι αρµόδιοι να α̟οφασίζουν είναι οι ∆ήµοι και όχι η Κεντρική Εξουσία, αφενός 

γιατί γνωρίζουµε καλύτερα α̟ό τον καθένα τις ̟ραγµατικές µας ανάγκες. Αφετέρου, 

γιατί οι ̟ροσλήψεις αυτές ̟ρέ̟ει να αντα̟οκρίνονται στις ̟ραγµατικές οικονοµικές 

µας δυνατότητες. 

 

3. Κινητικότητα ∆ηµοτικών Υ̟αλλήλων 

Για το ζήτηµα της κινητικότητας, έχουµε εκφράσει την κατηγορηµατική µας ά̟οψη ότι 

είναι α̟αραίτητη η σύµφωνη γνώµη των ∆ηµάρχων για τις µετατάξεις των δηµοτιικών 

υ̟αλλήλων.  

Παράλληλα, µε ε̟ιστολή µας ̟ρος την Υ̟ουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα 

Γεροβασίλη, ̟ου κοινο̟οιείται και σε εσάς, ε̟ισηµαίνουµε την ανάγκη ̟αράτασης της 

̟ροθεσµίας για την σύνταξη των Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των ∆ήµων. 

 

4. Ενίσχυση ̟ροσω̟ικού στους µικρούς ∆ηµους. 

Για τις ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού στους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήµους 

ζητούµε να ̟ροβλεφθεί γενναία αύξηση της µοριοδότησης της εντο̟ιότητας, καθώς και 

οικονοµικά κίνητρα για να καλυφθούν οι ̟ρόσθετες οικονοµικές ανάγκες των 

υ̟αλλήλων για τη διαµονή, τη διαβίωση και τις µετακινήσεις τους. 

 

5. Θεσµικά ζητήµατα Αιρετών 

•••• Ε̟αναφορά της ειδικής δωσιδικίας των δηµάρχων, έτσι ώστε να δικάζονται σε 

̟ρώτο βαθµό α̟ό το Εφετείο. Ε̟ίσης, να τίθενται σε αργία οι αιρετοί της το̟ικής 

αυτοδιοίκησης ̟ου ̟αρα̟έµ̟ονται  αµετακλήτως για κακούργηµα, µόνο στην 

̟ερί̟τωση ̟ου τους έχει ε̟ιβληθεί ο ̟εριοριστικός όρος της ̟ροσωρινής κράτησης 

µε το ̟αρα̟εµ̟τικό βούλευµα (τρο̟ο̟οίηση εδάφ. Β, ̟αρ. 2, άρθρο 236, 

Ν.3852/2010). 

•••• Ε̟αναφορά της διάταξης για την α̟οζηµίωση των µελών των ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. 
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•••• Ε̟αναφορά της διάταξης του «Καλλικράτη» για την αντιµισθία όλων των 

Αντιδηµάρχων καθώς και των Προέδρων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων. 

•••• Ε̟ανεξέταση του καθεστώτος των ειδικών αδειών για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

των αιρετών ̟ρος την κατεύθυνση ε̟έκτασης σε όλους τους ∆ηµοσίου Υ̟αλλήλους. 

•••• Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 ̟ου αφορά στην 

̟ερικο̟ή στο 100% της σύνταξης του συνταξιούχου-αιρετού, για όσο χρονικό 

διάστηµα διατηρεί την ιδιότητα του αιρετού. 

 

6. Εκσυγχρονισµός ∆ήµων 

Θεωρούµε α̟ολύτως αναγκαία την άµεση έναρξη εφαρµογής του «Προγράµµατος 

Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισµού των 13 Περιφερειών και των 325 

∆ήµων» ̟ροϋ̟ολογισµού 30 εκατ. €, ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το εγκεκριµένο 

Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» 2014–2020, στο ο̟οίο 

εντάχθηκε κατά την ̟ρώτη εξειδίκευσή του, ̟ου εγκρίθηκε στις 30.06.2015 α̟ό την 

Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης, µετά και α̟ό τη σχετική ̟ρόταση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε και 

τη συστηµατική συνεργασία ΥΠΕΣ–ΚΕ∆Ε. 

 

7. Προσφυγικό  

Η ΚΕ∆Ε ̟ιστεύει ότι α̟αιτείται η εκ̟όνηση ολοκληρωµένου Εθνικού Ε̟ιχειρησιακού 

Σχεδίου για τη διαχείριση του ̟ροσφυγικού και του µεταναστευτικού, µε την ισότιµη 

συµµετοχή της. 

 

8. Παράταση της άδειας λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών 

Σταθµών 

Η ΚΕ∆Ε ζητά την ̟αράταση της αδειοδότησης για 5 χρόνια των Παιδικών και 

Βρεφονη̟ιακών Σταθµών των ∆ήµων, καθώς και την ̟αράτασης της αδειοδότησης των 

Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ µε την ισχύουσα δυναµικότητα ̟ου ήδη έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τα 

̟αρελθόντα έτη. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο.Τ.Α. 

 

Για την ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ζητούµε να 

µ̟ει οριστικά τέλος στην διαρκή µείωση της χρηµατοδότησης των ∆ήµων α̟ό την 

Κεντρική Εξουσία, ̟ου το 2017 έφτασε σε ̟ρωτοφανή ε̟ί̟εδα. 

Για την άρση της α̟αράδεκτης αυτής κατάστασης ̟ροτείνουµε την α̟οκατάσταση των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τη διεύρυνση 

της χρηµατοδότησης των ∆ήµων α̟ό το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων και ιδιαίτερα 

α̟ό τα συγχρηµατοδοτούµενα α̟ό την Ε.Ε. Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2014–2020 και το Πράσινο Ταµείο  

Τη σταδιακή α̟όδοση των «Παρακρατηθέντων» ̟όρων α̟ό το 2009 µέχρι σήµερα και την 

ε̟ιστροφή των ̟όρων ̟ου αφαιρέθηκαν α̟ό την Το̟ική Αυτοδιοίκηση (φόρος ζύθου, 

̟ετρελαιοειδή κ.α.).  

Στόχος µας είναι η σταδιακή αύξηση της χρηµατοδότησης της 

αυτοδιοίκησης, στο 8% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ̟ροτείνουµε: 

1. Καµία ̟εραιτέρω ̟ερικο̟ή ̟όρων της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού , ό̟ως 

αυτή α̟οτυ̟ώθηκε στον Προϋ̟ολογισµό του 2017 και άµεση συζήτηση µε την 

Κυβέρνηση για την α̟όδοση της νέας γενιάς ̟αρακρατηθέντων της ̟εριόδου 2010 – 

2016, το ύψος των ο̟οίων ξε̟ερνά τα 12 δις ευρώ, µε ̟ρώτο βήµα την α̟όδοση 215 

εκ. ευρώ το 2017. 

2. Να εφαρµοστεί κατά γράµµα ο Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ειδικότερα στη 

χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την µεταφορά αρµοδιοτήτων. 

3. Να υ̟άρξει γενναία αύξηση του Π∆Ε µε ειδικό κωδικό, αυξηµένης συµµετοχής, για 

τα δηµοτικά έργα. 
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4. Να α̟οδοθούν στους ∆ήµους οι ̟όροι ̟ου τους αφαιρέθηκαν τα ̟ροηγούµενα 

χρόνια ( τέλη χρήσης βοσκότο̟ων, φόρος ζύθου, ̟ετρελαιοειδή, τέλη 

̟αραχωρησιούχων δηµοσίου, κλ̟). 

5. Ζητούµε τη δηµιουργία ενός Ανα̟τυξιακού Πολυτοµεακού Προγράµµατος της 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (ό̟ως το «ΘΗΣΕΑΣ»), ̟ενταετούς διάρκειας, το ο̟οίο 

̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτηθεί α̟ό τις χρηµατοροές της νέας γενιάς ̟αρακρατηθέντων, 

το εθνικό σκέλος του Π.∆.Ε., το Πράσινο Ταµείο και την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα 

Ε̟ενδύσεων.  

6. Είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να ̟αραχωρηθεί στους ∆ήµους το δικαίωµα χρήσης των 

αιγιαλών, και να α̟οδίδουµε στο Κράτος ένα µέρος των εσόδων ̟ου θα 

εισ̟ράττουµε α̟ό την ̟αραχώρησή τους. 

7. Προτείνουµε ε̟ίσης τη µεταφορά των ακινήτων του ∆ηµοσίου ̟ου δεν έχουν 

̟εριέλθει στο ΤΑΙΠΕ∆ στους αντίστοιχους ∆ήµους 

8. ∆ιεκδικούµε την ̟ροώθηση της φορολογικής α̟οκέντρωσης , για να είµαστε 

οικονοµικά ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα να λογοδοτούµε α̟ευθείας στους ̟ολίτες 

για τον τρό̟ο ̟ου διαχειριζόµαστε τα χρήµατα τους. 

9. Προτείνουµε ε̟ίσης το σχεδιασµό και την εφαρµογή ειδικού ̟ρογράµµατος για τους 

µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήµους. 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Πατούλης 

 

 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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