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ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τις 
θεσμικές αλλαγές στον Καλλικράτη  

Οι παρακάτω προτάσεις για θεσμικές αλλαγές στον ν. 3852 / 2010 και στο εν γένει θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ Α βαθμού, γίνονται με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, 
την αποτελεσματική ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους και κυρίως την διατήρηση και σεβασμό 
της οικονομικής τους αυτοτέλειας.  

Στην κατεύθυνση αυτή, με δεδομένη την ποικιλία και το πλήθος των προτάσεων, η παρούσα 
επιχειρεί μία κωδικοποίηση και  όπου χρειάζεται, σύντομη ανάλυση, κατά περίπτωση.  

Οι προτάσεις προσανατολίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Αφενός στην ανάδειξη των 
βασικών αξόνων πάνω στους οποίους θα πρέπει να δομηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
Αυτοδιοίκηση  και αφετέρου στην προώθηση σημαντικών θεμάτων της καθημερινότητας των 
Δήμων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

1. Συνταγματική κατοχύρωση  της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας 
της Αυτοδιοίκησης και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων. 

Αν και η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια προβλέπεται στο άρθρο 102 Σ, περαιτέρω μέτρα 
και ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για την προάσπιση της συνταγματικής αυτής πρόβλεψης. 
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τον πλήρη διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης (Κράτος – Περιφέρεια – Δήμοι). Θα πρέπει να εφαρμοσθούν στην πράξη οι 
αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας και να αποδοθεί στους Δήμους η διαχείριση 
δράσεων που αφορούν άμεσα τους πολίτες (όπως π.χ. κοινωνικές δράσεις κ.α.). 

2. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

3. Ορθολογική κατανομή χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως: ο πληθυσμός, το ελάχιστο 
προϋπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας, η έκταση, η πυκνότητα του πληθυσμού, η 
νησιωτικότητα και το γεωγραφικό ανάγλυφο των Δήμων και απόδοση των δικαιούμενων 
σύμφωνα με τη ροή των φορολογικών εσόδων . 



 

 

4. Μεταφορά Αρμοδιοτήτων Δήμων άρθρο 94 και 95 ν. 3852/2010. 

Απαιτείται άμεση μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού στα αυτοδιοικητικά 
όργανα που προέκυψαν στα πλαίσια του Καλλικράτη. Σε πολλές περιπτώσεις δε μετατάχθηκε 
από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ο αναγκαίος αριθμός υπαλλήλων, ενώ την ίδια 
στιγμή το αντίστοιχο προσωπικό στις Περιφέρειες είναι υπεράριθμο. Η ανάθεση κάθε νέας 
αρμοδιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Η δε δημιουργία 
νέων υπηρεσιών να συνοδεύεται και από υποχρεωτική μεταφορά - απόσπαση - μετάθεση του 
προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

1. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο Ν. 4412/2016 είναι ένα θετικό βήμα κωδικοποίησης και ενοποίησης των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τον Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και τον Καλλικράτη, με αποτέλεσμα να υφίστανται ασάφειες, καθώς και 
αντικρουόμενες διατάξεις, οι οποίες επουδενί θα πρέπει να ρυθμιστούν με εγκυκλίους και 
ερμηνευτικά έγγραφα, αλλά ρητώς και σαφώς στο νέο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ.  

Επίσης, για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς κρίνεται επιτακτική η παράταση της 
εφαρμογής του νέου νόμου έως το τέλος του 2017. 

2. Οικονομική Διαχείριση. 

Α. Κατάργηση του ειδικού προορισμού ορισμένων εσόδων και άρση άλλων 
περιορισμών. 

Στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος κυρώθηκε 
με το νόμο 1850/1989 (ΦΕΚ 114 /Α), ορίζονται τα εξής:   

«Στο μέτρο του δυνατού, οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να προορίζονται για τη χρηματοδότηση ειδικών σχεδίων. Η 
παροχή επιχορηγήσεων δεν πρέπει να θίγει τη θεμελιώδη ελευθερία της πολιτικής των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δικό τους πεδίο αρμοδιότητας». 

Παρά την ανωτέρω πρόβλεψη, πολλοί από τους σημαντικότερους πόρους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού έχουν ειδικό προορισμό, νομοθετικά καθορισμένο, με συνέπεια 
να απαγορεύεται η διάθεσή τους για άλλους νόμιμους σκοπούς. Η μεταβολή του 
προορισμού των ειδικευμένων εσόδων συνιστά ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 86 
ΒΔ 24 / 9-20/10/1958). 



 

 

 Προτείνεται: 

 Η δυνατότητα διάθεσης μέρους των ανταποδοτικών εσόδων, προσδιοριζόμενου σε 
ανώτατο ποσοστό ετησίως (π.χ. 25%), για την κάλυψη λοιπών υποχρεωτικών και 
λειτουργικών δαπανών, σχετικών με τις υπηρεσίες του δήμου που εξυπηρετούν ή 
υποστηρίζουν διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν 215/1975 καθώς και η δυνατότητα ενίσχυσης 
κωδικού ανταποδοτικών εσόδων από άλλους κωδικούς, εφόσον αποδεδειγμένα 
υπάρχουν απαιτητά ποσά προς είσπραξη. 

 Κατάργηση της παρακράτησης από τη ΔΕΗ ποσοστού 15 % των εσόδων από το ΤΑΠ 
(άρθρο 24 παρ. 19 Ν 2130/93), έτσι ώστε ολόκληρο το αναλογούν τέλος να 
περιέρχεται στους δήμους. Κατάργηση του ειδικού προορισμού του ημίσεως ποσού 
των εσόδων από το ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ. 20 Ν 2130/93). 

 Διεύρυνση της έκπτωσης του 15% που δίδεται από την ΔΕΗ στους ιδιώτες 
καταναλωτές και στους Δήμους. 

 Κατάργηση του ειδικού προορισμού των τελών και εισφορών που θεσπίσθηκαν υπέρ 
των ΟΤΑ στα όρια των οποίων λειτουργούν οχληρές δραστηριότητες (τέλος 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδική εισφορά για διυλιστήρια πετρελαίου, τέλος 
για παραγωγή ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς κ.λ.π.), χωρίς να θίγονται οι 
ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των εδαφικών τμημάτων του δήμου όπου είναι 
εγκατεστημένες οι δραστηριότητες αυτές. 

 Επανεξέταση γενικά όλων των ειδικευμένων εσόδων προς την κατεύθυνση του 
περιορισμού των δημοτικών πόρων που δεσμεύονται για συγκεκριμένο σκοπό. 

 Επαναφορά στους δήμους του δικαιώματος είσπραξης των τελών διαφήμισης της 
κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, τα οποία σήμερα 
καταβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 9 παρ. 6α Ν. 
2880/2001).  

 Άπαξ εξομοίωση των συντελεστών του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε 
ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια των Καλλικρατικών δήμων, χωρίς τον ποσοστιαίο 
περιορισμό της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν 1828/89. 

Β. Επανεξέταση και επικαιροποίηση των κριτηρίων των απαλλαγών από 
δημοτικούς φόρους και τέλη. 

Οι απαλλαγές από Δημοτικούς φόρους  και τέλη των Δημοτών θα πρέπει να γίνονται 
κατόπιν ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών και διερεύνησης συγκεκριμένων 
κοινωνικών κριτηρίων. 



 

 

Γ. Απόδοση των πολεοδομικών προστίμων στους δήμους. 

Δ. Απαλλαγή των δήμων από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

Ε. Κατάργηση των περιορισμών στη μεταφορά πιστώσεων. 

 Στο άρθρο 161 του ΔΚΚ προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά πιστώσεων από κωδικό 
σε κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού. 

Προτείνεται η άρση των ανωτέρω περιορισμών έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτικά η 
ακόλουθη δυνατότητα:  

 Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για έργα να μπορούν να διατεθούν σε άλλες 
δαπάνες γενικά και όχι μόνο σε άλλα έργα. 

 Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να επιτρέπεται η διάθεση για άλλους σκοπούς 
ολόκληρων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί για έργα και όχι μόνο ποσοστού 50%. 

ΣΤ. Ρητή απαγόρευση κατάσχεσης μετρητών εις χείρας τρίτων που 
προορίζονται για αποδοχές καθώς και των ανταποδοτικών και των 
ειδικευμένων εσόδων των δήμων. 

Ζ. Ρύθμιση οφειλών  προς ΟΤΑ  

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν. 4336 / 15, φυσικά πρόσωπα που 
στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και 
έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων 
χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για 
την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Την ύπαρξη 
δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.  

Πέραν της ανωτέρω διάταξης που είναι περιοριστική έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε 
μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, 
προτείνουμε να διαμορφωθεί αντίστοιχη του Ν. 4321/2015 διάταξη για δυνατότητα λήψης 
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο  για τη ρύθμιση των οφειλών.  

Σε σχέση με τις οφειλές στις ΔΕΥΑ και τις Δημοτικές Υπηρεσίες κοινωφελούς σκοπού 
κρίνεται σκόπιμο οι πολίτες που με αντικειμενικά κριτήρια αδυνατούν να πληρώσουν τα 
χρέη τους να απαλλάσσουν από τις προσαυξήσεις  και να γίνεται ρύθμιση των οφειλών 
τους σε 36 ή και περισσότερες δόσεις. 



 

 

Η. Κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς 
Συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και προσδιορισμός νέου 
τρόπου αποζημίωσης των Αιρετών (Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών  
Συμβούλων και συνεργατών). 

Οι Αντιδήμαρχοι θα πρέπει να αμείβονται με ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της 
αποζημίωσης των Δημάρχων ώστε απερίσπαστοι να απασχολούνται στα καθήκοντα τους. 
Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη για κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους 
Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.  

Θ. Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Δήμων με την φορολογική αποκέντρωση 
των εσόδων. 

Ι. Αναλογική κατανομή στους ΟΤΑ κάλυψης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών 
τους.   

ΙΑ. Κατάργηση του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

ΙΒ. Μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε Δημοτική τράπεζα. 

3. Επαναφορά βεβαίωσης ΤΑΠ και υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης 
δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλής για οποιαδήποτε μεταβίβαση 
ακινήτων, πριν τη σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης.  

Κατά τη μεταβίβαση ενός αστικού ακινήτου (κατοικίας, οικοπέδου κλπ) ή ενός αγροτικού 
ακινήτου (εκτός σχεδίου και οικισμού δηλαδή) που περιλαμβάνει κτίσμα, ο πωλητής είχε 
την υποχρέωση να εκδώσει από τον αρμόδιο Δήμο βεβαίωση ότι δεν οφείλεται Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο είναι τέλος που συνήθως πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ. Με το 
Ν.4262/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση αυτή .  

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε ρητή επαναφορά της ρύθμισης του ν. 2190/1993 ως 
εξής: Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για 
οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να 
προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του 
οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης 
περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο 
συμβολαιογράφος που το συνέταξε. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 285 του ν. 3463/2006, προϋπόθεση για τη χορήγηση 
οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η  μη ύπαρξη, εις βάρους 
του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,  με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα  με τη 
σχετική νομοθεσία. 



 

 

Προτείνουμε, την επέκταση της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης δημοτικής 
ενημερότητας περί μη οφειλής για οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτων, πριν τη σύναψη 
συμβολαιογραφικής πράξης.  

4. Παραχώρηση ακινήτων ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ στους Δήμους. 

Προτείνουμε προσθήκη  ρύθμισης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα να παραχωρεί το  
ΤΑΙΠΕΔ ακίνητα στους δήμους με στόχο σημαντικής αξίας ακίνητα και κρίσιμες υπηρεσίες 
(που σχετίζονται με κοινωνικά αγαθά) να περιέλθουν ξανά υπό δημόσιο έλεγχο.  

5. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 93 του Ν. 3852/10.  

Να δίνεται το δικαίωμα απουσίας από την εργασία των δημοτικών συμβούλων καθώς και 
των μελών των επιτροπών του Δήμου κατά την ημέρα της συνεδρίασης οποιαδήποτε ώρα κι 
αν αυτή τελείται και όχι μόνο όταν αυτή διενεργείται σε εργάσιμες ώρες, για την 
πληρέστερη ενημέρωσή τους και σε κάθε περίπτωση για τη διευκόλυνση της μετάβασής 
τους στην έδρα του Δήμου εφόσον δεν κατοικούν εκεί. 

6. Διευκόλυνση διοικητικών αποβολών από καταπατημένες δημοτικές 
ιδιοκτησίες. 

7. Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για στις περιπτώσεις προεξόφλησης δανείων 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κατάργηση στις προμήθειας 
του ΤΠΔ στις επιχορηγήσεις στις ΟΤΑ. 

8. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου και των 
ΟΤΑ. 

Προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου ωράριο 8 π.μ. έως 4 μ.μ. . Τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να 
υφίστανται μόνο σε περιπτώσεις που θα το επιβάλλουν  οικογενειακοί, κοινωνικοί και λόγοι 
υγείας. Η όποια εξαίρεση θα επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

9. Αύξηση δικαιολογούμενου ποσού κατανάλωσης καυσίμων ανά χιλιόμετρο 
για τα αυτοκίνητα των ΟΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα (κόστος καυσίμου, 
διόδια, κ.α.) 

10. Διοργάνωση δράσεων «Χωρίς Μεσάζοντες». 

Η απαγόρευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διοργάνωσης δράσεων “Χωρίς 
Μεσάζοντες”, έχει δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στις δημοτικές αρχές αλλά και στους 
πολίτες. Κρίνεται αναγκαία η ρητή πρόβλεψη για δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, 
διοργάνωσης δράσεων “Χωρίς Μεσάζοντες”.  
 



 

 

11. Υποχρεωτική συμμετοχή των εκπρόσωπων των ΠΕΔ & της ΚΕΔΕ στην 
διαδικασία εκπόνησης νόμων και διατάξεων που αφορούν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

12.Θεσμοθέτηση κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ Α Βαθμού (όπως π.χ. 
Κοινωνικά Ιατρεία ,Φροντιστήρια, Γραφεία Απασχόλησης ). 

Η νομοθετική ρύθμιση δυνατότητας σύστασης τέτοιων δομών, διασφαλίζει την εύρυθμη 
και αποτελεσματική λειτουργία τους αλλά και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από 
εθνικούς ή άλλους πόρους.  

13. Εξασφάλιση κονδυλίων για την ομαλή χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων βρεφικών - βρεφονηπιακών σταθμών και γενικότερα 
προγραμμάτων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας . 

Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, προκειμένου να αρθεί η 
αβεβαιότητα και να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δομών και των 
προγραμμάτων αυτών.  

14. Δημιουργία Επιχειρησιακού σχεδίου προγράμματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

Στόχος είναι η  άρση των επιπτώσεων  της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης καθώς και 
της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με στόχο την επανεκκίνηση των τοπικών 
κοινωνιών. Το Ε.Σ. θα πρέπει να προβλέπει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών και 
λοιπών εξόδων. 

15. Ενίσχυση των οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα παροχής 
τεχνογνωσίας και ερευνητικής στήριξης στους οργανισμούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το ΙΤΑ. 

16. Λειτουργία των αποκεντρωμένων διευθύνσεων καθώς και των  
επιτροπών του άρθρου 152 για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι έλεγχο σκοπιμότητας. 

17. Χρηματοδότηση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμό για την 
επαρκή λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρείων. 

 

                                 


