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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η

Θέση

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

στο

εποικοδόμημα της Πολιτείας και η συνταγματική της
κατοχύρωση
Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θεσμικό εποικοδόμημα της Πολιτείας
καταστρώνεται, πέραν της ιστορικής αφετηρίας, με βάση το ισχύον
συνταγματικό σύστημα κανόνων που απορρέουν ευθέως από την αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας1. Αυτή η θέση της αποτυπώνει ανάγλυφα την ενιαία πηγή,
το ενοποιητικό περιεχόμενο και τον επάλληλο επιμερισμό της δημόσιας
εξουσίας στους συνταγματικά προσδιορισμένους φορείς της2. Στην τοπική
αυτοδιοίκηση ανατίθεται η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 3, δηλαδή
εκείνων των δημοσίων υποθέσεων που δεν έχουν γενικό για όλη την χώρα
(την επικράτεια της Πολιτείας) χαρακτήρα. Για την άσκηση αυτής της

1

Πρβλ κυρίως Γιώργος Παπαδημητρίου, Το εκλογικό σύστημα των δημοτικών

λειτουργών και το Σύνταγμα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1986, σ.36-37, Του ιδίου, Η τοπική
αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη δημοκρατία, Αθήνα- Κομοτηνή, 1993, σ.17 επ.
2

Βλ. σχετικά Δημήτρης Κατσούλης, Το σύστημα διακυβέρνησης των οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης

στην

Ελλάδα.

Θεσμικές

παθογένειες

και

ευδόκιμες

μεταρρυθμίσεις στο Ν-Κ.Χλέπας (επιμέλεια) Προοπτικές της Τοπικής Δημοκρατίας.
Ένας ελληνογερμανικός διάλογος για την τοπική αυτοδιοίκηση, Αθήνα- Κομοτηνή
1998, σ. 46.
3

Για την έννοια των τοπικών υπόθεσης στο Σύνταγμα πρβλ Χρ. Κλειώση, Η

συνταγματική κατοχύρωσις της τοπικής αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1981,σ. 31-34, Πρ.
Παυλόπουλου, Τοπικές υποθέσεις και τοπική αυτοδιοίκηση. Η νομική παραμόρφωση
ενός όρου και οι συνέπειές της, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ.5/1985, σ.49
επ., Κ. Ρέμελη, Προβλήματα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία, Αθήνα, 1986, σ.106-109, Επ. Σπηλιωτόπουλου,
Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, στ΄ έκδοσις, 1988, σ. 27 (συμπληρώματος), Πρ.
Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα- Κομοτηνή, γ΄έκδοση, 1992, σ. 558
5

αποστολής της διατίθεται «περιβάλλον» διοικητικής αυτοτέλειας4 το εύρος και
το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από τον ίδιο τον συντακτικό
νομοθέτη και οριοθετείται με την επιταγή του άρθρου 102, παρ.4 , εδ΄α΄ Συντ.
εφόσον η άσκηση της εποπτείας5 περιορίζεται από την εγγύηση της
ελεύθερης

δράσης

και

πρωτοβουλίας

των

οργανισμών

αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές αρχές έχουν δικαίωμα να σχεδιάζουν

τοπικής
και να

εφαρμόζουν ελεύθερα εκείνα τα μέτρα πολιτικής που επιλέγουν ως
προσφορότερα για την εξυπηρέτηση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές οι πολιτικές αναφέρονται στις δημόσιες υποθέσεις
της αρμοδιότητάς τους και υπό τους όρους που θέτει κάθε φορά ο
νομοθέτης6. Συνεπώς οι νομοθετικοί κανόνες δεν μπορεί να περιορίζουν
ασφυκτικά έως τον εκμηδενισμό την ελευθερία δράσης και πρωτοβουλίας
αντίθετα πρέπει να περιγράφουν επαρκές και πραγματικό πεδίο ελευθερίας.

4

Για την έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας πρβλ κυρίως Αθ. Ράϊκου, Η συνταγματική

κατοχύρωσις της τοπικής αυτοδιοικήσεως εις τα σύγχρονα κράτη, 1969, σ.89 επ. Σπ.
Φλογαϊτη, Θεμελιώδεις έννοιες διοικητικής οργανώσεως, Αθήνα 1981, σ.91 επ. Επ.
Σπηλιωτόπουλου, όπ.π. (σημ.3), σ.42 και την εκεί υποσημείωση 29, Πρ. Δαγτόγλου,
όπ.π.(σημ.3), σ. 576 επ. Ευ. Μπεσίλα- Βήκα, Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού
της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 1994, σ.159 επ. Ν-Κ Χλέπα, Η πολυβάθμια
αυτοδιοίκηση, Αθήνα- Κομοτηνή, 1994, σ.269 επ.
5

Για το περιεχόμενο της κρατική εποπτείας στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου και

υπό το καθεστώς προϊσχυσάντων Συνταγμάτων

πρβλ. Γ.Παπαχατζή, Οι δημοτικοί

και κοινοτικοί θεσμοί κατά τα ισχύοντα εν Ελλάδι, Τοπική Αυτοδιοίκησις, τχ 2526/1949, σ.11 επ. Μ.Δένδια, Γενική εισήγησις επί της συνταγματικής κατοχυρώσεως
και της αποκαταστάσεως του θεσμού της τοπικής αυτοδιοικήσεως παρ΄ημίν, στο
συλλογικό: Τέταρτο Συνέδριον των Πόλεων της Ελλάδος, 1951, σ.44 επ.
Μ.Στασινοπούλου, Αποκατάστασις της τοπικής αυτοδιοικήσεως εις το πλήρες
περιεχόμενον αυτής και συνταγματική κατοχύρωσις αυτής, στο: Τέταρτον Συνέδριον
των Πόλεων, όπ.π. σ.72 επ. Αν Τάχου, η εποπτεία του κράτους επί των
αυτοδιοικούμενων οργανισμών δημοσίου δικαίου, 1968, σ.55 επ.
Για το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας υπό το καθεστώς του Συντάγματος του
1975 πρβλ Επ. Σπηλιωτόπουλου, όπ.π. (σημ.3), σ. 42 επ. Πρ. Δαγτόγλου,
όπ.π.(σημ.3), σ. 576, επ.
6

Πρβλ.Ν-Κ. Χλέπας, όπ.π. (σημ.2), σ.263 επ. Κ. Ρέμελη, όπ.π.(σημ.3), σ.115 επ.
6

Η οργάνωση της διοίκησης των δημοσίων υποθέσεων βασίζεται στην αρχή
της αποκέντρωσης, όπως ορίζει το άρθρο 101, παρ.1 Συντ. Η θεμελιώδης
αυτή οργανωτική αρχή δεν είναι ούτε αναγκαία διακριτή ούτε εναλλακτική της
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως κατά το παρελθόν υποστήριζε η θεωρία αλλά
και η νομολογία του δημοσίου δικαίου7. Η αποκέντρωση είναι μορφή

7

Η αρχή της αποκέντρωσης καταστρώθηκε

για πρώτη φορά σε συνταγματικό

επίπεδο στην Ελλάδα, με τη διάταξη του άρθρου 108 του Συντ.1927, σύμφωνα με
την οποία «η διοίκησις του κράτους οργανούται κατά σύστημα αποκεντρωτικόν, εις
τρόπον ώστε η κρατική εξουσία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερον προσιτή εις
τους πολίτας και να λύωνται τα αφορώντας την διοίκησιν ζητήματα το ταχύτερον επί
τη βάσει αμεσωτέρας αντιλήψεως των αφορώσών αυτήν συνθηκών. Αι κεντρικαί
υπηρεσίαι πρέπει να έχουν μόνον την γενικήν διεύθυνσιν και εποπτείαν». Εξάλλου
για την τοπική αυτοδιοίκηση το άρθρο 107, παρ.1 Συντ.1927 όριζε : «Το κράτος
διαιρείται εις περιφερείας, εντός των οποίων οι πολίται διαχειρίζονται απ' ευθείας τας
τοπικάς υποθέσεις, ως ο νόμος θέλει ορίσει». Για το συνταγματικό καθεστώς της
αποκέντρωσης υπό το Σύνταγμα του 1927 βλ. Α.Σβώλου, Το νέον Σύνταγμα και αι
βάσεις του πολιτεύματος, Αθήναι 1928, σ.41 επ, Ν.Κολυβά, Χ.Οικονομοπούλου
Ν.Λιανοπούλου,

Επί

των

άρθρων

107

και

108

του

Συντάγματος,

περί

αυτοδιοικήσεως και διοικητικής αποκεντρώσεως, ΕΤΑ 1936, σ.350 επ.
Το Σύνταγμα του 1952 όριζε σχετικά: «Η διοικητική οργάνωσις του κράτους βασίζεται
εις την αποκέντρωσιν και την τοπικήν αυτοδιοίκησιν ως νόμος ορίζει» (άρθρο 99,
παρ.1

Συντ.).

Για

την

αποκέντρωση

υπό

το

Σύνταγμα

του

1952

βλ.

Μ.Στασινoπούλου, Μαθήματα διοικητικού δικαίου, Αθήναι 1957, σ.160 επ.
Για το αποκεντρωτικό σύστημα υπό το ισχύον Σύνταγμα πρβλ. Σ.Φλογαϊτη, όπ.π.
(σημ.3),

σ.56-57,

Δ.Κοντόγιωργα-

Θεοχαροπούλου,

Δίκαιον

της

διοικητικής

οργανώσεως του κράτους, τεύχος α'. Θεμελιώδεις έννοιες, Θεσσαλονίκη 1982- 1983,
σ.33 επ, Γ.Παπαχατζή, Σύστημα διοικητικού δικαίου, έκδοση ιγ' Αθήνα 1983,
Επ.Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιον διοικητικού δικαίου. Τόμος Ι, έκδοση δ', Αθήνα
Κομοτηνή 1988, σ.227-231, Αν.Τάχου, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, έκδοση β',
Θεσσαλονίκη 1988, σ.157-163, Πρ.Δαγτόγλου, όπ.π. (σημ.3) σ.521 επ.
Τέλος, για μια γενική άποψη της ιστορικής εξέλιξης και της σύγχρονης διάστασης του
αποκεντρωτικού

συστήματος

στην

κρατική

διοίκηση

πρβλ.

Σ.Ν.Δεληνίκου,Αποκέντρωσις και διοικητικά συστήματα εν Ελλάδι, ΕΔΔΔ 1957, σ.49
επ και 277 επ, Κ.Βασιλείου, Ο ρόλος των Νομαρχών στην περιφερειακή ανάπτυξη,
Διοικ.Μετ. 11/1982, σ.22-43, Ευθ.Βελώνια, Νομαρχιακή Διοίκηση, Διοικ.Μετ.
7

οργάνωσης ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σύστημα εγγυήσεων και
ελευθεριών

ορισμένων

«φορέων»

του

οργανωτικού

συστήματος

της

αποκέντρωσης8.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι, κατά τους ορισμούς του άρθρου
101, παρ.1, αποκεντρωμένοι φορείς της διοίκησης των δημοσίων υποθέσεων.
Το περιεχόμενο της αποστολής τους ορίζεται με το άρθρο 102 Συντ. Η
συστηματική προσέγγιση των συνταγματικών ρυθμίσεων που καταστρώνουν
οι προαναφερόμενες διατάξεις διαμορφώνουν το νομικό υπόβαθρο της
σύγχρονης πολυκεντρικής δομής της Πολιτείας η οποία αποτελείται από το
κεντρικό κράτος και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού κατά τον ad hoc ορισμό του Συντάγματος που περιορίζει
την διάρθρωση των επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύο βαθμούς.
Αναθέτοντας κατά τρόπο σαφή τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ο συντακτικός νομοθέτης επιφυλάσσει
για το κεντρικό κράτος τη διοίκηση των γενικών δημοσίων υποθέσεων,
δηλαδή εκείνων που αναφέρονται στο γενικό δημόσιο συμφέρον. Αλλά ακόμη
και για την διοίκηση αυτών των υποθέσεων

καταστρώνει κανόνες και

εγγυήσεις που οδηγούν στην λήψη των αποφάσεων, οι οποίες εφαρμόζουν
γενικές κρατικές πολιτικές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από όργανα
της διοίκησης που χωροθετούνται πλησιέστερα στους διοικούμενους.
Συνεπώς η εφαρμογή της αρχής της αποκέντρωσης διέπει και την εσωτερική
δομή του κεντρικού κράτους εφαρμοζόμενη σε δύο κατευθύνσεις. Είτε με τη
συγκρότηση τοπικών κρατικών οργάνων τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο
17/1984, σ.44 επ., Κ.Μπακογιάννη, Το καθεστώς του Νομάρχη, Διοικ.Μετ. 24/1985,
σ.9-17,

Β.Ανδρονοπούλου,Μ.Μαθιουδάκι,

Περιφερειακή

διοίκηση

Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Ιστορική εξέλιξη, Διοικ.Μετ. 31- 32/1987, σ.35 επ, Ευθ.Βελώνια,
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή διοίκηση)
Διοικ.Μετ. 31-32/1987, σ.90 επ., Π.Πουλή, Ιστορία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
Ι, (1821-1975), Αθήνα-Κομοτηνή 1987, σ.84-92, 107-110, 112-119.
8

Σήμερα όμως αποκτά έδαφος και υποστηρίζεται σωστά ότι το πραγματικό

περιεχόμενο του άρθρου 101,παρ.1 Συντ. αναφέρεται στην αποκέντρωση lato sensu
διότι με τον όρο «διοίκηση του κράτους»

εννοείται «το σύνολο των υποκειμενικών

μορφών που ασκούν δημόσια εξουσία σε μια χώρα» βλ. Σπ.Φλογαϊτη, ο.π. (σημ.3),
σ.57
8

101, παρ.2 Συντ. απολαμβάνουν διοικητικής αυτοτέλειας αλλά δεν είναι
φορείς αυτοδιοίκησης, είτε με την ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων στους
κατά τόπους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ως εκ τούτου, η αρχή της αποκέντρωσης και η αποστολή της τοπικής
αυτοδιοίκησης

συνδέονται

άμεσα

με

την

αρχή

της

πλησιέστερης

διοίκησης9, ως μία εκδοχή της αρχής της επικουρικότητας10 η οποία έχει
αναχθεί

πλέον

σε

βασικό

κανόνα

ευρωπαϊκής

πλέον

πολιτειακής

συγκρότησης και λειτουργίας γεγονός την καθιστά κρίσιμο ερμηνευτικό
εργαλείο για την ολοκληρωμένη ανάλυση του ισχύοντος στην Ελλάδα, όπως
και σε κάθε χώρα της Ευρώπης, συνταγματικού καθεστώτος διοικητικής
οργάνωσης.
Η αρχή της πλησιέστερης διοίκησης διευρύνει το πεδίον της αποστολής της
τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκοντας γόνιμο έδαφος στο ισχύον Σύνταγμα το
οποίο δεν περιορίζει τον κοινό νομοθέτη αλλά αντίθετα τον προσανατολίζει
στην απόδοση ευρύτατου πεδίου αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας αντίστροφα την αποστολή του κεντρικού
κράτους στην χάραξη των γενικών κατευθύνσεων, στον επιτελικό σχεδιασμό
των εθνικών πολιτικών ως ενδιάμεσων πεδίων εξειδίκευσης ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές πολιτικές και στις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.
Ασφαλώς το κεντρικό κράτος έχει παράλληλα με το Κοινοβούλιο το
«προνόμιο» της νομοθετικής λειτουργίας και την συνταγματική αποστολή της
εποπτείας επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία αποτελεί ένα
οριακό και δύσβατο πεδίο συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού κράτους και της
τοπικής αυτοδιοίκησης, του οποίου η αποσαφήνιση και η αποτελεσματικότερη
οργάνωση στο πλαίσιο μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να
το καταστήσει πεδίο πραγματικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των

9

Για την «αρχή της εγγύτητας», Βλ. Γ.Σωτηρέλης, Η μεταρρύθμιση της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Προκλήσεις και προοπτικές μετά την συνταγματική αναθεώρηση,
Αθήνα, 2002, σ. 62-63
10

Για την αρχή της επικουρικότητας και την εφαρμογή της στην τοπική αυτοδιοίκηση

πρβλ.

Γ.Σωτηρέλης,

όπ.π.

(σημ.9),

σ.64-65,

επίσης

Ευ.Μπεσίλα-

Βήκα/Δ.Παπαγιάννη, Σύγχρονες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Αθήνα, 1996, σ.84-90.
9

επιπέδων συγκρότησης της Πολιτείας. Άλλωστε σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες
τάξεις η νομοθετική λειτουργία ακολουθεί και αυτή το αποκεντρωτικό σύστημα
αναγνωρίζοντας με γενική εξουσιοδότηση ευρεία κανονιστική αυτονομία στα
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως υφίστανται και σύγχρονα
συγκριτικά πρότυπα διεύρυνσης του ρόλου των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ικανά να προσανατολίσουν την μεταρρυθμιστική ενάργεια του
ελληνικού αναθεωρητικού συνταγματικού νομοθέτη.
Το sine qua non γνώρισμα της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες
δημοκρατικές πολιτείες είναι η συμπερίληψη της ανάδειξης των οργάνων των
αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως βασικής και απόλυτα
κατοχυρωμένης

εφαρμογής

της

λαϊκής

κυριαρχίας.

Η

δημοκρατική

νομιμοποίηση11 των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι
ασφαλώς μόνο μία εύλογη συνέπεια της διεύρυνσης της δημοκρατικής αρχής.
Είναι πρωτίστως μία πολυδιάστατη κατάκτηση του δημοκρατικού
ευρωπαϊκού θεσμικού πολιτισμού διότι μέσα από αυτήν, σε συνδυασμό
με το διαρκώς αυξανόμενο εύρος της δημόσιας εξουσίας που πρέπει να
ασκείται πλησιέστερα στους πολίτες, μπορεί και πραγματώνεται η
πολυκεντρική συγκρότηση της Πολιτείας, ο θεσμικός πλουραλισμός, και
11

Για το εκλογικού σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρβλ κυρίως Γ.

Παπαδημητρίου, όπ.π. (σημ.1) ιδίως σ. 32-36. Επίσης πρβλ Δ. Κατσούλης, Το
εκλογικό δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι βασικές νομικοπολιτικές συνιστώσες
του εκλογικού συστήματος, στο: Δ. Κατσούλης,

Η ανεκπλήρωτη αυτοδιοίκηση,

Αθήνα Κομοτηνή, 1993, σ. 25 επ., Του ιδίου, Το εκλογικό δίκαιο της νέας δημοτικής
αυτοδιοίκησης. Η αρχή της εγγυημένης αντιπροσώπευσης μεταξύ θεωρίας και
πράξης, Τετράδια Αυτοδιοίκησης, τ. 1, 1998, σ. 156 επ. κυρίως 158-160, Α.
Μανιτάκης/Ν.Κ.Χλέπας, Το πολιτικό δικαίωμα της απεριόριστης επανεκλογής στο
νομαρχιακό αξίωμα. Γνωμοδότηση, ο Δήμος, τ.1, 2002, σ.3 επ. κυρίως 5-8. Για την
εφαρμογή της αρχής της ισότητας της ψήφου

στο εκλογικό δίκαιο της τοπικής

αυτοδιοίκησης πρβλ και Giovanni Moschella, Principio di uguaglianza del voto e
razionalizzazione della forma di governo nell ordinamento degli enti locali, στο
συλλογικό έργο : S. Gambino/G. Fabbrini (επιμέλεια), Regione e governo locale fra
decentramento istituzionale e riforma.Esperienze e culture a confronto, Ρίμινι 1997,
σ. 417 επ.
10

η δημοκρατική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στην άσκηση της
δημόσιας εξουσίας.
Στην πράξη αυτή η διαπίστωση σημαίνει ότι το εύρος των αρμοδιοτήτων που
ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών
οργάνων της, η αναγκαία άσκηση της δημόσιας εξουσίας πλησιέστερα στους
πολίτες με όρους που εγγυώνται την συμμετοχή τους σε αυτήν, όλα αυτά
συγκροτούν ένα σύστημα αρχών και κανόνων που καθορίζουν αποφασιστικά
την αποστολή, τον ρόλο, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και γενικότερα το
νομικοπολιτικό

status

των

πολιτών

εκείνων

που

αναλαμβάνουν

να

υπηρετήσουν την οργανωμένη τοπική κοινωνία ως αντιπρόσωποί της και
αιρετοί δημόσιοι πολιτικοί λειτουργοί εκλεγόμενοι στα

όργανα των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η νομικοπολιτική θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτείας και ως
τέτοιο αναγνωρίζεται στην συνταγματική έννομη τάξη των σύγχρονων
ευρωπαϊκών και μη δημοκρατικών κρατών. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης
στον σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό πολιτισμό αναδεικνύεται ειδικότερα από
τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας12, της διεθνούς
σύμβασης που θεσπίζει τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του

12

Πρβλ. γενικά για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, V.Antonelli, Le

autonomie

locali:

una

questione

europea,

“Amministrazione

in

στο:

ηλεκτρονικό

περιοδικό
Cammino”,

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=19062 15-11-2012, F. Merloni, La
tutela internazionale dell’autonomia degli enti territoriali. La Carta europea
dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa, στο: Scritti in Onore di Giuseppe
Palma, Τορίνο, 2012, σ. 2 επ,. T. F. Giupponi, Verso un diritto europeo degli enti
locali? Il ruolo della Carta Europea delle Autonomie locali, στο Forum di Quaderni
costituzionali, 2005, σ. 8 επ., Π. Παπαγιάννη/Δ.Κατσούλη, Οι Χάρτες και η Ευρώπη
της Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2001, σ.52-60,
11

τοπικού πολιτικού και διοικητικού συστήματος στις χώρες – μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, στο άρθρο προοίμιο, ορίζεται
ρητά ότι τα Κράτη συμφωνούν στις αρχές και τις ρυθμίσεις του Χάρτη
«Θεωρώντας ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα κύρια
θεμέλια κάθε δημοκρατικού καθεστώτος. Θεωρώντας ότι το δικαίωμα
συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων αποτελεί
μέρος των κοινών δημοκρατικών αρχών όλων των Κρατών - μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Πεπεισμένα ότι αυτό το δικαίωμα μπορεί να
ασκηθεί περισσότερο άμεσα στο τοπικό επίπεδο. Πεπεισμένα ότι η ύπαρξη
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πραγματικές αρμοδιότητες επιτρέπει
μια διοίκηση ταυτόχρονα αποτελεσματική και πλησιέστερη στον πολίτη.
Έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι η προστασία και η ενίσχυση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διάφορες χώρες της Ευρώπης αποτελούν
σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης θεμελιωμένης πάνω στις
αρχές

της

δημοκρατίας

και

της

αποκεντρώσεως

της

εξουσίας

Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με δημοκρατικά συνεστημένα όργανα λήψης αποφάσεων και οι
οποίοι θα απολαμβάνουν ευρείας αυτονομίας ως προς τις αρμοδιότητες, τους
τρόπους άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων και ως προς τα αναγκαία μέσα για
την εκπλήρωση της αποστολής τους»
Θεμέλιο του δημοκρατικού καθεστώτος, δηλαδή του δημοκρατικού θεσμικού
πολιτισμού καθώς και του συστήματος κανόνων δικαίου που διέπουν την
λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας, είναι οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας διότι διαμέσου αυτών ασκείται
το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διοίκηση των

δημοσίων

υποθέσεων, δικαίωμα που ασκείται ασφαλώς όταν οργανώνεται πλησιέστερα
στους πολίτες έτσι ώστε να αποκτά ουσιαστικό και όχι απλώς τυπικό και
αφηρημένο περιεχόμενο. Η θεσμική αναγνώριση αυτού του δικαιώματος
βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των κοινών δημοκρατικών αρχών που
διέπουν τις σύγχρονες Πολιτείες. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πλησιέστερο
στον πολίτη επίπεδο

δημοκρατικά νομιμοποιημένης δημόσιας εξουσίας,

μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της αποτελεσματικότερα ιδίως εξαιτίας
αυτής της εγγύτητας. Γιαυτό ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
12

Αυτονομίας αναγορεύει την τοπική αυτοδιοίκηση σε πυλώνα συγκρότησης
και ύπαρξης της Ενωμένης Ευρώπης η οποία θεμελιώνεται ακριβώς
στις αρχές της αποκέντρωσης και της δημοκρατίας. Οι αρχές αυτές, η
πεμπτουσία του ευρωπαϊκού δημοκρατικού ιδεώδους, πραγματώνονται μέσα
από την δημοκρατική εκλογή των οργάνων του τοπικού πολιτικού και
διοικητικού

συστήματος.

Η

διαδικασία

όμως

της

άμεσης

λαϊκής

νομιμοποίησης δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό γνώρισμα των τοπικών
αρχών αλλά είναι η πηγή από την οποία απορρέει το δικαίωμαικανότητα της τοπικής αυτονομίας το οποίο εγγυάται την εκπλήρωση
της αποστολής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας καταστρώνει την έννοια της
τοπικής αυτονομίας ορίζοντας ότι «δια της τοπικής αυτονομίας νοείται το
δικαίωμα και η πραγματική ικανότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
να ρυθμίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια του νόμου με δική τους ευθύνη
και προς όφελος του πληθυσμού τους, ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων
υποθέσεων». Ο «ορισμός» της τοπικής αυτονομίας βασίζεται στις ακόλουθες
θεμελιώδεις παραμέτρους: α) Ρύθμιση και διεύθυνση σημαντικού μέρους των
δημοσίων

υποθέσεων.

β)

Δικαίωμα

και

πραγματική

ικανότητα

των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) Όφελος του πληθυσμού τους, ως
σκοπός της δράσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δ) Ίδια ευθύνη,
στο πλαίσιο των ορίων νομιμότητας.
Αναλυτικότερα:
α) Ρύθμιση και διεύθυνση σημαντικού μέρους δημοσίων υποθέσεων. Ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας δεν αποδέχεται την περιορισμένη
και μικρής σημασίας ανάθεση δημοσίων υποθέσεων έτσι ώστε ο ρόλος των
οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης να καθίσταται στην πραγματικότητα
περιθωριακός

στο

πλαίσιο

του

συνολικού

πολιτικού

και

διοικητικού

συστήματος. Αντίθετα επιτάσσει την ανάθεση σημαντικού, μεγάλου μέρους
των δημοσίων υποθέσεων έτσι ώστε η πραγματώνεται η οργανωτική αρχή
της αποκέντρωσης με την μεταφορά κρίσιμου μέρους της δημόσιας εξουσίας
πλησιέστερα στον πολίτη διότι μόνο με τον τρόπο αυτό γίνεται πράξη το
ευρωπαϊκό ιδεώδες της δημοκρατικής διοικητικής οργάνωσης.

13

Η έννοια της τοπικής αυτονομίας13 στο άρθρο 3, παρ.1 του ΕΧΤΑ
καταστρώνεται με τρόπο ώστε να ενσωματώσει

τις διαφορετικές έννομες

τάξεις των κρατών μελών και να προωθήσει την σύγκλισή τους σε ένα
ισχυρότερο επίπεδο κατοχύρωσης των βασικών παραμέτρων της έννοιας.
Έτσι αναφερόμενος ο νομοθέτης του ΕΧΤΑ στο δικαίωμα και στην ικανότητα
ρύθμισης των δημοσίων υποθέσεων αναγνωρίζει ως μία συνισταμένη της
τοπικής αυτονομίας την «κανονιστική αυτονομία14», η οποία όμως δεν είναι
κοινός τόπος των εθνικών δικαιϊκών συστημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
δεδομένου ότι άλλοτε, σε λίγες περιπτώσεις, αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα της
έκδοσης

κανονιστικών

αποφάσεων

τοπικής

ισχύος

βάση

γενικής

εξουσιοδότησης που παρέχει ο συντακτικός νομοθέτης και άλλοτε, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα αυτή αλλά μόνο
δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης και σε περιορισμένο αριθμό δημοσίων
υποθέσεων. Η συμπερίληψη όμως της κανονιστικής αυτονομίας ως βασικής
παραμέτρου της έννοιας της τοπικής αυτονομίας, δηλαδή ως συστατικού
στοιχείου του δικαιώματος και της ικανότητας (εξουσίας) των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης κατευθύνει τις εθνικές νομοθεσίες στην διεύρυνση των
κανονιστικών

αρμοδιοτήτων

των

ευρωπαϊκών

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης.
Εν προκειμένω πάντως η ρύθμιση των τοπικών υποθέσεων έχει και άλλο
περιεχόμενο, πέρα της κανονιστικής αρμοδιότητας. Οριοθετεί το πεδίον
διακριτικής ευχέρειας, τα όρια της ελευθερίας μέσα στα οποία τα αιρετά
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης υπηρετούν το συλλογικό δημόσιο
συμφέρον, το «όφελος του πληθυσμού τους» εξειδικεύοντάς το και
οριοθετώντας το περιεχόμενό του κάθε φορά. Υπονοείται δηλαδή μία
έκφανση πολιτικής ρύθμισης όπου αποτυπώνεται η πολιτική εντολή της
13

Γενικότερα για την έννοια της τοπικής αυτονομίας και τις επιμέρους παραμέτρους

της πρβλ γενικά G.Treves, Autarchia, autogoverno, autonomia, R.t.D.P., σ.278-279,
M.S. Giannini, Autonomia.Saggio sui concetti di autonomia,R.t.D.P.1951,σ.876880,Του ίδιου Autonomia locale e autogoverno, Il Corriere Amministrativo 1948,
σ.1059.
14

Για το περιεχόμενο της κανονιστικής αυτονομίας πρβλ. M.S.Giannini, Autonomia,

όπ.π. (σημ.13), σ.855επ. Του ίδιου, Autonomia locale e autogoverno, όπ.π.(σημ 13),
σ.1067.C.Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico,Τόμος ΙΙ, Τορίνο 1970, σ.863-864.
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οποίας είναι, όπως θα εξηγήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, φορείς τα αιρετά
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης
Με αυτή τη διάσταση της ρύθμισης των δημοσίων υποθέσεων συνδέεται
άρρηκτα ή άλλη έννοια της βασικής παραμέτρου της τοπικής αυτονομίας, η
έννοια της διεύθυνσης των τοπικών υποθέσεων. Οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης

πρέπει να έχουν το δικαίωμα και την ικανότητα να

προσδιορίζουν το περιεχόμενο του

δημοσίου συμφέροντος με βάση το

όφελος του πληθυσμού τους και να καταστρώνουν την διοικητική τους δράση
έτσι ώστε να επιφέρουν εκείνα τα αναγκαία για το όφελος του πληθυσμού
τους έννομα αποτελέσματα σε διοικητικό, νομικό, κανονιστικό- όπου τους
αναγνωρίζεται σχετική αρμοδιότητα- και οικονομικό επίπεδο. Για να
συντελεστεί αυτό απαιτείται πέραν της «πολιτικής ρύθμισης» δηλαδή της
μετουσίωσης μίας πολιτικής εντολής σε «πολιτική στοχοθεσία15» η λήψη
15

Το δικαίωμα και η ικανότητα της πολιτικής στοχοθεσίας oρίζεται και ως «πολιτική

αυτονομία» Πρβλ ad hoc Tem. Martines, Studio sull' autonomia politica delle regioni
in Italia, R.t.D.P.1956, σ.108. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ως υποκείμενα
πολιτικής αυτονομίας μπορούν να υιοθετήσουν πολιτικούς στόχους διαφορετικούς
από εκείνους του κράτους, χωρίς πάντως οι στόχοι αυτοί να αντιβαίνουν στις
θεμελιώδεις κατευθύνσεις της κρατικής πολιτικής στοχοθεσίας. Ο ίδιος, (όπ.π. σ.112
επ) προσεγγίζει

το περιεχόμενο της έννοιας της πολιτικής στοχοθεσίας και

εξειδικεύοντας δύο γενικές διαστάσεις της: ο καθορισμός των πολιτικών στόχων και
η διαδικασία της επίτευξής τους. Ο Martines προκρίνει τρείς ουσιαστικές φάσεις της
στοχοθεσίας: την τελεολογική όπου καθορίζονται οι στόχοι, την δομική όπου προετοιμάζονται τα μέσα, και την εφαρμοστική όπου υλοποιείται ο σκοπός στο νομικό
επίπεδο.
Για το ίδιο θέμα ο Constantino Mortati, υποστηρίζει ότι η λειτουργία της πολιτικής
στοχοθεσίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κανονιστικών αρμοδιοτήτων, στο μέτρο που
αναπτύσσουν άμεσα επιταγές για να ρυθμίζονται οι αναγκαίες για την επίτευξη των
στόχων προϋποθέσεις. Πρβλ C.Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, γ' έκδοση,
Πάντοβα 1955,σ.111.
Πρβλ επίσης And.Pubusa, Sovranita popolare e autonomie locali nell' ordinamento
costituzionale italiano, Μιλάνο 1983 σ.137 επ και in concreto σ.165 όπου
υποστηρίζεται οτι: " όπως ο λαός εκφράζει συνολικά την εθνική πολιτική στοχοθεσία
έτσι και οι τοπικές κοινότητες ασκούν γενική εξουσία στοχοθεσίας σε σχέση με τις
τοπικές ανάγκες και τα τοπικά συμφέροντα".
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διαδοχικών αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο «ανώτατης διοίκησης», δηλαδή
εκκίνησης των διαδικασιών υλοποίησης, όσο και σε επίπεδο τρέχουσας
διοικητικής διεκπεραίωσης όπου ανάλογα με την μορφή της δημόσιας
υπόθεσης απαιτείται η λήψη επιμέρους αποφάσεων τόσο από τα αιρετά
όργανα όσο και από τις υπηρεσιακές μονάδες του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Το δικαίωμα και η ικανότητα ρύθμισης και διεύθυνσης των τοπικών
υποθέσεων

ανήκει

στα

αιρετά

όργανα

των

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης. Αφετηρία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η
ανάληψη

πρωτοβουλιών

και

η

λήψη

αποφάσεων

«κυβερνητικού

περιεχομένου».
β) Δικαίωμα και πραγματική ικανότητα των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η έννοια της τοπικής αυτονομίας, όπως καταστρώνεται στο
άρθρο 3 του ΕΧΤΑ προϋποθέτει την άσκηση του δικαιώματος ρύθμισης και
διεύθυνσης σημαντικού μέρους δημοσίων υποθέσεων με όρους πραγματικής
ικανότητας έτσι ώστε να συντρέξουν όλες οι συνέπειες της άσκησης προς
όφελος

του

πληθυσμού

που

εκπροσωπούν

οι

οργανισμοί

τοπικής

αυτοδιοίκησης δια των αιρετών οργάνων τους. Δεν αρκεί συνεπώς η
αναγνώριση του δικαιώματος ακόμη και σε συνταγματικό επίπεδο χωρίς να
διαμορφώνονται με νομοθετικά, κανονιστικά, οργανωτικά ή και λειτουργικά
μέτρα η άσκησή τους. Ο κοινός νομοθέτης και τα ασκούντα την εποπτεία επί
των οργάνων αυτών κρατικά όργανα οφείλουν να διασφαλίζουν είτε με θετικές
ενέργειες είτε με την μη θέση εμποδίων στην ελεύθερη και χωρίς
περιορισμούς, παρά μόνο στα όρια του νόμου, δράση των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τυχόν άμεση ή έμμεση πρόταξη μέτρων

που

περιορίζουν το δικαίωμα αποδυναμώνοντας την ικανότητα των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκήσουν τη διοίκηση σημαντικού μέρους
δημοσίων υποθέσεων αποστεώνει το περιεχόμενο της τοπικής αυτονομίας.

Πρβλ τέλος, M.S. Giannini, Autonomia locale e autogoverno, όπ.π.(σημ.13), σ.1066,
όπου ως πολιτική αυτονομία ορίζεται η ικανότητα ενός υποκειμένου δημόσιας
εξουσίας να ασκεί ιδία πολιτική δράση, δηλαδή να διαμορφώνει πολιτικούς στόχους
και να οργανώνει την επίτευξή τους.
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γ) Όφελος του πληθυσμού.

Η ρύθμιση και διεύθυνση

των δημοσίων

υποθέσεων έχει ως γνώμονα, ως σκοπό, το όφελος του πληθυσμού τον
οποίο εκπροσωπεί ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πληθυσμός αυτός
είναι ευρύτερος του εκλογικού πληθυσμού, δηλαδή των εκλογέων που
συγκροτούν το τοπικό εκλογικό σώμα, αλλά και του πληθυσμού που ανήκει,
στην οργανωμένη σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης τοπική κοινωνία. Είναι
ο πληθυσμός που κατοικεί ή συνδέεται κατά περίπτωση με την δημόσια
υπόθεση στην οποία ανάγεται το συλλογικό όφελος. Η έννοια του «οφέλους
του πληθυσμού» αντιστοιχεί στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος και
ενίοτε στη τοπική διάσταση του δημοσίου συμφέροντος16.
Το όφελος του πληθυσμού καταρχήν είναι μία γενική αφηρημένη έννοια.
Όπως εξάλλου και το δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω προσδιορίζεται από
τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όπως και στο
γενικό, εθνικό επίπεδο, από τα αιρετά όργανα του Κράτους. Ο προσδιορισμός
αυτός είναι άμεση απόρροια της δημοκρατικής αρχής και σε αυτόν ακριβώς
συνίσταται κατά κύριο λόγο η πολιτική εντολή στην οποία οι αιρετοί οφείλουν
να ανταποκριθούν.
Η περιεχόμενο της πολιτικής εντολής είναι διττό17. Το εκλογικό σώμα επιλέγει
τους πολίτες που θα συγκροτήσουν τα όργανα, εν προκειμένω του
αντίστοιχου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το προγραμματικό
πλαίσιο πολιτικής στοχοθεσίας που έθεσαν στην κρίση του οι υποψήφιοι και
οι συνδυασμοί τους. Η επιλογή των πολιτών που θα στελεχώσουν τα
αιρετά όργανα σημαίνει και εντολή να ρυθμίσουν και να διευθύνουν τις
δημόσιες υποθέσεις
16

με κατεύθυνση την υλοποίηση της πολιτικής

«Τοπικό συμφέρον είναι η χρησιμότητα ή η ωφέλεια εκείνη, η οποία έχει ως

υποκείμενο μία ομάδα προσώπων που αφενός προσδιορίζονται με βάση το
σύνδεσμό τους με ορισμένο χώρο και αφετέρου ενεργούν in concreto ως
εκπρόσωποι της τοπικής εκείνης κοινότητας, στην οποία έχουν ενταχθεί» βλ.
Πρ.Παυλόπουλου

Τοπικές

Υποθέσεις

και

Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Η

νομική

παραμόρφωση του περιεχομένου ενός όρου και οι συνέπειές της, Επιθεώρηση
Πολιτικής Επιστήμης, τ. 5, 1984, σ. 49-64
17

Πρβλ Norberto Bobbio, Democrazia representativa e democrazia dιretta, στο: του

ιδίου Ιl Futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco. Τορίνο, 1984,
σ.29- 54
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στοχοθεσίας που έθεσαν στην κρίση της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι η
μία διάσταση της εντολής.
Τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους οφείλουν να προσδιορίζουν το όφελος του
πληθυσμού, δηλαδή το τοπικό δημόσιο συμφέρον, ναι μεν υπό το πρίσμα της
πολιτικής στοχοθεσίας που ενέκριναν οι πολίτες αλλά δεν περιορίζονται ούτε
δεσμεύονται από αυτό. Οφείλουν να προσδιορίζουν το τοπικό δημόσιο
συμφέρον με κριτήριο το όφελος του πληθυσμού αξιολογώντας τα δεδομένα
και τις συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται και

να

αποφασίζουν

ελεύθερα και κατά συνείδηση έχοντας την προσωπική ευθύνη ο καθένας να
διερευνήσει και να καταλήξει στην επιλογή εκείνη που κατά την κρίση του
ωφελεί την τοπική κοινωνία και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
δ) Ίδια ευθύνη. Η άσκηση του δικαιώματος της ρύθμισης και της διεύθυνσης
των δημοσίων

υποθέσεων προς όφελος του πληθυσμού του οργανισμού

τοπικής αυτοδιοίκησης
οργάνων τους

προϋποθέτει εκτός από την ευθύνη των αιρετών

και την ελευθερία να αποφασίζουν με κριτήριο το τοπικό

δημόσιο συμφέρον όπως αυτό γίνεται κατανοητό και αντιληπτό από τα
όργανα αυτά. Το όφελος του πληθυσμού, το τοπικό δημόσιο συμφέρον δεν
μπορεί να προσδιορίζεται έξω από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης,
δηλαδή από τα όργανα που ασκούν την εποπτεία ή από άλλα όργανα του
κράτους. Εάν συμβαίνει αυτό τότε το δικαίωμα και η ικανότητα της τοπικής
αυτονομίας

προσβάλλονται,

περιορίζονται

και

κατά

περίπτωση

εκμηδενίζονται. Συνεπώς η ευθύνη για τον προσδιορισμό του οφέλους του
πληθυσμού ανήκει αποκλειστικά στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και αναλαμβάνεται αποκλειστικά από τα αιρετά τους όργανα.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας δεν αρκείται στον ορισμό της
έννοιας της τοπικής αυτονομίας και διαμέσου αυτής στον ορισμό του
ελάχιστου κοινού πλαισίου νομικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία
του τοπικού πολιτικού και διοικητικού συστήματος στα κράτη μέλη του
Συμβουλίου

της

Ευρώπης.

Προχωρά

και

ένα

βήμα

παραπέρα

καταστρώνοντας κανόνες που καταρχήν φαίνεται ότι επαναλαμβάνουν το
αυτονόητο. Δηλαδή την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων που
ρυθμίζουν και διευθύνουν τις τοπικές υποθέσεις. Η επιλογή αυτή εξηγείται
18

από το γεγονός της

διαφορετικότητας, για λόγους κυρίως ιστορικής

αναγωγής, του συστήματος διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης18.
Συγκεκριμένα στην παράγραφο2 του άρθρου 3 του ΕΧΤΑ ορίζεται ότι «Το
δικαίωμα αυτό ασκείται από συμβούλια ή συνελεύσεις που αποτελούνται από
μέλη εκλεγόμενα με ελεύθερη, μυστική, ίση, άμεση και καθολική ψηφοφορία
και που μπορούν να έχουν υπεύθυνα ενώπιόν τους εκτελεστικό όργανα. Η
διάταξη αυτή δεν αντίκειται στην προσφυγή στις συνελεύσεις πολιτών, στο
δημοψήφισμα ή σε κάθε άλλη μορφή άμεσης συμμετοχής των πολιτών εκεί
όπου κατά το νόμο είναι επιτρεπτή».
Όπως και παραπάνω έχει υπογραμμισθεί η άσκηση του δικαιώματος της
ρύθμισης και διεύθυνσης σημαντικού μέρους δημοσίων υποθέσεων ανήκει σε
αιρετά όργανα, σε όργανα που είναι φορείς πολιτικής εντολής και έχουν
εκλεγεί από την οργανωμένη σε εκλογικό σώμα τοπική κοινωνία. Κατά κύριο
λόγο μάλιστα αυτό το εκλογικό σώμα είναι μέρος τοπικά προσδιορισμένο του
ενιαίου εθνικού εκλογικού σώματος

το οποίο με την άσκηση τόσο του

εκλογικού δικαιώματος αλλά και των άλλων πολιτικών δικαιωμάτων εκφράζει
την λαϊκή κυριαρχία.
Ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας επιχειρώντας
σταθερά να ενσωματώσει κοινές αρχές και κοινές θεσμικές κατακτήσεις των
εννόμων τάξεων των κρατών μελών ορίζει ως φορείς του δικαιώματος της
τοπικής αυτονομίας συλλογικά όργανα είτε αυτά είναι συμβούλια είτε είναι
συνελεύσεις – ανάλογα με την δομή του συστήματος διακυβέρνησης- πάντως
σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι συλλογικά όργανα τα οποία εκλέγονται με
18

Πρβλ Ν-Κ.Χλέπας, Ο Δήμαρχος. Τόμος πρώτος: Ο Δήμαρχος ως αιρετός ηγέτης,

Αθήνα 2005, σ.149-191, όπου αναλύεται κυρίως υπό το πρίσμα του θεσμού και του
ρόλου του Δημάρχου η διαφορετικότητα των συστημάτων διακυβέρνησης στις
ευρωπαϊκές χώρες. Πρβλ επίσης για το Βέλγιο, Mario Canino, Problemi attuali del
governo locale in Belgio, στο: Paolo Biscaretti di Ruffia (επιμέλεια), Problemi attuali
del governo locale in alcuni stati occidentali, Μιλάνο, 1977, σ. 2 επ. και κυρίως 34-36,
Για την Γαλλία πρβλ Maria Paola Viviani Schlein, Problemi attuali del governo locale
in Francia, στο: Paolo Biscaretti di Ruffia, όπ.π, σ. 179, ιδίως 183-192, για την
Γερμανία πρβλ. Gianfranco Mor, Problemi attuali del governo locale nella Rerubblica
Federale Tedesca, στο: Paolo Biscaretti di Ruffia, όπ.π, σ 339 επ. και ιδίως 399 επ
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ελεύθερη, μυστική, ίση άμεση και καθολική ψηφοφορία. Να εκλέγονται δηλαδή
με εκλογικά συστήματα που υπακούουν στις βασικές εκλογικές αρχές που
απορρέουν ευθέως από την δημοκρατική αρχή, την αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας.
Δύο είναι οι συστατικές παράμετροι του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης
που καταστρώνει, στο άρθρο3, παρ., εδ α΄ ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής
Αυτονομίας: α) Το δημοκρατικό εκλογικό σύστημα β) Η υπαγωγή των
εκτελεστικών οργάνων στον πολιτικό έλεγχο των συλλογικών βουλευομένων
οργάνων.
Αναλυτικότερα:
α) Εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής και των απορρεόντων από αυτήν
αρχών του εκλογικού δικαίου. Ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Χάρτη
Τοπικής Αυτονομίας επιτάσσει την εφαρμογή των κοινών αρχών που διέπουν
την δημοκρατική εκλογή στα πολιτικά συστήματα των κρατών μελών.
Πρωτίστως, όπως διακηρύσσει στο άρθρο- προοίμιο, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι προνομιακό πεδίο για την πραγμάτωση της πολιτικής
συμμετοχής των πολιτών. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα είναι η βάση
οργάνωσης της πολιτικής συμμετοχής. Σε αυτό το πεδίο ο Ευρωπαϊκός
Χάρτης καταστρώνει όλες τις εκλογικές αρχές που συνάδουν με την σύγχρονη
ανοικτή αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ελευθερία της ψήφου, δηλαδή ψήφος
χωρίς άμεσους ή έμμεσους καταναγκασμούς, μυστικότητα της ψήφου ως
εγγύηση για την διασφάλιση της ελεύθερης ψήφου, ίση ψήφος, δηλαδή
ισοδύναμη ψήφος, ψήφος που παράγει ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα και
συνεπώς περιορίζει την εισαγωγή κανόνων που μετριάζουν ή εκμηδενίζουν
την αναλογικότητα και καθολική ψήφος έτσι ώστε το δικαίωμα να ανήκει σε
όλους τους εν δυνάμει πολίτες που ανήκουν στην τοπική κοινωνία. Η αρχή
της καθολικής ψήφου επιβάλλει τη διεύρυνση του τοπικού εκλογικού σώματος
και πέραν του αντίστοιχου εθνικού εκλογικού σώματος, αναγνωρίζοντας
δικαίωμα ψήφου αλλά και εκλογής σε μέλη της τοπικής κοινωνίας που δεν
είναι μέλη του εθνικού εκλογικού σώματος αλλά κατοικούν μόνιμα για πολλά
χρόνια και μετέχουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική, εντέλει, ζωή της
τοπικής κοινωνίας, όπως είναι οι μετανάστες, οι αλλοδαποί κάτοικοι.
Τέλος, τα συλλογικά βουλευόμενα αιρετά όργανα, τα συμβούλια ή οι
συνελεύσεις πρέπει να εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες, δηλαδή να μην
20

εκλέγονται

από

επί

μέρους

κοινωνικές

ομάδες

ή

επαγγελματικές

διαστρωματώσεις. Τα άμεσα εκλεγμένα αιρετά όργανα μπορούν να είναι
φορείς του δικαιώματος της τοπικής αυτονομίας.
β) Η υπαγωγή των εκτελεστικών οργάνων στον πολιτικό έλεγχο των
συλλογικών βουλευομένων οργάνων. Η άμεση εκλογή των συμβουλίων ή
των συνελεύσεων,

δηλαδή

των συλλογικών βουλευομένων οργάνων

αντιδιαστέλλεται με την έμμεση εκλογή ορισμένων οργάνων του συστήματος
διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μορφή, το είδος, οι
αρμοδιότητες των έμμεσα εκλεγμένων οργάνων ποικίλουν από
χώρα. Τα έμμεσα εκλεγμένα όργανα είναι

χώρα σε

κατά κύριο λόγο εκτελεστικά

όργανα τα οποία εκτελούν τις αποφάσεις των συμβουλίων ή των
συνελεύσεων. Εντούτοις σε ορισμένα συστήματα διακυβέρνησης ορίζονται
και εκτελεστικά, κατά βάση, μονοπρόσωπα όργανα τα οποία δεν είναι έμμεσα
αιρετά αλλά διορίζονται ως εκτελεστικά όργανα του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης19. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, προκειμένου
να

ενσωματώσει,

όπως

προαναφέραμε,

διαφορετικά

συστήματα

διακυβέρνησης δεν αναφέρεται ρητά στην εκλογή των εκτελεστικών οργάνων
από τα συμβούλια και τις συνελεύσεις αλλά αρκείται στην κατάστρωση της
υπαγωγής των εκτελεστικών οργάνων προς τα άμεσα αιρετά όργανα.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην εξεταζόμενη διάταξη ο νομοθέτης αναφέρεται
σε εκτελεστικά όργανα στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης, δεν
αναφέρεται στα διοικητικά, υπηρεσιακά όργανα του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για το μονοπρόσωπο εκτελεστικό
όργανο, τον Δήμαρχο, και το συλλογικό εκτελεστικό όργανο, την Διοίκηση
(Giunta, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομικής Επιτροπή κ.ο.κ.) ή όπως αλλιώς
ορίζεται.
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 6 ΕΧΤΑ αναγνωρίζει και υιοθετεί
τους

θεσμούς

άμεσης,

αδιαμεσολάβητης

συμμετοχής20

που

έχουν

19

Πρβλ σχετικά Ν-Κ Χλέπας, όπ.π. (σημ. 3), σ. 191-200
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Γενικότερα για την αδιαμεσολάβητη πολιτική συμμετοχή και την άμεση δημοκρατία

πρβλ Norberto Bobbio, όπ. π. (σημ. 17) σ. 29 επ. Ειδικότερα για τους θεσμούς
άμεσης δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση πρβλ. Γ. Παπαδημητρίου, Το άτυπο
δημοψήφισμα στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΟΤΑ. Η νομιμότητα και η σημασία
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συγκροτηθεί και λειτουργούν σε αρκετά κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με βαθιές ιστορικές ρίζες.
Πρόκειται για τον θεσμό του τοπικού δημοψηφίσματος, των συλλογικών
αναφορών,

των

υποκαθιστούν

λαϊκών
το

συνελεύσεων

αντιπροσωπευτικό

κ.ο.κ.

Οι

σύστημα

θεσμοί
αλλά

αυτοί

δεν

λειτουργούν

συμπληρωματικά και ενθαρρύνουν την άμεση συμμετοχή των πολιτών στην
λήψη των αποφάσεων, στην νομιμοποίηση κρίσιμων επιλογών των αιρετών
οργάνων επαληθεύοντας έτσι τον ορθό προσδιορισμό του τοπικού δημοσίου
συμφέροντος.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας καταστρώνει την νομικοπολιτική
θέση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζοντάς τους ως βασικούς
πυλώνες της λαϊκής κυριαρχίας και συνεπώς ως συστατικούς πόλους του
πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Το δικαίωμα και η ικανότητα της
τοπικής αυτονομίας αποτελεί την πεμπτουσία του κοινού ευρωπαϊκού
δημοκρατικού κεκτημένου και παράλληλα το ερμηνευτικό εργαλείο για
προσέγγιση των εγχώριων κανόνων δικαίου που διέπουν την
οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας έχει εξάλλου αυξημένη τυπική
ισχύ έναντι του εσωτερικού δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης υπερισχύοντας
των αντιθέτων

προς το περιεχόμενό του κανόνων των εγχώριων νόμων.

αναλόγων συμβουλευτικών διαδικασιών (Γνωμοδότηση), Τοπική Αυτοδιοίκηση, τ. 34, 1985, σ.42-46. Επίσης του Ιδίου, Πολίτης και Δημοκρατία, Βήμα Ιδεών, τ.7/2007,
σ.5 όπου υποστηρίζει ότι η ενεργοποίηση θεσμών όπως το δημοψήφισμα και η
«λαϊκή πρωτοβουλία» φαίνεται προσφορότερη στο επίπεδο της τοπικής δημοκρατίας,
όπου οι πολίτες είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα το εκάστοτε διακύβευμα»
διότι «ιδιαίτερη σημασία έχουν πάντως η αναζήτηση μίας σχέσης πραγματικής
αντιπροσώπευσης και ο εμπλουτισμός της δημοκρατίας με συμμετοχικούς θεσμούς».
Επίσης πρβλ M.Villone, Nuovi diritti e democrazia diretta nel sistema locale, στο
Regione e Governo Locale, 3-5, 1986, σ.11-15, L.Coen, Consultazioni popolari e
autonomia locale, στο Regione e Governo Locale, όπ.π. σ. 16-50, Tomas Font i
Llovet, Il referendum locale in Spagna, στο Regione e Govermo Locale, οπ.π. σ.100105, Ph. Dressayre, Il referendum locale in Francia, στο Regione e Governo Locale,
σ.110-134
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Ταυτόχρονα όμως κατευθύνει τον ερμηνευτή των συνταγματικών κανόνων
που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση προς την ενσωμάτωση

του

ευρωπαϊκού αυτοδιοικητικού κεκτημένου.
Ειδικότερα, με το άρθρο 2 του ΕΧΤΑ προκρίνεται η συνταγματική και
νομοθετική ενσωμάτωση της έννοιας της τοπικής αυτονομίας, όπως αυτή
προσεγγίζεται στο επόμενο άρθρο 3 του ΕΧΤΑ. Ορίζεται λοιπόν ότι «η αρχή
τοπικής αυτονομίας πρέπει να αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία
και κατά το δυνατόν από το Σύνταγμα». Τούτο συνεπάγεται την προσαρμογή
του εγχώριου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στις απορρέουσες από
την αρχή αυτή επί μέρους παραμέτρους της οργάνωσης και λειτουργίας των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να ασκείται το δικαίωμα και η
ικανότητα της ρύθμισης και διεύθυνσης σημαντικού μέρους δημοσίων
υποθέσεων από αιρετές τοπικές αρχές, όσο στην ενσωμάτωση εκείνων των
παραμέτρων που δεν έχουν ακόμη αναχθεί στο επίπεδο των συνταγματικών
κανόνων.
Τούτο δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι ο συντακτικός νομοθέτης οφείλει να
υιοθετήσει τον όρο «τοπική αυτονομία» αλλά οφείλει να αναγνωρίσει στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης το δικαίωμα και την ικανότητα που
ορίζεται ως αρχή της τοπικής αυτονομίας.
Κατά αντίστοιχο τρόπο, ο συντακτικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την αρχή
της τοπικής αυτονομίας εγγυάται την νομικοπολιτική θέση των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης στο εγχώριο πολιτικό και διοικητικό σύστημα.
Συμπερασματικά, η συνταγματική αναγνώριση της αρχής της τοπικής
αυτονομίας ενθαρρύνει την ανάδειξη και των επιμέρους ειδικών
παραμέτρων που συνοδεύουν την κατάστρωση της αρχής στον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και δια αυτού στο ευρωπαϊκό
δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μεταξύ αυτών των παραμέτρων αναφέρεται: η αρχή της οργανωτικής
προσαρμογής21, η αρχή της οικονομικής αυτοτέλειας22 (άρθρο 9 ΕΧΤΑ), η

21

Άρθρο 6 του ΕΧΤΑ « 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων πιο γενικών που έχουν

θεσπισθεί δια νόμου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να δύνανται να
καθορίζουν αυτοί οι ίδιοι τις εσωτερικές διοικητικές δομές τις οποίες επιθυμούν να
23

έχουν ώστε αν τις προσαρμόζουν στις ειδικές ανάγκες τους και να επιτυγχάνεται
αποτελεσματική διαχείριση.
2. Το καταστατικό του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρέπει να επιτρέπει μια ποιοτική στελέχωση, που να βασίζεται στις αρχές της αξίας
και της ικανότητας προς το σκοπό αυτόν πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλους όρους
εκπαίδευσης, αμοιβής και προοπτικών σταδιοδρομίας.»
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Άρθρο 9 ΕΧΤΑ. «1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα, στα

πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους
μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2. Οι οικονομικοί πόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι
ανάλογοι με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα ή το νόμο.
3. Τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομικών πόρων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη των οποίων το
ύψος έχουν το δικαίωμα να ορίζουν, μέσα στα πλαίσια του νόμου.
4. Τα οικονομικά συστήματα επί των οποίων βασίζονται οι πόροι τους οποίους
διαθέτουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι επαρκώς
διαφοροποιημένης και εξελικτικής φύσεως ώστε να τους επιτρέπουν να ακολουθούν
όσα είναι δυνατόν στην πράξη την πραγματική εξέλιξη του κόστους ασκήσεως των
αρμοδιοτήτων τους.
5. Η προστασία των ασθενέστερων οικονομικά Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών ίσης οικονομικής κατανομής ή ισοδύναμων μέτρων
των οποίων σκοπός είναι η διόρθωση των συνεπειών της άνισης κατανομής των
δυνητικών πόρων χρηματοδοτήσεως καθώς και των βαρών τα οποία επωμίζονται.
Τέτοιες διαδικασίες ή τέτοια μέτρα δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία επιλογής
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δικό τους πεδίο αρμοδιότητας.
6. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους με
κατάλληλο

τρόπο,

όσον

αφορά

στους

τρόπους

παροχής

σ'

αυτούς

των

ανακατανεμόμενων πόρων.
7. 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»
8. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν, σύμφωνα με το νόμο,
πρόσβαση στην εθνική αγορά κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις
τους.»
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αρχή της ελεύθερης δράσης στα όρια της νομιμότητας23 (άρθρο 8 του ΕΧΤΑ),
οι αρχές της εγγύτητας, της αποδοτικότητας της διοίκησης και της
οικονομικότητας24 (άρθρο 4 ΕΧΤΑ) και τέλος η αρχή της καταστατικής
ελευθερίας των αιρετών κατά την άσκηση της αποστολής τους25.
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Άρθρο 7 ΕΧΤΑ «1. Κάθε διοικητικός έλεγχος επί των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να ασκείται παρά μόνο σύμφωνα με τους τύπους και στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα ή από το νόμο.
2. Κάθε διοικητικός έλεγχος των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δεν πρέπει κανονικά να στοχεύει παρά στην εξασφάλιση της τηρήσεως της
νομιμότητας και των συνταγματικών αρχών. Ο διοικητικός έλεγχος μπορεί, εν τούτοις,
να περιλαμβάνει έναν έλεγχο σκοπιμότητας ασκούμενο από τις αρχές ανώτερου
επιπέδου όσον αφορά στα καθήκοντα των οποίων η εκτέλεση ανατίθεται στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Ο διοικητικός έλεγχος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να
ασκείται με τήρηση μιας αναλογίας μεταξύ της εκτάσεως της επεμβάσεως της
εποπτεύουσας αρχής και της σπουδαιότητας των συμφερόντων που η αρχή αυτή
προτίθεται να διαφυλάξει.»
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Άρθρο 4 του ΕΧΤΑ «1. Οι βασικές αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ορίζονται από το Σύνταγμα ή από το νόμο. Εν τούτοις, η διάταξη αυτή
δεν εμποδίζει την παροχή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμοδιοτήτων
για ειδικούς σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.
2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, στα πλαίσια του νόμου, κάθε
δυνατότητα δράσεως για να ασκήσουν την πρωτοβουλία τους για κάθε θέμα που δεν
έχει εξαιρεθεί από την αρμοδιότητά τους ή δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλη αρχή.
3. Η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά τρόπο γενικό, να ανήκει
κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες. Για την ανάθεση μιας
αρμοδιότητας σε άλλη αρχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτητα και η φύση του
έργου και οι απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και οικονομίας.
4. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρέπει κανονικά να είναι πλήρεις και αποκλειστικές. Δεν μπορούν να αμφισβητούνται
ή να περιορίζονται από άλλη αρχή, κεντρική ή περιφερειακή, παρά στα πλαίσια του
νόμου.
5. Σε περίπτωση αναθέσεως εξουσιών από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να απολαμβάνουν κατά το δυνατόν της
ελευθερίας προσαρμογής της άσκησης των εξουσιών αυτών στις τοπικές συνθήκες.
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Ειδικότερα ως προς την αρχή της καταστατικής ελευθερίας των αιρετών ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας καταστρώνει ένα ευρύ πλαίσιο
κανόνων έτσι ώστε να ενσωματώσει και σε αυτή την περίπτωση διαφορετικές
εσωτερικές νομοθεσίες και να ενθαρρύνει την σύγκλισή τους προς όφελος της
αναγνώρισης του ρόλου και της αποστολής των αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας αναφέρεται στο
καταστατικό των τοπικών αιρετών, δηλαδή σε ένα σύστημα κανόνων που
θεσπίζεται στο πλαίσιο της αρχής της «θεσμικής» ή
26

αυτονομίας »,

δηλαδή

του

δικαιώματος

των

«καταστατικής

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν κανόνες για την εσωτερική τους οργάνωση αλλά
και για την λειτουργία των οργάνων τους εξειδικεύοντας ή διαφοροποιώντας
κανονιστικές επιλογές στο πλαίσιο πάντοτε της εθνικής νομοθεσίας η οποία εν
προκειμένων θεσπίζει γενικές αρχές και κατευθύνσεις. Σε αρκετές χώρες η
κατάστρωση κανόνων που ρυθμίζουν την άσκηση των λειτουργιών των
6. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διατυπώνουν τη γνώμη τους,
κατά το δυνατόν, έγκαιρα και με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών προγραμματισμού και λήψεως αποφάσεως για όλα τα θέματα που τους
αφορούν άμεσα.»
25

Άρθρο 7

του ΕΧΤΑ «1. Το καταστατικό των τοπικών αιρετών πρέπει να

εξασφαλίζει την ελεύθερη άσκηση της εντολής τους.
2. Το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει επαρκή οικονομική αποζημίωση για τα έξοδα
που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής καθώς και ενδεχομένως την
οικονομική αποζημίωση των διαφυγόντων κερδών ή αμοιβή του παρεχόμενου έργου
και αντίστοιχη κοινωνική κάλυψη.
3. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα του
τοπικού αιρετού δεν μπορούν να καθορίζονται παρά με νόμο ή με βασικές νομικές
αρχές.»
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Πρβλ κυρίως Andrea Pubusa, όπ.π. (σημ.15) σ. 296 επ. ο οποίος αναφέρεται

στην «οργανωτική και καταστατική εξουσία» των Δήμων και των Περιφερειών σε
σχέση με την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία και αναδεικνύει αυτή την – έστω και
περιορισμένη- εξουσία-ικανότητα ως χαρακτηριστικό που πηγάζει από την έννοια της
τοπικής αυτονομίας και είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της συνταγματικής του
αποστολής.

Πρβλ

επίσης

Σπ.Φλογαϊτη,

Θεμελιώδεις

οργανώσεως, Αθήνα -Κομοτηνή 1981,σ.54-73, σ. 90 επ
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έννοιες

διοικητικής

αιρετών αρχών επαφίεται στην κανονιστική αρμοδιότητα και ειδικότερα στην
καταστατική αυτονομία των ίδιων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οι
οποίοι συντάσσουν και θεσπίζουν τα Καταστατικά τους, είτε πρόκειται για το
Καταστατικό του Δήμου κ.ο.κ. είτε για το καταστατικό ή τον κανονισμό που
διέπει τους αιρετούς. Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων αυτορρύθμισης
ορίζονται οι οικονομικές αποζημιώσεις, οι λειτουργικές διευκολύνσεις προς
τους αιρετούς υπακούοντας ασφαλώς στα όρια που θέτει η εθνική νομοθεσία.
Σε άλλες χώρες όμως δεν αναγνωρίζεται τόσο ευρεία καταστατική αυτονομία
αλλά ο κοινός νομοθέτης ρυθμίζει αναλυτικά τα ζητήματα της οργάνωσης και
λειτουργίας των αιρετών οργάνων καθώς και τους όρους υπό τους οποίους
ασκούν τα καθήκοντά τους.
Στο άρθρο 7 παρ.1 του ΕΧΤΑ η έννοια «καταστατικό» των τοπικών αιρετών
αναφέρεται τόσο στο κατά κυριολεξία καταστατικό που θεσπίζουν οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της καταστατικής τους
αυτονομίας όσο και στην σύστημα κανόνων του εθνικού δικαίου της τοπικής
αυτοδιοίκησης που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του
πολιτικού και διοικητικού λειτουργήματος των αιρετών.
Η εθνική νομοθεσία για την άσκηση του λειτουργήματος των αιρετών
πρέπει, σύμφωνα με τον νομοθέτη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονομίας να κατοχυρώνει: α) την ελευθερία δράσης του αιρετού β)
την επαρκή οικονομική αποζημίωση, ανάλογη του έργου και ρόλου που
αναλαμβάνει γ) την νομοθετική ρύθμιση των ασυμβιβάστων με τα
καθήκοντα και τις δραστηριότητες των αιρετών, δηλαδή την θεσμική
τους προστασία.
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ΙΙ.

ΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΟΥ

ΔΙΕΠΟΥΝ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Οι αιρετοί ως φορείς πολιτικής εντολής
Έχει επισημανθεί ήδη ότι η άσκηση της αποστολής των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης διεξάγεται διαμέσου της εφαρμογής της δημοκρατικής αρχής,
δηλαδή της εκλογής των οργάνων τους με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Η
εκλογή αυτή δεν είναι μία τυπική διαδικασία ανάδειξης αλλά εμπεριέχει την
θεμελιακή έκφανση της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή την μετουσίωση της
πολιτικής στοχοθεσίας σε πολιτική εντολή.
Ειδικότερα, δια της εκλογής των αιρετών οργάνων οι πολίτες που
συναποτελούν το κοινωνικό σώμα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και
συγκροτούνται σε εκλογικό σώμα επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους με
βάση την επιλογή του προτεινόμενου προγραμματικού λόγου χωρίς πάντως,
ιδίως

στο

επίπεδο

παραβλέπεται

αλλά

της

πρωτοβάθμιας

αντίθετα

τοπικής

διαδραματίζει

αυτοδιοίκησης,

βαρύνουσα

σημασία

να
η

προσωπικότητα και η ικανότητα εμπέδωσης αισθήματος εμπιστοσύνης που
χαρακτηρίζει τους υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων. Σε
κάθε περίπτωση πάντως η διαδικασία εκλογής συναρτάται με την διατύπωση
των προγραμματικών θέσεων των συνδυασμών των υποψηφίων, με την
συμπερίληψη στοιχείων απολογισμού και λογοδοσίας για τους αιρετούς που
διεκδικούν την επανεκλογή τους και στοιχείων κριτικής από την πλευρά των
συνδυασμών που δεν ασκούσαν ως πλειοψηφία διοίκηση στα απερχόμενα
αιρετά όργανα καθώς και στους αντίστοιχους συνδυασμούς που είχαν την
πλειοψηφία σε αυτά.
Οι προγραμματικές θέσεις των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές
ή περιφερειακές εκλογές εστιάζονται στα κύρια ζητήματα που ενδιαφέρουν την
αντίστοιχη τοπική κοινωνία, προτείνουν λύσεις στα τοπικά προβλήματα,
δράσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή την δημιουργία υποδομών που είναι
αναγκαίες στην πόλη, την περιοχή του δήμου ή στην περιφέρεια, προτείνουν
μέτρα πολιτικής που θα εφαρμόσουν εφόσον κληθούν να αναλάβουν την
ευθύνη για τη διοίκηση του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Ως εκ τούτου, οι προγραμματικές θέσεις των συνδυασμών των υποψηφίων
αποτελούν ένα σύνολο κωδικοποιημένων προτάσεων για τη διαχείριση των
δημοσίων υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή κατ΄ ουσίαν

συγκροτούν ένα σύστημα

θέσεων για τη διαχείριση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος με τρόπον ώστε
ο πολίτης- εκλογέας επιλέγει μεταξύ περισσοτέρων συστημάτων θέσεων
εκείνο που εκφράζει τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις για τη διαχείριση του
τοπικού δημοσίου συμφέροντος.
Στην πράξη πάντως οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους συστημάτων θέσεων
δεν είναι ούτε σημαντικές ούτε πάντοτε ευδιάκριτες, είτε διότι δεν
διαπιστώνεται πλήθος διαφορετικών επιλογών για την αντιμετώπιση ενός
τοπικού προβλήματος είτε διότι οι ευνοϊκές για την υπεράσπιση του τοπικού
δημοσίου συμφέροντος επιλογές δεν είναι ούτε πολλές ούτε και διακριτές. Σε
αυτή την περίπτωση υπεισέρχονται κυρίως τα άλλα κριτήρια επιλογής των
αντιπροσώπων, δηλαδή η ικανότητά τους να αναδείξουν με όρους
εμπιστοσύνης την αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με τους άλλους
υποψηφίους, την δύναμη της προσωπικότητάς τους, την εικόνα τελικά που
έχει διαμορφώσει η τοπική κοινωνία γιαυτούς.
Η επιλογή ενός συνδυασμού υποψηφίων συνιστά για τον εκλογέα επιλογή
ενός συστήματος προγραμματικών θέσεων με βάση το οποίο ο αιρετός θα
διαχειριστεί το τοπικό δημόσιο συμφέρον. Η επιλογή συνεπώς αποτελεί και
εντολή για την υλοποίηση των προγραμματικών θέσεων και γενικότερα τη
υπεράσπιση και διαχείριση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος προς την
κατεύθυνση που χαράσσουν οι προγραμματικές θέσεις.
Η εκλογή των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκηση, πρώτου και
δευτέρου βαθμού αποτελεί διαδικασία επίδοσης της πολιτικής εντολής

για

την διαχείριση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος, σε δημοτικό ή
περιφερειακό επίπεδο, με βάση την πολιτική, προγραμματική στοχοθεσία που
τέθηκε στην κρίση του εκλογέα.
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Η περιεχόμενο της πολιτικής εντολής είναι διττό27 . Το εκλογικό σώμα
επιλέγει, όπως αναφέρεται ήδη, τους πολίτες που θα συγκροτήσουν τα
όργανα. Η επιλογή των πολιτών που θα στελεχώσουν τα αιρετά όργανα
σημαίνει και εντολή να ρυθμίσουν και να διευθύνουν τις δημόσιες
υποθέσεις με κατεύθυνση την υλοποίηση της πολιτικής στοχοθεσίας
που έθεσαν στην κρίση της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι η μία διάσταση
της εντολής.
Τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οφείλουν να προσδιορίζουν το όφελος του
πληθυσμού, δηλαδή το τοπικό δημόσιο συμφέρον, ναι μεν υπό το πρίσμα της
πολιτικής στοχοθεσίας που ενέκριναν οι πολίτες αλλά δεν περιορίζονται ούτε
δεσμεύονται από αυτό. Οφείλουν να προσδιορίζουν το τοπικό δημόσιο
συμφέρον με κριτήριο το όφελος του πληθυσμού αξιολογώντας τα
δεδομένα και τις συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται και

να

αποφασίζουν ελεύθερα και κατά συνείδηση έχοντας την προσωπική
ευθύνη ο καθένας να διερευνήσει και να καταλήξει στην επιλογή εκείνη
που κατά την κρίση του ωφελεί την τοπική κοινωνία και υπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον.
Συνάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι η πολιτική εντολή της οποίας φορείς
είναι οι αιρετοί δεν έχει απολύτως δέσμιο περιεχόμενο αλλά συνίσταται σε
γενικές προγραμματικές κατευθύνσεις και σε κάθε περίπτωση ο αιρετός
οφείλει να προσδιορίζει κάθε φορά το διακύβευμα του τοπικού δημοσίου
συμφέροντος με βάση την δική του αντίληψη περί αυτού, την προγραμματική
κατεύθυνση αλλά και κάθε τι άλλο που στις δεδομένες συνθήκες επιτάσσει την
ανάληψη των βέλτιστων μέτρων πολιτικής προκειμένου να προστατεύει, να
υπηρετηθεί

και

να

ικανοποιηθεί

το

τοπικό

δημόσιο

συμφέρον.

Το

συμπέρασμα αυτό οδηγεί σε δύο κρίσιμες παραδοχές:
Πρώτον, η πολιτική εντολή δεν είναι δέσμια γεγονός που εάν ίσχυε
μεταξύ των άλλων θα θεμελίωνε υποχρέωση του αιρετού να την
27

Πρβλ Norberto Bobbio, Democrazia representativa e democrazia dιretta, στο: του

ιδίου Ιl Futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco. Τορίνο, 1984,
σ.29- 54
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καταθέσει όταν προσδιορίζει το διακύβευμα του τοπικού δημοσίου
συμφέροντος με περιεχόμενο αντίθετο με εκείνο της προγραμματικής
κατεύθυνσης την οποία είχε υπόψη του ο εκλογέας όταν τον επέλεξε,
συνεπώς η πολιτική εντολή τότε μπορεί να ανακαλείται όπως και ο
αιρετός που την παραβιάζει. Ο κανόνας στο τοπικό αντιπροσωπευτικό
σύστημα, όπως εξάλλου και στο εθνικό και ευρωπαϊκό, δεν προβλέπει
περιπτώσεις ανάκλησης της εντολής και ως εκ τούτου ο αιρετός ως φορέας
εντολής δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της θητείας του εξαιτίας της
παραβίασής της πολιτικής εντολής.
Εξ αντιδιαστολής η άλλη παραδοχή αναφέρεται στην ελευθερία που
απολαμβάνει ο αιρετός προκειμένου να διαμορφώνει κάθε φορά την
άποψή του περί της βέλτιστης πολιτικής επιλογής προκειμένου να
εξειδικεύσει και να υπερασπίσει το τοπικό δημόσιο συμφέρον.
Ο αιρετός πρέπει να είναι ελεύθερος να κρίνει και να αξιολογεί κάθε φορά με
την κρίση του και με βάση αυτήν να αποφασίζει για την επιλογή της καλύτερης
πρότασης και λύσης ή εν γένει δράσης προκειμένου να εκπληρώσει την
αποστολή του, η οποία είναι και αποστολή του οικείου οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης, δηλαδή η διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων που ανήκουν
στην αρμοδιότητά του.
Θεμελιώνονται ασφαλώς και ενδεδειγμένοι περιορισμοί στην ελευθερία του
αιρετού. Αυτοί απορρέουν ακριβώς από το περιεχόμενο της πολιτικής εντολής
και την εν γένει αποστολή του. Ο αιρετός δεν είναι

ελεύθερος να

αποφασίζει με τρόπο ώστε να μην προστατεύεται και αντίθετα να
παραβιάζεται το τοπικό δημόσιο συμφέρον. Απλούστερα δεν μπορεί να
λαμβάνει αποφάσεις που ζημιώνουν τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης
και κατ΄ επέκταση την αντίστοιχη τοπική κοινωνία.
Επίσης ο αιρετός δεν έχει την ελευθερία να υπαγάγει το προς
υπεράσπιση

τοπικό

δημόσιο

συμφέρον

σε

ιδιοτελή

ιδιωτικά

συμφέροντα είτε του ιδίου, είτε συγγενών του είτε τρίτων.
Τέλος, ο αιρετός δεν μπορεί να αποφασίζει παραβιάζοντας την
νομιμότητα. Η υπακοή στους νόμους είναι ένα επίσης κρίσιμο όριο στην
ελευθερία των αιρετών. Είναι πάντως αυτονόητο εφόσον δεν νοείται
διαμόρφωση του τοπικού δημόσιου συμφέροντος εκτός των ορίων της
νομιμότητας. Η παραβίαση πάντως της νομιμότητας δεν περιορίζεται στο
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περιεχόμενο που αποδίδει ο αιρετός στο τοπικό δημόσιο συμφέρον αλλά
εκτείνεται και στη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων.
Εν κατακλείδι, το τοπικό δημόσιο συμφέρον και η νομιμότητα κατά την
άσκηση των καθηκόντων του είναι τα όρια της ελευθερίας του αιρετού.
Πέραν αυτών των ορίων δεν δικαιούται να βαδίσει και εφόσον αυτό επισυμβεί
αίρεται η δημοκρατική του νομιμοποίηση

και επί της ουσίας καθίσταται

ανυπόστατη η πολιτική εντολή της οποίας είναι φορέας.
Η ιδιότητα του φορέα της πολιτικής εντολής διακρίνει ασφαλώς τον αιρετό
λειτουργό της τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε άλλον μη αιρετό δημόσιο
λειτουργό η αρμοδιότητα ή γενικότερα η εξουσία του οποίου πηγάζει έμμεσα,
ως δοτή, από την διοικητική ιεραρχία

και όχι άμεσα από το αυθεντική

εφαρμογή της λαϊκής κυριαρχίας.
Ως εκ τούτου, η διαδικασία εκλογής των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης
δεν είναι μία τυπική διαδικασία επιλογής δημοσίων λειτουργών αλλά είναι η
αυθεντική εφαρμογή της λαϊκής κυριαρχίας η οποία εξάλλου καθιστά τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θεμελιώδεις θεσμούς του δημοκρατικού
πολιτεύματος, πυλώνες της συγκρότησης και λειτουργίας της δημοκρατικής
πολιτείας σύμφωνα με τον συνταγματικό μας αλλά και τον ευρωπαϊκό θεσμικό
πολιτισμό28.
Τα άμεσα εκλεγόμενα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν μέρος του αιρετού πολιτικού
προσωπικού της Πολιτείας και δικαιούνται την συνδρομή εκείνων των όρων
άσκηση του λειτουργήματός τους που αίρει κάθε εμπόδιο στην ελευθερία
πρωτοβουλίας και δράσης τους τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο και σε
οικονομικό και νομικό. Η σημασία εξάλλου της ελευθερίας των αιρετών να
αποφασίζουν μόνο με γνώμονα το τοπικό δημόσιο συμφέρον και χωρίς τον
περιορισμό τους από άμεσα ή έμμεσα εμπόδια αναδεικνύεται και με την
αντίστροφη προσέγγιση των ορίων της ελευθερίας τους. Δηλαδή,

όταν ο

αιρετός δεν έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία λειτουργικά μέσα, όπως για
28

Πρβλ γενικά Επιτροπή Περιφερειών, Η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, Λουξεμβούργο 1999, όπου αποτυπώνεται το θεσμικό πανόραμα
της τοπικής και περιφερειακής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με έμφαση στις
δομές των οργάνων και στις σχέσεις με τα πολιτικά κόμματα.
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παράδειγμα τον απαραίτητο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του, την
διευθέτηση της επαγγελματικής του ζωής, την πρόσβαση στα αναγκαία
στοιχεία της διοίκησης από τα οποία εξαρτάται η γνώση και η διαμόρφωση
της ορθής κρίσης, όταν παραμένει ευάλωτος στα συγκρουόμενα ιδιοτελή
συμφέροντα η ρύθμιση των οποίων συγκαθορίζει το τοπικό δημόσιο
συμφέρον, τότε η ελευθερία ως προς την διαχείριση της πολιτικής εντολής
διακυβεύεται και περιορίζεται προκειμένου να κατορθώσει ο αιρετός
λειτουργός να ανταποκριθεί στο σύνολο των βιοτικών, οικογενειακών,
κοινωνικών και επαγγελματικών του αναγκών.
Πάντως σε αυτήν ακριβώς τη διελκυστίνδα μεταξύ του περιεχομένου της
αποστολής του αιρετού και των εγγυήσεων που αυτή απαιτεί από την μία
πλευρά και της επινόησης της αποστολής του αιρετού ως εθελοντικής και
αφιλοκερδούς συμμετοχής στην πολιτική και εν προκειμένω στην ανάληψη
πολιτικών αξιωμάτων ή αποστολών θεμελιώνεται μία κρίσιμη και διαχρονικά
εξελισσόμενη αντιπαράθεση που εστιάζεται στην επαγγελματοποίηση της
πολιτικής.

Οι αιρετοί ως «επαγγελματίες της πολιτικής»
Η πολιτική ως επάγγελμα απασχολούσε ανέκαθεν την πολιτική κοινωνιολογία
και την πολιτική επιστήμη με κορυφαία ίσως την προβληματική που ανέπτυξε
στις αρχές του 20ου αιώνα ο Max Beber
29

29

με το δημοσίευμά του «Η πολιτική

Πρβλ Max Weber, Η Πολιτική ως Επάγγελμα, β΄έκδοση στα ελληνικά: Εισαγωγή

Μετάφραση Μ.Κυπραίου, 1987, σ.95 επ. Πρόκειται για ομιλία την οποία ανέπτυξε ο
Max Weber στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου το 1918 με αυθεντικό τίτλο στα
γερμανικά : Politik als Beruf. Οι απόψεις του Weber απειχούν ασφαλώς την εποχή
του και μία «αριστοκρατική» αντίληψη για την Πολιτική. Σύμφωνα με τον συγγραφέα
ο ασχολούμενος με την Πολιτική πρέπει να έχει δικούς του πόρους και να μην
χρειάζεται πόρους από την Πολιτική. «Ο πολιτικός σε κανονικές συνθήκες πρέπει να
είναι ανεξάρτητος οικονομικά από το εισόδημα που μπορεί να του δώσει η πολιτική.
Αυτό απλά σημαίνει ότι π πολιτικός πρέπει να είναι πλούσιος ή πρέπει να έχει μία
ιδιωτική θέση στη ζωή που του αποφέρει αρκετό εισόδημα» υποστηρίζει ο Weber
(όπ.π. σ.106) . Και συνεχίζει «Πρέπει ο επαγγελματίας πολιτικός να είναι οικονομικά
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ως Επάγγελμα». Αναζητώντας τις παραμέτρους της καταστατικής θέσης των
αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκηση η απάντηση στην παράμετρο της
επαγγελματοποίησης της πολιτικής είναι κάτι περισσότερο από κρίσιμη.
Η εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος κυρίως μετά την ανάπτυξη του
κομματικού φαινομένου δημιούργησε πράγματι το σώμα των πολιτικών
στελεχών, είτε είναι αιρετοί είτε όχι, οι οποίοι αφιερώνουν τον χρόνο τους για
διεκπεραίωση πολιτικών δραστηριοτήτων τόσο στο πλαίσιο της λειτουργίας
των κομμάτων, της υποστήριξης των πολιτειακών οργάνων και κυρίως της
διαθέσιμος, δηλαδή πρέπει το εισόδημά του να μην εξαρτάται από τη διάθεση των
πνευματικών και σωματικών του δυνάμεων σταθερά και προσωπικά στην υπηρεσία
του βιοπορισμού του ολοκληρωτικά ή κατά κύριο λόγο». Είναι προφανές ότι μόνο η
εισοδηματίες μπορούν να είναι πολιτικοί. Οι εργάτες αλλά και οι επιχειρηματίες οι
οποίοι πρέπει να δουλέψουν για την διαχείριση της επιχείρησής τους και άλλοι
επαγγελματίες δεν έχουν διαθεσιμότητα για τον ρόλο και την αποστολή του
πολιτικού. Η αντίληψη αυτή που υποστηρίζεται στην περιώνυμη ομιλία του Max
Weber αποπνέει την το πνεύμα της εποχής του 19ου αιώνα

περί πολιτικής

συμμετοχής όπου το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συνδέθηκε με την περιουσιακή
κατάσταση του ενδιαφερόμενου γιαυτό πολίτη, όπως ίσχυε και στην Ελλάδα με το
πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τις δημαιρεσίες που εισήγαγε η Βαυαρική Αντιβασιλεία.
Με αφετηρία τις παραπάνω παραδοχές ο Weber καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο ο περιορισμός της πολιτικής για τους οικονομικά
διαθέσιμους ή η επαγγελματοποίηση της πολιτικής εφόσον «η πολιτική ηγεσία
μπορεί να γίνει προσιτή στους άπορους οι οποίοι όμως τότε πρέπει να αμείβονται. Ο
επαγγελματίας πολιτικός που ζει «από» την πολιτική μπορεί να είναι όπως ένας
«κληρικός» που ζει από εκκλησιαστικά εισοδήματα ‘η ένας έμμισθος υπάλληλος».
Υποστηρίζει ότι στην δεύτερη περίπτωση της αμειβόμενης πολιτικής

δράσης ο

πολιτικός στην ουσία εξαργυρώνει την ευκαιρία της αμοιβής με την παροχή
υπηρεσίας σε εκείνον που του διασφαλίζει την θέση, είτε αυτός είναι το κόμμα είτε
άλλοι

μοχλοί

πολιτικής

επιρροής.

Στη

συνέχεια

αναλύοντας

τους

όρους

«δημοκρατικοποίησης» ή μαζικοποίησης της πολιτικής με την επέκταση του
κομματικού θεσμού τόσο στην ηπειρωτική Ευρώπη και την Αγγλία όσο και με άλλες
αποχρώσεις στην Αμερική καταλήγει στην παραδοχή ότι μοιραία η πολιτική
καθίσταται επάγγελμα και μάλιστα η άσκησή της με όρους προσήλωσης στην ηθική
είναι μάλλον αδύνατη διότι αντίθετα συναρτάται με την ικανοποίηση και
αντιπροσώπευση επιμέρους συγκρουομένων συμφερόντων .
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ανάληψης αποστολών ως αιρετοί αντιπρόσωποι του εθνικού, τοπικού αλλά
και ευρωπαϊκού πλέον εκλογικού σώματος και εν γένει του πολιτικού
συστήματος.
Η φύση των σύγχρονων πολιτικών καθηκόντων που προϋποθέτει γνώση,
χρόνο και εξειδίκευση οδήγησε πράγματι στην επαγγελματοποίηση της
πολιτικής30, δηλαδή στην

ανάδειξη πολιτών που ασκούν την πολιτική ως

κύριο επάγγελμα υπό τη έννοια ότι αμείβονται, αποκτούν συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν έχουν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα
πέραν της πολιτικής.

Για να προσεγγίσουμε όμως με ακρίβεια αυτή την

κατάσταση πρέπει να διακρίνουμε τις επιμέρους κατηγορίες. Κυρίως να
διακρίνουμε τα πολιτικά στελέχη που απασχολούνται στο εσωτερικό των
πολιτικών κομμάτων και στην υποστήριξη των αιρετών ή μη πολιτικών
σωμάτων,

όπως

συνεργάτες

υπουργών,

βουλευτών,

δημάρχων,

περιφερειαρχών κ.ο.κ. των οποίων η πολύχρονη υπηρεσία τους σε αυτές τις
θέσεις τους προσδίδει τον χαρακτήρα των

επαγγελματικών πολιτικών

στελεχών. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι αιρετοί, αυτοί καθαυτοί, οι πολίτες
δηλαδή που εκλέγονται σε αιρετά πολιτικά αξιώματα, εν προκειμένω στο
Κοινοβούλιο και στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (υπάρχουν ασφαλώς
και οι αιρετοί των κοινωνικών οργανώσεων, οι συνδικαλιστές αλλά δεν θα
επεκταθούμε σε αυτούς). Στην παρούσα μελέτη σε αυτή την κατηγορία
επικεντρώνουμε την προσοχή μας ως προς την θεματική ενότητα της
πολιτικής ως επάγγελμα.
Η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, σε όλο τον κόσμο,
θεμελιώνεται ακριβώς στην διαμόρφωση ευνοϊκού πεδίου ώστε οι
αντιπρόσωποι του λαού, είτε στο κεντρικό είτε στο τοπικό

και

περιφερειακό κράτος, να ασκούν ανεπηρέαστοι την αποστολή για την
οποία τους όρισαν οι πολίτες. Στον αντίποδα της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας τοποθετείται βεβαίως η άμεση, η αδιαμεσολάβητη δημοκρατία η
οποία όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει παρά μόνο να συμπληρώσει την
αντιπροσωπευτική.
30

Πρβλ. Gianfranco Pasquino, Amministratori locali e riforma della politica, Regione

e Governo Locale, τ.2/1986, Status degli amministratori locali, σ. 7-10
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Εάν δεχθούμε ότι μπορεί να υπάρξει λειτουργία των αντιπροσωπευτικών
σωμάτων χωρίς τη διαρκή και κυρίως ενεργή συμμετοχή των αντιπροσώπων,
των αιρετών, τότε ίσως θεμελιώνεται η αμφισβήτηση της διασφάλισης των
όρων άσκησης της πολιτικής εντολής, ιδίως στο πεδίο της κάλυψης

του

χρόνου που διατίθεται για την άσκηση των καθηκόντων των αιρετών.
Αντίστοιχα, και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, απαιτείται η κάλυψη αυτού του
χρόνου για τους αιρετούς οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα ή στο πλαίσιο της τοπικής
αυτοδιοίκησης ασκούν επίσης κυβερνητικά- διοικητικά καθήκοντα, όπως οι
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες.
Η εκλογή σε αιρετό αξίωμα, όπως και γενικότερα η συμμετοχή στην πολιτική,
ίσως πράγματι δεν πρέπει να έχει ως αφετηρία την

πρόθεση για

επαγγελματική αποκατάσταση. Η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης,
συμπεριφοράς και τέλος επαγγελματικής κατηγορίας ως προϋπόθεση για την
άσκηση της αποστολής των αιρετών διαρρηγνύει όντως την ουσία της
δημοκρατικής αρχής η οποία ιστορικά πλέον συναρτάται με τον περιορισμό
των αποκλεισμών από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δηλαδή της ανάληψης
ευθυνών και της ανάληψης πολιτικής εντολής από το αντίστοιχο εκλογικό
σώμα των συμπολιτών. Συνεπώς το επάγγελμα του πολιτικού δεν μπορεί να
συνυπάρξει με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Αλλά και αντίστροφα η λαϊκή κυριαρχία δεν έχει πεδίο εφαρμογής εάν δεν
διατεθούν πολίτες προκειμένου να ασκήσουν το λειτούργημα, την
αποστολή του «πολιτικού», δηλαδή του πολίτη που καθίσταται φορέας
πολιτικής εντολής.
Στις

σύγχρονες

συναντώνται

κοινωνίες,

πράγματι

στους

αιρετοί

οι

κεντρικούς
οποίοι

και

έχουν

τοπικούς

θεσμούς

εγκαταλείψει

κάθε

επαγγελματική δραστηριότητα και ασχολούνται μόνο με την πολιτική
εκλεγόμενοι διαρκώς σε αιρετά αξιώματα. Η εγκατάλειψη της επαγγελματικής
δραστηριότητας είναι συνέπεια της συνεχούς εκλογής. Την δυνατότητα αυτή
παρέχει το ισχύον σε κάθε χώρα θεσμικό πλαίσιο και ιδίως το εκλογικό της
δίκαιο. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου η εκλογή σε αιρετά αξιώματα δεν
μπορεί να γίνεται χωρίς διακοπή και χωρίς όριο. Έτσι θεσμοθετείται όριο
ορισμένων θητειών. Χαρακτηριστική περίπτωση το προεδρικό αξίωμα στις
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Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και σε πολλές, στις περισσότερες ίσως,
χώρες. Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για τους αιρετούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Εν κατακλείδι, η πολιτική για κάποιους μπορεί να καταστεί και «οιωνεί
επάγγελμα», υπό την έννοια της διαρκούς και μοναδικής απασχόλησης
και της διαρκούς ανάληψης πολιτικών εντολών. Αλλά δεν είναι για
όλους η πολιτική και κυρίως η ανάληψη αιρετού αξιώματος ισοδύναμη
με

την

άσκηση

επαγγέλματος.

Αποτελεί

μία

παρένθεση

στην

επαγγελματική ζωή του πολίτη, ανεξάρτητα εάν αυτή η παρένθεση
διαρκέσει για πολλές θητείες.
Συνεπώς οι αιρετοί, κάθε βαθμίδας και αντιπροσωπευτικού σώματος, αλλά εν
προκειμένω της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι «επαγγελματίες πολιτικοί»
και δεν ασκούν την πολιτική ως επάγγελμα.
Η θέση αυτή δεν σημαίνει πάντως ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικοί,
ιδίως των νομοθετικών σωμάτων, διευρύνουν και πέραν του αναγκαίου και
αναλογικού τις λειτουργικές διευκολύνσεις και τις οικονομικές τους απολαβές
ή το καθεστώς νομικής προστασίας έτσι ώστε να τα καθιστούν προνόμια σε
σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκουν
πάντως οι αιρετοί του τοπικού και περιφερειακού πολιτικού συστήματος.
Εξάλλου τους «προστατεύει» από την χορεία των προνομιούχων το γεγονός
ότι στερούνται νομοθετικής αρμοδιότητας αλλά και οι ίδιοι διαχρονικά δια των
συλλογικών

οργάνων

τους

δεν

επεδίωξαν

ορθώς

την

προνομιακή

μεταχείριση.
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι στην διαμόρφωση της κατηγορίας των
«οιωνεί επαγγελματιών» ως εξαιρετικού αλλά υπαρκτού φαινομένου που
οδηγεί στην σύγχυση της κατοχύρωσης της καταστατικής θέσης με την
απευκταία

«επαγγελματοποίηση»

της

πολιτικής

συνέβαλε

κυρίως

η

οργανωτική ανάπτυξη του κομματικού συστήματος που βασίστηκε σε
επαγγελματικά στελέχη μεγάλο μέρος των οποίων συμμετείχε στα αιρετά
όργανα, αλλά και στην ευνοϊκή μεταπήδηση των δημοσίων υπαλλήλων σε
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θέσεις επαγγελματικών στελεχών31. Το φαινόμενο αυτό πάντως υπήρξε
λιγότερο εκτεταμένο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
λόγω και της παραδοσιακά συγκεντρωτικής δομής της ελληνικών κομμάτων.

Οι αιρετοί πρέπει να ασκούν χωρίς περιορισμούς και «βάρη»
την αποστολή τους
Τεκμηριώθηκε στις δυο προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου ότι
οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης

ως φορείς πολιτικής εντολής

πρέπει να έχουν εγγυήσεις ελευθερίας κατά την άσκηση της αποστολής
τους και ότι αυτή η αποστολή και η διαρκής ανάθεση της δεν τους
καθιστά «επαγγελματίες της πολιτικής» εντάσσοντάς τους σε μία οιωνεί
επαγγελματική ομάδα αλλά τους «διατηρεί» και τους καθιστά χρήσιμους
ως πολίτες που διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για
να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας την πολιτική εντολή και την
αποστολή που τους ανέθεσε η οργανωμένη σε σώμα αντίστοιχη τοπική
ή περιφερειακή κοινωνία.
31

Πρβλ. Gianfranco Pasquino, όπ.π. (σημ. 15), σ. 9 επ. όπου αναφέρεται

επιγραμματικά στη σύνδεση της οικονομικής αποζημίωσης των αιρετών με το
συνολικό

κόστος

χρηματοδότησης

της

πολιτικής

και

ειδικότερα

με

την

χρηματοδότηση των κομμάτων δεδομένου από ορισμένες πλευρές, όπως αναφέρει ο
Pasquino, του κοινοβουλευτικού προσωπικού η νομοθεσία για την οικονομική
αποζημίωση των αιρετών θεωρήθηκε έμμεση χρηματοδότηση των κομμάτων διότι
όπως ισχυρίζονται σε τελική ανάλυση μεγάλος αριθμός των αιρετών είναι
επαγγελματικά στελέχη των κομμάτων και ιδίως του τότε (1986) P.C.I. Ο ίδιος ο
Pasquino αναδεικνύει ανάγλυφα την πραγματική διάσταση της οικονομικής
αποζημίωσης των αιρετών υποστηρίζοντας ότι «είναι δυνατόν να ζεις για την πολιτική
ακριβώς διότι μπορείς νομιμοποιημένα και χωρίς αντιφάσεις να ζεις με την πολιτική.
Γιατί φυσικά το κάνεις για συγκεκριμένες χρονικά ορισμένες περιόδους, συνειδητά και
με τις προϋποθέσεις της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου. Το μελλοντικό
αλλά και άμεσο καθήκον των μεταρρυθμιστών είναι

να δημιουργήσουν τις

προϋποθέσεις ώστε η διαφάνεια να σε σταματά και ο δημοκρατικός έλεγχος να σε
δυναμώνει και να σε εξασκεί»

38

Οι περιορισμοί που μπορούν να μειώσουν και να εκμηδενίσουν το πεδίο
ελευθερίας των αιρετών είναι πρωτίστως εκείνοι που δημιουργούν εμπόδια
κατά την άσκηση της αποστολής. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι
αντικειμενικά, δηλαδή να υφίστανται παρά την βούλησή του αιρετού ως
συνέπεια της επαγγελματικής του ή εν γένει οικονομικής του κατάστασης και
άλλα που μπορεί να συντρέχουν κατά περίπτωση και ο περιορισμός ή η
άρση τους διευκολύνει την άσκηση της αποστολής του αιρετού.
Ο αιρετός, ανάλογα με το αξίωμά του, χρειάζεται να διαθέσει χρόνο για την
άσκηση των καθηκόντων του. Ο χρόνος αυτός αφαιρείται από την
επαγγελματική του δραστηριότητα

και καθιστά δύσκολη την

άσκηση του

επαγγέλματος όπως αντίστροφα και την άσκηση των καθηκόντων που
απορρέουν από το αιρετό αξίωμα. Η μη διάθεση του αναγκαίου χρόνου ή
αλλά και η αγωνιώδεις προσπάθεια για την διασφάλιση των εργασιακών και
επαγγελματικών δικαιωμάτων οδηγεί τον αιρετό στην αδυναμία αφοσίωσης
στην αποστολή του ή τον αναγκάζεται αντίστροφα να εγκαταλείψει και να
αποκοπεί από το επάγγελμά του.
Τα εμπόδια δεν είναι μόνο σχετικά με έλλειψη του αναγκαίου χρόνου αλλά και
με τη διασφάλιση της παραμονής του εντός ή πλησιέστερα στον οργανισμό
τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο ασκεί την αποστολή του αιρετού. Η
τοποθέτηση, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος υπό την γενική έννοια, σε
υπηρεσιακή μονάδα απομακρυσμένης περιοχής καθιστά αν όχι αδύνατη,
ιδιαίτερα δυσχερή την άμεση παρουσία του στα αιρετά όργανα στα οποία έχει
εκλεγεί αλλά και την αναγκαία προετοιμασία του για την άσκηση των
καθηκόντων.
Επίσης, η μη διευκόλυνση για την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα
της διοίκησης είτε του ιδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης είτε άλλων
δημοσίων υπηρεσιών καθιστά επίσης δυσχερή την άσκηση της αποστολής
αφού δεν έχει την ευχέρεια στον χρόνο που του παρέχεται να αποκτήσει
πληροφορίες και γνώσεις έτσι ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη και ορθή
κρίση για τα ζητήματα επί των οποίων καλείται να αποφασίσει.
Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι ο περιορισμός του χρόνου που
είναι αναγκαίος για την άσκηση των καθηκόντων του και την
προετοιμασία γιαυτό είτε αυτός οφείλεται στην μη διευθέτηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας είτε στην υπηρεσιακή του κατάσταση,
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όταν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, αποτελεί εμπόδιο για την
ελεύθερη άσκηση της εντολής. Γενικότερα η μη αποτίμηση του χρόνου
που διαθέτει ιδίως όταν αναγκάζεται να απολέσει εισόδημα από την
εργασία του για να αφιερωθεί στα καθήκοντα του αιρετού συνιστούν
αρνητικούς παράγοντες και λειτουργούν ως εμπόδια που γίνονται
«βάρη» και δυσχεραίνουν την αποστολή του.
Υπάρχουν ασφαλώς και οι υποκειμενικοί περιορισμοί, δηλαδή αυτοί που
απορρέουν από την ειδική κάθε φορά σχέση με αντικείμενο της απόφασης
που καλείται να λάβει στο πλαίσιο του αιρετού αξιώματος. Και οι περιορισμοί
αυτοί περιορίζουν την ελευθερία του αιρετού πλην όμως έχουν τεθεί για να
διαφυλάξουν τόσο το τοπικό δημόσιο συμφέρον όσο και το κύρος του αιρετού
και υπό αυτή την έννοια καλώς θεσμοθετούνται.

Διαρκής βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων – πρόσβαση
στην εξειδικευμένη γνώση.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την άσκηση της αποστολής των αιρετών της
τοπικής αυτοδιοίκησης δεν περιορίζονται, όπως ίσως σε παλαιότερες εποχές,
στην αξιοποίηση της πείρας και της γενικής γνώσης του αιρετού. Ανάλογα με
το περιεχόμενο της αποστολής του, ο αιρετός χρειάζεται να έχει στη
διάθεσή του πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων πέραν ασφαλώς
εκείνων που εμπεριέχονται στα δεδομένα της διοίκησης και τα οποία
πρέπει να είναι πάντοτε στη διάθεσή του.
Το πολυσχιδές και πολύπλοκο της διοίκησης των δημοσίων υποθέσεων, οι
όροι διαμόρφωσης του τοπικού δημόσιου συμφέροντος και οι δυνατότητες
διεκδίκησης που έχουν πλέον οι φορείς των επιμέρους συγκρουομένων
συμφερόντων τα οποία καλείται να ρυθμίσει με τις αποφάσεις του ο αιρετός
απαιτούν εξειδίκευση, γνώση και διαρκή βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων.
Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδίως των
εφαρμογών της κοινωνίας της πληροφορίας καθιστά πλέον εφικτή την
οργανωμένη διακίνηση των γνώσεων, των πληροφοριών αλλά και των καλών
πρακτικών που όλα μαζί συνθέτουν ένα πλούσιο όγκο δεδομένων στα οποία
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ο αιρετός πρέπει να έχει πρόσβαση για την τεκμηρίωση των θέσεων και των
αποφάσεών του.
Η πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία καθώς και η διάχυση των
καλών πρακτικών σε

εθνικό,

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

αποτελούν την αφετηρία για την βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων του
αιρετού. Πέραν αυτών είναι απαραίτητη η πρόσβασή του σε ειδικές
διαδικασίες κατάρτισης που στοχεύουν στην βελτίωση της διαδικασίας
λειτουργίας των οργάνων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Χωρίς την συνδρομή σε διαρκή και οργανωμένη βάση αυτής της
κρίσιμης προϋπόθεσης ο αιρετός θα στερείται ενός σημαντικού εφοδίου
προκειμένου να ασκήσει με όρους αποτελεσματικότητας και στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον της « παγκοσμιοποιημένης» διοικητικής και
πολιτικής ηγεσίας την αποστολή του.

Νομική

ευθύνη

των

αιρετών.

Αρχές

της

χρηστής

διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της κατοχύρωσης του
δημοκρατικού κύρους των αιρετών
Έχουμε ήδη επισημάνει ότι η τήρηση της νομιμότητας είναι ο αυτονόητος
περιορισμός της ελευθερίας του αιρετού και συνάμα είναι η εγγύηση για την
οριοθέτηση του πεδίου ελεύθερης δράσης και πρωτοβουλίας. Οι αιρετοί
τηρώντας την νομιμότητα

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

προστατεύουν το τοπικό δημόσιο συμφέρον, το οποίο δεν νοείται εκτός
νομιμότητας, και εγγυώνται την εκπλήρωση της αποστολής τους προς όφελος
της τοπικής κοινωνίας. Εάν κατά την δράση τους κινηθούν εκτός των ορίων
της νομιμότητας τότε κινητοποιείται ο θεσμικός μηχανισμός απόδοσης
ευθυνών. Η νομική ευθύνη του αιρετού διακρίνεται στην αστική, την
πειθαρχική και την ποινική. Κάθε μία από αυτές αποτελεί διακριτό πεδίο
προστασίας τόσο του αιρετού όσο και του δημοσίου συμφέροντος. Με την
αστική ευθύνη προστατεύεται ο ίδιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης από
οικονομική ζημία που προήλθε από έκνομες πράξεις ή από παραλείψεις του
αιρετού κατά την άσκηση των καθηκόντων. Με την πειθαρχική ευθύνη
καταλογίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα του αιρετού, ένα νομικό
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αντικείμενο ιδιαίτερα αντιφατικό όπως διαπιστώνουμε στο αντίστοιχο
κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. Και τέλος η ποινική ευθύνη η οποία οδηγεί
στην ποινική αντιμετώπιση των έκνομων πράξεων του αιρετού ακόμη και
εκείνων που διαφεύγουν της σφαίρας των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων
του, όπως είναι η περίπτωση δίωξης για ατιμωτικά αδικήματα. Συναφής αλλά
γενικότερης σημασίας είναι η ειδική δωσιδικία για την ποινική ευθύνη των
αιρετών η οποία συναρτάται με το θεσμικό κύρος του αξιώματος των τοπικών
αιρετών ηγετών και αναφέρεται μόνο στον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη.
Το πλαίσιο των ρυθμίσεων που καταστρώνουν την νομική ευθύνη των
αιρετών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την καταστατική τους θέση. Ενώ δεν
σχετίζεται με την αποκατάσταση του διαθέσιμου χρόνου και την αποτίμηση
της δραστηριότητάς τους παρέχει κρίσιμες εγγυήσεις για την ελευθερία
άσκησης της αποστολής τους στα όρια της νομιμότητας, τους προστατεύει
από τις συχνές συγκρούσεις με φορείς συμφερόντων ή με θιγόμενους από τις
αποφάσεις τους πολίτες και εγγυάται το αναγκαίο για την εκπλήρωση της
αποστολής και την άσκηση των καθηκόντων τους νομικοπολιτικό κύρος.
Εκτός όμως από το σύστημα ρυθμίσεων που αναφέρονται στην νομική
ευθύνη και στην νομική προστασία των αιρετών καταστρώνεται και ένα
σύστημα κρίσιμων υποχρεώσεων που απορρέουν ασφαλώς από την αρχή
της νομιμότητας και του κράτους δικαίου αλλά συντελούν εφόσον τηρούνται
απαρέγκλιτα στην ενίσχυση του δημοκρατικού τους κύρους, δηλαδή στην
ενίσχυση του ρόλου τους και του νομικοπολιτικού τους status ως φορέων
πολιτικής εντολής και λειτουργών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στην
κορωνίδα αυτών των υποχρεώσεων είναι η τήρηση της αρχής της χρηστής
«διακυβέρνησης», της αρχής της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Κάθε μία
από αυτές τις αρχές έχει δικό της χώρο ανάπτυξης και στοχεύει σε διακριτό
σκοπό. Παράλληλα όμως λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά
αναβαθμίζοντας το πεδίο της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας.
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ΙΙΙ. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Οι επιπτώσεις, από την

άσκηση της εντολής, στην

επαγγελματική δραστηριότητα των αιρετών

Ο επαγγελματικός βίος των αιρετών που αναλαμβάνουν αξιώματα πλήρους
απασχόλησης και ευθύνης, όπως των δημάρχων κατά κύριο λόγο και των
αντιδημάρχων δευτερευόντως, τίθεται σε δεύτερη μοίρα ή έστω περιορίζεται
από την άσκηση του πολιτικού αξιώματος με αποτέλεσμα την άμεση ή
σταδιακή αποκοπή από την επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει
κατά κύριο λόγο για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για τους
υπαλλήλους καριέρας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Η έξοδος του αιρετού από τον επαγγελματικό βίο αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για την προσέλκυση άξιων επαγγελματιών ή στελεχών του
ιδιωτικού τομέα στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδίως στην άσκηση ηγετικού
ρόλου.
Αντίθετα, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, η νομοθεσία κατέστρωσε ρυθμίσεις
που ευνοούσαν την ενασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων και των
υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως κάθε φορά προσδιορίζεται
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά
συναντάται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η σταθερότητα της εργασιακής σχέσης στον δημόσιο τομέα εξασφαλίζει στους
αιρετούς δημοσίους υπαλλήλους τη διατήρηση της θέσης εργασίας και
περιορίζει την ανασφάλειά τους μόνο ως προς την ανέλιξη στην ιεραρχία μετά
την επάνοδό τους στην υπηρεσία.
Αντίθετα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα
και τους επιχειρηματίες η ενασχόληση με την άσκηση δημαρχιακών ή άλλων
καθηκόντων επιφύλασσε το ενδεχόμενο της επαγγελματικής αποτυχίας ή
στην περίπτωση που περιόριζαν σε μέγιστο βαθμό ή απέφευγαν την άσκηση
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επαγγέλματος

η επάνοδος στην επαγγελματική ζωή μετά το πέρας της

θητείας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω διαπιστώσεων, η καθιέρωση του
επαγγελματικού ασυμβιβάστου για τους δημάρχους των δήμων με πληθυσμό
άνω των 10.000 κατοίκων (άνω των 25.000 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο
2010-2014) καταστρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.3852/2010 και δικαίως
προκάλεσε τον έντονο προβληματισμό των αιρετών οι οποίοι από την
κατάσταση της επαγγελματικής ανασφάλειας στην οποία ασκούσαν τα
πολιτικά και διοικητικά τους καθήκοντα, εφόσον δεν ήσαν δημόσιοι
υπάλληλοι, βρέθηκαν ξαφνικά στην βίαιη αναστολή του επαγγελματικού τους
βίου.
Η διάταξη του άρθρου 16 του ν.3852/201032 όριζε ότι: «1. Αναστέλλεται η
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια
της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. 2. Ο
χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται
πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. Με την
απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του παρόντος καθορίζεται η
διαδικασία καταβολής των εισφορών» ενώ στο άρθρο 282, παρ. 18 του
ν.3852/2010

ορίζεται

ότι

«Η

αναστολή

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος και
ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 – 2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό
άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων»
32

Αντιστοίχως

για

τον

περιφερειάρχη

η

αναστολή

της

επαγγελματικής

δραστηριότητας ορίζεται στο άρθρο 119 του ν.3852/2010 ως εξής «1. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
του Περιφερειάρχη.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται
πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής,
το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την
περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής. Με την απόφαση της παραγράφου
9 του άρθρου 182 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών»
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Η καθιέρωση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου για τον δήμαρχο και τον
περιφερειάρχη καταστρώθηκε μετά την κατάργηση του επαγγελματικού
ασυμβιβάστου για τους βουλευτές, ρύθμιση που συνάντησε την έντονη κριτική
από διάφορες πλευρές και σύντομα εγκαταλείφθηκε. Κριτική επίσης ασκήθηκε
για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο κατά τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου
νόμου στην Βουλή33 όπου εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την ορθότητα της

33

Πρβλ σχετικά

Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΛΑ΄ - 28 Μαίου 2010 ,

Αγόρευση Ηλία Πολατίδη (ΛΑΟΣ) σ. 8047 «Θα αναφερθώ κατ’ αρχάς στο άρθρο 16,
το οποίο αναστέλλει την επαγγελματική ιδιότητα για όσους είναι δήμαρχοι σε δήμους
άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων, δηλαδή σχεδόν για όλους. Οι δήμοι που
είναι κάτω από είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους είναι σχετικώς λίγοι. Στο Νομό Σερρών
δεν είναι κανένας κάτω από τις είκοσι πέντε χιλιάδες. Θέλουμε, λοιπόν, να
προσελκύσουμε κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, που να μην είναι απατεώνες –
όπως είναι τώρα του συρμού- να μην έχουν παράξενες σχέσεις με εργολάβους και με
διάφορες εταιρείες, όπως γνωρίζετε καλά εσείς, της Κυβερνήσεως. Σ’ έναν άνθρωπο
που θα γίνει πέντε χρόνια δήμαρχος, έρχεστε εσείς και του κόβετε κάθε
επαγγελματική προοπτική. Αν ένας σα- ράντα ετών εκλεγεί δήμαρχος και αναστείλει
κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, στα σαράντα πέντε του είναι πολύ μικρός για
σύνταξη και έχει μείνει χωρίς κάποια επαγγελματική προοπτική. Αυτό νομίζω πρέπει
να το δείτε, γιατί ενδεχομένως να οδηγήσει σε τελείως λανθασμένες επιλογές, σε
σχέση μ’ αυτές που εσείς επιδιώκετε. Είδαμε ότι η αντίστοιχη ρύθμιση που υπήρχε για
τους Βουλευτές ήταν λάθος και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση έγινε η
αλλαγή της. Γιατί λοιπόν, επανέρχεστε στην ίδια λογική; Τι ακριβώς θα προσφέρει η
συγκεκριμένη», Επίσης πρβλ Αγόρευση Φραγκίσκου Παρασύρη, (ΠΑΣΟΚ) όπ.π.
σ.8051 «Εν προκειμένω, μπαίνω συγκεκριμένα στο άρθρο 16, που ήδη σχολιάστηκε,
για το ασυμβίβαστο των δημάρχων. Βέβαια, μέσα στην επιτροπή από τις δέκα
χιλιάδες το ανεβάσατε στο όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. Θεωρώ ότι
πρέπει να ανέβει ακόμη περισσότερο. Να σας πω μόνο ότι στην επόμενη απογραφή
που θα γίνει στο Νομό Ηρακλείου, όλοι οι δήμοι θα έχουν πάνω από 25 χιλιάδες
κατοίκους. Ενδεχομένως, στο Ηράκλειο να ψάχνουμε ανθρώπινο δυναμικό, για να
μπει υποψήφιος δήμαρχος και να μην μπορέσουμε να το βρούμε. Να πω ακόμη ότι
στη λογική αυτή της επαγγελματοποίησης της πολιτικής, σχετικά με το άρθρο 94 και
το άρθρο 181 –στην παράγραφο 4 και για τα δύο-γίνεται μια παράδοξη προσθήκη. Το
σχολίασα και στην Επιτροπή. Στα άτομα με αναπηρίες η αντιμισθία προσαυξάνεται
κατά 20%. Θεωρώ ότι οι πολιτικές θέσεις δεν είναι θέσεις στο δημόσιο και είναι και
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προσβλητικό απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι άλλο το υπόβαθρο της
πολιτικής μας παρουσίας. Πρέπει πάντα να παραμένει ένα υπόβαθρο προσφοράς
στα κοινά και δεν είναι θέσεις στο δημόσιο.» Για το ίδιο θέμα ο πρώην πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ Βουλευτής Πάρης Κουκουλόπουλος εξέφρασε τις απορρέουσες και από την
πολυετή

δημαρχιακή

θητεία

του

επιφυλάξεις.

Βλ.

Αγόρευση

Παρασκευά

Κουκουλόπουλου (ΠΑΣΟΚ) όπ.π. σ. 8055 «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, πάω σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τα ασυμβίβαστα, τα οποία αν δεν
κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, έχουν μετατεθεί για την επόμενη δημοτική περίοδο. Εν
πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω πάντως ότι όλο αυτό που νομοθετούμε είναι
επηρεασμένο από την απόλυτη κυριαρχία στην πολιτική ατζέντα του θέματος
διαφάνεια. Νομίζω είναι υπερβολικά αυτά που νομοθετούμε. Το πραγματικό ζήτημα
με τους δημάρχους, που αποφασίζουν να αφήσουν τη δουλειά τους και να γίνουν
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα και
μοναδικό, το ασφαλιστικό τους. Πολλοί από εμάς κάναμε πέντε και δέκα χρόνια
«τρύπα» κυριολεκτικά στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό μας, γιατί μείναμε άνευ
αποδοχών από τη δουλειά μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι θα πρέπει να
εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της κύριας ασφάλισης καθενός, ανεξαρτήτως αν είναι
ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος, για να μπορεί
ασφαλιστικά να μην έχει πρόβλημα και με την αποζημίωση από το δήμο του να
μπορεί να αφιερωθεί αποκλειστικά στα καθήκοντά του. Πρέπει να αλλάξει η
προσέγγιση. Δεν μπορεί αυτή η τρομοκρατία των Μέσων Ενημέρωσης γύρω από το
θέμα διαφάνεια, να μας οδηγεί να νομοθετούμε κάτω από ένα κλίμα όπου
ποινικοποιούμε εκ των προτέρων κάθε έναν, που πάει να καταλάβει μια θεσμική θέση.
Έλεος! Πρέπει να αλλάξει εντελώς η λογική.» Για το ίδιο θέμα πρβλ Αγόρευση Βαϊτση
Αποστολάτου (ΛΑΟΣ), όπ.π. σ.8056 «Πήρα το λόγο μόνο για να πω ότι έχω σαφή
αντίθεση, κύριε Υπουργέ, στο θέμα του ασυμβιβάστου. Ήθελα να τα πάρω με τη
σειρά, αλλά το ασυμβίβαστο είναι το πρώτο θέμα, δηλαδή το άρθρο 16, η πρόβλεψη
περί αναστολής της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια θητείας των
δημάρχων σε δήμους πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες, η οποία δεν κρίνεται
επωφελής για τοπικές κοινωνίες και περιφέρειες. Θα σας πω ότι το επαγγελματικό
ασυμβίβαστο των δημάρχων δεν επιτυγχάνεται μόνο με την απρόσκοπτη άσκηση των
καθηκόντων τους, αλλά με μια κατάσταση μετατροπής αφ’ ενός μεν της συμμετοχής
τους στα κοινά σε επαγγελματική ανέλιξη, αφ’ ετέρου δε τους αιρετούς άρχοντες τους
καθιστά σε πολιτικούς καριέρας, αποκλειστικά εξαρτημένους και από δημόσιους
πόρους. Άλλωστε, επαγγελματικό ασυμβίβαστο δεν προβλέπεται στον καταστατικό
χάρτη της χώρας, το Σύνταγμά μας, ούτε για τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας
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ρύθμισης κυρίως επειδή ωθεί έμπειρους επαγγελματίες να απέχουν από την
ανάληψη δημαρχιακών ευθυνών παρότι η εμπειρία τους θα ήταν χρήσιμη για
την

άσκηση της αποστολής τους και προς όφελος του δήμου και των

δημοτών.
Ως αντίλογος αρθρώνεται ασφαλώς η απρόσκοπτη και αντικειμενική άσκηση
των καθηκόντων του δημάρχου, η πλήρης αφοσίωσή του στην αποστολή σε
συνδυασμό με την καθιέρωση της αντιμισθίας και την διασφάλιση των
ασφαλιστικών του δικαιωμάτων ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης ή της
απασχόλησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
Τελικά μετά την επίμονη αντίδραση μεγάλης μερίδας αιρετών αλλά και
μεγάλων Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, όπως της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής, το σωματείου «Ένωση Δημάρχων Αττικής34» αλλά και της
ίδιας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος η διάταξη του άρθρου 16
ν.3852/2010 καταργήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18
του ν.4111/201335. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με την ρύθμιση
της παραγράφου 1 δίδεται εκ νέου η δυνατότητα στους Δημάρχους να ασκούν
την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία,
προκειμένου να μην αποθαρρύνονται στελέχη της κοινωνίας που διστάζουν να
εγκαταλείψουν πλήρως την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να
πλέον, γεγονός που καθιστά αυταπόδεικτη λογική και την άρση του επαγγελματικού
ασυμβιβάστου και στους αιρετούς δημάρχους. Προτείνεται, συνεπώς, η επανεξέταση
του άρθρου 16. Ήμουν από τους πολέμιους του ασυμβιβάστου και για εμάς τους
Βουλευτές και νομίζω και πιστεύω βαθιά ότι είναι σαφώς λάθος η απόφαση αυτή.»
34

Βλ. σχετική ανακοίνωση της «Ένωσης Δημάρχων Αττικής» για τις αποφάσεις της

Τακτικής Συνέλευσης της 2ας Φεβρουαρίου 2012
υπογραμμίζει

η οποία μεταξύ των άλλων

«1.Αποτελεί καθολικό αίτημα της Αυτοδιοίκησης η κατάργηση του

επαγγελματικού ασυμβίβαστου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν.3852/2010
αφού η αστοχία του μέτρου αυτού συνδυαζόμενη με τις δραματικές περικοπές των
αποδοχών των Δημάρχων, δημιουργούν αποτρεπτικές συνθήκες προσέλευσης
ποιοτικών ηθικών προσώπων.»
35

Βλ. Άρθρο 18, παρ.1 ν.4111/2013 «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

καταργούνται το άρθρο 16, καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 282 του ν.
3852/2010 (Α΄87)»
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ασχοληθούν με τα κοινά. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να διευρυνθεί ο
κύκλος των ενασχολούμενων με τον Α΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
επιτυχημένους επαγγελματίες και με ανθρώπους που προέρχονται από τα
ενεργά τμήματα της κοινωνίας και με πείρα από τον επαγγελματικό στίβο.»
Έτσι ο νομοθέτης αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών που εισηγήθηκε την
ένταξη της ρύθμισης στο νομοσχέδιο επικεντρώνονται σε μία κατεύθυνση
επιχειρημάτων με προληπτικό και αόριστο περιεχόμενο καθότι η διάταξη του
άρθρου 16 του ν.3852/2010 εφαρμόστηκε μόνο σε μία δημοτική περίοδο,
δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο έτσι ώστε να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα
για τα αποτελέσματα που είχε στην στελέχωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γενικώς όμως πρόκειται για το χαρακτηριστικότερο επιχείρημα κατά του
επαγγελματικού

ασυμβιβάστου.

Αντίθετα,

από

φορείς

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης, όπως η Ένωση Δημάρχων Αττικής, αναφέρεται και ο
συγκυριακός αλλά καθοριστικός λόγος που συνηγόρησε υπέρ της άρσης του
επαγγελματικού ασυμβιβάστου, δηλαδή η δραματική μείωση της αντιμισθίας
των αιρετών και εν προκειμένω των δημάρχων έτσι ώστε η άσκηση του
επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες αιρετούς αναδεικνύεται σε
διέξοδο για την αύξηση των οικονομικών αποδοχών.
Η καθιέρωση πάντως του ασυμβιβάστου χωρίς να έχει προηγουμένως
προηγηθεί

διαβούλευση

με

τους

συλλογικούς

αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να κατανοηθεί

φορείς

της

τοπικής

η δικαιολογητική βάση της διάταξης

και να ληφθούν όλα τα συνοδευτικά κανονιστικά μέτρα που διασφαλίζουν την
καταστατική θέση των αιρετών με κυριότερα από αυτά την θέσπιση ενιαίας
εφαρμογής και κυρίως αδιαμφισβήτητης σαφήνειας κανόνων

για την

αντιμισθία, την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την ισότιμη
εγγύηση της επαγγελματικής επανένταξης των αιρετών μετά το πέρας της
εντολής κατέστησαν ευάλωτη την θέσπιση του ασυμβιβάστου ως θεσμού της
καταστατικής θέσης των αιρετών και συνέτειναν εντέλει στην κατάργησή του.
Στην σύγχρονη πραγματικότητα της ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης και
ιδίως σε συστήματα τοπικής διακυβέρνησης όπως το ελληνικό όπου το κύριο
βάρος της πολιτικής και διοικητικής διεύθυνσης των δήμων το αναλαμβάνει ο
δήμαρχος και οι αιρετοί συνεργάτες του γεγονός που απαιτεί την αφιέρωση
χρόνου που αφαιρείται από την επαγγελματική δραστηριότητα το ζήτημα των
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επιπτώσεων της δημαρχιακής ή γενικότερα της δημοτικής θητείας στην
επαγγελματική ζωή των αιρετών αναδεικνύεται σε μείζον και η θέσπιση
μέτρων εξισορρόπησης αλλά και μέτρων επαγγελματικής επανένταξης
αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους της καταστατικής θέσης των
αιρετών.
Ο δήμαρχος αλλά και οι αντιδήμαρχοι οφείλουν να αφιερώσουν μεγάλο
μέρος από τον διαθέσιμο ημερήσιο χρόνο τους προκειμένου να
ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες, τις θεσμικές υποχρεώσεις και τον
πολιτικό διοικητικό τους ρόλο. Ο χρόνος αυτός αφαιρείται πρωτίστως από
τον επαγγελματικό χρόνο διότι πρέπει οι υπηρεσίες των αιρετών να
παρασχεθούν σε χρόνο που λειτουργούν οι υπηρεσίες του δήμου αλλά
επιπλέον απαιτείται και περισσότερος χρόνος εκτός του ωραρίου των
υπηρεσιών. Ο ρόλος του Δημάρχου ως ηγέτη του δήμου είναι πολυσχιδής 36,
δεν περιορίζεται στην διοίκηση των υπηρεσιών αλλά αναλώνεται κυρίως στην
άσκηση ανώτατης διοίκησης, στην άσκηση πολιτικής διεύθυνσης που
συνεπάγεται αφιέρωση μεγάλου τμήματος του διαθέσιμου χρόνου για
διαβούλευση με δημότες και τοπικούς κοινωνικούς φορείς, με τα άλλα αιρετά
όργανα του δήμου, με άλλες δημόσιες διοικητικές αλλά και κυβερνητικές
αρχές, γενικώς με έναν κύκλο φορέων και παραγόντων. Αυτός ο ρόλος του
δημάρχου, απόλυτα συνυφασμένος με την αποστολή του αλλά και την
δημοκρατική νομιμοποίηση του λειτουργήματος του δεν μπορεί να περιοριστεί
χρονικά, να μειωθεί ή να εκχωρηθεί.
Στην πράξη η δημαρχιακή λειτουργία, ως διοικητική, πολιτική, συντονιστική
και κυρίως καθοδηγητική ασκείται με την συνεπικουρία των αντιδημάρχων
των οποίων επίσης ο ρόλος μπορεί να διευρύνεται ή να συγκεκριμενοποιείται
ανάλογα με το αντικείμενο της ανατεθείσας αρμοδιότητας ή και το
πληθυσμιακό μέγεθος του δήμου.

36

Πρβλ, Ν-Κ. Χλέπας, Ο Δήμαρχος. Τόμος Πρώτος, ο Δήμαρχος ως αιρετός ηγέτης,

Αθήνα 2005, όπου μεταξύ των κυριοτέρων παραμέτρων του ρόλου του Δημάρχου
ως αιρετού ηγέτη αναλύεται η χάραξη των κατευθύνσεων πολιτικής και η
επεξεργασία της προγραμματικής στρατηγικής του δήμου, η διαφύλαξη της δημοτική
και κοινωνικής συνοχής και η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής της
δημοτικής αρχής διαμέσου και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.
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Ο δήμαρχος ασκώντας τον περιγραφόμενο παραπάνω ρόλο αντικειμενικά δεν
μπορεί να ανταποκριθεί σε πλήρη επαγγελματικά καθήκοντα, αδυναμία η
οποία εξαρτάται ως προς το εύρος της τόσο από το μέγεθος του δήμου όσο
και από το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του δημάρχου.
Το πρόβλημα της αναγκαστικής απομάκρυνσης

του δημάρχου από την

πλήρη επαγγελματική δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε κατά προτεραιότητα
για την περίπτωση των δημάρχων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα με την
θέσπιση της ειδικής άδειας για όλη την θητεία. Τόσο στην ελληνική όσο και
στην ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση η πρώϊμη ρύθμιση της καταστατικής θέσης και
ειδικότερα της επαγγελματικής εξέλιξης των αιρετών που έχουν την ιδιότητα
του δημοσίου υπαλλήλου διαμόρφωσε ένα προνομιακό πεδίο37 για τους
δημοσίους υπαλλήλους ή για τους υπαλλήλους γενικότερα του δημοσίου
τομέα ενώ αντίθετα δεν υπήρξαν ή άργησαν να καταστρωθούν μέτρα για τους
αιρετούς που δεν ανήκουν στην δημοσιοϋπαλληλία.
Στην ελληνικό δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης η καθιέρωση, όπως
αναφέρεται

παραπάνω

με

τον

ν.3852/2010,

του

επαγγελματικού

ασυμβιβάστου υπήρξε η πρώτη ίσως οριζόντια απόπειρα ρύθμισης της
επαγγελματικής ζωής των δημαρχών η οποία όπως δεν επέφερε τα
προσδοκώμενα

αποτελέσματα

διότι

ήταν

ελλιπής

και

με

αρνητική-

απαγορευτική φορά.
Ο νομοθέτης, προτού προβεί σε απαγορευτικές ρυθμίσεις, οφείλει να
καταστρώσει σύστημα κανόνων που να παρέχει στον αιρετό το δικαίωμα και
τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας την αποστολή του με όρους ισότιμης
νομικής κατοχύρωσης της καταστατικής θέσης αδιακρίτως, στο μέτρο του
δυνατού, της επαγγελματικής προέλευσης του αιρετού.
Η ειδική άδεια για τον δημόσιο υπάλληλο, τον εργαζόμενο του δημοσίου
τομέα ή και τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα είναι μία ικανή και αναγκαία

37

Πρβλ, Ν- Κ. Χλέπας, όπ.π. (σημ.36) σ. 92 επ. όπου παρατίθεται σχετικός πίνακας

με την επαγγελματική προέλευση των Δημάρχων από τον οποίο προκύπτει ο
μεγάλος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων (σε δείγμα 145 Δημάρχων οι υπάλληλοι
δημόσιου τομέα (δημόσιοι υπάλληλοι 25 και εκπαιδευτικοί 20) συνολικά ανήκουν 45
Δήμαρχοι. Πρβλ επίσης, Ferdinando Pinto, Lo status degli amministratori locali nel
nuovo Testo Unico, σ. 2 επ. http://www.comuni.it/ndacomuni/informa/tu/pinto.pdf ,
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λειτουργική διευκόλυνση προκειμένου ο αιρετός να διαθέσει τον αναγκαίο
χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του.
Για τον ελεύθερο επαγγελματία

ή τον επιχειρηματία η ανάληψη αιρετού

αξιώματος στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει ως προσωπικό διακύβευμα την
ανταπόκριση στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εάν επιλέξει να αφοσιωθεί
στην άσκηση των δημαρχιακών ή άλλων καθηκόντων στην αυτοδιοίκηση
πρέπει να διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά
και – αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία- οι ευνοϊκές συνθήκες για την
επαγγελματική επανένταξη μετά το πέρας της θητείας. Ο τρόπος διευθέτησης
των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι αντικείμενο
ρύθμισης ούτε πρόνοιας του νομοθέτη. Εάν μπορεί να διατηρηθεί στον
επαγγελματικό στίβο πρέπει να έχει δικαίωμα να το επιδιώξει. Συνεπώς η
καθιέρωση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου δεν μπορεί να έχει ως
δικαιολογητική βάση την αφοσίωση του αιρετού στα καθήκοντά του.
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο
ενδέχεται

να

δημιουργήσει

συνθήκες

επαγγελματικής

εύνοιας

στον

ανταγωνισμό αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί καταρχήν αντικείμενο του
δικαίου της καταστατικής θέσης των αιρετών παρά μόνο στο μέτρο που
διακυβεύεται το δημοτικό δημόσιο συμφέρον. Σε δικαιϊκά συστήματα της
αυτοδιοίκησης άλλων χωρών38 καταστρώνονται επιμέρους επαγγελματικά
ασυμβίβαστα ως προς την ανάληψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον
αιρετό39. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις αρθρώνεται αντίλογος
38

Στην Γαλλία δεν μπορούν να είναι Δήμαρχοι ή Πάρεδροι (Adioints) οι διευθυντές

και υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών του Κράτους, των Δημοσίων Ταμείων,
των Δασαρχείων και των ιδιωτικών ή δημοσίων υπηρεσιών φρούρησης, βλ. σχετικά,
Maria Paola Viviani Schlein, Problemi attuali del governo locale in Francia, στο
Paolo Bisceretti de Ruffia (επιμέλεια), Problemi attuali del governo locale in alcuni
Stati Occidentali, Μιλανο 1977, σ. 188 και την εκεί υποσήμειωση 21.
39

Πρβλ. για παράδειγμα, Ferdinando Pinto, όπ.π. σ. 22 επ. Ο F.Pinto σχολιάζει την

ρύθμιση του 3ου εδαφίου του άρθρου 78 του Testo Unico (Κωδικοποίηση της ιταλικής
νομοθεσίας για τους δήμους) που ορίζει ότι «τα μέλη της Διοίκησης (Giunta) που είναι
αρμόδια για την Πολεοδομία, την Oικοδομή και τα Δημόσια Έργα πρέπει να απέχουν
από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

στον τομέα της δημόσιας ή

ιδωτικής οικοδομής στην περιοχή που αυτοί διοικούν» Ratio αυτής της διάταξης είναι
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επιχειρημάτων διότι τομείς όμως τα τεχνικά έργα, η χωροταξία, η πολεοδομία
κ.ο.κ. στερούνται πολιτικών προϊσταμένων με ειδικές επιστημονικές αι
επαγγελματικές γνώσεις.
Όπως προαναφέρεται, σημαντικότερη πτυχή των επιπτώσεων

στην

επαγγελματική ζωή των αιρετών είναι η περίοδος που ακολουθεί την λήξη και
κατά την οποία ο αιρετός, ενδεχομένως και μετά από αρκετές θητείες,
υποχρεούται

να

επανέλθει

στην

επαγγελματική

δραστηριότητα.

Τότε

συσσωρεύονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διακοπής του επαγγελματικού
βίου. Για μεν τους δημοσίους υπαλλήλους η κατάσταση είναι καλύτερη σχέση
με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο δημόσιος υπάλληλος έχει διασφαλίσει
την θέση εργασίας, κατά κανόνα και όπως ισχύει με την κείμενη νομοθεσία
έχει

κατοχυρώσει

τα

ασφαλιστικά

και

συνταξιοδοτικά

δικαιώματα,

ενδεχομένως όμως υστερεί σε σχέση με τους συναδέλφους του στην ανέλιξη
στην διοικητική

ιεραρχία. Αλλά και γιαυτό ο νομοθέτης έχει κατά καιρούς

προνοήσει. Το βασικό αίτημα εν προκειμένω είναι η συμπερίληψη της
δημαρχιακής θητείας ή και της θητείας του αντιδημάρχου ως προϋπηρεσία σε
διευθυντική θέση και συνεπώς να προσμετράται στα διοικητικά προσόντα του
δημοσίου υπαλλήλου πρώην αιρετού κατά την αξιολόγηση για την προαγωγή.
Άλλη ίσως ακραία και μαξιμαλιστική εκδοχή η ex lege κατάληψη διευθυντικής
προφανώς η ηθική αρχή σύμφωνα με την οποία ο αιρετός δεν μπορεί να μεταφέρει
στην δημόσια σφαίρα τα ιδιωτικά του συμφέροντα και από την άλλη δεν μπορεί να
συνδέει την ιδιωτική σφαίρα την δημόσια αιρετή θέση του. Πρόκειται για δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος. Διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά οφέλη που
απορρέουν άμεσα από την δημόσια αιρετή θέση. Βέβαια γεννάται δικαίως
προβληματισμός και για την εν γένει συμμετοχή του επαγγελματία της Οικοδομής
στην Διοίκηση Giunta εφόσον μετέχει στην λήψη των αποφάσεων του συλλογικού
οργάνου, ενώ δεν είναι αρμόδιος για την Πολεοδομία, την Οικοδομή και τα Δημόσιας
Έργα, η δικαιολογητική βάση της απαγόρευσης ίσως θεμελιώνει προσφυγές κατά τον
αντίστοιχων πράξεων στις οποίες αυτός μετέχει ως απλό μέλος της Διοίκησης,
εξέλιξη που θα οδηγήσει σε απόλυτο κώλυμα. Πάντως η αυστηρή εκ πρώτης όψεως
αυτή διάταξη είναι απόρροια των πολλών υποθέσεων διαφθοράς που έχουν
απασχολήσει την Ιταλική Δικαιοσύνη στο αντικείμενο της Πολεοδομίας, της
Οικοδομής και των Διαγωνισμών για Δημόσια Έργα.
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θέση στην υπηρεσία του. Σε κάθε περίπτωση πάντως η προσμέτρηση της
δημαρχιακής θητείας ως προσόν του υπαλλήλου κατά την αξιολόγηση
διασφαλίζει την ομαλή ένταξη του υπαλλήλου πρώην αιρετού στην
υπαλληλική σταδιοδρομία.
Τα προβλήματα είναι όμως δυσεπίλυτα στην περίπτωση του ελεύθερου
επαγγελματία ο οποίος αναγκάζεται να επανέλθει στον επαγγελματικό βίο
έχοντας

απολέσει

πολλά

χρόνια

εμπειρίας

οργανωμένη επαγγελματική στέγη και

και

κυρίως

μη

έχοντας

συμμετοχή στην αντίστοιχη αγορά

εργασίας. Πολλοί πρώην αιρετοί ευρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση
αισθάνονται ότι πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή επενδύοντας σε
υποδομές, γνώση, εμπειρία.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επαγγελματικής ένταξης των
αιρετών μετά την λήξη της θητείας καταγράφεται προβληματισμός αλλά και
προτάσεις για την κατάστρωση ρυθμίσεων που πρέπει να ενταχθούν στο
δίκαιο της καταστατικής θέσης των αιρετών αλλά και μέτρων υποστήριξης
που πρέπει να οργανωθούν και να λειτουργήσουν προς όφελος αυτών των
αιρετών.

Η οικονομική παράμετρος της καταστατικής θέσης των
αιρετών
Ιστορική αναδρομή στην οικονομική

παράμετρο της καταστατικής

θέσης των αιρετών στο «ελληνικό δημοτικό δίκαιο». Η «διαδρομή» των
«εξόδων παράστασης»
Το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης θεμελιώθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό
κράτος με τον νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 1833 (ΦΕΚ 3/10.1.1834) που
συντάχθηκε και θεσπίστηκε από την Βαυαρική Αντιβασιλεία και ήταν κυρίως
έργο του διαπρεπούς νομομαθούς και μέλους της Αντιβασιλείας

Γκεόργκ

Λουντβιχ Μαουερ40. Πρόκειται για ένα σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής
40

Ο Γκεόργκ Λούντβιχ Φον Μάουρερ (Georg Ludwig von Maurer) (1790-1872) ήταν

Καθηγητής του Γερμανικού και του Γαλλικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του
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σύστημα διοικητικών κανόνων επηρεασμένο άμεσα από το ηπειρωτικό
δημόσιο δίκαιο και κυρίως από το Πρωσικό και Γαλλικό Δημόσιο Δίκαιο41.
Το νεαρό Ελληνικό Βασίλειο διαιρέθηκε σε δέκα νομούς42 και σε 270 περίπου
δήμους οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις τάξεις43 ανάλογα με τον πληθυσμό. Ο
δήμαρχος44 ήταν ο επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης και συνεπικουρείται

Μονάχου και Σύμβουλος του Βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου, πατέρα του Όθωνα.
Το έργο στης συγκρότησης του ελληνικού δημοσίου δικαίου και γενικότερα το έργο
της Αντιβασίλειας στην περίοδο πριν την ενηλικίωση του Όθωνα αναλύεται στο έργο
του Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός, Χαϊδελβέρη 1835, έκδοση στα ελληνικά: Αθήνα
1976. Για το αποτύπωμα της «δικαιοδοτικής αντίληψης» του Μάουρερ στο
νομοθετικό έργο της Αντιβασίλειας βλ. Σπ. Φλογαϊτη, Το Ελληνικό Διοικητικό
Σύστημα, Αθήνα-Κομοτηνή 1987, σ.167.
41

Πρβλ σχετικά Σπ. Φλογαϊτη, όπ.π. (σημ.1), σ.167-170, του Ιδίου, Οι Βαυαροί και η

τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ.5/1984,
Αυτοδιοίκηση & Πολιτική, σ. 26-31.
42

Οι δέκα Νομοί ήταν οι εξής: Νομός Αργολίδος και Κορινθίας, με πρωτεύουσα το

Ναύπλιο, Νομός Αχαϊας και Ήλιδος με πρωτεύουσα την Πάτρα, Νομός Μεσσηνίας με
πρωτεύουσα την Κυπαρισσία, Νομός Αρκαδίας με πρωτεύουσα την Τρίπολη, Νομός
Λακωνίας με Πρωτεύουσα την Σπάρτη, Νομός Ακαρνανίας και Αιτωλίας με
πρωτεύουσα αρχικά το Αγρίνιο (Βραχώρι) και μετά το Μεσολόγγι, Νομός Λοκρίδος
και Φωκίδος με πρωτεύουσα την Λαμία (Ζητούνι), Νομός Αττικής και Βοιωτίας με
πρωτεύουσα την Αθήνα, Νομός Ευβοίας με πρωτεύουσα την Χαλκίδα και Νομός
Κυκλάδων με πρωτεύουσα την Ερμούπολη της Σύρου. Οι Νομοί διαιρούνται σε
επαρχίες. Συνολικά οι δέκα Νομοί περιελάμβαναν 47 Επαρχίες. Των Νομών
προϊσταται ο Γενικός Επίτροπος (Νομάρχης) και στις Επαρχίες ο Επίτροπος
(Έπαρχος). Πρβλ. σχετικά Γκ. Λ. Μαούρερ, Ο Ελληνικός Λαος, όπ.π. (σημ.1) σ. 465
επ,
43

Βλ. άρθρο 7 του νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833, «Οι Δήμοι διαιρούνται κατά την

πλήθην των κατοίκων εις τρεις τάξεις: Α΄τάξις –Δήμοι με δέκα τουλάχιστον χιλιάδας
κατοίκους, Β τάξις- Δήμοι με δύο τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκους, Γ τάξις- Δήμοι με
ολιγωτέρας των δύο χιλιάδων.»
44

Βλ. άρθρο 40 του Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Ο Δήμαρχος είναι η πρώτη

εκτελεστική του Δήμου Αρχή, ενεργούσα και διεκπεραιούσα όλας τας δημοτικάς
υποθέσεις. Αυτός ενεργεί τα της επιτοπίου αστυνομίας και την διοίκησιν του Δήμου
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από τους βοηθούς του, τους (δημαρχιακούς) παρέδρους45 ενώ βουλευόμενο
όργανο είναι το δημοτικό συμβούλιο46. Το δημοτικό συμβούλιο εκλέγεται47 με
κατά τους καθεστώτας νόμους, και εκτελεί ενταυτώ όσα οι νόμοι και τα διατάγματα
επιβάλλουσιν εις τα Δημοτικάς Αρχάς των Δήμων περί της πολιτικής καταστάσεως
(‘etat civil), περί της εισπράξεως των δημοσίων φόρων και περί στρατιωτικών
υποθέσεων. Αυτός οφείλει να εκτελή ακριβώς τας παρά του Δημοτικού Συμβουλίου
εντός της αρμοδιότητός του εκδιδομένας νομίμους αποφάσεις. Εις αυτόν υπόκειται
όλο το εις την υπηρεσία του Δήμου διωρισμένον προσωπικό. Οφείλει δε προ πάντων
να ελέγχη τα αποφορώντα το ταμείον του δημοτικού εισπράκτορος, και να εξετάζη
επ΄αυτώ τούτω περιοδικώς την πραγματική χρηματικήν κατάστασιν του ταμείου, κατά
τας περί τούτου ιδιαιτέρας οδηγίας»
45

Βλ. άρθρο 45 του Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Οι Πάρεδροι είναι βοηθοί του

Δημάρχου εις την εκτέλεσιν των εργασιών αυτού, θέλουσι δε ενεργεί κατά τας
παραγγελίας του». Οι διατάξεις του άρθρου 43 περί της θητείας (τριετής) και του
άρθρου περί της παύσεως του Δημάρχου ισχύουν και για τους Παρέδρους (βλ.
άρθρο 46 του Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833).
46

Βλ. άρθρο 39 του Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833, «Η Δημοτική Αρχή σύγκειται

ως εφεξής: α΄Εις με τους Δήμους α΄τάξεως από ένα Δήμαρχο, τέσσαρας έως έξ
Παρέδρους, και από έν Δημοτικό Συμβούλιο δέκαοκτώ μελών, β΄ Εις τους Δήμους
β΄τάξεως από έναν Δήμαρχο, δύο έως τέσσαρας Παρέδρους και από έν Δημοτικό
Συμβούλιο δώδεκα μελών. γ’ Εις τους Δήμους γ΄τάξεως από έναν Δήμαρχον, ένα
Πάρεδρον και έν Δημοτικό Συμβούλιο έξ μελών. Ενωθέντων Πλειοτέρων χωρίων εις
ένα και τον αυτόν Δήμον, διορίζεται εις πάρεδρος δι΄έκαστον χωρίον, του οποίου η
υπηρεσία απαιτεί τον τοιούτον διορισμόν κατά την γνώμην της πολιτικής Αρχής του
Νομού.» Ως προς το Δημοτικό Συμβούλιο ειδικότερα βλ. άρθρο 49 του Νόμου της
27ης Δεκεμβρίου 1833 «Το Δημοτικόν Συμβούλιον βοηθεί τον Δήμαρχον ως
συμβουλευτική και συνεπιτηρούσα Αρχή. Επαγρυπνεί ως αντιπρόσωπος της
ολομελείας του Δήμου εις το να δίδεται εις αυτόν πάσα δυνατή ωφέλεια και εις το να
απομακρύνηται απ΄αυτόν πάσα ζημία»
47

Βλ. άρθρο 61 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833, «Τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου εκλέγονται αμέσως». Επίσης βλ 62 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Η
εκλογή ενεργείται, συνερχομένων επί τούτω των εχόντων δικαίωμα της ψηφοφορίας
(άρθ,13) δημοτών. Εις την συνέλευσιν ταύτην συγκαλούνται εκ των ρηθέντων
δημοτών οι μάλλον φορολογούμενοι ως προς τους αμέσους φόρους του δήμου, εις
τρόπον ώστε ο αριθμός των συνερχομένων εις δήμους της τρίτης τάξεως να εξισούται
με το όγδοον μέρος του όλου αριθμού των κατοίκων. Εις δε του της δευτέρας, να
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εννεαετή θητεία η σύνθεση του οποίου όμως ανανεώνεται κατά το ένα τρίτο
κάθε τρία χρόνια48 ενώ ο Δήμαρχος και οι δημαρχιακοί πάρεδροι διορίζονται
από τον Βασιλέα49 μετά από πρόταση εκλεκτορικού σώματος50.
αυξάνη ανά έξ δια πάσαν επέκεινα των δύο χιλιάδων εκατοντάδα κατοίκων. Εις δε
τους Δήμους της πρώτης, να προβαίνη αυξάνων κατά πέντε εις εκάστην περαιτέρω
εκατοντάδα. Ο ολικός αριθμός των μελών της συνελεύσεως δεν πρέπει ποτέ να είναι
ολιγότερος των 30, ενόσω υπάρχουν εις τον αυτόν Δήμον τόσοι δημόται, υπαγόμενοι
εις άμεσον φορολογίαν και έχοντες το δικαίωμα της ψηφοφορίας».
Δικαίωμα ψήφου με βάση το άρθρο 13 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 δεν είχαν
όλοι οι δημότες παρά μόνο οι οικονομικά ανεξάρτητοι που πλήρωναν φόρους
συγκεκριμένα ορίζεται ότι : « Το δικαίωμα του ψηφοφορείν και εκλέγεσθαι εις τας
δημοτικάς εκλογάς ανήκει γενικώς μόνον εις εκείνους τους δημότας, οίτινες
υπέρβησαν το εικοστό πέμπτον έτος της ηλικίας των, έχουσιν την μόνιμον διαμονής
των εις τον Δήμον, ζώντες ανεξαρτήτως, και έδωκαν τον όρκον της υποταγής κατά το
από 30 Ιανουαρίου (11 Φεβρουρίου) 1833 Διάταγμα. Εξαιρούνται: α’ Γυναίκες, β΄
Όσοι

στερούνται

κατηγορούμενοι

της
επ΄

ελευθέρας
εγκλήματι,

διαχειρίσεως
δ΄

όσοι

της

δυνάμει

περιουσίας
αποφάσεως

των,

γ΄

Οι

εγκληματικού

δικαστηρίου κατά τους ορισμούς του ποινικού κώδηκος έχασαν ή δια πάντα ή προς
καιρόν το δικαίωμα του ψηφοφορείν και του εκλέγεσθαι»
48

Βλ. άρθρο 58 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου εκλέγονται δι΄ εννεαετίαν. Δεν είναι αναγκαία εις τον διορισμόν των η
επικύρωσις της προεστώσης Αρχής. Κατά την τριετίαν εξέρχεται με το αρχαιότερον
τρίτον, γίνεται δε η αντικατάστασις δια νέων εκλογών. Σχηματισθέντος όλου του
Δημοτικού Συμβουλίου δια συγχρόνου εκλογής, προσδιορίζεται δια του κλήρου η
σειρά εξελεύσεως. ….»
49

Βλ. άρθρο 87 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Επικυρωθείσης δε της πράξεως

της εκλογής, γίνεται ο διορισμός των Δημάρχων και των Παρέδρων. Οι Δήμαρχοι και
οι Πάρεδροι διορίζονται εις μεν τους Δήμους α΄και β΄τάξεως παρά του βασιλέως, εις
δε τους δήμους γ΄τάξεως, παρά της Νομαρχίας, λαμβανούσης επί τούτω
πληρεξουσιότητα παρά του Βασιλέως», Άρθρο 88 του ιδίου νόμου: «Οι μετά τον
διορισμόν του Δημάρχου υπόλοιποι δύο υποψήφιοι φια την θέσιν του Δημάρχου
δύνανται να διορισθώσιν Πάρεδροι.»
50

Βλ. άρθρο 75 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Δια πάσαν θέσιν Δημάρχου

εκλέγονται τρεις υποψήφιοι. Δια πάσαν δε Παρέδρου, είς μόνον. Η εκλογή τούτων
ανατίθεται εις ιδιαίτερον Δημαιρεσιακόν Συμβούλιον». Το άρθρο 76 του ιδίου νόμου:
«Το Δημαιρεσιακόν τουτο Συμβούλιον σύγκειται: 1. Εκ των μελών του Δημοτικού
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Το αξίωμα του Δημάρχου ορίζεται από τον ως άνω συστατικό της ελληνικής
τοπικής αυτοδιοίκησης νόμο ως τιμητικό. Συγκεκριμένα το άρθρο 41 του
νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 ορίζει ότι: «Το δημαρχικόν αξίωμα δίδεται
τιμής χάριν. Επομένως ο Δήμαρχος ούτε σταθερόν μισθόν λαμβάνει, ούτε από
τα επί της περιουσίας επιβαλλόμενα βάρη των Δήμων είναι ελεύθερος. Μόλον
τούτο θέλει δοθεί εις αυτόν κατ΄έτος προσδιωρισμένη τις ποσότης χρημάτων
προς αμοιβήν των κόπων του, δια μισθοδοσίαν του αναγκαίου εις το γραφείον
προσωπικού και δια τας λοιπάς ανάγκας του γραφείου, κατά την έκτασιν των
εργασιών και κατ΄το ποσόν της δημοτικής περιουσίας, χωρίς να ήναι
υπόχρεως να δώση λόγον δια την διαχείρισην της άνω ποσότητος».
Προβλέπεται λοιπόν η καταβολή οικονομικών απολαβών προς «αμοιβήν των
κόπων του» αλλά και χρηματική επιχορήγηση για τις δαπάνες μισθοδοσίας
των δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι51 διοριζόταν από τον εκάστοτε δήμαρχο.
Τόσο το ύψος των προσωπικών του οικονομικών απολαβών όσο και το ύψος
της χρηματοδότησης του «δημοτικού γραφείου» εξαρτάται από το μέγεθος του
δήμου εφόσον τούτο εννοείται με την «έκτασιν των εργασιών» αλλά και από
τα οικονομικά του δήμου. Συνεπώς το αξίωμα δεν είναι άμισθον. Πλέον του
προβλεπόμενου μισθού και των εξόδων κίνησης52 δεν προβλέπεται για τον
Συμβουλίου, και 2. Εξ ίσου αριθμού των πλέον φορολογουμένων και εχόντων κατά
το άρθρο 13 το δικαίωμα της ψηφοφορίας δημοτών». Δικαίωμα να εκλεγούν
Δήμαρχοι ή Πάρεδροι είχαν σύμφωνα με το άρθρο 77 του ιδίου νόμου «Έκαστος
δημότης, έχων τα κατά το άρθρο 13 χαρακτηριστικά, και μη εξαιρούμενος δια
οποιαδήποτε των εκεί εκτεθειμένων αιτών, έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, Εις την
θέσιν του Δημάρχου και Παρέδρων δεν δύνανται να εκλεχθούν: 1. Οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι ενεργεία στρατιωτικοί, 2. Οι ιερείς και οι δημόσιοι διδάσκαλοι.»
51

Βλ. άρθρο 42 του Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Ο Δήμαρχος διορίζει τους

υπαλλήλους της δημοτικής υπηρεσίας, και κατ΄εξοχήν το εις το γραφείον αναγκαίον
προσωπικόν αλλά δεν έχει την άδειαν να κάμη μονίμους διορισμούς. Ο διορισμός των
Αστυνόμων εναπόκειται εις τον Βασιλέα, γίνεται δε κατά γνωμοδότηση του
Δημάρχου». Αυτό το «εις το γραφείον αναγκαίον προσωπικόν» μισθοδοτείται.
52

Βλ. εδ.β΄άρθρου 41 Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 « Οσάκις η ανάγκη της

υπηρεσίας απαιτήσει το να εξέλθη ο Δήμαρχος των ορίων του Δήμου, έχει δικαίωμα
να ζητήση την δι’ ίδιαιτέρων κανονισμών διορισθησομένην αντιμισθίαν.» Πρόκειται για
αναφορά σε έξοδα κίνησης.
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δήμαρχο άλλη οικονομική απολαβή αλλά ούτε «φορολογική απαλλαγή» από
τον Δήμο. Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο53.
Εξόδων κίνησης, ή «αντιμισθίας» όπως αναφέρει ο νόμος του 1833
δικαιούνται και οι δημαρχιακοί πάρεδροι54 καθώς και τα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου όταν χρειαστεί να εξέλθουν των ορίων του δήμου για τις ανάγκες
τις υπηρεσίας55.
Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, το 1837 τίθεται σε ισχύ ο νόμος της
29ης Ιουλίου 1837 (ΦΕΚ 28/10-8-1837) «περί κανονισμού της αντιμισθίας των
δημάρχων» με τον οποίο καθορίζονται τα ανώτερα όρια της αντιμισθίας ανά
τάξη Δήμου ορίζοντας τα όρια εντός των οποίων καλείται να οριστικοποιήσει
το ποσόν της αντιμισθίας το δημοτικό συμβούλιο. Στο προοίμιον μάλιστα του
νόμου αναφέρεται ως αιτία της νέας νομοθετικής ρύθμισης η κατά τρόπον μη
συνετό εφαρμογή του ορισμού της αντιμισθίας από το δημοτικό συμβούλιο 56.
Συγκεκριμένα ο ως άνω νόμος ορίζει ότι : «1. Εις τους δήμους α΄τάξεως η
ετήσια αντιμισθία του δημάρχου δεν ημπορεί να υπερβαίνη τα δύο χιλιάδας
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Βλ. άρθρο 50, παρ. 10 όπου ορίζονται οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του

Συμβουλίου: «Περί προσδιορισμού της εις αντιμισθίας του Δημάρχου αναγκαίας
ποσότητος»
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Βλ. Άρθρο 48 του Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Οι Πάρεδροι υπηρετούν

αμισθοί. Τότε μόνον λαμβάνουν την δι ιδιαιτέρων διαταγών διορισθησομένην
αντιμισθίαν, οσάκις εξέλθωσι των ορίων του Δήμου δι΄ ανάγκας της υπηρεσίας των.
Κατά δε την εις το 47 άρθρο αναφερομένη περίπτωση ο τοποτηρητής του Δημάρχου
λαμβάνει την κατά το άρθρο 41 αρ.2 διωρισμένην εις τον Δήμαρχον αντιμισθίας
καθ΄όλην την διάρκεια της υπηρεσίας του»
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Βλ. άρθρο 59, εδ.γ Νόμου 27ης Δεκεμβρίου 1833

«Τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου υπηρετούν αμισθί, εντός της αντιμισθίας, την οποίαν λαμβάνουν, οσάκις
δι΄ ανάγκας της υπηρεσίας εξέλθουν της περιφερείας του Δήμου»
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«Παρατηρούντες ότι ο προσδιορισμός της αντιμισθίας των δημάρχων παρά των

δημοτικών συμβουλίων κατά το εδ. 10 του άρθρου 51 του περί δήμων νόμου έδωκεν
χώραν εις πολυειδείς καταχρήσεις, και έχοντες υπόψιν την σημερινήν χρηματικήν
κατάστασιν των δήμων, επί τη προτάσει της επί των Εσωτερικών Γραμματείας, και
ακούσαντες την γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας, απαφασίσαμεν να
κανονίσωμαν τα της αντιμισθίας ταύτης ως εφεξής,» . Νόμος της 29ης Ιουλίου 1837,
ΦΕΚ 29/20-8-1837
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τετρακοσίας (2.400) δραχμάς, εκτός εις την πρωτεύουσαν του Βασιλείου, όπου
εμπορεί να φθάση έως εις τρεις χιλιάδας (3.0000 δραχμάς.
2. Εις τους δήμους β΄τάξεως προσδιορίζεται ο μέγιστος όρος της αντιμισθίας
κατά την εξής αναλογίαν: Εις δραχμάς 600, δια τους έχοντας από 2.000 έως
2.500 κατοίκους- Εις δραχμάς 780, δια τους έχοντας μέχρι των 5.000- Εις
1000 δια τους όσοι έχουν μέχρι 7.500 – Εις 1500, δια τους όσοι έχουν υπέρ
τους 7.500 κατοίκους.
3. Εις τους δήμους της γ. τάξεως ο μέγιστος όρος της αντιμισθίας
προσδιορίζεται επίσης ως εφεξής: Εις δραχ. 200, διά τους δήμους τους
συνιστάμενους από 300 μέχρι 500 κατοίκων. Εις 300, δια τους έχοντας από
500 μέχρο 750.Εις 400 φια τους έχοντας από 750 μέχρι 1000. Εις 500 δια
τους έχοντας από 1000 μέχρι 1500 και εις 600 δι΄ εκείνους των οποίων ο
αριθμός υπερβαίνει τους 1500.»
Η παραπάνω διάταξη είναι η πρώτη που καθορίζει όρια της αντιμισθίας. Ο
νομοθέτης διευκρινίζει57 μάλιστα ότι τα ανώτερα αυτά όρια δεν πρέπει να
θεωρούνται ως κατώτερα για την αμέσως επομένη κλίμακα πληθυσμού
επιτρέποντας έτσι και τον κατά πολύ πιο κάτω προσδιορισμό του ποσού της
αντιμισθίας από το δημοτικό συμβούλιο. Η αντιμισθία μάλιστα προβλέπεται
ότι μπορεί να καταβάλλεται και μηνιαίως58.
Κατά της διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνος δεν επήλθε καμία σημαντική
μεταβολή στην καταστατική θέση των αιρετών και ιδιαίτερα στο αντικείμενο
της αντιμισθίας. Ως προς την πειθαρχική ευθύνη των αιρετών η αρμοδιότητα
για την παύση των Δημάρχων και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
ανήκε στον Βασιλέα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβούλιου ή και
του Νομάρχη σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Βλ. άρθρο 3 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1833 «περί αντιμισθίας των δημάρχων»:

«Η κατά τον αριθμόν των κατοίκων προσδιωρισμένη ποσότης ως μέγιστος όρος της
αντιμισθίας ενός δημάρχου δεν πρέπει να θεωρείται ως ελάχιστος όρος της
αντιμισθίας του δημάρχου, εντός κατά το μεγαλύτερον αριθμόν των κατοίκων αμέσως
ακολουθούντος δήμου».
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Βλ. άρθρο 6 του νόμου της 29ης Ιουλίου 1833.
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Υπό το καθεστώς της Βασιλευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας που
εγκαθιδρύθηκε με το Σύνταγμα του 1864 η οργάνωση των δήμων δεν
μεταβλήθηκε ουσιαστικά πλην όμως εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή για
την εκλογή όλων των οργάνων του Δήμου.
Το καθεστώς της καταστατικής θέσης διατηρήθηκε κατά βάση αμετάβλητο
καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου έως το 1912.
Η νομοθεσία που εισήχθηκε με τον ν.ΔΝΖ/1912 κατήργησε το δημοτικό
καθεστώς που εισήγαγαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Βαυαροί Αντιβασιλείς
και οδήγησε στην «απελευθέρωση των συνοικισμών», δηλαδή στην
πολυδιάσπαση των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με
την διάλυση των δήμων και την συγκρότηση των κοινοτήτων. Δήμοι
παρέμειναν οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
Ως προς το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων δεν επήλθαν αρχικά
σημαντικές αλλαγές πλην της εισαγωγής ενός νέου οργάνου της Δημαρχιακής
Επιτροπής.
Στο δίκαιο της καταστατική θέσης των αιρετών ο ΔΝΖ΄/1912 θέσπισε πέραν
του τιμητικού και το άμισθον του αξιώματος των αιρετών και έτσι κατήργησε
την αντιμισθία αντικαθιστώντας την από τα έξοδα παράστασης. Τα έξοδα
παράστασης δεν καταβάλλονται για την ανταμοιβή των «κόπων» των
δικαιούχων αιρετών όπως όριζε το προϊσχύον δίκαιο αλλά για την κάλυψη
των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο αιρετός

κατά την άσκηση του

λειτουργήματός του, δαπανών που απορρέουν από τα καθήκοντά του.
Εφόσον το αξίωμα είναι άμισθον θεωρείται ότι ο αιρετός και εν προκειμένω ο
Δήμαρχος αλλά και ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχουν τον χρόνο και την
ευχέρεια να ασκούν το επάγγελμά τους ή να παρέχουν μισθωτή εργασία και
περαιτέρω να ασκούν τα εκ του αξιώματος απορρέοντα καθήκοντα. Τα έξοδα
παράστασης καταβάλλονται για να μπορεί ο αιρετός να

ασκεί τα εκ του

αξιώματος καθήκοντα τα οποία τον επιφορτίζουν και με οικονομικές
υποχρεώσεις τις οποίες προκειμένου να μην καλύπτει από τον μισθό ή το
εισόδημά του καταβάλλονται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον
οποίο υπηρετεί. Γιαυτόν εξάλλου τον λόγο τα έξοδα παράστασης δεν
θεωρούνται μισθός και δεν φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία
αλλά φορολογούνται αυτοτελώς.
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Στην πράξη πάντως τόσο το ύψος όσο και ο τρόπος προσδιορισμού του
ποσού των εξόδων παράστασης καθιστούν δυσδιάκριτη τη διαφορά τους από
την αντιμισθία γεγονός που επισημάνθηκε και κατά την συζήτηση του Σχεδίου
Νόμου που ψηφίστηκε ως ΔΝΖ/ 1912 στην Βουλή59.
Τα έξοδα παράστασης χορηγούνται με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου
για τον Πρόεδρο της Κοινότητας και του δημοτικού Συμβουλίου για τον
Δήμαρχο. Ο νομοθέτης όμως ορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσόν το
οποίο είναι συνάρτηση των εσόδων της κοινότητας60 ή του δήμου61. Στις
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«Μη κρυπτώμεθα όπισθεν των δακτύλων μας. Δεν πρόκειται να δοθή οιανδήποτε

ποσόν χάριν των εξόδων παράστασεως του δημάρχου, αλλά μεταχειριζόμεθα την
λέξιν ταύτην ίνα μην είπωμε, ότι λαμβάνουσι μισθόν. Τα έξοδα παραστάσεως
δίδονται, ινα μη έχωμεν διαφόρους δαπάνας μισθοδοσίας αφ΄ενός και έξοδα
παραστάσεως αφ΄ετέρου ως συνέβαινε μέχρι τούδε» Εφ. Συζ. 16 Δεκεμβρίου 1911.
Τα παραπάνω αποδίδονται στο Εισηγητή κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή, απαντώντας σε αιτιάσεις περί της απόδοσης μεγάλων ποσών ως έξοδα
παράστασης. Βλ. Κώστα Γεραγά, Ερμηνεία του Νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων.
Μέρος πρώτον: Διοίκησις- Λογιστικόν, Αθήναι, 1929, σ.238. Εν προκειμένω ως
έξοδα παράστασης κατά το προϊσχύσαν καθεστώς εννοούνται τα έξοδα κίνησης που
ελάμβανε ο Δήμαρχος όταν εξερχόταν των ορίων του Δήμου για τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
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Βλ. άρθρο 34, ν. ΔΝΖ΄/1912 «Το αξίωμα του προέδρου του κοινοτικού Συμβουλίου

και των συμβούλων παρεχόμενον επί τιμή είνε άμισθον. Τα παρά του προέδρου και
των συμβούλων γεόμενα έξοδα, αποδίδονται εις αυτούς, μετ΄απόφασιν με του
Κοινοτικού Συμβουλίου μόνον, εάν εγένοντο εντός των ορίων του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού, μετά έγκρισιν δε και του Νομάρχου, ένα εγένοντο καθ΄υπέρβασιν
του προυπολογισμού. Δι΄αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου

επιτρέπεται να

χορηγηθώσιν ετησίως έξοδα παραστάσεως εις τον πρόεδρος αυτού, άτινα όμως δεν
δύνανται να υπερβαίνωσι την εξής αναλογίαν: α) Μέχρι 100 δραχμών ετησίως επί
πραγματοποιουμένων ετησίων εσόδων μη υπερβαινόντων τας 2.000 δραχμάς. β) Εάν
τα ετησίως πραγματοποιούμενα έσοδα υπερβαίνωσι τας 2.000 δραχμάς: επί των
πενταμελών μεν και εξαμελών Συμβουλίων μέχρι δραχμών 150. Επί εννεαμελών
μέχρι δραχμών 250. Επό δωδεκαμελών μέχρι δραχμών 300, Επί δεκαπενταμελών
συμβουλίων μέχρι δραχμών 500. Εάν τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουσι τας 15.000
δραχμάς τα έξοδα παραστάσεως δύνανται να ορισθώσι μέχρι δραχμών 750 και μέχρι
1000 εάν υπερβαίνωσι τας 25.000. Αν η έδρα της Κοινότητος είναι πρωτεύουσα
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κοινότητες πάντως ισχύει συνδυαστικά και το κριτήριο του αριθμού των μελών
των συμβουλίων το οποίο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό.
Τα όρια των εξόδων παράστασης αυξήθηκαν εν συνεχεία με νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις όπως με τον ν.2798/ 1922 (ΦΕΚ 92 Α΄/16-6-1922), με τα άρθρα 4,
για τον Πρόεδρο της Κοινότητας62, και 12, για τον Δήμαρχο63, όταν

επαρχίας, τα έξοδα παραστάσεως δύνανται να ορισθώσιν επί των ετησίων μεν
εσόδων άνω των 20.000 δραχμών μέχρι δραχμών 1.200 επί ετησίων δε εσόδων άνω
των 40.000 δραχμών μέχρι 2.000 και επί εσόδων άνω των 60.000 δραχ. Μέχρι 2.500
δρ. Αν τα έσοδα υπερβαίνωσι τας 100.000 δραχμάς

τα

έξοδα παραστάσεως

δύνανται να ορισθώσι μέχρι 6.600 δραχμών. Εις όσας Κοινότητας δεν παρέχονται εις
τον Πρόεδρον έξοδα παραστάσεως δύνανται τα προς τον σκοπόν τούτον
επιτροπόμενα δια του άρθρου τούτου να διατεθώσι εν μέρει ή εν όλω προς πληρωμήν
γραμματέως, εφ΄όσον δεν διορίζεται τοιούτος λειτουργός της εκπαιδεύσεως»
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Βλ. άρθρο 96 του νόμου ΔΝΖ/1912 «Το αξίωμα του δημάρχου, παρεχόμενον επί

τιμή, είνε άμισθον.Το δημοτικο συμβούλιο χορηγεί έξοδα παραστάσεως ετησίως εις
τον δήμαρχον: α) μέχρι δραχμών 2.500 εις τους δήμους ών τα πραγματοποιούμενα
ετησίως έσοδα ανέρχονται μέχρι 50.000 δραχμών. β )μέχρι δραχμών 4.000 εις τους
δήμους ών τα έσοδα ανέρχονται μέχρις 150.000 δραχμών. γ) μέχρι δραχ. 6.000 εις
τους δήμους ών τα έσοδα ανέρχονται μέχρι 300.000 δραχμών. Εις τους δήμους ών
τα πραγματοποιούμενα έσοδα υπερβαίνουσι τας 300.000 δραχ, δεν ισχύουσι οι
περιορισμοί ούτοι»
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Βλ. άρθρο 4 του ν.2798/1922 «Τα εδάφια τρίτον και τέταρτον του άρθρου 34 του

ΔΝΖ΄ νόμου αντικαθίστανται δια των εξής: «Δι΄αποφάσεως του κοινοτικού
συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγηθώσιν ετησίως έξοδα παραστάσεως εις τον
πρόεδρον αυτού άτινα όμως δεν δύνανται να υπερβαίνωσι την εξής αναλογίαν: α)
Μέχρι 200 δραχμών ετησίως επί πραγματοποιουμένων ετησίων εσόδων μη
υπερβαινόντων τας 2.000 δραχμάς. β) Εάν τα ετησίως πραγματοποιούμενα έσοδα
υπερβαίνωσι τας 2.000 δραχμάς: επί των πενταμελών μεν και εξαμελών Συμβουλίων
μέχρι δραχμών 300. Επί εννεαμελών μέχρι δραχμών 500. Επί δωδεκαμελών μέχρι
δραχμών 700. Επί δεκαπενταμελών συμβουλίων μέχρι δραχμών 1000. Εάν τα ετήσια
έσοδα υπερβαίνουσι τας 15.000 δραχμάς τα έξοδα παραστάσεως δύνανται να
ορισθώσι μέχρι δραχμών 1500 και μέχρι 2000 εάν υπερβαίνωσι τας 25.000. Αν η
έδρα της Κοινότητας είναι πρωτεύουσα επαρχίας, τα έξοδα παραστάσεως δύνανται
να ορισθώσιν επί ετησίων μεν εσόδων άνω των 20.000 δραχμών μέχρι δραχμών
2.400, επί ετησίων δε εσόδων άνω των 40.000 δραχμών μέχρι 4.000 και επί εσόδων
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διπλασιάστηκαν ενώ έως το 1929 τα οριζόμενα αρχικά όρια για τον Δήμαρχο
δεν είχαν πλέον περιορισμό αφού το τεθέν όριο των 300.000 δραχμών ως
έσοδα πέραν των οποίων τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου δεν έχουν
περιορισμό παρέμεινε αμετάβλητο ενώ το όριο αυτό το είχαν υπερβεί ήδη όλοι
οι δήμοι64. Ειδικότερα με το άρθρο 1 του νόμου 2055/192065 (ΦΕΚ Α΄49/ 28-21920) τα έξοδα παράστασης του προέδρου της κοινότητας αυξήθηκαν κατά
50%, ενώ με το άρθρο 2 του νόμου 3194/1924 τα έξοδα παράστασης των
προέδρων των κοινοτήτων που ήταν πρωτεύουσες επαρχιών ισχύουν και για
τις κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν ιαματικά λουτρά 66 και
με το άρθρο 35 του ιδίου νόμου αυξάνονται κατά 100% τα έξοδα παράστασης
των προέδρων

όλων των κοινοτήτων67. Με την αύξηση αυτή όπως

διαμορφώνεται και διατυπώνεται στην κωδικοποίηση του 1926 που κυρώθηκε

άνω των 60.000 δραχ. Μέχρι 5000 δραχμών. Αν τα έσοδα υπερβαίνωσι τας 100.000
δραχ. τα έξοδα παραστάσεως δύνανται να ορισθώσι μέχρι 7.200 δραχμών.»
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Βλ. άρθρο 12 του νόμου 2798/1922 «Το β΄εδάφιον του άρθρου 96 του ΔΝΖ΄Νόμου

αντικαθίσταται ως εξής: Το δημοτικόν συμβούλιον χορηγεί έξοδα παραστάσεως εις
τον δήμαρχον α) Μέχρι δραχμών 5.000 εις τους δήμους ών τα πραγματοποιούμενα
ετησίως έσοδα ανέρχονται μέχρι 50.000 δραχμών. β) Μέχρι δραχμών 8.000 εις τους
δήμους ών τα έσοδα ανέρχονται μέχρις 150.00 δραχμών. γ) μέχρι δραχμών 12.000
εις τους δήμους ών τα έσοδα ανέρχονται μέχρι 300.000 δραχμών»
64

65

Βλ. Κώστα Γεραγά, όπ.π. (σημ. 20), σ. 238
Άρθρο 1 του νόμου 2055/1920 «Επιτρέπεται η αύξησις των κατά τα άρθρα 34 του

ΔΝΖ΄νόμου και 53 του αυτού νόμου, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του
άρθρου 18 του νόμου 642 και 12 του 1076, χορηγομένων εξόδων παραστάσεως του
προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου και μισθών και επιμισθίων κοινοτικών
υπαλλήλων κατά 50 τοις εκατόν»
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Βλ. άρθρο 2 του νόμου 3194/1924 «Προκειμένου περί κοινοτήτων, εν τη

περιφερεία των οποίων λειτουργούσιν ιαματικά λουτρά, τα έξοδα παραστάσεως των
προέδρων δύνανται να ορίζωνται ως επί των κοινοτήτων, ών αι έδραι είναι
πρωτεύουσαι επαρχιών»
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Βλ. άρθρο 35 του νόμου 3194/1924 «Επιτρέπεται η αύξησις των κατά το άρθρον 34

του ΔΝΖ΄νόμου, ως ετροποποιήθει δια του άρθρου 4 του νόμου 2798, χορηγουμένων
εξόδων παραστάσεως των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων μέχρις 100%»
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με το Νομοθετικό Διάταγμα68 της 17ης Ιουλίου 1926 «περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενο νόμου της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων» (στο εξής:
ΔΚΚ 1926) το όριο των εξόδων παράστασης του Προέδρου Κοινότητας που
ήταν πρωτεύουσα επαρχίας ή λουτρόπολη εφόσον τα έσοδά της υπερέβαιναν
τις 100.000 δραχμές ανερχόταν σε 14.400 δραχμές όταν το όριο για τα έξοδα
παράστασης των δημάρχων δήμων με έσοδα από 150.000- 300.000 δρχ ήταν
12.000 δρχ.. Στις δε κοινότητες των «νέων χωρών» το όριο των εξόδων
παράστασης του Προέδρου διπλασιάζεται σε σχέση με τα οριζόμενα

στο

άρθρο 25 του ΔΚΚ 1926.
Τα όρια μεταξύ των οποίων διακυμαίνονται τα έξοδα παράστασης των
προέδρων των κοινοτήτων έμειναν αμετάβλητα καθ΄ όλη την υπόλοιπη
περίοδο και ενσωματώνονται στο Νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Απριλίου
1936 (ΦΕΚ Α΄ 320/31-7-1936) «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
νόμου της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων» (στο εξής ΔΚΚ 1936). Ως
τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ο ΔΚΚ 1936 ενσωματώνει για πρώτη
φορά αναλυτικό πίνακα με την κλίμακα των εσόδων69, ενώ εν συνεχεία ο
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Πρβλ. Θωμά Βελλιανίτη, Κώδιξ της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας, έκδοσις

Τρίτη, Τόμος Πρώτος, Αθήναι 1929, σ. 64 επ. και 114,
69

Βλ. άρθρο 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 1936 «Το αξίωμα του

δημάρχου παρεχόμενο επί τιμή, είναι άμισθον. Εις τον δήμαρχον χορηγούνται
ετησίως έξοδα παραστάσεως υπό του δημοτικού συμβουλίου, επί τη βάσει των
πραγματοποιούμενων τακτικών εσόδων των δήμων και της έδρας αυτών, εντός των
κάτωθι ανωτάτων και κατωτάτων ορίων

Έσοδα εκ δραχμών
από

Όρια εξόδων παράστασης
Μέχρι

κατώτερο ανώτερο

1.000.000

18.000

36.000

1.000.001

2.000.000

36.000

60.000

2.000.001

3.000.000

60.000

72.000

3.000.001

4.000.000

72.000

84.000

4.000.001

5.000.000

84.000

96.000

5.000.001

10.000.000

96.000

108.000

64

αντίστοιχος πίνακας ορίζεται με Υπουργική Απόφαση καθ’ όλη την διάρκεια
ισχύος του συστήματος των εξόδων παράστασης.
Στην

μεταπολεμική

περίοδο

η

δημοτική

και

κοινοτική

νομοθεσία

καταστρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 2888/30-6-1954 (ΦΕΚ Α΄139/1-71954) «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» (στο εξής ΔΚΚ
1954). Ο πρώτος μεταπολεμικός Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επέφερε
γενική βελτίωση χωρίς όμως να μεταβάλει τα βασικά χαρακτηριστικά του
συστήματος που εισήγαγε ο νομοθέτης του ΔΝΖ΄/1912. Ειδικότερα, ως προς
την καταστατική θέση των αιρετών προέβλεπε, με το άρθρο 122 του ΔΚΚ
1954, τα έξοδα παράστασης χωρίς όμως να ορίζει ευθέως τα όρια για την
ρύθμιση των οποίων

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών για την

έκδοση Απόφασης με την οποία ορίζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια
ανά κλίμακα εσόδων70. Η Υπουργική Απόφαση71 μπορεί να εκδίδεται ένα
τρίμηνο πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους.
10.000.001

20.000.000

108.000

132.000

20.000.001

50.000.000

132.000

168.000

50.000.001

100.000.000

168.000

240.000

240.000

280.000

100.000.000

3. Επί πλέον των άνω ανωτάτων ορίων: α΄) Δια τας έδρας πρωτοδικείων και των
δήμων οίτινες αποσπάστηκαν εκ των δήμων Αθηναίων και Πειραιώς 20% β΄) Δια τας
έδρας νομού 30%. γ΄) Δια τας έδρας Γενικής Διοικήσεως και εφετείων 40%, δ’ )Δια
τας έδρας πληθυσμού άνω των 150.000 κατοίκων 60%. 7 Αι διατάξεις των άρθρων 2
και 4 του ν.ΑΡΜΑ/1884 ισχύουσι και ως προς τα χορηγούμενα έξοδα παραστάσεως
εις τους δημάρχους και προέδρους των κοινοτήτων»
70

Βλ. άρθρο 122 του ΔΚΚ 1954 «1. Το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου της

κοινότητος και του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι τιμητικόν και άμισθον.2.
Εις τον δήμαρχον και πρόεδρον της κοινότητος παρέχονται έξοδα παραστάσεως
οριζόμενα υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εντός των δι΄ αποφάσεως του
Υπουργού των Εσωτερικών αναλόγως των υπό των δήμων και κοινοτήτων
πραγματοποιουμένων τακτικών εσόδων

οριζομένων ανωτάτων και κατωτάτων

ορίων. Η απόφασις του Υπουργού εκδίδεται κατά το τρίτον

προ

της ενάρξεως

εκάστου οικονομικού έτους μήνα. Εν περιπτώσει μη εκδόσεως αποφάσεως εντός της
προθεσμίας ταύτης ισχύει η απόφασις του προηγουμένου έτους. «Προκειμένου περί
εδρών Νομών ή λουτροπόλεων δύναται ο Υπουργός Εσωτερικών δι΄ ειδικής
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αποφάσεώς του να ορίση ηυξημένα έξοδα παραστάσεως μέχρι είκοσι τους εκατόν
εφ΄όσον διαπιστούται η κανονική βεβαίωσις των εσόδων» (άρθρο 10 ΝΔ 3388/1955).
3. Εν περιπτώσει απουσίας του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος ένεκα ασθενείας ή
αδείας πέραν του μηνός τα έξοδα παραστάσεως καταβάλλονται εξ ημισείας εις αυτόν
και τον αναπληρωτήν του. 4. Τιθεμένου εις αργίαν του δημάρχου ή προέδρου
κοινότητος

τα έξοδα παραστάσεως αυτού καταβάλλονται εξ ολοκλήρου εις τον

αναπληρωτήν του. 5. Οι δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων

εκτός των εξόδων

παραστάσεως δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεως ή υφ΄οιονδήποτε
τύπον απολαβής εκ του ταμείου του δήμου ή της κοινότητος και επιχειρήσεων ή
ιδρυμάτων αυτών. Η παράβασις της απαγορεύσεως ταύτης διώκεται εξ επαγγέλματος
ως παράβασις καθήκοντος, τα δε παρανόμως εισπραχθέντα καταλογίζονται.»
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Για το έτος 1958 εξεδόθη η Υ.Α. 4983/31-10-1957 (ΦΕΚ Β΄314/1957) η οποία όριζε

τα έξοδα παράστασης των Δημάρχων και των Προέδρων των Κοινοτήτων ως εξής:
Πραγματοποιηθέντα τακτικά
έσοδα
από
μέχρι
75.000
75.001
200.000
200.001
300.000
300.001
400.000
400.001
500.000
500.001
750.000
750.001
900.000
900.001
1.200.000
1.200.001
1.500.000
1.500.001
2.000.000
2.000.001
4.000.000
4.000.001
5.000.000
5.000.001
10.000.000
10.000.001
12.000.000
12.000.001
15.000.000
15.000.001
40.000.000
40.000.001 και άνω

Β΄ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Όρια ετησίων εξόδων παραστάσεως (Σημ.

Πραγματοποιηθέντα τακτικά
έσοδα
από
μέχρι
5.001
10.001

Α' ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Όρια ετησίων εξόδων παραστάσεως (Σημ.
δική μας: σε δραχμές)
κατώτατον
ανώτατον
4.500
9.000
9.000
14.400
14.400
19.728
19.728
23.760
23.760
26.640
26.640
31.968
31.968
35.280
35.280
42.336
42.336
48.384
48.384
54.432
54.432
58.968
58.968
61.344
61.344
66.456
66.456
75.816
75.816
81.648
81.648
104.832
104.832
116.832

δική μας: σε δραχμές)

κατώτατον
5.000
10.000
20.000

ανώτατον
540
1.080
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540
1.080
2.400

Με το άρθρο 123, παρ.2 του ΔΚΚ 1954 προβλέπεται επίσης η χορήγηση
εξόδων κίνησης για τους αιρετούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας
εκτός της έδρας του δήμου72. Τα έξοδα κίνησης ορίζονται με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από τον Νομάρχη.
Το σύστημα ρυθμίσεων για τα έξοδα παράστασης και των εξόδων κίνησης,
μετά τον ΔΚΚ του 1954 παρέμεινε κατά βάση σταθερό και αμετάβλητο.
Παρέμεινε μάλιστα αναλλοίωτο και κατά την εκπόνηση και θέση σε ισχύ του
νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 198073. Ενσωματώθηκε εν
συνεχεία και

στις κωδικοποιήσεις74 που ακολούθησαν έκτοτε έως και τον

ΔΚΚ 1995 (Π.Δ.410/1995).

20.001
30.000
30.001
50.000
50.001
75.000
75.001
100.000
100.001
150.000
150.001
200.000
200.001
300.000
300.001
400.000
400.001
500.000
500.001
600.000
600.001
750.000
750.001
1.000.000
1.000.001
1.500.000
1.500.001 και άνω
72

2.400
3.330
4.800
5.400
6.300
9.000
10.800
14.800
17.100
24.624
27.936
31.176
39.744
44.064

3.330
4.800
5.400
6.300
9.000
10.800
14.800
17.100
24.624
27.936
31.176
39.744
44.064
48.384

Βλ. άρθρο 123 του ΔΚΚ 1954 «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή

κοινοτικοί σύμβουλοι δύνανται να μετακινούνται εκτός της έδρας των δι’ εκτέλεσιν
υπηρεσίας αποφάσει του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εφ΄όσον η
απομάκρυνσίς των πρόκειται να διαρκέση πλέον των οκτώ ημερών η απόφασις του
συμβουλίου χρήζει της εγκρίσεως του νομάρχου. 2 Εις τους μετακινούμενους δι΄
εκτέλεσιν υπηρεσίας αποδίδονται τα γενόμενα αποδεδειγμένως έξοδα μετακινήσεως
αποφάσει του συμβουλίου, δι΄ ής δύναται να ορίζεται και ημερησία αποζημίωσις. Η
απόφασις αύτη χρήζει της εγκρίσεως του νομάρχου.»
73

Βλ. Νόμος 1065/1980 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», ΦΕΚ

Α΄168/24 Ιουλίου 1980, Κεφάλαιο Γ΄, Άρθρα 111 και 112.
74

Βλ. Π.Δ. 76/1985 « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και

Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
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Η πρώτη σημαντική μεταβολή στο αντικείμενο της οικονομικής απολαβής των
αιρετών έγινε το 2006 με τον ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/ 8-Ιουνίου 2006).
Συγκεκριμένα ο νομοθέτης του ν.3463/2006 με το άρθρο 135 στοιχ. β΄
καταργεί την καθιερωμένη από το 1912 (ΔΝΖ΄/1912) αρχή του άμισθου
αξιώματος και εισάγει την αρχή της οικονομικής απολαβής ορίζοντας μεταξύ
των άλλων ότι οι αιρετοί «β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να
εκτελούν την αποστολή τους, έχοντας στη διάθεσή τους τον ανάλογο χρόνο,
τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους
οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της
λαϊκής

εντολής».

Αναλογία

οικονομικών

πόρων

και

απρόσκοπτης

εκπλήρωσης της λαϊκής εντολής είναι η κρίσιμη αρχή που καταστρώνει ο
νομοθέτης ανατρέποντας την προϊσχύουσα επιλογή που περιοριζόταν στην
απόδοση μόνο των εξόδων παράστασης. Για την κατάστρωση της νέας
νομοθετικής επιλογής δεν αρκεί ασφαλώς η θέσπιση της παραπάνω αρχής
του άρθρου 135, στοιχ. β΄. Ο νομοθέτης με το την ρύθμιση του στοιχ. δ΄του
ιδίου άρθρου καταστρώνει ακριβώς την έννοια και το περιεχόμενο της
οικονομικής αποζημίωσης, ως εξής: «δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο
εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να καθορίζεται οικονομική
αποζημίωση των δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων. Κριτήρια για τον
καθορισμό του ύψους της οικονομικής αποζημίωσης αποτελούν ιδίως τα
τακτικά έσοδα των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ο
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν», ΦΕΚ Α΄27/1 Μαρτίου 1985, Κεφάλαιο
ΣΤ΄, Άρθρα 149-150.
Βλ. Π.Δ. 323/1989 « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν», ΦΕΚ Α΄146/1 Ιουνίου 1989, Κεφάλαιο
Ζ, Άρθρα 160-161
Βλ. Π.Δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν», ΦΕΚ Α΄231/14 Νοεμβρίου 1995,
Κεφάλαιο Ζ΄, Άρθρα 173-175.
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πληθυσμός τους.» Αναλυτικότερα ο νομοθέτης παρέχει εξουσιοδότηση για την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζεται το περιεχόμενο,
το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οικονομικής αποζημίωσης των
δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων. Δεν γίνεται λόγος δηλαδή για τους
άλλους αιρετούς που ασκούν διοίκηση, όπως είναι οι αντιδήμαρχοι. Επίσης ο
ίδιος ο νομοθέτης προδιαγράφει τα βασικά κριτήρια καθορισμού της
οικονομικής αποζημίωσης που είναι το ύψος των τακτικών εσόδων του δήμου
ή της κοινότητας και ο πληθυσμός. Το ύψος των εσόδων ήταν εξάλλου το
βασικό και σταθερό κριτήριο για τον προσδιορισμό και των εξόδων
παράστασης αλλά και της αντιμισθίας στο καθεστώς που ίσχυε πριν από το
ν.ΔΝΖ/1912. Πάντως σε αυτό το προ του 1912 καθεστώς της αντιμισθίας ο
πληθυσμός που καθόριζε εξάλλου και την ένταξη των δήμων σε κάθε μία από
τις τρεις τάξεις αποτελούσε επίσης κριτήριο προσδιορισμού της αντιμισθίας.
Η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον προσδιορισμό της οικονομικής
αποζημίωσης ήταν ασφαλώς δυνητική. Ο νομοθέτης του ν.3463/2006 άνοιξε
ένα

παράθυρο

στην

καθιέρωση

της

οικονομικής

απολαβής

ως

αντισταθμίσματος στην παρεχόμενη από τον αιρετό διάθεση χρόνου και
δραστηριότητας για την άσκηση των απορρεόντων από την αποστολή του
καθηκόντων, όπως ζητούσε επίμονα με τις αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων και συνεδρίων το σώμα των αιρετών, αλλά ταυτόχρονα φάνηκε και
διστακτικός, ως να αφήνει «ανοικτό παράθυρο» για το μέλλον. Γιαυτό εξάλλου
στο άρθρο 136 του ν.3463/2006 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση75 για την
75

Βλ άρθρο 136, ν.3463/2006 «1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων, μέχρι την

έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης δ΄ του προηγούμενου άρθρου,
καθώς και οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι
Κοινοτήτων δικαιούνται εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται από το Δήμο ή
την Κοινότητα.
2.α. Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ανάλογα με
τα τακτικά έσοδα, που πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Δήμοι και Κοινότητες. Η
απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Εάν η γνώμη της δεν παρασχεθεί εντός ενός (1) μηνός,
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αφότου ζητήθηκε, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτή. Αν δεν εκδοθεί
απόφαση μέσα στην προθεσμία αυτή, ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους.
β. Για τους Δήμους, που η έδρα τους είναι έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή
Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα
χιλιάδες (10.000) κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης
αυξημένα έως είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση
των εσόδων.
3. Αντιδήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών εξόδων παράστασης του
οικείου δημάρχου και με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) το πενήντα τοις
εκατό (50%). Αντιπρόεδροι Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000)
κατοίκων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των εξόδων παράστασης του
οικείου προέδρου.
4. Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων παράστασης του
οικείου δημάρχου, με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) το σαράντα τοις εκατό (40%) και με πληθυσμό άνω των εκατό
χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα τοις εκατό (50%).
5. Αν οι δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, τα έξοδα παράστασής τους λαμβάνουν οι
αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος ή αντιπρόεδρος
Κοινότητας λαμβάνει έξοδα παράστασης από ένα μόνο αξίωμα.
6. Δήμαρχοι και πρόεδροι Κοινοτήτων, που απουσιάζουν σύμφωνα με τα άρθρα 91
παρ. 2 και 106 παρ. 7, λαμβάνουν το ήμισυ των εξόδων παράστασης. Το υπόλοιπο
ήμισυ καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος ή
αντιπρόεδρος Κοινότητας, για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ των
εξόδων παράστασης που δικαιούται.
7. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι Κοινοτήτων, καθώς και
οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από
ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν όλα τα έξοδα
παράστασης μόνο από ένα αξίωμα και το ήμισυ (1/2) των εξόδων παράστασης από
ένα ακόμη αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν από
κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο
φορείς.
8.α. Τα αιρετά όργανα Δήμων και Κοινοτήτων, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 139, για όλο το διάστημα της θητείας τους,
70

απόδοση και των προσδιορισμό των εξόδων παράστασης ως μεταβατική
λύση έως την έκδοση του προαναφερομένου προεδρικού διατάγματος. Στη
πρώτη παράγραφο του άρθρου 136 του ν.3463/2006 ορίζεται ότι «1. Οι
δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων, μέχρι την έκδοση του προεδρικού
διατάγματος της περίπτωσης δ΄ του προηγούμενου άρθρου, καθώς και οι
αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι
Κοινοτήτων δικαιούνται εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται από το
Δήμο ή την Κοινότητα». Από τα οριζόμενα στην εν λόγω διάταξη προκύπτει
σαφώς ο περιορισμός της μελλοντικής οικονομικής αποζημίωσης μόνο για τον
δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας ενώ οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των
δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι των κοινοτήτων εξακολουθούσαν
να δικαιούνται εξόδων παράστασης, και ως εκ τούτου το αξίωμά τους θα
συνέχιζε να είναι οιωνεί άμισθο, διότι επί της ουσίας

ήδη τα έξοδα

παράστασης είχαν την μορφή της αντιμισθίας.
Η

πρώτη

και

μοναδική

απόπειρα

εκπόνησης

σχεδίου

προεδρικού

διατάγματος και έναρξης της διαβούλευσης με την ΚΕΔΚΕ έλαβε χώρα το
2007 αλλά το σχέδιο δεν έγινε αποδεκτό από την ΚΕΔΚΕ και εν συνεχεία ο
Κυβέρνηση δεν επανήλθε διατηρώντας έτσι το καθεστώς των εξόδων
παράστασης έως την εφαρμογή του ν.3852/201076. Οι εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης αξιολόγησαν τον Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ως
μη ανταποκρινόμενο «στις σύγχρονες απαιτήσεις της αποτελεσματικής και
ανεξάρτητης τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά καθιστά δυσμενέστερη την θέση των

υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε τα έξοδα
παράστασης που δικαιούνται.
β.

Με

απόφαση

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης

και

Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας καθορίζεται, σε περίπτωση επιλογής των εξόδων παράστασης, η
διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και ο φορέας που υπέχει την αντίστοιχη
υποχρέωση.»
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Πρβλ. σχετικά και Δήμητρας Κουτσούρη, Τα έξοδα παράστασης των αιρετών,

Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φεβρουάριος 2007, σ.17
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αιρετών77». Επικρίνεται μάλιστα διότι επικεντρώνεται ανεπιτυχώς στην
οικονομική αποζημίωση χωρίς να αντιμετωπίζει τα συνακόλουθα προβλήματα
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και κυρίως διότι καθιστά
μεταξύ των άλλων δυσμενέστερη την θέση των «αιρετών δημοσίων
υπαλλήλων και υπαλλήλων πρώην ΔΕΚΟ»
Εν τω μεταξύ με την ΚΥΑ

5631/28-1-2007 (ΦΕΚ Β΄/103/30-1-2007)

«Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων,
αντιδημάρχων,

προέδρων

δημοτικών

συμβουλίων

και

αντιπροέδρων

κοινοτήτων» ορίστηκαν τα έξοδα παράστασης υπό το καθεστώς του άρθρου
136 του ν.3463/2010 λαμβανομένης υπόψη ως προς τους Αντιδημάρχους και
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Πρβλ. Δημήτρη Μαρή (ρεπορτάζ), Οικονομική αποζημίωση αιρετών. Επεστράφη

το σχέδιο Π.Δ. του υπουργείου Εσωτερικών, Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Φεβρουάριος 2007, σ.15-16 όπου αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος ως βάση υπολογισμού για τη διαμόρφωση των ετήσιων
αποδοχών τους, τίθεται το ποσό που λαμβάνει ο γενικός γραμματέας υπουργείου και
ανέρχεται στα 78.550 ευρώ.
Η διαμόρφωση της μηνιαίας αποζημίωσης υπολογίζεται λαμβάνοντας ως συντελεστή
τον πληθυσμό και τα τακτικά έσοδα κάθε δήμου. Επιπλέον 20% προβλέπει για
δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και ΟΤΑ που είναι πρωτεύουσες
νομών. Η κλίμακα των τακτικών εσόδων περιέχει κατηγορίες, που ουσιαστικά δεν
υπάρχουν, σε αντίθεση με δύο κατηγορίες, στις οποίες συνωστίζονται οι περισσότεροι
δήμοι. Η πλειονότητα των δήμων εμφανίζει έσοδα από 500.000 ευρώ μέχρι 1 εκ. και
από 1 εκ. μέχρι 5 εκ. ευρώ. Η κλίμακα των τακτικών εσόδων φθάνει μέχρι 60% των
αποδοχών του γενικού γραμματέα όταν η αντίστοιχη κλίμακα με βάση τον πληθυσμό
έχει ως ανώτερο ποσοστό 24%. Εν τω μεταξύ οι αυξήσεις οι οποίες προκαλούνται με
βάση το προτεινόμενο μοντέλο του Π.Δ. είναι δυσανάλογες και κυμαίνονται από το 4%
ως και 80% ! Η μικρότερη αποζημίωση υπολογίζεται περίπου στα 21.994 ευρώ
ετησίως και η μεγαλύτερη στα 79.178 ευρώ. Οι μικρότερες αυξήσεις παρατηρούνται
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν κάτω από 10.000 κατοίκους, ενώ
οι μεγαλύτερες σε ΟΤΑ που εμφανίζουν πολλά τακτικά έσοδα. Ένα ενδεικτικό
παράδειγμα δυσανάλογων αυξήσεων έχει να κάνει με τους δήμους Αθηναίων και
Αμαρουσίου. Ο δήμαρχος Αθηναίων με 750.000 κατοίκους, με βάση το προτεινόμενο
σχέδιο θα έχει μηνιαία αποζημίωση, η οποία θα είναι κατά 270 ευρώ μεγαλύτερη από
εκείνη που θα λάβει ο δήμαρχος Αμαρουσίου, στον οποίο οι κάτοικοι είναι 70.000.»
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Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων την κλιμάκωση με βάση τον πληθυσμό 78.
Η απόφαση τροποποιήθηκε ως προς τα ποσά με την ΚΥΑ 42224/4-7-2008
(ΦΕΚ Β΄1350/10-7-2008 ) η οποία παρέμεινε έκτοτε η βάση για τον
καθορισμό των εξόδων παράστασης καθ΄όλη την περίοδο έως το 2010 και
αποτελεί ως πλέον πρόσφατη ρύθμιση μέτρο σύγκρισης με το ισχύον σήμερα
σύστημα της αντιμισθίας που εισήγαγε ο ν.3852/2010. Ο καθορισμός των
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Ο καθορισμός των εξόδων παράσταση αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα

που ενσωματώθηκε στην ΚΥΑ 5631/28-1-2007 και έχει ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΥ /ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(Ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Ευρώ)
Αντιδημάρχων
δήμων με
πληθυσμό έως
10.000
κατοίκους

Αντιδημάρχων
δήμων με
πληθυσμό άνω
των 10.000
κατοίκων

Από
60.001
100.001
200.001
300.001
500.001
1.000.001
3.000.001
6.000.001
30.000.001

Έως
60.000
100.000
200.000
300.000
500.000
1.000.000
3.000.000
6.000.000
30.000.000
και άνω

Δημάρχων
και
Προέδρων
Κοινοτήτων
18.000
22.000
26.000
30.000
32.000
36.000
42.000
46.000
50.000
64.000
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Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
δήμων με
πληθυσμό άνω
των 100.000
κατοίκων
9.000
11.000
13.000
15.000
16.000
18.000
21.000
23.000
25.000
32.000

Αντιπροέδρων
Κοινοτήτων με
πληθυσμό
άνω των 2.000
κατοίκων
Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
Δήμων με
πληθυσμό
από 10.001100.000
κατοίκους
7.200
8.800
10.400
12.000
12.800
14.400
16.800
18.400
20.000
25.600

Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
με
πληθυσμό
έως 10.000
κατοίκους
5.400
6.600
7.800
9.000
9.600
10.800
12.600
13.800
15.000
19.200

εξόδων παράσταση με την ΚΥΑ 42224/4-7-2008 αποτυπώνονται στον
ακόλουθο πίνακα και έχει ως εξής:
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΥ /ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(Ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Ευρώ)
Αντιδημάρχων
δήμων με
πληθυσμό έως
10.000
κατοίκους

Αντιδημάρχων
δήμων με
πληθυσμό άνω
των 10.000
κατοίκων

Από
-

Έως

60.001
100.001
200.001
300.001
500.001
1.000.001
3.000.001
6.000.001
30.000.001

Ένα

60.000
100.000
200.000
300.000
500.000
1.000.000
3.000.000
6.000.000
30.000.000
και άνω

σημαντικό

Δημάρχων
και
Προέδρων
Κοινοτήτων
18.900
23.100
27.300
31.500
33.600
37.800
44.100
48.300
52.500
67.200

χαρακτηριστικό

Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
δήμων με
πληθυσμό άνω
των 100.000
κατοίκων
9.450
11.550
13.650
15.750
16.800
18.900
22.050
24.150
26.250
33.600

της

κλίμακας

Αντιπροέδρων
Κοινοτήτων με
πληθυσμό
άνω των 2.000
κατοίκων
Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
Δήμων με
πληθυσμό
από 10.001100.000
κατοίκους
7.560
9.240
10.920
12.600
13.440
15.120
17.640
19.320
21.000
26.880

που

εισήγαγε

Προέδρων
Δημοτικών
Συμβουλίων
με
πληθυσμό
έως 10.000
κατοίκους
5.670
6.930
8.190
9.450
10.080
11.340
13.230
14.490
15.750
20.160

η

προαναφερόμενη ΚΥΑ 5631/28-1-2007 είναι η συμπερίληψη μόνο δέκα (10)
ενοτήτων έναντι των προηγουμένων ΚΥΑ όπως π.χ. της με αριθμό 63882/14
Δεκεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Β΄1863/29 Δεκεμβρίου 2005) η οποία περιελάμβανε
κλίμακα είκοσι εννέα (29) ενοτήτων. Συνέπεια αυτού είναι η αύξηση των
εξόδων παράστασης σχεδόν σε όλους του Δήμους. Ο παραπάνω πίνακας
αποτυπώνει την κατάσταση στην οποία βρήκε τους αιρετούς, το 2010 ο
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θεσμός της αντιμισθίας που εισήγαγε ο ν. 3852/2010 και εφαρμόστηκε από
την 1η Ιανουαρίου 2011.
Ο νομοθέτης του ν. 3463/2006 διαφοροποίησε επίσης για πρώτη φορά την
αντιμισθία των αντιδημάρχων, οι οποίοι ελάμβαναν αδιακρίτως πληθυσμού
το 50% των συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου,
εισάγοντας πέραν των τακτικών εσόδων και το πληθυσμιακό κριτήριο. Το
ανάλογο ίσχυσε και για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων. Έτσι,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 136 του ν. 3463/2006 οι
αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό έως 10.000 λαμβάνουν το 40% του
συνολικού ποσού των

εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου, των

δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων λαμβάνουν το 50% του
συνολικού

ποσού

των

εξόδων

παράστασης

του

οικείου

δημάρχου.

Καθιερώνονται επίσης έξοδα παράστασης για τους αντιπροέδρους των
κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων οι οποίοι λαμβάνουν το
40% του συνολικού ποσού των εξόδων παράστασης του οικείου προέδρου
της κοινότητας. Με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 136 του
ν.3463/2006 ορίζονται τα έξοδα παράστασης του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου σύμφωνα με κλίμακα πληθυσμού σε αντίθεση με ότι ίσχυε πριν
όπου και ο πρόεδρος ελάμβανε έξοδα παράστασης ίσα με το 50% των
συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου. Με την νέα διάταξη
της παρ.4 σε δήμους που έχουν πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει ως έξοδα παράστασης το 30% των
συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου, σε δήμους με
πληθυσμό από 10.000 έως 100.000 λαμβάνει το 40% των συνολικών εξόδων
παράστασης του οικείου δημάρχου και σε δήμους με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων λαμβάνει το 50% των εξόδων παράστασης του δημάρχου.
Πέραν των Δημάρχων, των προέδρων των κοινοτήτων, των αντιδημάρχων και
των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων, έξοδα παράστασης δικαιούνται
σύμφωνα με το προϊσχύον δημοτικό δίκαιο να λάβουν και οι πρόεδροι των
συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, οι πρόεδροι των δημοτικών νομικών
προσώπων, ιδρυμάτων ενώ αντίθετα οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των
δημοτικών επιχειρήσεων δικαιούνται αποζημίωσης. Το όριο των εξόδων
παράστασης ή της αποζημίωσης των παραπάνω αιρετών
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καθορίστηκε

καταρχήν με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων αλλά εν συνεχεία
προβλέφθηκε η έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που
ορίζει την κλίμακα εσόδων εντός της οποίας μπορεί να κινηθεί η απόφαση του
οικείου διοικητικού συμβουλίου ή καθορίζεται και δεσμευτικά από την ίδια την
Υπουργική Απόφαση.
Έξοδα παράστασης προβλέφθηκαν για τον πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων
και Κοινοτήτων στην περίπτωση που δεν έχει το αξίωμα του δημάρχου ή του
προέδρου της κοινότητας για πρώτη φορά79 με το άρθρο 148, παρ.4 του ΔΚΚ
1954. Τα έξοδα καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
συνδέσμου με βάση την κλίμακα εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 122
του ΔΚΚ 1954. Προϋπόθεση πάντως για την εφαρμογή της διάταξης είναι η
ύπαρξη αναλόγου δραστηριότητας στον Σύνδεσμο είτε με την εκτέλεση έργων
είτε με την παροχή υπηρεσιών. Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου
148 ΔΚΚ 1954 ρυθμίζεται η χορήγηση εξόδων κίνησης στον πρόεδρο του
Συνδέσμου όταν μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας του
Συνδέσμου80. Το ύψος των εξόδων κίνησης καθορίζεται από το διοικητικό
συμβούλιο αλλά υπόκειται στην έγκριση του Νομάρχη.
Οι διατάξεις περί εξόδων παράστασης του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων παρέμειναν και στον Δημοτικό
και Κοινοτικό Κώδικα της Δικτατορίας και ενσωματώθηκαν εν συνεχεία στις
πρώτες μεταδικτατορικές κωδικοποιήσεις81 καθώς και τον νέο Δημοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα του 198082.
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Βλ. άρθρο 148, παρ.4 του ΔΚΚ 1954 «Ο πρόεδρος του συνδέσμου αν δεν είναι

δήμαρχος

ή

πρόεδρος

της

κοινότητος

δικαιούται

εξόδων

παραστάσεως

καθοριζομένων υπό του συμβουλίου του συνδέσμου κατά τας διατάξεις του άρθρου
122, εφόσον ο σύνδεσμος εκτελεί έργα ή παρέχει τας δι άς συνεστήθη υπηρεσίας»
80

Βλ. άρθρο 148, παρ.5 του ΔΚΚ 1954 « Εις τον πρόεδρον του συμβουλίου δια τας

εκτός της έδρας του υπηρεσίας του συνδέσμου μετακινήσεις δύνανται να
καταβάλλωνται

οδοιπορικά

έξοδα

και

ημερήσια

αποζημίωσις

καθοριζόμενα

δι΄αποφάσεως του συμβουλίου του συνδέσμου εγκρινομένης υπό του νομάρχου»
81

Βλ. Νόμος 180/1975 «Περί επαναφοράς εν ισχύι διατάξεων του δια του Ν.Δ.

2888/1954 κυρωθέντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος
συνεπληρώθησαν

και

αντικατεστάθησαν

μέχρι

της

ως ετροποποιήθησαν
20ης

Απριλίου

1967,

συμπληρώσεως ενίων διατάξεων αυτού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», ΦΕΚ Α΄
76

Ο ΔΚΚ 1954 καταστρώνει επίσης και τις βασικές ρυθμίσεις για τον θεσμό των
δημοτικών επιχειρήσεων. Οι Επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 214 και επόμενα του ΔΚΚ 1954 διοικούνται από επιτροπή83 η οποία
αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ως πρόεδρο,
δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους και δύο δημότες που έχουν
εμπειρία στο αντικείμενο της επιχείρησης. Με το άρθρο 28 του ν.4260/1962
(ΦΕΚ Α΄186/12Νοεμβρίου 1962) προβλέπεται ότι μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση στον πρόεδρο της επιτροπής για τις παρεχόμενες στην
επιχείρηση υπηρεσίες84. Η αποζημίωση καθορίζεται από τον Νομάρχη μετά

207/ 29 Σεπτεμβρίου 1975 με τον οποίον τέθηκαν εν ισχύ οι αντίστοιχες διατάξεις
περί εξόδων παράστασης του ΔΚΚ 1954

και ειδικότερα, βλ. άρθρο 116 του

Προεδρικού Διατάγματος 933/13 Δεκεμβρίου 1975 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος»,
ΦΕΚ Α΄ 297/31 Δεκεμβρίου 1975
82

Βλ. άρθρο 111 του ν. 1065/1980 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού

Κώδικα» ΦΕΚ Α΄168/ 24 Ιουλίου 1980
83

Βλ. άρθρο 215 του ΔΚΚ 1954 «1. Αι επιχειρήσεις διοικούνται υπό πενταμελούς

επιτροπής αποτελουμένης εκ του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος

ως

προέδρου, δύο δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων και δύο δημοτών εχόντων πείραν
του αντικειμένου της επιχειρήσεως. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται μετά των
αναπληρωτών τους υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η θητεία της
επιτροπής ακολουθεί την του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Αναπληρωτής του
προέδρου είναι ο αναπληρωτής του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητος. 2.
Μέλη της επιτροπής δεν δύνανται να είναι συγγενείς μεταξύ των εξ αίματος ή
αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ να είναι υπό οιονδήποτε
τίτλον εργολάβοι ή προμηθευταί της επιχειρήσεως ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή
υπάλληλοι ομοειδούς επιχειρήσεως.»
84

Βλ άρθρο 28 του Νομοθετικού Διατάγματος 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων,

αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών»,
ΦΕΚ Α΄186/12 Νοεμβρίου 1962 «Εις το άρθρον 215 του αυτού κώδικος προστίθενται
αι κάτωθι παράγραφοι: «3. Εις τον πρόεδρον της επιτροπής δύνανται να
καταβάλληται, δια τας παρεχομένας εις την επιχείρησιν υπηρεσίας του αποζημίωσις
οριζομένη δι΄ αποφάσεως του νομάρχου, μετά πρότασιν της διοικούσης επιτροπής
της επιχειρήσεως.» «4. Εις τον πρόεδρον και τα μέλη της επιτροπής δύναται να
77

από πρόταση της διοικούσας επιτροπής της επιχείρησης. Εν προκειμένω ο
νομοθέτης δεν θέτει ως προϋπόθεση να μην είναι ο πρόεδρος δήμαρχος ή
πρόεδρος της κοινότητας. Συνεπώς δυνητικά δικαιούται αποζημίωσης ως
πρόεδρος της επιχείρησης και ο δήμαρχος. Επίσης με τη διάταξη του άρθρου
28 του ν.4260/1962 παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης στον
πρόεδρο και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της επιχείρησης για την
συμμετοχή στις συνεδριάσεις. Η αποζημίωση αυτή ορίζεται επίσης με
Απόφαση του Νομάρχη μετά από πρόταση της επιτροπής. Η ίδια διάταξη
ενσωματώθηκε στον δικτατορικό Δημοτικό Κώδικα85 του 1973 καθώς και στον
Δημοτικό Κώδικα86 του 1975.
Η καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης ρυθμίζεται87 με το άρθρο 3, παρ. 7 του ν.1069/1980 πλην όμως
παρέχεται, δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις αυτής, αποζημίωσις
οριζομένη κατά την διαδικασίαν της προηγουμένης παραγράφου»
85

Βλ άρθρο 123, παρ.3 και 4 του Νομοθετικού Διατάγματος 222/1973 «Περί

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», ΦΕΚ Α΄280/5 Οκτωβρίου 1973
86

Βλ άρθρο 210, παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 933/1975«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον

κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος»,
ΦΕΚ Α΄ 297/31 Δεκεμβρίου 1975
87

Βλ. άρθρο 3, παρ.7 του νόμου 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυσιν

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετέυσεως» ΦΕΚ Α 191/ 23 Αυγούστου 1980 «Εις
τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβάλληται δια τας
παρεχομένας εις την επιχείρησιν υπηρεσίας τους, αποζημίωσις οριζομένη φια κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά πρότασιν του
Δοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα ασθενείας ή αδείας πέραν του μηνός, η
αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται εξ ημισείας εις αυτόν και τον αναπληρωτήν του.
Ωσαύτως εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
δύναται να παρέχηται δια την συμμετοχή των εις τας συνεδριάσεις αυτού,
αποζημίωσις. Η αποζημίωσις του Προέδρου, των μελών του εισηγητού και
γραμματέως του Δ.Σ. της επιχειρήσεως καθορίζεται δι αποφάσεως των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών. Δι ομοίας αποφάσεως εκδιδομένης μετά πρότασιν του
Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ορίζεται η πλήρης απασχόλησις εις την
επιχείρησιν ενός εκ των μελών τούτου, επ΄αμοιβή. Κατά τον αυτόν τρόπον
καθορίζονται αι αρμοδιότητες και η αμοιβή του»
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για πρώτη φορά ορίζεται ότι η αποζημίωση ορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου
της επιχείρησης. Η παραπάνω διάταξη που επέτρεπε στον δήμαρχο να
λαμβάνει και αποζημίωση ως πρόεδρος της ΔΕΥΑ αντικαταστάθηκε με τη
διάταξη88 της παρ.9 του άρθρου 8 του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις»-ΦΕΚ Α΄196/12 Σεπτεμβρίου 2000,

η οποία αποκλείει την

αποζημίωση του δημάρχου ως προέδρου της ΔΕΥΑ και θέτει όριο ίσο με το
50% των εξόδων παράστασης του δημάρχου για τον καθορισμό της
αποζημίωσης του προέδρου της ΔΕΥΑ, όταν αυτός δεν είναι ο δήμαρχος
Έξοδα παράστασης προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
ν.3463/2006, δηλαδή του ΔΚΚ του 2006, ο οποίος κατέστρωσε για πρώτη
φορά ολοκληρωμένο σύστημα ρυθμίσεων για την οικονομική και όχι μόνο
88

Βλ. παρ.7 του άρθρου 3 του ν.1069/1980 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8,

παρ. 9 του ν.2839/2000 «Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση
που δεν

είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην

επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων
παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για
κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας
κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω
ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε
αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του
εισηγητή και γραμματέα του

Δ.Σ. της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν
τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με
αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της
αμοιβής του»
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παράμετρο της καταστατικής θέσης των αιρετών, και για τον πρόεδρο και
αντιπρόεδρο

δημοτικού

νομικού

προσώπου89

καθώς

και

δημοτικού

ιδρύματος90 παρότι επί μακρόν χρονικό διάστημα ο νομοθέτης επέμενε 91 στο
89

Βλ. άρθρο 242 του ν.3463/2006 «1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του

διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα
παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες
χιλιάδες ευρώ (300.000 ~). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα
τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
2. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου,
εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση
ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των δημάρχων
ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»
90

Βλ. άρθρο 230 του νόμου 3463/2006 «1. Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού

συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου για οποιαδήποτε υπηρεσία τους προς το ίδρυμα. Μέλη
του διοικητικού συμβουλίου που ανήκουν στο προσωπικό του, με οποιαδήποτε
σχέση, εισπράττουν τις αποδοχές τους. 2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας μπορεί να
καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου του ιδρύματος, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου
έτους υπερβαίνει τα τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €). Τα ανωτέρω έξοδα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου
δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. 3. Στον πρόεδρο, στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, τον
αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της
Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, για κάθε συνεδρίαση και μέχρι
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τρεις μηνιαίως, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος
της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση, ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των
μηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.
Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και
της εκτελεστικής επιτροπής.»
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Πρβλ ενδεικτικά τα άρθρα 135, παρ.1 και 137 του ΔΚΚ 1954, (άρθρο 135, παρ.1)

«Τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται υπό επταμελούς αδελφάτου
απαρτιζομένου εκ του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητος ως προέδρου και έξ
μελών εκλεγομένων υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου», (άρθρο 138) «
1.Το αξίωμα του μέλους του αδελφάτου είναι τιμητικόν και άμισθον.2 Απαγορεύεται εις
τα μέλη του αδελφάτου η επ΄ αμοιβή παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας εις το ίδρυμα»
Άρθρα 126, παρ.1 και 129 του ΔΚΚ 1980, (άρθρο 126, παρ.1) «1.Τα δημοτικά ή
κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από επταμελές αδελφάτο, που απαρτίζεται από τον
δήμαρχον ή τον βοηθό δημάρχου, που ορίζει ο δήμαρχος ή τον πρόεδρον της
κοινότητας ως πρόεδρο, και από άλλα μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το αδελφάτο ως
αντιπρόεδρος του», (άρθρο 129) «1. Το αξίωμα του μέλους του αδελφάτου είναι
τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του αδελφάτου για
οποιαδήποτε υπηρεσίας τους προς το ίδρυμα. Μέλη του αδελφάτου που ανήκουν στο
προσωπικό του, με οποιαδήποτε σχέση, εισπράττουν τις αποδοχές τους. 2. Η διάταξη
τη ςπαρ.3 του άρθρου 112 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή». Η αναφερόμενη
παρ.3 του άρθρου 112 αφορά την παροχή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις
συνεδριάσεις την οποία δικαιούνται και τα μέλη του αδελφάτου του ιδρύματος πλην
του δημάρχου, του βοηθού δημάρχου και του προέδρου της κοινότητας. Το ύψος της
αποζημίωσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρα 191, παρ.1 και 194 του ΔΚΚ 1995 (ΠΔ.410/1995), (άρθρο 191, παρ.1) «1. Τα
δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που
απαρτίζεται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος ή τον
πρόεδρο της κοινότητας, ως πρόεδρο, και από έξι έως δέκα μέλη που εκλέγονται από
το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό
συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.», (άρθρο 195) «1.Το αξίωμα του μέλους του
διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται αμοιβή
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για οποιαδήποτε υπηρεσία τους προς το
ίδρυμα. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ανήκουν στο προσωπικό του, με
οποιαδήποτε σχέση, εισπράττουν τις αποδοχές τους. 2. Η διάταξη της παρ.3 του
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πραγματικό άμισθο του αξιώματος του προέδρου δημοτικού ιδρύματος καθώς
και των υπολοίπων νομικών προσώπων92 του δήμου ή της κοινότητας.
Επίσης κατ΄εφαρμογή των άρθρων 248, παρ.1 και 252 παρ.5 του ΔΚΚ 2006
εκδόθηκαν αντίστοιχα οι Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών που
καθορίζουν το ύψος των εξόδων παράστασης για τον πρόεδρο και
αντιπρόεδρο Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων93 και για τον καθορισμό
αποζημίωσης για τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο των δημοτικών κοινοφελών
επιχειρήσεων94. Κρίσιμη παράμετρος για τον καθορισμό των εξόδων
άρθρου 175 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.» Η διάταξη της παρ.3 του
άρθρου 175 αφορά την αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
92

Βλ ενδεικτικά το άρθρο 203, παρ. 8 του ΔΚΚ 1995 που προβλέπει μόνο την

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού ή
κοινοτικού νομικού προσώπου για τις συμμετοχή στις συνεδριάσεις ως εξής: «Στον
πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από
το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να
καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα,
ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»
93

Βλ Υπουργική Απόφαση 22713/24-4-2007 «Καθορισμός εξόδων παράστασης

των προέδρων και αντιπροέδρων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων» στην οποία
ενσωματώνεται ο παρακάτω πίνακας καθορισμού των ποσών ανά κλίμακα εσόδων.
Συνολικά έσοδα συνδέσμου βάσει
Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου
οικονομικού απολογισμού προηγούμενου
και αντιπροέδρου διοικητικού
έτους (ευρώ)
συμβουλίου συνδέσμου (ευρώ)
από
έως
Προέδρου
Αντιπροέδρου
300.001
1.000.000 από 800 έως 1.400
δεν δικαιούται
από 1.000 έως
1.000.001
5.000.000 1.800
από 500 έως 900
5.000.001
20.000.000 από 1600 έως 3.000 από 800 έως 1.500
από 2.000 έως
από 1.000 έως
20.000.001 και άνω
3.600
1.800
94

Βλ. σχετική ΥΑ 61995/13 -11-2007 «Καθορισμός των ανωτάτων χρηματικών ορίων

αποζημιώσεων προέδρων ή αντιπροέδρων καθώς και μελών των διοικητικών
συμβουλίων κοινοφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων»

με την οποία η

διάταξη του άρθρου 1 ρυθμίζει τα της αποζημίωσης των προέδρων και
αντιπροέδρων

των

δημοτικών

και

κοινοτικών

επιχειρήσεων

ως

εξής

«1.

Καθορίζουµε, ως ανώτατο χρηµατικό όριο της αποζηµίωσης που µπορεί να
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παράστασης των δημοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και κοινωφελών
επιχειρήσεων υπό το καθεστώς του ΔΚΚ 2006 είναι το όριο του 50% των
εξόδων παράστασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας που δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσόν των προαναφερομένων εξόδων παράστασης.

καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου
κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω
παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κατ. εξουσιοδότηση της
παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα
οριζόµενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 2. Για τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο
του διοικητικού συµβουλίου κοινωφελούς κοινοτικής επιχείρησης, ως ανώτατο όριο
της ίδιας αποζηµίωσης καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης
σε πρόεδρο δηµοτικού συµβουλίου δήµου µε τακτικά έσοδα και πληθυσµό ίσα µε της
οικείας κοινότητας, δυνάµει της αναφερόµενης στην παρ. 1 απόφασης.
Με το δεύτερο άρθρο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζονται οι αποζημιώσεις
των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και
ορίζεται ως ανώτατο ποσόν το 4% των εξόδων παράστασης του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 της
Υ.Α.61995/13-11-2007 ορίζει ότι: « 1. Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των
κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο
που λαµβάνει την αποζηµίωση του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να
καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα
- το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται
µηνιαίως ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δηµοτικού συµβουλίου,
δυνάµει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών
που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.
2. Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών κοινοτικών επιχειρήσεων,
εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαµβάνει την αποζηµίωση του
προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε
συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα - το ύψος της οποίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται µηνιαίως ως έξοδα παράστασης σε
πρόεδρο δηµοτικού συµβουλίου δήµου µε τακτικά έσοδα και πληθυσµό ίσα µε της
οικείας κοινότητας, δυνάµει της αναφερόµενης στην παρ. 1 απόφασης.»
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Η ρύθμιση του δικαιώματος καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο
και αντιπρόεδρο των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και ιδρυμάτων95 άργησε να έρθει διότι η μεν συγκρότηση των
δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων συνοδεύτηκε πάντοτε από τον ορισμό του
δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας αλλά και του βοηθού δημάρχου ή
του αντιδημάρχου ως προέδρου, θεωρουμένου ως ex officio καθήκοντός τους
ενώ τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αντίστροφα,
εξαιτίας της παράλειψης του νομοθέτη να ρυθμίσει την καταβολή εξόδων
παράστασης στην περίπτωση όπου ο δήμαρχος, ο πρόεδρος ή ο
αντιπρόεδρος δεν είχε οριστεί πρόεδρός τους, κατά κανόνα δεν οριζόταν μη
κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων ως πρόεδρος.
2.2. Η αντιμισθία
2.2.1. Ο ν.3852/2010 Σταθμός για την εισαγωγή του δικαιώματος της
αντιμισθίας των αιρετών
Η αναγνώριση του δικαιώματος σε αντιμισθία

ήρθε

τελικά με τον

ν.3852/2010, δηλαδή με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Οι αιρετοί των δήμων
και των περιφερειών δικαιούνται πλέον αντιμισθίας, δηλαδή μισθού και
συνεπώς το αξίωμα τους παύει να είναι άμισθο. Με αυτή την ρύθμιση οι
έλληνες αιρετοί εισέρχονται στην ομάδα
95

των ευρωπαίων αιρετών που

Βλ σχετική Υ.Α. 20585/10-4-2007 «Καθορισμός εξόδων παράστασης των

προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών
ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» με την οποία τα έξοδα
παράστασης για τους προέδρους και αντιπροέδρους των ιδρυμάτων και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ο οποίος
ενσωματώνεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ βάσει
οικονομικού απολογισμού προηγούμενου
έτους (ευρώ)
από
Έως
300.001
1.000.000
1.000.001
3.000.000
3.000.001
5.000.000
5.000.001 και άνω
84

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου
και αντιπροέδρου διοικητικού
συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ (ευρώ)
Προέδρου
Αντιπροέδρου
από 600 έως 1.000
από 240 έως 400
από 800 έως 1.200
από 320 έως 480
από 1000 έως 1.400
από 400 έως 560
από 1.600 έως 2.400
από 640 έως 960

αμείβονται με μισθό για την παρεχόμενη από αυτούς υπηρεσία στον
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρετούν. Η τομή είναι σημαντική και
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καταστατική θέση των αιρετών.
Αντιμισθίας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού 96,
δικαιούνται οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Συμβουλίων. Το δικαίωμα δεν συναρτάται με τον πληθυσμό του Δήμου αλλά
γενικεύεται σε όλους τους δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού.
Υπόχρεος για την καταβολή της αντιμισθίας είναι ο Δήμος όπως εξάλλου
ισχύει σε όλες τις χώρες όπου καταβάλλεται η αντιμισθία.
Το ποσόν της αντιμισθίας του Δημάρχου καθορίζεται από τον νομοθέτη με
κριτήριο τον πληθυσμό του Δήμου και ορίζεται ως ποσοστό επί της
αντιμισθίας

του

Γενικού

Γραμματέα

Υπουργείου.

Η

αντιμισθία

των

Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων καθορίζεται ως
ποσοστό επί της αντιμισθίας του Δημάρχου, ισχύει δηλαδή το σύστημα
υπολογισμού που ίσχυε και κατά το σύστημα των εξόδων παράστασης.
Ειδικότερα:
Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων

ο

Δήμαρχος λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου.
Σε Δήμους με πληθυσμό από είκοσι (20.000) χιλιάδες έως εκατό (100.000)
χιλιάδες κατοίκους λαμβάνει ως αντιμισθία ποσόν ίσο με το ογδόντα τοις
εκατό (80%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου
Σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι (20.000) χιλιάδων κατοίκων ο
Δήμαρχος λαμβάνει ως αντιμισθία ποσόν ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%)
των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

96

Για την περιφέρεια βλ. άρθρο 181, παρ.2 ν.3852/2010

« 2. Η αντιμισθία του

περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και
τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
3. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου
καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας
του περιφερειάρχη.»
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Οι Αντιδήμαρχοι όλων των δήμων λαμβάνουν αντιμισθία ίση με το πενήντα
τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει αντιμισθία ίση με το
σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου.
Αντιμισθία ίση με εκείνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει
και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης όπου έχει επιλεγεί.
Οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου την 1η Ιουνίου
2010, περίοδο ψήφισης και θέσης σε ισχύ του ν.3852/2010 ήταν στο σύνολό
τους 5.856,08, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010. Από το ποσόν αυτό ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 4.415 Ευρώ.
Στον βασικό μισθό προστίθεται επίδομα θέσης ύψους 283,36 ευρώ, έξοδα
κίνησης 356,22 ευρώ, έξοδα παράστασης 356,22 και πάγια αποζημίωση 445,
28 ευρώ. Ο νομοθέτης του ν.3852/2010 ορίζει ως κριτήριο βάσης το σύνολο
των πάσης φύσεως αποδοχών δηλαδή του βασικού μισθού και των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων σε αυτόν συνεπώς το ποσόν των 5.856, 08 Ευρώ ή
όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.
Συνεπώς κατά την ψήφιση του ν.3852/2010 η αντιμισθία των αιρετών της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης97 ορίζεται ως εξής:
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων λαμβάνουν
μηνιαία αντιμισθία ίση με το ποσόν των 5.856,08 ευρώ, οι αντιδήμαρχοι
αυτών των δήμων λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με 2.928,04 ευρώ και οι
Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με
2.342,43 Ευρώ.
Οι Δήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό από 20.000 κατοίκους έως 100.000
κατοίκους λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με το ποσόν των 4.684,86 ευρώ,
οι αντιδήμαρχοι αυτών των δήμων λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με
2.342,43 ευρώ και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν
μηνιαία αντιμισθία ίση με 1873,94 Ευρώ.

97

Για τις Περιφέρειες η μηνιαία αντιμισθία του Περιφερειάρχη ανέρχεται στο ποσόν

των 5.856,08 ευρώ ενώ η μηνιαία

αντιμισθία των αντιπεριφερειαρχών και του

προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου ανέρχεται σε 4.392,06 ευρώ.
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Οι Δήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους λαμβάνουν
μηνιαία αντιμισθία ίση με 3.513,63 ευρώ. Οι αντιδήμαρχοι αυτών των δήμων
λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με 1.756,81 ευρώ και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία ίση με 1.405,45 ευρώ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μηνιαία αντιμισθία αυξάνεται κατά 20%
όταν ο αιρετός98 είναι άτομο με αναπηρία όπως ορίζεται στο νόμο.
Τα παραπάνω ποσά είναι ακαθάριστα. Επί αυτών γίνονται κρατήσεις οι
οποίες για τους δημάρχους ανέρχονται περίπου στο 42,2 % των ακαθαρίστων
ποσών της αντιμισθίας.
Οι επακόλουθες μεταβολές του δικαιώματος της αντιμισθίας
Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010 ανέδειξε επιμέρους προβλήματα
τα οποία ο νομοθέτης δεν είχε προβλέψει, όπως η περίπτωση στην οποία το
ποσόν της αντιμισθίας των αιρετών υπολείπεται του ποσού των συνολικών
τους αποδοχών που ελάμβαναν από την θέση εργασίας τους και για την
οποία στο άρθρο 92, παρ.5, ορίστηκε ότι «σε περίπτωση που η αντιμισθία
δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1
του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης
τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το
ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου» . Η εφαρμογή της
διάταξης αυτής, ορίζοντας για όλους ως οροφή το ύψος των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, είχε ως αποτέλεσμα η αντιμισθία του
δημάρχου να υπολείπεται της αντιμισθίας των αντιδημάρχων ή του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου όταν οι αποδοχές της θέσης τους ήταν υψηλότερες
των αποδοχών της θέσης ή της αντιμισθίας του δημάρχου. Τούτο επέφερε
προδήλως ανατροπή στην ratio της βασικής ρύθμισης που διέπει την κλίμακα
της αντιμισθίας των αιρετών.
Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την ρύθμιση της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α΄) με την οποία η παρ. 5 του
άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται και καταστρώνεται κλίμακα για
την οροφή της αντιμισθίας στην περίπτωση που οι αποδοχές της θέσης του
αιρετού είναι μεγαλύτερες της οριζόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 92,
98

Για την περιφέρεια βλ. παρ. 4, άρθρο 181, ν.3852/2010
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του ιδίου νόμου αντιμισθίας ως εξής: α) για τον δήμαρχο η αντιμισθία
αυξάνεται μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
και β) για τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου μέχρι το
ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, χωρίς να υπολογίζεται η
προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος.
Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίστηκε η προαναφερόμενη θεσμική αντινομία
δηλαδή η τυχούσα μεγαλύτερη αντιμισθία του αντιδημάρχου ή του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου από εκείνη του δημάρχου στον ίδιο Δήμο.
Η δραστικότερη πάντως μεταβολή στο καθεστώς της αντιμισθίας που
εισήγαγε ο ν.3852/2010 επήλθε με την ρύθμιση της παρ. 3α του άρθρου 3 του
ν.4051/201299. Με αυτή μειώνεται οριζόντια κατά 10% η οριζόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 αντιμισθία
των δημάρχων και περιφερειαρχών100, μείωση που περιλαμβάνει αναλόγως
και την αντιμισθία των αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου. Δεδομένου ότι έχει επέλθει και μείωση101 των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου της τάξεως του 14,6% το ποσοστό του 10%
προσαυξάνεται με την μείωση αυτή και τελικά η απώλεια στην αντιμισθία των
αιρετών είναι μεγαλύτερη, ανερχόμενη στο 23,15%. Η εφαρμογή μάλιστα της
99

Με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 ορίζεται ότι «

Οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων και
των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή
των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών»
100

Με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.4051/2012 μειώνεται από

75% σε 50% επί της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη η αντιμισθία του Προέδρου του
Περιφερειακού συμβουλίου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «στον αντιπεριφερειάρχη
καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας
του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται
αντιμισθία ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.»
101

Βλ. αρθρο…. Ν.4018/2012 και Απ. Αρ.2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358

Υ.00ΔΔ) Υπ.Οικ. Το σύνολο των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
μειώθηκε στις 5.000 Ευρώ.
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περικοπής του ποσοστού του 10% ίσχυσε αναδρομικά από την 1 η Ιανουαρίου
2012.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2011-1012
ΑΙΡΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

2011

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

5,856.08

5,000

-14.60%

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ 100.000
κατ.

5,856.08

4,500

-23.15%

4,684.86

3,600

-23.15%

3,513.63

2,700

-23.15%

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
100.000 κατ.

2,928.04

2,250

-23.15%

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ 20.000100.000 κατ.

2,342.43

1,800

-23.15%

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ
20.000 κατ.

1,756.81

1,350

-23.15%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
100.000 κατ.

2,342.43

1,800

-23.15%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ 20.000100.000 κατ.

1,873.94

1,440

-23.15%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 20.000
κατ.

1,405.45

1,080

-23.15%

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ 20.000 100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 20.000
κατ.

Νέα μείωση της αντιμισθίας των αιρετών επήλθε και από 1 ης Ιανουαρίου 2013
σε εφαρμογή του εδαφίου 6α της παραγράφου Γ1 του πρώτου άρθρου
ν.4093/2012102 με την οποία το σύνολο των αποδοχών του Γενικού
Γραμματέα

Υπουργείου

μειώνεται

σε

4.750

Ευρώ

(μείωση

5%)

συμπαρασύροντας έτσι την μείωση της αντιμισθίας των αιρετών της τάξεως
αυτής (5%) σε σχέση με τα ποσά του 2012.,
102

6.α. Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της
απόφασης

του

Αναπληρωτή

Υπουργού

Οικονομικών

με

αριθμό

α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των
τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €).
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Με τη διάταξη του εδαφίου 3 της παρ.Γ1 του πρώτου άρθρου του
ν.4093/3012103 μειώνονται στο μισό σε σχέση με το 2012 η αντιμισθία του
Προέδρου

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

καθώς

και

αντιστοίχως

του

Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και
προέδρων των δημοτικών συμβουλίων διαμορφώνεται όπως αποτυπώνεται
στον παρακάτω πίνακα στον οποίο καταγράφεται και η μεταβολή 20012-2013
ΠΙΝΑΚΑΣ2. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ 2012-2013

ΑΙΡΕΤΟΣ

2011

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2013 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

5,856

4,750

-5%

4500

4,275

-5%

3600

3,420

-5%

2700

2,565

-5%

2250

2137

-5%

1800

1710

-5%

1350

1282

-5%

1800

900

-50%

1440

720

-50%

1080

540

-50%

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
20.000 -100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ
20.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ 100.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
20.000-100.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΩΣ 20.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ 100.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
20.000- 100.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
ΕΩΣ 20.000 κατ.

103

Βλ. εδ. 3 της παρ.Γ1 του πρώτου άρθρου του ν.4093/3012 «3. Από 1.1.2013 η

αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.»
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Η μεταβολή της αντιμισθίας από το 2011 όταν εφαρμόστηκε η αρχική διάταξη
της παρ.2 του άρθρου 92 του ν.3852 έως το τρέχον έτος 2013 στο οποίο
εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του ν.4093/2012 αποτυπώνεται στον επόμενο
πίνακα και είναι αξιοσημείωτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ 2011-2013

ΑΙΡΕΤΟΣ

2011

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
20.000 -100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ
20.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ 100.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
20.000-100.000 κατ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΩΣ 20.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ 100.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
20.000- 100.000 κατ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ
ΕΩΣ 20.000 κατ.

Τα

αναφερόμενα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2013 2011-2013

5856.1

4750

-18.88%

5856.1

4275

-26.99

4684.9

3420

-26.99

3513.6

2565

-26.99

2928

2137

-26.99

2342.4

1710

-26.99

1756.8

1282

-26.99

2342.4

900

-61.57

1873.9

720

-61.57

1405.5

540

-61.57

παραπάνω

ποσά

είναι

ακαθάριστα,

δηλαδή

περιλαμβάνονται σε αυτά και οι πάσης λογής κρατήσεις. Οι κρατήσεις αυτές
όσον αφορά τον Δήμαρχο ανέρχονται σε 42,2% δηλαδή σε 22,2 % διάφορες
κρατήσεις

και

20%

παρακράτηση

φόρου.

Οι

κρατήσεις

για

τους

αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου είναι μικρότερες
εκείνων του δημάρχου αλλά όχι κατά πολύ. Συνεπώς το τελικό καθαρό ποσόν
που αποδίδεται στον αιρετό είναι κατά πολύ λιγότερο των
91

ως άνω

αναφερομένων. Ενδεικτικά για το έτος 2013 οι κρατήσεις και το καθαρό ποσόν
που αποδίδεται από τον δημοτικό ταμία στον Δήμαρχο αποτυπώνεται κατά
κλίμακα στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ4: ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2013

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ 100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
20.000 -100.000 κατ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΩΣ 20.000 κατ.

4275

1804,05

2470,95

3420

1443,24

1976,76

2565

1082,43

1482,57

Όπως θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο από το καθαρό αυτό ποσόν της
αντιμισθίας ο δήμαρχος πρέπει να πληρώσει εφόσον έχει επιλέξει την
αντιμισθία εάν είναι δικαιούχος της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του
ν.3852/2010 τις εισφορές εργαζομένου στο ασφαλιστικό του ταμείο ή εάν είναι
ελεύθερος επαγγελματίας και δεν έχει επαρκές εισόδημα από την άσκηση του
επαγγέλματός του από το καθαρό ποσόν της αντιμισθίας θα καταβάλει τις
εισφορές στο ασφαλιστικό του ταμείο. Συνεπώς το απολύτως καθαρό ποσόν
μειώνεται ακόμη περισσότερο.
Καίρια και αξιοσημείωτη τομή επιχείρησε να καταστρώσει ο νομοθέτης του
ν.4051/2012, με τη διάταξη104 του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 3, στο πλαίσιο
104

Βλ. ολόκληρη τη διάταξη του εδ. ε΄της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4051/2012 «ε. Η

παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι
δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και οι
πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το
δήμο.
Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής:
92

της γενικής και οριζόντιας μείωσης των δημοσίων δαπανών που διέπει την
λογική του παρεμβαίνει δραστικά στο σύστημα διακυβέρνησης των δήμων
διακρίνοντας δύο κατηγορίες αντιδημάρχων: τους «άμισθους» και τους
δικαιούχους

αντιμισθίας.

Συγκεκριμένα

διατηρώντας

το

ίδιο

αριθμό

αντιδημάρχων105 ορίζεται ότι: «Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο
(2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας
οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8)
οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά
(7) και από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8). Σε δήμους άνω των 200.000
κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.»
Η ρύθμιση αυτή επιφέρει ρωγμή στο σύστημα διακυβέρνησης των δήμων που
κατέστρωσε ο νομοθέτης του ν.3852/2010 αλλά εν πολλοίς και το προϊσχύσαν
δημοτικό δίκαιο, ο ν.3463/2006. Η αρχική πρόθεση του νομοθέτη για μείωση
του αριθμού των αντιδημάρχων στόχευε ευθέως στην μείωση των δαπανών
αντιμισθίας των αιρετών και υπήρξε προϊόν βιαστικής και αυθαίρετης
πολιτικής επιλογής διότι παρέβλεψε την ratio της δομής του συστήματος
διακυβέρνησης των δήμων και ειδικότερα του θεσμού του αντιδημάρχου
δεδομένου ότι ο αριθμός των αντιδημάρχων στον ν.3852/2010 προέκυψε και
ως συνέπεια της ανάγκης να ανταποκρίνεται το σύστημα διακυβέρνησης στην
διαδικασία μετάβασης από τους επι μέρους καταργηθέντες δήμους και
Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1), έως
τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι
τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως
δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8).
Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται
αντιμισθίας.
Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση
του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010.»
στ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ε΄, ορίζεται η 1.1.2013».
105

Με το άρθρο 9 του ν.4147/2013 προστέθηκε εδάφιο ως εξής «Στον αριθμό των

αντιδημάρχων

που

δικαιούνται

αντιμισθίας,

κατά

το

προηγούμενο

εδάφιο,

προστίθενται οι αντιδήμαρχοι που ορίζονται κατά το άρθρο 207» πρόκειται για τους
αντιδημάρχους που ορίζονται στις νησιώτικες δημοτικές κοινότητες.
93

κατόπιν δημοτικές ενότητες στον ενιαίο δήμο του ν.3852/2010. Η αρχική αυτή
επιλογή του νομοθέτη υποτιμήθηκε και παραβλέφθηκε χωρίς στην θέση της
να οργανωθεί ένα αποδοτικότερο και κυρίως συμβατό με την μεταβατική
περίοδο της διοικητικής και θεσμικής ολοκλήρωσης των νέων δήμων σύστημα
διακυβέρνησης.
Η τελική επιλογή της διατήρησης του συνολικού αριθμού των αντιδημάρχων
αλλά του περιορισμού των δικαιούχων αντιμισθίας περίπου στο 60% του
συνολικού αριθμού ανά δήμο ενώ καταστρώθηκε ως ανταπόκριση στη
διαμαρτυρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων δεν

φαίνεται να θεραπεύει

αποτελεσματικά την αρχική ρωγμή που επιφυλάχθηκε στο δημοτικό σύστημα
διακυβέρνησης.
Η επιλογή αυτή σε τελική ανάλυση είναι απολύτως ενταγμένη στην οριζόντια
και ισοπεδωτική λογική των οριζοντίων μειώσεων στη δημόσια δαπάνη αλλά
επίσης είναι απολύτως αντίθετη με την αναγκαιότητα ενός λειτουργικού
συστήματος διακυβέρνησης των δήμων κατά την τρέχουσα μεταβατική
περίοδο της συγκρότησή τους.
Ο νομοθέτης επανήλθε με τον νόμο 4147/2013, άρθρο 3 με την οποία
αντικαθιστά εκ νέου την παράγραφο 5 του άρθρου 92 του ν.3852/2010
εισάγοντας πλέον το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της αντιμισθίας ή των
αποδοχών της θέσης του δικαιούχου της ειδικής άδειας της παραγράφου 1
του άρθρου 93 αιρετού, δηλαδή του δημάρχου, αντιδημάρχου η προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου. Ορίζεται συγκεκριμένα ότι «Τα αιρετά όργανα της
παρ.1 του άρθρου 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του άρθρου 93 για
όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις
πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος
άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται
αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Σε
κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές
εισφορές

εργοδότη

όπου

αυτές

προβλέπονται,

βαρύνουν

τον

προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα,
εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την
αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη
σύνταξή τους. Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός
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αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων
τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στον φορέα της οργανικής
τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος
επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από
της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της
προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης».
Με την νέα ρύθμιση ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των
επιλεγεισών αποδοχών παγιώνοντας έτσι την παρέκκλιση από την αρχή που
εισήγαγε ο νομοθέτης του ν.3852/2010 σχετικά με την υπαγωγή της
αντιμισθίας των αιρετών στην αντιμισθία του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Η εισαγωγή του δικαιώματος επιλογής σε σχέση με την υποχρεωτικότητα της
τροποποιηθείσας ρύθμισης που είχε διαμορφωθεί με το άρθρο 10 του
ν.4018/2012 που όριζε ότι καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση οι τυχόν
υψηλότερες της αντιμισθίας αποδοχές της θέσης ελάχιστα μεταβάλλει την
κατάσταση, διότι είναι μάλλον απίθανο ο αιρετός να επιλέξει το μικρότερο
ποσόν της αντιμισθίας όταν μπορεί να επιλέξει το μεγαλύτερο ποσόν, εκείνο
των πλήρων αποδοχών της θέσης του.
Τέλος αναιρείται παντελώς η δικαιολογητική βάση

της διάκρισης σε

έμμισθους και άμισθους αντιδημάρχους, δηλαδή η μείωση των δημοσίων
δαπανών, αφού οι Δήμοι αναλαμβάνουν την καταβολή του μισθού της
οργανικής θέσης του «άμισθου» αντιδημάρχου. Στην ουσία πρόκειται

για

μετακύληση όλου του κόστους της μισθοδοσίας των αντιδημάρχων στον Δήμο
και μάλιστα με κόστος ενδεχομένως υψηλότερο από εκείνο που αντιστοιχούσε
στην αντιμισθία.

Ασφαλιστικά Δικαιώματα και ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών
2.3.1. Η αρχική βασική ρύθμιση του ν.3852/2010
Ο νομοθέτης του ν.3852/2010 επιχειρεί να θέσει σταθερούς και ενιαίους
κανόνες για την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αιρετών
που λαμβάνουν αντιμισθία καθώς και ευρύτερα εκείνων που δικαιούνται και
κάνουν χρήση της ειδικής άδειας των άρθρων 92 και 183 του ιδίου νόμου.
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Ειδικότερα για τους αιρετούς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης ο
νομοθέτης καταστρώνει τις ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε τρεις
κατευθύνσεις.
Πρώτον, καταστρώνει την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
δημάρχων που υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3852/2010 να
απέχουν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα εφόσον ο Δήμος έχει
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση προβλέφθηκε η
διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα ισχύει το
επαγγελματικό ασυμβίβαστο και όρισε ως υπόχρεο τον δήμο για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ταμείο

επαγγελματικής

ασφάλισης του δημάρχου. Για την εξειδίκευση της διαδικασίας καταβολής
των εισφορών εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Εσωτερικών. Οικονομικών και
Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθμίσουν με Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως
ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του ν.3852/2010.
Δεύτερον, καταστρώνει την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
αιρετών που λαμβάνουν αντιμισθία και κάνουν χρήση της ειδικής άδειας του
άρθρου 93 του ν. 3852/2010, δηλαδή το σύνολο των υπολοίπων δημάρχων
(σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων ) των αντιδημάρχων και
των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων

και των προέδρων των

συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων106.
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Βλ. άρθρο 93, παρ.3 και 4 του ν.3852/2010 « 3. Οι εισφορές επί των αποδοχών

της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο
αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που
αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο
προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου»
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η
διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.»
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Τρίτον, καταστρώνει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους
αιρετούς που δικαιούνται ειδικής άδειας 60 ή 30 ημερών, για το χρονικό
διάστημα της απουσίας τους από την θέση εργασίας107.
Όσο ίσχυε το επαγγελματικό ασυμβίβαστο του άρθρου 16 του ν.3852/2010 το
οποίο καταργήθηκε με τον ν.4111/2013, η διασφάλιση της καταβολής των
εισφορών από τον δήμο για όλους τους αιρετούς που δικαιούνται αντιμισθίας
ή ειδικής άδειας ήταν γενικευμένη δηλαδή αφορούσε και τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Μετά την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου η
διασφάλιση αυτή διαβαθμίζεται λειτουργώντας προνομιακά για τους αιρετούς
που είναι υπάλληλοι ή εργαζόμενη με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010 για την προστασία των
ασφαλιστικών

δικαιωμάτων

που

απορρέουν

από

την

επαγγελματική

κατάσταση ή την θέση εργασίας του δικαιούχου αιρετού ρυθμίζεται με την
εκδοθείσα βάσει της εξουσιοδότησης του άρθρου 93, παρ.4 ΚΥΑ των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης την με
αριθμό19165/18-4-2011. Με την ίδια ΚΥΑ ρυθμίζονται και τα αναλόγως
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Άρθρο 93, παρ.5 ν.3852/2010 «5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος
χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60)
ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση
ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες
προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος,
επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα
(60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και
τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική
άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή
χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα
χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.»
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αναφερόμενα στο άρθρο 183 του ν.3852/2010 για τους δικαιούχους αιρετούς
της Περιφέρειας108.
Δικαιούχοι των ρυθμίσεων της ως άνω ΚΥΑ είναι: Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι,
πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, συμπαραστάτες του
δημότη και της επιχείρησης, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, πρόεδροι
περιφερειακών συμβουλίων όλων των περιφερειών, συμπαραστάτες του
πολίτη και της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών και των
υποκείμενων

στο

επαγγελματικό

ασυμβίβαστο

διακρινόμενοι

σε

δύο

κατηγορίες :
α) Υπάλληλοι του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων
ή επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος
β) εργαζόμενοι σε λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πχ ιδιωτικές
εταιρίες κάθε μορφής.
Ο Δήμος ή η Περιφέρεια

αποδίδει στους αντίστοιχους φορείς κύριας και

επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων αιρετών των κατηγοριών α και ως
εξής:
Για τους δικαιούχος της κατηγορίας α)
Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον ασφαλισμένο αιρετό (εισφορές
εργαζομένου) υπολογιζόμενο με βάσει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές της
οργανικής

θέσης

καταβάλλεται

στο

δημόσιο

ή

τους

αντίστοιχους

ασφαλιστικούς φορείς από τον δήμο (ή την Περιφέρεια αντίστοιχα). Το
ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον εργοδότη υπολογιζόμενο επί των
τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής θέσης καταβάλλεται στο δημόσιο
ή στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς από τον φορέα της οργανικής
θέσης του αιρετού.
Ο αιρετός προσκομίζει στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου βεβαίωση των
εκάστοτε τακτικών μηνιαίων αποδοχών
108

της οργανικής θέσης στην οποία

Βλ. άρθρο 182, παρ.7 του ν.3852/2010 «7. Οι ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών

οργάνων της παραγράφου 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας.
Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 1 το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας.»
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απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσόν των εισφορών που βαρύνουν
τον ασφαλισμένο έτσι ώστε να καταβληθεί το ποσόν αυτό όπως ορίζει η
Απόφαση.
Για τους δικαιούχους της κατηγορίας β)
Εφόσον οι ασφαλισμένοι αιρετοί είναι

εργαζόμενοι στα λοιπά (ιδιωτικά)

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο Δήμος ( ή η Περιφέρεια) καταβάλλει στο δημόσιο και στους αντίστοιχους
φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο τις εργοδοτικές όσο και τις
εισφορές του ασφαλισμένου (σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών).
Η καταβολή των εισφορών (εννοείται εν προκειμένων εκείνων που βαρύνουν
τον ασφαλισμένο) και στις δύο κατηγορίες δεν βαρύνει την αντιμισθία, δηλαδή
δεν παρακρατείται από την αντιμισθία το ποσόν που αντιστοιχεί στις
υποχρεώσεις του δήμου προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η επισήμανση αυτή
είναι ίσως περιττή υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης ΚΥΑ και του
ν.3852/2010 διότι είναι προφανές ότι περιλαμβάνονται στις κρατήσεις που
συνοδεύουν την αντιμισθία.
Η υποχρέωση του Δήμου (ή της Περιφέρειας) διέπεται από την ισχύουσα για
κάθε ασφαλιστικό ταμείο και σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία
διαδικασία, δηλαδή οι εισφορές πρέπει να καταβάλλονται στην προβλεπόμενη
προθεσμία και με τον προβλεπόμενο τύπο.
Οι νέες ρύθμίσεις του ν.4093/2012 και του ν.4147/2013
Το καθεστώς των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 τροποποιήθηκε με τα
εδ.η’

της υποπαραγράφου Β της παρ. Β του άρθρου πρώτου του

ν.4093/2012

μεταβάλλοντας κρίσιμες επιλογές ως προς τους υπόχρεους

καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών καταστρώνοντας ρωγμή στην αρχική
βασική κατεύθυνση του νομοθέτη που δεν μετέφερε στον ίδιο τον
ασφαλισμένο αιρετό την υποχρέωση να καταβάλει ο ίδιος, εξ ιδίων πόρων,
τις αναλογούσες σε αυτόν ασφαλιστικές εισφορές.
Ειδικότερα η νέα και ισχύουσα νομοθεσία έχει ως εξής:
Το εδ. η, υποπ.Β1 της Β παρ. του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 ορίζει
ότι: «Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου των προσώπων της παρ.1 των
άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 βαρύνει τους ίδιους»
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Επομένως: 1) Στην περίπτωση που ο αιρετός δήμαρχος επιλέξει την
αντιμισθία, η παρακράτηση των εισφορών γίνεται από την αντιμισθία. Ο
Δήμος υποχρεούται στην καταβολή της εισφοράς του εργοδότη η οποία
υπολογίζεται επί των ως άνω αποδοχών του αιρετού. Επιπλέον, ο δήμαρχος
υποχρεούται στην καταβολή κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ και Τ.Π.Δ.Υ. 3% και 1%
αντίστοιχα επί της αντιμισθίας. 2) Στην περίπτωση που ο αιρετός δήμαρχος
επιλέξει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης, η παρακράτηση των
εισφορών γίνεται από τις αποδοχές αυτές.
Ο Δήμος υποχρεούται στην καταβολή της εισφοράς του εργοδότη η οποία
υπολογίζεται επί των ως άνω αποδοχών του αιρετού.
Με το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 256, Α,
31/12/2013 η οποία ενσωματώθηκε στον ν.4147/2013 και ειδικότερα στο
άρθρο 3109 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου
92 του ν.3852/2010 όπως ίσχυε και στην νέα διάταξη ορίζονται μεταξύ των
άλλων ότι «σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι
109

Βλ. άρθρο 3 του ν. 4147/2013 «5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του άρθρου 93,

στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του άρθρου 93 για όλο το διάστημα της θητείας
τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους
θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου.
Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν
τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του
οικείου ΟΤΑ.
Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το
δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι
αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με
δήλωσή τους στο Δήμο και στον φορέα της οργανικής τους
θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής
λαμβάνει

χώρα

εντός

αποκλειστικής

προθεσμίας

είκοσι

ημερών

από

της

δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας,
διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης».
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ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Συνεπώς σε όλες πλέον τις περιπτώσεις,
ανεξαρτήτως της

μορφής του εργοδότη, δηλαδή εάν είναι δημόσιος ή

ιδιωτικός τομέας οι εργοδοτικές βαρύνουν τον δήμο και καταβάλλονται από
αυτόν. Δηλαδή και όταν ακόμη ο αιρετός επιλέξει αντί της αντιμισθίας τις
αποδοχές της οργανικής θέσης οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές
καταβάλλονται από τον δήμο.
Στην περίπτωση που ο αιρετός δήμαρχος δεν επιλέξει την αντιμισθία, δεν θα
υποβάλλεται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΥ και
επομένως ο χρόνος θητείας του στη θέση του δημάρχου από τη διακοπή της
αντιμισθίας και μετά δεν θα λογίζεται ως συντάξιμος στους ως άνω φορείς.
2.4 Η χορηγία των Δημάρχων
Ο θεσμός της χορηγίας των Δημάρχων, δηλαδή της απονομής χρηματικού
βοηθήματος μετά την λήξη της θητείας τους και σύμφωνα με τα ισχύοντα όταν
συμπληρωθεί το προβλεπόμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας, έχει ως
αφετηρία τον «Κατοχικό» Νόμο 91/1943, ΦΕΚ 129 Α/13-5-1943 «Περί
κωδικοποιήσεως πασών των περί χορηγίας εις διατελέσαντας Δημάρχους
ισχυουσών διατάξεων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως αυτών».
Εξαρχής πάντως της χορηγίας αυτής και για την χρηματοδότησή της είχαν
προηγηθεί κρατήσεις από την αντιμισθία ή τα έξοδα παράστασης και υπό την
αυτήν έννοια προσιδιάζει περισσότερο ως «σύνταξη» παρά ως

τιμητική

απονομή ή προνόμιο. Ο χαρακτηρισμός του αξιώματος του Δημάρχου ως
τιμητικού και άμισθου πρόκρινε τον τύπο της τιμητικής χορηγίας και όχι της
συμπληρωματικής σύνταξης.
Το γεγονός της απονομής της χορηγίας, παρότι μπορεί να κατοχυρωθεί ως
δικαίωμα, αμέσως μετά την λήξη της θητείας, μόνο όταν συμπληρωθεί, κατά
κανόνα, το προβλεπόμενο έτος της συνταξιοδότησης αναιρεί την λειτουργίας
της ως μέτρου επανένταξης στην επαγγελματική δραστηριότητα, χαρακτήρα
που θα είχε εάν η απονομή της λάμβανε χώρα αμέσως μετά την λήξη της
θητείας όταν ο αιρετός, ιδίως όταν δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή δεν
έχει

μόνιμη

θέση

εργασίας,

βρίσκεται

σε

αναζήτηση

εργασίας

ή

επαναδραστηριοποίησης ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως επιχειρηματίας,
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τότε η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται με την χορηγία θα βοηθούσε την
ομαλότερη επαγγελματική επανένταξη.
Αφετηρία λοιπόν της χορηγίας ο νόμος του νόμου 91/1943 της χορηγίας είχε
προηγηθεί η ίδρυση του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημάρχων με τον Αναγκαστικό
Νόμο της 19ης Νοεμβρίου 1935, ΦΕΚ 568 Α΄/ 19-11-1935, «περί ιδρύσεως
Ταμείου Ασφαλίσεως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων» το οποίο
καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ.1 του ν.91/1943 (αναδρομική
κατάργηση από 1η Δεκεμβρίου 1940). Έως την έναρξη λειτουργίας του
Ταμείου ο νομοθέτης με άλλον Α.Ν. της 19ης Νοεμβρίου 1935 «περί
συντάξεως

διατελεσάντων

Δημάρχων

και

Προέδρων

Κοινοτήτων»

θεσμοθέτησε το δικαίωμα της συντάξεως προς τους διατελέσαντες για
περισσότερα από δέκα χρόνια Δημάρχους και μόνο

και μάλιστα για μεν

συμπληρώσαντες το 65ο έτος η σύνταξη ισούται με το ένα τρίτο των εξόδων
παράστασης του Δημάρχου στον Δήμο όπου υπηρέτησαν ενώ για τους
συμπληρώσαντες το 70ο έτος η σύνταξη ισούται με το ήμισυ των εξόδων
παράστασης του Δημάρχου. Η σύνταξη καταβάλλεται από τον Δήμο στον
οποίο υπηρέτησαν. Εν συνεχεία η δαπάνη θα αναλαμβανόταν από το Ταμείο
το οποίο όμως καταργήθηκε σε λίγο χρόνο.
Κατά το οριζόμενα στην παράγραφο άρθρο 1 του ν.91/1943 «Οι από 1ης
Ιανουαρίου 1925 διατελέσαντες ή εφεξής διατελούντες δήμαρχοι, έχοντες
οκταετή

πλήρη

υπηρεσίαν

δημάρχου

απομακρυνόμενοι,

οπωσδήποτε,

εφ΄όσον δεν καταδικάστηκαν δι΄ αδίκημα στρεφόμενον κατά της περιουσίας
του Δήμου και των δημοτικών αγαθοεργών Ιδρυμάτων , δικαιούνται , ισοβίως,
μηνιαίας χορηγίας». Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 3 του ως άνω
νόμου «1. Το ποσόν της μηνιαίας βασικής χορηγίας συνίσταται εις τόσα
τριακοστά του μέσου ότου των εξόδων παραστάσεως του δικαιούχου, των
εικοστεσσάρων τελευταίων μηνών, όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του
Δημάρχου και των κατά το άρθρο 2 υπηρεσιών. Μέσος όρος ανώτερος των
10.000 δραχμών περιορίζεται εις δραχμάς 10.000, εν οίς δε Δήμοις, κατά τα
οικονομικά

έτη

1939-40

και

1940-41

παρείχοντο,

μηνιαίως,

έξοδα

παραστάσεως Δημάρχου ελάσσονα των 10.000 δραχμών, κατά μέσον όρον, ο
κατά το προηγούμενον εδάφιον εξευρισκόμενος μέσος όρος περιορίζεται εις
δραχμάς 7.000. 2 Το κατά την συγκεφαλαίωσιν των ετών υπηρεσίας έλαττον
των 12 μηνών διάστημα λογίζεται πλήρες έτος εάν είναι τουλάχιστον ίσον προς
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έξ μήνας. 3. Εν πάση περιπτώσει το ποσόν της βασικής χορηγίας δεν δύναται
να είναι κατώτερον των χιλίων ουδέ ανώτερον των οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων δραχμών μηνιαίως.» Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 «η
πληρωμή της χορηγίας άρχεται από της επομένης της εκ της υπηρεσίας
απομακρύνσεως του Δημάρχου»
Ως προς την «χρηματοδότηση» της χορηγίας το άρθρο 11 του νόμου 91/1943
ορίζει ότι «Προς αντιμετώπισιν των εκ της εφαρμογής του παρόντος νόμου
δαπανών των δήμων επιβάλλεται υπέρ τούτων κράτησις 5% επί των εξόδων
παραστάσεως των δημάρχων. 2. Το προϊόν της κατά την προηγουμένην
παράγραφον ενεργουμένης κρατήσεως αποτελεί πόρον του δια του άρθρου 32
του υπ. Αριθμόν 1827/1942 Ν.Δ. ιδρυθέντος Ταμείου Συντάξεων Δημοτικών
Υπαλλήλων, από της ενάρξεως της λειτουργίας του Ταμείου τούτου. Εκ του
Ταμείου τούτου, και από της ορισθησομένης δια Δ/τος χρονολογίας,
καταβάλλεται η χορηγία εις τους δικαιούχους πρώην Δημάρχους, εξαιρέσει της
παρεχομένης εις πρώην δημάρχους αργούντων Δήμων, δι ούς έχει εφαρμογή
η παρ.6 του άρθρου 1 του παρόντος Νόμου μέχρι λήξεως της εμπολέμου
καταστάσεως και καταργήσεως των κατά το άρθρο 2 του υπ. Αρι.1407/2942
Ν.Δ. οικείων λ/σμών)»
Συνοψίζοντας, ο ιδρυτικός της χορηγίας κατοχικός νόμος 91/1943 θεμελίωνε
το δικαίωμα για όσους συμπλήρωναν οκταετή θητεία, η χορηγία καταβάλλεται
ευθύς μετά την λήξη της θητείας και πληρώνεται από το Ταμείο Συντάξεων
Δημοτικών Υπαλλήλων κατόπιν κρατήσεων ύψους 5% επί των μηνιαίων
εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Το νομικό καθεστώς της χορηγίας τροποποιήθηκε μερικώς με διατάξεις του
ν.4506/1966, ΦΕΚ 56 Α΄/ 12-3-1966 «τροποποιήσεως και συμπληρώσεων
των

περί

συντάξεων

των

Υπαλλήλων

των

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοικήσεως και περί χορηγίας Δημάρχων και άλλων τινών διατάξεων».
Κυριότερες μεταβολές είναι στον τρόπο υπολογισμού της χορηγίας110 και στην

110

Βλ. άρθρο 17 του ν.4507/1966, «Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Νόμου

91/1043 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το ποσόν της μηνιαίως βασικής χορηγίας
συνίσταται εις τόσα εικοστά πέμπτα των εκάστοτε καταβαλλομένων μηνιαίως εξόδων
παραστάσεως εις τον εν ενεργεία Δήμαρχον του Δήμου, όστις υποχρεούται εις την
καταβολήν της χορηγίας, όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του Δημάρχου και των εν
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επέκταση του δικαιώματος σε Δημάρχους με επταετή θητεία αλλά επί πλέον
και με τετραετή δημοτικού συμβούλου ή προέδρου κοινότητας 111. Στην
περίπτωση αυτή μάλιστα η χορηγία εξισούται με την παρεχόμενοι στον
Δήμαρχο με οκταετή θητεία. Επίσης ρυθμίζονται θέματα χορηγίας και προς
την χήρα ή τα νόμιμα τέκνα δικαιούμενου Δημάρχου112.
Ο νόμος 293/1976, ΦΕΚ 82 Α/ 10-4-1976 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί χορηγίας δημάρχων διατάξεων» δεν επέφερε
δραστικές μεταβολές στο νομικό πλαίσιο της χορηγίας, κυρίως ρύθμισε
ζητήματα αποκατάστασης των διωχθέντων από το δικτατορικό καθεστώς της
επταετίας αιρετών
Η ριζικότερη μεταβολή του νομικού πλαισίου της χορηγίας των αιρετών
επήλθε με τις διατάξεις του νόμου 1205/1981, ΦΕΚ 249 Α/249/10-9-1981
«Περί χορηγίας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των υπαλλήλων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων τινών διατάξεων» δεδομένου
άρθρω 2 υπηρεσιών. Χορηγίαι κανονισθείσαι κατά το παρελθόν ή κανονισθησόμεναι
εφεξής, αναπροσαρμόζονται κατά τα διατάξεις του παρόντος, δι΄αποφάσεως του
Υπουργού Εσωτερικών, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων. Εν ουδεμία περιπτώσει η
κατά τα διατάξεις του παρόντος κανονιζομένη χορηγία δύνανται να είναι κατωτέρα της
χορηγίας, ήν ελάμβανεν ο δικαιούχος κατά τας προ της ισχύος του παρόντος
διατάξεις»
111

Βλ. άρθρο 20 του ν.4507/1966 «Εις το άρθρον 1 του Νόμου 91/1943 προστίθεται

παράγραφος, ισχύουσα αφ΄ής ίσχυσεν ο Νόμος 91/1943, έχουσα ούτω: «της
ανωτέρω χορηγίας δικαιούνται και οι διατελέσαντες ή εφεξής διατελούντες Δήμαρχοι,
έχοντες επταετή υπηρεσίαν Δημάρχου και τετραετή τοιαύτην Δημοτικού Συμβούλου ή
Προέδρου Κοινότητος, του ποσού της μηνιαίας βασικής χορηγίας υπολογιζομένου εν
τη περιπτώσει ταύτην εις οκτώ εικοστά πέμπτα (8/25) των εκάστοτε καταβαλλομένων
μηνιαίως εξόδων παραστάσεως εις τον εν ενεργεία Δήμαρχον του Δήμου, όστις
υποχρεούται εις την καταβολήν της χορηγίας»
112

Βλ. άρθρο 21, παρ.1 του ν.4507/1966 «Η χήρα και τα νόμιμα ή νομιμοποιημένα

τέκνα του δικαιωθέντος ή δικαιούμενου χορηγίας δημάρχου έχουσι δικαίωμα
χορηγίας εκ του οικείου δημοτικού ταμείου υπό τας εκάστοτε προϋποθέσεις, υφ άς
έχουσι δικαίωμα συντάξεως η χήρα και τα τέκνα του τακτικού δημοτικού υπαλλήλου,
εφαρμοζομένων των περί συντάξεως δημοτικών υπαλλήλων διατάξεων»
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ότι επέκτεινε για πρώτη φορά την χορηγία του Δημάρχου και στους
Προέδρους των Κοινοτήτων113 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ ανάλογη της
ρύθμισης του άρθρου 1 του ν.91/1943. Ορίστηκε κατώτερο και ανώτερο όριο
του ποσού της χορηγίας, ρύθμισε θέματα συμψηφισμού χορηγίας και
συντάξεως ή άλλων χορηγιών και βοηθημάτων από το δημόσιο114, ορίζεται το
Ταμείο Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων ως αρμόδιο να παρέχει την

113

Βλ. άρθρο 3 του ν. 1205/1981 «Οι από 1ης Ιανουαρίου 1925 διατελέσαντες ή

εφ΄εξής διατελούντες Πρόεδροι Κοινοτήτων, έχοντες οκταετή πραγματική υπηρεσία
Προέδρου Κοινότητος, απομακρυνόμενοι οπωσδήποτε της υπηρεσίας, δικαιούνται
ισοβίως μηνιαίας χορηγίας. Δεν αναγνωρίζεται τόσον δια την θεμελίωσιν του
δικαιώματος επί της χορηγίας, όσο και δια την επαύξησιν του ποσού ταύτης ο χρόνος
υπηρεσίας μέχρι 11.10.1944 δια τους μέχρι της ημερομηνίας ταύτης διατελέσαντας
Προέδρους Κοινοτήτων, εξαιρέσει των εκλεγέντων κατά τας προ της ανωτέρω
ημερομηνίας δημοτικάς και κοινοτικάς εκλογάς και μόνον δια το μέχρι λήξεως του
χρόνου της οικείας δημοτικής και κοινοτικής περιόδου χρονικόν διάστημα. 2 Το
ποσόν της μηνιαίας χορηγίας συνίσταται εις τόσα εικοστά πέμπτα των εκάστοτε
καταβαλλομένων μηνιαίως εξόδων παραστάσεως εις τον εν ενεργεία Πρόεδρον της
οικείας κοινότητος όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του Προέδρου. 3 Το κατά
συγκεφαλαίωσιν των ετών υπηρεσίας έλαττον των 12 μηνών διάστημα λογίζεται
πλήρες έτος αν είναι τουλάχιστον ίσον προς 6 μήνας»
114

Βλ. άρθρο 2, παρ.2 του ν.1207/1981, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 6 του

ν.91/1943 η παράγραφος 1 του οποίου τροποποιείται ως εξής; «Η χορηγία δεν
καταβάλλεται εις ην περίπτωσιν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξιν ή χορηγίαν ή
αποδοχάς εν γένει εκ του Δημοσίου Ταμείου ή Ταμείου Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου, ων το ποσόν, μεμονωμένως ή αθροιστικώς, εφόσον συντρέχει
περίπτωσις, λαμβανόμενο υπερβαίνει τον εκάστοτε βασικόν μισθόν των υπαλλήλων
επί βαθμώ 2ω της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας μεθ΄ολοκλήρου του επιδόματος
χρόνου υπηρεσίας. Εάν το ποσόν συντάξεως ή χορηγίας είναι έλασσον του ποσού
τούτου, ο δικαιούχος λαμβάνει ολόκληρον την χορηγίαν εάν αύτη, ομού μετά του εκ
της συντάξεως ή χορηγίας ποσού, δεν υπερβαίνη το κατά το ανωτέρω ποσόν, άλλως
λαμβάνει την διαφοράν μέχρι συμπληρώσεως του εν λόγω ποσού. Αι διατάξεις της
παρούσης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογήν εάν ο δικαιούχος της χορηγίας
λαμβάνη πολεμικήν ή προσωπικήν σύνταξιν ή σύνταξιν εκ νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, εφ΄οσον αύτη δεν εχορηγήθη δια παρασχεθείσαν εις τούτο
έμμισθον υπηρεσίαν»
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χορηγία η οποία μάλιστα ξεκινά από την λήξη της θητείας του Προέδρου 115,
όπως εξάλλου και του Δημάρχου και ορίζεται κράτηση 10% επί των εξόδων
παράστασης του Προέδρου της Κοινότητας υπέρ του Ταμείου Συντάξεων
Κοινοτικών Υπαλλήλων116. Στο ίδιο ποσοστό αυξήθηκαν και οι κρατήσεις επί
των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου υπέρ του υπόχρεου προς
χορήγηση της χορηγίας Δήμου117.
Στη συνέχεια, ο νομοθέτης με διατάξεις του ν.1518/1985, ΦΕΚ 30/8-3-1985
«Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων
κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο» καταστρώνει νέες τροποποιήσεις στο
νομικό πλαίσιο της χορηγίας κυριότερες από τις οποίες είναι ο καθορισμός
συγκεκριμένου ορίου ηλικίας για την καταβολή της χορηγίας118, η χορήγησή
115

Βλ. άρθρο 5 του ν.1207/1981 «1. Η πληρωμή της χορηγίας άρχεται από της

επομένης της εκ της υπηρεσίας απομακρύνσεως του Προέδρου, βαρύνει δε το
Ταμείον Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων. 2. Η χορηγία προκαταβάλλεται υπό το
ως άνω Ταμείον την πρώτην εκάστου μηνός»
116

Βλ. άρθρο 8,παρ.1 ν.1207/1981 «Προς αντιμετώπισιν της εκ της εφαρμογής των

διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του παρόντος νομου δημιουργουμένης εις βάρος
του Ταμείου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων δαπάνης επιβάλλεται υπέρ του
Ταμείου τούτου κράτησις 10% επί των εξόδων παράστασεως των εν ενεργεία
προέδρων. Η επί πλέον δαπάνη θα καλύπτεται εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού.»
117

Βλ. άρθρο 2, παρ.3 του ν.1207/1981 «Η παρ.1 του άρθρου 11 του ν.91/1941

αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1 Προς αντιμετώπισιν των εκ της εφαρμογής του
παρόντος νόμου δαπανών των Δήμων επιβάλλεται υπέρ τούτων κράτησις 10% επί
των εξόδων παραστάσεως των Δημάρχων».
118

Βλ. άρθρο 6 του ν.1518/1985 « Το άρθρο 4 του ν.91/1943 (ΦΕΚ 129)

αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4. Η καταβολή της χορηγίας δημάρχου σε όσους
θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα μετά την ισχύ του νόμου αυτού αρχίζει από την
πρώτη Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της
ηλικίας τους. Αν οι παραπάνω κατέστησαν ανίκανοι σε ποσοστό 67% και πάνω πριν
από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, η χορηγία καταβάλλεται από την
επομένη της αποχώρησής τους από την υπηρεσία τους ή από την επομένη της
ημερομηνίας που κατέστησαν ανίκανοι, εφόσον η ανικανότητα επήλθε μετά την έξοδα
από την υπηρεσία. Το ποσοστό ανικανότητας και η ημερομηνία που επήλθε αυτή
βεβαιώνονται με γνωμάτευση της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής
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της πλέον από το Δημόσιο Ταμείο119 και όχι από τον οικείο Δήμο ή το Ταμείο
Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων120 όπως ίσχυε για τους δημάρχους και
τους προέδρους κοινοτήτων αντίστοιχα και ο καθορισμός ανώτατου και
κατώτατου ποσού εντός των οποίων κυμαίνεται η χορηγία121.

(Α.Σ.Υ.Ε.). Αν ο δικαιούχος αποβιώσει πριν από την έναρξη πληρωμής της χορηγίας
αυτή καταβάλλεται στα δικαιούμενα μέλη της οικογένειάς τους από την επομένη του
θανάτου». 2. Η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.1205/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι
διατάξεις της χορηγίας δημάρχων εφαρμόζονται και για την καταβολή της χορηγίας
προέδρων κοινοτήτων»
119

Βλ. άρθρο 1 του ν.1518/1985 «1. Οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών

υπαλλήλων και οι συντάξεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. ιδρυμάτων και συνδέσμων
δήμων και κοινοτήτων ως και κοινοτήτων της περίπτωσης α΄της παρ.1 του άρθρου 31
του Ν.Δ. 1827/1942 (ΦΕΚ255), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15
του Α.Ν. 796/1948 (ΦΕΚ247) ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.Δ. 1266/1949 (ΦΕΚ291)
και της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.541/1977 (ΦΕΚ 42) που διέπονται από τις
συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους καθώς και
οι χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, από την 1η Ιανουαρίου 1985
βαρύνουν το δημόσιο ταμείο και καταβάλλονται από αυτό. 2. Οι διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για την αύξηση των συντάξεων των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων,
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συντάξεις των υπαλλήλων της προηγούμενης
παραγράφου. Η χορηγία των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτήτων
αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με βάση τα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως στον εν ενεργεία
δήμαρχο ή πρόεδρο του οικείου δήμου ή κοινότητας.»
120

Το Ταμείο Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων καταργήθηκε με το άρθρο 3, παρ.1

του ν.1518/1885
121

Βλ. άρθρο 8 του ν.1518/1985 « 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.91/1943

(ΦΕΚ129),

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε

και

συμπληρώθηκε

μεταγενέστερα,

αντικαθίσταται ως εξής: «3. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της χορηγίας δεν μπορεί να
είναι κατώτερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (8.560) δραχμές, ούτε ανώτερο
από τα ογδόντα εκατοστά (80%) των εξόδων παράστασης που καταβάλλονται κάθε
φορά στον εν ενεργεία δήμαρχο του οικείου δήμου». 2. Το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.91/1943, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα αντικαθίσταται

ως

εξής:

«1 Η χορηγία δεν

καταβάλλεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη ή χορηγία ή
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Το όριο ηλικίας τροποποιήθηκε στη συνέχεια διαδοχικά με τις διατάξεις των
νόμων: 1902/1990122, ΦΕΚ 138 Α’ /17-101990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και
άλλων συναφών θεμάτων», ν.1976/1991123, ΦΕΚ 184 Α/4-12-1991, ν.
αποδοχές γενικά από ταμείο του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του
ν,1256/1982 ή ν.π.δ.δ. για έμμισθες προς αυτά υπηρεσίες, το ποσό των οποίων, αν
υπολογισθεί μεμονωμένα ή αθροιστικά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπερβαίνει το
σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου με είκοσι
εννέα (29) χρόνια υπηρεσίας και με τακτικά επιδόματα σπουδών, συζύγου και
τέκνων». 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1985»
122

Βλ. άρθρο 9, παρ.4 του ν. 1902/1990 «Ειδικώς ως όριο συνταξιοδοτήσεως των

βουλευτών, δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης ή χορηγίας, ορίζεται το προβλεπόμενο από τα εδάφια α΄και β΄της παρ.1 του
άρθρου 2 αυτού του νόμου. Επίσης ως προς τους ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παρ.2-10 του άρθρου 1 και οι διατάξεις των παρ. 1, εδαφ. γ,δ, και 3
του άρθρου 2 αυτού του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 6 αυτού του νόμου
εφαρμόζονται μόνο για όσους αποκτήσουν μίας από τις ανωτέρω ιδιότητες μετά την
έναρξη ισχύος τους.» Σύμφωνα με τα ανωτέρω το όριο για την έναρξη της χορηγίας
έως το 1997 ορίζεται το 55ο έτος ενώ από το 1998 και μετά το 60ο έτος της ηλικίας.
Για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την ισχύ του ν. 1902/1990 εφαρμόζονται οι
κρατήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, δηλαδή εξισούνται με το ποσοστό που ισχύει
για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ.
123

Βλ. άρθρο 3, παρ.1 του ν.1976/1991 «Η παρ.4 του άρθρου 9 του ν,1902/1990

αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «4. Οι διατάξεις των παρ.2,4.7 και 9
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα θήλεα τέκνα
και τις άγαμες αδελφές των βουλευτών που απέκτησαν ή αποκτούν την ιδιότητα
αυτήν, από 1 Ιανουαρίου 1983 και μετά. Επίσης οι διατάξεις των παρ.2 και 7 του
άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα θήλεα τέκνα των
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, που απέκτησαν ή αποκτούν την ιδιότητα αυτήν
από 1 Ιανουαρίου 1983 και μετά. Ως ηλικία συνταξιοδοτήσης των βουλευτών,
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ή
χορηγίας από 1 Ιανουαρίου 1998 και μετά η αποκτούν την ιδιότητα αυτήν από 1
Οκτωβρίου 1990 και μετά, ορίζεται η συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου )
έτους της ηλικίας τους προκειμένου για γυναίκες και του εξηκοστού (60ου)
προκειμένου για άνδρες. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 υποπεριπτ. Αα΄και ββ΄της
περίπτωσης β΄και 4 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων έχουν εφαρμογή και για τους βουλευτές, δημάρχους και προέδρους
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2084/1992124, ΦΕΚ 165 Α΄/7-10-1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Με τον τελευταίο νόμο ορίστηκε ως ηλικιακό
όριο για την χορήγηση της χορηγίας το 65ο έτος της ηλικίας για όσους
εξελέγησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος της χορηγίας διευρύνθηκαν
σημαντικά με τη διάταξη της παρ.19α του άρθρου 4 του ν.33513/2006, ΦΕΚ
265/5-12-2006

«Τροποποίηση

και

συμπλήρωση

της

συνταξιοδοτικής

νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποία χορηγίας
δικαιούται και Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας που έχει συνολική θητεία
Δημάρχου, Προέδρου, Δημοτική ή Κοινοτικού Συμβούλου ίση με είκοσι χρόνια
αρκεί να έχει μία πλήρη θητεία Δημάρχου ή Προέδρου και να έχει
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του125 . Η βασική προϋπόθεση της
κοινοτήτων. Η κράτηση του άρθρου 6 επιβάλλεται μόνο σε όσους από τους βουλευτές
αποκτήσουν την ιδιότητα του βουλευτή για πρώτη φορά από 1η Οκτωβρίου 1990 και
μετά. Η ανωτέρω κράτηση δεν επιβάλλεται επί των εξόδων παραστάσεως των
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η
διάταξη της παρ. γ΄του άρθρου 2 του ν.1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α΄)». Δηλαδή
επανέρχεται σε ισχύ η κράτηση 10% επί των εξόδων παράστασης του Δημάρχου ή
Προέδρου Κοινότητας
124

Βλ. άρθρο 18, παρ.3 του ν.2084/1992 «Οι διατάξεις που διέπουν τη

συνταξιοδότηση των βουλευτών και των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων,
εξακολουθούν να ισχύουν. Σε ότι όμως αφορά τα όρια ηλικίας, τις κρατήσεις για
σύνταξη, καθώς και τις συντάξεις των οικογενειών τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του παρόντος, εφόσον αποκτούν για πρώτη φορά τη βουλευτική ιδιότητα ή
την ιδιότητα του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.» Ως
προς τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ο ν.2084/1999 όριζε ως γενικό όριο το
εξηκοστό πέμπτο (65ο ) έτος της ηλικίας
125

Βλ. άρθρο 4, παρ.19 του ν. 3513/2006 «19. α. Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το

Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλεσαν σε θέσεις Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία Δημάρχου, Προέδρου,
δημοτικού και κοινοτικού Συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μία πλήρη
τετραετία αιρετού Δημάρχου ή Προέδρου, και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας
τους. β. Για τον υπολογισμό της χορηγίας των ανωτέρω Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του ν.
1205/1981 (ΦΕΚ 249 Α). γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και
109

υπερτετραετούς (δηλαδή πλέον της πλήρους τετραετούς) θητείας είχε ήδη
καταστρωθεί νωρίτερα με τον άρθρο 2, παρ.22

του ν. 3075/2002, ΦΕΚ

297/5-12-2002, «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ των
ΑΕΙ, Ε.Π. των ΤΕΙ, Γιατρών ΕΣΥ και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση
συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» αρκεί να πρσμετρηθεί χρόνος
βουλευτικής θητείας ο οποίος δεν «χρησιμεύει» για την λήψη βουλευτικής
σύνταξης126. Αυτές πάντως οι ρυθμίζεις έχουν εφαρμογή σε μικρό κύκλο
προσώπων. Η βασική γενική προϋπόθεση είναι η υπερεπταετής θητεία η
οποία ισούται με δύο τετραετείς θητείες και η συμπλήρωση του 65 ου έτους
της ηλικίας.
Το νομικό πλαίσιο της χορηγίας μεταβάλλεται δραστικά με τις διατάξεις του
ν.4093/2012. Ουσιαστικά αναιρείται η ratio του θεσμού και το δικαίωμα για μεν
εκείνους που το θεμελιώνουν μετά την θέση σε ισχύ του νόμου καταργείται 127,
για τα πρόσωπα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ από την
επομένη της δημοσίευσης του ν. 1205/1981 και μετά, τα δε οικονομικά αποτελέσματα
εν προκειμένω αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της πράξης
συνταξιοδότησης.»
126

Βλ. άρθρο 2, παρ.22 ν.3075/2002 «Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με

υπερτετραετή θητεία στις θέσεις αυτές μπορούν να προσμετρούν και χρόνο
βουλευτείας

για τη θεμελίωση δικαιώματος χορηγίας δημάρχου η προέδρου

κοινότητας, αντίστοιχα, εφόσον ο χρόνος της βουλευτείας δε χρησιμεύει για τη λήψη
βουλευτικής σύνταξης»
127

Βλ. εδ. 1α’, Υποπαράγραφος Β1, παραγράφος Β, του πρώτου άρθρου του

ν.4093/2012 «1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 και 2 του
ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265)
παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρχου, από την επομένη της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, στους φορείς που
ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους
λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν
υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010
(Α΄ 120). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη
νομοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε
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για δε τους ήδη δικαιούχους που το έχουν θεμελιώσει αλλά δεν έχουν
συμπληρώσει το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται και από το 65 ο έτος ανέρχεται
πλέον στο 67ο έτος128. Για εκείνους που ήδη λαμβάνουν χορηγία και
ταυτόχρονα είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή του δημόσιου τομέα η χορηγία
μειώνεται κατά 20%, ή εάν λαμβάνουν και Τρίτη σύνταξη η χορηγία μειώνεται
κατά 30%

129

. Εάν μάλιστα οι χορηγιούχοι πρώην δήμαρχοι ή πρόεδροι

εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρακρατούνται από τη βουλευτική
αποζημίωση ή την αντιμισθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς. Όσα
από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο ασφαλιστικό−
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί
των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου των
προηγούμενων εδαφίων.»
128

Βλ. εδ. 1ι’, Υποπαράγραφος Β1, παραγράφος Β, του πρώτου άρθρου του

ν.4093/2012

«ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της

προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την
1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους,
με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά
ποσοστό 67% και άνω»
129

Βλ. εδ. 1θ΄, Υποπαράγραφος Β1, παραγράφος Β, του πρώτου άρθρου του

ν.4093/2012 «θ. Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόμενες
συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που
λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε
30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης
και της βουλευτικής ή της χορηγίας. Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του
ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό ισχύει κατά την
31.12.2012, προ της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της
επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), καθώς και
των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της υποπαραγράφου
της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον υπολογισμό των οποίων, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαμβάνεται υπόψη μειωμένη κατά
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κοινοτήτων προσληφθούν σε θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε
έμμισθη θέση ως πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων φορέων του
δημόσιου τομέα τότε η χορηγία μειώνεται κατά 70%, δηλαδή λαμβάνουν μόνο
το 30% της χορηγίας130.
Εν κατακλείδι, η χορηγία των δημάρχων αποτελεί δικαίωμα μόνο όσων το
είχαν με βάση το προϊσχύσαν του ν.4093/2012 καθεστώς δηλαδή που ισχύει
και για τους εκλεγέντες στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010. Οι εκλεγέντες
μετά το 2012, δηλαδή όλοι όσοι, μη έχοντες θεμελιώσει δικαίωμα χορηγίας,
εκλεγούν στις εκλογές του Μαίου 2014 και όσοι ανέλαβαν καθήκοντα
20% ή 30%, κατά περίπτωση. ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα
πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από την 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό
επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και άνω»
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Βλ. εδ.β’, Υποπαράγραφος Β1, παραγράφος Β, του πρώτου άρθρου του

ν.4093/2012 « Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57),
αντικαθίστανται ως εξής: «14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, γενικά,
συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι
υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και λαμβάνουν
σύνταξη ή χορηγία, κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται
μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις
διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), τις εξ ιδίου
δικαιώματος πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις
παθόντων στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία από το
Δημόσιο και καταλαμβάνουν θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού ή Υφυπουργού. Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών
Συμβουλίων, φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το
Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν, αντί
της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, να επιλέξουν με
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία τους,
όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).»
112

Δημάρχου μετά την ισχύ του ως άνω νόμου δεν δικαιούνται χορηγίας.
Συνεπώς πρόκειται για έναν βασικό θεσμό της καταστατικής θέσης των
αιρετών ο οποίος πλέον «περνάει» στην ιστορία πλήττοντας κατ΄αρχήν τον
σκληρό πυρήνα καταστατική θέσης. Ακόμη δραστικότερο πλήγμα αποτελεί η
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν.4182/1913,( ΦΕΚ 185 Α΄/109-2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και
λοιπές διατάξεις»), με την οποία καταργείται το δικαίωμα των δικαιουμένων
χορηγίας αιρετών να αναγνωρίσουν ως συντάξιμα τα χρόνια της θητείας τους,
κατά τα οποία είτε διατηρούσαν την κύρια και επικουρική ασφάλιση της θέσης
τους ή μπορούσαν να εξαγοράσουν τις αντιστοιχούσες στα χρόνια αυτά
ασφαλιστικές εισφορές131. Μάλιστα η καταργηθείσα διάταξη είχε συμπληρωθεί
πρόσφατα με την παράγραφο Ζ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (A΄ 41) το
οποίο
131

κατέστρωνε

αναλυτικά

τη

διαδικασία

προσδιορισμού 132

των

Βλ. άρθρο 90, παρ.1 του ν.4182/2013, «Η περίπτωση β΄της παραγράφου 8 του

άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ζ του
άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (A΄ 41) καταργείται.»
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Βλ. άρθρο 138, παρ.Ζ του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄/2012) «Για τον προσδιορισμό

των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον
κάθε ασφαλιστικό φορέα - τομέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης
ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της
παραγράφου

αυτής

συνέχιζαν,

κατά

περίπτωση,

να

απασχολούνται

ή

να

αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό
ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό
ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι
ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του
τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειμένου για ασφαλισμένους από 1.1.1993
και μετά, επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/ 1992 που δεν
μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή
ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των
δημοσίων

υπαλλήλων.

Η

καταβολή

των

ασφαλιστικών

εισφορών

για

τον

αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της
απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο
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ασφαλιστικών εισφορών προς τον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης
ενόψει βέβαια και της ισχύος του επαγγελματικού ασυμβιβάστου το οποίο
καταργήθηκε133 με το άρθρο 18, παρ.1 του ν.4111/2013. Τα ζητήματα αυτά
αναλύονται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο περί ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
αιρετών ( σ. 94-100). Εδώ επισημαίνεται μόνο η απόφαση του νομοθέτη να
καταργήσει την χορηγία ή οποία πάντως είχε εξισωθεί με το δικαίωμα της
σύνταξης και συνεπώς αντιμετωπίστηκε ως δεύτερη σύνταξη η οποία μάλιστα
χορηγείται δήθεν χαριστικά ως προνόμιο πολιτικών προσώπων σε βάρος
μάλιστα της ισονομίας των πολιτών. Η θέση αυτή αγνοεί όμως το γεγονός ότι
η χορηγία θεσμοθετήθηκε για τους δημάρχους αρχικά και εν συνεχεία για τους
προέδρους των κοινοτήτων στους οποίους η χορηγούμενη οικονομική
απολαβή, στη διάρκεια της θητείας, δεν είχε αναγνωριστεί ως μισθός αλλά ως
έξοδα παράστασης, καθεστώς που ίσχυε έως το 2010. Το αξίωμα του
δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας αναγνωρίζεται έως την θέση σε
ισχύ του ν.3852/2010 ως «τιμητικό» και «άμισθο». Κατά συνέπεια η χορηγία
είχε και αυτή καταρχήν «τιμητικό» χαρακτήρα παρότι από την πρώτη στιγμή
της θεσμοθέτησής της (ν.91/1943) συνδέθηκε με κρατήσεις επί των εξόδων
παράστασης, όχι με την έννοια της ανταποδοτικότητας αλλά με την έννοια της
χρηματοδότησης του Δημοτικού Ταμείου (αρχικά) το οποίο την κατέβαλε.
Από τότε όμως που η χορηγία καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο και
αναγνωρίζεται ως θεμελιωμένο δικαίωμα από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ο «τιμητικός» χαρακτήρας της χορηγίας υποχωρεί και ενισχύεται ο
«συνταξιοδοτικός» χαρακτήρας της134. Τούτο επισφράγισε και η σχετική
νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου135.
αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης.
Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.»
133
134

Βλ. όπ.π. σημ. 37
Βλ.

Έγγραφο

του

Γενικού

Λογιστηρίου

του

Κράτους

με

Αρ.Πρωτ:

130285/0092/22-12-2011, απευθυνόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο
μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «Οι δήμαρχοι, οι οποίοι παράλληλα είναι και δημόσιοι
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Θεωρούμενης της χορηγίας ως σύνταξης, παρότι η αμοιβή του αιρετού
θεωρείται «έξοδα παράστασης», ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του
δικαιώματος στο πλαίσιο της κατάργησης ή μείωσης των διπλών συντάξεων
και ιδίως των πολιτικών. Η αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή σε
συνδυασμό με την περιρρέουσα κοινωνική απαίτηση για τον περιορισμό των
προνομίων των πολιτικών συνέτεινε στην ουσιαστική κατάργηση για το
μέλλον της χορηγίας. Χαρακτηριστική της επικρατούσας πλέον θεώρησης της
χορηγίας ως δεύτερης σύνταξης είναι και η πρόσφατη Εγκύκλιος 38/1-102013 του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) η
οποία προσδιορίζει την διοικητική πρακτική του ΟΑΕΕ ως προς τις
προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης

χορηγιούχων

ασφαλισμένων

του 136.

υπάλληλοι έχουν δικαίωμα αυτοτελούς σύνταξης (χορηγίας) από το Δημόσιο (υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις), επομένως θα
πρέπει να υποβάλλονται σε κράτηση για κύρια σύνταξη η οποία ανέρχεται σε 10% επί
της καταβαλλόμενης αντιμισθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του v.
1518/1985. Σημειώνεται ότι ο χρόνος θητείας τους στη θέση δημάρχου λογίζεται
συντάξιμος από το Δημόσιο και οε περίπτωση που δεν θεμελιώσουν δικαίωμα
χορηγίας, ο χρόνος αυτός μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου
2 του ν. 3075/2002, να προσμετρηθεί στη λοιπή δημόσια υπηρεσία τους και
επομένως

αξιοποιείται

συνταξιοδοτικά.

Συνεπώς

παρέλκει

η

παρακράτηση

ασφαλιστικών εισφορών και επί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, αφού δεν
είναι δυνατή η καταβολή από το Δημόσιο δυο συντάξεων (με απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η χορηγία των δημάρχων εξομοιώνεται με
σύνταξη Δημοσίου). Άλλωστε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3805/2010
(συνταξιοδοτικός νόμος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.2 του
Συντάγματος) τα ανωτέρω πρόσωπα (δήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι) ρητά
εξαιρούνται από τη δυνατότητα να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για κύρια
σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια επί των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης προκειμένου ο χρόνος θητείας τους ως δημάρχων να λογίζεται ως συντάξιμος
και στην οργανική τους θέση»
135

Βλ. ΙΙ Τμ. 920, 949/1990 Ελ.Συν, Ι τμημα 150/2000 Ελ. Συν

136

Βλ. Εγκύκλιο 38 Ο.Α.Ε.Ε. /1.10.2013 «ΘΕΜΑ: Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε

ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας.
ΣΧΕΤ : Το αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ8/38/35814/18.07.2005 έγγραφο του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.
115

Επιπλέον δε συνέτεινε και η συμπερίληψή της, στα νομοθετήματα των
τελευταίων χρόνων, ιδίως μετά το 2002, με την βουλευτική σύνταξη ή οποία
είχε ήδη καταγραφή στην συνείδηση των πολιτών ένα βουλευτικό προνόμιο.
Η χορηγία πάντως δεν υπήρξε προνόμιο των δημάρχων εφόσον και ο χρόνος
που απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος είναι κατά κανόνα
επαρκής, δηλαδή από την οκταετία και πάνω αλλά και οι σχετικές κρατήσεις
σε βάρος των εξόδων παράστασης καθιστούσαν την χορηγία εν μέρει έστω
«αυτοχρηματοδοτούμενη».
Με το παραπάνω γενικό έγγραφο του πρώην Τ.Ε.Β.Ε, είχε γνωστοποιηθεί ότι οι
διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992, δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις
όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δήμαρχοι ή Βουλευτές και λαμβάνουν μία και
μόνη σύνταξη (χορηγία) από το Δημόσιο, δεδομένου ότι η εν λόγω χορηγία δεν
αποτελεί δικαίωμα λόγω παροχής εργασίας και καταβολής των ανάλογων εισφορών,
αλλά χορηγείται εξαιτίας της άσκησης του συγκεκριμένου λειτουργήματος.
Το εποπτεύον Υπουργείο με το υπ΄αρ. Φ.11221/12719/768/29.07.2013 έγγραφο του,
μας ενημέρωσε ότι από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 58 του Π.Δ.
169/2007, του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ορίζεται ότι στους
περιορισμούς των παραγράφων 8 έως 13 του ιδίου άρθρου, που αφορούν την
χορήγηση δεύτερης σύνταξης, δεν υπάγονται οι χορηγίες των Δημάρχων και των
Προέδρων Κοινοτήτων, μόνον εφόσον οι ίδιοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία
τους μέχρι 31.12.1984 ή προκειμένου για τους από μεταβίβαση συνταξιούχους,
εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι 31.12.1984.
Περαιτέρω, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργείου, το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους με το υπ΄αρ. 58043/0092/15.05.2013 έγγραφο του διευκρίνισε ότι σύμφωνα
με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η χορηγία των Δημάρχων
και των προέδρων Κοινοτήτων εξομοιώνεται με σύνταξη δημοσίου. Ως εκ τούτου, για
ασφαλισμένους του Οργανισμού που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 01.01.1985 και
εφεξής, η χορηγία αυτή αποτελεί σύνταξη και οι ίδιοι θα υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης, που
προβλέπουν αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις (Ν.2084/1992 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ). Αιτήματα που θα υποβληθούν, από τη λήψη της
παρούσας και στο εξής ή εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα
πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ»
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Στο πλαίσιο της εκπόνησης των προτάσεων της παρούσας μελέτης
εξετάζουμε την αναδιατύπωση του θεσμού της χορηγίας σε νέες βάσεις, ιδίως
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την επάνοδο των αιρετών στην
επαγγελματική δραστηριότητα μετά το πέρας της θητείας τους.

Οι λειτουργικές διευκολύνσεις κατά την άσκηση της εντολής
Εισαγωγή.
Οι αιρετοί έχοντας αναλάβει την διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων που
ανήκουν στην αρμοδιότητα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στον
οποίο υπηρετούν πρέπει να διαθέτουν τον αναγκαίο χρόνο έτσι ώστε να
ασκούν πλήρως και με υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους. Για να καταστεί
αυτό δυνατόν οφείλουν να αποκτήσουν τον αναγκαίο χρόνο και μάλιστα σε
εκείνο το τμήμα του που καθιστά αποδοτική και λειτουργική τη διάθεσή του,
δηλαδή σε χρόνο όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης αλλά και πέραν αυτού
του χρόνου οφείλουν να διαθέσουν επιπλέον χρόνο ή σε διαφορετικό τμήμα
του για να συζητήσουν με τους συνεργάτες, με τους πολίτες, με τους
εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών ομάδων .
Οι αιρετοί όταν δεν είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν
την ευχέρεια να προσαρμόσουν τον χρόνο τους έτσι ώστε να διαθέσουν τον
απαιτούμενο για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εργαζόμενοι όμως
με σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν άδεια
απουσίας από τον εργοδότη τους είτε αυτός είναι ο προϊστάμενός τους σε
υπηρεσία του δημόσιου τομέα είτε ο εργοδότης τους στον ιδιωτικό τομέα.
Η αναγκαιότητα αυτή ανέδειξε τόσο στην ελληνική έννομη τάξη όσο και στις
αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χωρών την ρύθμιση των λειτουργικών
διευκολύνσεων που παρέχονται στους αιρετούς.
Γενικότερα, ως λειτουργικές διευκολύνσεις ορίζονται τα μέτρα που έχουν
σκοπό να διευκολύνουν τον αιρετό προκειμένου να ανταποκριθεί στα πολιτικά
και διοικητικά του καθήκοντα, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής
του. Ο βασικότερος και ο κρισιμότερος τομέας διευκολύνσεων είναι η
αδειοδότηση, δηλαδή η παροχή στον αιρετό υποχρεωτικά άδειας απουσίας
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από την εργασία του προκειμένου να διαθέσει τον χρόνο που απαιτεί η
άσκηση των καθηκόντων του.
Κρίσιμος επίσης τομέας είναι η υπηρεσιακή μετακίνηση του αιρετού που είναι
δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα σε

υπηρεσιακή

μονάδα η οποία χωροθετείται εντός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας του
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο υπηρετεί ως αιρετός ή εάν δεν
υπάρχει θέση ή υπηρεσιακή μονάδα, στην πλησιέστερη προς τον οργανισμό
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι λειτουργικές διευκολύνσεις διακρίνονται, συνεπώς σε δύο βασικές
ενότητες. Στις αδειοδοτήσεις και στην υπηρεσιακή μετακίνηση. Σε αυτές
προστίθεται και η πρόσβαση στα στοιχεία της διοίκησης ως προς τις άλλες
διοικητικές αρχές με τις οποίες είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί για να
ασκήσει τα καθήκοντά τους.

. Αδειοδοτήσεις
Η παροχή άδειας απουσίας από την εργασία αποτελεί δικαίωμα που ο
νομοθέτης αναγνωρίζει σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιρετών. Επίσης το
περιεχόμενο της άδειας διαφοροποιείται ανάλογα με την χρονική της διάρκεια.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταστρώθηκε από τον νομοθέτη του ν.
3852/2010 και ειδικότερα ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ιδίου
νόμου, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο νομοθέτης αναφέρεται σε «ειδική άδεια» και
προσδιορίζεται ως τέτοια η άδεια απουσίας από την εργασία είτε είναι
συνεχόμενη είτε όχι αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επί πλέον άδεια από
εκείνες που ο εργαζόμενος δικαιούται με βάση την ισχύουσα εργατική
νομοθεσία ή τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή από την κανονική, την
γονική ή άλλη άδεια.
Της ειδικής άδειας διακρίνεται η άδεια απουσίας η οποία πάντως δεν έχει
εφαρμογή στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση …αλλά παρέχεται στους
αιρετούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και είναι χρήσιμο να τύχει επεξεργασίας
και αποδοχής από τον έλληνα νομοθέτη. Η άδεια απουσίας είναι επίσης άδεια
που δεν προσμετράται στις άδειες που εργαζομένου αλλά ούτε και στην ειδική
άδεια εάν αυτή

παρέχεται

λόγω άλλης
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θέσης ευθύνης στον οργανισμό

τοπικής αυτοδιοίκησης. Η άδεια απουσίας αναφέρεται κυρίως στην απουσία
ολίγων ωρών ή ακόμη και ημέρας προκειμένου ο αιρετός να μετάσχει στη
συνεδρίαση συλλογικών οργάνων του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στα
οποία είναι μέλος. Αυτή η μορφή αδείας εξετάζεται ξεχωριστά από την ειδική
άδεια.
Ειδική Άδεια
Η οριζόμενη στο άρθρο 93 του ν.3852/2010 ειδική άδεια αποτελεί δικαίωμα
των αιρετών που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, του δημοσίου τομέα, δηλαδή
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο δημόσιο τομέα περιλαμβανομένων και
των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση
ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως πλειοψηφών
μέτοχος. Το δικαίωμα ειδικής άδειας αναγνωρίζεται πλέον και στους
υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή ιδιωτικών
επιχειρήσεων ανεξαρτήτου νομικής μορφής. Την ειδική άδεια του άρθρου 93
του ν.3852/2010 δικαιούνται και οι ιατροί του Ε.Σ.Υ, τα

μέλη Δ.Ε.Π

Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και
επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης
εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής137. Η άδεια αυτή
αποτελεί δικαίωμα και υπό την έννοια ότι χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον
ζητηθεί από τον αιρετό.
Ως προς την χρονική της διάρκεια, διακρίνεται σε:
Ειδική άδεια πλήρους θητείας, δηλαδή σε άδεια που διαρκεί όσο η θητεία του
αιρετού που την δικαιούται, και
Ειδική άδεια εξήντα ή τριάντα ημερών, ανάλογα με την θέση ευθύνης ή το
αξίωμα του αιρετού.
Στη συνέχεια αναλύονται διακριτά οι δύο αυτές κατηγορίες ειδικής άδειας:
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Βλ. άρθρο 93, παράγραφο 6 ου ν.3852/2010 «Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων

παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π
Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού
προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και
δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής».
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Ειδική άδεια πλήρους θητείας138
Η ειδική άδεια πλήρους θητείας139 χορηγείται στον Δήμαρχο για όλη τη
διάρκεια της πενταετούς θητείας του. Η χορήγησή της είναι υποχρεωτική για
138

Βλ. άρθρο 93, παρ.1-3 του ν. 3852/2010 «1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους

και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων

με πληθυσμό άνω των

πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο
πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε
εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για
όλο το διάστημα της θητείας τους.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης.
2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω
πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, εκτός των δημάρχων και
αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων
κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των
προέδρων συνδέσμων
3. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για
όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Τα
ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα
ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους, εκτός των
δημάρχων σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων που είναι γιατροί
του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται
από το ν. 3868/2010.»
Το εδάφιο α΄της παραγράφου 2 τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 58 του
ν.3966/2011. Το ίδιο και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 το οποίο μάλιστα εν
συνεχεία τροποποιήθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν.3984/2011.
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Η σχετική προϊσχύουσα διάταξη του ν. 3463/2006 έχει εξής: « 1. Στους

δημάρχους όλων των Δήμων, στους προέδρους των Κοινοτήτων άνω των δύο
χιλιάδων (2.000) κατοίκων, στους αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών
συμβουλίων Δήμων που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό άνω των
πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους προέδρους δημοτικών διαμερισμάτων,
καθώς και στους Προέδρους Συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
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την υπηρεσία της οποίας είναι υπάλληλος και αρκεί η γνωστοποίηση της
εκλογής και της έναρξης της θητείας για να χορηγηθεί. Η γνωστοποίηση δεν
έχει το περιεχόμενο της αίτησης, διότι δεν επιδέχεται αίτηση αλλά απλώς έχει
ως στόχο να καταστήσει επισήμως γνωστό στην υπηρεσία το γεγονός της
εκλογής και την έναρξη της θητείας. Η παράλειψη της γνωστοποίησης δεν
επιφέρει κανένα νομικό αποτέλεσμα αφού εξάλλου δεν απαιτείται από τον
νόμο. Έχει όμως δεοντολογική σημασία.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος κάνει χρήση της ειδικής
άδειας πλήρους θητείας προσμετράται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας ως
προς τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επειδή η
σχετική παράμετρος της ειδικής άδειας συνδέεται με την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών και την κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
αναπτύσσεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο (Οικονομικά θέματα της
καταστατικής θέσης των αιρετών).
Η ειδική άδεια χορηγείται επίσης στον Αντιδήμαρχο για ολόκληρο τον χρόνο
της θητείας του, δηλαδή για το ήμισυ της δημοτικής περιόδου και ανανεώνεται
εφόσον ανανεωθεί η θητεία του αιρετού ως Αντιδημάρχου. Και στην
περίπτωση

αυτή

αρκεί

και

ενδείκνυται

για

λόγους

δεοντολογίας

η

γνωστοποίηση στην υπηρεσία στην οποία ανήκει ή στον εργοδότη, της
Απόφασης του Δημάρχου με την οποία ορίζεται ως Αντιδήμαρχος και στην
οποία αναγράφεται και η διάρκεια της θητείας του. Και για τον Αντιδήμαρχο
ισχύει η συμπερίληψη της χρονικής διάρκειας της ειδικής άδειας ως χρόνου
πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα.

μέλη των οποίων είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, που είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας
ή είναι υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί κατά την
ανακήρυξη των υποψηφίων, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι αναπληρωτές
καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.»
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Ειδική άδεια δικαιούται και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τους
ίδιους όρους και τις ίδιες συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω για την
ειδική άδεια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.
Τέλος ειδική άδεια πλήρους θητείας δικαιούται και ο Πρόεδρος Συνδέσμου
Δήμων ή διαβαθμιδικού συνδέσμου υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός
πληθυσμός των Δήμων μελών του Συνδέσμου είναι άνω των 200.000
κατοίκων. Και για τον Πρόεδρο Συνδέσμου ισχύουν οι προϋποθέσεις και
συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Την ειδική άδεια πλήρους θητείας δικαιούται και ο Συμπαραστάτης του δημότη
και της επιχείρησης.
Κατά το προϊσχύσαν καθεστώς του άρθρου 139, παρ.1 του ν.3463/2006140
ειδική άδεια πλήρους θητείας εκτός των δημάρχων και των προέδρων
κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων είχαν δικαίωμα να λάβουν
οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων των δήμων με
πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων καθώς και οι πρόεδροι των δημοτικών
διαμερισμάτων. Συνεπώς με την ισχύουσα διάταξη επεκτείνεται το δικαίωμα
σε όλους τους αντιδημάρχους καθώς και στους προέδρους των δημοτικών
συμβουλίων αλλά αφαιρείται από τους προέδρους των αντίστοιχων προς τα
δημοτικά διαμερίσματα του ν. 3463/2006 δημοτικών κοινοτήτων, δηλαδή των
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Βλ. παράγραφο 8 του ν.3643/2010 « Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των

φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης
των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι,
πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι
δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται
ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην
οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια
άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί
όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση,
μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την
Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις
των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.»
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δημοτικών κοινοτήτων στις οποίες διαιρούνται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4 του ν.3852/2010141.
Κρίσιμη επίσης διαφοροποίηση υπήρξε και ως προς το εύρος των κατηγοριών
των θέσεων εργασίας που εφαρμόστηκε το δικαίωμα της ειδικής άδειας
πλήρους θητείας στο προϊσχύσαν καθεστώς του ν. 3463/2006 σε σχέση με το
ισχύον. Υπό το προϊσχύσαν καθεστώς το δικαίωμα είχαν οι δημόσιοι
υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και των
φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός ίσχυσε κατά την ημερομηνία
εκλογής. Εξαιρούνται συνεπώς οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα παρότι
οι διοικήσεις τους διορίζονται έμμεσα από το δημόσιο ως μέτοχος αυτών
καθώς και τα άλλα μη δημόσια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Η άλλη κρίσιμη διαφοροποίηση αναφέρεται στο χαρακτήρα της ειδικής άδειας
του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος όπου δεν αναφέρεται ως άδεια άνευ
αποδοχών λόγω της νομοθετικής διαφοροποίησης περί του δικαιώματος των
εξόδων παράστασης, όπως θα αναδείξουμε σε επόμενο κεφάλαιο ενώ υπό το
ισχύον νομικό καθεστώς η ειδική άδεια πλήρους θητείας σε αντίθεση με την
ειδική άδεια 60 ή 60 ημερών ή τις άδειες απουσίας είναι άνευ αποδοχών και ο
δικαιούχος αιρετός αμείβεται με την αντιμισθία που καταβάλει ο οργανισμός
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ανάλογες με

τις παραπάνω ισχύουσες ρυθμίσεις για τους αιρετούς της

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, καταστρώνονται και με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 182 του ν.3852/2010142 για τους αιρετούς της
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Βλ. άρθρο 2, παρ. 4 του ν.3852/2010 «Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία

διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές
κοινότητες»
142

Βλ.

άρθρο

182,

παρ.1

του

ν.3852/2010

«1.

Στους

περιφερειάρχες,

αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι
υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών
για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
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δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα για τους περιφερειάρχες,
τους αντιπεριφερειάρχες και τους προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου.
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη
και της επιχείρησης.
Ειδική άδεια εξήντα (60) ή τριάντα (30) ημερών143
Ειδική άδεια για ορισμένο αριθμό ημερών και όχι για το σύνολο της θητείας
τους χορηγείται σύμφωνα με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 93
του ν.3852/2010 σε ορισμένες άλλες κατηγορίες αιρετών.
Ειδική άδεια 60 ημερών χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εφόσον δεν είναι δικαιούχοι ειδικής
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη
του πολίτη και της επιχείρησης»
143

Βλ. παρ. 5

του άρθρου 93 του ν.3852/2010

«5. Στα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1
του παρόντος χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια
εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη
προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους
των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων
Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των
δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των
τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί
να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση
του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και
το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα
υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.4018/2011 προστέθηκε στην παράγραφο
5 του ν.3852/2010

το ακόλουθο εδάφιο «Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που είναι

υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε
δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να
απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της
ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις αυτού»
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άδειας πλήρους θητείας, δηλαδή δεν είναι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι ή
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και πρόεδροι Συνδέσμων με
πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.
Ειδική άδεια 60 ημερών δικαιούνται επίσης οι πρόεδροι των δημοτικών
κοινοτήτων144.
Ειδική άδεια 30 ημερών δικαιούνται οι πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων και οι πρόεδροι των Συνδέσμων, δηλαδή όλων των υπολοίπων
συνδέσμων πλην εκείνων οι οποίοι έχουν πληθυσμό άνω των 200.000
κατοίκων.
Ειδική άδεια 30 ημερών δικαιούνται και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων
καθώς και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων145.

144

Για τις αρμοδιότητες και το νομικό καθεστώς των προέδρων των δημοτικών

κοινοτήτων πρβλ, Δ.Κατσούλης, Ενδοδημοτική Αποκέντρωση, Αθήνα 2010 (εκδ.
ΕΕΤΑΑ), σ.12-14 «Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας έχει κατά
βάση τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Προεδρεύει του συμβουλίου και το εκπροσωπεί.
Εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83
του ν.3852/2010.
Ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Δήμαρχος.
Ενημερώνει και εισηγείται στον Δήμαρχο και τα άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου για
τα προβλήματα της δημοτικής κοινότητας και μεριμνά για την επίλυσή τους.
Συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του δήμου για
την επεξεργασία των εισηγήσεών του προς το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
Παρακολουθεί την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων ή της συμπερίληψης των
γνωμοδοτήσεων του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας στις αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων του δήμου και ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας.
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της εκτελεστικής
επιτροπής στις οποίες καλείται υποχρεωτικά όταν έχει εγγραφεί την ημερήσια διάταξη
θέμα που αφορά ειδικά την οικεία δημοτική κοινότητα. Στις περιπτώσεις αυτές έχει
δικαίωμα ψήφου στο δημοτικό συμβούλιο. Αντίθετα περιορίζεται μόνο στην
συμμετοχή και στην έκφραση γνώμης στις αντίστοιχες συνεδριάσεις της εκτελεστικής
επιτροπής.
Ο πρόεδρος ενεργεί πληρωμές με τη διαδικασία της πάγια προκαταβολής, όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.»
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Πρβλ σχετικά Δ.Κατσούλης, όπ.π. (σημ.4), σ.17-22. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου

της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ασκούν μεταξύ των
άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου της εσωτερικής και αγροτικής
οδοποιίας στα όρια της τοπικής κοινότητας παρακολουθώντας και εποπτεύοντας την
καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλει
στην Τεχνική Υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου σχετικό υπόμνημα στο οποίο
μεταξύ των άλλων αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος
εκτέλεσης αυτών.
Μεριμνά για την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και συνεργάζεται με την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση της καθαριότητας
Στις περιπτώσεις των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής
κλίμακας εάν από την καθυστέρηση δημιουργείται κίνδυνος για την επαρκή
υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ. Εννοείται ότι της έγγραφης ενημέρωσης πρέπει να
προηγηθεί προφορική ενημέρωση και συμφωνία έτσι ώστε να μην χαθεί ο
απαραίτητος χρόνος.
Μεριμνά για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού και
συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών
χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του
δήμου
Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων της
τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή των οικογενειακών τάφων σύμφωνα
με τον κανονισμό νεκροταφείου και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και
ανακομιδής οστών.
Καταγράφει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των φυσικών καταστροφών και συγκροτεί ομάδες πυρασφάλειας των οποίων είναι
υπεύθυνος. Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου για την κατάρτιση του
σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών και στη διάρκεια των
επιχειρήσεων τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.
Μεριμνά για την προστασία της δημοτικής περιουσίας και αναφέρει «αμελλητί» στον
δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις τυχόν ζημίες ή προσβολές των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου.
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Η ειδική άδεια των 60 ή 30 ημερών είναι επιπλέον άδεια πέραν εκείνων των
αδειών που δικαιούται ο αιρετός ως εργαζόμενος σύμφωνα με το υπαλληλικό
ή το εργατικό δίκαιο.
Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του αιρετού η οποία υποβάλλεται
εγκαίρως στον προϊστάμενο ή εργοδότη του. Η χορήγησή της είναι
υποχρεωτική. Χορηγείται είτε συγκεντρωτικά δηλαδή με συνεχή διάρκεια 60
ή 30 ημερών ή τμηματικά ή κατά ημέρα. Ο συνολικός χρόνος των αδειών
αυτών θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για τα ασφαλιστικά και
υπαλληλικά δικαιώματα του εργαζομένου αιρετού που αναγνωρίζεται ως
δικαιούχος.
Ανάλογες είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα μέλη των αιρετών οργάνων
της περιφέρειας, όπως καταστρώνονται στο άρθρο 102, παρ.2,3,4 του
ν.3852/2010.

Συγκεκριμένα,

δικαίωμα

ειδικής

άδειας

60

ημερών

αναγνωρίζεται στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των άλλων
«δυνητικών» διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας146 καθώς και στα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου καθώς και του εποπτικού συμβουλίου της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας147. Δικαίωμα ειδικής άδειας 30 ημερών
αναγνωρίζεται για τους επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων148 ενώ

Ενεργεί πληρωμές με τη διαδικασία της πάγια προκαταβολής, όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις.
146

Βλ. παράγραφο 2 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 «Στα μέλη της οικονομικής

επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, τα οποία έχουν
την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως
εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους» . Την ιδιότητα της
παραγράφου 1 έχουν δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,
καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.
147

Βλ. παρ.4 του άρθρου 182 ν.3852/2010 « Στα μέλη του διοικητικού ή του

εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώματα της
παραγράφου 1, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.».
148

Βλ. άρθρο 3 του άρθρου 182, ν. 3852/2010 «Στους επικεφαλής των

περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται
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αντίθετα δεν αναγνωρίζεται αντίστοιχο δικαίωμα στους επικεφαλείς των
δημοτικών παρατάξεων παρότι η ratio της σχετικής διάταξης (άρθρο 182,
παρ.3 ν.3852/2010) ισχύει απολύτως και για τις δημοτικές παρατάξεις, κατά
κύριο λόγο των μεγάλων δήμων αλλά και γενικώς όλων των δήμων διότι η
παροχή του αναγκαίου χρόνου για την μελέτη και την διερεύνηση των
θεμάτων που συζητούνται στο αντίστοιχο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στα
λοιπά συλλογικά όργανα του δήμου είναι απαραίτητη για την άσκηση του
θεσμικού ρόλου των δημοτικών, όπως και των περιφερειακών παρατάξεων.
Άδειες Απουσίας
Ως άδειες απουσίας ορίζουμε στην παρούσα μελέτη τις άδειες που
χορηγούνται στους αιρετούς προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις
των οργάνων ή των επιτροπών στις οποίες έχουν εκλεγεί ή οριστεί ως μέλη.
Οι άδειες αυτές δεν έχουν ex lege καθορισμένη συνολική διάρκεια. Είναι
ολιγοήμερες ή ολιγόωρες και χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως του αιρετού στην
οποία είναι σκόπιμο να επισυνάπτεται η πρόσκληση εφόσον η συνεδρίαση
στην οποία θα μετέχει ο αιρετός είναι τακτική.
Ο νομοθέτης του 3852/2010 ρυθμίζει την χορήγηση αδειών απουσίας σε
ορισμένες μόνο κατηγορίες δημοτικών συμβούλων και όχι στο σύνολο τους.
«Ειδική άδεια απουσίας» όπως ορίζεται στο άρθρο 183 του ν.3852/2010

149

από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της
κανονικής άδειας»
149

Βλ. άρθρο 183 του ν. 385/2010 με τίτλο: Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση

των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλου: «1. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι
οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να
απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας
της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που
κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία
τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.
2. Στους περιφερειακούς συμβούλους και μέλη της οικονομικής και των λοιπών
διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα
καταβάλλεται από την περιφέρεια αποζημίωση που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές,
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ημέρα
απουσίας κατά το παρόν άρθρο.
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δικαιούνται όμως οι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι υπάλληλοι του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του
περιφερειακού συμβουλίου. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια δύο ημέρες και μπορεί
να αυξηθεί ως τρεις ημέρες στις περιπτώσεις των περιφερειακών συμβούλων
που κατοικούν ή εργάζονται σε νησί.
Οι διατάξεις για την άδεια απουσίας εφαρμόζονται και για τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ, τα μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και
του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές
καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής 150.
Ως προς τους δημοτικούς συμβούλους καταστρώνεται η άδεια απουσίας
διάρκειας δύο ημερών με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
93 του νόμου 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 10 του ν.4018/2011 μόνο για όσους κατοικούν σε νησιώτικη δημοτική
κοινότητα151, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η μετάβασή τους στην έδρα του
δήμου.

3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή της αντίστοιχης περιφερειακής
επιτροπής χορηγεί στους περιφερειακούς συμβούλους που εμπίπτουν στις
παραγράφους 2 ή 3 βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον
εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίωση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζημίωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
150
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Βλ. σημ. …
Δημοτικές νησιώτικες κοινότητες είναι

νησιά που ήταν αναγνωρισμένα στο

παρελθόν ως αυτοτελείς κοινότητες ενώ με τον ν.3852/2010 συναποτελούν
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με άλλα νησιά. Οι δήμοι που έχουν νησιώτικες
δημοτικές κοινότητες, δηλαδή «πολυνησιακοί»,

είναι πέντε: ο Δήμος Κέρκυρας

(Διαπόντιοι Νήσοι), ο Δήμος Νάξου (Μικρές Κυκλάδες), ο Δήμος Λευκάδος
(Κάλαμος και Καστός),ο Δήμος Κυθήρων (Αντικύθηρα) και ο Δήμος Θήρας
(Θηρασία). Το σύνολο των νησιών- δημοτικών κοινοτήτων είναι 11.
Γενικότερα για τον σχεδιασμό και τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Καλλικράτη για τον
νησιωτικό χώρο καθώς και ειδικότερα για το σύστημα διακυβέρνησης των πέντε
πολυνησιακών
Καλλικράτης.

δήμων
Από

την

πρβλ.

Δήμητρης

φιλόδοξη

Κατσούλης,

απόπειρα

στο

«Νησιωτικότητα»

μεταρρυθμιστικό

http://www.topikidimokratia.blogspot.gr/2011/11/blog-post_20.html#more,
2011.
129

και

λάθος,
20-11-

Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης είναι διστακτικός ως προς τη διεύρυνση του
δικαιώματος της άδειας απουσίας για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου μη λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις που
αναγκάζεται να διανύσει για να προσέλθει στη συνεδρίαση, πέραν ασφαλώς
του κύριου κύριο και ουσιαστικού σκοπού των αδειών απουσίας που είναι η
επαρκής προετοιμασία, ενημέρωση και μελέτη των φακέλων από την αιρετό
έτσι ώστε να σχηματίσει γνώμη για να ζητήματα στα οποία θα αποφασίσει το
δημοτικό συμβούλιο. Επί του θέματος αυτού θα επανέλθουμε σε επόμενο
κεφάλαιο.

Υπηρεσιακή μετακίνηση
Ο νομοθέτης έχει προ πολλού ρυθμίσει το θέμα της υπηρεσιακής μετακίνησης
των δημοσίων υπάλληλων και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων
δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται στο δημόσιο τομέα όταν
αυτοί εκλεγούν στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μία από
τις βασικές και κρίσιμες λειτουργικές διευκολύνσεις διότι η άσκηση των
υπηρεσιακών καθηκόντων σε τόπο που απέχει κατά πολύ από την
περιφέρεια του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στα όργανα του οποίου
εξελέγη ο υπάλληλος καθιστά δυσχερή έως και απαγορευτική την άσκηση
των καθηκόντων του ως αιρετού και επί της ουσίας ακυρώνει την άσκηση του
δικαιώματος της εκλογιμότητας αλλά και την απόφαση του εκλογικού σώματος
να αντιπροσωπευθεί από τον συγκεκριμένο αιρετό ο οποίος εξάλλου κατά την
εκλογή αλλά και μετά ενώ δεν έχει κώλυμα εκλογιμότητας εντούτοις
αντικειμενικά δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Στο ισχύον δίκαιο το καθεστώς της υπηρεσιακής μετακίνησης ρυθμίζεται από
το άρθρο 93, παρ.7 του νόμου 3852/2010152 και αναφέρεται σε δύο βασικές
152

Βλ. άρθρο 93, παρ.7 του ν. 3852/2010 «Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των

φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν,
εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας
τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον
οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια
άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν
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κατευθύνσεις μετακίνησης. Την αρνητική μετακίνηση, δηλαδή απαγορεύει
την μετακίνηση υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 93 η οποία βρίσκεται στα όρια του
δήμου εφόσον αυτός έχει εκλεγεί δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή
πρόεδρος

δημοτικής

κοινότητας,

πρόεδρος

τοπικής

κοινότητας

ή

εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Ως μετακίνηση εν προκειμένω θεωρείται η
μετάθεση ή απόσπαση, δηλαδή οι δύο μεταβολές της υπηρεσιακής
κατάστασης που μπορούν να συντελεστούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας
χωρίς τη συναίνεση του υπαλλήλου. Με την ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 7 του άρθρου 93 ν.3852/2010 ο αιρετός με την εκλογή του
παραμένει αμετακίνητος από την θέση που βρέθηκε στην υπηρεσία του και
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του, μόνο όμως για υπηρεσιακές
μετακινήσεις εκτός των ορίων του δήμου στο οποίο ασκεί τα καθήκοντα ως
αιρετός, δηλαδή οι μετακινήσεις εντός των ορίων .
Η άλλη κατεύθυνση μετακίνησης είναι η θετική. Ο αιρετός που υπηρετεί
ως υπάλληλος σε υπηρεσία του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 η
οποία χωροθετείται εκτός των ορίων του δήμου όπου υπηρετεί έχει δικαίωμα
με αίτησή του να μετατεθεί ή αποσπαστεί σε υπηρεσιακή μονάδα η οποία
χωροθετείται στον δήμο σε αιρετό όργανο του οποίου ασκεί τα καθήκοντά
τους. Είναι προφανές ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορούσε να
αποβεί ατελέσφορη όταν ό αιρετός υπηρετεί σε υπηρεσία η οποία δεν έχει
υπηρεσιακή μονάδα εντός των ορίων του δήμου ή δεν υπάρχει διαθέσιμη
υπηρεσία στην οποία μπορεί να αποσπαστεί. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης
επιτάσσει την άσκηση του δικαιώματος στην πλησιέστερη εκτός των ορίων
του δήμου υπηρεσιακή μονάδα. Η επιλογή της υπηρεσιακής μονάδας γίνεται
καταρχήν από τον αιρετό ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση. Δεν πρέπει
πάντως να αποκλείεται ο καθορισμός της υπηρεσιακής μονάδας να γίνει από

εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή
αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν»
Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 9 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 οι διατάξεις της
παρ.7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 «δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς
που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
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την υπηρεσία η οποία είναι αποδέκτης του δικαιώματος εφόσον πρόκειται να
καλυφθούν υπηρεσιακές της ανάγκες και ταυτόχρονα να εκπληρώνεται η
άσκηση του δικαιώματος του αιρετού.
Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι η κατάστρωση της ρύθμισης της
παραγράφου 7 του άρθρου 93 ν.3852/2010 αποτελεί «μηχανιστική»
αντιγραφή σχετικής διάταξης του ν. 3463/2006. Τούτο αποδεικνύεται από την
συμπερίληψη του δημάρχου στα αξιώματα των οποίων οι κάτοχοι ασκούν το
δικαίωμα της υπηρεσιακής μετακίνησης. Ο δήμαρχος έχοντας το δικαίωμα της
ειδικής άδειας πλήρους θητείας και συνεπώς της νομίμου και διαρκούς
απουσίας από την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ως υπαλλήλου δεν
έχει λόγο να ασκήσει το δικαίωμα της υπηρεσιακής μετακίνησης. Συνεπώς η
συμπερίληψή του είναι περιττή.
Από το δικαίωμα της υπηρεσιακής μετακίνησης εξαιρούνται τα μέλη των
οργάνων της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, δηλαδή οι σύμβουλοι των
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων153. Η εξαίρεση αυτή που γίνεται για λόγους
περιορισμού των μετακινήσεων και αποτροπής υπηρεσιακών κενών στις
υπηρεσίες που αυτοί υπηρετούν εφόσον είναι εκτός δήμου σε κοινότητα του

153

Το προϊσχύσαν καθεστώς, οι ρυθμίσεις του άρθρου 139, παρ. 8 του ν.3463.2006

περιελάμβανε και τα μέλη των αντιστοίχων οργάνων ενδοδημοτικής αποκέντρωσης,
δηλαδή τους συμβούλους δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Βλ. σχετικά:
«Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι
οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση
και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και
κοινοτικοί

σύμβουλοι,

καθώς

και

σύμβουλοι

δημοτικών

και

τοπικών

διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.
Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή
Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν
εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή
αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου
εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των
προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.»
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οποίου έχουν εκλεγεί ή αντίστροφα η μη απαγόρευση της μετακίνησης όταν
υπηρετούν σε υπηρεσία εντός του δήμου. Εντούτοις οι σύμβουλοι δημοτικής
και τοπικής κοινότητας έχουν αποστολή διότι αποτελούν και αυτοί φορείς της
πολιτικής εντολής η οποία συνίσταται στην εκπροσώπηση των επιμέρους
συλλογικών συμφερόντων των κατοίκων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Όπως αναλύεται και σε επόμενο κεφάλαιο είναι νομικά και πολιτικά ορθό να
ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί σε όργανα ενδοδημοτικής
αποκέντρωσης τα δικαιώματα τόσο της αρνητικής όσο και της θετικής
μετακίνησης.
Ανάλογη είναι και η ρύθμιση για την υπηρεσιακή μετακίνηση των αιρετών της
περιφέρειας154 η οποία ορθά αναφέρεται μόνο στους περιφερειακούς
συμβούλους διότι οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες ασκούν το
δικαίωμα της ειδικής άδειας πλήρους θητείας. Ως όριο εντός του οποίου
οριοθετούνται οι υπηρεσίες στις οποίες είτε δικαιούται να μην μετακινηθεί είτε
δικαιούται να μετακινηθεί ο περιφερειακός σύμβουλος ορίζεται η εκλογική
περιφέρεια, δηλαδή η περιφερειακή ενότητα από την οποία εκλέγεται.
Συνεπώς δεν μπορεί να μετακινηθεί ούτε σε άλλη περιφερειακή ενότητα της
ίδιας περιφέρειας στην οποία ασκεί τα καθήκοντα ως αιρετός, εκτός εάν δεν
λειτουργεί στην εκλογική του περιφέρεια υπηρεσιακή μονάδα στην οποία
μπορεί να μετακινηθεί, περίπτωση εξαιρετικά απίθανη.

154

Βλ. παράγραφο 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 « Δημόσιοι υπάλληλοι και

υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν
υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν
μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν
εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας μετά
από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην
πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν». Σύμφωνα
όμως με την παράγραφο 9 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 οι διατάξεις της παρ.10
του άρθρου 182 του ν.3852/2010 «δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που
προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
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4.

Το θεσμικό πλαίσιο της διάθεσης χρόνου, απασχόλησης

και

της

ανταμοιβής

των

αιρετών

στην

ευρωπαϊκή

αυτοδιοίκηση
4.1. Τα πορίσματα της Μελέτης- Έκθεσης της Επιτροπής Δήμων και
Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDRM), 2010
Τον Δεκέμβριο του 2010, ακριβώς τρία χρόνια πριν, η Επιτροπή Δήμων και
Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης( CDRM)

δημοσίευσε τα

πορίσματα μίας συγκριτικής μελέτης σχετικά με την καταστατική θέση των
αιρετών στην Ευρώπη.

Η μελέτη με τίτλο «Status of local elected

representatives in Europe» εκπονήθηκε με συμμετοχές τριάντα μίας
ευρωπαϊκών χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης155. Από τα
πορίσματα της μελέτης εξάγονται ορισμένα κρίσιμα συγκριτικά συμπεράσματα
που αξίζει να επισημανθούν δεδομένου ότι βασίζονται στα πλέον πρόσφατα
στοιχεία σε σχέση με εκείνα που είχαν δημοσιοποιηθεί ή τεθεί υπόψη των
φορέων της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης156. Επίσης η μελέτη καταγράφει
155

Η μελέτη εκπονήθηκε με την συμμετοχή των Ενώσεων Ο.Τ.Α. των ακόλουθων

χωρών μελών: Αλβανία (AAM), Αυστρία (ÖGB/ÖSEB), Φλαμανδία (VVSG)
Βαλλονία (UVCW) του Βελγίου ,η

και

Republika Srpska (ALVRS) στην Βοσνία

Εζεργοβίνη, η Κύπρος (UCM), η Δημοκρατία της Τσεχίας (SMOCR), Δανία(LGDK),
Εσθονία (ELL), Φιλανδία (AFLRA), Γαλλία (AFCCRE), Γερμανία (DStGB), Ισλανδία
(SAMBAND), Ιταλία (AICCRE),Κοσυφοπέδιο (AKM), Λετονία (LPS), Λιθουανία (AL),
Λουξεμβούργο (SYVICOL),

FYROM (ZELS),

(VNG), Νορβηγία (KS), Πολωνία

Μαυροβούνιο(UMM),

Ολλανδία

(ZMP), Πορτογαλία (ANMP), Ρουμανία (AMR),

Σερβία (SKGO), Σλοβακία (ZMOS), Ισπανία (FEMP), Σουηδία (SALAR), Ελβετία
(ASCCRE), Ουκρανία (AUC), (LGA) και (COSLA) Μεγάλη Βρετανία.
156

Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Η καταστατική θέση και οι συνθήκες εργασίας των αιρετών της

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Έκθεση της Διευθύνουσας Επιτροπής του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα περιφερειακά και δημοτικά ζητήματα, Αθήνα 1989.
Πρόκειται για

παλαιότερη μελέτη του CDRM

ενημερωμένη έως το 1987 και

αφορούσε δέκα επτά (17) κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αυστρία,
Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Γαλλία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία,
Ελβετία, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία),
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και τον απόηχο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει τις
ρυθμίσεις για την καταστατική θέση όπως εξάλλου συμβαίνει και στην χώρα
μας.
Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο της καταστατικής θέσης των αιρετών στην
Ευρώπη ρυθμίζεται κατά βάση από τις εθνικές νομοθεσίες. Τα περισσότερα
από τα συστήματα ρυθμίσεων

έχουν γενική εφαρμογή σε όλη την χώρα

δηλαδή δεν επιτρέπεται η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες με απόφαση
αποκεντρωμένων νομοθετικών σωμάτων ή των ίδιων των δημοτικών
συμβουλίων. Υπάρχουν όμως και χώρες όπου η ρύθμιση επαφίεται
αποκλειστικά στα δημοτικά συμβούλια όπως και άλλες όπου τα δημοτικά
συμβούλια στερούνται αυτής της ευχέρειας εφόσον η ρύθμιση της
καταστατικής θέσης ορίζεται αποκλειστικά από την εθνική νομοθεσία όπως
εξάλλου και στην Ελλάδα.

Από το υλικό που έχει τέθηκε υπόψη μας από το Αρχείο της ΚΕΔΕ πρβλ κυρίως:
Association

des

Maires

de

France

(AMF)

Κανονισμός

Αιρετών

Τοπικών

Εκπροσώπων, συνταχθείς από τους: Genevieve Cerf, Olivier Mallet και Sebastien
Ferriby τον Φεβρουάριο του 2005 που αφορά την καταστατική θέση των αιρετών
στην Γαλλία, Έκθεση μεταφρασμένη στα Ελληνικά με τίτλο: « Ο κανονισμός του
συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης και η Ευρώπη» που αναφέρεται στο καθεστώς
της καταστατικής θέσης των αιρετών στην Ιταλία με βάση το Testo Unico (Κώδικας η
Ενιαίο Κείμενο) 267/2000 με ενημέρωση έως το 2003. Εκθεση της Sonja Witte (από
την Γερμανική Ένωση Δήμων) για το Καθεστώς του Δημάρχου πλήρους
απασχόλησης στην Γερμανία, Για την περιφέρεια της Βαλλονίας του Βελγίου πρβλ
Luigi Mendola, Κανονισμός Αιρετών Εκπροσώπων, La commune, UVCM (Ενωση
Δήμων και Πόλεων Βαλλονίας) 2006.
Επίσης πρβλ. Renzo Santini, Lo status degli amministratori locali: Un’ occasione
perduta, στο Regione e governo locale, 1986, σ. 1-4, Gianfranco Pasquino,
Amministratori locali e riforma della politica, στο Regione e governo locale, 1986, σ.
7-10, Fernando Pinto, Commento alla lege 27 dicembre 1985, n.816 “Aspettative,
permessi e indennita degli amministratori locali” στο Regione e governo locale, 1986,
σ.11-72, Simonetta Busi, To “status” degli amministratori locali in Belgio, Francia,
Spagna e Portogallo, Regione e governo locale, 1986, σ.73-84, Bernd Reissert, Le
retribuzioni economicke degli amministratori locali nella Repubblica Federale
Tedesca, Regione e governo locale, 1986, σ.85-92
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Χρόνος απασχόλησης.
Ο χρόνος απασχόλησης των αιρετών αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό
ιδίως του συστήματος των οικονομικών απολαβών. Δηλαδή, εάν ο αιρετός
θεωρείται απασχολούμενος με πλήρες ωράριο ή μερικώς απασχολούμενος.
Το κριτήριο αυτό καθορίζεται καταρχήν σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό
επίπεδο για τις ομόσπονδες χώρες. Βάση για τον καθορισμό του χρόνου
απασχόλησης είναι το μέγεθος (πληθυσμός) του Δήμου. Κατά κανόνα πάντως
οι Δήμαρχοι, πλην ελαχίστων χωρών (π.χ. Ισπανία) θεωρούνται ως πλήρως
απασχολούμενοι. Ως προς τους δημοτικούς συμβούλους γενικό κριτήριο είναι
η συμμετοχή στις συνεδριάσεις η οποία κατά κανόνα είναι υποχρεωτική ενώ
σε αρκετές χώρες ισχύουν τα «κουπόνια παρουσίας» δηλαδή οι οι δημοτικοί
σύμβουλοι αποζημιώνονται ανάλογα με την παρουσία τους, όπως ισχύει καις
την Ελλάδα.
Οικονομικές απολαβές των αιρετών.
Το ύψος των αποδοχών και ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων συναρτάται
κατά κανόνα με τον πληθυσμό αλλά το 40% των περιπτώσεων μπορεί να
τροποποιείται σε τοπικό επίπεδο. Γενικώς πάντως είναι περιορισμένη η
αυτοτέλεια ως προς την προσαρμογή των ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο,
δηλαδή η εθνική νομοθεσία έχει κατά κανόνα δέσμιο χαρακτήρα.
Σε χώρες που

μεγάλο μέρος των δημοσίων εξουσιών μεταφέρεται στις

τοπικές και περιφερειακές αρχές (ομοσπονδοποίηση ή περιφερειοποίηση) οι
τοπικές αρχές έχουν μεγαλύτερη αυτοτέλεια στην τροποποίηση των
ρυθμίσεων για την καταστατική θέση.
Αμοιβή
Στο 61% των χωρών που μετείχαν στην έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης
οι αποδοχές ορίζονται από την κεντρική νομοθεσία

και ανάλογα με τον

βαθμό αυτοτέλειας ανατίθεται στα δημοτικά συμβούλια η αρμοδιότητα
εξειδίκευσης. Η τάση αυτή όμως τείνει να περιοριστεί τα τελευταία χρόνια
λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε χώρες που πλήττονται από την οικονομική
κρίση η κεντρική νομοθεσία προβλέπει μείωση των αμοιβών και αφαιρεί από
τα δημοτικά συμβούλια το δικαίωμα να τις εξειδικεύουν.
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Σχέση αμοιβής και απασχόλησης.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αμοιβή δεν συνδέεται με τον χρόνο
απασχόλησης.

Εντούτοις σε ορισμένες, λίγες πάντως,

συναρτάται με τον χρόνο απασχόλησης

χώρες η αμοιβή
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Για τους δημοτικούς συμβούλους, στις περισσότερες χώρες, η αμοιβή
συναρτάται με τον αριθμό των συνεδριάσεων και έχει την μορφή
αποζημίωσης.
Κάλυψη κοινωνικής πρόνοιας
Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου είναι αναπτυγμένο το σύστημα της
κοινωνικής προστασίας οι αιρετοί απολαμβάνουν δικαιώματα κοινωνικής
ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης. Αντίθετα στις υπόλοιπες χώρες της
Νότιας και της Κεντρικής Ευρώπης όπου διέπονται από το κρατικό σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας η ειδική μέριμνα για τους αιρετούς είναι περιορισμένη.
Σε πολλές πάντως χώρες αναγνωρίζεται συνταξιοδοτικό βοήθημα (χορηγία)
στους Δημάρχους.
4.2 Συγκριτική προσέγγιση των βασικών οικονομικών απολαβών των
αιρετών στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία.
Τον Οκτώβριο του 2010 η Οργάνωση «Lega delle Autonomie Locali»
δημοσίευσε συγκριτική μελέτη για το «κόστος της δημοκρατίας» τόσο σε
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο τόσο στην Ιταλία όσο και σε τρεις άλλες
Ευρωπαϊκές Χώρες, την Γαλλία, την Ισπανία και την Γερμανία158. Η μελέτη
είχε ως έναυσμα

το Δημοσιονομικό Νόμο του 2010 (Finanziaria 2010) ο

οποίος επέβαλε, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης,
δραστική μείωση των εσόδων και των δαπανών των δήμων, των επαρχιών
και των περιφερειών στην Ιταλία159. Υποστηρίζεται με τεκμηρίωση ότι το
157

Όπως είναι η Πορτογαλία, Ουκρανία, Σλοβενία και Εσθονία.

158

Πρβλ. Lega delle Autonomie Locali, I costi della democrazia: le spese del

centralismo e quelle degli Enti Locali, Οκτώβριος 2010 .
159

Προβλέφθηκε μείωση για κάθε ένα από έτη 2010,2011, 2012 ενός εκατομμυρίου

ευρώ, πέντε και επτά εκατομμυρίων αντίστοιχα για της Επαρχίες

ενώ για τους

Δήμους η μείωση προβλέφθηκε να είναι της τάξεως των 12, 86 και 118 εκατομμυρίων
ευρώ για τα αντίστοιχα έτη. « La finanziaria 2010 ha introdotto importanti modifiche
nell’ordinamento degli enti locali. L’intervento normativo ha disposto la riduzione del
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«κόστος της δημοκρατίας» στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ μικρότερο
σε σχέση με την αντίστοιχο κόστος του κεντρικού κράτους, τόσο σε επίπεδο
νομοθετικών σωμάτων όσο και ανεξαρτήτων αρχών. Συνεπώς η μείωση των
δαπανών στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνοδεύεται από μία αντίστοιχη
μείωση των δαπανών στο κεντρικό πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Προς
επίρρωση αυτών παρατίθεται στη συνέχεια, με την ενλόγω μελέτη, μία
συγκριτική ανάλυση του «κόστους

της δημοκρατίας» στους δήμους της

Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ως κριτήριο μέτρησης
λαμβάνεται η μηνιαία αποζημίωση ή αντιμισθία του Δημάρχου του
αντιδημάρχου και των λοιπών αιρετών.
Ειδικότερα:
Στην Ιταλία160:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ σε
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
έως 1000

ευρώ
1.291,14

contributo ordinario che spetta agli enti locali. La riduzione, per ciascuno degli anni
2010, 2011, 2012 sarà rispettivamente di 1 milione, di 5 milioni e di 7 milioni di euro
per le Province. Per i comuni il taglio ammonterà, sempre per gli stessi anni, a 12
milioni, a 86 milioni e a 118 milioni di euro. Il taglio annuale per gli enti locali sarà in
rapporto alla popolazione residente di ciascun ente che affronterà la tornata
elettorale.»
Πέραν αυτών όμως η μείωση των δαπανών οδήγησε και σε δραστική μείωση των
θέσεων ευθύνης αλλά και των μελών των βουλευομένων οργάνων της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα μειώθηκε ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κατά
20%, των εντεταλμένων συμβούλων (assessoti comunali) στο ¼ των δημοτικών
συμβούλων ενώ στις επαρχίες στο 1/5, κατάργηση του θεσμού του Συνήγορου του
Δημότη (Difensore Civico), περιορισμός στον αριθμό των δημοτικών συμβούλων
στους οποίους αναθέτει αρμοδιότητες ο Δήμαρχος σε δήμους με πληθυσμό κάτω
3.000 κατοίκων, κατάργηση του Γενικού Γραμματέα

στους Δήμους, κατάργηση

συνδέσμων δήμων και κατάργηση οργάνων δημοτικής αποκέντρωσης.
160

Στοιχεία 2009
138

κατοίκους
1001-3.000

1.446,08

3001-5000

2.169,12

5001-10.000

2.788,87

10.001-20.000*

3.098,74

20.001-30.000*

3.098,74

30.001-50.000

3.460,26

50001-100.000

4.131,66

100.001- 250.000

5.009,63

250.001-500.000

5.784,32

άνω των 500.000

7.798,50

Η αντιμισθία του Αναπληρωτή Δημάρχου (Vicesindaco) κυμαίνεται από 15%
της αντιμισθίας του Δημάρχου (Sindaco) σε Δήμους με πληθυσμό έως 1000
κατοίκους έως 75% της αντιμισθίας του Δημάρχου σε Δήμους με πληθυσμό
από 50.000 κατοίκους και άνω κλιμακούμενος μεταξύ 50% και 55% σε
Δήμους με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους έως 50.000 κατοίκους.
Η αντιμισθία των εντεταλμένων Συμβούλων ή «δημαρχιακών παρέδρων»
(assessori comunali) δηλαδή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ( Giunta),
-των αντίστοιχων αντιδημάρχων των ελληνικών δήμων- κυμαίνεται από 10%15% της αντιμισθίας του Δημάρχου σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 5.000
κατοίκων. Ανέρχεται στο 45% της αντιμισθίας του Δημάρχου σε Δήμους με
πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, στο 60% σε Δήμους με πληθυσμό έως
100.000 κατοίκους και σε 65% σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων.
Το «κουπόνι παρουσίας» (gettone di presenza per seduta) των δημοτικών
συμβούλων στις συνεδριάσεις κυμαίνεται από 17, 04 ευρώ σε δήμους με
πληθυσμό έως 1000 κατοίκους σε 18,08 ευρώ για Δήμους από 1001 έως
10.000 κατοίκους, σε 22,21 σε Δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους
και σε 36,15 ευρώ σε Δήμους με πληθυσμό από 30.001 έως 100.000
κατοίκους . Από 100.000 κατοίκους και άνω η αποζημίωση των δημοτικών
συμβούλων ανέρχεται σε 59,39 ευρώ για κάθε συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου.
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Μετά το 2010 ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων μειώθηκε έως και 20%
και το αριθμός των «assessori comunali» στο ¼ των δημοτικών συμβούλων
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντική μείωση δαπανών για τις
αντιμισθίες αυτών των αιρετών.
Στην Γαλλία161:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ σε
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ευρώ

έως 1000
κατοίκους

1.172,59

1001-3.000

1.626,50

3001-5000
5001-10.000

2.080,41

10.001-20.000*

2.458,66

20.001-30.000*

3.404,30

30.001-50.000

3.404,30

50001-100.000

4.160,82

100.001- 250.000

5.484,71

250.001-500.000

5.484,71

άνω των 500.000

5.484,71

Όργανα των Δήμων στην Γαλλία είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και
ένας ή περισσότεροι δημαρχιακοί πάρεδροι οι οποίοι συνεπικουρούν τον
Δήμαρχο και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες από αυτόν. Ο αριθμός τους
καθορίζεται ελεύθερα από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν μπορεί να
υπερβεί το 30% των μελών του για δήμους έως 80.000 κατοίκους.
Η αντιμισθία του Δημάρχου καθορίζεται ως ποσοστό ενός δείκτη «δημόσιας
λειτουργίας», του δείκτη 1015, στον οποίο αντιστοιχεί το ποσόν των 3.782,56
ευρώ. Ποσοστό αυτού του ποσού ορίζεται με βάση τον πληθυσμό ως
αντιμισθία του Δημάρχου και προκύπτει η κλίμακα που αναφέρεται στον
παραπάνω πίνακα. Έτσι σε Δήμους με πληθυσμό έως 500 κατοίκους το
161
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ποσοστό είναι 17% του δείκτη 1015 και ο Δήμαρχος λαμβάνει 643,04 ευρώ
μηνιαίως ως αντιμισθία ενώ σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται στο 145% του δείκτη 1015 και ο Δήμαρχος
λαμβάνει μηνιαία αντιμισθία το ποσόν των 5.484,71 Ευρώ.
Με τον ίδιο τρόπο

καθορίζεται η μηνιαία αντιμισθία των δημαρχιακών

παρέδρων (adjoints). Συγκεκριμένα σε Δήμους με πληθυσμός έως 500
κατοίκους το ποσοστό επί του δείκτη 1015 είναι μόλις 6,6% και το ποσόν την
μηνιαίας αντιμισθίας ανέρχεται στα 249,65 ευρώ, κλιμακούμενο στη συνέχεια
για να φθάσει σε 72,5% του δείκτη 1015 σε Δήμους με πληθυσμό άνω των
200.000 κατοίκων όπου ο δημαρχιακός πάρεδρος (δηλαδή ο αντίστοιχος
δικός μας αντιδήμαρχος) λαμβάνει το ποσόν των 2.742,36 ευρώ ως μηνιαία
αντιμισθία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δικαιούται μηνιαίας αντιμισθίας ύψους 226, 95 ευρώ
σε Δήμους με πληθυσμό από 100.000 κατοίκους και άνω. Στους υπόλοιπους
Δήμους το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την χορήγηση μηνιαίας
αποζημίωσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6% του δείκτη δημόσιας
λειτουργίας 1015, δηλαδή θα δεν μπορεί να υπερβαίνει το προαναφερόμενο
ποσόν των 226,95 ευρώ.
Στην Ισπανία162
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

σε ευρώ

έως 1000
κατοίκους
1001-3.000

2.333,00

3001-5000

2.989,00

5001-10.000

2.456,44

10.001-20.000*
20.001-30.000*
30.001-50.000
50001-100.000
162
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100.001- 250.000

5.217,00

250.001-500.000
άνω των 500.000

Το σύστημα διακυβέρνησης στην ισπανική τοπική αυτοδιοίκηση ρυθμίζεται
από τα άρθρα 19-24 του νόμου 7/1985 (Ley 7/1985 Reguladora de las bases
del regimen local). Στα χωριά με πληθυσμό κάτω των 100 κατοίκων
εφαρμόζεται το σύστημα του ανοικτού συμβουλίου που συγκαλείται από τον
Δήμαρχο

(Ayuntamento.). Τους μεγάλους σε πληθυσμό Δήμους διέπει το

δέκατο κεφάλαιο του Ley 7/1985 ενώ οι υπόλοιποι Δήμου έχουν το ακόλουθο
σύστημα:
Δήμαρχος (Alcalde), αντιδήμαρχοι (Tenientes de alcalde)και Συμβούλιο
(Pleno) υπάρχουν σε όλους τους Δήμους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Συμβούλους και τον Δήμαρχο ο
οποίος είναι και πρόεδρός του.
Η Διοίκηση ( Junta de Gobierno local) συγκροτείται σε Δήμους με πληθυσμό
άνω των 5.000 κατοίκων αλλά και σε μικρότερους εάν το αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Η Διοίκηση αποτελείται από τον Δήμαρχο και έναν
αριθμό συμβούλων έως το 1/3 των μελών του συμβουλίου. Ορίζονται και
ανακαλούνται από τον Δήμαρχο, όπως και οι Αντιδήμαρχοι. Στους μεγάλους
Δήμους οι μισοί από τα μέλη της Διοίκησης μπορεί να είναι πρώην δημοτικοί
σύμβουλοι.
Στους Δήμους άνω των 5.000 κατοίκων αλλά και στους μικρότερους εάν το
αποφασίσει το συμβούλιο μπορούν να συγκροτηθούν Επιτροπές Μελέτης και
Γνωμοδοτικές Επιτροπές
Στους Δήμους του δέκατου κεφαλαίου, δηλαδή στους μεγάλους Δήμους
ορίζεται και η Ειδική Επιτροπή Προτάσεων και Αξιώσεων (Comision especial
de sugerencias y reclamaciones) ενώ σε όλους τους Δήμους υπάρχει η Ειδική
Επιτροπή Λογαριασμών (Comision especial de cuentas).
Το άρθρο 75 του νόμου 7/1985 ρυθμίζει το σύστημα αποδοχών των αιρετών
διακρίνοντας:
Αποδοχές

για

την

άσκηση

λειτουργιών

που

ασκούνται

με

πλήρη

απασχόληση (dedicacion exclusiva) η με μερική απασχόληση (dedicacion
parcial)
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Κουπόνια παρουσίας (asistancia) για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων
Αποζημίωση (indemnizaciones) για τις δαπάνες που γίνονται κατά την
άσκηση των λειτουργιών
Τα μέλη του Συμβουλίου που δεν απασχολούνται είτε αποκλειστικά είτε
μερικώς λαμβάνουν αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις την οποία
ορίζει το ίδιο το Συμβούλιο.
Αμέσως μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά τις εκλογές
κατανέμονται

οι

λειτουργίες

μεταξύ

των

αποκλειστικά

ή

μερικώς

απασχολούμενων οι οποίοι αναλαμβάνουν τις διοικητικές ευθύνες.
Στην Ισπανία οι αποδοχές καθορίζονται με βάση τις αποδοχές συγκεκριμένων
Δημοσίων Λειτουργών και ανάλογα με την κλίμακα του πληθυσμού και τον
προϋπολογισμό του Δήμου. Για παράδειγμα

έως 5.000 κατοίκους ή με

προϋπολογισμό άνω του 1.500.000 ευρώ ο Δήμαρχος λαμβάνει αποδοχές
έως

τις

αποδοχές

του

Τμηματάρχη.

Έως

50.000

κατοίκους

και

προϋπολογισμό από 6.750.000 ευρώ έως 16.900.000 ευρώ λαμβάνει
αποδοχές έως τις αποδοχές Γενικού Διευθυντή.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αντιμισθία των αιρετών στην Ισπανία
μπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά εάν επιλεγούν ορισμένα παραδείγματα
δεδομένου ότι προσδιορίζεται με περισσότερα του ενός κριτήρια έτσι ώστε
Δήμοι με τον ίδιο πληθυσμό να έχουν διαφορετικό ποσόν μηνιαίας
αντιμισθίας. Οι αναφερόμενες στον παραπάνω πίνακα τιμές είναι ενδεικτικές
με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη της Lega
delle Autonomie Locali και αναφέρονται σε Δήμους της Περιφέρειας της
Βαλένθιας.
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Στην Γερμανία163:
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ σε
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ευρώ

έως 1000
κατοίκους
1001-3.000
3001-5000
5001-10.000

4.436,63-5.639,32

10.001-20.000*

6.598,62

20.001-30.000*
30.001-50.000

7.415,50

50001-100.000

7.801,44

100.001- 250.000

8.703,12

250.001-500.000

10.254,08

άνω των 500.000

10.653,81

Στην Γερμανία το σύστημα δημοτικής διακυβέρνησης διαφέρει από κρατίδιο
σε Κρατίδιο κυρίως ως προς τον τρόπο ορισμού και τις αρμοδιότητες του
Δημάρχου. Σε όλους τους Δήμους εκλέγεται πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο
(gemeinderat) στο οποίο αναφέρεται ένα όργανο εκτελεστικό

των

αποφάσεων του Συμβουλίου το οποίο προϊσταται των υπηρεσιών. Το νομικό
πλαίσιο αυτού του οργάνου καθορίζει και το καθεστώς της καταστατικής
θέσης του Δημάρχου ιδίως μεταξύ Δημάρχου- Μανατζερ και Δημάρχου
Πολιτικού και Διοικητικού Οργάνου. Κριτήριο επίσης είναι ο αριθμός των
κατοίκων. Για τις ανάγκες της συγκριτικής μελέτης η Lega delle Autonomie
Locali

έλαβε

υπόψη

το

καθεστώς

της

Ρηνανίας-

Βεστφαλίας.

Οι

αναφερόμενες τιμές είναι οι βασικές για το έτος 2008 έχοντας υπόψη ότι στην
κάθε κλίμακα το τελικό ποσόν της αντιμισθίας του Δημάρχου εξαρτάται από
τον χρόνο της υπηρεσίας του, δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος
εκλογής ή του διορισμού, ο Δήμαρχος στην Γερμανία από την στιγμή που
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144

καταλαμβάνει το αξίωμα θεωρείται Δημόσιος Υπάλληλος και αμείβεται
αναλόγως λαμβάνοντας και τις πρόσθετες αμοιβές λόγω αρχαιότητας.
Στην συνέχεια παραθέτουμε τον συγκριτικό Πίνακα των τεσσάρων χωρών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ (1)

ΓΑΛΛΙΑ (4)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (3)

έως 1000 κατοίκους

1.291,14

1.172,59

1001-3.000

1.446,08

1.626,50

3001-5000

2.169,12

5001-10.000

2.788,87

2.080,41 4.436,63-5.639,32

10.001-20.000*

3.098,74

2.458,66

20.001-30.000*

3.098,74

3.404,30

30.001-50.000

3.460,26

3.404,30

7.415,50

50001-100.000

4.131,66

4.160,82

7.801,44

100.001- 250.000

5.009,63

5.484,71

8.703,12

250.001-500.000

5.784,32

5.484,71

10.254,08

άνω των 500.000

7.798,50

5.484,71

10.653,81

ΙΣΠΑΝΙΑ (2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2.333,00
2.989,00
2.456,44

6.598,62

5.217,00

1. Στοιχεία Ιταλίας 2009
2. Στοιχεία Ισπανίας ενδεικτικά
3. Στοιχεία Γερμανίας ενδεικτικά 2008-2009
4. Στοιχεία Γαλλίας 2009

Στο παραπάνω Πίνακα προσθέτουμε δύο στήλες με την αντιμισθία του
Δημάρχου όπως ορίστηκε με τον ν.3852/2010 στην Ελλάδα και με την
αντιμισθία όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει σήμερα, δηλαδή το 2013.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,
ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔ

ΙΤΑΛΙΑ (1)

Α

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙ

3852/20

ΣΗΜΕΡΑ

(4)

(3)

Α (2)

10 (5)

(6)

ΠΛΗΘΥΣΜ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΟΣ
έως 1000
κατοίκους

1.291,14

1.172,59

3.513,63

2.565,00

3.513,63

2.565,00

3.513,63

2.565,00

3.513,63

2.565,00

3.513,63

2.565,00

4.684,86

3.420,00

2.333,0
1001-3.000

1.446,08

1.626,50

0
2.989,0

3001-5000

2.169,12

0
4.436,63-

5001-10.000

5.639,32

2.456,4

2.788,87

2.080,41

4

3.098,74

2.458,66

3.098,74

3.404,30

3.460,26

3.404,30

7.415,50

4.684,86

3.420,00

4.131,66

4.160,82

7.801,44

4.684,86

3.420,00

5.856,08

4.275,00

10.00120.000*

6.598,62

20.00130.000*
30.00150.000
50001100.000
100.001250.000

5.217,0
5.009,63

5.484,71

8.703,12

0

5.784,32

5.484,71

10.254,08

5.856,08

4.275,00

7.798,50

5.484,71

10.653,81

5.856,08

4.275,00

250.001500.000
άνω των
500.000
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Συμπεράσματα
Από την παραπάνω συγκριτική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
Η αντιμισθία του Δημάρχου είναι κατά πολύ αναβαθμισμένη στην Γερμανία,
όπου παρά τις διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις από κρατίδιο σε κρατίδιο
αναγνωρίζεται στον Δήμαρχο η αποστολή τους ως ανώτατου Δημοσίου
λειτουργού.
Στην Γαλλία και την Ιταλία η αντιμισθία βρίσκεται σε όμοια επίπεδα μεταξύ
των Δήμων με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους έως 500.000 κατοίκους.
Από τα παραδείγματα της Ισπανίας προκύπτει ότι σε ορισμένες κλίμακες
πληθυσμού, όπως 5.000 κατοίκους έως 10.000 κατοίκους και από 50.000
κατοίκους έως 250.000 κατοίκους η αντιμισθία του Δημάρχου βρίσκεται στα
ίδια επίπεδα όπως στην Ιταλία και την Γαλλία.
Η αντιμισθία του Έλληνα Δημάρχου όπως καταστρώθηκε με τον ν. 3852/2010
με δεδομένη και την κλιμάκωση του πληθυσμού ως βασικού κριτηρίου
καθίσταται αντάξια

εκείνης αναπτυγμένων αυτοδιοικητικά χωρών όπως η

Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Η περικοπή όμως της αντιμισθίας την περίοδο
2011-2013 περίπου 27% μεταβάλλει την «ισότιμη» θέση του Έλληνα
Δημάρχου, ιδιαίτερα στους με πληθυσμό από 10.000 και άνω και την καθιστά
μειονεκτικότερη σε σχέση με τον Ιταλό, τον Γάλλο και τον Ισπανό ομόλογό
του.
Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι ένα ακόμη κριτήριο σύγκρισης είναι και
αριθμός των Δήμων σε κάθε χώρα, ο μέσος πληθυσμός και η μέση έκταση.
Στις υπό σύγκριση χώρες παρατηρείται ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία
έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό Δήμων, γύρω στους 8.000. Αντίθετα η Γαλλία
έχει 36.500 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Στην Ιταλία ο μέσος όρος των κατοίκων
ανά Δήμο είναι περίπου 7.000, στην Γερμανία και την Ισπανία περίπου 5.000
κατοίκους και στην Γαλλία 1.500 κάτοικοι ανά Δήμο. Στην Γαλλία μάλιστα οι
Δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων είναι μόλις 800.
Αντίθετα από τις χώρες αυτές η Ελλάδα έχει πολύ μικρότερο αριθμό Δήμων
και με μέσο πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνά τις 10.000 κατοίκους.
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IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ.

H αστική ευθύνη των αιρετών.
Οι αιρετοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενδέχεται να προβούν στην
λήψη αποφάσεων ή να παραλείψουν την λήψη αυτών με αποτέλεσμα την
ζημία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του νομικού του προσώπου
στο οποίο ανήκουν. Ειδικότερα αναφερόμαστε σε ζημία με οικονομικό
περιεχόμενο και κατά βάση στην περιουσία του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Η
ζημία αυτή πρέπει να έχει προκύψει μετά από δύο προϋποθέσεις: τον δόλο ή
την βαριά αμέλεια την οποία τυχόν επέδειξε ο αιρετός κατά την άσκηση των
καθηκόντων του. Εφόσον συνεπώς επήλθε ζημία γεννάται υποχρέωση
αποζημίωσης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος το οποίο υπέστη την ζημία. Την
ίδια ασφαλώς υποχρέωση έχουν και τα μέλη του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος τα οποία έχουν οριστεί στο διοικητικό
συμβούλιο ή στην εκτελεστική επιτροπή παρότι δεν είναι αιρετοί, δηλαδή μέλη
δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της
αστικής ευθύνης ρυθμίζεται με το άρθρο 232 του νόμου 3852/2010164.

164

Βλ.

άρθρο

αντιπεριφερειάρχες,

232
οι

του

ν.

περιφερειακοί

3852/2010
σύμβουλοι,

«1.
οι

Οι

περιφερειάρχες,

δήμαρχοι,

οι

οι

δημοτικοί

σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι
τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών
και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής
επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την
περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία,
που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι
ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς
ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής, και αποτελείται από:
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α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από
έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
γ. Όταν αφορά δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν
εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του που
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Όταν αφορά περιφέρειες ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της Ένωσης
Περιφερειών και τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
αυτής.
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας
ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος ή με αίτημα του οικείου
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει μέσα σε εύλογο διάστημα,
αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την
πρόκληση της ζημίας, προς παροχή εξηγήσεων.
4. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από το πρόσωπο σε βάρους
του οποίου έγινε ο καταλογισμός στο Διοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται η έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 60
ημερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού σε αυτούς. Η προθεσμία για
την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης
της επιτροπής.
5. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να ασκηθεί αίτηση
αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Εάν επιβληθεί καταλογισμός στο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου σε ένα από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η αστική ευθύνη έναντι
του οικείου Ο.Τ.Α. για τυχόν προκληθείσα ζημία, εφόσον πρόκειται για την ίδια
ιστορική

αιτία.

Σε

περίπτωση

επιγενόμενου

καταλογισμού

στο

πλαίσιο

δημοσιονομικού ελέγχου, μετά από ανόρθωση της ζημίας από τον υπαίτιο κατά τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου, συμψηφίζεται το ήδη καταβληθέν ποσό με το
καταλογιζόμενο εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.
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Οι

αιρετοί

συνεπώς

αποζημίωσης

προς

υπέχουν
το

αστική

αντίστοιχο

ευθύνη,
ζημιωθέντα

δηλαδή

υποχρέωση

οργανισμό

τοπικής

αυτοδιοίκησης ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ίδρυμα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν θεμελιώνεται η αστική ευθύνη όταν η
ζημία

επήλθε

εξαιτίας

της

απλής

αμέλειας

του

αιρετού.

Απαιτείται

οπωσδήποτε η τεκμηρίωση του δόλου ή έστω της βαριάς αμέλειας.
Επίσης ο αιρετός δεν ευθύνεται έναντι τρίτων, δηλαδή δεν μπορεί να
απαιτήσει ο οποιοσδήποτε τρίτος

ο οποίος υπέστη ζημία από παράλειψη ή

απόφαση του αιρετού όταν αυτός δρα στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων του και ως όργανο του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή
νομικού προσώπου ή ιδρύματος. Σε αυτή την περίπτωση ο ζημιωθείς μπορεί
να διεκδικήσει αποζημίωση μόνο από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή
το νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα του οποίου είναι όργανο ο αιρετός.
Για να αποδοθεί η αστική ευθύνη στον αιρετό πρέπει να συντρέξει μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να κινηθεί η διαδικασία με αίτηση του ιδίου του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος
αντίστοιχα. Για την λήψη της σχετικής απόφασης αρμόδιο είναι το κατά τον
νόμο αρμόδιο όργανο για την άσκηση προσφυγών, δηλαδή για τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η οικεία οικονομική επιτροπή χωρίς όμως
να αποκλείεται και η κίνηση της διαδικασίας με προηγούμενη απόφαση του
δημοτικού ή περιφερειακού αντίστοιχα συμβουλίου. Ανάλογα ως προς τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα ιδρύματα αρμόδια είναι η εκτελεστική
επιτροπή, εφόσον προβλέπεται να συγκροτηθεί, ή το οικείο διοικητικό
συμβούλιο.
β) Να υποβάλλει σχετικό αίτημα ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης αυτεπαγγέλτως
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε δημότη.
Αρμόδιο όργανο ή αρχή για τον καταλογισμό της ζημίας είναι σε πρώτο βαθμό
Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται σε κάθε μία εκ των επτά
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στην έδρα τους μετά από απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή έχει
διαπιστωτικό και επικυρωτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η επιλογή των μελών
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και των αναπληρωτών τους ορίζεται από τους φορείς από τους οποίους
προέρχονται.
Συγκεκριμένα μέλη της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής είναι: α) Ο
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί επίτροπος ένας
ανώτερος υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Ο Ελεγκτής
Νομιμότητας που υπηρετεί στην αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ο
οποίος ορίζει τον αναπληρωτή του και γ) Ένας εκπρόσωπος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το
Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για πρωτοβάθμιους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα των
δήμων ή Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών με τον αναπληρωτή
του που ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, όταν πρόκειται για
αιρετούς

Περιφερειών ή νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και

περιφερειακών ιδρυμάτων.
Η Γραμματειακή κάλυψη της Επιτροπής αναλαμβάνεται από υπάλληλο Π.Ε.
Διοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που ορίζεται
ασφαλώς από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
Η

Επιτροπή

διερευνά

εντός

ευλόγου

χρονικού

διαστήματος

τα

καταγγελλόμενα. Αίτηση πρέπει ασφαλώς να εμπεριέχει τα πραγματικά,
ιστορικά δεδομένα. Καλεί εν συνεχεία του καταγγελλόμενους ως υπεύθυνους
της ζημίας

προκειμένου να παρέχουν εξηγήσεις αλλά μπορεί επίσης να

ζητήσει και περαιτέρω στοιχεία είτε από τον υποβάλλοντα την αίτηση είτε τον
φερόμενο ως ζημιωθέντα οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό του
πρόσωπο και εν συνεχεία αφού διαμορφώσει άποψη περί της επελθούσας
ζημίας

αποφασίζει

για

την

απόδοση

της

αστικής

ευθύνης

στους

εμπλεκόμενους αιρετούς (ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εκτελεστικής
επιτροπής νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος).
Κατά των πράξεων της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογημένες, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό
Εφετείο της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε ο αιρετός στον οποίο
έγινε με την προσβαλλόμενη πράξη ο καταλογισμός

είτε ο Γενικός

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον κρίνει ότι η εκδοθείσα
πράξη δεν καταλόγισε εν όλω ή εν μέρει την συνολική ζημία. Η προθεσμία για
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την υποβολή της προσφυγής ανέχεται σε εξήντα (ημέρες) από την
κοινοποίηση της πράξης. Τόσο η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών όσο και
η

άσκηση

της

προσφυγής έχουν ανασταλτικό

αποτέλεσμα,

δηλαδή

αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης.
Μετά την έκδοση της Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να ασκηθεί
εναντίον της αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τέλος, εάν κατά τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου ο οποίος ασκείται είτε
από τα Ελεγκτικό Συνέδριο για τους δήμους είτε από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου για τις Περιφέρειες επιβληθεί καταλογισμός στον
αιρετό, δεν μπορεί να αποδοθεί αστική ευθύνη κατά τα ανωτέρω εφόσον
πρόκειται για την ίδια αιτία. Εάν όμως έχει προηγηθεί η επιβολή του
καταλογισμού στο πλαίσιο της απόδοσης της αστικής ευθύνης και ο υπαίτιος
αιρετός έχει καταβάλει το ποσόν της αποζημίωσης
ανορθωθεί

η

ζημία,

ο

τυχόν

καταλογισμός

κατά

και συνεπώς έχει
τον

επακόλουθο

δημοσιονομικό έλεγχο συμψηφίζεται με το ήδη καταβληθέν ποσόν εφόσον
πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.
Ο νομοθέτης του ν.3852/2010 επέφερε στο νομικό πλαίσιο της αστικής
ευθύνης των αιρετών, μεταβολές ενώ το προϊσχύσαν του άρθρου 141 του
ν.3463/2006, για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και του άρθρου 71 του Π.Δ.
30/1996, για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όριζε ότι:
α) Η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και την
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση αποτελείται από: αα) Τον πρόεδρο
πρωτοδικών της έδρας της Περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του που διορίζει ο
ίδιος ββ) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπου δεν υπηρετεί
Επίτροπός έναν ανώτερο Υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τον
αναπληρωτή του που ορίζει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τους
δήμους ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τον
αναπληρωτή του, για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που ορίζει επίσης ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και γγ) Για μεν τους δήμους, τον
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων τον οποίο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ενώ για τις νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις έναν Νομαρχιακό Σύμβουλο της έδρας της περιφέρειας με τον
αναπληρωτή του που ορίζεται από το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο.
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β) Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ασκείται προσφυγή εντός 60 ημερών
στο αρμόδιο κατά τόπο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και κατά της
Αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού ασκείται έφεση εντός τριάντα (30) ημερών
στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο.
γ) ειδικά για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με την παράγραφο 3 του άρθρου
71 του π.δ.30/1996 ορίζεται

παραγραφή της αίτησης ως απαράδεκτης

εφόσον ασκηθεί μετά την πάροδο τριετίας από την λήξη της νομαρχιακής
περιόδου εντός της οποίας έγινε η πράξη ή προκλήθηκε η ζημία.
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή αναβαθμίζεται
δεδομένης της συμμετοχής τόσο του Ελεγκτή Νομιμότητας όσο και κυρίως του
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή του οργάνου που ασκεί τον
προληπτικό έλεγχο στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και διαθέτει
αυξημένη εμπειρία στον δημοσιονομικό έλεγχο των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, ενώ ο Ελεγκτής Νομιμότητας, εφόσον τελικά επιλεγεί και
εγκατασταθεί, λόγω

των αυξημένων νομικών προσόντων αλλά και της

διαρκούς τριβής με την άσκηση της Εποπτείας

μπορεί, στο μέλλον, να

συμβάλλει θετικά στις ορθές κρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής η πράξη της
οποία είναι καθοριστική για την απόδοση της αστικής ευθύνης στους αιρετούς
με ορθή κρίση. Επίσης η προσφυγή κατά της πράξης σε πρώτο βαθμό στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο και εν συνεχεία η άσκηση του ενδίκου μέσου της
Αίτησης Αναίρεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας επιτρέπει την προσδοκία
ορθότερης κρίσης αλλά και σύντμησης του συνολικού χρόνου

για την

εκδίκαση της προσφυγής και την οριστική κρίση για την αστική ευθύνη των
αιρετών.
Ως προς την εκπροσώπηση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ιδίως μάλιστα πρώτων, είναι κρίσιμος ο
ορισμός μελών που έχουν νομικές γνώσεις και πολύχρονη νομική και
αυτοδιοικητική εμπειρία έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση της
ορθής

κρίσης

υπερασπίζοντας

ταυτόχρονα

το

κύρος

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης αλλά και δημόσιο συμφέρον.
Τέλος, καταργήθηκε το προαναφερόμενο προνόμιο της παραγραφής του
δικαιώματος άσκησης αίτησης για απόδοση αστικής ευθύνης που ίσχυε για
τους αιρετούς της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αντίστοιχη ρύθμιση ίσχυε και
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για τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με το
προισχύσαν του ν.3463/2006 δίκαιο. 165

Η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών
Το θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική ευθύνη των αιρετών έχει τις ρίζες του
στην απαρχή της θεσμικής συγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης166 διότι
165

Βλ. Άρθρο 183, παρ.3 του ΠΔ. 410/1995 « Ο δήμος ή η κοινότητα πρέπει να

υποβάλλουν την αίτηση και ο περιφερειακός διευθυντής πρέπει αν δώσει την εντολή
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών που αρχίζει αφότου έληξε η δημοτική ή
κοινοτική περίοδος»
166

Βλ. άρθρο 44 του νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Η παύσις του Δημάρχου

ενεργείται μόνον δι΄αποφάσεως του Βασιλέως, ακούσαντος την γνώμην του
Υπουργικού Συμβουλίου, ή δυνάμει δικαστικής αποφάσεως. Ο Νομάρχης έχει το
δικαίωμα να παύη εις κατεπείγουσας περιπτώσεις προσωρινώς τον Δήμαρχον οφείλει
δε να αναφέρη τούτο εντός τριών ημερών εις την αρμοδίαν Γραμματείαν της
Επικράτειας, εκθέτων τας αιτίας της τοιαύτης παύσεως και επισυνάπτων και τας περί
τούτου πράξεις. Η Γραμματεία οφείλει εντός τριών ημερών, αφού λάβη την αναφοράν
του Νομάρχου ή να διατάξη

την αποκατάστασίν του προσωρινώς πεπαυμένου

Δημάρχου, ή να προβάλη την αποβολήν αυτού εις τον Βασιλέα.». Για την εφαρμογή
της ανωτέρω διάταξης πρβλ. Χρ. Κλειώση, Η Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,
Αθήνα, 1977 σ. 390 επ, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά η εξαιτίας της ασάφειας
των διατάξεων δίωξη των δημάρχων και η απόλυσή τους

με γενικόλογες ή εν

πολλοίς πολιτικές αιτιολογίες δεδομένου ότι ούτε τα παραπτώματα

ανέφερε ο

νομοθέτης ούτε απαιτούσε πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Πολλές φορές η
μοναδική

εγγύηση,

δηλαδή

(Γραμματεία της Επικρατείας)

η

γνωμοδότηση

του

Υπουργικού

Συμβουλίου

εφόσον δεν απαιτείτο ή πλήρης αιτιολόγησή της

οδηγούσε σε απολύσεις Δημάρχων μόνο με πολιτικά κίνητρα. Πρβλ. επίσης Περ.
Αργυροπούλου, Δημοτική Διοίκησης εν Ελλάδι, Αθήναι, 1843, τομ. α΄ σελ. 288-289
και Τιμολέοντος Φιλήμονος, Ο Δήμαρχος, Αθήναι, 1893, σ. 166.
Το καθεστώς αυτό πάντως ατόνησε μετά το 1848 οπότε η Βουλή αποφάνθηκε ότι η
Διοίκηση δεν μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές ποινές στον Δήμαρχο πλην όμως το
Υπουργείο Εσωτερικών συνέχιζε κατά καιρούς να επιμένει στην επιβολή των
πειθαρχικών ποινών έως το 1891 οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος της 7ης Μαρτίου
1891 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του από 27 Δεκεμβρίου 1833 Νόμου περί
Δήμων» με το άρθρο 16 του οποίου ορίστηκε ότι η επιβολή πειθαρχικής ποινής της
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δια μέσου αυτού το κεντρικό κράτος είχε ένα εργαλείο περιορισμού της
ελεύθερης δράσης των αιρετών το οποίο βέβαια άλλοτε μεταχειριζόταν με
φειδώ ή απλώς είχε μία μη ενεργή θέση στο νομικό «οπλοστάσιο» της κρατική
εποπτείας και άλλοτε, σε περιόδους αυταρχικών καθεστώτων, αποτελούσε
μέσον χειραγώγησης και δίωξης των αιρετών που λειτουργούσαν με πνεύμα
ελευθερίας. Η ιστορική πάντως διαδρομή

της εφαρμογής του θεσμικού

πλαισίου της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών δεν δικαιολογεί διαγραφή των
σχετικών διατάξεων από το δικαιϊκό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης
επιβάλλει όμως την προσαρμογή του στο διακύβευμα της ελεύθερης δράσης
και πρωτοβουλίας.
Ο κοινός νομοθέτης κατά την κατάστρωση των κανόνων του πειθαρχικού
δικαίου των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύεται από τις επιταγές
του Συντάγματος τόσο σε γενικό επίπεδο, δηλαδή οφείλει να υπακούει στις
αρχές της διοικητικής αυτοτέλειας και των εγγυήσεων της ελευθερίας δράσης
και πρωτοβουλίας των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και ειδικό
επίπεδο με την τήρηση της επιταγής τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4
του άρθρου 102 Συντ. η οποία ορίζει ότι «Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που
συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από
σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς
δικαστές, όπως νόμος ορίζει».
Η παραπάνω διάταξη αντικατέστησε με την αναθεώρηση του 2001 την
ανάλογη της παραγράφου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
αρχικού άρθρου 102 του Συντάγματος του 1975 η οποία όριζε ότι «Αι
πειθαρχικαί ποιναί αργίας και απολύσεως εκ του αξιώματος των αιρετών
οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως, εξαιρέσει των περιπτώσεων των
συνεπαγομένων αυτοδικαίαν έκπτωσιν, απαγγέλλονται μόνον μετά σύμφωνον
γνώμη συμβουλίου αποτελουμένου κατά πλειοψηφίαν εκ τακτικών δικαστών»

επιπλήξεως στον Δήμαρχο μόνο όταν «αμελήση να εκθέση τον υπό του
εισπράκτορος παραδοθέντα αυτώ απολογισμόν και τον απολογισμόν της ιδίας αυτούς
διαχειρίσεως» βλ. Χρ. Κλειώση, όπ.π. σ.398-400.
Για την εξέλιξη του πειθαρχικού δικαίου των αιρετών με τον ν.ΔΝΖ/1912 βλ Χρ.
Κλειώση, όπ.π. 551-552 και υπό το καθεστώς του ΝΔ. 2888/1954, οπ.π. σ.580.
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Μετά την θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης συνταγματικής διάταξης

δεν

επιτρέπονται να επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της
τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς την σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού
συμβουλίου αποτελούμενου κατά πλειοψηφία από δικαστές. Συνεπώς ακόμη
εάν προβλεπόταν η επιβολή πειθαρχικών ποινών μειωμένης σπουδαιότητας
όπως π.χ. πρόστιμο, ή επίπληξη κ.ο.κ.

αυτή μπορεί να επιβληθεί μόνο

κατόπιν συμφώνου γνώμης του πειθαρχικού συμβουλίου. Ήδη όμως πριν
από την αναθεώρηση, όπως επισημαίνουμε στην συνέχεια, προβλεπόμενη
ποινή ήταν μόνο η αργία.
Το

ισχύον

νομικό

πλαίσιο

της

πειθαρχικής

ευθύνης

των

αιρετών

καταστρώθηκε με το άρθρο 233 του νόμου 3852/2010 με τις διατάξεις του
οποίου ορίζεται α) ο κύκλος των υποκειμένων της πειθαρχικής ευθύνης στον
οποίο ως προς την πρωτοβάθμια τοπικής αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται οι
δήμαρχοι,

αντιδήμαρχοι,

δημοτικοί

σύμβουλοι,

σύμβουλοι

δημοτικών

κοινοτήτων, σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, β) το είδος και
περιεχόμενο των ποινών, δηλαδή οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι
μηνών και της έκπτωσης από το αξίωμα, γ) ο ασκών τον πειθαρχικό έλεγχο,
δηλαδή ο Ελεγκτής Νομιμότητας δ) το είδος και περιεχόμενο των πειθαρχικών
παραπτωμάτων, δηλαδή η σοβαρή παράβαση καθήκοντος καθώς και
υπέρβαση της αρμοδιότητας από δόλο ή βαριά αμέλεια καθώς επίσης και οι
παραβάσεις καθηκόντων167 που έχουν ανατεθεί από ειδικές διατάξεις

και

τέλος, ε) ορίζεται πενταετής παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων η
οποία αρχίζει από την ημέρα που διαπράχθηκαν.
Το καθεστώς του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου της πειθαρχικής ευθύνης
το οποίο διαμορφώθηκε σταδιακά έως τον μ. 3463/2006 έχει ένα κοινό σημείο
με το ισχύον καθεστώς ως προς το όργανο που ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο,
που ταυτίζεται πάντοτε με τον ασκούντα τον έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή στο

167

Βλ. ενδεικτικά Εγκύκλιο 11/2007 Υπουργού Εσωτερικών «Ρητώς, πια, εμφανίζεται

διακηρυκτικά στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, η υποχρέωση όλων των αιρετών
οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και της Ειδικής Επιτροπής. Στην αντίθετη
περίπτωση εγκαθιδρύεται αυτοτελής πειθαρχική ευθύνη».
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παρελθόν ήταν ο νομάρχης, ο περιφερειακός διευθυντής, ο γενικός
γραμματέας της περιφέρειας και τώρα ο Ελεγκτής Νομιμότητας πλην όμως
έως τον ορισμό του τον έλεγχο ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπως επισημαίνουμε και στη συνέχεια ο
ορισμός του Ελεγκτή Νομιμότητας ως οργάνου άσκησης του πειθαρχικού
ελέγχου συνιστά ένα θετικό ποιοτικά δεδομένο σε σχέση με το καθεστώς της
άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου από όργανο διορισμένο από την
Κυβέρνηση.
Ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα αυτά περιορίζονται σε δύο βασικά
αδικήματα «περί την υπηρεσία», την παράβαση καθήκοντος και την
υπέρβαση αρμοδιότητας168. Η μεν παράβαση καθήκοντος πρέπει να έχει τα

168

Βλ σχετικά Ατομ. Γν. Ν.Σ. ΥπΕσΔΔΑ 289/2005 « Η κίνηση της πειθαρχικής

αγωγής από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για την επιβολή των πειθαρχικών
ποινών που προβλέπονται στο άρθρο 184 του Δ.Κ.Κ. (άρθρο 142 του Ν. 3463/2006),
με εξαίρεση την περίπτωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης, συνυφαίνεται με σοβαρή
παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς της από δόλο ή
βαριά αμέλεια. Η παράβαση καθήκοντος συμπλέκεται, σε κάθε περίπτωση, με τη
διασφάλιση προστασίας του γενικότερου συμφέροντος της ομαλής και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπηρεσιών του οικείου Ο.Τ.Α. (πρβλ. ΑΠ 262/1961 Ποιν.Χρον.Τομ.
ΙΑ σελ. 385, Πλημ.Αθ. 3881/1972 Ποιν. Χρον. Τομ. ΚΓ σελ. 67). Ειδικότερα, στο
πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 184 Δ.Κ.Κ.) έχει κριθεί, ότι οι
πειθαρχικές

ποινές

για σοβαρή παράβαση καθήκοντος

και για υπέρβαση

αρμοδιότητας από δόλο ή βαριά αμέλεια εις βάρος των αιρετών οργάνων της
αυτοδιοίκησης συνδέονται με την άσκηση και την εκπλήρωση των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων και δεν σχετίζονται με πράξεις εκτός και πέραν της ασκήσεως του
δημοτικού ή κοινοτικού λειτουργήματος (Σ.τ.Ε. 3188/1968 και 1829/1960). Επίσης
πρβλ

(Ατομ. Γν. Ν.Σ. ΥπΕσΔΔΑ 254/2004) «Από το περιεχόμενο των ανωτέρω

διατάξεων, (Σημ: άρθρο 184 του Π.Δ. 410/1995 και ήδη άρθρο 142 του Ν.
3463/2006), οι οποίες, ενόψει της συναγόμενης και από το άρθρο 102 του
Συντάγματος εξαιρετικότητας των πειθαρχικών μέτρων που αφορούν τα αιρετά
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (Σ.τ.Ε. 994/94),
δεν προκύπτει ότι η άσκηση ένδικων μέσων, αυτή καθ΄ εαυτή, από Δικηγόρο, για
λογαριασμό του εντολέα του, που στρέφονται κατά του Δήμου στο Δημοτικό
Συμβούλιο του οποίου ανήκει ο εν λόγω Δικηγόρος, συνιστά περίπτωση για τη λήψη
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χαρακτηριστικά της σοβαρής παράβασης η δε υπέρβαση αρμοδιότητας169 να
εδράζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Το πλαίσιο αυτών των δύο πειθαρχικών
παραπτωμάτων καταστρώθηκε και ισχύει κατά βάση από το 1954 με τον ΝΔ
2888/1954 όπου κατά το άρθρο 130, παρ.1 του ως άνω Ν.Δ. ορίζεται ότι
«Κατά των δημοτικών και κοινοτικών αρχών δύναται ο νομάρχης εκτός των
κατ΄ειδικάς διατάξεις του παρόντος περιπτώσεων να επιβάλη πειθαρχική
ποινή αργίας μέχρι τριών μηνών για βαρείαν παράβασιν καθηκόντων και
υπέρβασιν

της αρμοδιότητος αυτών» ενώ η ισχύουσα διατύπωση

καταστρώθηκε αρχικά στον νόμο 1065/1980 και ειδικότερα στο άρθρο 158,
παρ.2 όπου ορίζεται ότι «Ο νομάρχης μπορεί να επιβάλει στα πρόσωπα αυτά
την ποινή της αργίας έως τριών μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή
παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση αρμοδιότητάς τους από δόλο ή
βαριά αμέλεια» και έκτοτε μεταφέρθηκε έως και την ισχύουσα διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρο 233

του ν.3852/2010 όπου ορίζεται ότι « ο

Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της
προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή: α. αν
έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση
της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια, β. αν έχουν διαπράξει
παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές
νομοθετικές ρυθμίσεις»
Οι πειθαρχικές ποινές που ορίζει ο νομοθέτης περιορίζονται στην αργίας έως
έξι μήνες και στην έκπτωση. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 233
του ν. 3852/2010 «στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς
συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή
δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης.». Αντίθετα
κατά το καθεστώς του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 2006 (νόμος

πειθαρχικών μέτρων εναντίον του, εκτός αν συνδέεται με συμπεριφορά ή ενέργειες
που συνεπάγονται τη λήψη τέτοιων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές».
169

Υπέρβαση αρμοδιότητας υπάρχει όταν το όργανο προβαίνει σε ενέργειες που δεν

ανήκουν στις αρμοδιότητές του. Η υπέρβαση αρμοδιότητας προϋποθέτει ενέργεια
θετική.
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3463/2006) μόνο η αργία περιλαμβάνεται στις πειθαρχικές ποινές και μάλιστα
ορίζεται ως ανώτατο όριο οι έξι μήνες. Η έκπτωση προβλέπεται μόνο για την
περίπτωση προηγηθείσας δικαστικής απόφασης, ως διοικητικό μέτρο όπως
αναπτύσσεται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.
Εξάλλου η ποινή της έκπτωσης ως πειθαρχική ποινή ταυτίζεται εκ του
αποτελέσματος με το διοικητικό μέτρο της παύσης. Δεδομένου ότι η έκπτωση
επιφέρει την οριστική διακοπή της θητείας δεν μπορεί παρά να επιβάλλεται
σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις ώστε να καλύπτεται η τιμωρητική της εμβέλεια
από εκείνης του διοικητικού μέτρου της παύσης. Συνεπώς η συμπερίληψή της
ως πειθαρχικής ποινής είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής σπουδής του
νομοθέτη. Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τα ισχύουσες διαδοχικά ρυθμίσεις
περί των πειθαρχικών ποινών των αιρετών η μεν έκπτωση καταστρώνεται ως
συνέπεια

καταδίκης

του

αιρετού

από

ποινικό

δικαστήριο

υπό

τις

προϋποθέσεις που κάθε φορά θέτει ο νόμος (βλ. ποινική ευθύνη αιρετών) ως
διοικητικό μέτρο και ως τέτοιο ταυτίζεται με τη παύση ή απόλυση που επίσης
είναι ακραίο διοικητικό μέτρο που επιβάλλεται όπως αναλύεται παρακάτω για
λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Η αργία, πέραν της επιβολής της ως διοικητικού μέτρου στην περίπτωση της
καταδίκης του αιρετού πρωτοδίκως ή της παραπομπής για κακούργημα,
επιβάλλεται ως κατεξοχήν πειθαρχικό μέτρο ακραίων πάντως συνεπειών
εφόσον ο πειθαρχικά ελεγχόμενος αιρετός στερείται προσωρινά την
δυνατότητα να ασκήσει τα καθήκοντα που απορρέουν από την πολιτική
εντολή της οποίας είναι φορέας. Γιαυτό εξάλλου το ανώτερο όριο της αργίας
ως πειθαρχικής ποινής είναι το εξάμηνο θεωρώντας ο νομοθέτης το χρονικό
αυτό διάστημα ως επαρκές για την τιμωρία και την συμμόρφωση του αιρετού.
Κατά το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο, η περίοδος της αργίας που επέβαλε ο
Νομάρχης δεν μπορούσε να υπερβεί τους τρεις μήνες170. Ενώ έως το 1982 ο
νόμος προέβλεπε ως πειθαρχική ποινή και την επιβολή προστίμου171.

170

H αργία έως τρεις μήνες με απόφαση του Νομάρχη ή εν συνεχεία του

Περιφερειακού Διευθυντή ίσχυε έως το 2006 και με βάση την τελευταία πριν το έτος
αυτό

κωδικοποίηση

της

δημοτικής

και

κοινοτικής

νομοθεσίας,

δηλαδή

το

ΠΔ.410/1995. Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.2 του ως άνω Προεδρικού
Διατάγματος « Ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να επιβάλει στα πρόσωπα αυτά
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Ως προς την παραγραφή αυτή ορίζεται στην πενταετία σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 233 του ν.3852/2010 και αρχίζει από την ημέρα

την ποινή της αργίας έως τριών μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των
καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο και βαριά αμέλεια.»
Η ποινή της αργίας των τριών μηνών με απόφαση του Νομάρχη ίσχυσε για πρώτη
φορά με βάση τη διάταξη της του άρθρου 130, παρ.1 του ΝΔ 2888/1954 (« Κατά των
δημοτικών και κοινοτικών αρχών δύναται ο νομάρχης εκτός των κατ΄ ειδικάς διατάξεις
του παρόντος περιπτώσεων να επιβάλη πειθαρχικήν ποινή αργίας μέχρι τριών μηνών
δια βαρείαν παράβασιν καθηκόντων ή υπέρβασιν της αρμοδιότητος αυτών». Πριν
από την παραπάνω διάταξε ίσχυε η διάταξη του άρθρου 122 του ΔΚΚ 1936
(Διάταγμα της 17ης Απριλίου 1936 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου
της νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 320 Α΄/31-7-1936). Σύμφωνα με
την οποία ο Νομάρχης μπορεί να επιβάλει την ποινή της αργίας έως ένα μήνα η
οποία όμως μπορεί να παραταθεί έως τρεις μήνες ή να αρθεί με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
171

Η πειθαρχική ποινή του προστίμου συναντάται στον Δημοτικό και Κοινοτικό

Κώδικα της Δικτατορίας (ΝΔ.222/1973, ΦΕΚ 280 Α΄/5-10-1973 αλλά προβλέπεται
και στον νόμο 1965/1980, δηλαδή τον πρώτο μεταδικτατορικό ΔΚΚ του 1980.
Συγκεκριμένα ο δικτατορικός ΔΚΚ όριζε με το άρθρο 99, παρ.1 ότι «Κατά των
δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων δύναται ο νομάρχης εκτός των κατ΄ειδικάς
διατάξεις του παρόντος περιπτώσεων να επιβάλη πειθαρχικήν ποινήν αργίας μέχρι
τριών μηνών ή προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων δραχμών δια βαρείαν παράβασιν
καθηκόντων ή υπέρβασιν της αρμοδιότητος αυτών». Εν συνεχεία ο νομοθέτης του
ν.1065/1980 με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 120 ορίζει ότι «Στους
δημάρχους, βοηθούς δημάρχου, προέδρους κοινοτήτων και στα μέλη των δημοτικών
και κοινοτικών συμβουλίων επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές του προστίμου, της
αργίας και της εκπτώσεως, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα» ενώ με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου εξειδικεύει
ότι «αν επιβληθεί ποινή προστίμου το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των
δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Η πειθαρχική ποινή του προστίμου καταργήθηκε
με τη ρητή διάταξη δεύτερου εδαφίου της παρ.1
1270/1982 με την

του άρθρου 18 του νόμου

οποία συμπληρώθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 120 του

ν.1065/1980, συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Η πειθαρχική ποινή του προστίμου, που
μπορούσε να επιβάλει ο νομάρχης καταργείται»
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διάπραξης του παραπτώματος. Αντίθετα κατά το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο
του ν. 3463/2006 (άρθρο 142, παρ.4) η παραγραφή ήταν τριετής.
Η διαδικασία άσκησης της πειθαρχικής δίωξης και επιβολής των ποινών
καταστρώνεται τόσο στο ισχύον όσο και στο προϊσχύον πειθαρχικό δίκαιο των
αιρετών με εκτεταμένο σύστημα κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν την προδικασία,
την συμμετοχή ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου, και τα ένδικα μέσα τα οποία
δύναται να ασκήσει ο πειθαρχικά ελεγχόμενος αιρετός.
Το ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο αποτελεί ουσιαστικά το κατ΄εξοχήν
πειθαρχικό όργανο εφόσον έχει την αρμοδιότητα της έκφρασης σύμφωνης
γνώμης τόσο για το είδος της ποινής όσο και για την διάρκειά της, στην
περίπτωση της αργίας. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφασίζει για την επιβολή
των ποινών μόνο μετά από την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου172.
Ειδικότερα ως προς την σύνθεση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 234 του ν.3852/2010 το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από
«α) από τον πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) δύο εφέτες με
τους αναπληρωτές τους, γ) έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας
172

« Το (πειθαρχικό) συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με την επιβολή ή μη πειθαρχικής

ποινής σε δημοτικούς και κοινοτικούς άρχοντες έπειτα από γραπτή κλήση τους σε
απολογία. Στην κλήση πρέπει να περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά που
συνιστούν την αποδιδόμενη στα ανωτέρω πρόσωπα σοβαρή παράβαση καθηκόντων
ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να
απολογηθούν ενόψει συγκεκριμένης κατηγορίας και να προσδιορίζεται εκ των
προτέρων το αντικείμενο των ζητημάτων που εισάγονται προς εξέταση ενώπιον του
συμβουλίου. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι το εν λόγω συμβούλιο δεν
επιτρέπεται να γνωμοδοτήσει υπέρ της επιβολής πειθαρχικής ποινής, για παράβαση
για την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν κληθεί σε απολογία ή για παράβαση
τα πραγματικά περιστατικά της οποίας δεν περιγράφονται στην κλήση τους σε
απολογία. Η δε παράλειψη περιγραφής των πραγματικών περιστατικών της
παράβασης καθιστά μη νόμιμη την απόφαση του συμβουλίου με την οποία
προτείνεται στη συνέχεια η επιβολή πειθαρχικής ποινής για την παράβαση αυτή,
καθώς και την περαιτέρω πειθαρχική διαδικασία η οποία στηρίζεται στην απόφαση
του συμβουλίου». Βλ. ΣτΕ 3116/2002
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Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του και δ) έναν
αιρετό εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, όταν ελέγχεται
πειθαρχικά αιρετός δήμων, ή της Ένωσης Περιφερειών, όταν ελέγχεται
πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως μέλη. Γραμματέας του συμβουλίου και
αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.»
Με την παραπάνω διάταξη το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται σε
υψηλότερο δικαστικό επίπεδο σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο το οποίο
προέβλεπε συγκρότηση σε επίπεδο νομού και κατά συνέπεια την συμμετοχή
Πρωτοδικών και υπό την προεδρία του Προέδρου Πρωτοδικών.
Ο πρόεδρος εφετών και οι εφέτες με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
όργανο διεύθυνσης του Εφετείου της έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Ελέγχου173 μετά από αίτημα του ελεγκτή νομιμότητας. Τα μέλη που
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Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ελέγχου συγκροτήθηκαν νομοθετικά σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 215 του νόμου 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «1. Ιδρύεται στην
έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που
αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

υπαγόμενη

απευθείας

στον

Υπουργό.

Όταν

προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ο καθ’ ύλην αρμόδιος
Υπουργός.2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο
νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά
το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος. 3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλιση της
νομιμότητας στη δράση τους.»
Οι έδρες και τα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και συνεπώς των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Ελέγχου καθορίστηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του νόμου 3852/2010 η οποία ορίζει ότι «1. Συνιστώνται ως ενιαίες
αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
i. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας
Αττικής με έδρα την Αθήνα. ii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα. iii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής
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εκπροσωπούν την Περιφερειακή Ένωση Δήμων ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας διότι στα όρια ευθύνης της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες της
μίας Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των περιφερειών
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών.
Η πειθαρχική διαδικασία έχει ως αφετηρία την κλήση του εγκαλούμενου
αιρετού σε απολογία η οποία γίνεται ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Με

την κλήση τίθεται προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
ημερών. Μετά το πέρας της προθεσμία αυτής εφόσον δεν προσήλθε ο
αιρετός η απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει την ποινή.
Επί της ουσίας όμως ο Ελεγκτής Νομιμότητας μετά την απολογία του αιρετού
ή την πάροδο της προθεσμίας οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο
πειθαρχικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει. Το συμβούλιο
συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση. Η ολοκλήρωση της διαδικασία έκδοσης
της σύμφωνης γνώμης δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία των δύο μηνών
από τότε που το συμβούλιο έλαβε το παραπεμπτικό έγγραφο του Ελεγκτή
Νομιμότητας στο οποίο επισυνάπτεται ασφαλώς τόσο η απολογία του
εγκαλούμενου αιρετού όσο και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το συμβούλιο
συνεδριάζοντας σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, να
εκτιμήσει το αποδεικτικό υλικό και ασφαλώς να ακούσει την απολογία και τις
αιτιάσεις

του

εγκαλουμένου

ο

οποίος

μπορεί

να

εμφανιστεί

είτε

αυτοπροσώπως και με τον δικηγόρο του ή να απουσιάσει και να
εκπροσωπηθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Κατά την συζήτηση
συντάσσονται πρακτικά.

Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. iv. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα. v. Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και
Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά vi. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία
εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. vii. Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.»
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Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφαίνεται τόσο για την ενοχή όσο και για ποινή
που επιβάλλεται στον εγκαλούμενο αιρετό λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη την
βαρύτητα του παραπτώματος για το οποίο διώκεται πειθαρχικά. Συνεπώς
αποφασίζει και εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την απαλλαγή ή την
ενοχή του εγκαλουμένου και εφόσον γνωμοδοτήσει υπέρ της ενοχής τότε
πρέπει να εκφέρει γνώμη και περί της ποινής, δηλαδή εάν είναι η αργία ή η
έκπτωση. Εφόσον αποφανθεί υπέρ της αργίας τότε πρέπει να προτείνει και
την

χρονική

διάρκειά

της

λαμβάνοντας

υπόψη

την

βαρύτητα

του

παραπτώματος. Επειδή δεν επιτρέπεται ως πειθαρχική ποινή άλλη πέραν
των

δύο

προαναφερομένων

το

συμβούλιο

έχει

τη

δυνατότητα

για

παραπτώματα των οποίων η βαρύτητα δεν αξιολογείται ως σημαντική πλην
όμως έχει αποφανθεί υπέρ της τιμωρίας να ορίζει την αργία ολίγων ημερών ή
και μηνός ενώ εν συνεχεία για σοβαρότερης βαρύτητας παραπτώματα να
ορίζει ποινές διάρκειας περισσοτέρων έως και έξι μηνών.
Ο πειθαρχικά τιμωρηθείς αιρετός έχει δικαίωμα εντός ενός μηνός από την
κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας

να προσφύγει στο

Συμβούλιο Επικρατείας και να ζητήσει την απαλλαγή του. Το Συμβούλιο
Επικρατείας εν προκειμένω δεν θα κρίνει μόνο την τυπική νομιμότητα της
απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας αλλά θα εξετάσει την υπόθεση επί της
ουσίας. Έως την άσκηση της προσφυγής, η περίοδος του μηνός από την
κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας στον αιρετό αναστέλλει
την εκτέλεση της απόφασής. Μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας,
ο προσφεύγων αιρετός

μπορεί να αιτηθεί στην επιτροπή αναστολών την

χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής έως την έκδοση της Απόφασης
του Συμβουλίου Επικρατείας. Η επιτροπή αναστολών αποφασίζει ανάλογα
λαμβάνοντας υπόψη ασφαλώς και την συνδρομή του δημοσίου συμφέροντος.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου από την υποβολή της αίτησης αναστολής έως
την έκδοση της απόφασης από την επιτροπή αναστολών η ποινή δεν
εκτελείται.
Εν κατακλείδι, το θεσμικό πλαίσιο της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών,
όπως καταστρώνεται με τα άρθρα 233 και 234 του νόμου 3852/2010 αποτελεί
εξέλιξη του προϊσχύσαντος πλαισίου του οποίου η αφετηρία ανάγεται κυρίως
στον πρώτο μεταπολεμικό Δημοτικό Κώδικα (ν.2888/1954). Η εφαρμογή
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όμως στην πράξη εξαρτήθηκε κυρίως από την πολιτειακή κατάσταση και τις
πολιτικές συνθήκες της χώρας. Την περίοδο πάντως της επτάχρονης
δικτατορίας διαδέχθηκε μία μακρά περίοδος ουσιαστικής απενεργοποίησης
των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου και ως αποτελέσμα του πνεύματος
της

αναβάθμισης της θέσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του

δημοκρατικού πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Η περίοδος αυτή
διήρκησε έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα την έχει διαδεχθεί
η περίοδος ενεργοποίησης των διατάξεων, οι οποίες εν τω μεταξύ έχουν κατά
ορισμένες πτυχές τους βελτιωθεί κατά άλλες όμως έχουν καταστεί
αυστηρότερες όπως π.χ. η πενταετής παραγραφή και η επαύξηση του
επιτρεπόμενου χρόνου της αργίας έως το εξάμηνο. Από την άλλη πλευρά
πάντως η συγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου από εμπειρότερους
υψηλόβαθμους δικαστές παρέχει εγγυήσεις ορθότερης κρίσης. Η λειτουργία
και στην πράξη του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας αντί του εκπροσώπου
του κράτους και κυρίως της εκάστοτε κυβέρνησης Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναμένεται- εάν και εφόσον συντελεστεί- να
καταστήσει ακόμη ασφαλέστερο από την άποψη της παροχής εγγυήσεων
ορθής κρίσης το σύστημα του πειθαρχικού δικαίου των αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η περαιτέρω βελτίωση του πειθαρχικού δικαίου
αυτοδιοίκησης

έχει

πεδίον

γόνιμης

των αιρετών της τοπικής

διερεύνησης

τόσο

σε

επίπεδο

συγκρότησης των πειθαρχικών οργάνων όσο και της παροχής εγγυήσεων
έτσι ώστε να μην περιορίζεται η συνταγματική αποστολή των αιρετών, η
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων με όρους ελευθερίας δράσης και
πρωτοβουλίας.
Εν συνεχεία εξετάζουμε το διοικητικό μέτρο της παύσης ή όπως λεγόταν
παλαιότερα της απόλυσης του αιρετού η μορφή αλλά και οι προϋποθέσεις του
προσιδιάζουν στην ποινή της έκπτωσης ως πειθαρχικής ποινής. Υπό αυτή
την έννοια, θεματικά,

θεωρούμε ότι ανήκει στο σύστημα του πειθαρχικού

δικαίου των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Η παύση των αιρετών.
Η παύση των αιρετών είναι η σημερινή μορφή του διοικητικού μέτρου της
απόλυσης, μέτρο που εφαρμόστηκε σε βάρος των αιρετών σε ανώμαλες
πολιτειακά καταστάσεις. Παύση ή απόλυση αποτελεί ασφαλώς και η έκπτωση
ως πειθαρχική ποινή. Ενώ την ίδια πραγματική υπόσταση έχει και το
διοικητικό μέτρο της έκπτωσης κατόπιν οριστικής δικαστικής απόφασης. Και
στις τρεις περιπτώσει η πολιτική εντολή της οποίας φορέας είναι ο αιρετός
διακόπτεται χωρίς την κατά οιανδήποτε τρόπο παρέμβαση του εντολέα που
είναι το εκλογικό σώμα.
Η παύση των αιρετών καταστρώνεται στο ισχύον δίκαιο της καταστατικής
θέσης των αιρετών με

τις διατάξεις του άρθρου 237 του ν.3852/2010

σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί «επιτρέπεται να παυθούν» για σοβαρούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά
από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη
γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο αποτελείται από έναν πρόεδρος
εφετών Αθηνών ως πρόεδρο και δύο εφέτες με τριετή θητεία, έναν Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων όταν πρόκειται για αιρετό της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης174. Για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να
174

Βλ. άρθρο 237, παρ.1 νόμου 3852/2010 «Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες,

δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων επιτρέπεται να παυθούν για
σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη
έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού
συμβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως
πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του β) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, με τους
αναπληρωτές τους, γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και δ) τον πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για τους αιρετούς των δήμων, ή
τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για τους αιρετούς των
περιφερειών. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά,
ορίζονται από το όργανο που διευθύνει το Εφετείο Αθηνών. Ο ανωτέρω
166

διαλυθεί και δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο175. Στην περίπτωση της
διάλυσης δημοτικού συμβουλίου διαλύονται ταυτόχρονα και τα συμβούλια
δημοτικής και τοπικής κοινότητας και διεξάγονται εκλογές σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 56176 του ν.3852/2010.
Ως προς τους λόγους της παύσης των αιρετών ή της διάλυσης των δημοτικών
(ή και περιφερειακών) συμβουλίων ο νομοθέτης αναφέρει γενικώς και
αορίστως σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος αφήνοντας τόσο τον
Ελεγκτή Νομιμότητας ή έως την εγκατάστασή του τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προσδιορίσει το περιεχόμενο της σοβαρής
επιβολής κατά του δημοσίου συμφέροντος και εν συνεχεία το πειθαρχικό
συμβούλιο του άρθρου 237 του ν.3852/2010 να γνωμοδοτήσει για την
πραγματική ή μη συνδρομή των απειλών κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Ο «σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος» ως αιτία της παύσης
εμφιλοχωρήσει στο πειθαρχικό δίκαιο των αιρετών

έχει

με την διάταξη του

άρθρου 124 του ν.1065/1080, δηλαδή του ΔΚΚ 1980. Είχε προηγηθεί η
προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι αναπληρωτές του προέδρου της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.»
175

Βλ. άρθρο 237, παρ.2 νόμου 3852/2010 «Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια

διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Η διάλυση
αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τα άρθρα 56 και
158 του παρόντος.»
176

Βλ. άρθρο 56 του ν.3852/2010 «1. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα

με την παράγραφο 2 του άρθρου 237, ο περιφερειάρχης προκηρύσσει εκλογές ένα
(1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και
αναπληρωματικοί. 2. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, συμπαρασύρει και τα μέλη των συμβουλίων των
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τους τοπικούς εκπροσώπους
κοινοτήτων. Όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού συμβουλίου, τότε, κατά την
εκλογή αυτή, εκλέγονται και τα μέλη των δημοτικών ή τοπικών συμβουλίων και οι
τοπικοί εκπρόσωποι.»
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αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 132 του Ν.Δ. 2888/1954 (ΔΚΚ 1954) η οποία
όριζε ως

αιτία της απόλυσης των αιρετών «σοβαρούς λόγους δημοσίας

τάξεως ή συμφέροντος». Η έννοια βεβαίως της «δημοσίας τάξεως», ιδιαίτερα
κατά τις ιστορικές εκείνες περιόδους άνοιγε τον δρόμο για την απόλυση ως
πολιτική δίωξη των αιρετών που είχαν πολιτική δράση αντίθετη προς το
καθεστώς

της

κεντρικής

κυβέρνησης177.

Είχε

προηγηθεί

πάντως

η

συμπερίληψη των ιδίων λόγων και με την ίδια διατύπωση στον ΔΚΚ του 1936.
Η μη εφαρμογή της παύσης ή της απόλυσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών και στο πλαίσιο του ομαλού δημοκρατικού βίου της Πολιτείας δεν
μειώνει ασφαλώς την βαρύτητα της νομοθετικής ρύθμισης και σε κάθε
περίπτωση δεν υποβαθμίζει την σημασία και την θεσμική «επικινδυνότητα»
της γενικής και αόριστης αιτίας που συνοψίζεται στους σοβαρούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος178. Εξάλλου η ρητή πρόβλεψη για εφαρμογή της
177

Χαρακτηριστική πάντως της αξιοποίησης

από τα

αυταρχικά καθεστώτα της

νομοθεσίας για την απόλυση των αιρετών και τη διάλυση των δημοτικών συμβουλίων
είναι η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 101 του δικτατορικού Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα, του Ν.Δ. 222/1973 το οποίο όριζε ότι: «Συμβούλια οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως δύνανται δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών να διαλυθούν
και δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι να κηρυχθούν
έκπτωτοι του αξιώματός των, δι΄ανάμιξιν εις θέματα μη αφορώντα, αποκλειστικών εις
την προαγωγήν των τοπικών συμφερόντων και την ικανοποίησιν των αναγκών των
κατοίκων της οικείας περιφερείας, ως και δια δραστηριότητα στρεφομένη κατά της
εδαφικής ακεραιότητος του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος,
της ασφάλειας του Κράτους, των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών των πολιτών»
178

«Σχετική νομολογία υποστήριζεν ότι η ενεργός εκδήλωσις και ανάμιξις του αιρετού

άρχοντος υπέρ ωρισμένου κόμματος αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον» αναφέρει ο
Χρ. Κλειώσης και πρόκειται για την απόφαση 2238/1953 του Συμβουλίου
Επικρατείας. Το ίδιο δικαστήριο πάντως δέχεται κείνη την εποχή ότι στην περίπτωση
«σοβαρών λόγων δημοσίας τάξεως ή συμφέροντος» απαιτείται δόλος ή βαρειά
αμέλεια (670/1958 ΣτΕ και 1415/1958 ΣτΕ). Βλ. Χρ. Κλειώση, όπ.π. σ. 609.
«Για την απόλυση αιρετού οργάνου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α δεν αρκούν μόνον οι λόγοι
δημοσίου συμφέροντος, αλλά πρέπει να είναι και «σοβαροί». Ο πρόσθετος αυτός
όρος προσδίδει στην ανωτέρω διάταξη χαρακτήρα εξαιρετικού δικαίου και ως εκ
τούτου είναι, στενώς ερμηνευτέα. Ως λόγοι δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να
νοηθούν ενέργειες ή παραλείψεις αιρετών οργάνων που επιφέρουν συγκεκριμένη
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διαδικασίας του άρθρου 234 δεν δικαιολογεί την διακριτή ρύθμιση της
παύσης. Άλλωστε, η έκπτωση ως πειθαρχική ποινή προβλέπεται ρητά στο
ισχύον πειθαρχικό δίκαιο των αιρετών ενώ η παράβαση του καθήκοντος ή η
υπέρβαση αρμοδιότητας στην απολύτως ακραία μορφή τους δεν θα ήταν
δυνατόν να διακριθούν από τους σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Κατά της απόφασης του Υπουργού η οποία βασίζεται στην ειδικά
αιτιολογημένη έκθεση του Ελεγκτή Νομιμότητας και κυρίως στην σύμφωνη
γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 237 του
ν.3852/2010, ο απευθείας αιρετός μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο
Συμβούλιο Επικρατείας εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την
κοινοποίηση. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι δυνατόν να
επιβεβαιώσει την απόφαση του Υπουργού ή να την ακυρώσει. Αντιθέτως το
προϊσχύσαν πειθαρχικό δίκαιο των αιρετών προέβλεπε την προσφυγή στο
Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο είχε τη δυνατότητα μεταβολής της ποινής της
παύσης σε ποινή αργίας είτε έξι μηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 147 του ν.3463/2006179, είτε τριών μηνών σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 189 του Π.Δ. 410/1995180 και των προηγηθεισών
κωδικοποιήσεων ανάλογα με το προβλεπόμενο ανώτατο όριο της αργίας.

βλάβη στα συμφέροντα του Κράτους ή των Ο.Τ.Α. (Σ.τ.Ε. 2238/1958)» βλ. Ατομ. Γν.
Ν.Σ. ΥπΕσΔΔΑ 289/2005
179

Βλ. άρθρο 147, παρ.3 του ν.3463/2006 «Κατά της υπουργικής απόφασης , που

διατάσσει την παύση, επιτρέπεται προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Το
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει είτε να δεχθεί την προσφυγή και αν
εξαφανίσει την απόφαση για την παύση ή να επιβάλει ποινή αργίας έως έξι (6)
μηνών.»
180

Βλ. άρθρο 189, παρ.3 του Π.Δ. 410/1995 «Κατά της υπουργικής απόφασης που

διατάσει την απόλυση ή τη διάλυση, επιτρέπεται προσφυγή στο υπουργικό
συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης. Το υπουργικό συμβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει είτε να δεχθεί την
προσφυγή και να εξαφανίσει την απόφαση για την απόλυση ή τη διάλυση ή να
επιβάλλει ποινή αργίας έως τριών μηνών.
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Η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και συνεπώς η οριστική διαχείριση
του ζητήματος της παύσης σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο ενδέχεται να
αποτελεί πάντως και ασφαλέστερη εγγύηση σε σχέση με την προϊσχύουσα
προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο και την πρωτοβουλία του
Υπουργού Εσωτερικών ίσως αναγκαζόταν να επιδοκιμάσει και δεν θα
προσέθετε εξόχως ισχυρότερη νομιμοποίηση σε μία απόφαση η οποία
ενδέχεται να έχει και πολιτικές αποχρώσεις.
Εν κατακλείδι, το μέτρο της παύσης είτε υπό την οπτική γωνία του διοικητικού
μέτρου που δεν συνδέεται με την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και την επιβολή
ποινών από αρμόδια δικαστήρια, όπως εξάλλου είναι έκπτωση εξαιτίας
καταδίκης, είτε υπό την οπτική γωνία του αυτοτελούς διοικητικού μέτρου που
ιστορικά παραπέμπει σε ταραγμένες περιόδους λειτουργίας ή και κατάλυσης
του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν δικαιολογείται ως αντικείμενο αυτοτελούς
ρύθμισης δεδομένου εξάλλου ότι η σχετική διάταξη δεν καταστρώνει άλλωστε
ουσιώδεις παρεκκλίσεις από το πειθαρχικό δίκαιο και την διαδικασία των
άρθρων 233 και 234 του ν.3852/2010 όπου προβλέπεται επίσης η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης. Είναι ίσως σκόπιμο και θεμιτό να καταργηθεί η παύση
ως αυτοτελές διοικητικό μέτρο και να περιοριστεί το πειθαρχικό δίκαιο, με
περισσότερες πάντως εγγυήσεις στις ποινές της έκπτωσης για λόγους
παράβασης καθήκοντος ως απολύτως ακραία περίπτωση είτε για λόγους
καταδίκης επίσης, όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια, σε απολύτως ακραίες
και σοβαρές περιπτώσεις.

Η ποινική μεταχείριση των αιρετών
Εισαγωγή
Ως ποινική μεταχείριση των αιρετών εννοείται το σύνολο των κανόνων δικαίου
που ρυθμίζουν ειδικά θέματα των αιρετών ως ενόχων της τέλεσης ορισμένων
ποινικά κολάσιμων πράξεων. Η ποινική μεταχείριση εστιάζεται κυρίως σε δύο
θεματικές ενότητες : την γενική μεταχείριση των δημάρχων ή των αιρετών εν
γένει κατά την διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων και στην επιβολή
διοικητικών μέτρων ως συνέπεια είτε της παραπομπής κακούργημα είτε της
καταδίκης για ορισμένες κατηγορίες πλημμελημάτων των αποκαλούμενων
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«ατιμωτικών » και ορισμένων πλημμελημάτων περί την υπηρεσία. Ως γενική
ποινική μεταχείριση των αιρετών αναφέρεται η ιδιάζουσα δωσιδικία των
δημάρχων και η εξαίρεση των αιρετών από την συνοπτική διαδικασία για
πταίσματα και πλημμελήματα

που διαπράττονται κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους.
Η Ιδιάζουσα δωσιδικία των Δημάρχων
Η

ιδιάζουσα δωσιδικία των Δημάρχων αναφέρεται στην υπαγωγή των

δημάρχων, όπως και των περιφερειαρχών και προέδρων συνδέσμων ή των
νομαρχών και προέδρων κοινοτήτων στην ειδική δωσιδικία των προσώπων
του άρθρου 111, παρ.7 και 112, παρ.2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Σύμφωνα με την ιδιάζουσα δωσιδικία οι παραπάνω αιρετοί για μεν τα
πλημμελήματα δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο για δε τα
πταίσματα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ενώ αντιστοίχως οι μη έχοντες
αυτή

την

δωσιδικία

δικάζονται

για

μεν

τα

πλημμελήματα

από

το

Πλημμελειοδικείο για δε τα πταίσματα από το πταισματοδικείο.
Η ιδιάζουσα δωσιδικία είχε καθιερωθεί αρχικά για τους δικαστικούς
λειτουργούς και τους δικηγόρους εν συνεχεία επεκτάθηκε στους αρχιερείς,
τους νομάρχες, τους συμβολαιογράφους. Με την διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 145 του ν.3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα του 2006 θεσπίστηκε και για δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων και
προέδρους Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων181.
Η υπαγωγή των δημάρχων καθώς και των υπολοίπων αιρετών στην ειδική ή
ιδιάζουσα δωσιδικία της παραγράφου 7 άρθρου 111 και της παραγράφου 2
του άρθρου 112 ΚΠοιν.Δ182 είχε ως σκοπό την προστασία του κύρους του
181

Βλ. παράγραφος 1 άρθρου 145 του ν.3463/2006 «Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι

κοινοτήτων και οι πρόεδροι των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται στην
ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111παρ.7 και 112, παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως, κάθε φορά, ισχύει.»
182

Βλ. άρθρο 111, παρ.7 Κ.Ποιν.Δ. «Τα πλημμελήματα των αρχιερέων, των

νομαρχών, των δικηγόρων, των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής
δικαιοσύνης

και

εισαγγελέων,

συμπεριλαμβανομένων

των

παρέδρων,

των

ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδίκων, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
των παρέδρων και εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού
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θεσμικού ρόλου ως αιρετών τοπικών αρχόντων, την αμεσότερη και κυρίως
την υπαγωγή τους στην κρίση εμπειροτέρων δικαστών δεδομένου ότι οι
αιρετοί καθίστανται συχνότερα των υπολοίπων πολιτών καταγγελλόμενοι η
δε υπαγωγή τους στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού στην περιοχή τους
δημιουργεί ποικίλες εντυπώσεις τόσο στους πολίτες όσο και κυρίως στους
αντιδίκους τους. Η ιδιάζουσα δωσιδικία των δημάρχων πλέον και των
προέδρων συνδέσμων όπως εξάλλου και των περιφερειαρχών και δεν
αποτελεί προνόμιο ούτε θεσπίστηκε για την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση των
αιρετών αυτών έναντι των άλλων πολιτών.
Η εσφαλμένη άποψη ότι η ιδιάζουσα δωσιδικία των δημάρχων αποτελεί
προνόμιο και ευνοϊκή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων πολιτών καθώς
επίσης και ότι το γεγονός της λειτουργίας τους ως φορέων πολιτικής εντολής
με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση και ιδίως ως φορέων διαχείρισης
συγκρούσεων επί μέρους τοπικών συμφερόντων τα οποία αυτοί οφείλουν να
συνθέσουν και να αναδείξουν την υπεράσπιση του τοπικού δημοσίου
συμφέροντος δεν τεκμηριώνει την ανάγκη της ειδικής δικαστικής μεταχείρισης
υπό την έννοια της υπαγωγής των εναντίων ποινικών διώξεων σε ανώτερα
και εμπειρότερα δικαστήρια οδήγησε στην κατάργηση της ειδικής δωσιδικίας
των δημάρχων όπως και άλλων πλην των εμπλεκομένων στην λειτουργία της
δικαιοσύνης προσώπων183, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10
Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό καθώς και του Γενικού
Επιτρόπου, του επιτρόπου και των αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια.»
Βλ. άρθρο 112, παρ.2 Κ.Ποιν.Δ.,«Τα πταίσματα των αρχιερέων, νομαρχών,
δικηγόρων, δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων
συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών,
των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των παρέδρων και εισηγητών του,
των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων
που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου, του επιτρόπου και των
αντεπιτρόπων της επικρατείας στα γενικά διοικητικά δικαστήρια»
183

Βλ. άρθρο 10, παρ.1 του νόμου 3904/2010, «Η παράγραφος 7 του άρθρου 111

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναριθμείται σε παράγραφο 6 και το περιεχόμενό της
αντικαθίσταται, ως εξής: «6. Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και
διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των
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του ν.3904/1910 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 218/23-12-2010) λίγους μήνες
δηλαδή αργότερα από την ενσωμάτωσή της

στη διάταξη

της πρώτης

παραγράφου του άρθρου 235 του ν.3852/2010 .
Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 3904/2010 αναφέρεται ότι «ο θεσμός της
ιδιάζουσας δωσιδικίας δεν ανταποκρίνεται

στις αντιλήψεις για την ίση

μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων του άρθρου 4 του Συντάγματος και
αποβαίνει προνόμιο, ως μη έδει, ορισμένων κατηγοριών κρατικών και άλλων
λειτουργών ή επαγγελματικών τάξεων». Η άποψη αυτή αγνοεί πάντως ότι η
ιδιάζουσα δωσιδικία δεν αποτελεί ευνοϊκή μεταχείριση όλων αυτών των
προσώπων και εν προκειμένω των αιρετών και συνεπώς δεν αποβαίνει
προνομιακή διότι οι έχουσες αυτήν κατηγορίες πολιτών εξαιτίας της ειδικής
λειτουργίας τους βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση όταν δικάζονται σε
πρώτο βαθμό είτε στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας της οποίας έχουν την
ευθύνη της διοίκησης και της διακυβέρνησης και από λιγότερο έμπειρους
δικαστές. Εξάλλου δεν πρόκειται για μεγάλο πλέον αριθμό προσώπων αλλά
για απολύτως περιορισμένο μετά την εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτης. Η άποψη περί προνομίων, αγνοούσα τον θεσμικό ρόλο των
αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποκρύπτει

προφανή «θεσμικό

λαϊκισμό», επιχειρεί να μειώσει το κύρος των αιρετών και του θεσμού της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, δεν αποτελεί παραβίαση της παραγράφου 1
του άρθρου 4 Συντ184. η οποία αναφέρεται στην ισονομία των πολιτών διότι
δεν συνιστά άνιση μεταχείριση ούτε καθίσταται δυσμενέστερη η θέση των
λοιπών πολιτών έναντι των εχόντων την ιδιάζουσα δωσιδικία

ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού
επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.».
184

Βλ. παράγραφος 1 του άρθρου 4 Συντ. «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»
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Η άλλη συνισταμένη της γενικής ποινικής μεταχείρισης των αιρετών είναι η
εξαίρεσή τους από την συνοπτική διαδικασία. Η συνοπτική διαδικασία185 είναι

185

Βλ. Κώδικα Ποινικής Δικονομίας άρθρα 409- 413 για τα πταίσματα και 417-426

για πλημμελήματα « ΑΡΘΡΟ 409: (Σύλληψη για πταίσμα) Σε περίπτωση αυτόφωρου
πταίσματος επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη από κάθε αστυνομικό όργανο που
έσπευσε ή από ανακριτικό υπάλληλο μόνο για τη βεβαίωση της ταυτότητας του
αυτουργού ή την άμεση εισαγωγή του σε δίκη, όποτε αυτή είναι δυνατή, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ακολουθούν.
ΑΡΘΡΟ 410: (Βεβαίωση της ταυτότητας ή άμεση εισαγωγή σε δίκη). Αν συντρέχει
κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 409, εκείνος που έχει συλληφθεί είτε
προσάγεται

χωρίς

καμιά

αναβολή

κατευθείαν

στο

πλησιέστερο

αστυνομικό

κατάστημα, όπου εξετάζεται αμέσως, οπότε και συντάσσεται έκθεση από τον ίδιο που
τον συνέλαβε ή από κάθε άλλο αστυνομικό υπάλληλο και αμέσως κατόπιν, μόλις
βεβαιωθεί η ταυτότητά του, αφήνεται ελεύθερος, είτε οδηγείται αμέσως στο δημόσιο
κατήγορο, αν υπάρχει πταισματοδικείο στον ίδιο τόπο και συνεδριάζει εκείνη την ώρα
ή μπορεί να συνεδριάσει αμέσως, και προσκομίζονται εκεί οι σχετικές αποδείξεις,
οπότε εισάγεται αμέσως σε δίκη σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 411: (Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου).
Προκειμένου να εκδικάσει τα πταίσματα που καταλαμβάνονται επ' αυτοφώρω, το
πταισματοδικείο μπορεί να συνεδριάζει οποιαδήποτε ημέρα και ώρα στο ακροατήριό
του ή σε άλλον τόπο, που ορίζεται με διαταγή του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Στις
πόλεις όπου υπάρχουν διορισμένοι περισσότεροι πταισματοδίκες μπορεί να οριστεί
κατά τον ίδιο τρόπο ότι το πταισματοδικείο θα συνεδριάσει μόνιμα ημέρα και νύχτα ή
κάθε ημέρα και ορισμένες νυχτερινές ώρες.
ΑΡΘΡΟ 412: (Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας). Για να
εισαχθεί αμέσως σε δίκη ο δράστης που έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω, ο ανακριτικός
υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που τον συνέλαβε έχει υποχρέωση ταυτόχρονα
να καλέσει τους παρόντες μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, αυτοί έχουν
υποχρέωση να μεταβούν μαζί του στο αρμόδιο δικαστικό ή αστυνομικό κατάστημα, αν
δεν προσέλθουν ύστερα από την κλήση, εφαρμόζονται τα άρθρο 231 και 232. Αν ο
δημόσιος κατήγορος κρίνει ότι η πράξη έχει πράγματι το χαρακτήρα πταίσματος,
διατυπώνει την κατηγορία γραπτά ή προφορικά και την ανακοινώνει στον
κατηγορούμενο αμέσως πριν από την έναρξη της δίκης. Αν όμως κρίνει ότι η πράξη
είναι πλημμέλημα, παραπέμπει εκείνον που έχει συλληφθεί στον εισαγγελέα σύμφωνα
με το άρθρο 279.
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ΑΡΘΡΟ 413: (Παραπομπή στην κοινή διαδικασία). Αν ο πταισματοδίκης κρίνει ότι το
πταίσμα δεν έχει καταληφθεί επ' αυτοφώρω ή αν οι αποδείξεις που προσκομίζονται
δεν είναι επαρκείς, παραπέμπει την υπόθεση στην κοινή πταισματική διαδικασία και
αφήνει ελεύθερον εκείνον που έχει συλληφθεί. Ως προς τα υπόλοιπα τηρούνται οι
κανόνες της κύριας διαδικασίας στο ακροατήριο.
ΑΡΘΡΟ 417: (Άμεση παραπομπή του κατηγορούμενου στο ακροατήριο). Αν ο
δράστης οποιουδήποτε πλημμελήματος έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω, ακολουθείται
η διαδικασία που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι
συντρέχουν λόγοι να μην εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 418: (Διαδικασία) 1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που
συνέλαβε το δράστη επ' αυτοφώρω έχει την υποχρέωση να τον φέρει αμέσως, ή, αν η
σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για
την μεταφορά χρόνο, στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση για τη σύλληψη και
τη βεβαίωση του εγκλήματος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει, ο εισαγγελέας
μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ημέρα εκείνη, το οποίο και
ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ημέρα αυτή δεν
συνεδριάζει το αρμόδιο δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για την ημέρα ή όταν
υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθημερόν, για την
επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας
στον κατηγορούμενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σ' αυτόν κλητηρίου
θεσπίσματος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη
δικογραφία συνοπτική έκθεση που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, το γραμματέα
και τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση ανάγκης μόνο από τον εισαγγελέα. 2. Αν το
πλημμέλημα υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και αυτό
συνεδριάζει την ημέρα που τελέστηκε το πλημμέλημα στην περιφέρεια του τόπου της
τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς
χρονοτριβή στο δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αμέσως την υπόθεση που εισάγεται
από τον εισαγγελέα, ο οποίος και παρίσταται στη συνεδρίαση. 3. Αν το πλημμέλημα
διώκεται μόνο με έγκληση, αυτή μπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' εκείνους που
έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν το δράστη αυτόφωρου εγκλήματος, οπότε η
σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρ. 275 παρ. 2).
ΑΡΘΡΟ 419: (Κράτηση του κατηγορούμενου). Ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει την
κράτηση του κατηγορουμένου στο κρατητήριο της αστυνομίας, προκειμένου να
εκδικαστεί η υπόθεση την επόμενη ημέρα από την προσαγωγή του σ' αυτόν, η
κράτηση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την
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προσαγωγή. Αν μέσα σ' αυτή την προθεσμία δεν γίνει δυνατή για οποιονδήποτε λόγο
η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο
εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο στον ανακριτή, ο οποίος
οφείλει μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων ωρών - που δεν παρατείνεται ούτε με
αίτηση του κατηγορουμένου - να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή κράτησή του
ή όχι, έχοντας το δικαίωμα να ενεργήσει και οποιαδήποτε αναγκαία ανακριτική πράξη.
Την προσωπική κράτηση τη διατάσσει ο ανακριτής σύμφωνα με το άρθρο 283. Αν
εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου, αυτό δεν υπόκειται σε
ένδικο μέσο, ούτε επιτρέπεται προσωρινή απόλυση, ο ανακριτής στέλνει αμέσως τα
έγγραφα στον εισαγγελέα, ο οποίος εισάγει την υπόθεση χωρίς άλλη προδικασία στο
ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
ΑΡΘΡΟ 420: (Κλήτευση των συναιτίων). Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται
να γίνει την ίδια ημέρα κατά την οποία ο δράστης προσάγεται ενώπιον του
εισαγγελέα, ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει στο ακροατήριο μαζί με τον
κατηγορούμενο και τους άλλους συναιτίους που δεν έχουν συλληφθεί, ο ίδιος τότε
φροντίζει για να επιδοθεί σ' αυτούς κλητήριο θέσπισμα χωρίς την τήρηση καμιάς
προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 421:( Κλήτευση μαρτύρων). 1. Εκείνος που σύμφωνα με το άρθρο 418
πραγματοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να κλητεύσει προφορικά τους
μάρτυρες, καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούμενο (άρθρ. 327
παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της
υπόθεσης

πρόκειται

να

γίνει

την

επόμενη

ημέρα

της

προσαγωγής

του

κατηγορουμένου στον εισαγγελέα, μπορεί αυτός να διατάξει την προφορική επίσης
κλήτευση των μαρτύρων, ακόμη και με τη φροντίδα εκείνου που συνέλαβε το δράστη.
2. Στους μάρτυρες που καλούνται με αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση
απείθειας οι ποινές που ορίζονται για τους λιπομάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η
οποία διατάσσεται από το δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόμη και κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης.

3. Εκείνος που πραγματοποίησε τη σύλληψη δεν

εξετάζεται ως μάρτυρας, παρά διαβάζεται στο ακροατήριο η έκθεσή του για τη
σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήματος. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με αίτηση
του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει την
εξέτασή του. 4. Τα δικαιώματα και τα οδοιπορικά των μαρτύρων εκκαθαρίζονται από
εκείνον που διευθύνει τη συζήτηση και πληρώνονται κατά τις κοινές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 422: (Πολιτική αγωγή). Η απαίτηση του ζημιωμένου εισάγεται χωρίς
προδικασία, μόνο όμως με προφορική δήλωσή του κατά τη συζήτηση, ο πολιτικώς
ενάγων στην περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να φέρει και μάρτυρες για να
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αποδείξει την απαίτησή του και χωρίς να τους γνωστοποιήσει προηγουμένως στον
κατηγορούμενο. Για την εκδίκαση της απαίτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις για την
πολιτική αγωγή που αναφέρονται στα άρθρα 63 επ. 68 παρ. 2 και 3 και 371 παρ. 3.
ΑΡΘΡΟ 423: (Αναβολή της συζήτησης) 1. Αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, το
δικαστήριο πρέπει να του διορίσει συνήγορο. Το δικαστήριο είναι επίσης
υποχρεωμένο να αναβάλει τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, που δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από τρεις ημέρες, για να προετοιμάσει ο κατηγορούμενος την
υπεράσπισή του. Εκείνος που διευθύνει τη συνεδρίαση ανακοινώνει στον
κατηγορούμενο αυτά του τα δικαιώματα. 2. Το δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει τη
συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε
ημέρες, για ισχυρότερες αποδείξεις ή για να κλητευθούν και οι συναίτιοι εκείνου που
έχει συλληφθεί, αν αυτοί παραπέμφθηκαν μαζί του στο ακροατήριο, σύμφωνα με το
άρθρο 420, αλλά δεν κλητεύθηκαν.

3. Και στις δύο περιπτώσεις αναβολής το

δικαστήριο οφείλει αυτεπαγγέλτως να αποφασίσει συγχρόνως είτε για τη διατήρηση ή
την άρση της κράτησης ή της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου είτε για την
προσωρινή απόλυσή του σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του κώδικα. Σε περίπτωση
αναβολής κατά την παρ. 2, το δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τη διατήρηση της
προσωρινής κράτησης, αν πρόκειται για πλημμέλημα για το οποίο δεν επιτρέπεται
προσωπική κράτηση σύμφωνα με το άρθρο 282. 4. Και στις δύο περιπτώσεις των
παρ. 1 και 2, οι παρόντες μάρτυρες οφείλουν να προσέλθουν στην νέα δικάσιμο
χωρίς να κλητευθούν, ενώ οι υπόλοιποι, όπως και οι συναίτιοι εκείνου που έχει
συλληφθεί, κλητεύονται το λιγότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη δικάσιμο. Οι
μάρτυρες μπορούν να κλητευθούν και προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 421 παρ. 1,
εξάλλου οι μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης μπορούν να προσαχθούν με τη βία
σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 424: (Συζήτηση). Ως προς τα υπόλοιπα η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κώδικα. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι το έγκλημα
δεν έχει καταληφθεί επ' αυτοφώρω, ή ότι, ακόμη και ύστερα από την αναβολή που
έδωσε σύμφωνα με το άρθρο 423 παρ. 2, οι αποδείξεις δεν είναι επαρκείς,
παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο
κατηγορούμενος που κρατείται ή κρατείται προσωρινά παραπέμπεται στον αρμόδιο
εισαγγελέα, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από τα άρθρα 243
παρ. 2, 245 και 246 παρ. 3.
ΑΡΘΡΟ 426: (Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της συνοπτικής διαδικασίας) 1. Οι
διατάξεις των άρθρων 418 έως 424 εφαρμόζονται ανάλογα όταν ο δράστης
πλημμελήματος, αν και δεν καταλήφθηκε επ' αυτοφώρω, κρατείται σε φυλακή ή σε
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γνωστή ως «αυτόφωρη διαδικασία» και η εφαρμογή της έχει ως συνέπεια την
σύλληψη του διωκόμενου και την άμεση υπαγωγή του στην δικαστική
διαδικασία. Είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους οι αιρετοί μπορούν να βρεθούν πολλές φορές στην θέση
του

διωκόμενου

υπερασπιζόμενοι

το

δημόσιο

συμφέρον

όπως

για

παράδειγμα όταν συγκρούονται με καταπατητές ή διεκδικητές δημοσιών,
δημοτικών και ιδίως κοινόχρηστων χώρων. Η άμεση σύλληψή τους και η
υπαγωγή στην αυτόφωρη διαδικασία πέραν του ότι τους αποστερεί την
ευχέρεια της συνεπούς

άσκησης των καθηκόντων τους καταρρακώνει το

κύρος τους ως αιρετούς δημόσιους λειτουργούς και τους καθιστά υποχείρια
των υπονομευτών του τοπικού δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς η εξαίρεση
από την αυτόφωρη διαδικασία η οποία καθιερώθηκε με τη διάταξη του
άρθρου

57,

παρ.1

του

Νόμου

2218/1994

(«Ίδρυση

νομαρχιακής

αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 90/13-6-1994) και σήμερα
ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 235 του
ν.3852/2010 αποτελεί κρίσιμη αλλά και ελάχιστη νομική προστασία των
αιρετών οι οποίοι διώκονται ποινικά για πράξεις που έλαβαν χώρα στο
πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους186.
Επισημαίνουμε πάντως ότι η εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
αναφέρεται σε πταίσματα και πλημμελήματα και μόνο για εκείνα που
τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων και εξαιτίας αυτής187. Συνεπώς
άλλο τόπο κράτησης και το πλημμέλημα έγινε στον τόπο όπου κρατείται. 2. Με τη
συνοπτική αυτή διαδικασία δικάζονται και οι στρατιωτικοί, όταν για το πλημμέλημα
που τέλεσαν και εμπίπτει στο άρθρο 417 υπάγονται στα κοινά δικαστήρια σύμφωνα
με τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.»
186

Βλ. παράγραφος 2 του άρθρου 235 του ν.3852/2010 «Για πταίσματα ή

πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου που διαπράττονται κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
κάθε φορά ισχύει»
187

Βλ.

Πάνος Ζυγούρης, Γνωμοδότηση, 11-7-2012, σχετικά με την εφαρμογή της

παρ.2 του άρθρου 235 ν. 3852/2010 «Αυτό σημαίνει ότι η πράξη πρέπει να βρίσκεται
σε

εσωτερική

συνάφεια

με

τα

καθήκοντα
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του

διοικητικού

οργάνου

που

δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχα αδικήματα που τελούνται κατά τη διάρκεια
της ιδιωτικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας του αιρετού
Η έκπτωση ή η αργία ως διοικητικά μέτρα εξαιτίας καταδίκης
Η καταδίκη

των δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων,

συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και των αντίστοιχων
αιρετών οργάνων της περιφέρειας

είτε για κακούργημα είτε με οριστική

απόφαση για συγκεκριμένα πλημμελήματα επιφέρει ως διοικητικό μέτρο την
έκπτωση από το αξίωμά τους. Η έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως δεδομένου
ότι ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει απλώς διαπιστωτική πράξη.
Ειδικότερα οι παραπάνω, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
236 του ν.3852/2010, «εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους α. Αν
στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση. β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη

προσδιορίζονται από τις διατάξεις τις σχετικές με την αρχή της καλής λειτουργίας των
υπηρεσιών του Δημοσίου και των δημόσιων νομικών προσώπων κατά τους κανόνες
της επιστήμης και της τέχνης, τα δεδομένα της κοινής πείρας και την αρχή της καλής
πίστης (ΣτΕ 2521/2008). Υπάρχει δε τέτοια συνάφεια όταν η πράξη ή παράλειψη είναι
σχετική με την οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών του νομικού προσώπου
(ΑΕΔ 53/1995, 2146/2004, 4607/1997) και με την υπηρεσία που έχει ανατεθεί στο
όργανο καθώς και με τα γεγονότα που μπορούν να συμβούν κατά την εκτέλεση αυτής
της υπηρεσίας ή επ’ ευκαιρία της, κατά την αντικειμενική πορεία των πραγμάτων.
Επίσης, υπάρχει εσωτερική συνάφεια και στην περίπτωση κατά την οποία διοικητικό
όργανο ενήργησε κατά κατάχρηση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί (Ε.
Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος Ι, 13η έκδοση, Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σελ. 240).
Τέλος, η ευθύνη της Διοίκησης και συνεπώς του διοικητικού οργάνου αίρεται στην
περίπτωση κατά την οποία η παράνομη πράξη, υλική ενέργεια ή παράλειψη,
εκτελείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος (λ.χ. υπάρχει νομικό έρεισμα στις
διατάξεις του δημοτικού κώδικα), παράγοντα που η νομοθεσία και η νομολογία
σταθμίζουν προεχόντως στις περιπτώσεις της ευθύνης των διοικητικών οργάνων (βλ.
γραμματική διατύπωση άρθρου 105 εισΝΑΚ, βλ. και σελ. Ε. Σπηλιωτόπουλος,
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος Ι, 13η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
2010, σελ. 237).»
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δικαστική απόφαση. γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
παραχάραξη188,
188

κιβδηλεία189,

πλαστογραφία190,

ψευδή

βεβαίωση191,

Βλ. άρθρο 207 Π.Κ. « Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή

χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το
χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό
προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία
σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή
κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή»
189

Βλ. άρθρο 209 Π.Κ. «Όποιος με κοπή, τρύπημα ή ρίνισμα ή με άλλον τρόπο

ελαττώνει την εσωτερική αξία του μεταλλικού νομίσματος με σκοπό να το θέσει σε
κυκλοφορία σαν να είχε πλήρη την εσωτερική του αξία, καθώς και εκείνος που
προμηθεύεται κίβδηλο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.»
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Βλ. άρθρο 216 α Π.Κ. «1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό

να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει
έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του
εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 2. Με την ίδια ποινή
τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή
νοθευμένο έγγραφο. 3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών "εάν το συνολικό
όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των "εβδομήντα τριών χιλιάδων
(73.000) ΕΥΡΩ" [25.000.000 δρχ.]. "Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που
διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή
η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των "δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ"
[5.000.000 δρχ.]»
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Βλ. άρθρο 242 Π.Κ. «1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η

σύνταξη ορισμένων δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο
οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του
εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του. 3. Αν όμως ο υπαίτιος
κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον
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δωροδοκία192, εκβίαση193, κλοπή194, υπεξαίρεση195, απιστία196, απάτη197,
καταπίεση198,

αιμομιξία199,

μαστροπεία200,

σωματεμπορία201,

παράνομη

εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται
κάθειρξη, "εάν <<το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη>> υπερβαίνουν το ποσό
των "εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ΕΥΡΩ"" [25.000.000 δρχ.]. 4. Με την ποινή
της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι
πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.»
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Βλ. άρθρο 235 και 236 Π.Κ. : Παθητική Δωροδοκία (άρθρο 235) «1. Υπάλληλος, ο

οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη
μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή
δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη
τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. «2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το
ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα
του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10)
ετών.».
Ενεργητική Δωροδοκία (άρθρο236) «1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο,
άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό
του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που
ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους. 2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των
εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
193

Βλ. άρθρο 385 Π.Κ. «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με

σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει
κάποιον με βία ή με απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται
ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται: α) σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 380, παρ.1 και 2 αν η πράξη τελέστηκε με σωματική βία εναντίον
προσώπου η με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, β) β) αν ο
υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης του επαγγέλματος, του
λειτουργήματός του, ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή
προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας
βλάβης από τρίτον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και δεν επιτρέπεται
μετατροπή ή αναστολή της ποινής. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που
διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι δέκα ετών. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
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τριών μηνών. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται
και εδώ.»
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Βλ. άρθρο 372 Π.Κ. «1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από

την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών, και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον
Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια. 3. Η
διάταξη του άρθρου 72 σχετικά με την παραπομπή του υπαιτίου σε κατάστημα
εργασίας εφαρμόζεται και εδώ.»
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ΒΛ. Άρθρο 258 Π.Κ. «Υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα

κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς του, και αν
ακόμα δεν ήταν αρμόδιος γι' αυτό, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών,
β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών, "γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: [αα) ο υπαίτιος
μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των "δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ"
[5.000.000 δρχ.] ή [ββ]το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των
"εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ΕΥΡΩ" [25.000.000].»
196

Βλ. Άρθρο 390 Π.Κ. «Όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία του άλλου, της

οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή
μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση.»
197

Βλ. Άρθρο 386 Π.Κ.

«1. Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος

παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη,
παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή
την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα
εργασίας εφαρμόζονται και εδώ. 3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο
υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή
η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ή β)
αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.» Πιο σύγχρονη αντικειμενική υπόσταση
του αδικήματος της απάτης είναι η οριζόμενη στο άρθρο 386 Α ως Απάτη με
υπολογιστή». Η διάταξη έχει ως εξής: «Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλο παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας
τα στοιχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με
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επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών
στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του
προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την
υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημιάς είναι αδιάφορο αν
παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα.»
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Βλ. Άρθρο 244 Π.Κ. «Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς,

τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν
οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών». Άρθρο 245 Π.Κ. «1. Οι
ποινές του άρθρου 244 επιβάλλονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι αφήνουν στους
γραφείς ή βοηθούς που οι ίδιοι διορίζουν να κάνουν κάποια από τις εισπράξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 244, αν αυτοί εν γνώσει του υπαλλήλου εισέπραξαν ποσό
που δεν οφείλεται. 2. Αν αυτοί οι γραφείς και οι βοηθοί εισέπραξαν ένα ποσό εν
γνώσει ότι δεν οφείλεται, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών»
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Βλ. Άρθρο 345 Π.Κ. «1. Η συνουσία μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και

κατιούσας γραμμής, τιμωρείται: «α. ως προς τους ανιόντες με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών αν ο κατιών δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του,
με κάθειρξη αν ο κατιών είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο αλλά όχι το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας του, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν ο κατιών έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του,». β) ως προς τους κατιόντες, με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών γ) μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών, με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών. 2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί μπορούν να απαλλαγούν
από κάθε ποινή, αν κατά το χρόνο της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας τους.».
200

Βλ. Άρθρο 349 Π.Κ. «1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων,

προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή
συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με
χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.» 2. Με κάθειρξη και
χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος, αν
το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) με
απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό
γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για
ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο
οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του
αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη πράξη. «ε. με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στ. με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής
χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος.» 3. Οποιος κατ' επάγγελμα ή από
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διακίνηση αλλοδαπών202, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση
των

ναρκωτικών203,

τη

λαθρεμπορία204,

καθώς

και

για

παράβαση

κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δεκαοκτώ μηνών και με χρηματική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο
οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του
αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά
επιβαρυντική περίσταση."
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Βλ. Άρθρο 351 Π.Κ. «1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου

εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει
ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή
χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να
προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
δέκα ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ. 2. Με την
ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον
ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το
παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του με υποσχέσεις, δώρα,
πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων. 3. Οποιος εν γνώσει ενεργεί ασελγή πράξη
με πρόσωπο το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους
1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 4. Με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται
ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη: α) στρέφεται
κατά ανηλίκου ή συνδέεται με την πνευματική αδυναμία ή την κουφότητα του
παθόντος, β) τελέσθηκε από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 349, γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή
ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα, δ) τελείται κατ' επάγγελμα, ε) τελείται από
υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την
ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή στ)
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. 5. Αν κάποια από τις
πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του
παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους
γενετήσια εκμετάλλευση συνίσταται στην επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε
ασελγούς πράξης ή στη χρησιμοποίηση από κερδοσκοπία του σώματος, της φωνής ή
της εικόνας προσώπου για την πραγματική ή προσποιητή επιχείρηση τέτοιας πράξης
ή για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη γενετήσια διέγερση»
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καθήκοντος205. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή
Νομιμότητας.»
Η ίδια διάταξη καταστρώθηκε και στο προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο του
ν.3463/2006, άρθρο 146, παρ. 1 με την διαφορά ότι η έκπτωση ως συνέπεια
αμετάκλητης απόφασης για παράβαση καθήκοντος206 προϋπόθετε την
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Βλ. Νόμος 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ 74 Α΄/20—2013, άρθρα 20-44.
204

Βλ. άρθρα 155-177 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (2960/2001, ΦΕΚ Α'

265/22.11.2001)
205

Βλ. άρθρο 259 Π.Κ. «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της

υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο παράνομο
όφελος ή για να βλάψει το κράτος η κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.»
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Βλ. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους με αριθμό 190/2004 «Η

θεσπιζόμενη, με την προπαρατεθείσα διάταξη, (παρ. 1 του άρθρου 187 του Δ.Κ.Κ. και
ήδη παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 3463/2006) έκπτωση του αιρετού οργάνου
πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. από το αξίωμα του, για τις περιοριστικά μνημονευόμενες
αξιόποινες πράξεις, συνιστά διοικητικό μέτρο, που αποβλέπει στην κατοχύρωση του
δημόσιου συμφέροντος (ΣτΕ 3228/1982). Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του
αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, κατ' άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, είναι,
αφενός μεν η εκ προθέσεως παράβαση, εκ μέρους του έχοντος την ιδιότητα του
υπαλλήλου (αμέσου ή εμμέσου κρατικού οργάνου, αιρετού οργάνου Ο.Τ.Α. κλπ) της
ανατεθειμένης υπηρεσίας (ΑΠ 623/77 Ποιν. Χρον. ΚΖ σελ. 889, ΑΠ 323/83, ΑΠ
915/84 Ποιν. Χρον. ΛΕ' σελ. 120 κ.α.) και, αφετέρου, η παράβαση αυτή να γίνεται
προς το σκοπό παράνομου οφέλους, είτε του ίδιου του δράστη, είτε άλλου ή με σκοπό
βλάβης του Κράτους ή τρίτου (ΑΠ 289/56 Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 26, ΑΠ 352/61, Ποιν.
Χρον. ΙΓ σελ. 43 κ.α). Ενεργητικό υποκείμενο στην παράβαση καθήκοντος είναι και τα
αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. (ΑΠ 275/1976 Ποιν. Χρονικά ΚΣΤ σελ. 722, ΑΠ 537/1966).
Η εξ' αμελείας παράβαση καθήκοντος δεν τιμωρείται ποινικώς, αλλά είναι μόνον
πειθαρχικώς κολάσιμη. Εάν η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά Ο.Τ.Α., μπορεί
να συνυφαίνεται και με τη μη προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ή της
Κοινότητας (πρβλ. ΑΠ 482/1979 Ποιν. Χρον. ΚΘ' σελ. 605, ΑΠ 560/1981). Κρίσιμα
στοιχεία για την ολοκλήρωση της αναφοράς στην αντικειμενική υπόσταση του
αδικήματος, είναι, ότι το έγκλημα θεωρείται τετελεσμένο ευθύς ως συντελεσθεί η
παράβαση του καθήκοντος ή η αντίθετη προς τον καθήκον ενέργεια ή παράλειψη του
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πρόκληση οικονομικής βλάβης στο Δήμο (ή την κοινότητα) ή στα νομικά του
πρόσωπα. Η ίδια προϋπόθεση θεσμοθετήθηκε207 εκ νέου με την διάταξη της
παραγράφου 6 του άρθρο 7 του ν.4071/2012 («Ρυθμίσεις για την τοπική

υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται, αναγκαίως, να έχει επέλθει ωφέλεια ή βλάβη (ΑΠ
23/1954). Ακόμη, σε περίπτωση συνδρομής βλάβης, αυτή δεν απαιτείται να έχει
επέλθει στο Κράτος ή στον Ο.Τ.Α. (ΑΠ 316/1949). Η προμνημονευθείσα διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Δ.Κ.Κ. συνιστά εξαιρετικό δίκαιο εφόσον, για τα
περιοριστικώς διαλαμβανόμενα αδικήματα, αναιρεί την ιδιότητα αιρετού οργάνου της
τοπικής αυτοδιοίκησης με την απειλούμενη έκπτωση εκ του αξιώματος. Ως εκ τούτου
δεν είναι δεκτική διασταλτικής ερμηνείας (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 1351/1954 ΕΕΝ 22 σελ. 272,
ΑΠ 634/1950 Θέμις ΞΒ σελ. 54, ΑΠ 116/1953 ΕΕΝ Κ' σελ. 567). Περαιτέρω, η ίδια
διάταξη, δεν αρκείται στην απλή μνεία της παράβασης καθήκοντος, όπως συμβαίνει
με τα λοιπά ποινικά αδικήματα, αλλά προσαπαιτεί να στρέφεται κατά Δήμων,
Κοινοτήτων ή νομικών προσώπων τους. Η ανωτέρω προσθήκη, δηλαδή η ρητή
αναφορά, ότι η παράβαση καθήκοντος πρέπει να στρέφεται κατά Δήμων, Κοινοτήτων
ή νομικών προσώπων τους, έχει εγείρει ερμηνευτική αμφιβολία, περί του εάν
συναρτάται, απλώς, με το σκοπούμενο αποτέλεσμα της παράβασης καθήκοντος ή εάν
έχει την έννοια, ότι, σε κάθε περίπτωση, για να επέλθει η διοικητική κύρωση της
αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αξίωμα του αιρετού οργάνου, πρέπει να συντρέχει,
οπωσδήποτε βλάβη (υλική ή ηθική) του Δήμου της Κοινότητας ή νομικού τους
προσώπου. Η αμετάκλητη καταδίκη αιρετού οργάνου για παράβαση καθήκοντος εκ
του λόγου ότι παρέλειψε να προέλθει στη σφράγιση καταστήματος, εντός της νομίμου
προθεσμίας, θεμελιώνει λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 187
παραγρ. 1 (146 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) του Δ.Κ.Κ»
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Βλ. παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.4071/2012 «Η παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου

236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε
ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία,
σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την
καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την
αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του
αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα
νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή
Νομιμότητας.»
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ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012)
Ως προς τα πλημμελήματα που οδηγούν στην έκπτωση με την διάταξη της
παρ. 1 στοιχ. γ΄του άρθρου 146 του νόμου 3463/2006 προστέθηκε η
«παράνομη διακίνηση αλλοδαπών» ενώ για πρώτη φορά τα πλημμέλημα της
παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της
λαθρεμπορίας συμπεριλήφθηκε στον ν.1065/1980, δηλαδή στον Δημοτικό
Κοινοτικό Κώδικα του 1980, αν και περιλαμβάνεται και στο ν.δ.222/1973.
Κατά τα λοιπά τα πλημμελήματα του άρθρου 236 που αποτελούν λόγο
έκπτωσης των αιρετών εφόσον επέλθει αμετάκλητη καταδίκη νομοθετήθηκαν
πρώτη φορά με την διάταξη

πρώτου εδαφίου του άρθρου 133 του Ν.Δ.

2888/1954 (ΔΚΚ 1954)208.
Ο νομοθέτης συνόδευσε εξαρχής την επιβολή της έκπτωσης ως διοικητικού
μέτρου- συνέπεια της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης με την
προηγούμενη επιβολή της αργίας ως διοικητικού μέτρου με σαφή εν
προκειμένω προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή την εκ των προτέρων προστασία
του κύρους των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και την
απομάκρυνση του αιρετού που βρίσκεται ήδη σε θέση κατηγορουμένου και εν
δυνάμει ενόχου και καταδικασθέντος. Με αυτόν τον τρόπο η προστασία του
κύρους του θεσμού υποθάλπει το τεκμήριο της αθωότητας που πρέπει σε ένα
κράτος δικαίου να αναγνωρίζεται σε όλους τους κατηγορουμένους.
Η παραπομπή του αιρετού για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με
απευθείας κλήση και εφόσον ασκηθεί κατά αυτής όλα τα ένδικα βοηθήματα
που απορρέουν από το δικαίωμα της προσφυγής υποχρεώνει τον Ελέγκτή
Νομιμότητας ή μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του, τον Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να τον θέσει σε αργία. Η αργία θα
208

Βλ. άρθρο 133 Ν.Δ. 2888/1954 «Δήμαρχοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι

εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματος αυτών α) αν στερηθούν δια τελεσιδίκου
δικαστικής αποφάσεως της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών, β) αν στερηθούν των
πολιτικών των δικαιωμάτων δι΄αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ως αυτουργοί ή
συμμέτοχοι κακουργήματος ή τινός των πλημμελημάτων παραχαράξεως, κιβδηλείας,
πλαστογραφίας, δωροδοκίας, εκβιάσεως, κλοπής, υπεξαιρέσεως, απιστίας, απάτης
και παραβάσεως καθήκοντος εφόσον η τελευταία αύτη στρέφεται κατά δήμων,
κοινοτήτων και των παρ΄αυτοίς νομικών προσώπων.»
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διατηρηθεί εφόσον ο κατηγορούμενος καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και θα
την διαδεχθεί η έκπτωση όταν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί αμετάκλητα
ενώ αντιθέτως να διακοπεί εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί σε πρώτο βαθμό.
Η έκδοση αθωωτικής απόφασης σε κάθε περίπτωση αίρει την αργία και τις
συνέπειές της εφόσον θεωρείται ότι αυτή δεν επεβλήθη ποτέ.
Ως προς την παραπομπή για τα πλημμελήματα της παραγράφου 1γ του
άρθρου 236 του ν.3852/2010 αυτή δεν επιφέρει καμία συνέπεια. Πλην όμως η
καταδικαστική

απόφαση

σε

πρώτο

βαθμό υποχρεώνει τον Ελεγκτή

Νομιμότητας να θέσει τον αιρετό σε αργία η οποία εφόσον αθωωθεί σε
δεύτερο βαθμό αίρεται αυτοδικαίως ενώ στην περίπτωση που καταδικαστεί σε
δεύτερο βαθμό και αμετακλήτως τότε ακολουθεί η επιβολή της έκπτωσης.
Ο νομοθέτης ορίζει ασφαλώς ότι η αθωωτική απόφαση αίρει τις συνέπειες της
αργίας και μάλιστα με το άρθρο 7, παράγραφος 7, του ν.4071/2012
προβλέπεται και ρητά η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει αναδρομικά 209
τις τυχόν αποζημιώσεις που δικαιούται ο αιρετός και απώλεσε λόγω της
αργίας, π.χ. η αντιμισθία του τελούντος σε αργία και τελικά αθωωθέντος
δημάρχου, διάταξη εύλογη διότι χωρίς αυτήν ο αιρετός που δικαιώθηκε και
αποδόθηκε αθώος ήταν υποχρεωμένος να διεξάγει νέο δικαστικό αγώνα για
να του χορηγηθούν οι οικονομικές απολαβές τις οποίες έχασε λόγω της
αργίας.
Στην πράξη πάντως η άρση των συνεπειών της αργίας δεν είναι ούτε απλή
ούτε πολιτικά και ηθικά ανέξοδη. Ο αιρετός, ιδίως όταν πρόκειται για τον
δήμαρχο, έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά και την αποστολή του για
χρονικό διάστημα ιδιαίτερα μεγάλο λαμβανομένων υπόψη και της χρονικής
απόστασης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δικαστικής κρίσης, ο
ίδιος προσωπικά ως αιρετός τοπικός ηγέτης έχει υποστεί ζημία στο κύρος και
την προσωπικότητά του, έχει αποκοπεί από την τοπική διακυβέρνηση και εν
τω μεταξύ έρχεται μετά από μακρύ χρονικό διάστημα, αναλογικά μάλιστα με
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Βλ. παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν.4170/2012 «7. Στο τέλος κάθε μίας των

παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το
οποίο έχει ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του
αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του
πράξης.»
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τη διάρκεια της θητείας του (τετραετής παλαιότερα η πενταετής τώρα) για να
ανορθώσει διοικητικά και διαχειριστικά το έργο της τοπικής διακυβέρνησης.
Εντέλει, το μέτρο της αργίας ως συνέπεια παραπομπής για κακούργημα ή
πρωτόδικης καταδίκης για τα πλημμελήματα του άρθρου 236, παρ.1γ είναι
κατά πολύ επαχθέστερο της αργίας ως πειθαρχικής ποινής δεδομένου ότι το
πρώτο διαρκεί κατά κανόνα πολύ περισσότερο των έξι μηνών που είναι το
ανώτερο όριο της πειθαρχικής ποινής.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σκόπιμη η μεταρρύθμιση του άρθρου 236 του
ν.3852/2010 όπως ισχύει παρότι ως διάταξη προέρχεται από «βάθη» του
προϊσχύοντος δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό εξάλλου είναι ένας
επιπλέον λόγος για την μεταρρύθμισή του ακόμη και ως προς τα
πλημμελήματα της παραγράφου 1γ καθώς ορισμένα από αυτά με την πάροδο
του χρόνου έχουν απολέσει την απαξιωτική σημασία τους σε σχέση με άλλα
που είναι – κατά έναν τρόπο- απαξιωτικά πλημμελήματα «νέας γενιάς».
Προς αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών
στο πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας210 που βρίσκεται σε εξέλιξη η
τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 236 για την θέση σε αργία των
αιρετών που διώκονται έτσι ώστε για μεν τα κακουργήματα να απαιτείται η
πρωτόδικη καταδίκη του αιρετού ως προϋπόθεση για να τεθεί σε αργία η
οποία διατηρείται έως την τελεσίδικη καταδίκη του οπότε ακολουθεί η
έκπτωση ή εφόσον αθωωθεί η αργία θεωρείται ως μη επιβληθέν διοικητικό
μέτρο οπότε δικαιούνται την χορήγηση της αντιμισθίας αναδρομικά για το
διάστημα που είχε τεθεί σε αργία. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση η
τελεσίδικη καταδίκη για τα πλημμελήματα της παραγράφου 1γ του άρθρου
210

Βλ. Άρθρο 39 Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών»: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής: «2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου,
για πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε
πρώτο βαθμό για κακούργημα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας και μη υπάρχοντος ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε
κατάσταση αργίας. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται
αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από
του χρόνου της εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης.»
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236 δεν θα επιφέρουν το διοικητικό μέτρο της έκπτωσης αλλά της αργίας και
η έκπτωση περιορίζεται μόνο στην τελεσίδικη καταδίκη για κακούργημα.
Ως προς τον χρόνο διάρκειας της αργίας στην περίπτωση της τελεσίδικης
καταδίκης για τα πλημμελήματα αυτός ορίζεται από τη διαπιστωτική πράξη και
προφανώς θα είναι αντίστοιχος της διάρκειας της ποινής ή αναλόγως θα
προσδιορίζεται κατά την περίπτωση της αναστολής της ποινής.
Η προτεινόμενη από το Σχέδιο Νόμου τροποποίηση αποτελεί μία σημαντική
τομή στην καταστατική θέση των αιρετών διότι αφορά έναν «ιστορικό» κανόνα
η εφαρμογή του οποίου έχει δημιουργήσει, όπως προαναφέραμε, τεράστια
προβλήματα πολιτικής, ηθικής και κυρίως διαχειριστικής τάξεως τόσο στους
αιρετούς όσο και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Νομική ευθύνη των αιρετών στην ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση
Η προαναφερομένη μελέτη της Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών του
Συμβουλίου της Ευρώπης ( CDRM) με θέμα: «Status of local elected
representatives in Europe» αναφέρεται και στα ζητήματα της νομικής ευθύνης
των αιρετών παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες. Διαπιστώνεται πάντως ότι
τα προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα κανόνων για την άσκηση της
πολιτικής εντολής είναι κοινά και περιστρέφονται κυρίως στα ακόλουθα
θέματα:
Επαγγελματικοί περιορισμοί και Νομική ευθύνη των αιρετών
Η μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται και στα ζητήματα της
νομικής ευθύνης των αιρετών. Ειδικότερα σε μικρό αριθμό χωρών, μόνο σε
έξι αναγνωρίζεται η νομική ασυλία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Στις υπόλοιπες οι αιρετοί διέπονται από την ισχύουσα για όλους ποινική και
πολιτική δικονομία.
Ως προς την σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση της εντολής και
ειδικότερα για την πρόληψη της σύγκρουσης του ιδιωτικού συμφέροντος του
αιρετού με το δημόσιο συμφέρον στις μισές από τις συμμετέχουσες στην
μελέτη χώρες εκπονούνται και ισχύουν κώδικες συμπεριφοράς που ρυθμίζουν
την αποχή του αιρετού από την συμμετοχή στη λήψη απόφασης που
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το υλικό ή ηθικό συμφέρον του ιδίου ή στενών
συγγενών του.
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Στα δύο τρίτα (2/3) των χωρών που συμμετείχαν στην μελέτη προβλέπεται η
υποβολή δήλωση περιουσιακής κατάστασης

και δήλωση των πηγών του

εισοδήματος των αιρετών.
Ποικίλουν επίσης οι ρυθμίσεις για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο τόσο μεταξύ
των χωρών όσο και μεταξύ των αποκεντρωμένων μονάδων όπως είναι τα
κρατίδια στην Γερμανία ή στην Αυστρία. Στις λιγότερες περιπτώσεις όπως η
Ισλανδία προβλέπεται μόνο η αποχή από την λήψη ορισμένων αποφάσεων
σχετικών με την επαγγελματική ιδιότητα του δημάρχου ή του δημοτικού
συμβούλου. Απόλυτο επαγγελματικό ασυμβίβαστο ισχύει σε ορισμένα
κρατίδια της Γερμανίας. Σε κάποιες άλλες χώρες
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ισχύουν περιορισμοί στην

επαγγελματική απασχόληση και μετά την λήξη της θητείας, όπως στην Τσεχία
όπου απαγορεύεται η απασχόληση του αιρετού σε ιδιωτική εταιρία που
συνεργάζεται με τον δήμο για τα τρία επόμενα χρόνια από την λήξη της
θητείας. Κατά κανόνα πάντως απαγορεύεται η απασχόληση εν ενεργεία
αιρετού σε ιδιωτική εταιρία η οποία συνεργάζεται με τον δήμο212.
Παύση (απόλυση) των αιρετών
Το ζήτημα της μη κανονικής λήξης της θητείας του αιρετού, δηλαδή της
πρόωρης λήξης λόγω παραίτησης ή λόγω παύσης ή απόλυσης ρυθμίζεται
από το 90% χωρών με διατάξεις της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας. Ο νόμος
προβλέπει τις περιπτώσεις και καταστρώνει την διαδικασία με την οποία
παύεται ο αιρετός ή με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτησή του.
Ειδικότερα ως προς την παύση (ή απόλυση) οι διαδικασίες ποικίλουν. Η
άμεση παύση χωρίς την μεσολάβηση οργάνου του δήμου, ή εποπτεύουσας
αρχής ή ακόμη και του εκλογικού σώματος διαμέσου δημοψηφίσματος, είναι
σπάνια και εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης όπως και σε κρατίδια ομόσπονδων χωρών, όπως Γερμανία και
Αυστρία. Εξάλλου ως προς την απόλυση του Δημάρχου λαμβάνεται υπόψη
και το τρόπος εκλογής του. Δηλαδή όταν ο Δήμαρχος εκλέγεται από το
δημοτικό συμβούλιο αυτό είναι και αρμόδιο να τον ανακαλέσει ενώ όταν ο
Δήμαρχος εκλέγεται άμεσα τότε εμπλέκεται η εποπτεύουσα αρχή. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε δέκα τρεις (13) από τις συμμετέχουσες στην μελέτη του
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Αναφέρονται χώρες όπως η Ισπανία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Λετονία
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Αναφέρεται ενδεικτικά η Πολωνία, η Λετονία και η Ισπανία
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Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης
εφαρμόζεται ο κοινοβουλευτικής καταγωγής θεσμός της ψήφου εμπιστοσύνης
προς τον Δήμαρχο και συνεπώς της άρσης της εμπιστοσύνης. Σε έντεκα (11)
χώρες213 ο Δήμαρχος ή το δημοτικό συμβούλιο παύεται, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις, με απόφαση της Κυβέρνησης.
Τέλος ως λόγοι απόλυσης αναφέρονται οι καταδικαστικές αποφάσεις
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, η απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων
αλλά και ειδικότεροι

λόγοι δημοσίου συμφέροντος. και ασφαλώς η μη

εγκατάσταση στα όρια του Δήμου
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Μεταξύ αυτών είναι:

Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία,

Πολωνία, Κύπρος, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο
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V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗN ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ

ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου
Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση υπό το καθεστώς του Συντάγματος του 1975
και κυρίως των μετέπειτα αναθεωρήσεών του βρέθηκε σε πλεονεκτικότερη
θέση σε σχέση με το παρελθόν. Η συνεύρεση με την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση
ιδίως μετά το 1980 σε συνδυασμό με την κατάστρωση νέων θεσμών
αναπτυξιακής κατεύθυνσης άνοιξε τον δρόμο για την προσέγγιση σε εκείνο
που ονομάζουμε «ευρωπαϊκό κεκτημένο» της αυτοδιοίκησης. Το Ευρωπαϊκό
κεκτημένο της αυτοδιοίκησης αναφέρεται στην

διοικητική, πολιτική και

οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού, στην ανάληψη ισχυρού ρόλου στο πεδίο
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στην θεσμική κατοχύρωση της
καταστατικής θέσης των αιρετών. Κρίσιμος σταθμός υπήρξε η σύνταξη και η
υιοθέτηση από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας το 1985. Ο Χάρτης αυτός ενσωματώθηκε με
αυξημένη τυπική ισχύ στο ελληνικό δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης το 1990
με τον κυρωτικό νόμο 1850/1990.
Παράλληλα η δημιουργία της Επιτροπής Περιφερειών, ως γνωμοδοτικού
οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει στην ανάδειξη, με άμεσα
πολιτικά και θεσμικά αποτελέσματα, του ρόλου των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης στο ευρωπαϊκό πολιτικοδιοικητικό γίγνεσθαι.
Θεμελιώδεις

πλέον

αρχές

της

συγκρότησης

του

ευρωπαϊκού

πολιτικοδιοικητικού συστήματος είναι οι αρχές της επικουρικότητας και οι
αρχές της εγγύτητας. Αυτές καταστρώνουν πλέον την

κεντρική θέση της

τοπικής αυτοδιοίκησης στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό εποικοδόμημα και
διαπερνούν – σε μικρότερο όντως βαθμό από τον αναμενόμενο- τις εθνικές
νομοθεσίες.
Η πορεία αυτή, για την ελληνική και όχι μόνο, τοπική αυτοδιοίκηση από το
περιθώριο στο επίκεντρο του πολιτικού και διοικητικού συστήματος δεν
υπήρξε ευκολοδιάβατη. Σε πολλές περιπτώσεις
νομοθετικές πρόνοιες

οι διακηρύξεις και οι

προσέκρουσαν στις αντιστάσεις του κεντρικού
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πολιτικού και διοικητικού συστήματος που δεν αποδέχεται την αναβάθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενθαρρύνει την ανάταση των συγκεντρωτικών
αντανακλαστικών της διοικητικής και οικονομικής νομενκλατούρας. Επίσης, η
αποσπασματικότητα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, η έλλειψη ή η
υπονόμευση ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών σχεδίων, αποδυνάμωσαν
την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως μεταθέτοντάς της τις ευθύνες και τις
αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και χωρίς να
απαραίτητα λειτουργικά μέσα.
Σε αυτή την διαρκή διαπάλη, η οποία πάντως είχε ως κυρίαρχη τάση τον
εκσυγχρονισμό και την προσέγγιση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στο
ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο, ήρθε την τελευταία πενταετία η τραγική
οικονομική κρίση και η επακόλουθη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή που
επιβλήθηκε από τους δανειστές της χώρας για να επιτάξει, στο όνομα ενός,
εκτός των ορίων του Συντάγματος, δικαίου της ανάγκης την υποχώρηση από
κατακτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα να αμφισβητήσει τον
σκληρό πυρήνα της συνταγματικής της κατοχύρωσης και παράλληλα της
προσέγγισης στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η συγκρότηση του μηχανισμού αυστηρής επιτήρησης των δήμων και
περιφερειών με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας», η προσβολή κρίσιμων συνταγματικών αρχών και δικαιωμάτων
όπως της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η κατάργηση
αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που αφορούν τον σκληρό πυρήνα της δημόσιας
εξουσίας που το Σύνταγμα αναθέτει στους Ο.Τ.Α., η παραβίαση της
συνταγματικής επιταγής για την μεταφορά των αναγκαίων πόρων που πρέπει
να

συνοδεύει

την μεταβίβαση

περιεχόμενο

της

αυτονομίας

κατά

διοικητικής
τον

αρμοδιοτήτων υποσκάπτουν τόσο

και

πολιτικής

Ευρωπαϊκό

Χάρτη

αυτοτέλειας,
Τοπικής

της

το

τοπικής

Αυτονομίας

και

απομακρύνουν την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση από το ευρωπαϊκό
αυτοδιοικητικό κεκτημένο.
Σε αυτό το θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον εντάσσονται και τα ζητήματα της
καταστατικής θέσης των αιρετών.
Ειδικότερα ως προς την καταστατική θέση των αιρετών, κρίσιμος σταθμός
στην εξέλιξη της υπήρξε ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας του 2006,
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δηλαδή ο ν.3463/2006 (άρθρα 135 -147). Πέραν της ρητής πρόβλεψης για την
υπέρβαση του τύπου των εξόδων παράστασης και την αντικατάσταση από
την «οικονομική αποζημίωση» (άρθρο 135, περ.δ΄ ν.3463/2006), ρυθμίστηκαν
σε μεγάλη έκταση και συστηματικά τα ζητήματα των λειτουργικών
διευκολύνσεων (άρθρο 139 ν.3463/2006). Ο σημαντικότερος όμως σταθμός
υπήρξε ο ν.3852/2010 ο οποίος ρύθμισε για πρώτη φορά το ζήτημα της
αντιμισθίας των αιρετών, αποσύνδεσε την ανταμοιβή από το οικονομικά
δεδομένα του Δήμου και συνάρτησε την αντιμισθία με την αμοιβή ενός
ανωτάτου

δημοσίου

Υπουργείου

λειτουργού,

(άρθρο

92

όπως

ν.3852/2010,

είναι
για

ο

την

Γενικός

Γραμματέας

πρωτοβάθμια

τοπική

αυτοδιοίκηση).
Εν τούτοις η εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων στην πράξη συνάντησε
την απροθυμία της κεντρικής διοίκησης να επιλύσει άμεσα ζητήματα που
αφορούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των αιρετών και εν συνεχεία η
προβλεπόμενη αντιμισθία υπέστη δραματικές μειώσεις, όπως αναδείχθηκε
στην παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι από το 2011 και την έναρξη της
εφαρμογής των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 έως το 2013 η αντιμισθία
μειώθηκε

πάνω από 27% ποσοστό που είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν

υπολογισθεί και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον
ασφαλισμένο αιρετό στο ασφαλιστικό ταμείο της επαγγελματικής του
κατηγορίας ενώ αντίθετα ο ν.3852/2010 προέβλεπε την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών από τον Δήμο (άρθρο 93, παρ.3 ν.3852/2010). Στις
μειώσεις της αντιμισθίας των αιρετών προστίθεται επίσης η κατάργηση της
χορηγίας για όσους θα θεμελίωναν από 2013

και στο εξής δικαίωμα, ο

ορισμός και μη αμειβομένων αντιδημάρχων με την αναλογούσα αντιμισθία
(παρότι τελικά ο Δήμος καταβάλει τον μισθό της οργανικής τους θέσης όταν
λαμβάνουν ειδική άδεια πλήρους θητείας!!!), η κατάργηση των αποζημιώσεων
προς τους δημοτικούς συμβούλους για τις παρουσίες στις συνεδριάσεις.
Παρότι η μείωση των αποδοχών των αιρετών γίνεται σε όλες τις χώρες που
βρίσκονται σε δημοσιονομική επιτήρηση, δεδομένου ότι η συζήτηση για το
«κόστος της πολιτικής» και το «κόστος της δημοκρατίας» είναι διαρκής και
επίκαιρη σε πολλές χώρες, εντούτοις η αποστολή του θεσμού, η ιδιαίτερη
δυναμική της πολιτικής εντολής της οποίας είναι φορείς οι αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

και

η

αναγκαιότητα
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υπεράσπισης

ενός

διαρκώς

πιο

αναβαθμισμένου ευρωπαϊκού κεκτημένου με αφετηρία και όχι απώτερο όριο
τις αρχές και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
υποδεικνύουν ότι η αφετηρία εκκίνησης για την αναβάθμιση της καταστατικής
θέσης των αιρετών δεν είναι η σημερινή κατάσταση αλλά το θεσμικό και
οικονομικό πλαίσιο που ίσχυε πριν την έναρξη των προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής.
Συνεπώς το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον Δημοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα του 2006 και ιδίως τον ν.3852/2010 αποτελεί την αφετηρία
εκκίνησης για την βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Εξάλλου οι
μη ευρύτερα αποδεκτές ρυθμίσεις, όπως το επαγγελματικό ασυμβίβαστο
έχουν παύσει πλέον να ισχύουν.
Τέλος υπενθυμίζουμε

τις επιταγές του Ευρωπαϊκού

Χάρτη Τοπικής

Αυτονομίας για την καταστατική θέση των αιρετών (άρθρο 7): «1. Το
καταστατικό των τοπικών αιρετών πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη
άσκηση της εντολής τους. 2. Το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει επαρκή
οικονομική αποζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση
της εντολής καθώς και ενδεχομένως την οικονομική αποζημίωση των
διαφυγόντων κερδών ή αμοιβή του παρεχόμενου έργου και αντίστοιχη
κοινωνική κάλυψη. 3. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που είναι
ασυμβίβαστα με το αξίωμα του τοπικού αιρετού δεν μπορούν να καθορίζονται
παρά με νόμο ή με βασικές νομικές αρχές.»

Οικονομική Παράμετρος
Αντιμισθία
Στον σκληρό πυρήνα του δικαιώματος της αντιμισθίας, το οποίο εξάλλου
καταστρώνεται ρητά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας ο οποίος
άλλωστε και έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι της κοινής εθνικής νομοθεσίας
και κατευθύνει τον κοινό νομοθέτη, βρίσκεται η θέση ότι: ο αιρετός
επιλέγεται από το εκλογικό σώμα για να ασκήσει τα καθήκοντά του
προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της αντίστοιχης τοπικής
κοινωνίας και για να φέρει σε πέρας την αποστολή του υποχρεώνεται
να διαθέσει όλο τον αναγκαίο χρόνο αλλά και να καταβάλλει
προσωπικές δυνάμεις. Υποχρεώνεται συνεπώς να απέχει ή να μειώσει
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την επαγγελματική και εν γένει οικονομική του δραστηριότητα για να
φέρει σε πέρας την εντολή. Έχει συνεπώς αναγκαστική απώλεια
εισοδήματος και ταυτόχρονα πρέπει να καταβάλλει εργασιακές δυνάμεις
προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του τα οποία μάλιστα από την
φύση τους απαιτούν αυξημένη ευθύνη, άσκηση ανώτατης διοίκησης και
χρηστή

αλλά

και

αποτελεσματική

διαχείριση

ανθρώπινων

και

οικονομικών πόρων.
Ο αιρετός γιαυτή την αποστολή πρέπει να έχει οικονομική αμοιβή και κάλυψη
του εισοδήματος το οποίο χάνει επειδή δεν ασχολείται με την επαγγελματική
του δραστηριότητα όσο θα ήταν αναγκαίο, είτε εργαζόταν ως υπάλληλος, είτε
ως ελεύθερος επαγγελματίας. Γιαυτό εξάλλου το αίτημα για οικονομικές
απολαβές δεν μπορεί να περιορίζεται στον τύπο των εξόδων παράστασης. Τα
έξοδα παράστασης προϋποθέτουν έναν εργαζόμενο και οικονομικά αυτόνομο
αιρετό, δηλαδή έναν υπάλληλο ο οποίος παρέχει εργασία κατά τον εργασιακό
χρόνο στον εργοδότη του, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, έναν ελεύθερο
επαγγελματία ή έναν συνταξιούχο, και πέραν αυτού του εργασιακού χρόνου
ασκώντας την αποστολή του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου του καλύπτεται
οικονομικά

το

πραγματικότητα

κόστος

άσκησης

μετέβαλε

στην

της

πολιτικής

πράξη

το

εντολής.

περιεχόμενο

Η
των

ίδια

η

εξόδων

παράστασης αφού κατανοήθηκαν ακόμη και από τον νομοθέτη ως ανταμοιβή
του αιρετού για την εργασία του στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής, ιδίως όταν
συνοδεύτηκαν από τις λειτουργικές διευκολύνσεις και ιδιαίτερα την ειδική
άδεια πλήρους θητείας για τους αιρετούς – εργαζομένους του δημοσίου
τομέα.
Ορθώς ο νομοθέτης αναγνωρίζει πλέον δικαίωμα αντιμισθίας για τους
αιρετούς που απασχολούνται διαρκώς. Διατυπώνεται συνεπώς μία Γενική
Αρχή: Οι αιρετοί που διαθέτουν όλο τον χρόνο στην αποστολή τους
δικαιούνται της Αντιμισθίας.
Ήδη ο νομοθέτης του ν.3852/2010 καταστρώνοντας το δικαίωμα της
αντιμισθίας όρισε ως κριτήριο τον πληθυσμό. Το μέγεθος του Δήμου είναι ένα
ασφαλές σταθερό κριτήριο διότι παραπέμπει στο εύρος των καθηκόντων, της
πολλαπλότητας των διοικητικών υποθέσεων και κατ΄ακολουθία του χρόνου
και του «κάματου» που καταβάλλει ο αιρετός.
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Το κριτήριο του πληθυσμού αντικατέστησε το κριτήριο των τακτικών εσόδων
που ίσχυε έως το 2010 για τον προσδιορισμό των εξόδων παράστασης. Το
κριτήριο αυτό επέτρεπε σε αιρετούς μικρών πληθυσμιακά δήμων αλλά με
έντονη οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες, όπως π.χ. οι
τουριστικοί δήμοι, οι νησιώτικοι δήμοι ή οι έδρες νομών όπου υπάρχει
υπερσυγκέντρωση

υπηρεσιών

και

οικονομικών

δραστηριοτήτων

να

αμείβονται καλύτερα. Εν τούτοις δεν είναι αντικειμενικότερο του κριτηρίου του
πληθυσμού.
Προτείνεται η διατήρηση του κριτηρίου του πληθυσμού και η βάση των
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως στο ν.3852/2010
και στα επίπεδα που όριζε ο νόμος αυτός. Το σύστημα αυτό είναι
υποχρεωτικό και ενιαίο για όλη την χώρα.
Εναλλακτικά πάντως μπορεί να εξεταστεί και η προαιρετική εφαρμογή, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κανονιστικής ρύθμισης που θα
επιτρέπει αύξηση της αντιμισθίας έως 30% ανάλογα με τα ίδια τακτικά
έσοδα του Δήμου

και εφόσον τα τακτικά έσοδα υπερβαίνουν ένα

καθορισμένο όριο.
Ως

προς τον αριθμό των αμειβομένων αντιδημάρχων, η ρύθμιση που

επιτρέπει την διάκρισή τους σε έμμισθους και άμισθους είναι παντελώς
ατυχής και αβάσιμη. Ούτε επίσης ο περιορισμός του αριθμού των
αντιδημάρχων επιτρέπεται να βασίζεται σε μονοδιάστατα δημοσιονομικά
κριτήρια χωρίς να λαμβάνει υπόψη την δομή και την λειτουργία του
συστήματος δημοτικής διακυβέρνησης.
Προτείνεται η διατήρηση της ρύθμισης του ν.3852/2010 όπως ίσχυε
αρχικά. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται από τον νόμο και
δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αριθμού των δημοτικών ενοτήτων
αυξανόμενος έως δύο επιπλέον.
Εξάλλου η ratio

της διάκρισης σε έμμισθους και άμισθους έχει ήδη

καταστρατηγηθεί όταν αναγκάζεται ο Δήμος να καταβάλλει τον μισθό της
οργανικής θέσης του Αντιδημάρχου ο οποίος ενώ είναι άμισθος δικαιούται και
λαμβάνει την ειδική άδεια πλήρους απασχόλησης.
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Αποζημίωση για συμμετοχή στα όργανα
Η κατάργηση της αποζημίωσης για συμμετοχή στα όργανα που ίσχυε για τους
δημοτικούς συμβούλους και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής έρχεται σε
ευθεία αντίθεση με το άρθρο 7, παρ.2 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονομίας. Η αποζημίωση προς τους δημοτικούς συμβούλους δεν έχει την
έννοια ούτε των εξόδων παράστασης ούτε της αντιμισθίας αλλά αποτελεί
κάλυψη των διαφυγόντων εισοδημάτων για τον χρόνο που διαθέτουν σε
βάρος του εργασιακού, επαγγελματικού τους χρόνου για την άσκηση της
εντολής αλλά και των δαπανών που καταβάλλουν προκειμένου καταστεί
δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους (δαπάνες μετακίνησης). Σήμερα, με
τη διαμόρφωση εκτεταμένων Δήμων και την ανάγκη να διανυθούν μεγάλες
χιλιομετρικές αποστάσεις για την μετακίνηση των δημοτικών συμβούλων και
μελών των επιτροπών στην έδρα του Δήμου ή γενικώς στον τόπο της
συνεδρίασης, η κατάργηση της αποζημίωσης είναι παντελώς αβάσιμη και
ατεκμηρίωτη. Επιπλέον δε λόγω και της οικονομικής κρίσης οι αιρετοί μέλη
αυτών των οργάνων αδυνατούν σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. άνεργοι,
μικροσυνταξιούχοι κ.ο.κ.) να καταβάλλουν τις δαπάνες που απαιτούνται
προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
Προτείνεται η επαναφορά των διατάξεων για την αποζημίωση των
μελών των συμβουλίων και των διοικητικών επιτροπών (Οικονομική και
Ποιότητας Ζωής) του Δήμου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δικαιούται
αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις με ενδεικτικό ελάχιστο ποσόν:
α)2% της αντιμισθίας του Δημάρχου για την συμμετοχή των δημοτικών
συμβούλων στις συνεδριάσεις
β) 1%-2% επιπλέον για την συμμετοχή στις Διοικητικές Επιτροπές
(Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
Ασφαλιστικές εισφορές
Η κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αιρετών που επιλέγουν
προαιρετικά ή υποχρεωτικά την λήψη ειδικής άδειας για την απουσία από την
εργασία τους προκειμένου να ασκήσουν την πολιτική εντολή αποτελεί ένα
πάγιο αίτημα ευλόγως συνυφασμένο με τον σκληρό πυρήνα της καταστατικής
θέσης. Το ζήτημα απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις έτσι ώστε να μην αρκεί η
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γενικόλογη διατύπωση του νομοθέτη ότι δεν θίγονται εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, (άρθρο 139, παρ. 5 ν.3463/2006)

ιδίως όταν η

ισχύς των λειτουργικών διευκολύνσεων επεκτάθηκαν και πέραν του στενού
δημόσιου τομέα (άρθρο 93, παρ.1 και 3 του ν.3852/2010).
Η ρύθμιση της παρ.3 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 έχει ως βασική ratio την
ισχύ του επαγγελματικού ασυμβίβαστου. Εφόσον ο εργαζόμενος ή ελεύθερος
επαγγελματίας αιρετός υποχρεωτικά απέχει από την εργασία ο θεσμός του
Δήμου, στον οποίο εκλέχθηκε για να ασκήσει την πολιτική εντολή έχει
υποχρέωση να του καλύψει το κενό στην κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών
αλλά και των εισφορών του ως εργαζομένου. Για μεν το στενό δημόσιο τομέα
ο νομοθέτης του ν.3852/2010 υποχρεώνει το κράτος- εργοδότη να καλύπτει
τις εργοδοτικές εισφορές, επιλογή ορθή και

τεκμηριωμένη

για δε τις

υπόλοιπες περιπτώσεις, ιδίως εκείνες του ιδιωτικού τομέα, επίσης ορθά
αναλαμβάνει ο Δήμος να καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές.
Στη συνέχεια όμως αυτό το θεσμικό πλαίσιο αποσυντίθεται, όπως αναλύουμε
στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, και ουσιαστικά υποχωρεί η
κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στα ισχύοντα πριν τον ν.3852/2010.
Η κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου δεν δικαιολογεί ούτε
τεκμηριώνει αυτή την υποχώρηση. Εξάλλου το ασυμβίβαστο αφορά μόνο τους
ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή ένα μόνο μέρος των αιρετών.
Σήμερα ο Δήμος καλύπτει τις εργοδοτικές εισφορές και τις εισφορές των
εργαζομένων για τους εξαρτημένα (ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) εργαζόμενους
αιρετούς που λαμβάνουν την ειδική άδεια πλήρους θητείας ενώ δεν
καλύπτονται

οι

εισφορές

των

εργαζομένων

για

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες αιρετούς.
Επειδή όμως ο ελεύθερος επαγγελματίας αιρετός κατά κανόνα δεν μπορεί
να ασκήσει πλήρως το επάγγελμά του έτσι ώστε να εξασφαλίσει την κάλυψη
των αναγκαίων ετησίως ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να ρυθμιστεί
νομοθετικά η μερική ή ολική κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών από τον
Δήμο. Επειδή δεν μπορεί να έχει ειδική άδεια του άρθρου 93 του ν.3852/2010,
προτείνεται η υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως
πριν από την σύνταξη του Προϋπολογισμού, αίτησης για κάλυψη του
συνόλου ή μέρους των ασφαλιστικών εισφορών από τον Δήμο με βάση
τα στοιχεία του προηγουμένου έτους. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή
200

του εγκρίνει την εγγραφή στον προϋπολογισμό και την καταβολή από τον
Δήμο των ασφαλιστικών εισφορών του ελεύθερου επαγγελματία ή γενικώς
αυτοαπασχολούμενου αιρετού. Επίσης να παρέχεται η ευχέρεια στον
αιρετό

να

επιλέγει

την

αποχή

από

την

επαγγελματική

του

δραστηριότητα με δήλωσή του για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά
του έτσι ώστε να ισχύει και με τον ίδιο προτεινόμενο τρόπο η κάλυψη
των ασφαλιστικών εισφορών από τον Δήμο.
Λαμβανομένων

υπόψη

των

παραπάνω

προτείνεται

ουσιαστικά

η

επαναφορά του καθεστώτος της παρ.3 του ν.3852/2010 δηλαδή:
Ο Δήμος πληρώνει τις εργοδοτικές εισφορές οι οποίες αποδίδονται στο
αντίστοιχο ταμείο του αιρετού
Ο Δήμος πληρώνει τις εισφορές εργαζομένων – αιρετών οι οποίες
αποδίδονται στο αντίστοιχο ταμείο του αιρετού
Αυτό ισχύει για όλα τα ταμεία και για όλους τους αιρετούς που
δικαιούνται αντιμισθίας.
Κατά τα λοιπά προτείνεται η ισχύς των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων των αιρετών όπως ρυθμίζονται από το νομικό πλαίσιο των
ασφαλιστικών ταμείων της επαγγελματικής ή εργασιακής τους κατηγορίας.
Εισφορές στο ΤΑΔΚΥ.
Οι Δήμαρχοι που λαμβάνουν αντιμισθία και παλαιότερα έξοδα παράστασης
υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του ΤΑΔΚΥ. Τα έσοδα αυτής της κράτησης
χρηματοδοτούν το

εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται στους Δημάρχους.

Προτείνεται η διατήρηση της κράτησης και η συνέχιση της χορήγησης του
εφάπαξ βοηθήματος για τους Δημάρχους μετά την λήξη της θητείας τους.
Χορηγία Δημάρχων, Εφάπαξ Βοήθημα
Η χορηγία δεν ισχύει πλέον για τους εν ενεργεία Δημάρχους που δεν είχαν
θεμελιώσει δικαίωμα έως την θέση σε ισχύ του ν.4172/2013, δηλαδή από την
αρχή του τρέχοντος έτος. Στο μέτρο που το βοήθημα της χορηγίας συνδέθηκε
με την έννοια της «σύνταξης» και καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό
ήταν επόμενο ότι θα τεθεί σε αμφισβήτηση στο πλαίσιο της ορθής- εάν δεν
παρεκτρέπεται σε ακρότητες- κριτικής περί των προνομίων των πολιτικών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός της Χορηγίας είχε ως αφετηρία το «Ταμείο των
Δημάρχων» και χρηματοδοτήθηκε για πολλά χρόνια από της εισφορές επί
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των εξόδων παράστασης. Εν συνεχεία όμως ταυτίστηκε με την «σύνταξη» και
σήμερα θεωρείται δεύτερη ή και τρίτη ενδεχομένων σύνταξη.
Μετά την κατάργηση της χορηγίας προτείνεται η κατοχύρωση της
χορήγησης του ισχύοντος εφάπαξ βοηθήματος με βάση τις εισφορές
στο ΤΑΔΚΥ για όλους τους Δημάρχους των οποίων λήγει η θητεία εντός
εξαμήνου από την λήξη της. Για τους αιρετούς και ιδιαίτερα τους ελεύθερους
επαγγελματίες οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση ως προς
την επανένταξης την πλήρη επαγγελματική ζωή η έγκαιρη χορήγηση του
βοηθήματος το οποίο εξάλλου χρηματοδοτείται μόνο από τις κρατήσεις για το
ΤΑΔΚΥ, δηλαδή αυτοχρηματοδοτείται από τις κρατήσεις επί της μηνιαίας
αντιμισθίας, στηρίζει τον αιρετό στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής
επανένταξης.

Σήμερα

το

βοήθημα

αυτό

παρέχεται

με

πολύπλοκες

γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και μερικά χρόνια μετά. Απαιτείται ο ορισμός
απώτατου ορίου έως ένα εξάμηνο.

Λειτουργικές Διευκολύνσεις
Οι αποκαλούμενες «λειτουργικές διευκολύνσεις», δηλαδή τα μέτρα που
λαμβάνει ο νομοθέτης υπέρ των αιρετών έτσι ώστε να καθίσταται ευχερής και
αποδοτική η άσκηση της πολιτικής εντολής, συνιστούν μία εξίσου κρίσιμη
παράμετρο της καταστατικής θέσης. Στο επίκεντρο των λειτουργικών
διευκολύνσεων είναι η διάθεση του χρόνου ο οποίος κατά βάση αφαιρείται
από τον εργασιακό και επαγγελματικό χρόνο του αιρετού. Χωρίς τη διάθεση
του χρόνου ο αιρετός δεν μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Ακόμη
και εάν παραλειφθεί η οικονομική παράμετρος οι λειτουργικές διευκολύνσεις
είναι αναγκαίες. Αυτές κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Τις αδειοδοτήσεις και
την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων αιρετών, οι οποίες είναι ήδη
επαρκώς θεσμοθετημένες και σε αυτές προσθέτουμε την εκπαίδευση και
κατάρτιση.
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Αδειοδοτήσεις
Στην

κατηγορία των αδειοδοτήσεων η παρούσα μελέτη δεν προτείνει

δραστικές μεταβολές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεδομένου ότι αυτό –
σε γενικές γραμμές είναι επαρκές και αντίστοιχο όσων ισχύουν σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα όμως επισημαίνονται και προτείνονται τα ακόλουθα:
Οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι214 απαιτείται να είναι πλήρως
απασχολούμενοι στην άσκηση της πολιτικής εντολής. Γιαυτούς πέραν
του δικαιώματος της αντιμισθίας ισχύει υποχρεωτικά και η Ειδική Άδεια
πλήρους θητείας με κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όπως
προτείνεται παραπάνω. Στους παραπάνω αιρετούς πρέπει να προστεθούν
και οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων σε Δήμους με πληθυσμό άνω
των 100.000 κατοίκων215.
214

Ως προς τους Αντιδημάρχους υπάρχει και η δεύτερη σκέψη, του διαχωρισμού

ανάλογα με τον πληθυσμό έτσι ώστε οι Αντιδήμαρχοι των μικρών Δήμων, όπως π.χ.
των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων να έχουν τη δυνατότητα να μην
λάβουν υποχρεωτικά την άδεια πλήρους θητείας αλλά να λαμβάνουν ειδικά άδεια
π.χ. ενενήντα (90) ημερών, επιλέγοντας επίσης μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών
της οργανικής θέσης. Μία τέτοια ρύθμιση όμως θα δημιουργούσε άλλα ζητήματα και
κυρίως θα διαρρήγνυε την αυστηρότητα και την σαφήνεια του κανόνα ότι όλοι οι
πλήρως απασχολούμενοι αιρετοί αμείβονται με αντιμισθία.
215

Οι τυχόν μεταβολές στο δικαίωμα της ειδικής άδειας, όπως π.χ. συνέβη με τους

Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων, πρέπει να συνδυάζεται με τις μεταβολές στο
σύστημα διακυβέρνησης και στον αναπροσδιορισμό των καθηκόντων. Συνεπώς ο
περιορισμός της ειδικής άδειας στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων για να έχει δικαιολογητική βάση πρέπει να
συνδέεται με τον ανακαθορισμό των λειτουργιών τους οι οποίες να είναι σαφώς
περισσότερες και ουσιαστικότερες από εκείνες των υπολοίπων Δήμων έτσι ώστε να
απαιτείται η πλήρης απασχόλησή τους και κατά αντιστοιχία η χορήγηση ανάλογης
αντιμισθίας. Διαφορετικά ο διαχωρισμός ανάλογα με τον πληθυσμό των αιρετών που
ασκούν τις ίδιες λειτουργίες είναι άσκοπος και αβάσιμος.
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διακυβέρνησης μπορούν ασφαλώς
να εξεταστούν και άλλες δραστικές μεταβολές όπως π.χ. η συμμετοχή του Δημάρχου
ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και η ex officio άσκηση των καθηκόντων του
Προέδρου από τον Δήμαρχο, ο περιορισμός του αριθμού των αντιδημάρχων ή και η
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Ζήτημα

γεννάται

για

αυτοαπασχολούμενους.

τους

Μετά

ελεύθερους

την

κατάργηση

επαγγελματίες
του

και

επαγγελματικού

ασυμβίβαστου οι παραπάνω αιρετοί διαχειρίζονται τον χρόνο τους με
γνώμονα πρωτίστως την άσκηση της πολιτικής εντολής. Υπάρχουν θέματα
σύγκρουσης συμφερόντων δεδομένου ότι ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι
χειρίζονται υποθέσεις που ενδεχομένως άπτονται των επαγγελματικών τους
συμφερόντων. Ισχύει πάντως η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 58, και της
παρ. 1γ του άρθρου 61 του ν.3852/2010 με τις οποίες επιλύονται αυτές οι
συγκρούσεις. Συνεπώς δεν απαιτείται ίσως επιπλέον νομοθετική ρύθμιση
ανάλογη με εκείνες που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. εξαίρεση
ορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών από την ανάληψη συγκεκριμένων
καθηκόντων όπως λ.χ. τα δημόσια έργα ή η διαχείριση πολεοδομικών
θεμάτων).
Είναι χρήσιμο να ρυθμιστεί νομοθετικά η ευχέρεια επιλογής του
ελεύθερου επαγγελματία να δηλώνει αποχή από

την άσκηση της

επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον το επιθυμεί, ρυθμιζομένων
πάντως των επαγγελματικών δικαιωμάτων του για την περίοδο της
αποχής. (π.χ. χορήγηση προσωρινής αναστολής από το επαγγελματικό
φορέα όπως λ.χ. ΤΕΕ, Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος κ.ο.κ.).
Είναι προφανές ότι η εφαρμογή μέτρων αποκλεισμού των αιρετών από την
επαγγελματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ισχύουν κατά περίπτωση και με
μονομερή

επιλογή

των

επαγγελματικών

φορέων

διότι

ουσιαστικά

υπονομεύουν την πολιτική ισότητα και ιδίως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι διότι
δυσχεραίνουν

την άσκηση της πολιτικής εντολής. Το επαγγελματικό

ασυμβίβαστο όταν ισχύει πρέπει να είναι γενικό. Το ίδιο και η μη ισχύς του.
Ιδίως όταν δεν τεκμηριώνεται με αιτιολογική βάση που εστιάζεται στην φύση
του επαγγέλματος και της αντίστοιχης πολιτικής εντολής.
Ως εκτούτου πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση του νέου Κώδικα
Δικηγόρων που καταστρώνει επαγγελματικό ασυμβίβαστο για τον
Δικηγόρο ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου.
ανάθεση καθηκόντων αντιδημάρχου εκτός συμβουλίου, δηλαδή σε μη αιρετούς που
έχουν ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. πολυετή αυτοδιοικητική εμπειρία ως αιρετοί,
όπως συμβαίνει στην Ισπανία αλλά και αλλού).
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Οι λοιπές ειδικές άδειες όπως των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών του
άρθρου 93, παρ.5 του ν.3852/2010 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αιρετών και
πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν διευρυνόμενες μάλιστα κατά περίπτωση.
Υπηρεσιακή Κατάσταση
Ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση που διέπεται κυρίως από το άρθρο 93,
παρ.7 του ν.3852/2010 και αναφέρεται στην υποχρεωτική μετακίνηση του
αιρετού που υπηρετεί στο δημόσιο ή σε φορέα

του ευρύτερου δημόσιου

τομέα σε θέση εργασίας εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο ασκεί την
πολιτική εντολή ή εάν δεν υπάρχει θέση στον πλησιέστερη προς τον Δήμο
αυτό ή δεν μπορούν να μετατεθούν από τη θέση η οποία βρίσκεται στην
περιφέρεια του Δήμου αυτού δεν έχουν να προστεθεί κάτι περισσότερο γιατί
ήδη η διάταξη καλύπτει όλους τους αιρετούς. Είναι ίσως σκόπιμη και η άρση
της τελευταίας απαγόρευσης που καταστρώνεται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ.7 και αναφέρεται στις παραμεθόριες περιοχές. Με τη διάταξη
αυτή επιτρέπεται η μετακίνηση αιρετού μόνο σε άλλη παραμεθόριο περιοχή.
Είναι προφανές ότι καταστρατηγείται η ratio του δικαιώματος της υπηρεσιακής
μετακίνησης διότι στερείται από αιρετούς οι οποίοι δεν εκλέγονται σε
παραμεθόριες περιοχές.
Επιμόρφωση- κατάρτιση των αιρετών
Στην σύγχρονη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα όπου καλείται να
δράσει πολιτικά και διοικητικά ο αιρετός η γνώση αποτελεί πλέον το
σημαντικότερο εφόδιο. Το σπουδαιότερο όμως γεγονός είναι η διασπορά και
η διακίνηση της γνώσης με ταχύτητα και σε ευρύτατο φάσμα αποδεκτών. Η
εποχή που ο αιρετός είχε το προνόμιο της άμεσης πληροφόρησης σε σχέση
με τον δημότη ή τους τοπικούς φορείς έτσι ώστε να διαμορφώνει την πολιτική
του πρόταση με ασφάλεια και αυθεντικότητα ή να ασκεί την δημόσια εξουσία
με προνομιακούς όρους γνώσης

έχει παρέλθει οριστικά. Σήμερα μπορεί

εύκολα να βρεθεί σε θέση άγνοιας σημαντικών παραμέτρων μίας δημόσιας
υπόθεσης την στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι δημότες ή εκπρόσωποι
τοπικών

φορέων

είναι

σε

θέση

επιστημονικές, διοικητικές, οικονομικές.
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να

συγκεντρώσουν

των

πληροφορίες

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα είναι μόνο μία πτυχή αυτής της νέας
πραγματικότητας. Δείχνουν όμως την αναγκαιότητα της διαχείρισης των
ζητημάτων της εμπεριστατωμένης γνώσης με άλλη προτεραιότητα σε σχέση
με το παρελθόν. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η κατάρτιση και η επιμόρφωση
των αιρετών έχει ήδη προ πολλών ετών αποτελέσει αντικείμενο πολιτικού
σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής μέσα από ειδικά οργανωμένες δομές, κατά
κανόνα, στο πλαίσιο των εθνικών συλλογικών φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Στην Ελλάδα ο τομέας αυτός υστερεί.
Προτείνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης
πρωτoεκλεγεντών

αιρετών και εν συνεχεία ετήσιο επιμορφωτικό

σεμινάριο το οποίο πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι
αιρετοί ανάλογα ασφαλώς με τα ειδικά διοικητικά ή πολιτικά καθήκοντα
που ασκούν. Για τον σκοπό αυτό η ΚΕΔΕ πρέπει να οργανώσει
διαδικασίες και δομές επιμόρφωσης τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο με την συνεργασία των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν και
εφαρμογές ανοικτού λογισμικού και ειδικότερα εφαρμογές e-learning.
Για

την

εφαρμογή

της

προτεινόμενης

υποχρεωτικής

διαδικασίας

επιμόρφωσης και κατάρτισης προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση ειδικής
άδειας επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους αιρετούς.
Η ένταση και η περιοδικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων και των
προγραμμάτων κατάρτισης είναι ανάλογη του αξιώματος του αιρετού, δηλαδή
Δημάρχου, των Αντιδημάρχων ανά

τομέα

δημοτικής πολιτικής,

των

συμβούλων, των μελών της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής, των οργάνων της δημοτικής αποκέντρωσης κ.ο.κ.

Νομική ευθύνη
Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στα ζητήματα της οικονομικής και
λειτουργικής καταστατικής θέσης όσο και στα ζητήματα της νομικής ευθύνης
δεν έχουν διεκδικήσει, στην ιστορική εξέλιξη της καταστατικής θέση, ιδιαίτερη
και προνομιακή θέση. Ακόμη και σε περιόδους όπου η καταστατική θέση
απείχε δραματικά από το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο οι αιρετοί της
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αυτοδιοίκησης απαιτούσαν ελάχιστα και ιδίως όσα διευκόλυναν την άσκηση
των καθηκόντων τους. Εξάλλου η αποστολή τους είναι δίπλα στην τοπική
κοινωνία και όχι πέρα και πάνω από αυτήν. Αυτή η ιστορική και θεσμική
πραγματικότητα μεγεθύνει την διάσταση της αφαίρεσης ή της κατάργησης
μέτρων διευκόλυνσης και προστασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Από την άλλη πλευρά στόχος των αιρετών της αυτοδιοίκησης είναι η
εκλογικευμένη και αποτελεσματική απόδοση της νομικής ευθύνης και ιδίως
της

ευθύνης από την παραβίαση της νομιμότητας ή του δημοτικού

συμφέροντος.
Η παρούσα μελέτη σε αυτή την ιστορική αυτοδιοικητική κατεύθυνση προτείνει
τα παρακάτω ζητήματα:
Ιδιάζουσα δωσιδικία
Η ιδιάζουσα δωσιδικία είναι η κατάταξη συγκεκριμένων προσώπων σε άλλο
επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας πέραν εκείνου που σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας ανήκει ο

ποινικά διωκόμενος. Με άλλα

λόγια η εξαίρεσή του από την φυσικό δικαστή, από τον δικαστή που είναι
αρμόδιος να δικάσει κάθε πολίτη της τοπικής του δικαιοδοσίας. Η ιδιάζουσα
δωσιδικία ίσχυε αρχικά για τους δικαστικούς, τους δικηγόρους και εν συνεχεία,
τους Νομάρχες, Μητροπολίτες και Συμβολαιογράφους. Η δικαιολογητική της
βάση για μεν τους δικαστικούς, δικηγόρους και εν γένει λειτουργούς της
δικαιοσύνης

αναφέρεται η εύρυθμη και αντικειμενική απόδοση της

δικαιοσύνης για δε τους κρατικούς λειτουργούς λόγω του κύρους του
δημοσίου αξιώματος, της φύσης των
άσκηση

των

καθηκόντων

τους

και

υποθέσεων που σχετίζονται με την
την

υπεράσπιση

του

δημοσίου

συμφέροντος αλλά και την κατοχύρωση της αντικειμενικής και ανεξάρτητης
κρίσης. Η ιδιάζουσα δωσιδικία για τους Δημάρχους καθιερώθηκε με τον
Ν.3463/2006 και ίσχυσε έως το 2011. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του ν.3904/1910 καταργήθηκε για όλους τους δημοσίους
λειτουργούς και για τους Δημάρχους.
Επειδή η ιδιάζουσα δωσιδικία δεν αποτελεί προνόμιο ούτε καθιστά καλύτερη
την θέση του Δημάρχου ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης αλλά προστατεύει
το κύρος τους ως Ανώτερου Αιρετού Δημόσιου Λειτουργού και ταυτόχρονα
επιτρέπει την αντικειμενική κρίση από έμπειρο δικαστή και αμεσότερη
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απόδοση δικαιοσύνης έτσι ώστε είτε να προστατεύεται ο Δήμος και το
δημόσιο συμφέρον όταν κρίνεται ένοχος είτε επίσης να προστατεύεται, πέραν
του ιδίου, πάλι ο Δήμος και το δημόσιο συμφέρον όταν είναι αθώος. Επίσης
να αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο η εικόνα της ποινικοποιημένης
λειτουργίας του αιρετού στα όρια της τοπικής κοινωνίας την οποία αυτός έχει
επιλεγεί να διοικήσει.
Προτείνεται να επανέλθει η ιδιάζουσα δωσιδικία για τους Δημάρχους
όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του άρθρου 111 παρ.7 (νυν 6) του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Συνέπειες της ποινικής ευθύνης
Η απόδοση ποινικής ευθύνης έχει ως συνέπεια την επιβολή διοικητικών
μέτρων της αργίας ή της έκπτωσης στον αιρετό. Το άρθρο 236 του
ν.3852/2010 που διέπει τις συνέπειες της καταδίκης των αιρετών από το
ποινικό δικαστήριο

καταστρώνει ή μάλλον επαναλαμβάνει μία σειρά από

πλημμελήματα για τα οποία η καταδίκη του αιρετού επισείει και το διοικητικό
μέτρο της αργίας αρχικά και εν συνεχεία της έκπτωσης. Είναι καιρός να
επαναξεταστεί ο κατάλογος αυτών των πλημμελημάτων. Ορισμένα δεν είναι
τόσο σημαντικά στην σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή ενώ ίσως
υπάρχουν πλημμελήματα νεώτερης γενιάς που μπορεί να έχουν ιδιαίτερο
απαξιωτικό περιεχόμενο για τον αιρετό. Σε κάθε περίπτωση πάντως η
πρόβλεψη του διοικητικού μέτρου της αργίας προκαλεί μεγαλύτερες
διοικητικές δυσλειτουργίες στον Δήμο από τον σκοπό της προστασίας του
δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την επιβολή της.
Προτείνεται η κατάργηση της ποινής της αργίας ως διοικητικού μέτρου μετά
από πρωτόδικη απόφαση για τα πλημμελήματα του άρθρου 236. Μπορεί να
διατηρηθεί μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη καταδίκη, κατά την κρίση του
αρμοδίου εποπτεύοντος οργάνου (Ελεγκτής Νομιμότητας) και σε διάρκεια που
το ίδιο κρίνει αναγκαία, όχι πάντως περισσότερη των έξι μηνών.
Ως προς τα κακουργήματα προτείνεται η διατήρηση της αργίας ως
διοικητικού μέτρου μόνο μετά από την πρωτόδικη καταδίκη και όχι την
παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα ή απευθείας κλήση όμως ισχύει
σήμερα.

Εξαιρούνται

ασφαλώς

οι

περιπτώσεις

που

επιβάλλον

την

προφυλάκιση του κατηγορουμένου οπότε πρακτικά επιβάλλεται και η ποινή
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της αργίας. Ο λόγος είναι προφανής. Πρώτον ισχύει το τεκμήριο της
αθωότητας, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί το διοικητικό μέτρο,
ακόμη και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον δεν έχει κριθεί από την
δικαιοσύνη η ενοχή. Δεύτερον, το αντικείμενο της υπόθεσης μπορεί να μην
άπτεται των πολιτικών και διοικητικών καθηκόντων του αιρετού και να μην
τίθεται εν αμφιβόλω το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με την ιδιότητά του.
Επικουρικά πάντως για την ύπαρξη ή μη της αναγκαιότητας του
διοικητικού μέτρου μπορεί να προβλεφθεί η γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων μετά
από πρόταση της Εποπτεύουσας Αρχής.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται το διοικητικό μέτρο της έκπτωσης να
ισχύει μόνο μετά την τελεσίδικη απόφαση για κακούργημα.
Επίσης, παρότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή ως συμβάν αλλά μπορεί να
συμβεί, προτείνεται νομοθετική ρύθμιση για να μην εκτελείται ένταλμα
σύλληψης κατά αιρετού στη διάρκεια συνεδρίας του οργάνου στο οποίο
μετέχει.
Νομική κάλυψη του αιρετού σε ποινικές υποθέσεις.
Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3979/2011 που αντικατέστησε την
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010
θεσπίστηκε το πρώτον, η υποχρέωση νομικής στήριξης των υπαλλήλων και
αιρετών των Δήμων και Περιφερειών στις περιπτώσεις ποινικής τους δίωξης
για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Από τη διατύπωση της διάταξης «…..για αδικήματα που τους αποδίδονται
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους…» μπορεί αβίαστα να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι κριτήριο για να παρασχεθεί η κατά τις παραπάνω διατάξεις
νομική στήριξη, είναι ο χρόνος που φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα που
αποδίδεται στον υπάλληλο ή αιρετό, ανεξαρτήτως αν ο αιρετός ή υπάλληλος
εξακολουθεί να κατέχει το αξίωμά του ή να παραμένει στην υπηρεσία του. Με
άλλα λόγια είναι πρόδηλο πως η διάταξη καταλαμβάνει όλους τους
διατελέσαντες αιρετούς ή υπαλλήλους έστω και αν
ανάγκης παροχής νομικής στήριξης δεν

κατά το χρόνο

ασκούν τα καθήκοντά τους

στους Δήμους ή Περιφέρειες που υπηρετούσαν κατά το χρόνο που τους
αποδίδονται τα εν λόγω αδικήματα. Αυτό είναι σύμφωνο με την κοινή πείρα
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και λογική και ακολουθεί τη δικαστηριακή πρακτική σύμφωνα με την οποία η
άσκηση δίωξης ή παραπομπή στο ακροατήριο μπορεί να γίνεται με μεγάλη
καθυστέρηση οπότε ο αιρετός μπορεί να έχει παύσει να ασκεί τα καθήκοντά
του ή ο υπάλληλος να έχει συνταξιοδοτηθεί και ως εκ τούτου είναι
περισσότερο αναγκαία η παροχή νομικής στήριξης εκ μέρους του Δήμου ή της
Περιφέρειας καθώς συνεπάγεται και οικονομικό κόστος η νομική αυτή
υπεράσπιση του αιρετού ή υπαλλήλου
Περιφέρειας

χάριν όμως του Δήμου ή της

καθώς η πράξη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των

καθηκόντων των διωκομένων προσώπων.
Προτείνεται πάντως η νομοθετική αποσαφήνιση για να μην υπάρχουν
αμφισβητήσεις κατά την δικαστική διαδικασία
Κατάργηση του άρθρου 237 του ν.3852/2010 περί παύσης των αιρετών
Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Μελέτης (V.3.) έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η
πρόταση για την κατάργηση της παύσης ως πειθαρχικής ποινής ή διοικητικού
μέτρου. Η παύση ή απόλυση του αιρετού είναι κατάλοιπο αυταρχικών
νομικών πλαισίων και έχουν ήδη ξεπεραστεί από την ισχύουσα νομοθετική
κατάστρωση του πειθαρχικού δικαίου των αιρετών αλλά και του πλαισίου της
απόδοσης της ποινικής ευθύνης. Προτείνεται να καταργηθεί η διάταξη του
άρθρου 237 του ν.3852/2010 περί παύσης των αιρετών διότι ισχύει η
έκπτωση ως πειθαρχική ποινή και ως διοικητικό μέτρο κατόπιν καταδίκης του
αιρετού.
Πράγματι, η διαδικασία της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της έκπτωση
καταστρώνεται με το άρθρο 234 του ν.3852/2010 με όμοιο τρόπο και
διαδικασία όπως και η επιβολή της παύσης όπως ορίζεται στο άρθρο 237 του
ίδιου νόμου. Συνεπώς είναι περιττή η διατήρησή της αφού ο σκοπός της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος εξυπηρετείται από την εφαρμογή της
πειθαρχικής διαδικασίας.

Τριετής παραγραφή της πειθαρχικής ευθύνης
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Η σημασία της παραγραφής της νομικής ευθύνης των αιρετών εστιάζεται
ασφαλώς στην προστασία του δημοσίου και εν προκειμένω του δημοτικού
συμφέροντος αλλά πρέπει να αποδίδεται εγκαίρως και κυρίως να αποδίδεται
σε χρόνο όπου μπορεί να έχει και τιμωρητικό αλλά και «παιδαγωγικό»
αποτέλεσμα. Επίσης ο ορισμός του χρόνου παραγραφής εφόσον δεν
δικαιολογείται από ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους είναι σκόπιμο να είναι
ενιαίος για όλο το φάσμα της νομικής ευθύνης και εν προκειμένω τόσο για την
αστική όσο και την πειθαρχική ευθύνη εφόσον αυτές μπορεί να ρυθμίσει ο
νομοθέτης με ειδική διάταξη ενώ η ποινική ευθύνη αποτελεί αντικείμενο της
ποινικής δικονομίας. Όμως η φύση της ευθύνης είναι διαφορετική. Για μεν την
αστική ευθύνη η τριετής παραγραφή μετά την λήξη της θητείας του αιρετού και
ανεξαρτήτως του χρόνου όπου επήλθε η ζημία είναι εύλογος χρόνος για την
επιβολή καταλογισμού και για οικονομικές ζημίες που επέφεραν πρώην
αιρετοί προστατεύοντας έτσι το δημοτικό συμφέρον και το οικονομικό
συμφέρον του Δήμου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην πειθαρχική ευθύνη.
Η πειθαρχική ευθύνη αφορά κατά βάση εκτροπές οι οποίες χρήσουν
πειθαρχικής έρευνας σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να
αποκατασταθεί η νομιμότητα και η

χρηστή διαχείριση. Η παράταση της

παραγραφής από τριετία σε πενταετία δεν

προσφέρει στην επιβολή της

χρηστής διαχείρισης και της νομιμότητας διότι κατά την διάρκεια των πέντε
ετών η προκληθείσα ηθική ζημία στον Δήμο είναι ανεπανόρθωτη η δε κίνηση
της διαδικασίας σε χρόνο πολύ πέραν του γεγονότος του πειθαρχικού
αδικήματος καθιστά τη διαδικασία ανεπαρκή. Προτείνεται η προθεσμία
παραγραφής να είναι τριετής και για τα πειθαρχικά αδικήματα.
Δημοσιότητα της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες)
Η δημοσιότητα της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για τους αιρετούς
που προβλέπει ο νόμος να υποβάλλουν τη Δήλωση προβλέπεται με το άρθρο
61, παρ.4 του ν. 3852/2010. Η ανάρτηση της Δήλωσης στην ιστοσελίδα του
Δήμου αποτελεί κορυφαία πράξη διαφάνειας και προσωπικής λογοδοσίας του
αιρετού και δεν μπορεί παρά να αξιολογηθεί ως διάταξη που εμπεδώνει την
τοπική δημοκρατία και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Η μορφή όμως
της Δήλωσης και η υποχρέωση της διαρκούς επανάληψης των περιουσιακών
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στοιχείων που αποκτήθηκαν σε χρόνο προηγούμενο της ανάληψης των
καθηκόντων σε συνδυασμό με την δημοσιοποίηση των εισοδημάτων των
λοιπών μελών της οικογένειας και της αναγραφής των πλησιέστερων
συγγενών αντί να προάγει τη διαφάνεια επιτρέπει την «στοχοποίηση» και
άλλων προσώπων στα όρια της τοπικής κοινωνίας. Εκτός αυτού μάλιστα, δεν
καθιστά ευχερή εκείνο που ο νομοθέτης ορθώς θέλει να διασφαλίσει, δηλαδή
την εικόνα του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων του αιρετού που
αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της θητείας του. Γιαυτό ανεξάρτητα της
μορφής της Δήλωσης που κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Προτείνεται η διαμόρφωση ειδικού
προτύπου δημοσίευσης των περιουσιακών στοιχείων με βάση το οποίο
η πλήρης Δήλωση να δημοσιεύεται ευθύς με την ανάληψη των
καθηκόντων κάθε υπόχρεου αιρετού και κάθε χρόνο να δηλώνεται η
μεταβολή των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης

του

αιρετού κατά τη διάρκεια της θητείας του όπως επιβάλλει άλλωστε η ratio
της διάταξης περί δημοσιότητας της περιουσιακής κατάστασης των αιρετών.

Μέτρα για την επανένταξης των αιρετών στην επαγγελματική
δραστηριότητα

και

αξιοποίηση

της

«αυτοδιοικητικής

εμπειρίας» μετά την λήξη της θητείας τους
Η καταστατική θέση των αιρετών της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης δεν
περιλαμβάνει μέτρα ούτε εξάλλου έχουν καταστρωθεί σχετικές νομοθετικές
ρυθμίσεις για την διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης των αιρετών,
και εν προκειμένων των Δημάρχων, που επί πολλά χρόνια απέχουν από την
άσκηση του επαγγέλματός του. Προς αυτή την κατεύθυνση και δεδομένης της
παντελούς έλλειψης διαλόγου και προβληματισμού γιαυτό το κρίσιμο θέμα
προτείνεται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην Επιτροπή θεσμών της
ΚΕΔΕ η οποία σε συνεργασία με τις κύριες επαγγελματικές οργανώσεις θα
επεξεργαστεί προτάσεις και μέτρα για την υποστήριξη των αιρετών που
επανέρχονται στην επαγγελματική δραστηριότητα.
Στο οικονομικό πεδίο προτάθηκε ήδη η επίσπευση της χορήγησης του
εφάπαξ βοηθήματος εντός έξι μηνών από την λήξη της θητείας.
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Τέλος για τους αιρετούς που επιστρέφουν στην εργασία τους στον ευρύτερο
δημόσιο

τομέα,

όπου

η

προϋπηρεσία

προσμετράται

στην

επιλογή

προϊσταμένων και εν γένει στην υπηρεσιακή εξέλιξη προτείνεται

η

κατοχύρωση της προϋπηρεσίας του Δημάρχου ως προϋπηρεσία
διευθυντικής θέσης. Εξάλλου η άσκηση των καθηκόντων του ως
προϊσταμένου των δημοτικών υπηρεσιών είτε ως άσκηση ανώτατης διοίκησης
δικαιολογεί και τεκμηριώνει αυτή την πρόταση.
Ως προς την αξιοποίηση της «αυτοδιοικητικής εμπειρίας» μπορούν ασφαλώς
να αναδειχθούν αρκετές εφαρμογές οι οποίες είναι πρόσφορες για νομοθετική
κατοχύρωση και αξιοποίηση από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την συμπερίληψη του κριτηρίου της αυτοδιοικητικής εμπειρίας
στην πρόσληψη ειδικού συνεργάτη σε Ο.Τ.Α. όχι μόνο των διατελέσαντων
δημάρχων αλλά και δημοτικών ή νομαρχιακών συμβούλων.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του ν.3979/2011
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη ανά Δήμο και
Περιφέρεια με τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός
μπορεί να είναι πρώην Δήμαρχος ή να έχει ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα
αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ216.
Είναι μία ρύθμιση που αποσκοπεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει
αποκτηθεί και ως προς τον πρώην δήμαρχο είναι δεδομένη και αυτονόητη και
ως προς τα λοιπά πρόσωπα για τις αντίστοιχες θέσεις συνεργάτη δημάρχου ή
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άρθρ.45 παρ. 11 του ν.3979/2011: Η πλήρωση μίας θέσης, εκ των θέσεων που

προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην
δήμαρχο

ή

με

απόφοιτο

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

και

ειδίκευση

σε

επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης γ΄της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. Στις
περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δημάρχου ή
περιφερειάρχη.

Λοιπές

διατάξεις

που

αφορούν

τους

ειδικούς

συνεργάτες

εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Συμβάσεις εργασίας
που συνήφθησαν με πρόσωπα κατά τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
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περιφερειάρχη, πλην των πρώην δημάρχων, αποδεικνύεται με εφαρμογή των
διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007217.
Έτσι δίδεται η ευκαιρία για χρησιμοποίηση της παρακαταθήκης
γνώσεων

και

κεφάλαιο,στους

εμπειριών

που

διατελέσαντες

έχει

σωρευθεί,

«αξιωματούχους»

ως

πολύτιμο

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης αλλά και συνεργάτες, συμβούλους, Δημοτικούς και
Νομαρχιακούς συμβούλους και υπαλλήλους. Εμπειρία και γνώση
απολύτως χρήσιμη και απαραίτητη που υπερτερεί των εγκύκλιων γνώσεων
και σπουδών.

Συγκρότηση

Δομής

Εσωτερικού

Ελέγχου

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης από την ΚΕΔΕ
Η καταστατική θέση των αιρετών διέπεται κατά βάση από την ρύθμιση των
συνθηκών άσκησης της πολιτικής εντολής. Οι ρυθμίσεις αυτές κινούνται σε
ένα θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον διαρκώς επισφαλές διότι ενώ
καταστρώνουν τα ελάχιστα αναγκαία συχνά γίνονται αντικείμενο ατεκμηρίωτης
και εν πολλοίς παράλογης κριτικής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά
και μερίδα των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα μάλιστα, σε μία περίοδο
καταρράκωσης του κύρους του πολιτικού συστήματος, εντέχνως η κριτική και
η απαξίωση κατευθύνονται και στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σε αυτό το θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον η καλύτερη απάντηση και
ταυτόχρονα η επαρκέστερη θωράκιση είναι η ανάδειξη των θετικών
πρακτικών

μίας

χρηστής

διακυβέρνησης,

η

ανάδειξη

των

θετικών

παραμέτρων του τοπικού πολιτικού συστήματος που οργανώνεται και
λειτουργεί πλησιέστερα στους εντολείς πολίτες, συνεπώς η άσκηση της
πολιτικής εντολής διεξάγεται υπό την ευχερέστερη παρακολούθησή τους,
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άρθρ. 163 παρ.3 περίπτ.γ : ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα

αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ( δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες
εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και
σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
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συνεπώς οι αιρετοί εντολοδόχοι των τοπικών κοινωνιών υπόκεινται
αμεσότερα στον έλεγχο των εντολέων πολιτών και τέλος η

ανάδειξη της

συνυφασμένης με την ιδιότητα του αιρετού της αυτοδιοίκησης θεσμικής
παραδοχής ότι η χρηστή διαχείριση και ο έλεγχος της τοπικών κοινωνιών είναι
επιδίωξη και εργαλείο για την άσκηση της πολιτικής εντολής και της
αποστολής τους.
Η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη να αναδείξει όλα τα παραπάνω
αλλά και να υποδείξει στους αιρετούς καλές πρακτικές, ορθές διαδικασίες,
πρότυπα και οδηγούς καλής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης
πέραν της δομής επιμόρφωσης που προτείνεται παραπάνω διατυπώνεται η
πρόταση για την συγκρότηση Δομής Εσωτερικού Ελέγχου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας η οποία θα αποτελείται
από: Συμβούλιο (ή Επιτροπή) Εσωτερικού Ελέγχου και Μονάδα
Υποστήριξης της Επιτροπής.
Το Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ και με θητεία όση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται
κατά

πλειοψηφία

από

διατελέσαντες

Δημάρχους

και

εξειδικευμένους

επιστήμονες (κατά βάση νομικούς).
Το Σώμα αυτό είναι αρμόδιο για να:
Συντάσσει και να προτείνει Κώδικες Δεοντολογίας και Διαδικασιών που
εν συνεχεία η ΚΕΔΕ προτείνει για εφαρμογή στις Δημοτικές Αρχές.
Επιλαμβάνεται της διερεύνησης ή αξιολόγησης υποθέσεων μη χρηστής
δημοτικής διακυβέρνησης καθώς και στην λήψη μέτρων για την
πρόληψη θεσμικά επιλήψιμων συμπεριφορών.
Να γνωμοδοτεί σε ζητήματα καταστατικής θέσης και νομικής ευθύνης
των αιρετών.
Η εκπόνηση προτάσεων και η παρακολούθηση της υλοποίησης δομών
εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους.
Καθώς επίσης θα έχει και όσες άλλες σχετικές αρμοδιότητες του
αναθέσει η ΚΕΔΕ.
Η λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με πρωτοβουλία της
ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης και με προέλευση την ίδια την τοπική
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αυτοδιοίκηση εκτός του ότι κατοχυρώνει τον θεσμικό αυτοέλεγχο εμπεδώνει
την θεσμική αυτοτέλεια και θωρακίζει την καταστατική θέση των αιρετών.
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VI.ΕΠΙΛΟΓΟΣ- Πρόταση για την συνταγματική κατοχύρωση
της καταστατικής θέσης των αιρετών
Η καταστατική θέση των αιρετών αποτελεί όπως έχει επισημανθεί αντικείμενο
συστηματικής νομοθετικής ρύθμισης της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό συνέβη
κυρίως λόγω της αναγκαίας προσέγγισης προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο της
τοπικής αυτοδιοίκησης και υπό την επιρροή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονομίας. Οι διατάξεις μάλιστα του άρθρου 7 του Ευρωπαϊκού Χάρτη
Τοπικής Αυτονομίας δεσμεύουν, έχοντας αυξημένη τυπική ισχύ, τον εθνικό
μας νομοθέτη.
Όπως αποδεικνύει και η συνοπτική αναφορά στην καταστατική θέση των
αιρετών της ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι δεν ήταν ποτέ οι προνομιούχοι πολιτικοί στα ευρωπαϊκά πολιτικά
και διοικητικά συστήματα. Υπήρξαν και είναι στην πράξη περισσότερο
εντολοδόχοι και διαχειριστές απτών και καθημερινών δημοσίων υποθέσεων
παρά ανεξέλεγκτοι επαγγελματίες της πολιτικής.
Από την άλλη πλευρά όμως η κατοχύρωση βασικών διευκολύνσεων για την
άσκηση της αποστολής τους αλλά και η αποτίμηση με οικονομικούς όρους του
επιτελούμενου έργου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την

αποδοτική

διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων που τους αναθέτει ο νόμος και της
αποστολής που τους αναθέτουν οι συμπολίτες τους στις τοπικές κοινωνίες.
Εξάλλου, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή
της εάν δεν διαθέτει τα οικονομικά και λειτουργικά μέσα γιαυτό. Χωρίς αυτά η
τοπική αυτονομία είναι κενό γράμμα. Όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν
όμως εάν δεν υπάρχουν αιρετοί αφοσιωμένοι στο καθήκον και την αποστολή
τους. Παράλληλα όμως πρέπει να προστατεύονται με επαρκές και σταθερό
νομικό πλαίσιο. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται στην επόμενη
συνταγματική αναθεώρηση να κατοχυρωθεί η καταστατική θέση των αιρετών
ανάλογα της διάταξης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.
Προτείνεται νέα παράγραφος και αναδιαμόρφωση της παραγράφου 4 του
άρθρου 102 Συντ. ως εξής: «Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις ελευθερίας και
ευθύνης των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση
της

εντολής

τους.

Πειθαρχικές

ποινές
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στους

αιρετούς

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως
έκπτωση ή αργία λόγω της εναντίον τους δικαστικής απόφασης όπως ο
νόμος ορίζει, επιβάλλονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που
αποτελείται

από τακτικούς δικαστές. Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης

δικαιούνται επαρκή αμοιβή του παρεχόμενου έργου και αντίστοιχη κοινωνική
κάλυψη και οικονομική αποζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν από την
άσκηση της εντολής»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σύνταγμα της Ελλάδας- Άρθρα 101, 102
Νόμος 1850/1990 Κύρωση Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
(ΦΕΚ 114 Α’ - 10.05.1989)
Νόμος της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Περί Δήμων», (ΦΕΚ 3 Α/10-1-1834)
Νόμος της 29ης Ιουλίου 1837 «περί κανονισμού της αντιμισθίας των
δημάρχων» (ΦΕΚ 28/10-8-1837)
Νόμος ΔΝΖ/1912 «περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 58 Α/14-21912)
Νόμος 2055/1920 « περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΔΝΖ νόμου
περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄49/ 28-2-1920)
Νόμος 2798/ 1922 « περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΔΝΖ νόμου
περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 92 Α΄/16-6-1922)
Νόμος 3194/1924 « περι τροποποιήσεως διατάξεων της περί δήμων και
κοινοτήτων νομοθεσίας» (ΦΕΚ 193 Α /14-8-1924)
Νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Ιουλίου 1926 «περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενο νόμου της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων» (ΔΚΚ
1926)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Νόμος 1850/1990 Κύρωση Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
(ΦΕΚ 114 Α’ - 10.05.1989)
ΑΡΘΡΟ 2
Συνταγματική και νομική θεμελίωση της τοπικής αυτονομίας
Η αρχή τοπικής αυτονομίας πρέπει να αναγνωρίζεται από την εσωτερική
νομοθεσία και κατά το δυνατόν από το Σύνταγμα.
ΑΡΘΡΟ 3
Έννοια της τοπικής αυτονομίας
1. Δια της τοπικής αυτονομίας νοείται το δικαίωμα και η πραγματική
ικανότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ρυθμίζουν και να
διευθύνουν, στα πλαίσια του νόμου με δική τους ευθύνη και προς όφελος του
πληθυσμού τους, ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων.
2. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από συμβούλια ή συνελεύσεις που
αποτελούνται από μέλη εκλεγόμενα με ελεύθερη, μυστική, ίση, άμεση και
καθολική ψηφοφορία και που μπορούν να έχουν υπεύθυνα ενώπιόν τους
εκτελεστικό όργανα. Η διάταξη αυτή δεν αντίκειται στην προσφυγή στις
συνελεύσεις πολιτών, στο δημοψήφισμα ή σε κάθε άλλη μορφή άμεσης
συμμετοχής των πολιτών εκεί όπου κατά το νόμο είναι επιτρεπτή.
ΑΡΘΡΟ 4
Έκταση της τοπικής αυτονομίας
1. Οι βασικές αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ορίζονται από το Σύνταγμα ή από το νόμο. Εν τούτοις, η διάταξη αυτή δεν
εμποδίζει την παροχή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αρμοδιοτήτων για ειδικούς σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.
2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, στα πλαίσια του νόμου,
κάθε δυνατότητα δράσεως για να ασκήσουν την πρωτοβουλία τους για κάθε
θέμα που δεν έχει εξαιρεθεί από την αρμοδιότητά τους ή δεν έχει
παραχωρηθεί σε άλλη αρχή.
3. Η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά τρόπο γενικό, να
ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες. Για την
ανάθεση μιας αρμοδιότητας σε άλλη αρχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
ευρύτητα και η φύση του έργου και οι απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και
οικονομίας.
4. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρέπει κανονικά να είναι πλήρεις και αποκλειστικές. Δεν
μπορούν να αμφισβητούνται ή να περιορίζονται από άλλη αρχή, κεντρική ή
περιφερειακή, παρά στα πλαίσια του νόμου.
5. Σε περίπτωση αναθέσεως εξουσιών από μια κεντρική ή περιφερειακή
αρχή, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να απολαμβάνουν κατά
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το δυνατόν της ελευθερίας προσαρμογής της άσκησης των εξουσιών αυτών
στις τοπικές συνθήκες.
6. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διατυπώνουν τη γνώμη
τους, κατά το δυνατόν, έγκαιρα και με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών προγραμματισμού και λήψεως αποφάσεως για όλα
τα θέματα που τους αφορούν άμεσα.
ΑΡΘΡΟ 7
Προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
1. Το καταστατικό των τοπικών αιρετών πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη
άσκηση της εντολής τους.
2. Το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει επαρκή οικονομική αποζημίωση για
τα έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής καθώς και
ενδεχομένως την οικονομική αποζημίωση των διαφυγόντων κερδών ή αμοιβή
του παρεχόμενου έργου και αντίστοιχη κοινωνική κάλυψη.
3. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα
του τοπικού αιρετού δεν μπορούν να καθορίζονται παρά με νόμο ή με βασικές
νομικές αρχές.

Νόμος 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α΄114/ 8-Ιουνίου 2006).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 135
Καταστατική θέση αιρετών
Τα αιρετά όργανα της πρωτοβάθμιας Tοπικής Aυτοδιοίκησης:
α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι των
τοπικών κοινωνιών, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, απεριόριστο το
δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου.
β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους,
έχοντας στη διάθεσή τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα
υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.
γ) Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την τήρηση των
αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής
διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά
από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα
ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις του παρόντος.
δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων, μπορεί να καθορίζεται οικονομική αποζημίωση των δημάρχων
και προέδρων Κοινοτήτων. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της
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οικονομικής αποζημίωσης αποτελούν ιδίως τα τακτικά έσοδα των αντίστοιχων
Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός τους.

Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-62010)218

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ (ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ)
Άρθρο 92
Αντιμισθία αιρετών
1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων,
λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.
2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό
χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με
πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω
αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι
χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των
ανωτέρω αποδοχών.
3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας
που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων
λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Αν η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών
συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης
φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το
ποσό της διαφοράς ως εξής: α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών
του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, και β) του αντιδημάρχου και προέδρου
δημοτικού συμβουλίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου,
χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος219
6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν
τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο
αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

218

Το απόσπασμα βασίζεται στην κωδικοποίηση του ν.3852/2010 που έχει
εκδώσει η ΕΕΤΑΑ το 2012 στο οποίο προστίθενται συμπληρώσεις δικές μας.
219
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4018/2011. Η
αντικατασταθείσα διάταξη είχε ως εξής: «5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία
δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του
άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η
αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.»
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7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο
ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει
αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της
αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα.
Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με
υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

Άρθρο 93
Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που
έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων
όλων των δήμων220 με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς
και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του
συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι
δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και
δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε
εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ
αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις
εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα
ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, εκτός των
δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους
κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών
συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων 221. Το χρονικό
διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα
υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Τα
ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα
ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους, εκτός
των δημάρχων σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων που
είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα
ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010222.
220

Η προσθήκη των λέξεων «με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων» έγινε
με την παρ. 4 του άρθ. 58 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α), η οποία ωστόσο
καταργήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 4Ιγ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α).
221
3. Το α΄ εδάφιο της παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3966/2011. Η τροποποιηθείσα διάταξη είχε ως εξής: «Την ειδική άδεια του παρόντος
άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής
σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος
υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που
απορρέουν.
222
Το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3966/2011 η οποία είχε ως εξής «1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση
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3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1
που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους
υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον
προϋπολογισμό του οικείου δήμου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των
αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που
έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται από την
υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος
επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι
δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες
προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες,
κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των
Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και
οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και
τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες
και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται
υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης
της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Δημοτικοί σύμβουλοι
δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και
υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην
περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για
δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού223
6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους
είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι.
περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και
για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση
έμμισθης εντολής.
«εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους
κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων
όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων» και στο τέλος της ανωτέρω
παραγράφου προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση
που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε
το μισθό της θέσης τους» και εν συνεχεία με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν.
3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α).
223
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 4018/2011.
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7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν
μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον
οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά
όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί
όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή
θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο
όπου εξελέγησαν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 180
Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας
Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Διαθέτουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι του λαού της περιφέρειά
τους, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, το δικαίωμα της κατά συνείδηση
γνώμης και ψήφου.
β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους,
έχοντας στη διάθεσή τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα
υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.
γ) Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των
αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής
διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά
από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα
ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους έως το δεύτερο
βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
Άρθρο 181
Αντιμισθία
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών
συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας, η οποία καταβάλλεται από την
περιφέρεια.
2. Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές,
τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου.
3. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου
καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της
αντιμισθίας του περιφερειάρχη.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
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5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία των αντιπεριφερειαρχών και προέδρων
περιφερειακών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 182 είναι
μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία
προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος της αντιμισθίας
του περιφερειάρχη.
6. Αν ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης ή ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου έχει τεθεί σε αργία, την αντιμισθία του λαμβάνει ο
αναπληρωτής του. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης λαμβάνει
αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.
7. Περιφερειάρχης που απουσιάζει δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο
ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν ο αναπληρωτής
είναι αντιπεριφερειάρχης, λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα. Αν
απουσιάζει αντιπεριφερειάρχης για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το
ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και οι πρόεδροι των
περιφερειακών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από
ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν την
αντιμισθία μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν την αντιμισθία που
λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και
στους δύο φορείς.
Άρθρο 182
Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας
1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του
περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι
λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ
αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό
συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.
2. Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών
επιτροπών της περιφέρειας, τα οποία έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1
χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το
χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ιδιότητα
της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας.
4. Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης
Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώματα της παραγράφου 1, χορηγείται
άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.
5. Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται
και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και
χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του παρόντος.
6. Το χρονικό διάστημα χρήσης της ειδικής άδειας θεωρείται πραγματικός
χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα που απορρέουν.
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7. Οι ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών οργάνων της παραγράφου 1
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας. Για τους υπαλλήλους
των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 1 το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας.
8. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους
είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι.
περιλαμβανομένου και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και
για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση
έμμισθης εντολής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη διαδικασία καταβολής
των εισφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν τα ανωτέρω
αιρετά όργανα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται και τα σχετικά θέματα
της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.
10. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί
σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται
εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι
αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας.
Μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή
αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου
εξελέγησαν224.
Άρθρο 183
Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του
περιφερειακού συμβούλου
1. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για
δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του
περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και
εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους
μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.
2. Στους περιφερειακούς συμβούλους και μέλη της οικονομικής και των
λοιπών διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό
τομέα καταβάλλεται από την περιφέρεια αποζημίωση που αντιστοιχεί στις
μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών,
αναλογικά για κάθε ημέρα απουσίας κατά το παρόν άρθρο.
3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή της αντίστοιχης
περιφερειακής επιτροπής χορηγεί στους περιφερειακούς συμβούλους που
εμπίπτουν στις παραγράφους 2 ή 3 βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση,
για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίωση εκκαθαρίζεται
και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
224

Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 93 και της παραγράφου 10 του άρθρου 182 του ν.
3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
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Άρθρο 184
Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι
μετακινούνται εκτός της έδρας της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά
από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών
εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται
να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία
αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν
επιβεβλημένη ή όχι.
2. Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται
με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και
διαμονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/ 1999
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.
3. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται εξόδων
μετακίνησης σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της
οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς και για
μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον
υπολογισμό των εξόδων κίνησης λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση
του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.
4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής
επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του
περιφερειάρχη.
Άρθρο 185
Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής
Επιτροπής
1. Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται ο
απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την
εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και
τη διοίκηση της περιφέρειας.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται μέχρι
31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση το πρώτο έτος της
εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή
καλούνται τα μέλη της επιτροπής περιφερειακής διαβούλευσης, οι δήμαρχοι
των δήμων της περιφέρειας και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Το
περιφερειακό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή
της ανωτέρω συνεδρίασης.
3. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου μετά
την παρουσίαση των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής από τον
περιφερειάρχη τοποθετούνται οι μετέχοντες.
4. Η περιφέρεια μεριμνά για τη μετάδοση της συνεδρίασης από τα
περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο, καθώς και για τη χρήση κάθε
άλλου μέσου ενημέρωσης των πολιτών.
236

5. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο
παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση δημόσιας
συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να
προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 167 για τη σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 232
Αστική ευθύνη
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι
δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών
κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων
ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία, που
προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι
ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη
τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής, και
αποτελείται από:
α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος,
από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Ελεγκτή
Νομιμότητας.
γ. Όταν αφορά δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα
αυτών έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον
αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Όταν
αφορά περιφέρειες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών
έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και τον αναπληρωτή του που
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που ορίζεται από τον Ελεγκτή
Νομιμότητας.
3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της
περιφέρειας ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος ή με
αίτημα του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που
ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και
αποφασίζει μέσα σε εύλογο διάστημα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα
πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, προς
παροχή εξηγήσεων.
4. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από το πρόσωπο σε
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βάρους του οποίου έγινε ο καταλογισμός στο Διοικητικό Εφετείο, στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης
καταλογισμού σε αυτούς. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η
άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της επιτροπής.
5. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να ασκηθεί αίτηση
αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Εάν επιβληθεί καταλογισμός στο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου σε ένα
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η αστική
ευθύνη έναντι του οικείου Ο.Τ.Α. για τυχόν προκληθείσα ζημία, εφόσον
πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία. Σε περίπτωση επιγενόμενου
καταλογισμού στο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου, μετά από ανόρθωση της
ζημίας από τον υπαίτιο κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου,
συμψηφίζεται το ήδη καταβληθέν ποσό με το καταλογιζόμενο εφόσον
πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.
Άρθρο 233
Πειθαρχική ευθύνη
1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους,
δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών
κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της
προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση
της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί
σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
3. Οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 1 επιβάλλονται μετά προηγούμενη
τήρηση της διαδικασίας του επόμενου άρθρου.
4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που
διαπράχθηκαν.
Άρθρο 234
Πειθαρχική διαδικασία
1. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης επιβάλλονται με
αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, αφού προηγηθεί απολογία
του εγκαλουμένου ή περάσει η προθεσμία που έχει τάξει ο Ελεγκτής
Νομιμότητας με γραπτή κλήση στον εγκαλούμενο, χωρίς αυτός να έχει
απολογηθεί. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα
ημέρες.
2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και τη διάρκειά της,
καθώς και της έκπτωσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού
συμβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από τον πρόεδρο του Εφετείου της
έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή
του, ως πρόεδρο, β) δύο εφέτες με τους αναπληρωτές τους, γ) έναν
Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
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Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του και δ) έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός δήμων, ή
της Ένωσης Περιφερειών, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως
μέλη. Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
3. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και με
πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο
συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε
δημόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται πρακτικά, μπορεί να
εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η
σύμφωνη γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, δύο (2) μήνες το
αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο του
Ελεγκτή Νομιμότητας.
Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο
οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.
4. α. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου της παραγράφου 2 ορίζονται με
απόφαση του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του
Ελεγκτή Νομιμότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά
μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής.
β. Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή ο
αιρετός εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών μαζί με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ένωσης.
γ. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
μαζί με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον
Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Το συμβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται κάθε δύο χρόνια με
απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
6. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας να προσφύγει κατά
αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’
ουσίαν. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση
της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα
από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης
της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε
περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν
εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.
Άρθρο 235
Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
(δεν ισχύει)
1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων
υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης
παραγράφου που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και
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εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και
417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει225.
Άρθρο 236
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και
περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως
από το αξίωμά τους:
α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή
συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή,
υπεξαίρεση,
απιστία,
απάτη,
καταπίεση,
αιμομιξία,
μαστροπεία,
σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας
για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και
για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη
διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην
περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας»226.
2. α. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με
απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση
αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης
του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται
αυτοδικαίως και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.
β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε
πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για
κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα
σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση,
οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως
ουδέποτε επιβληθέν.
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Βλ. ωστόσο το άρθρο 10 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218Α) που τροποποιεί σχετικά το
άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
226
Η περίπτωση γ΄ της παρ.1 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 7 του
ν.4071/2012. Η αρχική διάταξη είχε ως εξής «γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε
ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία,
σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την
καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση
καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή
Νομιμότητας.»
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Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του
αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος
του πράξης227
β.β. Για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ως καταδικαστική
απόφαση, σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές
Ποινικό Εφετείο, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 7 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του
αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος
του πράξης228
Άρθρο 237
Παύση
1. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι
τοπικών κοινοτήτων επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του
οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου,
το οποίο αποτελείται: α) από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, με
τον αναπληρωτή του β) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία
στο βαθμό αυτόν και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, με τους αναπληρωτές
τους, γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και δ) τον πρόεδρο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για τους αιρετούς των
δήμων, ή τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για τους
αιρετούς των περιφερειών. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου, τακτικά και
αναπληρωματικά, ορίζονται από το όργανο που διευθύνει το Εφετείο Αθηνών.
Ο ανωτέρω προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ορίζεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι
αναπληρωτές του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του
προέδρου της Ένωσης Περιφερειών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
αυτών. Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη
διάλυση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Στην
περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 158 του
παρόντος.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 που διατάσσει την παύση, ο
παυθείς μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός
προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν.
4. α. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου της παραγράφου 1 εκτελεί
υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
βαθμού Α΄, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
227
228

Το εδάφιο προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 7 του ν.4071/2012
Το εδάφιο προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 7 του ν.4071/2012
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β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 234 του παρόντος
εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 238
Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. - Αστική και πειθαρχική ευθύνη
αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του
παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες
βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων
του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που
βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές
αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην κατά το άρθρο 232 παράγραφος 2
ελεγκτική επιτροπή του παρόντος μετέχει, αντί του Ελεγκτή Νομιμότητας,
προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζεται μαζί
με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα
233, 234, 236 και 237 του παρόντος ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η
συμμετοχή υπαλλήλου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζεται,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπάλληλος
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεών τους, των συνδέσμων, καθώς και
τυχόν προσφυγές που εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας, κατά το χρόνο
έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των ως άνω
Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι
σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω
Υπηρεσία.
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος
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Νόμος 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης
για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 215 Α΄/309-2011)

Άρθρο 10
Ρυθμίσεις καταστατικής θέσης αιρετών
1. Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών
συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης
φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το
ποσό της διαφοράς ως εξής: α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών
του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, και β) του αντιδημάρχου και προέδρου
δημοτικού συμβουλίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου,
χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που
εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την
εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.»

Νόμος ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης
του ν. 4046/2012.» (ΦΕΚ 40 Α/29-2-2012)
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
3.α. Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις
διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87)
μειώνεται κατά 10%.
β. Η παρ. 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/ 2010 τροποποιείται ως εξής:
«Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του
περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα τοις
εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.»
γ. Οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και
δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή
δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της
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επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του
άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών.
δ. Η ισχύς των υποπαραγράφων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από 1.1.2012.
ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο
και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία
καταβάλλεται από το δήμο. Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των
δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής:
Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας
(1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις
(3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι
(6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και
άνω οι οκτώ (8). Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των
αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι
δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του
ν. 3852/2010.»
στ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ε΄,
ορίζεται η 1.1.2013.

Νόμος 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/ 11-4-2012)
Άρθρο 7
Καταστατική θέση των αιρετών
1. Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο
το οποίο έχει ως εξής:
«Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους
προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των
συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή
υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι
λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
ειδική άδεια 60 ημερών.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «7.
Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και
δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι
τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε
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αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν
εκλεγεί.
Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά
από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή
αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για
τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ
μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια
περιοχή.»
3. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι
δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις
οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί
στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες,
βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα
ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού
συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών
επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της
Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000
κατοίκων.»
4. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων,
εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και
της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο
Περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του δικαιούται αντιμισθίας. Η
εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο
περιφερειακό σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα.
β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Στον περιφερειακό σύμβουλο της νησιωτικής περιφερειακής ενότητας της
παραγράφου 1 του παρόντος καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το τριάντα τοις
εκατό (30%) της αντιμισθίας του αντιπεριφερειάρχη.»
5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 183, παρ.1 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται και
για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους που συμμετέχουν στην
Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η άδεια απουσίας από
την εργασία περιλαμβάνει τις ημέρες συνεδρίασης των ανωτέρω οργάνων,
καθώς και τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής τους.
6. Η παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής: «1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως
αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία,
μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση
της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το
ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος,
εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική
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βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την
έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.»
7. Στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του
αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος
του πράξης.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους
δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων
(100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο
πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή
υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι
λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της
θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη
του δημότη και της επιχείρησης.»
9. Η παρ. 5 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η αντιμισθία των αντιπεριφειαρχών είναι μικρότερη των
πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά
το ποσόν της διαφοράς και μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του
περιφερειάρχη.»
10. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Επιτρέπεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του
νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο
υπηρετούν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη που βεβαιώνεται απ’ το αρμόδιο
όργανο διοίκησης. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης
καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Νόμος

4093/2012
«Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012)
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 και 2 του ν.δ.
99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265)
παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα
αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρχου, από
την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Τα
πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και
υγειονομική περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή
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τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος
ασφάλισης στους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση,
για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2
και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη
νομοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του
δε εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρακρατούνται από τη
βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμισθία και αποδίδονται ανά μήνα στους
οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο
ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους
θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57),
αντικαθίστανται ως εξής: «14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου,
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή
χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (Α΄ 65) και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία, κατά περίπτωση και
αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση τις
συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄
120) και 1977/1991 (Α΄ 185), τις εξ ιδίου δικαιώματος πολεμικές συντάξεις
που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων,
καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και
εξαιτίας αυτής.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για
όσους λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία από το Δημόσιο και καταλαμβάνουν
θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού.
Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων,
φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή
από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν, αντί της
υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, να επιλέξουν με
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που απευθύνουν τόσο προς την
υπηρεσία τους, όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή
τους στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, όπως
τροποποιούνται με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν
εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χορηγία,
κατά περίπτωση, βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
δ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ.
169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν
εφαρμογή και: α. για όσους λαμβάνουν, εξ΄ ιδίου δικαιώματος ή κατά
μεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄
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και β΄ βαθμού, καθώς και β. για όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο,
συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή χορηγία και συγχρόνως
βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία, ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού, κατά περίπτωση».
ε. Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και στο
Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση
βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται,
από 1.1.2011, ως εξής: «2. Οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής
περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους στις ανωτέρω θέσεις,
οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που
λαμβάνουν, βαρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά μήνα, στον οικείο
φορέα.»
ζ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3865/2010, από 1.1.2011
έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), με εξαίρεση τους δημάρχους, καθώς και για τα πρόσωπα του άρθρου
182 του ίδιου ως άνω νόμου, τα οποία λαμβάνουν αντιμισθία.
η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου των προσώπων της παρ. 1 των
άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 βαρύνουν τους ίδιους.
θ. Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις
των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που
λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό της μείωσης
ορίζεται σε 30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη
συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.
Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας
βασικής σύνταξης, όπως αυτό ισχύει κατά την 31.12.2012, προ της
παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), καθώς και των
μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της
υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον υπολογισμό των
οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία
λαμβάνεται υπόψη μειωμένη κατά 20% ή 30%, κατά περίπτωση.
ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της
προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από
την 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό
επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και άνω.
ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το μέρος που αφορούν
βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των Προέδρων
και Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, καθώς και για αυτές των Προέδρων της
Βουλής.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 1.: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
……………………………….

3. Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και
περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του
ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.
4. Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών
επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών
επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των
διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δεν
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των
ανωτέρω οργάνων.
5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι
πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων,
Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων
των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού
κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
6. α. Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού
της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό
α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο
ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €).
β. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1Β
της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό
2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο
ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

1. Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών,
ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού επανακαθορίζονται ως εξής:
Α) Σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) συνίσταται μια (1) θέση,
έως τέσσερεις (4) συνιστώνται δύο (2) θέσεις, έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς
(3) θέσεις, έως έξι (6) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις, έως (8) συνιστώνται
πέντε (5) θέσεις, έως εννέα (9) συνιστώνται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12)
συνιστώνται επτά (7) θέσεις ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις.
Εξαιρούνται οι Δήμοι που με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν
νόμιμο πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων οι οποίοι και διατηρούν τον ίδιο
αριθμό θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών
συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
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Β) Στις περιφέρειες συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων ή
επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του
περιφερειάρχη και μία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άμεσα.
Γ) Καταργούνται οι θέσεις δημοσιογράφων στις Περιφέρειες, καθώς και θέσεις
μετακλητών ιδιαιτέρων
γραμματέων Δημάρχων που έχουν συσταθεί με τους Οργανισμούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων.
2. Από 1.1.2013 κάθε διάταξη που προβλέπει διαφορετικό αριθμό θέσεων
ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημόνων και
δημοσιογράφων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού καταργείται κατά τυχόν
πλεονάζουσες συμβάσεις εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές
και δεν περιλαμβάνονται στις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος λύονται
αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τα λοιπά και αναφορικά με το καθεστώς, τη διαδικασία συνάψεως αλλά
και λύσεως των συμβάσεων εργασίας, την αμοιβή, τα καθήκοντα και τα
προσόντα των ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών
επιστημόνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.

Νόμος 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012»…………………………………, παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ
18 Α/ 25-1-2013)
Άρθρο 18
(κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται το άρθρο 16,
καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α΄87)229
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Η διάταξη του άρθρου 16 του ν.3852/2010 όριζε ότι: «1. Αναστέλλεται η άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους
σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. 2. Ο χρόνος αναστολής
άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα
ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον
προϋπολογισμό αυτού. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του
παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών» ενώ στο άρθρο 282,
παρ. 18 του ν.3852/2010 ορίζεται ότι «Η αναστολή άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος και ειδικά για
τη δημοτική περίοδο 2011 – 2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων»
Αντιστοίχως για τον περιφερειάρχη η αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας
ορίζεται στο άρθρο 119 του ν.3852/2010 ως εξής «1. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Περιφερειάρχη.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται
πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής,
το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την
περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής. Με την απόφαση της παραγράφου
9 του άρθρου 182 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών»
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Νόμος 4147/2013 «Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 98 Α/26-4-2013)
Άρθρο 3
Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του
ν. 3852/2010
Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής: «5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του άρθρου 93, στα οποία
χορηγείται η ειδική άδεια του άρθρου 93 για όλο το διάστημα της θητείας τους,
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους
θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας
παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις
αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές
εισφορές
εργοδότη
όπου
αυτές
προβλέπονται,
βαρύνουν
τον
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.
Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων,
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε,
παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως
αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στον φορέα της οργανικής τους θέσης.
Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής
λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της
προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης».

Νόμος 4182/2013, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013)
(κατάργηση παράλληλων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αιρετών)
Άρθρο 90
1. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010
(Α΄115)230 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ζ του άρθρου 138 του ν.
4052/2012 (A΄ 41)231 καταργείται
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Βλ. παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄115) «8. α) Οι διατάξεις
του ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί
προσώπων που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού ή
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Υφυπουργού, καθώς και των αιρετών, προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και
νομαρχών του προϊσχύσαντος καθεστώτος.
β) Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίσουν
την ασφάλισή τους στους Κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας,
στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν τους
χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριμένους
Κλάδους. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και
εργοδότη όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα
βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.
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Βλ. παράγραφο Ζ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (A΄ 41) « Ζ. 1. Στο τέλος
της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), προτίθενται εδάφια
ως εξής: «Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται
ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα - τομέα κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό
ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε
φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να
απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά
τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος
μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή
το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου
μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειμένου για ασφαλισμένους
από 1.1.1993 και μετά, επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/
1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου
μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης
των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
για τον αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την
κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε
μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της
απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα
εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται
είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.»
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
(Δεν ισχύει το δικαίωμα χορηγίας για όσους δεν το έχουν θεμελιώσει
πριν από την 12η Νοεμβρίου 2012 οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4093/2012)

Νόμος

1205/1981

Περί χορηγίας Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 249/19-9-1981)
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Νόμος 1518/1985, «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και της χορηγίας
των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο»
(ΦΕΚ 30/8-3-1985 )
Άρθρο 1, παρ.1
«1. Οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και οι συντάξεις
των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. ιδρυμάτων και συνδέσμων δήμων και
κοινοτήτων ως και κοινοτήτων της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 31
του Ν.Δ. 1827/1942 (ΦΕΚ255), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 15 του Α.Ν. 796/1948 (ΦΕΚ247) ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.Δ.
1266/1949 (ΦΕΚ291) και της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.541/1977 (ΦΕΚ 42)
που διέπονται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς και
κοινοτικούς υπαλλήλους καθώς και οι χορηγίες των δημάρχων και προέδρων
κοινοτήτων, από την 1η Ιανουαρίου 1985 βαρύνουν το δημόσιο ταμείο και
καταβάλλονται από αυτό. 2. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την
αύξηση των συντάξεων των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, εφαρμόζονται
ανάλογα και για τις συντάξεις των υπαλλήλων της προηγούμενης
παραγράφου. Η χορηγία των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτήτων
αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την αρμόδια Δ/νση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με βάση τα καταβαλλόμενα έξοδα
παραστάσεως στον εν ενεργεία δήμαρχο ή πρόεδρο του οικείου δήμου ή
κοινότητας.»
Άρθρο 8, παρ.1
« 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.91/1943 (ΦΕΚ129), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της χορηγίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο
από οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (8.560) δραχμές, ούτε ανώτερο από τα
ογδόντα εκατοστά (80%) των εξόδων παράστασης που καταβάλλονται κάθε
φορά στον εν ενεργεία δήμαρχο του οικείου δήμου». 2. Το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.91/1943, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα αντικαθίσταται ως εξής: «1 Η χορηγία δεν
καταβάλλεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη ή χορηγία
ή αποδοχές γενικά από ταμείο του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα του
άρθρου 1 του ν,1256/1982 ή ν.π.δ.δ. για έμμισθες προς αυτά υπηρεσίες, το
ποσό των οποίων, αν υπολογισθεί μεμονωμένα ή αθροιστικά, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, υπερβαίνει το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών του
προέδρου του Αρείου Πάγου με είκοσι εννέα (29) χρόνια υπηρεσίας και με
τακτικά επιδόματα σπουδών, συζύγου και τέκνων». 3. Η ισχύς του παρόντος
άρθρου αρχίζει από 1.1.1985»
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Νόμος 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών
διατάξεων» ΦΕΚ 138 Α΄/18-10-1990
Άρθρο 9, παρ.4
«Ειδικώς ως όριο συνταξιοδοτήσεως των βουλευτών, δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ή χορηγίας,
ορίζεται το προβλεπόμενο από τα εδάφια α΄και β΄της παρ.1 του άρθρου 2
αυτού του νόμου. Επίσης ως προς τους ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παρ.2-10 του άρθρου 1 και οι διατάξεις των παρ. 1, εδαφ. γ,δ,
και 3 του άρθρου 2 αυτού του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 6 αυτού του
νόμου εφαρμόζονται μόνο για όσους αποκτήσουν μίας από τις ανωτέρω
ιδιότητες μετά την έναρξη ισχύος τους.»

Νόμος 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 165 Α΄ 7-10-1992
Άρθρο 18, παρ.3
«Οι διατάξεις που διέπουν τη συνταξιοδότηση των βουλευτών και των
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, εξακολουθούν να ισχύουν. Σε ότι όμως
αφορά τα όρια ηλικίας, τις κρατήσεις για σύνταξη, καθώς και τις συντάξεις των
οικογενειών τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον
αποκτούν για πρώτη φορά τη βουλευτική ιδιότητα ή την ιδιότητα του
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.» Ως προς τα
ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ο ν.2084/1999 όριζε ως γενικό όριο το
εξηκοστό πέμπτο (65ο ) έτος της ηλικίας

Νόμος 3075/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297 Α΄/5-12-2002
Άρθρο 2, παρ.22
«Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με υπερτετραετή θητεία στις θέσεις αυτές
μπορούν να προσμετρούν και χρόνο βουλευτείας
για τη θεμελίωση
δικαιώματος χορηγίας δημάρχου η προέδρου κοινότητας, αντίστοιχα, εφόσον
ο χρόνος της βουλευτείας δε χρησιμεύει για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης»

Νόμος 3513/2006 Τροποποίηση και συμπλήρωση συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 265 Α΄/5-12-2006
Άρθρο 4, παρ. 19α
«Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλεσαν
σε θέσεις Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική
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πραγματική υπηρεσία Δημάρχου, Προέδρου, δημοτικού και κοινοτικού
Συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μία πλήρη τετραετία αιρετού
Δημάρχου ή Προέδρου, και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους. β.
Για τον υπολογισμό της χορηγίας των ανωτέρω Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21
του ν. 1205/1981 (ΦΕΚ 249 Α). γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν
εφαρμογή και για τα πρόσωπα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης α΄ από την επομένη της δημοσίευσης του ν. 1205/1981 και μετά,
τα δε οικονομικά αποτελέσματα εν προκειμένω αρχίζουν από την πρώτη του
μήνα έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησης.»
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