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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 21ης Δεκεμβρίου 2020 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 – 14.00, 
συνήλθε, κατά τα προβλεπόμενα, στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 
Μαρτίου 2020 (Α’ 64), Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σε διά περιφοράς συνεδρίαση η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου 
Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Κυρίζογλου Λάζαρος - Α΄ Αντιπρόεδρος –
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,Κάρναβος Δημήτρης – Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ –
Δήμαρχος Καλλιθέας, Καφαντάρης Δημήτρης – Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ – 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος, Αποστολόπουλος Ηλίας – Δήμαρχος 
Παπάγου-Χολαργού, Μελετίου Νικόλαος – Δήμαρχος Ασπροπύργου, Μπαρμπάκος 
Ευάγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας, Τσιαντής Δημήτρης – Δημοτικός 
Σύμβουλος Λίμνης Πλαστήρα. 

Απόντες: Ιωακειμίδης Γεώργιος – Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Καλογιάννης 
Απόστολος – Δήμαρχος Λαρισαίων, Λυμπέρης Ιωάννης – Δήμαρχος Ήλιδας,  

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 

........................................................................................................................................ 

 

Απόφαση 74η 

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ α. για την κινητικότητα υπαλλήλων και β. για 
τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, σύμφωνα με το κατεπείγον 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την προστασία 
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου της ΚΕΔΕ σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα 
τις διοικήσεις των Δήμων και επηρεάζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους, όπως 
αυτό του ζητήματος α. της κινητικότητας και β. της ρύθμισης των οφειλών προς τους 
Δήμους. Τα προαναφερόμενα α. και β. θέματα, για άλλη μια φορά δεν 
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περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ανωτέρω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, 
παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, 

ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 
 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 

Ζητά την επίλυση με νομοθετική ρύθμιση των δύο σημαντικών θεμάτων έτσι ώστε:  
 
Α. Για το ζήτημα της κινητικότητας: 

 Να αποτελεί προαπαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, για να μπορεί να 
μετακινηθεί κάποιος εργαζόμενος σε άλλο Δήμο. 

 Δεν είμαστε αντίθετοι στην κινητικότητα υπαλλήλων από Δήμο σε Δήμο, αρκεί 
αυτή να γίνεται μόνον για πολύ σοβαρούς λόγους ( υγείας ή ανάγκη συνένωσης 
οικογενειών)  

Β. Για το ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους: 
Να δίνεται η δυνατότητα σε παλαιούς και νέους οφειλέτες να αποπληρώσουν 
με ευνοϊκούς όρους τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή 
συγκυρία έτσι ώστε οι Δήμοι θα μπορούν να εισπράξουν ανείσπρακτες 
οφειλές. 

 

 
. 

..………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
Δήμαρχος Τρικκαίων 

 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
 


