
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ15914042021 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 14ης Απριλίου 2021 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 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 
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Κυρίζογλου 
Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μελετίου 
Νικόλαος Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Παπαναστασίου Γιώργος 
Αγρινίου, Τσιρογιάννης Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-
Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, 
Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας 
Χρήστος Αθηναίων, Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης 
Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου. 

Απών ο Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού Τζιαχρήστας Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της 
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ. 

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

Απόφαση 159η 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ενέργειες σχετικά με την μη κάλυψη από τον κρατικό 
προϋπολογισμό του υπερβάλλοντος κόστους ναυαγοσωστικής κάλυψης, 
βάσει του ΠΔ 71/2020. 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άκουσε εισήγηση από τον κ. Γ. 
Κωνσταντέλλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, σχετικά 
με το ανωτέρω θέμα και συγκεκριμένα: 
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«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί με το ζήτημα της 

ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

Με το π.δ.  31/2018 μεταβιβάστηκε για πρώτη φορά στους Δήμους ένα ευρύτατο 

πλέγμα νέων αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις τούτων 

κυρίως ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών, αγορά και διάθεση εξοπλισμού, αλλά 

και προσδιορισμό ελέγχου σε ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.  

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως προσδιορίσθηκε με το ισχύον πλέον π.δ. 71/2020, 

επέφερε νέα επέκταση υποχρεώσεων με αποτέλεσμα το κόστος κάλυψης της 

ναυαγοσωστικής δαπάνης να εκτοξευθεί στο ποσόν των 21 εκ. κατ’ έτος. 

Η ΚΕΔΕ ήδη από το 2018 με την υπ’ αριθμ. 329/25-4-2018 απόφαση του ΔΣ είχε 

εκφράσει έντονες αμφισβητήσεις, καθόσον με την ανατροπή του μέχρι τότε ισχύοντος 

π.δ. 23/2000, επήλθε σοβαρή μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ. 

Διατυπώσαμε δε τότε τον ισχυρισμό ότι με το π.δ. 31/2018 μεταβιβάζονται στους 

δήμους πρόσθετες αρμοδιότητες, πέραν όσον ασκούνται ήδη από αυτούς και χωρίς 

να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους που αφορούν στην διαχείριση των 

νέων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την πάγια συνταγματική επιταγή του άρθρου 102 

παρ. 5 του Συντάγματαος. 

Συνακόλουθα όπως επισημάναμε τυχόν ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους 

Δήμους πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από πρόβλεψη των αναγκαίων 

δαπανών (πόρων) που θα διατίθενται από το κράτος για την εκπλήρωση οιασδήποτε 

πρόσθετης αρμοδιότητας. 

Δυστυχώς με το π.δ. 71/2020 η Πολιτεία παρά τις εύλογες αιτιάσεις της ΚΕΔΕαλλά 

προχώρησε σε νέα μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων που συνιστούν μεγαλύτερη 

δαπάνη. 

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ με νεότερες αλλεπάλληλες αποφάσεις των 47/22-01-2020, 231/14-

04-2020, 245/29-04-2020, ζήτησε την αναστολή ισχύος ορισμένων διατάξεων του π.δ. 

71/2020 και εν τέλει την κάλυψη της πλήρους χρηματοδότησης των Δήμων για το έτος 

2021, δεδομένης της αδυναμίας τους να καλύψουν οι ίδιοι τις πρόσθετες δαπάνες. Για 

το έτος 2021 ήδη το ΔΣ με την υπ’ αριθμ. 119/24-03-2021 εζήτησε και πάλι την 

αναστολή εφαρμογής του π.δ. 71/2020, μέχρις ότου εξασφαλισθούν οι επαυξημένοι 

αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων και οικονομικών 

υποχρεώσεων που θα αναλάβουν οι Δήμοι.  

Δυστυχώς και παρά τις συνεχείς διαβουλεύσεις μας μέχρι σήμερα η Πολιτεία αρνείται 

να αποδεχθεί τα εύλογα και δίκαια αιτήματά μας και υπάρχει κίνδυνος από την 

αβελτηρία αυτή να υπάρξουν σημαντικές και επικίνδυνες επιπτώσεις. τόσο στην 

ασφάλεια των λουομένων όσο και στην εξ αυτής απορρέουσα ευθύνη των Δήμων 

(αστική, ποινική, πειθαρχική).»  
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Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 
 

Ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη 

Πλακιωτάκη και την Κυβέρνηση, να αποδεχθεί άμεσα το δίκαιο, εύλογο και νόμιμο 

αίτημα της ΚΕΔΕ, όπως εξ’ αρχής είχε δεσμευτεί, για κάλυψη ή συμμετοχή του 

Κράτους στην υπερβολική δαπάνη ναυαγοσωστικής κάλυψης για το έτος 2021, ώστε 

οι Δήμοι να είναι σε θέση εγκαίρως να προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες 

που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της ναυαγοσωστικής πολιτικής για το έτος 2021. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ζητά την αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 

71/2020, μέχρις ότου εξασφαλισθούν οι επαυξημένοι αναγκαίοι πόροι για την 

υλοποίηση των πρόσθετων προβλέψεων  και οικονομικών υποχρεώσεων που θα 

αναλάβουν οι Δήμοι για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 

Δηλώνει ότι οι 143 παράκτιοι Δήμοι της Χώρας αδυνατούν να 

χρηματοδοτήσουν το κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης του έτους 2021, με άμεσο 

κίνδυνο να παραμείνουν ουσιαστικά αφύλακτες οι κολυμβητικές ακτές με ότι αυτό 

συνεπάγεται κυρίως ως προς την απώλεια ανθρώπινων ζωών από πνιγμό, και 

επικουρικώς με κίνδυνο την υποβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της 

Χώρας μας, με την κα’ αρχάς απώλεια των εκατοντάδων γαλάζιων σημαιών που 

σήμερα διαθέτει.  

Να ενημερωθεί άμεσα για το ζήτημα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης. 

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

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Δημήτριος Καφαντάρης 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 


