
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ16014042021 
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 160η 

ΘΕΜΑ: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του άρθρου 37 του 
υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

 

 

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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Με το άρθρο 37 του ανωτέρω σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 7 του 

άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α΄87) 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 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. Αν 

δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην 

πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε 

παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, 

η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε 

άλλη παραμεθόρια περιοχή.»  

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 

Ζητείται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της άνω διάταξης και η 

διαμόρφωση του άρθρου 37 του Σ/Ν ως εξής: 

 «Άρθρο 37 

 Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 93 του ν. 3852/2010  

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), μετά τη 

φράση «παραμεθόριες περιοχές», προστίθεται η φράση «που έχουν δέσμευση 

παραμονής στην υπηρεσία τους,» και η παρ. 7 του άρθρου 93 διαμορφώνεται 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 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. Αν 

δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην 
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πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε 

παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η 

παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για  απόσπαση στην πλησιέστερη υπηρεσία τους 

στο Δήμο που έχουν εκλεγεί, χωρίς να προσμετρά ο χρόνος της απόσπασης 

στο χρόνο δέσμευσης παραμονής στην παραμεθόρια περιοχή.». 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δόθηκε η δυνατότητα 

στους υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και 

πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών 

κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, να αποσπώνται εντός των διοικητικών 

ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί, ώστε απρόσκοπτα να μπορούν να 

ασκούν τα καθήκοντά τους. Με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 και 

προκειμένου να μην αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες στις παραμεθόριες περιοχές 

προστέθηκε η πρόβλεψη για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η 

παρούσα διάταξη να έχει ισχύ μόνο για απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη 

παραμεθόρια περιοχή. Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα 

και στους υπαλλήλους – αιρετούς, που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία 

τους, να αποσπώνται  στην πλησιέστερη υπηρεσία τους στο Δήμο που έχουν εκλεγεί, 

χωρίς να προσμετρά ο χρόνος της απόσπασης στο χρόνο δέσμευσης παραμονής 

στην παραμεθόρια περιοχή. 

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

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 


