
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ16714042021 
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 167η 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για νομοθετική επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την 
ανάθεση εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατόπιν διαγωνισμού) για την 
λειτουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων (Δημ. ωδεία, κ.λπ.). 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αφού άκουσε εισήγηση από τον κ. Δ. 
Κάρναβο, Β΄ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ σχετικά με το ανωτέρω θέμα και συγκεκριμένα: 
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«Η πολυετής περίοδος της οικονομικής, αρχικά, και υγειονομικής κρίσης, στη 
συνέχεια, έχει προκαλέσει ποικίλα προβλήματα, τα οποία η Αυτοδιοίκηση καλείται να 
αντιμετωπίσει. 

Ένα από αυτά, κυρίαρχο σε αυτή τη φάση, είναι η αδυναμία –λόγω του υπάρχοντος 
νομικού πλαισίου- των Δήμων να καταβάλλουν τις αμοιβές στο προσωπικό ΙΔΟΧ που 
εργάζεται με σχέση αντιτίμου. Κι αυτό διότι σύμφωνα στο άρθρο 107 του Ν. 
4483/2017 «Προσωπικό αμειβόμενο μα την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες» ορίζεται ότι στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμβασιούχοι αμειβόμενοι  με 
την καταβολή αντιτίμου, πρέπει το ποσό για την πληρωμή τους να συγκεντρώνονται 
«κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από την καταβολή διδάκτρων». 

Οι προαναφερθέντες λόγοι, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, κατά τον οποίο μεγάλη μερίδα 
εργαζομένων βρίσκεται σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος της εξ αιτίας  των 
υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Covid-19, οδηγεί τους γονείς των 
παιδιών που φοιτούν στα Δημοτικά Ωδεία, καθώς και σε Τμήματα Ερασιτεχνικής 
Δημιουργίας των Δήμων, να μην καταβάλλουν έγκαιρα τα δίδακτρα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να παραμένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα απλήρωτοι οι εργαζόμενοι 
με σχέση αντιτίμου. Κι αυτό όχι επειδή οι Δήμοι δεν έχουν στα ταμεία τους χρήματα 
για την πληρωμή τους, αλλά διότι ο εν λόγω νόμος απαγορεύει την εκταμίευση από 
αυτό, ποσού άνω του 30% για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. 

Ζητείται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να εισηγηθεί προς την 
Πολιτεία κι από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στην αναγκαία 
νομοθετηθεί ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να προχωρούν στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τους εργαζόμενους με σχέση αντιτίμου, με 
ποσό που να συγκεντρώνεται με «ποσοστό τουλάχιστον 30%, από την καταβολή 
διδάκτρων». 

Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει τα μέγιστα στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών 
δομών των Δήμων και θα τερματίσει την αδικία σε βάρος εργαζομένων που τους 
καθυστερούν να λάβουν τις αποδοχές τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017 «για την έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α` 143), καθώς και την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου, στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή 
αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον 
εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης 
έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» 

Με βάση τη διάταξη αυτή για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου 
απαιτείται: 

1. για Δήμους, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 3 ν. 4623/2019) 

2. για ΝΠΔΔ Συνδέσμων Δήμων, απόφαση του ΔΣ  

με τις οποίες καθορίζονται η διάρκεια των Συμβάσεων. 
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Προκειμένου για Δήμους, επίσης απαιτείται αντίγραφο ΟΕΥ στον οποίο θα πρέπει να 
έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 205 ΚΚΔΥ (ν. 3584/2007). 

Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρει το ποσοστό της δαπάνης που θα 
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου. 

Τα αυτά ισχύουν και για τη σύναψη συμβάσεων έργου.  

Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα σχετικά αιτήματα με τις ανωτέρω διαλαμβανόμενες 
αποφάσεις στο ΑΣΕΠ, το οποίο ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3812/2009.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 
 

Προτείνει: 

1. Να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, ώστε η 
καταβολή του αντιτίμου που αφορά τους ωφελούμενους να καλύπτει το 30% (και 
όχι το 70% που ισχύει σήμερα) του συνολικού ποσού της δαπάνης και το 70% να 
καλύπτεται από τους Δήμους ή τα νομικά πρόσωπα τούτων. 

2. Την επαναφορά του ν. 2527/1997. 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία και απασχόληση προσωπικού στους τομείς 
πολιτισμού και αθλητισμού κυρίως προτείνεται η επαναφορά ισχύος των 
διατάξεων του ν. 2527/1997 περί συμβάσεων έργου όπως αυτές ίσχυαν πριν τις 
τροποποιήσεις που επέφερε το νομ. πλαίσιο του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, 
να παύσει δε να λειτουργεί το ασφυκτικό πλαίσιο της αναστολής των 
προσλήψεων αυτών που επέβαλαν οι μνημονιακές διατάξεις δεδομένου ότι 
πρόκειται κυρίως για συμβάσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 

3. Την τακτοποίηση του προσωπικού αυτού. 

Προτείνεται η τακτοποίηση που αφορά κυρίως απασχόληση καλλιτεχνικού 
προσωπικού αυτού το οποίο έχει ιδιαίτερες δεξιότητες και η κατ’ έτος πρόσληψη 
νέου προσωπικού δυσχεραίνει αν δεν υποβαθμίζει τελείως την λειτουργία των 
δραστηριοτήτων αυτών ιδιαίτερα σε μικρούς Δήμους, όπου δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις. 

4. Καθόσον αφορά τις ΚΟΙΝΣΕΠ: 

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίσθηκαν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις υπό 
μορφήν αστικού συνεταιρισμού με σκοπό κυρίως την παροχή υπηρεσιών 
(πολιτισμός, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας κ.λπ.), προβλέφθηκε δε ότι 
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους, μετά όμως 
την τροποποίηση του ν. 4604/2019 υπάρχει πρόβλημα για την απευθείας σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων με τις ΚΟΙΝΣΕΠ, καθόσον με την διάταξη του 
άρθρου 96 καταργήθηκε η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με 
ΝΠΙΔ. 
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Κατόπιν αυτού η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται πλέον με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 όπου εκεί κατ’ άρθρο 118 του ανωτέρω νόμου 
προβλέπεται ως όριο της απευθείας ανάθεσης το ποσόν των 20.000 €. 

Τέλος τυχόν αποφάσεις για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
οποιουδήποτε αντικειμένου μπορεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 να 
κριθούν μη νόμιμες, καθόσον μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διακηρύξεις με τις οποίες 
προβλέπεται σύναψη συναφών συμβάσεων ταυτίζονται με προσλήψεις 
προσωπικού που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επομένως η 
διαχείριση των δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να γίνεται από τακτικό 
προσωπικό. 

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

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 


