
             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ Ι Θ Μ. 342 
                             (απόσπασμα από το πρακτικό 2/ ΕΚΤΑΚΤΗ 13.11.2012) 
 

 
ΘΕΜΑ :     Ψήφισμα με θέματα : α] το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Προσαρμογής & β] τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα 
υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση, στην  
αίθουσα του Συλλόγου Κρητών  Βακχυλίδου 1, 13.11.2012 και ώρα  19.00. 
 
 
                     Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Κ Α Λ Λ Ι Ρ Η Σ 
 
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Π.ΧΡΙΣΤΙΑΣ         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ  
                                                                                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                        

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, 
ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΚΟΛΛΙΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛ-ΑΝΙ ΧΑΛΙΝΤ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ 
ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, 
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. (41 
Mέλη) 
 
Τα μέλη του Δ.Σ.  προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 43/13.11.2012 
πρόσκληση του Προέδρου και απουσίαζαν οι  Δ.Σ. : ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ Κ., ΚΑΖΑΚΟΣ Γ., 
ΒΟΥΡΤΣΗΣ Ι., ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ Ε., ΚΡΑΝΩΤΗΣ Χ..    
 

Επομένως υπάρχει απαρτία, παρόντος και του κ. Δημάρχου. 
 

 
Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 1ο  - έκτακτο υπήρχε και το θέμα που 

αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.  



Το Δ.Σ. ερωτήθηκε για τον έκτακτο χαρακτήρα του θέματος και για το 
κατεπείγον κι έγινε δεκτή η πρόταση αυτή . 

 
Κατατέθηκαν τρία σχέδια ψηφισμάτων για το εν λόγω θέμα, ακολούθησε 

διαλογική συζήτηση  όπου το Δημοτικό  Συμβούλιο  
 
 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 
ε γ κ ρ ί ν ε ι το παρακάτω ψήφισμα με θέματα : α] το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής & β] τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Α] Σε ότι αφορά το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που 

προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

Ήδη με τα άρθρα 262 και 263 του Ν.3852/2010 τα οποία αφορούν το Ειδικό Πρόγραμμα 

Εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων και Περιφερειών έχει, με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, συσταθεί «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», η οποία εξετάζει τις περιπτώσεις των Δήμων 

και των Περιφερειών που υπάγονται στη διαδικασία εξυγίανσης. Τα μέλη της εν’ λόγω Επιτροπής 

είναι περίπου τα ίδια με αυτά του παρατηρητηρίου, οι δε αποφάσεις μέχρι σήμερα της Ελεγκτικής 

Επιτροπής έχουν ληφθεί ομόφωνα και η Επιτροπή έχει λειτουργήσει άριστα. Εάν το Υπουργείο 

έκρινε σκόπιμο να προωθήσει επί πλέον προϋποθέσεις, βελτιωτικές όμως, στο ειδικό πρόγραμμα 

εξυγίανσης, αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς την δημιουργία ενός νέου οργάνου, που καταργεί 

μάλιστα το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ. 

Το συνολικό χρέος των Δήμων ανέρχεται σε 2,6 δις € εκ’ των οποίων 1,7 δις € είναι 

δανειακές υποχρεώσεις και 0,835 δις € είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το χρέος αυτό αναλογεί στο 

0,8% του συνολικού δημόσιου χρέους. Αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστιαία χρέος σε όλη την 

Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι Δήμοι δεν είναι αυτοί που δημιούργησαν το χρέος. Ας 

πάψουν πλέον να συκοφαντούν την Αυτοδιοίκηση. 

Οι Δήμοι της Χώρας είναι υπέρ της διαφάνειας και ποτέ δεν αρνήθηκαν τον οποιοδήποτε 

έλεγχο. Αυτό όμως που αρνούνται κατηγορηματικά είναι η κατάλυση του Συντάγματος και της 

αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Επομένως, το Υπουργείο δημιουργεί το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» έχοντας ως προφανή 

στόχο την επιτροπεία των Δήμων, εξυπηρετώντας επικοινωνιακές και άλλες σκοπιμότητες και όχι 

την πρόθεση παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων των Δήμων. Η δημιουργία του 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές Διατάξεις για την 



Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας για την ακύρωσή του. 

Β] Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που κλήθηκε από την 1-1-2011να εφαρμόσει το Πρόγραμμα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στο μέσο της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν 

αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την 

τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης πολύ μεγάλου αριθμού τακτικών 

υπαλλήλων χωρίς αντικατάστασή τους και πάνω από το 60% υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι 

οποίοι στους Δήμους είναι αυστηρά απαραίτητοι. 

Αρμοδιότητες πολύ σημαντικές ασκούνται εκ των ενόντων ή δεν ασκούνται καν από 

πολλούς Δήμους αλλά από τις πρωτεύουσες των νομών στις οποίες μετετάγει περιορισμένος 

αριθμός υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ μεγάλος αριθμός νησιωτικών και 

μικρών ορεινών Δήμων στηρίζονται αποκλειστικά στο πολιτικό προσωπικό τους αφού κάποιοι 

δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο! Και όλα τα παραπάνω τη στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις 

δομές και τις δράσεις της καθώς και για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του 

πολίτη. 

 Σαν  να  μην  έφταναν  αυτές  οι  αξεπέραστες   δυσκολίες   και   ενώ  από 1-1-2013 

περισσότερες από 200 νέες αρμοδιότητες που αγκαλιάζουν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη 

λειτουργία του κράτους περιέρχονται στους Δήμους, το ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκει εφαρμογή 

το καθεστώς της Διαθεσιμότητας, όπως προβλέπεται στο νέο Μεσοπρόθεσμο.  

 Οι ενδεχόμενες όμως απολύσεις δημιουργούν μιαν εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις 

υπηρεσίες στους Δήμους, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς τους και ιδιαίτερα κρίσιμων 

διοικητικών υπηρεσιών  κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Αντίθετα η αξιολόγηση του 

προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και 

αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των 

ΟΤΑ και δεν μας βρίσκει αντίθετους. 

 Μετά από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο  εκφράζει τη πλήρη διαφωνία του  με: 

 Την διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία 

εκπλήρωσης του ρόλου τους. 

 Την συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και 

επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 Την απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού 

χαρακτήρα υπηρεσίες που τις οδηγεί στη διάλυσή τους. 



 Δηλώνει ότι ο Δήμος Ζωγράφου  δεν θα γίνει  συμμέτοχος σ’ αυτήν τη διαδικασία 

και υιοθετεί την προτροπή της ΚΕΔΕ  να μη συμμετάσχουν οι αιρετοί του Δήμου 

μας. 

 
 
Μειοψήφησαν  οι Δ.Σ.   ΡΕΤΖΙΟΥ Α., ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Ε., ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Α. & 

ΝΕΝΕΔΑΚΗ Ο.   
 
 
 Προς το σκοπό αυτό  συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και 

υπογράφεται. 
 
        
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 
 
  

                    ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 


