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Ακινα, 25 Φεβρουαρίου 2020 
 
Προσ 
κ.κ. Μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Σάξθσ 
και Δικαιοςφνθσ, τθσ Βουλισ των 
Ελλινων 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ  

επί του ςχεδίου νόμου του Τπουργείου Εςωτερικών, με τίτλο: «τρατθγικι 
αναπτυξιακι προοπτικι των Οργανιςμών Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ 
ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικών και άλλεσ διατάξεισ» 

 

Αξιότιμοι κφριοι/ες Βουλευτζς, 

Επί του ςχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», κζτουμε υπόψθ ςασ, τισ ςυνθμμζνεσ 
ςτο παρόν, απόψεισ και προτάςεισ μασ, όπωσ διαμορφϊκθκαν κατά τθ ςυνεδρίαςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μασ, τθσ 24θσ Φεβρουαρίου 2020. 

 

Ο Α’ Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΝ.Π.Ε. 

 

Γιώργοσ Πατοφλθσ 
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Παρατθριςεισ επί του ςχεδίου νόμου με τίτλο: «τρατθγικι 

αναπτυξιακι προοπτικι των Οργανιςμών Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικών και άλλεσ 

διατάξεισ» 

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

 

Με τισ διατάξεισ του ςυηθτοφμενου νομοςχεδίου ρυκμίηονται, μεταξφ άλλων και 

ηθτιματα που αφοροφν κζματα λειτουργίασ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ιδίωσ ςτο πεδίο αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και προοπτικισ και 

παράλλθλα επιχειροφνται ςθμειακζσ  παρεμβάςεισ που αφοροφν ςε λειτουργικά 

ηθτιματα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιπλζον, επιχειροφνται αλλαγζσ ςτο Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ των δθμοςίων 

υπαλλιλων, όπωσ και ςε υπθρεςιακά κζματα αυτϊν. 

Το νομοςχζδιο κινείται καταρχιν ςε κετικι κατεφκυνςθ και επιλφει κάποια 

ηθτιματα που αφοροφν τουσ ΟΤΑ, υπάρχουν όμωσ και διατάξεισ που εφλογα 

δθμιουργοφν προβλθματιςμοφσ ωσ προσ τισ ρυκμίςεισ που ειςάγουν. 

Ειδικότερα: 

Με το άρκρο 2 του νομοςχεδίου, ειςάγεται ο κεςμόσ τθσ τεχνικισ βοικειασ τόςο 

των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ των ειδικϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν, όςο και των δυνθτικϊν δικαιοφχων (Διμων και 

Περιφερειϊν) ϊςτε να επιτευχκεί θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων μζςω τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν και κυρίωσ των 

δικαιοφχων,  για τθν υλοποίθςθ των ζργων που εντάςςονται ςτα προγράμματα. 

Αναφορικά με τισ Περιφζρειεσ, ορίηεται ότι μποροφν να ανακζτουν ςε φορζα με 

εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, διαχείριςθ, εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ 

χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, τθν επιςτθμονικι και διοικθτικι υποςτιριξι 



4 

 

τουσ, για τθν προετοιμαςία των τεχνικϊν δελτίων και τθν υποβολι αιτθμάτων 

ζνταξθσ. 

Πάγια κζςθ τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν είναι θ ενίςχυςθ των Περιφερειϊν με  

επαρκζσ και εξειδικευμζνο δυναμικό, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναγκαία 

χρθματοδότθςι τουσ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τουσ και τθν ορκι, εφρυκμθ και 

αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. Στόχοσ είναι οι Περιφζρειεσ να 

ςχεδιάηουν, προγραμματίηουν και υλοποιοφν πολιτικζσ ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων τουσ, με διοικθτικι και λειτουργικι επάρκεια, χωρίσ να απαιτείται θ 

ςυνδρομι τουσ από τρίτουσ φορείσ. Ωσ εκ τοφτου φρονοφμε ότι το νομοςχζδιο κα 

πρζπει να εμπεριζχει και ρυκμίςεισ  προσ τθν προαναφερκείςα κατεφκυνςθ.       

Με το άρκρο 3, προβλζπεται θ ςφςταςθ Αναπτυξιακϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, με τθν  μορφι Ανωνφμων Εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ, οι οποίεσ κα  

λειτουργοφν υπζρ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ  και κα ςυμπράττουν με τουσ  ΟΤΑ α’ 

και β’ βακμοφ, ςτθν υλοποίθςθ  τθσ αναπτυξιακισ τουσ πολιτικισ. Όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του νομοςχεδίου, οι εταιρείεσ 

αυτζσ, ουςιαςτικά, αποτελοφν επιβεβλθμζνθ μετεξζλιξθ των ιδθ υφιςταμζνων   

Αναπτυξιακϊν Εταιρειϊν που λειτοφργθςαν με επιτυχία επί εικοςιπζντε ζτθ και 

αποτζλεςαν τουσ μόνουσ μοχλοφσ τοπικισ ανάπτυξθσ.  Περαιτζρω, ςτισ διατάξεισ 

του άρκρου αυτοφ ορίηονται τα κζματα ςυγκρότθςθσ, διοίκθςθσ, λειτουργίασ και 

ςτελζχωςισ τουσ. Είναι ςαφζσ ότι οι Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ, ςτισ οποίεσ κα 

ανατίκεται θ εκτζλεςθ και υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και θ 

ςυμβουλευτικι, επιςτθμονικι και τεχνικι ςτιριξθ των Διμων και των Περιφερειϊν, 

μποροφν να αποτελοφν αναπτυξιακό εργαλείο για τουσ ΟΤΑ, αποδεςμευμζνο από 

γραφειοκρατικζσ  δυςλειτουργίεσ, παράλλθλα όμωσ, κα πρζπει να ενιςχυκοφν και  

οι Περιφζρειεσ ϊςτε να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ επαρκϊσ, απροβλθμάτιςτα 

και με αποτελεςματικότθτα, όπωσ παραπάνω επιςθμάναμε. 

Με το άρκρο 4, ειςάγεται ζνα ςφςτθμα υποβοικθςθσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν των 

ΟΤΑ μζςω τθσ δυνατότθτασ ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τισ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ ΕΕΤΑΑ, τθσ ΜΟΔ ΑΕ, των Αναπτυξιακϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ 
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Αυτοδιοίκθςθσ και των Δικτφων Διμων, εφόςον οι εν λόγω φορείσ διακζτουν 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ με τθν απαιτοφμενθ τεχνικι επάρκεια ϊςτε να εκκινιςουν οι 

διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, ςφναψθσ και επίβλεψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν και 

ζργων. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ επιςθμαίνουμε ότι το κφριο ηθτοφμενο πρζπει να 

αποτελεί θ ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των Περιφερειϊν. 

Με το άρκρο 7, δθμιουργείται  «Μθτρϊο Δεδομζνων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», 

ϊςτε να καταγραφεί το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τουσ και τθσ 

οικονομικισ τουσ λειτουργίασ, για τθ χάραξθ αποτελεςματικϊν και 

ςτοχευμζνων αναπτυξιακϊν πολιτικϊν. Πρόκειται για διάταξθ με κετικό πρόςθμο.  

 Με το άρκρο 8, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ ΟΤΑ α’ και βϋ βακμοφ να 

ςυμβάλλονται με τουσ Αναπτυξιακοφσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι να 

ανακζτουν ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ, τθ ςυμβουλευτικι – επιςτθμονικι 

υποςτιριξι τουσ για τθν εκπόνθςθ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. Και αυτι θ 

διάταξθ βρίςκεται ςτο πνεφμα τθσ ςυνδρομισ των ΟΤΑ από τρίτουσ φορείσ για τθν 

επίτευξθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων τουσ.  

Με το άρκρο 9, προςτίκενται και οι Αναπτυξιακοί Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ςτουσ φορείσ με τουσ οποίουσ μποροφν να ςυμβλθκοφν οι ΟΤΑ α’ 

και β’ βακμοφ για τθ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ (άρκρου 100 Ν. 

3852/2010), με ςκοπό τθν αποτελεςματικι άςκθςθ αρμοδιοτιτων τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ – θ διάταξθ αυτι 

ευκυγραμμίηεται με το ειςαγόμενο νζο νομοκετικό πλαίςιο.  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ. 7 παρζχεται θ δυνατότθτα, κατ’ εξαίρεςθ, 

παράταςθσ των Προγραμματικϊν Συμβάςεων του Ν. 4412/2016, πζραν του 

προβλεπομζνου χρονικοφ ορίου παράταςθσ (άρκρ. 206 παρ. 1 περ. γ’ Ν. 4412/2016) 

και μζχρι ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ πρϊτθσ παράταςθσ, οι οποίεσ 

είχαν ςυναφκεί μεταξφ των Περιφερειϊν και των Υγειονομικϊν Περιφερειϊν για 

τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ νοςοκομείων. Η ρφκμιςθ αυτι επιλφει 
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το πρόβλθμα τθσ αδυναμίασ των νοςοκομείων να αποδεχκοφν τισ προμικειεσ  και 

τον εξοπλιςμό και είναι ςαφζςτατα κετικι. 

Με το άρκρο 11, παρ. 4, περίπτωςθ β’, τροποποιείται θ περίπτωςθ κ’ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα, ςτθν Οικονομικι 

Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ, να αποφαςίηει για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ 

διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ διαγωνιςμϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και 

υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και 

αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ Περιφζρειασ ι 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. Η διάταξθ κινείται ςε κετικι κατεφκυνςθ. 

Με το άρκρο 11, παρ. 8, οι κεματικοί Αντιπεριφερειάρχεσ των Περιφερειϊν 

αυξάνονται ςε (μποροφν να είναι ζωσ) οκτϊ. Η εν λόγω ρφκμιςθ είναι απολφτωσ 

κετικι κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Περιφερειάρχθ να ορίςει και άλλουσ 

Αντιπεριφερειάρχεσ, με ςκοπό, τθν αποτελεςματικότερθ διοικθτικι λειτουργία των 

υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ. 

Με το άρκρο 12, παρ. 4, επιτρζπεται θ ανάκεςθ –από τον Περιφερειάρχθ- 

κακθκόντων ειδικϊν ςυμβοφλων – επιςτθμόνων ι εμπειρογνωμόνων ειδικοφ 

αντικειμζνου, ςε πρόςωπα με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε κζματα τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ – για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα και με ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, 

οι οποίοι κα υπθρετοφν εκελοντικά και δεν κα λαμβάνουν μιςκό ι αποηθμίωςθ 

παρά μόνον τα ζξοδα εκτόσ ζδρασ κίνθςθσ. Πρόκειται επίςθσ για μία κετικι διάταξθ 

κακϊσ οι ωσ άνω ειδικοί επιςτιμονεσ μποροφν να βοθκιςουν το ζργο των 

Περιφερειαρχϊν και μάλιςτα με το ελάχιςτο κόςτοσ για τθν Περιφζρεια. 

Με το άρκρο 13 δφναται θ δυνατότθτα, να κακορίηονται, με κοινι υπουργικι 

απόφαςθ, οι θμζρεσ μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ κατ’ ζτοσ, πζραν των προβλεπομζνων 

ορίων, των μετακινουμζνων αιρετϊν τθσ Περιφζρειασ που ςυμμετζχουν ςτα πάςθσ 

φφςεωσ ςυλλογικά όργανα τθσ ΕΝ.Π.Ε.. Πρόκειται για απολφτωσ αναγκαία διάταξθ 



7 

 

λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ πολυπλθκοφσ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν 

αυτϊν οργάνων.  

Με το άρκρο 25 ειςάγονται νζεσ ρυκμίςεισ για τα υπθρεςιακά οχιματα. 

Επικροτοφμε και ςυμφωνοφμε πλιρωσ με τισ διατάξεισ που αφοροφν τθν 

προμικεια θλεκτρικϊν και υβριδικϊν επιβατικϊν υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων κακϊσ 

και οχθμάτων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, χαμθλϊν ρφπων, φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον. 

Αναφορικά με τισ διατάξεισ των άρκρων 43 και επόμ. που αφοροφν το ςφςτθμα τθσ 

ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν του δθμοςίου μζςω τθσ ενδοδιοικθτικισ κινθτικότθτασ, 

επιςθμαίνουμε ότι οι Περιφζρειεσ, κατ’ εξαίρεςθ και μόνο, γίνονται φορείσ 

υποδοχισ προςωπικοφ – απεναντίασ, κατά κανόνα, αποτελοφν φορζα προζλευςθσ 

υπαλλιλων του ςυςτιματοσ κινθτικότθτασ. Σε μεγάλο βακμό, το γεγονόσ αυτό 

οφείλεται ςτισ διατθροφμενεσ, ακόμθ και ςιμερα, επιδοματικζσ πολιτικζσ ςε 

υπθρεςίεσ κυρίωσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, οι οποίεσ αποτελοφν κυριολεκτικά 

κίνθτρο «διαφυγισ» για τουσ υπαλλιλουσ των Περιφερειϊν, όπου εφαρμόηονται 

απαρζγκλιτα οι διατάξεισ «περί ενιαίου μιςκολογίου». Φρονοφμε ότι θ εφαρμογι 

του ενιαίου μιςκολογίου πρζπει να είναι κακολικι και πραγματικά ενιαία για όλο το 

δθμόςιο (κεντρικι – αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ και ΟΤΑ) και οι όποιεσ τυχόν 

προςαυξιςεισ ι επιδόματα επί μιςκϊν πρζπει να αφοροφν και να χορθγοφνται ςτο 

ςφνολο των υπαλλιλων τθσ αυτισ κατθγορίασ, ειδικότθτασ, κακθκόντων και χρόνου 

υπθρεςίασ, ανεξαρτιτωσ με τθν υπθρεςία που υπθρετοφν. 

Τζλοσ, αναφορικά με τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 49, διευκολφνςεισ και άδειεσ 

υπαλλιλων (ατόμων με αναπθρία, προβλιματα υγείασ, υποβολι ςε 

γυναικολογικοφσ ελζγχουσ, περιπτϊςεισ υιοκεςίασ και αναδοχισ κ.ά.), ςυμφωνοφμε 

απολφτωσ.  

 


