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                          ΑΘΗΝΑ 13/04/18 

Αριθμ. Πρωτ.: 1335 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Πξνο 
Υπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο  
θ. Παλαγηώηε Κνπξνπκπιή 
 

 
Θέκα: Αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Π/Δ 31/2018, θαζώο πξνθύπηνπλ ζεκαληηθέο 
δαπάλεο πνπ δελ εμαζθαιίδνληαη ζηνπο Δήκνπο.  
 
 
Κύξηε Υπνπξγέ  
 
ηηο 4/4/2018 δεκνζηεχηεθε ζε ΦΔΚ ην Π.Γ. 31/2018 ην νπνίν ζηελ νπζία αληηθαζηζηά 
πιήξσο ην ππ’ αξίζ. 23/72-2000 Π.Γ/γκα θαη αθνξά σο ζέκα «Σρνιέο λαπαγνζσζηηθήο 
εθπαίδεπζεο, ρνξήγεζε άδεηαο λαπαγνζώζηε, ππνρξεσηηθή πξόζιεςε 
λαπαγνζώζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο» θιπ. 
 
Απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο πνπ εκπεξηέρνληαη θαη αθνξνχλ ζηνπο Ο.Σ.Α (άξζξ. 7) 
πξνθχπηεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ Γήκσλ, σο απνηέιεζκα ηεο λέαο 
αξκνδηφηεηαο πνπ απνδφζεθε ζηνπο Γήκνπο θαη πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα 
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε, ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ παξαιηψλ πνπ αλήθνπλ ζηε δηνηθεηηθή 
ηνπο επηθξάηεηα.  
 
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ην ζρέδην πνπ καο είρε 
αξρηθά απνζηαιεί πξνο δηαβνχιεπζε δελ πξνέθππηε!  Όπσο δηαπηζηψλνπκε, πξνο κεγάιε 
καο έθπιεμε, νη επίκαρεο δηαηάμεηο πξνζηέζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ, αθνχ ε ΚΔΓΔ είρε ήδε 
δηαηππψζεη ηηο ζέζεηο ηεο επί ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ Π.Γ/γκαηνο (29/8/2017).  
 
Κχξηε Τπνπξγέ 

Σν Π.Γ. 31/2018 θαη φζα απηφ πξνβιέπεη γηα ηνπο Γήκνπο, απνηειεί κηα αθφκε αξλεηηθή  
εμέιημε πνπ ζηξέθεηαη επζέσο θαηά ηνπ ζεζκνχ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Δίλαη κηα αθφκε πνιηηηθή πξάμε θφληξα ζηελ θνηλή ινγηθή, πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ απηαξρηθφ 
ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην Κεληξηθφ Κξάηνο, 
αγλνψληαο επηδεηθηηθά ηηο απφςεηο ηνπ ζεζκνχ πνπ βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε θαη 
ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο. 

Θεσξνχκε αδηαλφεην ην Κεληξηθφ Κξάηνο λα κεηαβηβάδεη ζηνπο Γήκνπο λέεο επζχλεο θη 
αξκνδηφηεηεο, ρσξίο λα πξνβιέπεη θαη ηελ αληίζηνηρε κεηαβίβαζε ησλ απαξαίηεησλ 
πφξσλ. Απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε θακία άιιε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πηζηεχνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε απνηειεί κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ, 
πνπ ζηφρν έρεη αθελφο λα αθαηξέζεη απφ ηνπο Γήκνπο ην απηνλφεην δηθαίσκά ηνπο λα 
έρνπλ απηνί ηνλ πξψην ιφγν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαιηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα 
ηνπο.  
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Αθεηέξνπ, λα ηνπο «θνξηψζεη» κε λέα νηθνλνκηθά βάξε, γηα λα κελ κπνξνχλ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηνηρεηψδεηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο, ψζηε καθξνπξφζεζκα 
λα απμεζεί ε εμάξηεζε ηνπο απφ ην Κεληξηθφ Κξάηνο. 

Ο ζρεδηαζκφο απηφο απνδεηθλχεηαη άιισζηε θαη ζηηο πξφζθαηεο δειψζεηο θαη νκηιίεο ηεο 
 πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Α. Παπαλάηζηνπ, ε νπνία νπζηαζηηθά πξναλήγγεηιε ηνλ  
απνθιεηζκφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απφ ην δηθαίσκα λα έρνπλ ηνλ πξψην 
ιφγν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαιηψλ ηνπο. Δλψ αληίζεηα πξνβιέπεη φηη ε αμηνπνίεζε ζα 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κε δεκνζηνλνκηθά θη φρη αλαπηπμηαθά θξηηήξηα, κε ζηφρν λα 
επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Κη σο ζπλέρεηα απηήο ηεο αληηαλαπηπμηαθήο αληίιεςεο, έξρεηαη θαη ην επίκαρν Π/Γ 
31/2018, κε ην νπνίν κεηαθπιχεηε ζηνπο Γήκνπο ην ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 
λαπαγνζσζηηθήο αζθάιεηαο. 

Απφ ηε κηα ν ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο καο απνθιείεη απφ ηηο παξαιίεο καο θη απφ ηα 
έζνδα πνπ κπνξεί λα καο απνθέξεη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο, φπνπ πξέπεη λα έρνπκε ηνλ 
πξψην ιφγν. Κη απφ ηελ άιιε, καο «θνξηψλεηαη» ν ινγαξηαζκφο λαπαγνζσζηηθήο 
αζθάιεηαο αθφκα θαη γηα εθείλεο ηηο παξαιίεο πνπ δελ καο έρνπλ παξαρσξεζεί. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ παξαινγηζκφ ηνλ νπνίν σο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Πξψηνπ Βαζκνχ δε 
ζα δερζνχκε. Γε ζα επηηξέςνπκε άιινο λα έρεη ηελ επζχλε εθκεηάιιεπζεο θαη άιινο ηελ 
επζχλε θάιπςεο ηνπ θφζηνπο αζθάιεηαο. Γε ζα επηηξέςνπκε ην λαπάγην ησλ νηθνλνκηθψλ 
ησλ δήκσλ.  

Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο επηβεβαηψζνπλ κε ηνλ πιένλ θαλεξφ ηξφπν φηη ε Κπβέξλεζε δελ 
πξνρσξεί ζε κηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Απηνδηνίθεζε, αιιά ζε κηα ζπληεηαγκέλε 
απνξξχζκηζε.  ε κηα ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε πφξσλ θαη πξνζζήθε πςεινχ θφζηνπο 
αξκνδηνηήησλ θη ππεξεζηψλ.   

 
Καηαξρήλ ζέισ λα μεθαζαξίζσ όηη σο Κ.Ε.Δ.Ε. έρνπκε δηαηππώζεη ηελ μεθάζαξε 
άπνςε όηη ζεσξνύκε απηνλόεην δηθαίσκα ησλ Δήκσλ λα έρνπλ εθείλνη ηνλ πξώην 
ιόγν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαιηώλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο όξηα. 
 
Πέξαλ φκσο απηήο ηεο ζέζεο, πξέπεη λα ζαο επηζεκάλσ ην παξάινγν ηνπ γεγνλφηνο φηη 
νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Π.Γ 31/2018 ζρεηίδνληαη κε ηε λαπαγνζσζηηθή 
θάιπςε ησλ παξαιηψλ, όρη κόλνλ απηώλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνπο Δήκνπο 
αιιά θαη απηώλ ησλ νπνίσλ νη παξαρσξήζεηο δηελεξγνύληαη από ηηο Πεξ. Δ/λζεηο 
(Π.Δ.Δ.Π) θαη Απηνηειή Γξαθεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, δειαδή  απηψλ γηα ηηο νπνίεο ν 
Γήκνο δελ εηζπξάηηεη ην θαηά λφκν αληάιιαγκα ρξήζεο.  
 
Δπίζεο, κε ην λέν δηάηαγκα πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε απφ ην Γήκν πεξηζζφηεξσλ 
λαπαγνζσζηψλ απφ εθείλσλ πνπ αξρηθά πξνβιεπφηαλ. Όπσο νξίδεη ην λέν Π. Γ/γκα θάζε 
λαπαγνζψζηεο ειέγρεη έθηαζε αθηήο ζε αθηίλα 200 κ. εθαηέξσζελ ηνπ βάζξνπ θαη εθφζνλ 
ν ππφρξενο Γήκνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) λαπαγνζψζηεο θαη 
ππνρξενχηαη λα πξνζιακβάλεη θαη έλαλ (1) ζπληνληζηή- επόπηε λαπαγνζσζηώλ. 
Ρεηά επίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη θαζφζνλ αθνξά ην κεραλνθίλεην ηαρχπινν ζθάθνο ζα 
πξέπεη λα νδεγεί ρεηξηζηήο πνπ ζα είλαη λέν πξφζσπν, πέξαλ ησλ λαπαγνζσζηψλ, θαη ην 
νπνίν επίζεο ζα πξνζιακβάλεη ν Γήκνο. 
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Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε πνιιψλ παξαιηψλ ηδίσο ζε λεζησηηθνχο Γήκνπο, απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξ.7 ηνπ λένπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 31/2018 ζα πξνθχςεη κεγάιε 
δαπάλε πνπ ζα αθνξά πξνκήζεηα ή εθκίζζσζε ηαρχπινσλ ζθαθψλ, πξφζιεςε 
ρεηξηζηψλ, πξφζιεςε λαπαγνζσζηψλ θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξσλ, αθνχ αθελφο κελ 
κηθξαίλεη ε απφζηαζε απφ 300 ζηα 200 κέηξα πνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνπο 
λαπαγνζψζηεο, αιιά ηαπηφρξνλα αιιάδεη θαη ν νξηζκφο ηεο πνιπζχρλαζηεο παξαιίαο γηα 
ηελ νπνία ν Γήκνο ππέρεη ηελ ππνρξέσζε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο (300ινπφκελνη/Km 
αθηνγξακκήο αληί ησλ 500 ινπνκέλσλ/km πνπ ίζρπε). 
 
Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ αξζξ. 7, δειαδή ηεο αλάζεζεο ζε 
ζρνιέο λαπαγνζσζηώλ ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξ. α, β, γ, δ θαη ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 7, θαη πάιη ε αλάζεζε κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
ζα επηβαξύλεη ηνπο Δήκνπο ζε κεγάιν βαζκφ πνπ ζα αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ην 
αληίζηνηρν θφζηνο. 
 
Σηελ νπζία, ελ πξνθεηκέλσ, απνλέκεηαη κία πξόζζεηε αξκνδηόηεηα ζηνπο Δήκνπο 
γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε όισλ ησλ αθηώλ, ρσξίο λα εθρσξνύληαη θαη νη 
αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί πόξνη όπσο ηνύην επηβάιιεηαη θαη από ην Σύληαγκα. 
 
 
Τη πξνβιέπεη ην Σύληαγκα 
 
πγθεθξηκέλα ην άξζξ. 102 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη φηη «Τν Κξάηνο ιακβάλεη ηα 
λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ηων πόρων πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξωζε ηεο 
απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε 
ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηωλ πόξωλ απηώλ. Νόκνο νξίδεη 
ηα ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε θαη θαηαλνκή, κεηαμύ ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
ηωλ θόξωλ ή ηειώλ πνπ θαζνξίδνληαη ππέξ απηώλ θαη εηζπξάηηνληαη από ην Κξάηνο. Κάθε 
μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηων από κενηρικά ή περιθερειακά όργανα ηοσ Κράηοσς προς 
ηην ηοπική ασηοδιοίκηζη ζσνεπάγεηαι και ηη μεηαθορά ηων ανηίζηοιτων πόρων. 
Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ είζπξαμε ηνπηθώλ εζόδωλ απεπζείαο 
από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». 
 
Με ηελ σο άλσ δηάηαμε, ν ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο θαζηεξψλεη ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο 
νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην Κξάηνο. Καη’ νξζή 
εξκελεία, ηπρφλ πεξαηηέξσ λέα λνκνζεηηθή κεηαβνιή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α θαη 
ηπρφλ αλάζεζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ 
πξφβιεςε πφξσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο Ο.Σ.Α γηα ηελ εθπιήξσζε νηαζδήπνηε λέαο 
επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηαο.  
 
Ννκνζεηηθή επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α, φπσο γίλεηαη κε ην ελ ιφγσ 
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ρσξίο ζρεηηθή πξφβιεςε ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηνπο Ο.Σ.Α, είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή θαζφηη παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 
Κξάηνπο λα πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ησλ Ο.Σ.Α πξνο 
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ  πνπ ηνπο αλαζέηεη ν θνηλφο λνκνζέηεο. 
 
Δλ πξνθεηκέλσ, ε επηβάξπλζε πνπ ζα πξνέιζεη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ 31/2018, φπνπ 
πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (λαπαγνζσζηψλ-ρεηξηζηψλ) θαη εθκίζζσζε 
ζθαθψλ θαη άιιεο δαπάλεο ζε θάζε ινπηξηθή εγθαηάζηαζε ηεο ρψξαο, είλαη κεγάιε φζν 
θαη παξάλνκε θαζφηη δελ πξνβιέπεηαη θακία επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ, σο Ο.Σ.Α α΄ 
βαζκνχ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο λέαο απηήο αξκνδηφηεηαο. 
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Τη δεηάκε 
 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη  
 

 ε αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ 7 πξνο ηελ θαηεχζπλζεο 
ηεο ξεηήο πξόβιεςεο ηνπ εηδηθνύ ηξόπνπ θαη ηνπ ύςνπο ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Δήκσλ γηα ηελ επηπξφζζεηε αξκνδηφηεηα πνπ 
αλαιακβάλνπλ, απηή ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηψλ ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο 
επηθξάηεηαο.  

 θξίλεηαη ζθφπηκε ε θαηάξγεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ επίκαρνπ Π.Γ/γκαηνο 
πνπ νξίδεη ηελ ππνρξέσζε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ πνπ 
παξαρσξνχληαη απφ ηηο  Πεξ. Γ/λζεηο ( Π.Γ.Γ.Π) θαη Απηνηειή Γξαθεία Γεκφζηαο 
Πεξηνπζίαο, πξνθεηκέλνπ νη Δήκνη λα ππέρνπλ ηελ επζύλε ηεο λέαο απηήο 
αξκνδηόηεηεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηηο παξαιίεο πνπ παξαρσξνύλ ή 
εθκηζζώλνπλ, θαη γηα θακία άιιε εθηόο δηθαηνδνζίαο ηνπο.   

 
 

  Με εκηίμηζη    

             Γιώργος Παηούλης 

  Δήμαρτος Αμαροσζίοσ 

 

                   Πρόεδρος Κενηρικής Ένωζης Δήμων Ελλάδας  
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