Με μισθό, τελικά, και οι... άμισθοι αντιδήμαρχοι
Συντάχθηκε απο τον/την χρηστος καζακος
Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2013 10:21 -

Αφορά όσους υπηρετούν στο δημόσιο

Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις πιθανές αλλαγές προσώπων στις τρεις θέσεις
θεματικών αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ηπείρου και στις πολλές θέσεις (συνολικά
εννιά) αντιδημάρχων στο δήμο Ιωαννιτών, θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή,
πρώτη του νέου έτους, οι εκλογές για νέα προεδρεία και μέλη επιτροπών στο Περιφερειακό
(13:30) και το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων (12:30), όπως και σε όλους τους δήμους.

Το ενδιαφέρον σε ότι αφορά τους αντιδημάρχους ενισχύεται και από το γεγονός ότι όλοι
μπορούν να είναι με μισθό, δεν θα ισχύσει ότι αναφέρεται στο Μνημόνιο 2, (Ν.4051/2012) με
το οποίο περιορίστηκαν οι δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης με περικοπές και στις
αποδοχές των αιρετών και με αμισθί αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256 Α΄ άρθρο 3) λίγο πριν εκπνεύσει το 2012
αναφέρεται ότι «τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας
λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης». Με απλά λόγια οι δημόσιοι
υπάλληλοι που θα βρεθούν σε θέση αντιδημάρχου θα λαμβάνουν μισθό, ενώ με το Μνημόνιο
2 δεν προβλέπονταν και αυτό αφορούσε περίπου 700 αντιδημάρχους στη χώρα.
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Τελικά και χωρίς πολλές εξηγήσεις η κυβέρνηση βρήκε τρόπο για να πληρώνονται όλοι οι
αντιδήμαρχοι. Ίσως χωρίς μισθό να μην βρίσκονταν και οι «εθελοντές» να αναλάβουν. Ως
γνωστόν, για το δημόσιο ισχύει ότι υπάλληλοι που γίνονται αντιδήμαρχοι λαμβάνουν μόνο
την αντιμισθία από το δήμο. Για το δήμο Ιωανιτών οι έμμισθες θέσεις χωρίς την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου θα ήταν έξι και τρεις άμισθες.Το 2012 έκλεισε με οκτώ
αντιδημάρχους.

Χωρίς να προκύπτει κάποια πληροφορία για τους λόγους της παραίτησης, ο περιφερειακός
σύμβουλος της «Αξιοβίωτης Ανάπτυξης Ηπείρου» του περιφερειάρχη Αλέξανδρου
Καχριμάνη, ο γνωστός χειρουργός Γιώργος Μπαλτογιάννης, υπέβαλλε την τελευταία μέρα
του 2012 την παραίτηση του. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης
Λάζος.
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