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Έλλειψη πόρων βασικό και καθολικό
εμπόδιο
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την κα-
ταγραφή των προβλημάτων που έγινε σ΄ ένα
μικρό δείγμα Καποδιστριακών δήμων της
χώρας. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται,
σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, δεν εί-
ναι καθόλου ενθαρρυντική και αυτό γιατί τα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
είναι τεράστια και δημιουργούν δυσκολίες
στην επιτέλεση του έργου τους. 
Από την Θράκη και την Ήπειρο έως την
Θεσσαλία και από την Πελοπόννησο μέχρι
την Κρήτη, η εικόνα των προβλημάτων παρά
τη διαφορετική γεωγραφική θέση
των δήμων, είναι ίδια. 
Πάντως οι δήμαρχοι συμφωνούν
πως σήμερα η κατάσταση των ΟΤΑ
είναι καλύτερη από ότι πριν τον
Καποδίστρια, ωστόσο απαιτείται
οικονομική στήριξη ώστε να γίνουν
βιώσιμοι και να αποκτήσουν δυνα-
τότητα επίλυσης των καθημερινών
τους προβλημάτων. Σε περίπτωση
που συνεχιστεί η υπάρχουσα κατά-
σταση, χωρίς τεχνικές υπηρεσίες,
χωρίς μελέτες, χωρίς προσωπικό
και κατά συνέπεια χωρίς έργα, τό-
τε, όπως λένε, οι Καποδιστριακοί
θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο
σημερινό «μετέωρο βήμα».

Απόσχιση αλλά και δεύτερος 
«Καποδίστριας»
Η έλλειψη πόρων είναι το βασικό
εμπόδιο που καλούνται καθημερινά
να προσπεράσουν οι Καποδιστρια-

κοί δήμοι, ωστόσο βαρύνουσας σημασίας εί-
ναι τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες
που προκύπτουν από την διοικητική διαίρε-
ση σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Μάλι-
στα αρκετοί δήμαρχοι σημειώνουν ότι τα πε-
ρισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τον
μεγάλο αριθμό των δήμων και για το σκοπό
αυτό προτείνουν την εφαρμογή 2ου Καποδί-
στρια, ο οποίος θα οδηγήσει σε μικρότερο
και ευέλικτο αριθμό ΟΤΑ.  
Το Βραχάσι Λασιθίου ίσως είναι η πιο γνω-
στή και χαρακτηριστική περίπτωση, δεν λεί-
πουν όμως κι άλλες περιοχές που προβάλ-
λουν το αίτημα της «απόσχισης» και της συ-

νένωσης με άλλους δήμους είτε για λόγους
ιστορικούς, τοπικούς είτε οικονομικούς. 
Έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του Καποδί-
στρια, οι αντιδράσεις που υπήρξαν με αφορ-
μή τις αναγκαστικές συνενώσεις μπορεί να
κόπασαν ωστόσο δεν εξαλείφθηκαν. «Το γε-
γονός ότι δεν ακούγονται δε σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν», σημειώνουν χαρακτηριστικά το-
πικοί άρχοντες που ζουν από κοντά τα προ-
βλήματα του Καποδίστρια. Απλώς όπως υ-
ποστηρίζουν, στην παρούσα φάση τα οικο-
νομικά προβλήματα αναδεικνύονται ως τα
σημαντικότερα. 

Πρ. Παυλόπουλος: Οι δυσλειτουργίες
μετά τη ψήφιση του νέου Κώδικα

Ο υπουργός Εσωτερικών
Προκόπης Παυλόπουλος μι-
λώντας για τα προβλήματα
των Καποδιστριακών δήμων
στο τακτικό συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ στο Ηράκλειο, πα-
ρέπεμψε στις δηλώσεις του

Ηέλλειψη υποδομών, πόρων και κατά συνέπεια ανθρώπινου δυναμικού, «μαραζώ-
νει» και οδηγεί σε αδιέξοδο τους Καποδιστριακούς δήμους, οι οποίοι αδυνατούν
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.  Τα προβλήματα των

Καποδιστριακών δήμων, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, εμποδίζουν τη λειτουρ-
γία βασικών υπηρεσιών και δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην επίλυση των καθη-
μερινών ζητημάτων που ανακύπτουν.  Την ίδια στιγμή χάνουν ευκαιρίες αξιοποίησης και
απορρόφησης κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ, ένα ακόμη εμπόδιο για την ανάπτυξή τους. 
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πρωθυπουργού ότι δηλαδή συγκεκριμένες
περιπτώσεις δυσλειτουργιών θα εξεταστούν
ξεχωριστά αμέσως μετά την ολοκλήρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  Ο κ.
Πρ. Παυλόπουλος διευκρίνισε πως οι διαδι-
κασίες για την επίλυση των προβλημάτων θα
γίνουν μετά τον Κώδικα με συγκεκριμένες
νομοθετικές ή άλλες θεσμικές παρεμβάσεις,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως διαφορετικό
είναι το ζήτημα των δημοψηφισμάτων για
θέματα που αφορούν τοπικές υποθέσεις - τα
οποία μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο
του Κώδικα - και διαφορετικό είναι το ζήτη-
μα της επίλυσης των προβλημάτων του Κα-
ποδίστρια σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και την ήδη διαμορφωμένη κατάστα-
ση. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι οι
δήμαρχοι που βλέπουν με επιφυλακτικότητα
το ενδεχόμενο νομοθετικών ρυθμίσεων για
την αντιμετώπιση  δυσλειτουργιών, υποστη-
ρίζοντας πως αν δοθούν λύσεις σε μεμονω-
μένες περιπτώσεις τότε θα ανοίξουν «οι α-
σκοί του Αιόλου», ξεσηκώνοντας και άλ-
λους δήμους που θέλουν να αυτονομηθούν ή
να συνενωθούν σε άλλους ΟΤΑ.

Π. Κουκουλόπουλος: Ο «Καποδί-
στριας» είναι ένα παιδί που αφέθηκε να
μεγαλώσει μόνο του

Αναφορικά με τα προβλήμα-
τα των Καποδιστριακών δή-
μων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ
κ. Πάρις Κουκουλόπουλος υ-
πογράμμισε πως «κάθε συζή-
τηση για τον Καποδίστρια
πρέπει να έχει ως αφετηρία
μια αναντίρρητη αλήθεια ότι

παρά τα πολλά και εντοπισμένα προβλήματα
η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς καλύτερη
από ότι πριν το Καποδίστρια». 
Στην κατεύθυνση αυτή και με βάση αυτήν
τη συγκεκριμένη οπτική, η  ΚΕΔΚΕ, απά-
ντησε στο υπουργείο Εσωτερικών, πως ενδε-
χόμενες αλλαγές στο χάρτη του Καποδίστρια
σε μεμονωμένες περιπτώσεις και με ευθεία
νομοθετική ρύθμιση, καλό είναι να γίνουν
μόνο μετά από τη γνώμη της ΚΕΔΚΕ. 
«Δεν ωφελεί κανέναν να ανοίξει μια συζήτη-
ση στο όνομα των διορθωτικών κινήσεων
γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα έχει σο-
βαρό ενδιαφέρον η συζήτηση για το παρόν
και το μέλλον του θεσμού στην κατεύθυνση
ακόμα πιο ισχυρών ΟΤΑ πρώτου βαθμού»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουκουλόπου-

λος,  ο οποίος αναφερόμενος στα προβλήμα-
τα των Καποδιστριακών δήμων τόνισε τα ε-
ξής: «Το βασικό είναι λειτουργικό και συ-
γκεκριμένα η αδυναμία συγκρότησης στοι-
χειωδών υπηρεσιών που καθιστά πολλούς α-
πό αυτούς ουσιαστικά δήμους δεύτερης τα-
χύτητας. Φυσική συνέπεια αυτής της αδυνα-
μίας και η οποία είναι αντικειμενική και δεν
αφορά τις ικανότητες των δημοτικών αρχό-
ντων, είναι η αδυναμία αξιοποίησης μιας
σειράς δυνατοτήτων και ευκαιριών με πιο ο-
ρατή και γνωστή αυτή του Γ΄ ΚΠΣ.
Ένα μεγάλο μέρος των Καποδιστριακών δή-
μων της χώρας είναι κυριολεκτικά αποκλει-
σμένο από τις διαδικασίες του Γ΄ ΚΠΣ λόγω
αντικειμενικών αδυναμιών. Δεν αναφέρομαι
στο οικονομικό πρόβλημα, γιατί είναι ένα
ζήτημα που αφορά όλους ανεξάρτητα τους
ΟΤΑ. Προφανώς για τους Καποδιστριακούς
δήμους οι οδυνηρές συνέπειες αυτού του
προβλήματος είναι οξύτερες. Γι΄ αυτό το λό-
γο και είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας
για άμεση υλοποίηση του προγράμματος
«Θησέας». 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι υ-
πάρχουν κι άλλα προβλήματα  στον Καποδί-
στρια, με βασικότερο το αδιαμφισβήτητο ή
μη της έδρας. Εκεί όπου υπάρχουν τέτοια
προβλήματα είναι σε δεύτερη μοίρα όλα τα
προηγούμενα. Πιστεύω ότι ο Καποδίστριας
είναι ένα παιδί που κυριολεκτικά αφέθηκε
να μεγαλώσει μόνο του. Και αυτή η κατά-
σταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο». 

«Περιήγηση» στα προβλήματα του
Καποδίστρια
Τα προβλήματα είναι αμέτρητα ακόμα και
στους οργανωμένους δήμους. Ωστόσο μεγε-
θύνονται εκεί όπου η έδρα δεν είναι αδιαμ-
φισβήτητη. Ούτως ή άλλως η έλλειψη πό-
ρων παραμένει «αγκάθι» στον αγώνα για τη
βιωσιμότητά τους. Μια εικόνα δίνουν οι δή-
μαρχοι των παρακάτω Καποδιστριακών δή-
μων:

Γιάννης Κουράκης, πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ηρακλείου: Οι δήμοι δεν μπορούν να
πληρώσουν λογαριασμούς

Η έλλειψη οικονομικών πό-
ρων, σύμφωνα με τον δήμαρ-
χο Ηρακλείου και πρόεδρο
της ΤΕΔΚ κ. Γιάννη Κουρά-
κη, είναι η «πηγή του κακού»
για τα προβλήματα των είκο-

σι έξι Καποδιστριακών δήμων του νομού.
Ως λύση, ο δήμαρχος Ηρακλείου προτείνει
ένα νέο Καποδίστρια προκειμένου να εξετα-
στούν οι περιπτώσεις δήμων που δεν είναι
βιώσιμοι είτε γιατί είναι μικροί σε έκταση
και πληθυσμό είτε για άλλους σοβαρούς λό-
γους που εμποδίζουν τη βιωσιμότητά τους. 
Το βασικό ωστόσο πρόβλημα, είναι το οικο-
νομικό. «Από εκεί ξεκινούν όλα. Χωρίς πό-
ρους οι δήμοι δεν μπορούν να οργανώσουν
τις απαραίτητες υπηρεσίες και κατά συνέ-
πεια δεν μπορούν να συντάξουν μελέτες και
να ενταχθούν σε προγράμματα, προκειμένου
να υλοποιηθούν έργα για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής», τόνισε ο κ. Κουράκης
συμπληρώνοντας πως αυτήν ακριβώς την ει-
κόνα παρουσιάζουν οι περισσότεροι δήμοι
του νομού. «Η κατάσταση είναι τραγική. Οι
δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις
ανελαστικές τους δαπάνες. Δεν έχουν να
πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς και τα
τρέχοντα έξοδα. 
Μάλιστα η ΔΕΗ έχει αποστείλει έγγραφο
στους δήμους προειδοποιώντας ότι θα προ-
βεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης», υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ηρακλείου.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε, σύμφωνα με
τον κ. Κουράκη όταν σταμάτησε το ΕΠΤΑ
το οποίο ήταν μια «ανάσα» για τους Καποδι-
στριακούς δήμους. «Όταν σταμάτησαν οι
πόροι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα
προβλήματα διογκώθηκαν. Στην κατεύθυνση
αυτή, η ΤΕΔΚ Ηρακλείου αποφάσισε να
προχωρήσει σε σειρά κινητοποιήσεων στην
περίπτωση που δε δοθούν σαφείς απαντή-
σεις στα αιτήματά μας. Διεκδικούμε περισ-
σότερους πόρους και από τους ΚΑΠ και από
τη ΣΑΤΑ, άμεση απόδοση των παρακρατη-
θέντων, άμεση έναρξη του προγράμματος
«Θησέας» και την υποστήριξη των δήμων
κυρίως με επιστημονικό προσωπικό».

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, δήμαρχος
Αρκαλοχωρίου:  Η γεώτρηση έμεινε
στη μέση γιατί τέλειωσαν τα κονδύλια
Χαρακτηριστικό Καποδιστριακό δήμο απο-
τελεί το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου στο οποίο
έχουν συνενωθεί 14 δημοτικά διαμερίσματα
(συνολικά 42 χωριά). Ο δήμαρχος της περιο-
χής Χαράλαμπος Γιαννόπουλος σημειώνει
πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλ-
λειψη υποδομών με αποτέλεσμα ο δήμος να
μη μπορεί να ασκήσει ούτε καν τις βασικές
αρμοδιότητες (π.χ. ύδρευση, άρδευση). «Οι
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χρηματοδοτήσεις δίνονται με το σταγονόμε-
τρο στους δήμους ιδίως τους επαρχιακούς,
όπου ο πληθυσμός είναι λίγος συγκριτικά με
τις πόλεις. Τα προβλήματα όμως των επαρ-
χιακών δήμων είναι μεγαλύτερα από αυτά
των αστικών. 
Καταλαβαίνουμε επομένως ότι τα πληθυ-
σμιακά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η
κατανομή των πόρων, δεν είναι και τα δι-
καιότερα», τονίζει ο δήμαρχος Αρκαλοχωρί-
ου. Εξηγώντας τα προβλήματα του Καποδι-
στριακού δήμου ανέφερε ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα τις δυσκολίες που συναντά στην
άσκηση βασικών αρμοδιοτήτων: «Το βασικό
πρόβλημα είναι ότι ο δήμος δεν μπορεί να ε-
ξασφαλίσει την ανταποδοτικότητα των υπη-
ρεσιών. Για να συντηρήσουμε τα δίκτυα ύ-
δρευσης, για να ανανεώσουμε το στόλο κα-
θαριότητας ή για να αντεπεξέλθουμε στα
λειτουργικά έξοδα πρέπει να κάνουμε γεν-
ναίες αυξήσεις. Όμως οι κάτοικοι στην
πλειοψηφία τους είναι συνταξιούχοι και φυ-
σικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια
τέτοια κίνηση. 
Για παράδειγμα τα απορριμματοφόρα των ε-
παρχιακών δήμων έχουν μεγαλύτερες φθο-
ρές από ότι εκείνα των αστικών. Για να μα-
ζέψουμε τα σκουπίδια από το πιο απομακρυ-
σμένο οικισμό, το όχημα θα διανύσει 75 χι-
λιόμετρα επαρχιακού δρόμου. Ένα άλλο πα-
ράδειγμα, είναι ότι το Αρκαλοχώρι έχει 37 ε-
σωτερικά δίκτυα ύδρευσης καθώς και 40
χλμ. εξωτερικού δικτύου, το οποίο θέλει συ-
νεχή επίβλεψη και συντήρηση. Την ίδια
στιγμή το νερό δεν επαρκεί για την κάλυψη
των αναγκών των κατοίκων ενώ χαρακτηρι-
στικό είναι ότι 12 χωριά παίρνουν νερό από

πηγάδι. Πως να προχωρήσουμε σε έργα όταν
δεν έχουμε πόρους; Κάναμε μια γεώτρηση, η
οποία έμεινε στη μέση γιατί τελείωσαν τα
κονδύλια. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και με
την άρδευση. Δεν χρηματοδοτούμαστε επαρ-
κώς με αποτέλεσμα να μη γίνεται αναδιάρ-
θρωση των καλλιεργειών και κατά συνέπεια
να μην μπορεί να βελτιωθεί το εισόδημα των
γεωργών.
Επίσης, το 50% των πόρων του δήμου πη-
γαίνει στην συντήρηση των δρόμων κάτι που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επικοι-
νωνία των χωριών».

Δημήτρης Καστρινάκης, πρόεδρος
ΤΕΔΚ Λασιθίου: Πρέπει να δοθούν
χρήματα για να τονωθεί ο Καποδί-
στριας
Πολλά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν
την τοπική κοινωνία με το σημαντικότερο
αυτό που αφορά στο Βραχάσι. Το αίτημα
των κατοίκων του Βραχασίου και της Μίλα-
του να «αποσχιστούν» από το δήμο Νεάπο-
λης και να συστήσουν δικό τους δήμο, προ-
καλεί «πονοκέφαλο», στις τοπικές αρχές αλ-
λά και στις εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου
Εσωτερικών.  
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης και
πρόεδρο της ΤΕΔΚ Λασιθίου κ. Δημήτρη
Καστρινάκη, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο
και για το σκοπό απαιτούνται λεπτοί χειρι-
σμοί. «Η λύση πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά
και να ληφθούν υπόψη όλα τα ενδεχόμενα.
Είναι γνωστό πλέον ότι η κατάσταση στο
Βραχάσι είναι έκρυθμη. Ωστόσο οι αρμόδιοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση

που ικανοποιήσουν το αίτημα των
κατοίκων τότε θα «ανοίξουν οι ασκοί
του Αιόλου» παρασύροντας και άλ-
λους δήμους να διεκδικήσουν την α-
νεξαρτητοποίησή τους. Ο καθένας
θέλει το χωριό του να γίνει δήμος,
προβάλλοντας ως επιχειρήματα, την
ιστορία του τόπου του, το όνομα ή α-
κόμα και την οικονομική του ανεξαρ-
τησία», τονίζει ο κ. Καστρινάκης
προσθέτοντας πως το Βραχάσι δεν εί-
ναι η μοναδική περίπτωση περιοχής
στο νομό που επιθυμεί την ....απόσχι-
ση. Ανάλογο αίτημα προβάλλει και η
Ελούντα με το επιχείρημα ότι είναι ι-
στορική και οικονομικά ανεξάρτητη
περιοχή. Για το σκοπό αυτό ζητά να
φύγει από το δήμο Αγίου Νικολάου

και να συστήσει δήμο μαζί με τη Σχινιά,
Βρουχά και Λούμα. Ίδια τακτική ακολου-
θούν επίσης η Κριτσά, το Καλό Χωριό και η
Κρούτσα, που δηλώνουν επιθυμία να συ-
γκροτήσουν δικό τους δήμο. «Εκτός όμως α-
πό τα προβλήματα που προκύπτουν από τη
διοικητική διαίρεση το οικονομικό παραμέ-
νει το βασικό που μας δημιουργεί εμπόδια
στην άσκηση των βασικών αρμοδιοτήτων
μας.  Χωρίς χρήματα δεν μπορούν να γίνουν
έργα. Πρέπει κάποια στιγμή οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις να κατανοήσουν ότι πρέπει να
δώσουν χρήματα ώστε να τονωθεί ο Καποδί-
στριας και να βγει από το αδιέξοδο η επαρχί-
α», καταλήγει ο δήμαρχος Νεάπολης. 

Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης πρόεδρος
ΤΕΔΚ Ιωαννίνων: Χρειαζόμαστε νέο
σχήμα με μεγαλύτερες δημοτικές ενό-
τητες
Σοβαρά είναι τα προβλήματα των είκοσι
οκτώ Καποδιστριακών δήμων και των δέκα
τεσσάρων κοινοτήτων του νομού, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ και δήμαρχο Κό-
νιτσας Πρόδρομο Χατζηεφραιμίδη. Συγκε-
κριμένα ο ίδιος σημειώνει: «Η αντιμετώπιση
των προβλημάτων της καθημερινότητας γί-
νεται μετ΄ εμποδίων. Όταν δεν υπάρχουν ορ-
γανωμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα
καθαριότητας, ύδρευσης και οι αποστάσεις
των χωριών από την έδρα του δήμου είναι
μεγάλες, τότε είναι δύσκολη η αντιμετώπιση
των προβλημάτων με τα πενιχρά μέσα που
διαθέτουν οι δήμοι. Την ίδια στιγμή ο δήμος
δεν έχει άμεση επαφή με τα χωριά λόγω των
μεγάλων αποστάσεων κάτι που έχει ως απο-
τέλεσμα να καθυστερεί η αντιμετώπισή του
οποιοδήποτε προβλήματος που προκύπτει.
Βέβαια το σημαντικότερο απ΄ όλα είναι η
έλλειψη πόρων. Η πολιτεία πρέπει να κατα-
νοήσει ότι οι πολίτες των χωριών αυτών -ιδί-
ως της Ηπείρου- ζουν κάτω από δύσκολες
συνθήκες και για το λόγο αυτό χρειάζονται
συνεχή στήριξη». Αναφερόμενος στην έλλει-
ψη πόρων ο δήμαρχος Κόνιτσας τόνισε την
ανάγκη της «κατοχύρωσης στάνταρ πόρων
από τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ» και αυτό για-
τί όπως σημείωσε «η κατανομή των πόρων
βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων δεν εί-
ναι η δικαιότερη τακτική. Όλοι καταλαβαί-
νουμε πως άλλες ανάγκες έχει μια κωμόπολη
10.000 κατοίκων και άλλες φυσικά ένας Κα-
ποδιστριακός δήμος με τον ίδιο πληθυσμό
κατοίκων.  Άλλωστε στους Καποδιστρια-
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κούς δήμους τα έσοδα από τα ανταποδοτικά
τέλη δεν καλύπτουν τα έξοδα των συγκεκρι-
μένων υπηρεσιών. Αν εφαρμόσουμε πραγ-
ματικά την ανταπόδοση τότε θα ανέβει το
κόστος των υπηρεσιών κι αυτό δεν το επιθυ-
μεί κανείς. Σημαντικές δυσκολίες επίσης συ-
ναντάμε και στη συντήρηση του οδικού δι-
κτύου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται συνε-
χώς σε καλή κατάσταση ώστε να εξασφαλί-
ζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία των χω-
ριών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους
που τα πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υ-
λοποιείται με δυσκολία. Για όλους αυτούς
τους λόγους που ανέφερα πιστεύω ότι απαι-
τείται ένα νέο σχήμα που θα μας οδηγήσει
σε μεγαλύτερες δημοτικές ενότητες, οι οποί-
ες θα είναι σωστά οργανωμένες και στελε-
χωμένες με το κατάλληλο προσωπικό ».

Μηνάς Ντουμάζιος, δήμαρχος Φιλια-
τών Θεσπρωτίας: 7 στους 10 δημότες
άνεργοι σε 78 χωριά με  500 χιλιόμετρα
οδικό δίκτυο
Ο μεγαλύτερος σε έκταση Καποδιστριακός
δήμος, οι Φιλιάτες, δεν εξαιρείται από τον
κυκεώνα των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι υπόλοιποι ΟΤΑ. Αντίθετα εδώ, οι
δυσκολίες αυξάνονται καθώς η περιοχή μα-
στίζεται από ανεργία, που οδηγεί ολοένα και
περισσότερους κατοίκους στη μετανάστευ-
ση.  Ο δήμος έχει 42 δημοτικά διαμερίσματα
και συνολικά 78 χωριά, ενώ ο πληθυσμός
του ανέρχεται συνολικά στα 8.500 άτομα. Ο
δήμαρχος Φιλιατών κ. Μηνάς Ντουμάζιος
τονίζει πως όλα τα προβλήματα ξεκινούν α-
πό την έλλειψη πόρων, ενώ ειδικά στην πε-
ριοχή του οι δυσκολίες οφείλονται στην κα-
κή διοικητική διαίρεση. «Για παράδειγμα η
Καλλιθέα είναι το  πιο απομακρυσμένο χω-
ριό το οποίο απέχει από τις Φιλιάτες 45 χι-
λιόμετρα. 
Οι κάτοικοι του χωριού για να μεταβούν
στην έδρα του δήμου χρειάζονται περισσό-
τερο από μιάμιση ώρα. Το μοναδικό μέσο εί-
ναι ένα πούλμαν του ΚΤΕΛ, τα δρομολόγια
του οποίου είναι αρκετά αραιά. Με δεδομέ-
νη αυτήν την κατάσταση πώς να αντεπεξέλ-
θουμε στις απαιτήσεις του τόπου, χωρίς τους
πόρους που απαιτούνται για να προχωρή-
σουμε σε υποδομές, ώστε να καλυτερεύσου-
με τη ζωή των κατοίκων;  Οι τεχνικές υπη-
ρεσίες, και το κατάλληλο προσωπικό είναι
είδη πολυτελείας. Ένα ακόμη χαρακτηριστι-
κό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Καπο-

διστριακοί είναι ότι η έδρα του δήμου χωρίς
τις απαραίτητες υποδομές, δεν έχει πλήρη
και σαφή εικόνα για την περιοχή. Για παρά-
δειγμα, μπορεί να γίνει μια κατολίσθηση, η
οποία να αποκλείσει ένα δρόμο. Αυτό μπο-
ρεί να συμβεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά
σημεία. Ωστόσο ο δήμος δεν έχει τον μηχα-
νισμό για να επέμβει και να αποκαταστήσει
τη ζημιά. Από την άλλη ο δήμος έχει στην
αρμοδιότητά του 500 χιλιόμετρα επαρχιακού
δικτύου, το οποίο πρέπει να συντηρεί ώστε
να μην υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία
των χωριών. Ωστόσο και αυτό είναι ένα βα-
σικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθώς
δεν επαρκούν οι πόροι. Πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη ότι είμαστε ορεινός δήμος όπου η α-
νεργία εξελίσσεται πλέον σε μάστιγα, αφού
οι 7 στους 10 αναζητούν εργασία. Γι΄ αυτό
και οι περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν τον
τόπο. Η μόνη παραγωγή που αποτελεί κίνη-
τρο είναι η κτηνοτροφία, αλλά και αυτή σε
ερασιτεχνικό επίπεδο. Με δεδομένη αυτήν
την κατάσταση ο δήμος δεν μπορεί να αντε-
πεξέλθει καθώς εκτός από τις κρατικές χρη-
ματοδοτήσεις δεν έχει δικά του έσοδα. Κι
αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στην οργάνωση
των υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να επιβάλ-
λουμε αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη, α-
φού στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι είναι
χαμηλού εισοδήματος» ανέφερε ο δήμαρχος
Φιλιατών και καταλήγοντας  τόνισε πως «α-
παιτείται ιδιαίτερη εύνοια σε δήμους που α-
ντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα είτε αυ-
τά οφείλονται στην κακή διοικητική διαίρε-
ση είτε στην έλλειψη πόρων».

Γρηγόρης Τζότζολας, πρόεδρος ΤΕΔΚ
Έβρου: Δεν έχουμε μέσα και πόρους
για υπηρεσίες στους πολίτες
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι Καποδι-
στριακοί δήμοι της περιοχής, σύμφωνα με
τον δήμαρχο Ορεστιάδας και πρόεδρο της
ΤΕΔΚ κ. Γρηγόρη Τζότζολα, δεν διαφέρει
από εκείνη που παρατηρείται στους υπόλοι-
πους ΟΤΑ της χώρας. «Η οργάνωση είναι
ελλιπής. Δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες
κι αν υπάρχουν είναι στελεχωμένες με έναν
γεωπόνο, ο οποίος κάνει όλες τις δουλειές.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είναι να
μην μπορούν οι δήμοι να ενταχθούν σε διά-
φορα προγράμματα που τρέχουν και κατά
συνέπεια να χάνονται ευκαιρίες ανάπτυξης
της επαρχίας», αναφέρει χαρακτηριστικά
δήμαρχος Ορεστιάδας, ο οποίος παράλληλα

δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα τερά-
στια προβλήματα που προκύπτουν στις υπη-
ρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότη-
τας. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει η κατάστα-
ση δεν βελτιώνεται, αντίθετα χειροτερεύει.
Δεν έχουμε τα μέσα και τους πόρους ώστε
να παράσχουμε σωστές υπηρεσίες στους δη-
μότες. Επιπροσθέτως δεν μπορούμε να επι-
βάλλουμε αυξήσεις καθώς το εισόδημα των
κατοίκων δεν είναι υψηλό, αφού στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στην γεωργία. Επιπλέον
και η ανεργία κινείται στην περιοχή σε υψη-
λά επίπεδα. Πιστεύω ότι με τον Καποδίστρια
τα χωριά αδικήθηκαν κι αυτό γιατί πριν εί-
χαν λίγους πόρους που όμως ήταν δικοί τους
και τους χειρίζονταν οι ίδιοι. Τώρα το μεγα-
λύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων πηγαί-
νει στις μεγαλουπόλεις. 
Για το λόγους αυτούς, δεν διαφωνώ με τα ό-
σα δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, ότι δη-
λαδή μετά τον Κώδικα θα εξεταστούν οι πε-
ριπτώσεις δήμων στις οποίες διαπιστώνονται
δυσλειτουργίες. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν
να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις και πι-
στεύω ακόμα ότι κάποιες κοινότητες θα
μπορούσαν να διατηρήσουν το χρώμα, την
ταυτότητά τους και να μην αφομοιωθούν». 

Γιάννης Λυμπέρης, πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ηλείας: Λιγότεροι οι δήμοι, σωστά ορ-
γανωμένοι και βιώσιμοι
Λιγότεροι δήμοι, σωστά οργανωμένοι και
βιώσιμοι, θα ήταν η λύση στην αδιέξοδη κα-
τάσταση που βρίσκονται σήμερα οι ΟΤΑ
σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ηλείας
και δήμαρχο Αμαλιάδας κ. Γιάννη Λυμπέρη.
«Ο Καποδίστριας ήταν ένα πολύ μεγάλο βή-
μα, το ζητούμενο τώρα είναι αν θέλουμε να
πάμε παραπέρα ή να μείνουμε στάσιμοι. Το
πρόβλημα ξεκίνησε από τη διοικητική διαί-
ρεση, η οποία έφερε περισσότερους δήμους
από αυτούς που τελικά απαιτούνται»,ση-
μειώνει ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ εκφράζοντας
την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι
«δεν προχώρησαν οι Συμπολιτείες οι οποίες
θα θεράπευαν το πρόβλημα που δημιούργη-
σε η πολυάριθμη χωροθέτηση δήμων με τον
Καποδίστρια. Αυτήν την περίοδο όλοι έχου-
με την αίσθηση ότι πλανάται ο Καποδί-
στριας Νο 2 χωρίς ωστόσο να παίρνει κανείς
την πολιτική απόφαση να προχωρήσει σε
δραστικές λύσεις».
Παράλληλα ο κ. Λυμπέρης σημείωσε ότι α-
παιτούνται αποφάσεις που θα οδηγήσουν
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στην ύπαρξη βιώσιμων δήμων, οι οποίοι θα
έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν τα καθη-
μερινά προβλήματα που προκύπτουν. «Εάν
ωστόσο συνεχιστεί η παραπέρα παραχώρη-
ση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους
πόρους, τότε η Αυτοδιοίκηση θα παραμείνει
στο σημερινό μετέωρο βήμα» υπογράμμισε
χαρακτηριστικά τονίζοντας παράλληλα ότι ο
«μαρασμός θα συνεχίζεται εφόσον οι δήμοι
εξακολουθούν να μην έχουν τεχνικές υπηρε-
σίες που θα επικαιροποιούν τα έργα, θα προ-
χωρούν σε μελέτες και θα επιβλέπουν την ε-
ντός χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεση των έρ-
γων. Οι νέες αρμοδιότητες που έρχονται με
τα αντίστοιχα κοινοτικά προγράμματα δεν
θα μπορούν να υλοποιηθούν. Για όλους αυ-
τούς τους λόγους και για ακόμη περισσότε-
ρους είναι επιτακτική ανάγκη η μεταφορά
πόρων στην Αυτοδιοίκηση. Είναι άλλωστε
συνταγματική επιταγή ότι η μεταφορά αρμο-
διοτήτων πρέπει να γίνεται με τους αντίστοι-
χους πόρους. Πρέπει να ισχύσει και στην
Ελλάδα δεσμευτικά, ώστε να μπορέσει η
Τ.Α να συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου
με το μερίδιο που της αναλογεί».
Την ίδια στιγμή ο κ. Λυμπέρης εξέφρασε
την αντίθεσή του με το ενδεχόμενο μεμονω-
μένων ρυθμίσεων. «Κάτι τέτοιο θα έφερνε
δυσάρεστα αποτελέσματα αφού πιστεύω ότι
θα «άνοιγε τους ασκούς του αιόλου». Το θέ-
μα θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί συνολικά.
Για παράδειγμα στο νομό Ηλείας οι δήμοι
είναι 22, ενώ δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν
τους δέκα.  Γι΄ αυτό και απαιτείται επαναχω-
ροθέτηση των δήμων σε γεωγραφικές ενότη-
τες που θα έχουν λειτουργικότητα και μέλ-
λον».
Ο  κ. Λυμπέρης  χαρακτήρισε απελπιστική
την κατάσταση των μικρών δήμων του νο-
μού σημειώνοντας στο σημείο αυτό, ότι χά-
θηκαν πολλές ευκαιρίες με το ΕΠΤΑ. «Δεν
μπορεί κανείς να πει με σιγουριά αν τα κον-

δύλια που δόθηκαν απορροφήθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο. Όταν δεν έχουν οι δήμοι
διοικητικό μηχανισμό πώς να προχωρήσουν
και πώς να εξελιχθούν. Ακόμα και η Αμα-
λιάδα που έχει 20.000 πληθυσμό τώρα οργα-
νώνει τις τεχνικές της υπηρεσίες. Ιδιαίτερη
μέριμνα πρέπει να δοθεί στους ορεινούς δή-
μους, όπου οι εκτάσεις είναι τεράστιες και οι
συνθήκες δύσκολες».
Καταλήγοντας ο κ. Λυμπέρης σημείωσε πως
η σημερινή κατάσταση σε σχέση με την
προηγούμενη, είναι σαφέστατα καλύτερη:
«Σήμερα έχουμε 22 δήμους σε αντίθεση με
τους 280 που είχαμε πριν από τον Καποδί-
στρια. Έχει εκλείψει ο κατακερματισμός, έ-
χουν δρομολογηθεί έργα που εξυπηρετούν
τους κατοίκους. Το σημαντικό είναι η εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία να καταλάβει ότι το
μέλλον είναι η Τ.Α στην οποία πρέπει να
δώσει με θάρρος τα αντίστοιχα κονδύλια για
να αποδώσει».

Κωνσταντίνος Τζανακούλης, πρόεδρος
ΤΕΔΚ Λάρισας: Πρέπει να εφεύρουμε
το δεύτερο Καποδίστρια

Τα προβλήματα στους 28 δή-
μους και τις τρεις κοινότητες
του νομού Λάρισας έχουν
αρχίσει να διογκώνονται,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΤΕΔΚ και δήμαρχο Λάρισας
Κωνσταντίνο Τζανακούλη. Η
έλλειψη πόρων δεν επιτρέπει

στους δήμους να στελεχώσουν τις υπηρεσίες
και παραμένουν ανοχύρωτοι χωρίς μέλλον
για ανάπτυξη. Η κατάσταση θα μπορούσε να
ήταν καλύτερη, όπως υποστηρίζει ο κ. Τζα-
νακούλης στην περίπτωση που ο αριθμός
των δήμων, ήταν μικρότερος. «Είχα ταχθεί
από την αρχή υπέρ του Καποδίστρια, ο θε-
σμός του οποίου ήταν  επιτυχημένος. Πι-
στεύω όμως ότι θα απέδιδε τα μέγιστα εάν η

διοικητική διαίρεση γινόταν με τέτοιο τρόπο
ώστε να είχαμε μικρότερο αριθμό δήμων»
τονίζει χαρακτηριστικά τονίζοντας παράλλη-
λα την ανάγκη της ενίσχυσης των Καποδι-
στριακών δήμων. «Αν δεν γίνει δεύτερος
Καποδίστριας, πρέπει να βρούμε σχήματα
τέτοια που θα ενδυναμώσουν τους δήμους
και θα δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Από
την άλλη, πιστεύω ότι το υπουργείο Εσωτε-
ρικών πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με
την ΚΕΔΚΕ και τις ΤΕΔΚ σε περίπτωση
που προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση, η
οποία θα έχει σκοπό την επίλυση προβλημά-
των ή δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν
Καποδιστριακοί δήμοι». 
Αναφορικά με τα προβλήματα των Καποδι-
στριακών δήμων του νομού Λάρισας ο κ.
Τζανακούλης σημείωσε ότι αυτά πολλαπλα-
σιάστηκαν όταν έφυγε το επιστημονικό προ-
σωπικό με το οποίο είχαν «προικοδοτηθεί»
από την πολιτεία. «Ήταν μια σημαντική ε-
νέργεια, ωστόσο οι επιστήμονες πήγαν σε
μεγάλους δήμους.
Σήμερα η εικόνα που επικρατεί στους μι-
κρούς ΟΤΑ είναι γνωστή. Δεν είναι στελε-
χωμένοι με το απαραίτητο προσωπικό, δεν
μπορούν να κάνουν έργα και φυσικά αντιμε-
τωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν ανα-
σταλτικά για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Σοβαρός λόγος ήταν και το ΕΠΤΑ, το οποίο
δεν λειτούργησε. 
Τώρα με το «Θησέας» νομίζω ότι θα έχουμε
τα ίδια προβλήματα γιατί είναι πολύπλοκο
πρόγραμμα και φοβάμαι ότι δε θα αποδώσει
τα μέγιστα στους δήμους.  Η πολιτεία πρέπει
να αντιληφθεί ότι οι δήμοι θέλουν στήριξη,
ενδυνάμωση. Σε λίγα χρόνια ο κόσμος θα α-
ποφεύγει να ασχολείται με τα κοινά, ενώ ή-
δη αρκετοί αξιόλογοι άνθρωποι εγκαταλεί-
πουν καθώς βλέπουν ότι δεν έχουν την κά-
λυψη της πολιτείας».

ÑÅÐÏÑÔÁÆÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÓ

37ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ
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Ôçò ÁÖÑÏÄÉÔÇÓ  ÊÁÑÉÌÁËÇ  

Οι δήμοι, σύμφωνα με το δεύτερο ενημε-
ρωτικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερι-
κών, καλούνται να καταβάλουν το 1/3 των
χρημάτων που απαιτούνται για την εφαρμο-
γή της μερικής απασχόλησης. 
Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δυσαρέ-
σκεια των αιρετών και την άμεση αντίδρα-
ση της ΚΕΔΚΕ, η οποία με απόφασή της
καλεί τους δήμους να  καθυστερήσουν τις
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με το
καθεστώς της μερικής απασχόλησης, του-
λάχιστον μέχρι να υπάρξει από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών ικανοποιητική απάντηση
ότι δηλαδή, θα καλυφθούν από τον προϋπο-
λογισμό εξ΄ ολοκλήρου οι απαιτούμενες
δαπάνες. 
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουν η εφαρ-
μογή του προγράμματος να ξεκινήσει με
πέντε μήνες καθυστέρηση, δηλαδή από  την
1η Μαΐου 2005, ειδικά για φέτος, έτσι ώστε
να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι νέες εξελίξεις, σύμφωνα με την ΚΕΔ-
ΚΕ, φέρνουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση
τους δήμους, οι οποίοι καλούνται τώρα να
καταβάλλουν περισσότερα από 40 εκατομ-

μύρια ευρώ, από τα ήδη ελλειμματικά τους
ταμεία.  
Αφορμή για τα εμπόδια που δημιουργού-
νται στην εφαρμογή του προγράμματος, ή-
ταν το δεύτερο έγγραφο του υπουργείου Ε-
σωτερικών το οποίο ορίζει τον τρόπο με
τον οποίο οι δήμοι μπορούν να υπολογί-
ζουν τις αποδοχές του προσωπικού μερικής
απασχόλησης και την επιβάρυνση των τα-
μείων τους, ανάλογα με τα προσόντα των
υποψηφίων. 
Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε
ενημερώσει τον περασμένο Δεκέμβριο τους
δήμους ότι τα 2/3 της δαπάνης για την πρό-
σλήψη των μερικώς απασχολούμενων θα
καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και το 1/3 από τους ΟΤΑ. 
Τότε η ΚΕΔΚΕ είχε εκφράσει την αντίδρα-
ση και την ανησυχία της καθώς σύμφωνα
με τους πρώτους υπολογισμούς οι δήμοι,
που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα,
καλούνταν να καταβάλλουν αρκετά εκα-
τομμύρια ευρώ. Παράλληλα σημείωνε πως
η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις
εξαγγελίες της κυβέρνησης, ότι δηλαδή οι
θέσεις θα ήταν 100%  χρηματοδοτούμενες

λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα.  
Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εγκύκλιο
του υπουργείου Εσωτερικών (6178/2-12-
04) η επιχορήγηση ανά άτομο ορίζεται στα
7.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως οικογε-
νειακής κατάστασης, μορφωτικού επιπέ-
δου, προϋπηρεσίας.
Το δεύτερο έγγραφο που εστάλη στα μέσα
Ιανουαρίου, όπως σημειώνει η ΚΕΔΚΕ,
επιβεβαιώνει την αρχική της εκτίμηση ότι
δηλαδή οι δήμοι θα κληθούν να καλύψουν
το 1/3 των δαπανών που απαιτούνται για
την καταβολή των αποδοχών. 
Μετά τις εξελίξεις αυτές, η ΚΕΔΚΕ απέ-
στειλε το έγγραφο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών καθώς και τις παρατηρήσεις της προς
όλες τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοι-
νοτήτων της χώρας προτείνοντας ταυτόχρο-
να να «παγώσουν» τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης του προσωπικού μερικής απασχόλη-
σης.
Στο ενημερωτικό της σημείωμα η ΚΕΔΚΕ
εκτιμά τις τελευταίες εξελίξεις, με την επι-
σήμανση ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύ-
τερο από αυτό που έχει υπολογίζει το υ-
πουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν έχει
συμπεριλάβει κάποια από τα επιδόματα. 
Όπως παρατηρεί η ΚΕΔΚΕ στο τελευταίο
έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών ανα-
φέρεται ότι οι εργαζόμενοι στην μερική α-
πασχόληση δεν δικαιούνται επίδομα απα-
σχόλησης, κίνητρο απόδοσης και επίδομα
ευθύνης. Ωστόσο η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει αντίθε-
τη άποψη και υποστηρίζει ότι οι μερικώς α-

ÑÅÐÏÑÔÁÆ

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

Οι δήμοι καλούνται να καλύψουν το ένα τρίτο των δαπανών

ÖñÝíï 
ðñïôåßíåé 

ÖñÝíï óôç ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç 
ðñïôåßíåé ç ÊÅÄÊÅ

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Αυτοδιοίκηση σχετικά με τη χρηματο-
δότηση της μερικής απασχόλησης. Κι ενώ το πρόγραμμα έχει μπει στην τελική
ευθεία για την εφαρμογή του, νέα «θύελλα» ξέσπασε στους κόλπους των Οργα-

νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να μην καλύ-
ψει το σύνολο της δαπάνης για τις προσλήψεις 12.000 μερικώς απασχολουμένων στους
δήμους.
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πασχολούμενοι δικαιούνται τα συγκεκριμέ-
να επιδόματα. Επιπλέον η ΚΕΔΚΕ στο ενη-
μερωτικό της σημείωμα  διευκρινίζει πως
όσοι από τους δήμους ενδιαφέρονται να
προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού
μερικώς απασχολούμενου, τότε θα πρέπει
να έχουν κάνει σχετική πρόβλεψη της απαι-
τούμενης δαπάνης στους προϋπολογισμούς
τους για το 2005.  

Θ. Νάκος: Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε
100% κάλυψη του κόστους

Από την πλευρά του ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Αθα-
νάσιος Νάκος υπογραμμίζει
ότι η κυβέρνηση δεν είχε υ-
ποσχεθεί ποτέ ότι το κόστος
της μερικής απασχόλησης
θα βάρυνε πλήρως τον κρα-
τικό προϋπολογισμό. Πα-

ράλληλα σημείωσε πως η ένταξη στο πρό-
γραμμα της μερικής απασχόλησης δεν είναι
υποχρεωτική για τους δήμους.
«Από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε
εγγραφεί κονδύλι στον προϋπολογισμό το
οποίο ήταν 6.000 ευρώ ανά εργαζόμενο με
το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.
Εμείς το ανεβάσαμε στα 7.000 ευρώ ανά
εργαζόμενο. Από κει και πέρα οι δήμοι
μπορούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο που
τους αποστείλαμε, να κάνουν τους υπολογι-
σμούς τους για την επιβάρυνση, που θα έ-
χουν ανάλογα με τα προσόντα του κάθε ερ-
γαζόμενου. Για παράδειγμα για έναν μερι-
κώς απασχολούμενο που ανήκει στην κατη-
γορία Υ.Ε. και είναι άγαμος, χωρίς παιδιά,
η επιβάρυνση του δήμου είναι μηδενική.
Για έναν εργαζόμενο της κατηγορίας Π.Ε.
έγγαμο με τρία ανήλικα τέκνα το ετήσιο
κόστος είναι 10.984 ευρώ και η ετήσια επι-
βάρυνση του δήμου είναι 3.984 ευρώ»» τό-
νισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.
Από την πλευρά του ο γραμματέας του Δ.Σ.
της ΚΕΔΚΕ Χρήστος Παλαιολόγος εξέ-

φρασε την αντίθεσή του όσον αφορά τις ε-
ξελίξεις που προέκυψαν σημειώνοντας χα-
ρακτηριστικά: «Ουδέποτε κανείς μας είπε
ότι η μερική απασχόληση θα βαρύνει και τα
ταμεία των δήμων, καθώς θα ήταν υπόθεση
του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η αισιοδοξία μας για την επιτυχή εφαρμο-
γή του προγράμματος, σβήνει σιγά-σιγά
γιατί από δωρεάν που μας είχε υποσχεθεί η
Πολιτεία, τώρα αποδεικνύεται ότι θα μας
κοστίσει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευ-
ρώ. 

Το πρόγραμμα θα είναι σε εξέλιξη μέχρι
τον Ιούνιο του 2006 και οι δήμοι που θα
προσλάβουν άτομα με το καθεστώς της με-
ρικής απασχόλησης, πρέπει να υπολογί-
σουν πρώτα την επιβάρυνση που θα έχουν
για κάθε εργαζόμενο. 
Πάντως τα χρήματα που θα κληθούν να κα-
ταβάλλουν οι δήμοι που θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα θα είναι περισσότερα από
αυτά που εκτιμά το υπουργείο καθώς οι πε-
ρισσότερες θέσεις μερικής απασχόλησης α-
φορούν στις κατηγορίες Τ.Ε και Π.Ε». 

ÌÅÑÉÊÇ  ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÑÅÐÏÑÔÁÆ

Μ ε δεδομένη την επικρατούσα κατάσταση το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ αποφάσισε να
ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών τα εξής:

1. Να καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των
δαπανών που ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ. 
2. Ειδικά για το 2005 οι προσλήψεις να ξεκινήσουν από την 1η Μαΐου και να έ-
χουν 8μηνη διάρκεια και όχι 18μηνη, με την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν και τα
80 εκ. ευρώ, που προβλέπονται στο φετινό κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να
καλυφθούν 100% οι απαιτούμενες δαπάνες. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΚΕ επί της νομοθεσίας, οι δήμοι που θα
προσλάβουν προσωπικό με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης, θα κληθούν
να καταβάλουν περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από τα 80 εκ. ευρώ
που προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα στο έγγραφο 2292/05 του υπουργείου Εσωτερικών -όπως επιση-
μαίνει η ΚΕΔΚΕ- η επιβάρυνση προβλέπεται από μηδενική έως 3.993,56 ευρώ α-
νά εργαζόμενο.  Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία Υ.Ε  η οποία περιλαμβάνει άγα-
μους, χωρίς επίδομα γάμου, τέκνων, χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς υπολογισμό
εργασίας σε βαρέα, θα υπάρχει ετήσια ωφέλεια 11,42 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Επίσης το υπουργείο Εσωτερικών δέχεται ότι η ετήσια επιβάρυνση θα ανέρχεται
3.993,54 ευρώ ανά εργαζόμενο της  κατηγορίας ΠΕ (περιλαμβάνονται έγγαμοι με
3 παιδιά, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς επίδομα ξένης γλώσσας, υπολογιστή κ.α.).
Ωστόσο σύμφωνα με υπολογισμούς της  ΚΕΔΚΕ η επιβάρυνση των δήμων υπο-
λογίζεται ότι θα κυμαίνεται από 200 έως 1.500 ευρώ ετησίως για περιπτώσεις ερ-
γαζομένων χωρίς κανένα προσόν (άγαμος, χωρίς τέκνα) και ανάλογα με την κατη-
γορία (Υ.Ε. ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ). Για περιπτώσεις εργαζομένων με προσόντα (έγγαμοι,
τρία ανήλικα τέκνα, προϋπηρεσία) η επιβάρυνση των ΟΤΑ κυμαίνεται από 500 έ-
ως 4.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία (Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε, Π.Ε).

Ôé æçôÜ ç ÊÅÄÊÅ áðü ôï ÕÐÅÓÄÄÁ

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ
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Ôïõ ÌÁÑÉÏÕ ÄÉÏÍÅËËÇ

Κεντρικά σημεία των αποφάσεων που έλαβε
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ μετά
τη συζήτηση του θέματος ήταν η διατύπωση
αιτήματος για την εξ ολοκλήρου κάλυψη α-
πό το κράτος του κόστους προμήθειας του
απαραίτητου αρχικού εξοπλισμού, του κό-
στους λειτουργίας των τριών σχολών Δημο-
τικής Αστυνομίας που λειτουργούν σήμερα
στη χώρα και το οποίο ανέρχεται στα 7,5 ε-
κατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά και του κό-
στους  της μισθοδοσίας και της ασφάλισης
των δημοτικών αστυνόμων κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης τους. Επίσης, το Δ.Σ. της
ΚΕΔΚΕ ζητά την εξολοκλήρου κάλυψη του
κόστους λειτουργίας της Δημοτικής Αστυ-
νομίας (600 - 700 εκατ. ευρώ ετησίως) από
τον κρατικό προϋπολογισμό για τον πρώτο
και τον δεύτερο χρόνο. Από τον τρίτο χρόνο
και για τη συνέχεια η ΚΕΔΚΕ προτείνει το
κόστος λειτουργίας να καλύπτεται κατά 75%
από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπό-
λοιπο 25% να καλύπτεται απ΄ τους Δήμους.    
Βασικό επιχείρημα της ΚΕΔΚΕ για τις πα-
ραπάνω διεκδικήσεις είναι  πως η ανάληψη
της ευθύνης για τη λειτουργία της Δημοτι-
κής Αστυνομίας αποτελεί στην ουσία μετα-
βίβαση κρατικών αρμοδιοτήτων, που ασκού-
σε μέχρι τώρα η Ελληνική Αστυνομία, προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σαφές ως προς το
σημείο αυτό είναι το άρθρο 102 του Συντάγ-
ματος το οποίο προβλέπει μεταβίβαση των
αναγκαίων πόρων μαζί με τις μεταβιβαζόμε-
νες  αρμοδιότητες. 

Οικονομικά στοιχεία 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Θε-

σμών, όπως κατατέθηκαν και με την εισήγη-
ση του κ. Τζέκη, το κόστος για την αγορά
του απαραίτητου εξοπλισμού,  το κόστος μι-
σθοδοσίας και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα
για ένα Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας με

δύναμη 20 ατόμων καταγράφεται ως εξής: 
Όπως τονίζεται στην απόφαση της ΚΕΔΚΕ
για την αποδοτική λειτουργία της Δημοτικής
Αστυνομίας και προκειμένου να ασκήσει ε-
παρκώς και αποτελεσματικά τα καθήκοντα
της, εξυπηρετώντας τους σκοπούς για τους
οποίους συστάθηκε, θα πρέπει να είναι στε-
λεχωμένη τουλάχιστον με 30 έως 32 άτομα,
δύναμη που κρίνεται επαρκής για Δήμους
μέχρι 30.000 κατοίκους, και να της εξασφα-
λισθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ό-
πως καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα. 

Η εκπαίδευση της δημ. αστυνομίας  
Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Τζέκη
στο είδος και τα αποτελέσματα της εκπαίδευ-
σης που παρέχεται από τις σχολές της Δημο-
τικής Αστυνομίας, αναφορά που ωστόσο,
δεν εισήχθη στην απόφαση του Δ.Σ. της Έ-
νωσης. Συγκεκριμένα, ο κ. Τζέκης ανέφερε
ότι «από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, οι εκπαι-
δευόμενοι  δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το
σκοπό και το ρόλο τους στην υπό εκπαίδευ-
ση αποστολή τους, δεν τους έδωσε εφόδια
κατάλληλα για την αποστολή αυτή και δεν
τους εμφύσησε πνεύμα ένστολης - ενσυνεί-
δητης πειθαρχίας».  Ο κ. Τζέκης, στην εισή-
γηση του, τονίζει πως η εκπαίδευση έγινε α-
πό προσωπικό της ΕΛΑΣ, που έχει ως απο-
στολή της την σύλληψη, την καταστολή και
τις επεμβάσεις. Ωστόσο, όπως τονίζει η Δη-
μοτική Αστυνομία είναι υπηρεσία της επιεί-
κειας χωρίς συλλήψεις και όπλα.  
Τέλος, στην εισήγηση γίνεται αναφορά στην
αναγκαιότητα σύστασης διαδημοτκών δημο-
τικών αστυνομιών, για την καλύτερη αντιμε-
τώπιση των αναγκών των όμορων δήμων.  
Με βάση όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της
ΚΕΔΚΕ αποφάσισε να προτείνει προς το Υ-
ΠΕΣΔΔΑ τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου
επιχειρησιακού σχεδίου για τη λειτουργία
της Δημοτικής αστυνομίας, Επίσης, προτεί-
νει η σύσταση παρατηρητηρίου που σκοπό
θα έχει την παροχή κάθε είδους χρήσιμης
πληροφορίας προς τους Δήμους, προκειμέ-
νου να διευκολυνθούν στην προσπάθεια τους
να συστήσουν υπηρεσίες Δημοτικής Αστυ-
νομίας,
Τέλος, η ΚΕΔΚΕ προτείνει προς τους Δή-
μους που βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο πο-
λεοδομικό συγκροτήματα (π.χ. Δήμοι Ν. Ατ-
τικής και Ν.  Θεσσαλονίκης), καθώς και
στους Καποδιστριακούς Δήμους να επιλέ-
ξουν τη μορφή της Διαδημοτικής συνεργασί-
ας κατά τη συγκρότηση της υπηρεσίας Δη-
μοτικής αστυνομίας.

ÑÅÐÏÑÔÁÆ

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

Με τα ζητήματα της οργάνωσης, της λειτουργίας και του κόστους της Δημοτι-
κής Αστυνομίας ασχολήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, σε συνε-
δρίασή του στις 25 Ιανουαρίου.  Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η εισή-

γηση της Επιτροπής Θεσμών της Ένωσης αλλά και του αντιστράτηγου ε.α της ΕΛΑΣ
Κωνσταντίνου Τζέκη σχετικά με τη μέχρι σήμερα λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας
και τις αναγκαίες παρεμβάσεις - τροποποιήσεις για την εκπλήρωση του ρόλου της.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

×ñçìáôïäüôçóç 
ç ÊÅÄÊÅ

×ñçìáôïäüôçóç áðü
ðñïûðïëïãéóìü æçôÜ  ç ÊÅÄÊÅ
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«Καμπανάκι» εγρήγορσης για τους
δήμους και την απορρόφηση των
κοινοτικών πόρων «χτυπά» στο

μέσο της διαδρομής του Γ' ΚΠΣ και ενόψει
του Δ' ΚΠΣ καθώς, ενώ βάσει του σχεδια-
σμού η Αυτοδιοίκηση εφέρετο ως τελικός
δικαιούχος έργων και δράσεων έως και στο
20% της χρηματοδότησης, μέχρι σήμερα έ-
χει δεσμευτεί μόνο το 8%. 
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
έχουν δεσμεύσει, σε ικανοποιητικό βαθμό,
πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
δεν ξεπερνούν τους 300, γεγονός που σημαί-
νει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ευρύ πεδίο
για την απορρόφηση πόρων, αρκεί οι δήμοι,
που βρίσκονται σήμερα αποκλεισμένοι από
τα Προγράμματα, κυρίως οι μικροί, να ξεπε-
ράσουν τα προβλήματα της υποκειμενικής
δυνατότητας να προχωρήσουν έργα αλλά και
των λαθών στον σχεδιασμό, όπου και αποδί-
δεται η εικόνα που παρουσιάζουν, σε συν-
δυασμό βεβαίως με τις γραφειοκρατικές δια-
δικασίες στην ωρίμανση και ένταξη έργων.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται από τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία (31-8-2004) για την
πορεία εφαρμογής των επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων 2000-2006 από την πρωτοβάθμια
Αυτοδιοίκηση τα οποία παρακολουθεί και ε-
πεξεργάζεται η εταιρεία «Πληροφόρηση-Ε-
πιμόρφωση- Τοπική Ανάπτυξη» (ΠΕΤΑ) για
λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ.

Διαχειριστικές Αρχές
Όπως προκύπτει, στις 31-8-2004 η πρωτο-
βάθμια αυτοδιοίκηση είχε εντάξει 3.779 έρ-
γα συνολικού προϋπολογισμού 2,69 δισ. ευ-
ρώ στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ), σε 6 από τα 11 Τομε-
ακά, σε 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και στο
Ταμείο Συνοχής. Τα δε μερίδιά της στην συ-
νολική πορεία υλοποίησης όλων των Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων για την περίοδο
2000-2006 ήταν 25,84% σε πλήθος ενταγμέ-
νων έργων και 7,86% σε προϋπολογισμό ε-
νταγμένων έργων. Η πορεία είναι ανοδική
σε σχέση με το 2003, ωστόσο αρχίζει να
διαφαίνεται επιβράδυνση των ρυθμών κατά
το τρέχον έτος που αποτελεί κατά τους ειδι-

κούς δείγμα κόπωσης των ΟΤΑ στην αξιο-
ποίηση προγραμμάτων. Την ίδια ώρα πά-
ντως, υπάρχουν ακόμη περιθώρια ένταξης
πρόσθετων έργων, «υπόλοιπα» για τους Ο-
ΤΑ, τα οποία δεν προσδιορίζονται μεν ποσο-
τικά έχουν όμως κύριο χαρακτηριστικό την
δυσκολία, που σημαίνει ότι πρόκειται για
έργα που απαιτούν ουσιαστική προετοιμασί-
α από τους δήμους και αφορούν κατά κύριο
λόγο την Κοινωνία της Πληροφορίας και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον».

Έργα που εντάχθηκαν
Χαρακτηριστικό των προβλημάτων στον
σχεδιασμό αλλά και των αδυναμιών των δή-
μων είναι το γεγονός ότι ενώ τα προγράμμα-
τα έδιναν μία ευρεία γκάμα ευκαιριών (υπο-
δομές, κοινωνικές υπηρεσίες, νέα τεχνολογί-
α) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα έργα που
εντάχθηκαν καλύπτουν μόνο τέσσερις κατη-
γορίες έργων. Το 71% του συνολικού αριθ-
μού τους συγκεντρώνεται συγκεκριμένα στις
Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, στο Περιβάλλον, στις Αστικές Αναπλά-
σεις και στην Οδοποιία.
Οι Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού (βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.α.) αξιοποιή-
θηκαν από 782 ΟΤΑ και καταλαμβάνουν το
42,87% του συνολικού αριθμού ενταγμένων
έργων ενώ το μερίδιό του προϋπολογισμού
τους στο σύνολο είναι μόλις 11,74%.
Στον τομέα Περιβάλλον (ύδρευση, αποχέ-
τευση, επεξεργασία λυμάτων, αντιπλημμυρι-
κά, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, βιότο-
ποι, Ταμείο Συνοχής) εντάχθηκαν 512 έργα
από 368 ΟΤΑ με προϋπολογισμό 1,518 δισ.
ευρώ που καλύπτουν το 56,45% του συνολι-
κού προϋπολογισμού των έργων των ΟΤΑ.
Τα έργα Αστικών Αναπλάσεων που είναι ε-
νταγμένα είναι 297, προϋπολογισμού 260
εκ. ευρώ για 190 ΟΤΑ και τα μερίδια αυτής
της κατηγορίας στο σύνολο είναι 7,86% στο
πλήθος έργων και 9,70% στον προϋπολογι-
σμό. Στην κατηγορία της Οδοποιίας 178 Ο-
ΤΑ έχουν εντάξει 266 έργα με προϋπολογι-
σμό 251 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο
6,41% του συνόλου των έργων και στο
9,06% στον συνολικό προϋπολογισμό έργων

ΟΤΑ. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας,
μπορεί να έχουν ενταχθεί έργα 292 ΟΤΑ ,ω-
στόσο στον συνολικό προϋπολογισμό έργων
ΟΤΑ το μερίδιο που τους αντιστοιχεί είναι
μόλις 0,51%.

Οι δήμοι που ενέταξαν έργα
Οι δήμοι που στις 31-8-2004 είχαν εντάξει
τουλάχιστον ένα έργο στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα 2000-2006 ανέρχονταν στο
92,35% του συνόλου. Από αυτούς, οι 204 εί-
χαν ενταγμένο έργο στην κατηγορία «Δομές
Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού»,
στην κατηγορία δηλαδή που απαιτεί την μι-
κρότερη προετοιμασία από πλευράς ΟΤΑ.Οι
δήμοι αυτοί επίσης, δεσμεύουν συνολικά 78
εκ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 2,9% του συνολι-
κού προϋπολογισμού των ενταγμένων έρ-
γων. Περισσότερα από πέντε ενταγμένα έρ-
γα έχουν 255 δήμοι και κοινότητες με συνο-
λικό προϋπολογισμό 1,68 δισ. ευρώ, δηλαδή
το 62,45% του συνολικού προϋπολογισμού
των ενταγμένων έργων της πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης. Σε 66 ανέρχονται οι δήμοι
και οι κοινότητες με περισσότερα από 10 ε-
νταγμένα έργα, οι οποίοι δεσμεύουν το
38,36% του συνολικού προϋπολογισμού των
ενταγμένων έργων της αυτοδιοίκησης και έ-
χουν προϋπολογισμό 1,032 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τρεις
πρωτεύουσες νομών με λιγότερα από πέντε
ενταγμένα έργα και 40 με περισσότερα από
10. Ελάχιστες είναι ωστόσο οι εντάξεις έρ-
γων μέσω διαδημοτικών συνεργασιών αφού
τα διαδημοτικά ενταγμένα έργα είναι μόλις
57 με προϋπολογισμό 219 εκ. ευρώ, δηλαδή
το 1,5% του συνολικού αριθμού ενταγμένων
έργων των ΟΤΑ. Με αξιόπιστο δείκτη της υ-
ποκειμενικής δυνατότητας ενός ΟΤΑ να πα-
ρακολουθήσει και να αξιοποιήσει τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα τα πέντε ενταγμένα
έργα, προκύπτει ότι μόνο το 25% των δήμων
και των κοινοτήτων της χώρας ανήκουν
στην κατηγορία αυτή ενώ στον κάθε έναν α-
πό αυτούς τους ΟΤΑ αντιστοιχούν ενταγμέ-
να έργα 6,6 εκ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Ôçò ÌÁÑÙÓ  ÊÁÐÅÔÁÍÇ ÑÅÐÏÑÔÁÆ

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

Ç Ô.Á. äéêáéïý÷ïò ôïõ 20% 
áëëÜ Ý÷åé äåóìåýóåé ìüíï ôï 8%
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Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι ρυθμοί
υλοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαι-
σίου Στήριξης, να αντιμετωπιστούν οι

σοβαρές καθυστερήσεις για να μειωθεί η δε-
δομένη απώλεια πόρων ζήτησε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος μιλώ-
ντας στην Επιτροπή Παρακολούθησης που
συνεδρίασε για έκτη φορά, παρουσία των υ-
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώρ-
γου Αλογοσκούφη και Χρήστου Φώλια και
του εκπροσώπου της γενικής διεύθυνσης πε-
ριφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής W. Slyuters.
Πρώτος ο κοινοτικός εκπρόσωπος άσκησε ο-
ξεία κριτική προς την κυβέρνηση για την α-
δυναμία της  να ανταποκριθεί ακόμα και
στους στόχους που η ίδια είχε θέσει το Μάρ-
τιο σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές,
για τους ρυθμούς απορρόφησης κονδυλίων
του Γ΄ ΚΠΣ, επισημαίνοντας ότι είμαστε κα-
τά 25%-30% χαμηλότερα από τους στόχους
που είχαν τεθεί για δαπάνες που πρέπει να γί-
νουν έως το τέλος του έτους και ζητώντας α-
κόμη και εξαπλασιασμό των ρυθμών υλοποί-
ησης. Αν και δε προχώρησε ο κ. Slyuters
στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει απώλεια πό-
ρων, λόγω της αρχής του ν+2, σχολίασε ότι
αυτό δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά τη μετα-
φορά των προβλημάτων από το ένα έτος στο
άλλο. Την καθυστέρηση επιβεβαίωσε με α-
ριθμούς ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων
Κώστας Μουσουρούλης, που όπως είπε, έργα
συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ περί-
που, ενώ έχουν ενταχθεί στα επιχειρησιακά
προγράμματα, είναι αδύνατη ακόμη και η υ-
ποβολή αιτήσεων για πληρωμές στην κοινό-
τητα λόγω του ότι είτε αφορούν μη επιλέξι-
μες δαπάνες, είτε πρόκειται για τα λεγόμενα
«έργα - γέφυρες», είτε λόγω δημοσιονομικών
διορθώσεων, είτε λόγω επέκτασης φυσικού
αντικειμένου κ.α.
Ο υπουργός Γιώργος Αλογοσκούφης επέρρι-
ψε ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση
για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, τόνισε
ότι παρά την επιτάχυνση που υπήρξε στο Γ΄

ΚΠΣ, οι ρυθμοί αξιοποίησής τους παραμέ-
νουν σχετικά χαμηλοί, και θα πρέπει να εντα-
θούν, ενώ πρέπει να αποδειχθεί ότι τα επόμε-
να χρόνια θα αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πό-
ροι για να έχουμε μόνιμες θετικές επιπτώσεις
στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εισοδήμα-
τος για τους πολίτες.
Ο υφυπουργός Χρήστος Φώλιας σημείωσε
μεταξύ των άλλων ότι δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις προκειμένου το 2005 να επιτα-
χυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης παρέχοντας
ουσιαστική υποστήριξη στους τελικούς δι-
καιούχους των προγραμμάτων, ώστε κάθε έρ-
γο να γίνεται σωστά και υπεύθυνα.
«Συζητάμε και αναλώνουμε περισσότερο
χρόνο και δυνάμεις για να βρούμε ποιος ευ-
θύνεται για το πρόβλημα, παρά να ασχολού-
μαστε με το ίδιο το πρόβλημα», τόνισε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος.
«Νομίζω ότι στο Γ΄ ΚΠΣ δε πρέπει να ακο-
λουθήσουμε μια τέτοια μέθοδο, γιατί όλα τα
στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα λένε ότι η α-
πώλεια πόρων στο Γ΄ ΚΠΣ είναι ήδη δεδομέ-
νη για τη χώρα. Το ζήτημα είναι να μικρύνου-
με αυτήν την απώλεια».
Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι η Αυτο-
διοίκηση επανειλημμένα έχει ζητήσει να λη-
φθεί επιτέλους μέριμνα για την επίλυση των
πολλών προβλημάτων που έχουν προκύψει.
Αντί αυτού όμως και με τη νέα διακυβέρνηση
ενισχύθηκε το ήδη συγκεντρωτικό πλαίσιο
διαχείρισης της προηγούμενης κυβέρνησης.
«Αν νομίζει κανείς ότι με τέτοιο πλαίσιο μπο-
ρούμε να κάνουμε πρόγραμμα ανάπτυξης ε-
γώ διαφωνώ. Τα προγράμματα ανάπτυξης α-
ποστεώνονται έτσι από κάθε κοινωνικό και
πολιτικό, άρα τελικά και αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα και καταντάνε στεγνοί και στυγνοί
γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που δεν οδη-
γούν πουθενά.
Έλεγχοι, έλεγχοι συνεχώς, τίποτε άλλο. Το Γ΄

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι μια διαδι-
κασία ελέγχων, δεν είναι τίποτε άλλο και
προβληματίζομαι πραγματικά γιατί αντί να
μπει προτεραιότητα στην απλούστευση του
2860 εδώ και εννέα μήνες από τη νέα κυβέρ-
νηση, στους δεκαεννιά προστέθηκε και ένας
ακόμα μηχανισμός ελέγχου, αυτός στη Κε-
ντρική Διαχειριστική Αρχή».
Επίσης επισήμανε ότι στην προσπάθεια να ε-
πιταχυνθούν οι διαδικασίες εντοπίζονται πε-
ριπλοκές και έδωσε ως παράδειγμα τον ΟΑ-
ΕΔ, ο οποίος προσέλαβε στην Αθήνα τετρα-
κόσιους συμβούλους για τις τετρακόσιες Το-
πικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης που είναι
διάχυτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναφερόμε-
νος στις καθυστερήσεις σημείωσε  ότι το α-
ποθεματικό δεν έχει περάσει στα προγράμμα-
τα, ότι δεν δημοπρατούνται έργα, ότι υπάρχει
πρόβλημα πληρωμών. 
«Το ξέρετε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Κουκουλόπουλος, ότι 80 εργολάβοι στο υπο-
πρόγραμμα Ηabitat Ατζέντα έχουν κάνει δια-
κοπή από το καλοκαίρι; Δεν έχει προηγούμε-
νο αυτό στη χώρα. Τώρα, γιατί δεν βρέθηκε
χρόνος εννέα μήνες να υπογραφεί η ΣΑΕ αυ-
τό ο κύριος Σουφλιάς δεν μπόρεσε να μας το
εξηγήσει. Ίσα-ίσα τώρα υπεγράφησαν οι πλη-
ρωμές και εμείς κυνηγάμε τους εργολάβους
να τους ξαναφέρουμε στα έργα και ειδικά τα
ορεινά και βόρεια, γιατί ως γνωρίζετε ουδείς
εργολάβος μπορεί στη Μακεδονία και στην
Ήπειρο να επιστρέψει τούτη την εποχή. Θα ε-
πιστρέψουν κατά τον Απρίλιο μήνα οι εργο-
λάβοι και έχουν ήδη κάνει διακοπή από τον
Αύγουστο».
Τέλος αναφερόμενους στους Δήμους είπε ότι
σήμερα σε επίπεδο δεσμεύσεων ποσών είναι
περίπου το 8% στο Ταμείο Συνοχής και στο
Γ΄ΚΠΣ, συνολικά είναι περίπου 2,7 εκ. ευρώ.
Ζήτησε να υπάρξει μέριμνα και βοήθεια και
για αυτούς τους φορείς σε επίπεδο τελικών
δικαιούχων και σημείωσε ότι η ΚΕΔΚΕ μπο-
ρεί να παίξει έναν ενδιάμεσο ρόλο και να υ-
πάρξει συνεργασία για την παροχή των απα-
ραίτητων στοιχείων.

Π. Κουκουλόπουλος: Δεν
δημοπρατούνται έργα και
καθυστερούν οι πληρωμές 

«ÊáìðÜíá» ãéá ôïõò 
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Την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου για τον πολε-
οδομικό σχεδιασμό της χώρας, κυρί-

ως σε ότι αφορά την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο
πόλης, που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν
τα 12 έως 15 χρόνια, υποσχέθηκε ο υπουρ-
γός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς στο προεδρείο
της ΚΕΔΚΕ, κατά τη διάρκεια συνάντησής
τους που έγινε με πρωτοβουλία της.
Το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ, όπως δήλωσε α-
μέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος Πάρις
Κουκουλόπουλος, έθεσε στον υπουργό δύο
ομάδες θεμάτων. Το πρώτο αφορά σε θέμα-
τα πολεοδομικής φύσης, χωροταξικού σχε-
διασμού, αναπλάσεων και Γενικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων. «Υπάρχουν θέματα που
λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια και εμποδί-
ζουν την ομαλή εξέλιξη του πολεοδομικού
σχεδιασμού, των αναπλάσεων και μια σειρά
τέτοιων ενεργειών. Με ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση ακούσαμε από τον υπουργό ότι από τον
προσεχή Γενάρη θα τύχουν του προσωπικού
του ενδιαφέροντος».
Η δεύτερη ομάδα θεμάτων  αφορούσαν το
ρυθμό υλοποίησης των έργων που είναι ε-
νταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ και την ομαλή απορ-
ρόφησή του. «Αναφέρομαι στα ΓΠΣ και τις
πολεοδομικές μελέτες που είναι ενταγμένες
στο Γ΄ΚΠΣ», σημείωσε ο Π. Κουκουλόπου-
λος.
«Κατά τη γνώμη μας υπάρχει ένα τεράστιο
πρόβλημα που δημιουργεί το πλαίσιο διαχεί-
ρισης του Γ΄ ΚΠΣ, ένα απίστευτα δύσκολο
πλαίσιο που οδηγεί σε μεγάλο προβληματι-
σμό, που καθιστά πολύ προβληματικό το
στόχο του ν+2.
Ιδιαίτερα στα δέκα τρία Περιφερειακά Προ-
γράμματα, υπάρχει μεγάλη υστέρηση και γι
αυτό ζητήσαμε τη συνδρομή του υπουργού
για την απλούστευση των διαδικασιών του
Κοινοτικού Πλαισίου, αλλά και για την επί-
σπευση  μιας σειράς διαδικασιών».

Δύο εγκύκλιοι
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς διαβε-

βαίωσε ότι σύντομα θα εκδοθούν δύο εγκύ-
κλιοι που προέβλεπε ο νόμος 2508/97, και έ-
χουν καθυστερήσει πάνω από επτά χρόνια.
Έτσι θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις
περιβαλλοντικές και τις γεωλογικές μελέτες,
που αποτελούν προϋπόθεση για τα  Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ).
Επίσης προανήγγειλε διασαφηνιστική τρο-
πολογία σε διάταξη του ίδιου νόμου, που θα
ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τις μελέτες, η
ψήφιση του οποίου μετατέθηκε για τον Ια-
νουάριο. Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζο-
νται ορισμένες διατάξεις που εμποδίζουν τη
θεσμοθέτηση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ), για τις οποίες είπε ότι προσκρούουν
σε θέματα περιβάλλοντος.
Ο κ. Σουφλιάς υποσχέθηκε ακόμη την προώ-
θηση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού,
η ψήφιση του οποίου, όπως είπε, θα προκα-
λέσει τροποποίηση τω περιφερειακών  χω-
ροταξικών που θεσμοθετήθηκαν στα τέλη
του 2003.
Εμμέσως ο υπουργός κατηγόρησε τους προ-
κατόχους του στο ΥΠΕΧΩΔΕ για ολιγωρία
κάνοντας λόγο για «κακή εφαρμογή των νό-
μων». Θετικά ανταποκρίθηκε ο υπουργός
και σε άλλα αιτήματα της ΚΕΔΚΕ. Συγκε-
κριμένα εξέφρασε
δημόσια  την υπο-
στήριξή του στην
προώθηση, σε συ-
νεργασία με το υ-
πουργείο Οικονο-
μίας, του νομοθετι-
κού πλαισίου για
έργα με συμμετοχή
ιδιωτικών κεφα-
λαίων καθώς και
στη συμμετοχή
των ιδιωτικών κε-
φαλαίων στις ανα-
πλάσεις ιστορικών
κέντρων. Ο υπουρ-

γός αποδέχτηκε επίσης το αίτημα της ΚΕΔ-
ΚΕ για την προώθηση ειδικών προδιαγρα-
φών για τις ακτές, τα νησιά, τους ορεινούς
όγκους και την παραθεριστική κατοικία, ενώ
ανακοίνωσε  ότι βρίσκονται στο τελικό στά-
διο τα αιολικά πάρκα.  

Απαλλοτριώσεις
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε ο υπουρ-
γός το θέμα των απαλλοτριώσεων, το οποίο
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους δή-
μους και το υπουργείο γιατί οι διαδικασίες
που απαιτούνται είναι χρονοβόρος , ενώ πα-
ρατηρείται και έλλειψη διαθέσιμων πόρων
για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων
στο πεδίο εφαρμογής των σχεδίων πόλεων.
Ο κ Σουφλιάς ανακοίνωσε ότι μελετάται το
ενδεχόμενο δημιουργίας χωριστού ταμείου
για απαλλοτριώσεις με τη συμμετοχή του
κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ι-
διωτών. 
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν ακόμα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΤΕΡΠΣ, το
Ειδικό Ταμείο Ρυμοτομικού και Πολεοδομι-
κού Σχεδιασμού, το οποίο έχει πολλαπλά-
σιες αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις από τις
δυνατότητές του.  

Οι ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
Γ. Σουφλιά στη συνάντησή του με την ΚΕΔΚΕ

Áíáèåþñçóç ôïõ èåóìéêïý ðëáéóßïõ
ãéá ðïëåïäïìéêü ó÷åäéáóìü
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνή-
θηκε να υπάρξει συγκεκριμένη συνεργασία, με
προγραμματική συμφωνία, σε συγκεκριμένα
ζητήματα,  που, όπως είπε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος,  έχουν σχέ-
ση με σοβαρά προβλήματα των πολιτών και τα
οποία η Αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνεται καλύτε-
ρα από τον καθένα ως ο πλησιέστερος στον
πολίτη θεσμός.

Αγωνία για το «παρεμπόριο»
Συγκεκριμένα από την πλευρά της Αυτοδιοί-
κησης τέθηκε η αγωνία των τοπικών αγορών
για το «πλήγμα» που δέχονται από το παρε-
μπόριο, κυρίως κινέζικων προϊόντων. Ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος τό-
νισε ότι «υπάρχει συγκεκριμένη αγωνία, γιατί
κοντά στο φαινόμενο των πλανόδιων, του πα-
ραεμπορίου, των πολυκαταστημάτων, πλησιά-
ζει και ο «κίτρινος πυρετός». Υπάρχει αγωνία
σε κάθε περιοχή της χώρας, από το μικρότερο
μέχρι το μεγαλύτερο τόπο και αυτήν την αγω-
νία μεταφέραμε στον υπουργό».
Η δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη,
τόνισε ότι οι δήμοι δεν μπορούν να μείνουν με
σταυρωμένα τα χέρια τη στιγμή που το «εμπό-
ριο στενάζει», επισήμανε ωστόσο ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει μόνη
της το πρόβλημα για το οποίο απαιτείται συ-
νεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας από την
πλευρά του αναφέρθηκε στις διαστάσεις του
προβλήματος, που όπως είπε απασχολεί πλέον
όλη την Ευρώπη  και διαβεβαίωσε τους δη-
μάρχους ότι θα συνεχιστούν συστηματικά οι έ-
λεγχοι που ήδη άρχισαν από τα ειδικά κλιμά-
κια.

Συνεργασία για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  τέθηκε από
τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης θέμα
για την ταχύτερη υλοποίηση του Γ¨ ΚΠΣ, ενώ
διατυπώθηκε συγκεκριμένη πρόταση,  για κοι-
νή συνεργασία υπουργείου Ανάπτυξης, ΚΕΔ-
ΚΕ,  ΣΕΒ και ΑΔΕΔΥ έτσι ώστε να υπάρξει
κοινή πρωτοβουλία με αποκλειστικό αντικεί-
μενο τη βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας. «Το χρειάζεται πάρα
πολύ η χώρα μας και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα
το γεγονός ότι ο κύριος υπουργός δέχτηκε κα-
ταρχήν την πρόταση» είπε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ.
Η πρόταση μεταξύ των άλλων προβλέπει: Τον
προσδιορισμό της διεπαφής μεταξύ  Δήμων
και Επιχειρήσεων και βελτίωση των σχετικών
δομών και λειτουργιών, όπως είναι οι αδειοδο-
τήσεις, η συλλογική διαχείριση των απορριμ-
μάτων βιοτεχνιών και εμπορικών κέντρων, η
βελτίωση των τεχνικών υποδομών  και εξυπη-
ρετήσεων. 
Τη δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Επι-
χειρήσεων στο πλαίσιο των ΚΕΠ, την αξιοποί-
ηση του αναπτυξιακού νόμου από τις δημοτι-
κές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση τοπι-
κών παραγωγικών επενδύσεων,  τη σύσταση
κοινής επιτροπής διαιτησίας για την εξώδικη ε-
πίλυση διαφορών μεταξύ Δήμων και Επιχειρή-
σεων.
Επίσης προβλέπει την ένταξη αυτού του προ-
γράμματος συνεργασίας στο νέο Εθνικό Σχέ-
διο Ανάπτυξης (2007-2013) ενώ κατά την πρώ-
τη διετία θα προετοιμαστεί η εφαρμογή και η
υλοποίηση των ώριμων δράσεων.

Δ. Σιούφας: Μοχλός ανάπτυξης 
η Αυτοδιοίκηση
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δήλωσε αμέσως μετά
τη συνάντηση ο υπουργός Δ. Σιούφας, είναι
βασικός μοχλός ανάπτυξης και η συνεργασία
δημιουργεί τις προϋποθέσεις  να μπούμε σε μια
νέα εποχή, αυτής της συνεργασίας με τελικό ό-
φελος τον ίδιο τον πολίτη και την εξυπηρέτησή
του, αλλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέ-
σεις ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες αλλά
και από την ίδια την Αυτοδιοίκηση πρωτοβου-
λίες επιχειρηματικές.
Ο υπουργός τόνισε ότι συζητήθηκαν όλα τα
θέματα που έχουν σχέση με τον αναπτυξιακό
νόμο, την ανταγωνιστικότητα, ζητήματα ανά-
πτυξης του φυσικού αερίου σε όλα τα δημοτι-
κά καταστήματα, καθώς και ζητήματα συνερ-
γασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και για την απλού-
στευση των αδειοδοτήσεων για τις επιχειρή-
σεις που σχετίζονται με την αγορά και το εμπό-
ριο.

Τα δημοτικά τέλη
Όσον αφορά τις αυξήσεις των δημοτικών τε-
λών ο κ. Σιούφας συνέστησε στους δημάρχους
να συγκρατηθούν συμβάλλοντας στην ομαλή
λειτουργία της αγοράς, χαρακτηρίζοντας πρω-
τόγνωρες τις αυξήσεις που έγιναν σε ορισμέ-
νους δήμους.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπου-
λος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων
για το ίδιο θέμα και ειδικότερα για τις διαμαρ-
τυρίες που εκφράζουν οι έμποροι σημείωσε ότι
άλλες είναι θεμιτές, άλλες έχουν να κάνουν με
την οικονομική κατάσταση των δήμων.
«Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια  για εκπτώσεις,
σημείωσε, γιατί η οικονομική κατάσταση είναι
τραγική. 
Εάν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση γενι-
κότερα των  δήμων της χώρας, πιστεύω θα
μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σε άλλη βά-
ση το ζήτημα των αυξήσεων στα τέλη».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ ΜΕ Δ. ΣΙΟΥΦΑ

ÓõíåñãáóßáÓõíåñãáóßá
ãéá âåëôßùóç áíôáãùíéóôéêüôçôáò
Τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας

αλλά και στην αντιμετώπιση του παραεμπορίου καθώς  και τα προβλήματα συνερ-
γασίας που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση με τη ΔΕΗ αποτέλεσαν αντικείμενο συ-

ζήτησης στη συνάντηση που είχαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ με την ηγεσία
του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία με επικεφαλής τον υπουργό Δ. Σιούφα επισκέφθηκε
τα γραφεία της ΄Ενωσης.
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