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Ω ς μεγάλη ευκαιρία για
να ανοίξει ο δρόμος
της Αποκέντρωσης,

της Αυτοδιοίκησης, της Κοινω-
νίας της συμμετοχής και κατά ε-
πέκταση της ολοκλήρωσης του
θεσμού της Αυτοδιοίκησης, θεω-
ρεί η ΚΕΔΚΕ την επικείμενη α-
ναθεώρηση του Συντάγματος.

Ευθυγραμμιζόμενη δε και με
την απόφαση του τελευταίου συ-
νεδρίου της - στην οποία τονίζε-
ται ότι  Αυτοδιοίκηση και  Απο-
κέντρωση απαιτείται να βρεθούν
στο επίκεντρο μιας συνολικής
συνταγματικά κατοχυρωμένης,
διοικητικής μεταρρύθμισης - η
ΚΕΔΚΕ με αφορμή την έναρξη
της διαδικασίας κατάθεσης των
προτάσεων για την αναθεώρηση
του Συντάγματος έχει καταθέσει
ήδη σχετικές και ομόφωνα εγκε-
κριμένες προτάσεις, προϊόν συ-
νεργασίας με το Ινστιτούτου Το-
πικής Αυτοδιοίκησης,  οι οποίες
παρουσιάζονται στο παρόν τεύ-
χος της «ΕΤΑ». 

Οι προτάσεις της ΚΕΔΚΕ
για τη Συνταγματική αναθεώρη-
ση σε συνδυασμό με τις προτά-
σεις της για τη συμμετοχή της
Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό
των κατευθύνσεων και την υλο-
ποίηση  των έργων και δράσεων
της νέας Προγραμματικής Πε-
ριόδου, (Δ΄ ΚΠΣ), συνιστούν
μια υπεύθυνη και επιστημονικά
τεκμηριωμένη  παρέμβαση της
Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των
μεταρρυθμίσεων και ακριβώς σε
μια πολιτική συγκυρία που το
σύνολο των πολιτικών δυνάμεων
της χώρας θέτουν ζήτημα επανε-
ξέτασης των δομών της Διοίκη-
σης και της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα η παρέμβαση
αυτή δείχνει ότι η Αυτοδιοίκηση
είναι  αποφασισμένη να μην «εκ-
χωρήσει» το ρόλο της σε τρί-
τους, αλλά και ότι είναι ήδη προ-

ετοιμασμένη και διεκδικεί να
συμμετέχει η ίδια ισότιμα και με
αξιώσεις στη συζήτηση και τις
αποφάσεις για μεγάλα ανοικτά
ζητήματα όπως, της ενίσχυσης
της δημοκρατίας, της αποκέ-
ντρωσης, της χάραξης εθνικών
αναπτυξιακών στόχων, της επί-
τευξης της κοινωνικής συνοχής.  

Και αν κρίνει κανείς από τα
μέχρι τώρα τα αποτελέσματα,
που έχουν καταγραφεί, η παρέμ-
βασή  της αυτή, έχει βρει ήδη
σοβαρούς αποδέκτες και συνομι-
λητές (και ιδιαίτερα για το Δ΄
ΚΠΣ εντός και εκτός συνόρων) .

Μέσα στο επόμενο διάστημα
αναμένεται να ψηφιστεί από τη
Βουλή ο νέος Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων, μετά την ολο-
κλήρωση μια τρίχρονης προσπά-
θειας, στην οποία συμμετείχε και
η ΚΕΔΚΕ με συγκεκριμένες και
επιστημονικά τεκμηριωμένες
προτάσεις, για τον εκσυγχρονι-
σμό του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας της πρωτοβάθμιας Αυ-
τοδιοίκησης. 

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρί-
στηκε, από το σύνολο της Αυτο-
διοίκησης, ως μια θετική εξέλιξη
σε σχέση με τον υφιστάμενο.
Παρόλα αυτά όμως η βασική ε-
κτίμηση είναι πως ο νέος Κώδι-
κας δεν αποτελεί ριζική τομή στο
ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των ΟΤΑ, ούτε και εναρμο-

νίζεται με της απαιτήσεις της
σημερινής ελληνικής και ευρω-
παϊκής πραγματικότητας.

Στις σελίδες της «ΕΤΑ» πα-
ρουσιάζονται όλες οι καινοτομί-
ες του νέου Κώδικα και οι δια-
φορές του σε σύγκριση με τον ι-
σχύοντα καθώς και μια κριτική
αποτίμηση του συνόλου των δια-
τάξεων που εισάγονται.

Ο Κώδικας, που περιλαμβά-
νει και εκλογικές διατάξεις, ψη-
φίζεται λίγο πριν τις δημοτικές
εκλογές, οι οποίες ως γνωστό θα
γίνουν με το νέο εκλογικό σύ-
στημα, το πολυσυζητημένο 42%,
που έχει ανατρέψει τα δεδομένα
των εκλογών και έχει «ρίξει τη
σκιά» του και στην επιλογή από
τα κόμματα των προσώπων που
θα ηγηθούν των ψηφοδελτίων.

Στη … σκιά λοιπόν του 42%
στις σελίδες της «ΕΤΑ» κατα-
γράφεται και η τακτική των κομ-
μάτων ενόψει των εκλογών του
Οκτώβρη. 
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