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• Έκδοση εγκυκλίων / οδηγών για τη συσχέτι-
ση των διαφορετικών επιπέδων Χωροταξικού -
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
• Θωράκιση αρμοδιοτήτων έγκρισης στα δια-
φορετικά επίπεδα σχεδιασμού.
2. Χάραξη της πορείας
Προϋπόθεση για την κοινή πορεία όλων των
φορέων της διακυβέρνησης είναι  η ολοκλήρω-
ση του εθνικού στρατηγικού χωροταξικού - πο-
λεοδομικού σχεδιασμού και η συσχέτιση των
επιμέρους επιπέδων σχεδιασμού και εφαρμο-
γής με κοινές κατευθύνσεις. Σε αυτές περιλαμ-
βάνεται και το σύνολο των επιλογών του ανα-
πτυξιακού προγραμματισμού, όπως αυτός πε-
ριγράφεται μέσα από το Εθνικό και το Κοινοτι-
κό Πλαίσιο Στήριξης και την ενσωμάτωση των
σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Συγχρονισμός
απαιτείται και μεταξύ Κτηματολογίου και Χω-
ροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
3. Συγκλίνουσα προσπάθεια 
για τους κοινούς στόχους
Η ευθύνη και η δυνατότητα σχεδιασμού και ε-
φαρμογής κατανέμεται οριζοντίως και καθέ-
τως, χωρικά και τομεακά. Η επικάλυψη των ε-
πιμέρους αρμοδιοτήτων στοιχειοθετεί την ανά-
γκη σύγκλισης στους κοινούς στόχους, από ό-
λους τους αρμόδιους φορείς. Ως καταλυτικής
σημασίας για την αποτελεσματικότητα αυτής
της σύγκλισης, ιδιαίτερα για την τοπική αυτο-
διοίκηση, αναδεικνύεται αφενός η δημιουργία
ικανότητας (capacity building), αφετέρου η
πρόσβαση στην πληροφόρηση.  Προϋποθέσεις
είναι:
• Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
διαφόρων επιπέδων διοίκησης μέσα από το συ-
ντονισμό κεντρικής, περιφερειακής και τοπι-
κής διοίκησης αλλά και το συντονισμό μεταξύ
κεντρικών φορέων.
• Η αναδιοργάνωση - πιστοποίηση των υπηρε-
σιών των Δήμων και αξιοποίηση χρηματοδοτι-
κών μέσων και μηχανισμών για την κατάρτιση
αιρετών και στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
4. Συνδυασμός των διαθέσιμων εργαλείων
Τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και της
εφαρμογής, η ίδια η πολυπλοκότητα και η αλ-
ληλεπικάλυψη των κρίσιμων ζητημάτων, των
αναπτυξιακών στόχων και των επιπέδων πα-
ρέμβασης, καθιστά απαραίτητη τη συνδυασμέ-
νη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.
Προτεραιότητες είναι:
• η δημιουργία ενιαίας βάσης πληροφοριών
γης που θα μπορεί να καλύψει τόσο τις απο-
κτήσεις για το Χωροταξικό - Πολεοδομικό

Σχεδιασμό όσο και τον προσδιορισμό δεικτών
ανάπτυξης για το σχεδιασμό του ΚΠΣ  2007-
2013.
• η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη
συστηματική και ολοκληρωμένη παρακολού-
θηση και υποστήριξη της υλοποίησης ΓΠΣ /
ΣΧΟΟΑΠ, προγραμμάτων ανάπλασης και Επι-
χειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστι-
κής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
5. Δικτύωση για δημιουργία συνεργιών
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπι-
κών φορέων συνδέεται με τη δημιουργία συ-
νέργιας μεταξύ περιοχών μέσα από την αξιο-
ποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε όρους
συμπληρωματικότητας μεταξύ αστικών περιο-
χών καθώς και αστικών - περιαστικών - αγρο-
τικών, αλλά και μέσα από την ενίσχυση συνερ-
γασιών και την ανταλλαγή εμπειριών. Σ'  αυτή
την κατεύθυνση, ο προσδιορισμός του χαρα-
κτήρα των επιμέρους περιοχών - Δυνάμεις / 
Αδυναμίες / Ευκαιρίες / Απειλές - θα πρέπει να
γίνεται αντικειμενικά στη βάση ενιαίων πιστο-
ποιημένων δεικτών, ποιοτικών ή ποσοτικών,
για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας. Η
τελευταία ανάγκη αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα
κρίσιμη, δεδομένου ότι  η ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του αστικού - αγροτικού χώ-
ρου θα επιδιωχθεί μέσα από ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις στη νέα προγραμματική περίοδο
2007-2013. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει
να επιδιωχθεί:
• η δημιουργία δικτύων περιοχών με παρόμοιο
χαρακτήρα και ρόλο εντός και εκτός συνόρων
της χώρας.
• η ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών στο
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία
του χώρου.

6. Ανάδειξη του νέου ρόλου των δήμων ως
«κύτταρα» κοινωνικής σύγκλισης και διαρ-
θρωτικής συνεργασίας
Στις σύνθετες οικονομίες στις οποίες κινούμα-
στε, η αποτελεσματική προώθηση των εθνικών
αναπτυξιακών επιλογών απαιτεί τη συμφωνία
και τη σύμπλευση όλων των τομέων που μετέ-
χουν τοπικά στη διαδικασία της ανάπτυξης, τό-
σο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιο-
χές. Η συνεργασία της διοίκησης, των κοινωνι-
κών και των οικονομικών εταίρων μέσα από
κοινωνικές συναινέσεις για τα επιμέρους ζητή-
ματα, καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση, α-
ποτελεί μονόδρομο, αλλά και διαρθρωτικό αί-
τημα.  
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των δήμων και
των κοινοτήτων διαφαίνεται καταλυτικός. Η α-
νταπόκρισή τους στον νέο και κρίσιμο αυτό
ρόλο αναδεικνύει αυξημένες απαιτήσεις που
καθιστούν επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων
για την ενίσχυσή τους. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη
διεύρυνση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο,
τη συμμετοχή και τη δημιουργία εταιρικών
σχέσεων των Δήμων με τον ιδιωτικό τομέα και
τους πολίτες.
• Δημιουργία δομών και μηχανισμών διαρκούς
πληροφόρησης και ενημέρωσης των τοπικών
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
• Ενίσχυση συνεργασιών των Δήμων και Κοι-
νοτήτων με Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά Ιδρύ-
ματα.
• Εξοικείωση των παιδιών με θέματα πολεοδο-
μικού σχεδιασμού και ανάπτυξης στα διάφορα
επίπεδα της εκπαίδευσης.
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Του  ΗΛΙΑ  ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ,
προέδρου του  Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και
Χωροτακτών  (ΣΕΠΟΧ), αντιπροέδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Πολεοδόμων ((CEU /ECTP)

Με αφορμή το διήμερο ΠΟΛΙΣ που έ-
γινε στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να
εκφράσω κάποιες αδρές σκέψεις

πάνω στο μεγάλο ζήτημα του σχεδιασμού
του χώρου το οποίο στην Ελλάδα αποτελεί
μια παρεξηγημένη  υπόθεση- κατά τον ε-
πιεικέστερο χαρακτηρισμό.

Είναι  γνωστό ότι στην χώρα μας υπάρχει α-
φθονία σχεδίων αλλά έλλειμμα σχεδιασμού.
Γι' αυτό και κάθε προσπάθεια για την πολιτι-
κή, διοικητική και κοινωνική ενεργοποίηση
των μηχανισμών ενίσχυσης του ουσιαστικού
σχεδιασμού είναι, όχι μόνον ευπρόσδεκτη,
αλλά και πολύτιμη στις μέρες μας. Ειδικότερα,
ο χωρικός σχεδιασμός στο τοπικό (δημοτικό)
επίπεδο, που εξ' ορισμού βρίσκεται πιο κοντά
στον πολίτη, αποτελεί  κρίσιμο και καταλυτικό
μέσο για την επίτευξη των στόχων της σύγ-
χρονης ολοκληρωμένης και ποιοτικής ανάπτυ-
ξης. Επί πλέον η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση
είναι προνομιακός χώρος για την κατανόηση
από τον πολίτη, της σημασίας και της χρησι-
μότητας του πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού στην καθημερινή  ζωή, πράγμα
που  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχία των κάθε είδους προγραμμάτων.
Ασφαλώς η γνώση της πρόσφατης ιστορικής
εξέλιξης και ένας νηφάλιος απολογισμός είναι
απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Την τελευ-
ταία εικοσαετία έλαβαν χώρα  σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις στο πεδίο του σχεδιασμού που
σφράγισαν την πολεοδομική ιστορία της ση-
μερινής εποχής. Η  μεγάλη προσπάθεια, που έ-
γινε με την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυ-
γκρότησης (ΕΠΑ) στις αρχές της δεκαετίας
του '80 (νόμοι 947/79 και 1337/83), ακόμα κι'
αν αγνοήσουμε τα όποια αποτελέσματα της, ά-
φησε μια μεγάλη παρακαταθήκη στους ειδι-
κούς αλλά και στον κόσμο της αυτοδιοίκησης:

την 'κουλτούρα' του σχεδιασμού. Από την
άλλη πλευρά, στην δεκαετία του '90, υπήρξε
σημαντική θεσμική παραγωγή  στην πολεοδο-
μία και χωροταξία, προς χρήση από την Διοί-
κηση και την Αυτοδιοίκηση, που βασίστηκε
στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα (Σχέδιο Ανάπτυ-
ξης του Κοινοτικού Χώρου) και υποστηρίχθη-
κε   χρηματοδοτικά  από το Β' και Γ' Κοινοτι-
κό Πλαίσιο Στήριξης . 
Σήμερα, στην  πρώτη δεκαετία του 21ου αιώ-
να, βρισκόμαστε μπροστά σε νέα προβλήματα
και προκλήσεις. Δυστυχώς, το υπάρχον θεσμι-
κό πλαίσιο (νόμοι 2508/97 και 2742/99) δεν έ-
χει ακόμα αξιοποιηθεί κατάλληλα -ποσοτικά
και ποιοτικά- κυρίως ως προς το τοπικό επίπε-
δο. Τα  ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ  και τα σχέδια ολο-
κληρωμένων αστικών παρεμβάσεων δεν έχουν
δώσει καρπούς  παρά τις τεράστιες δυνατότη-
τες που έχουν. Ιδιαίτερα τα ΓΠΣ  συνιστούν
στην ουσία το Εδαφικό  Σύνταγμα κάθε Ο-
ΤΑ που λόγω της 'οριζόντιας' διάστασής του
εκφράζει, μορφοποιεί και συνθέτει τις τομεα-
κές δραστηριότητες και πολιτικές, με στόχο
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική α-
νάπτυξη. Συνιστά  μοναδικό πλαίσιο συντο-

νισμού και γεωγραφικής/ χωρικής  ολοκλή-
ρωσης των κάθε είδους προγραμμάτων τοπι-
κής κλίμακας. Χωρίς αυτό οι δράσεις των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων δεν  αποτελούν
παρά μια μονότονη λίστα έργων χωρίς κανέ-
να ουσιαστικό νόημα.. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Σύλλο-
γος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ), ο Σύλλογος Πο-
λεοδόμων (ΣΕΠΟΧ), και άλλοι σχετικοί με το
σχεδιασμό φορείς, με συμμάχους  πρωτοπο-
ριακούς ΟΤΑ αγωνίζονται χρόνια τώρα με
κάθε πρόσφορο μέσο για την ενεργοποίηση
των προαναφερόμενων θεσμών και στηρίζουν
κάθε ενέργεια (θεσμική και προγραμματική)
της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης προς την
κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα ο ΣΕΠΟΧ αποτε-
λώντας το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Πολεοδόμων (CEU/ECTP) έχει
αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την
βιώσιμη και ολοκληρωμένη οικιστική ανάπτυ-
ξη και γενικότερα την αναβάθμιση των πόλε-
ων. Ειδικότερα έχει πρωτοστατήσει στην σύ-
νταξη και έγκριση της Νέας Χάρτας της Α-
θήνας (New Athens Charter) που αποτελεί το
νέο πλαίσιο αρχών της σύγχρονης πολεοδομί-
ας. Επίσης προωθεί την εφαρμογή στην Ελλά-
δα και των άλλων συναφών διεθνών ντοκου-
μέντων τόσο της Ευρωπαϊκής ένωσης των 25
χωρών όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης
των 46 χωρών.
Είναι ανάγκη να δούμε την υπόθεση του σχε-
διασμού και της χωρικής ανάπτυξης ως βασι-
κή προτεραιότητα της Τοπικής αυτοδιοίκη-
σης η οποία χρειάζεται την  βοήθεια και την
συνεργική δράση όλων των διοικητικών και
πολιτικών αρχών αλλά και των Μη Κυβερνη-
τικών Οργανισμών για να δώσει  αξιόπιστα α-
ποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
στηριχθούν με συνέπεια και συνέχεια, από
την Ελληνική Πολιτεία,  όλες οι προσπάθειες
που γίνονται από τους φορείς  της Αυτοδιοίκη-
σης, για την εφαρμογή του σχεδιασμού σε το-
πικό επίπεδο, προς όφελος των τοπικών κοι-
νωνιών του Ελληνικού Χωρου.
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Πρόταση για την αναδιάρθρωση του
διοικητικού συστήματος της χώρας
Σ΄ ότι αφορά το διοικητικό σύστημα της χώ-
ρας η στρατηγική πρόταση της Αυτοδιοίκησης
είναι η εξής: Συγκρότηση τριών δομών Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης. 
Σε εθνικό επίπεδο η Κεντρική Δημόσια Διοί-
κηση ενισχύει τις επιτελικές δομές και λει-
τουργίες της στην κατεύθυνση του «κράτους-
στρατηγείου». 
Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται η αιρε-
τή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με κύρια νο-
μιμοποιητική βάση της οι αρμοδιότητές της
στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, ενώ αναπρο-
σαρμόζονται τα όρια των σημερινών Περιφε-
ρειών με κατεύθυνση τη μείωση του αριθμού
τους. 
Σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιφέρειας (Ατ-
τικής - Θεσσαλονίκη) συγκροτείται η Μητρο-
πολιτική Αυτοδιοίκηση.
Σε τοπικό επίπεδο συγκροτούνται λιγότεροι
και ισχυρότεροι δήμοι με δυνατότητα άντλη-
σης τοπικών εσόδων και με αρμοδιότητα για
κάθε τοπική υπόθεση.

Οι παραπάνω διοικητικές μεταρρυθμίσεις  συ-
νοδεύονται από φορολογική αποκέντρωση,
χωρίς πρόσθετη φορολόγηση των πολιτών, αλ-
λά με μεταφορά αρμοδιοτήτων - και πόρων -
στον πρώτο και δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκη-
σης. 
Ζητούμενο είναι όχι μόνο να υπάρξει επάρ-
κεια πόρων αλλά και δημοσιονομική αυτοτέ-
λεια και φορολογική εξουσία στο πλαίσιο ενός
ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος.

Κώδικας και εκλογικό σύστημα
Το Συνέδριο υπογράμμισε ότι ο προτεινόμενος
Κώδικας έχει μεν χρήσιμες βελτιώσεις αλλά
δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα ο-
ράματα της Αυτοδιοίκησης. Πρότεινε ορισμέ-
νες αναγκαίες βελτιώσεις και ζήτησε την άμε-
ση προώθηση και ψήφισή του, κρίνοντας ότι
έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, που επιλύει
σημαντικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.
Σε ότι αφορά το εκλογικό σύστημα οι σύνε-
δροι τάχθηκαν κατηγορηματικά αντίθετοι με
το 42% και υπέρ της διατήρησης του σημερι-
νού εκλογικού συστήματος.

Οικονομικά στο …κόκκινο
Με τα ταμεία των δήμων στο …κόκκινο, πολ-
λούς λογαριασμούς «ανοικτούς» και με μετέ-
ωρες της δεσμεύσεις της Κυβέρνησης απένα-
ντι στην Αυτοδιοίκηση οι αιρετοί ζήτησαν: να
επαναπροσδιοριστούν οι χρηματοδοτικές πη-
γές των ΚΑΠ προς την κατεύθυνση ενίσχυσής
τους, να χρηματοδοτηθούν όλες οι μεταφερ-
θείσες αρμοδιότητες, να αποτυπωθούν στον
Προϋπολογισμό του 2006 το σύνολο των κυ-
βερνητικών δεσμεύσεων, να ξεκινήσει η κατα-
βολή των παρακρατηθέντων πόρων. 
Για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», επισημάνθηκε
η καθυστέρηση στην απορροφητικότητά του,
που συνεπάγεται την επενδυτική απραξία των
δήμων. Προτάθηκε άμεση δημοπράτηση του
συνόλου του προγράμματος και συμμετοχή
της ΚΕΔΚΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Αποτελεσματικός έλεγχος και διαφάνεια
στους ΟΤΑ
Η Αυτοδιοίκηση μεταξύ των άλλων πρότεινε
την ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ε-
λέγχου των δήμων, ριζική βελτίωση του ελέγ-
χου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και της Δημαρχιακής Επιτροπής και σύστα-
ση Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου των οικονομι-
κών πράξεων των ΟΤΑ.

Αντίθετοι στην κρατικοποίηση της 
Αυτοδιοίκησης και στις υπερ-περιφέρειες
Ριζικά αντίθετοι δήλωσαν οι δήμαρχοι και με
τα σχέδια που δρομολογεί η Κυβέρνηση για τη
συγκρότηση των πέντε υπερ-περιφερειών και
των δέκα τριών Αναπτυξιακών Α.Ε. που θα
διαχειρίζονται πόρους, προγράμματα και έργα
του Δ΄ ΚΠΣ, αφήνοντας ουσιαστικά την Αυ-
τοδιοίκηση στη θέση του παρατηρητή. 
Η αντίθεσή τους επικεντρώνεται όχι μόνο στο
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ôïðéêÝò êïéíùíßåò
Ορόσημο για το μέλλον του θεσμού της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας ήταν το φετινό

ετήσιο συνέδριο  της ΚΕΔΚΕ. 
Η Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας την πολιτική συγκυρία κατά την οποία το σύνολο

των πολιτικών δυνάμεων της χώρας επανεξετάζει τις δομές Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
έχοντας την πολύτιμη επιστημονική συνδρομή του ΙΤΑ, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις
για την εφαρμογή ενός νέου κύκλου μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις  που θα καταλήγουν
στην θεσμική ολοκλήρωση του θεσμού, θα εναρμονίζουν την Αυτοδιοίκηση με τις σύγχρονες
ανάγκες των πολιτών και θα τη μετατρέψουν σε ένα σύγχρονο πολιτικό οργανισμό, που θα
λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα.
Παράλληλα το συνέδριο κατέθεσε  τον προβληματισμό του για τις  άμεσες θεσμικές ρυθμί-
σεις και μέτρα πολιτικής που προωθεί η Κυβέρνηση και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις
για το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για το εκλογικό σύστημα, για τα οικονομικά της
Αυτοδιοίκησης, το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», για τον έλεγχο των ΟΤΑ και τη διαφάνεια, τις
πέντε υπερ-περιφέρειες.
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ότι θα είναι μια ατελέσφορη προσπάθεια δη-
μιουργίας νέων κρατικών δομών, αλλά και
γιατί οδηγούν στην «κρατικοποίηση» της Αυ-
τοδιοίκησης.
Αντιθέτως αποφάσισαν να αναληφθούν συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση α-
πό την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των δυνα-
τοτήτων που απομένουν στο Γ΄ ΚΠΣ, καθώς
και τη συστηματική και ολοκληρωμένη προε-
τοιμασία και συμμετοχή της στο Δ΄ ΚΠΣ.
Στόχος είναι να ενταχθεί η ίδια η Αυτοδιοίκη-
ση στους τελικούς δικαιούχους έργων και δρά-
σεων του Δ΄ ΚΠΣ.

Η απόφαση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔ-
ΚΕ στη Ρόδο είναι η ακόλουθη:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης, όπου ενισχύονται οι υ-
περεθνικοί οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί,
οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες όλο και πε-
ρισσότερο προσφεύγουν στο κοντινότερο επί-
πεδο εξουσίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
Για την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, η Αποκέ-
ντρωση με Αυτοδιοίκηση και η θεσμική ανα-
γνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της στην
τοπική ανάπτυξη, αποτελούν στρατηγική επι-
λογή για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της
αξιοπιστίας των αντιπροσωπευτικών και συμ-
μετοχικών θεσμών, της ανταγωνιστικής οικο-
νομικής παρέμβασης, της αειφόρου ανάπτυ-
ξης, της επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.
Η Αυτοδιοίκηση, με βάση το διεθνές και ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά κυρίως τα μεγάλα α-
νοικτά ζητήματα της αποκέντρωσης, της περι-
φερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των
περιφερειακών θεσμών στη χώρα μας, έχει θέ-
σει ως στρατηγικό στόχο, το να σχεδιαστεί και
να εφαρμοστεί ένας νέος κύκλος μεταρρυθμί-
σεων με κέντρο την Αυτοδιοίκηση. Μεταρ-
ρυθμίσεις που θα καταλήγουν στην θεσμική ο-
λοκλήρωση του θεσμού, θα εναρμονίζουν την

Αυτοδιοίκηση με τις σύγχρονες ανάγκες των
πολιτών, θα της προσδίδουν τα χαρακτηριστι-
κά ενός σύγχρονου πολιτικού οργανισμού σε
ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα.
Η Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας:
• την πολιτική συγκυρία, με το σύνολο των
πολιτικών δυνάμεων της χώρας να θέτουν
ζήτημα επανεξέτασης των δομών της Διοί-
κησης και της Αυτοδιοίκησης και

• την πολύτιμη επιστημονική συνδρομή του
Ι.Τ.Α.,

συμμετέχει στον εθνικό διάλογο που άνοιξε
πρόσφατα, διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη
πρόταση, η οποία:

 Διαπνέεται και ενσωματώνει τις αρχές της
εγγύτητας, της επικουρικότητας, της εδαφι-
κής και κοινωνικής συνοχής.
 Αξιοποιεί την ελληνική και ευρωπαϊκή ε-
μπειρία καθώς και την πρόσφατη συνταγ-
ματική αναθεώρηση.
 Στοχεύει στην απλούστευση των δομών και
δίνει στη διαφάνεια ύψιστη προτεραιότητα.
 Σε τελική ανάλυση, υπηρετεί τους στόχους
του αποτελεσματικού κράτους και της ι-
σχυρής κοινωνίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Ετήσιο Τα-

κτικό Συνέδριο του 2005 της ΚΕΔΚΕ αποφά-
σισε τα παρακάτω:

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Το διοικητικό σύστημα της χώρας διαρθρώνε-
ται σε τρία επίπεδα:
το εθνικό επίπεδο
το περιφερειακό επίπεδο
το τοπικό επίπεδο

και επομένως μόνον σ' αυτά τα τρία επίπεδα
συγκροτούνται οι δομές της Διοίκησης και της
Αυτοδιοίκησης.
1.1. Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση ενισχύει
τις επιτελικές δομές και λειτουργίες της στην
κατεύθυνση του «κράτους-στρατηγείου», απο-
συγκεντρώνει και αποκεντρώνει αρμοδιότη-
τες, πόρους και μέσα στο περιφερειακό και
στο τοπικό επίπεδο και στηρίζει σύμφωνα με
τις Συνταγματικές επιταγές την πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια Τ.Α., για την ανάληψη
της εφαρμογής των εθνικών δημόσιων πολιτι-
κών και τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
1.2. Στο περιφερειακό επίπεδο, συγκροτείται η
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (β΄ βαθμός
Τ.Α.) με την εκλογή των οργάνων της, με τη
διατήρηση των νομαρχιών ως διαμερισμάτων
και με αρμοδιότητες: το σχεδιασμό και την ε-
φαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών
προγραμμάτων, την περιφερειακή εξειδίκευση
των εθνικών πολιτικών και τη μελέτη-κατα-
σκευή-συντήρηση των έργων περιφερειακής
και νομαρχιακής κλίμακας. Κύρια νομιμοποι-
ητική βάση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ61
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Τη συγκρότηση εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής τέτοιας που να «χωρά» και το δικαίωμα
ψήφου στους μετανάστες, αρχής γενομένης από τις τοπικές εκλογές, πρότεινε το συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ. 
Επίσης πρότεινε τη συγκρότηση σε κάθε δήμο συμβουλίων μεταναστών, με σκοπό την ομαλή
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία
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είναι η αρμοδιότητές της στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό.
Θεωρούμε εύλογη τη γεωγραφική αναπρο-
σαρμογή των ορίων των σημερινών Περιφε-
ρειών με κατεύθυνση τη μείωση του αριθμού
τους.
1.3. Ειδικότερα για τη Μητροπολιτική Αυτο-
διοίκηση, προτείνουμε τη συγκρότησή της
στο επίπεδο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
(Αττικής, Θεσσαλονίκης) με την ανάληψη ό-
λων των μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων και
λειτουργιών, τη συγκρότηση συνδέσμων
Ο.Τ.Α. για τις αρμοδιότητες διαδημοτικού χα-
ρακτήρα, την ένταξη όλων των φορέων της
Μητροπολιτικής περιοχής σε ένα Μητροπολι-
τικό Σύστημα στο πλαίσιο του οποίου θα α-
σκείται μια σύγχρονη Μητροπολιτική Διακυ-
βέρνηση.
Για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, προτεί-
νουμε ένα πρόγραμμα θεσμικών ρυθμίσεων
και μέτρων πολιτικής, ώστε το 2010 να γίνει η
εκλογή των νέων αιρετών οργάνων.
Διευκρινίζεται ότι η πρότασή μας δεν εμπεριέ-
χει οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων από
τον Α΄ βαθμό σε άλλο επίπεδο, όπως εξάλλου
προβλέπεται και από το Σύνταγμα.
1.4. Οι παραπάνω διοικητικές μεταρρυθμίσεις
συνοδεύονται από Φορολογική Αποκέντρωση.
Φορολογική Αποκέντρωση, χωρίς πρόσθετους
φόρους, σε συνδυασμό με μεταφορά αρμοδιο-
τήτων στον πρώτο και δεύτερο βαθμό.
Παράλληλα, μετατροπή των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων σε Ταμείο συνοχής και αλληλεγ-
γύης για την ενίσχυση των ασθενέστερων
Ο.Τ.Α.
Βασικοί στόχοι της πρότασής μας: Η αυτοδιοί-
κηση της ευθύνης, η κοινωνία της ευθύνης, η
αποκατάσταση της έννοιας της διαφάνειας και
της λογοδοσίας στην πραγματική τους διάστα-
ση. Ο φορολογούμενος πολίτης βλέπει πώς
διατίθενται οι πόροι που εισφέρει στην Αυτο-
διοίκηση και ελέγχει τη διαχείρισή τους.

2. ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2.1.  ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Το προτεινόμενο σχέδιο Δημοτικού και Κοινο-
τικού Κώδικα έχει μεν χρήσιμες βελτιώσεις,
αλλά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και
τα οράματα της Αυτοδιοίκησης.
Γιατί:

α) Δεν ενσωματώνει διατάξεις που θα εκπλη-
ρώνουν στη συνταγματική επιταγή για:

 Αρχές κατανομής αρμοδιοτήτων.
 Την οικονομική αυτοδυναμία.
 Την πλήρη χρηματοδότηση μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων.

β) Δεν κατοχυρώνει την καταστατική θέση
των αιρετών, με την άρση των επιφυλάξεων
του άρθρου 7 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ)
Παρόλα αυτά το Συνέδριο ζητά την ταχεία
προώθηση και ψήφιση του Κώδικα όπως έχει
διαμορφωθεί με ορισμένες αναγκαίες βελτιώ-
σεις που προτείνονται, κρίνοντας ότι έχει γίνει
μια πραγματικά σημαντική δουλειά, που επι-
λύει αρκετά από τα προβλήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

2.2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Κυβέρνηση εμμένει στην αλλαγή του εκλο-
γικού συστήματος χωρίς κανένα διάλογο και
με ισχνά επιχειρήματα. Το 42% περιορίζει τη
βάση δημοκρατικής νομιμοποίησης του Δη-
μάρχου, οδηγεί σε πολώσεις και αποτρέπει ευ-
ρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες στις το-
πικές κοινωνίες.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτή
την πρωτοβουλία και εμμένουμε στην απόφα-
ση του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης υπέρ της
διατήρησης του υφιστάμενου εκλογικού συ-
στήματος με το 50% σύν ένα.

2.3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση και ζητούμε
την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμά-
των στην άμεση προώθηση και εφαρμογή των
ακόλουθων θεσμικών ρυθμίσεων και μέτρων
πολιτικής:

τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των πο-
λιτών
τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής του
προληπτικού ελέγχου
τον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων
των Ο.Τ.Α.
την θεσμική και οικονομική κατοχύρωση
των συμβασιούχων
τις πειθαρχικές διώξεις και τους καταλογι-
σμούς των αιρετών
την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκατα-
στάσεων
τη μεταφορά των Λιμενικών Ταμείων
στους Δήμους

την Αγροφυλακή που υποκαθιστά τη Δημο-
τική Αστυνομία
τη θεσμοθέτηση του ρόλου της Τ.Α. στις
ΣΣΕ
την πλήρη χρηματοδότηση της μερικής α-
πασχόλησης
τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Αστυνο-
μίας από τον κρατικό προϋπολογισμό
τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών
τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των πα-
ραβόλων

Ενόψει του ότι διαφαίνεται κυβερνητική πρω-
τοβουλία να ονομασθεί η επόμενη βουλή Ανα-
θεωρητική, καλούμε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να α-
ναλάβει πρωτοβουλία για προώθηση όλων των
θεσμικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης που
σχετίζονται με τη συνταγματική αναθεώρηση.

2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(α) Ν. 1828/1989:
Επαναπροσδιορισμός των χρηματοδοτικών
πηγών των ΚΑΠ  προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσής τους στο πλαίσιο του 1828/89, ι-
διαίτερα ενόψει της εφαρμογής περιορι-
σμού των φορολογικών συντελεστών στο
ΦΕΦ & ΝΠ.
Να εφαρμοστεί το άρθρο 102 του Συντάγ-
ματος και όλες οι μεταφερθείσες αρμοδιό-
τητες να χρηματοδοτούνται πλήρως, με ει-
δική γραμμή του προϋπολογισμού, εκτός
ΚΑΠ.
Να λειτουργήσει η Επιτροπή, που αποτελεί-
ται από τους Γ.Γ. των ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ
και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, για την πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής του Ν.
1828/1989.
Σαφής αποτύπωση του συνόλου των κυβερ-
νητικών δεσμεύσεων στον κρατικό προϋπο-
λογισμό του 2006, που αφορούν συγκεκρι-
μένες κατηγορίες συμβασιούχων (σχολικοί
φύλακες, ΑΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι) που
μονιμοποιούνται με το προεδρικό διάταγμα
164/2004.
Από κοινού αξιολόγηση των προνοιακών
δομών.

(β) Παρακρατηθέντα: Ζητούμε την άμεση
συμφωνία της καταβολής των παρακρατηθέ-
ντων πόρων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
περσυνού Συνεδρίου μας, αρχής γενομένης α-
πό τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους (2005).
(γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
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Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ πα-
ρουσιάζει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όσον
αφορά την απορροφητικότητά του με αποτέλε-
σμα την επενδυτική απραξία των Ο.Τ.Α.
Προτείνεται:
1. Άμεση δημοπράτηση του συνόλου του προ-
γράμματος από τους Ο.Τ.Α.
2. Συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Προγράμματος.

(δ) Πιστοληπτική πολιτική.
Το ΤΠ&Δ δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, εί-
ναι αγκιστρωμένο σε ψηλά και αντιοικονομικά
επιτόκια
Προτείνεται:
1. Άμεση αποκλιμάκωση των επιτοκίων.
2. Όλοι οι Ο.Τ.Α. να ανοίξουν έντοκο λογα-
ριασμό στα τέσσερα υποκαταστήματα του
ΤΠ&Δ και να έχουν on line δυνατότητα παρα-
κολούθησης της κίνησης του λογαριασμού
τους.
3. Ειδικά επιτόκια για απαλλοτριώσεις.
4. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με νέα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, περισσότερο α-
ποτελεσματικά για τους Ο.Τ.Α.

(ε) Έλεγχος των Ο.Τ.Α. και διαφάνεια
Οι υπάρχοντες πολυάριθμοι ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί αντί να συμβάλλουν στον ουσιαστικό
έλεγχο και τη διασφάλιση της διαφάνειας
στους Ο.Τ.Α., έχουν αποτύχει. Είναι προφανές
ότι μας βρίσκει ριζικά αντίθετους η σύσταση
του νέου Σώματος Επιθεωρητών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών που ετοιμάζεται και για
την Αυτοδιοίκηση.
Προτείνουμε:

Ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ε-
λέγχου των Δήμων.
Ριζική βελτίωση του ελέγχου των αποφάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δη-
μαρχιακής Επιτροπής.
Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου των οικονομι-
κών πράξεων των Ο.Τ.Α.
Να προβλεφθεί ερμηνευτική διάταξη σύμ-
φωνα με την οποία να θεωρούνται νόμιμες
οι δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2003 από Νομαρχιακές Αυτο-
διοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες, Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, κα-
θώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.,
σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφό-

σον: α) το είδος της δαπάνης προβλέπεται
από τις οικείες διατάξεις ή συνάδει με τις
αρμοδιότητες των παραπάνω φορέων όπως
αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομο-
θεσία (π.χ. άρ. 24 Π.Δ. 410/95, άρ. 8 Π.Δ.
30/96 κλπ.), ανεξαρτήτως της τήρησης της
νόμιμης διαδικασίας μέσω της οποίας δη-
μιουργείται για τους παραπάνω φορείς η υ-
ποχρέωση εξόφλησης της δαπάνης και ανε-
ξαρτήτως του ύψους δαπάνης,    β) έχουν ε-
γκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όρ-
γανα, γ) αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο
μέσο ότι ο σκοπός για τον οποίο διενεργή-
θηκαν έχει επιτελεσθεί και δ) δεν έχουν α-
κυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία.

2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της
ΚΕΔΚΕ και ζητούμε τη συνέχισή τους:
Για την αξιοποίηση από την Τ.Α. όλων των
δυνατοτήτων που απομένουν στο Γ΄ Κ.Π.Σ.
Για τη συστηματική και ολοκληρωμένη
προετοιμασία της συμμετοχής της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο Δ΄ Κ.Π.Σ.
Για την προγραμματική συνεργασία της
ΚΕΔΚΕ με το Υπουργείο Ανάπτυξης με
στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότη-
τας σε τοπικό επίπεδο.
Για την επιδότηση της αστικής συγκοινωνί-
ας στην περιφέρεια.
Για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να διευ-
κολυνθεί νομοθετικά και οικονομικά η δια-
δικασία κτίσης ακτοπλοϊκών μέσων μέσα
από πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών και
Τοπικών Αρχών, σε απομονωμένα νησιά. 
Για την προώθηση της ανακύκλωσης σε συ-
νεργασία με τις Εταιρείες Ανακύκλωσης.
Για την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συ-
νεργασία με το ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
Για την εμπέδωση κλίματος συνεργασίας με
άλλους κοινωνικούς εταίρους, όπως το ΤΕΕ
και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδί-
ου μας για την κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας, τον ηλεκτρονικό δήμο και
την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφα-
βητισμού (με αξιοποίηση του Ε.Π./Κ.τ.Π.).
Για την εξάλειψη των Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων, σε συνεργασία
με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ -
ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΕΣ Α.Ε.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη συ-
γκρότηση των 5 «Υπερπεριφερειών» και των
«Αναπτυξιακών Α.Ε.» και εμμένουμε στη συ-
γκρότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
ως του βασικού θεσμού περιφερειακής ανά-
πτυξης της χώρας.
Επομένως σε καμιά περίπτωση δεν συμφω-
νούμε με τις 5 «Υπερπεριφέρειες» που αποτε-
λούν άλλο ένα ενδιάμεσο επίπεδο, με ρόλο
διοικητικό και ρόλο αναπτυξιακού προγραμ-
ματισμού και αφαιρούν από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση, πριν ακόμη από τη γέννησή
της, τον σημαντικότερο ρόλο και τον αποχρώ-
ντα λόγο της υπάρξής της: την Περιφερειακή
Ανάπτυξη.
Επίσης, είναι αυτονόητο ότι διαφωνούμε πλή-
ρως με τη θεσμική πρόβλεψη των 5 ή 13 Ανα-
πτυξιακών Εταιρειών που θα επιχειρήσουν να
λειτουργήσουν ως κρατικές εταιρείες κατα-
σκευής των τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. (Πρό-
εδρος ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας,
πλειοψηφία κρατικών εκπροσώπων), γιατί όχι
μόνον είναι μια ατελέσφορη προσπάθεια δη-
μιουργίας νέων κρατικών δομών, αλλά και
γιατί οδηγούν στην «κρατικοποίηση» της Αυ-
τοδιοίκησης.
Στόχος μας είναι η προετοιμασία και ενδυνά-
μωση όσων Ο.Τ.Α. μπορεί να είναι τελικοί δι-
καιούχοι των έργων και των δράσεων του Δ΄
Κ.Π.Σ. Παράλληλα, το Συνέδριο εξουσιοδοτεί
το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να προωθήσει τη συγκρό-
τηση δομών στις 13 Περιφέρειες, ως ενδιάμε-
σων φορέων του Δ΄ Κ.Π.Σ. και ως υποστηρι-
κτικών μηχανισμών των Ο.Τ.Α. που έχουν α-
δυναμία πρόσβασης ή/και υλοποίησης έργων
και δράσεων στα Εθνικά και τα Ευρωπαϊκά Α-
ναπτυξιακά Προγράμματα.

4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Προτείνουμε στην κυβέρνηση και τα πολιτικά
κόμματα να συγκροτήσουν μια εθνική μετανα-
στευτική πολιτική, περιλαμβανομένου και του
δικαιώματος ψήφου των μεταναστών, ξεκινώ-
ντας από το επίπεδο της Τ.Α.
Επίσης, σε κάθε Δήμο να συγκροτηθούν συμ-
βούλια μεταναστών τα οποία σε συνεργασία
με την Τ.Α. να αποτελέσουν παράγοντες δια-
μόρφωσης των συνθηκών ομαλής ένταξης των
μεταναστών.
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