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Διασταυρώνουν τα ξίφη τους ΚΕΔΚΕ

και ΔΕΗ, αναφορικά με τα μεγάλα
προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί

και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από τη
επιχείρηση  προς τους δήμους. 

Στις αρχές Φλεβάρη μετά από αίτημα της ΚΕΔ-
ΚΕ πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση της
ΚΕΔΚΕ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης και της διοίκησης της ΔΕΗ, όπου
και ετέθησαν επί τάπητος  σημαντικά και επεί-
γονται θέματα συνεργασίας της Αυτοδιοίκησης
και της Επιχείρησης. Δηλαδή η υψηλή τιμή
χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για κοινό-
χρηστο φωτισμό των πόλεων, το ύψος της προ-
μήθειας της ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτι-
κών τελών, η προκαταβολή από τους δήμους
της δαπάνης για μελέτες και έργα, το κόστος
τοποθέτησης νέων στύλων, η υπογείωση των
δικτύων της ΔΕΗ, η χρήση των Ηλεκτρονικών
Αρχείων της ΔΕΗ, η απόδοση τέλους 2% Ανα-
νεώσιμης Ενέργειας και η προώθηση των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Οι δήμοι πληρώνουν 
τα ακριβότερα τιμολόγια στη ΔΕΗ
Αποτέλεσμα αυτής της τριμερούς συνάντησης
ήταν η δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας, η
οποία, σε τακτό χρονικό διάστημά θα αναζητή-
σει λύσεις στα προβλήματα λαμβάνοντας υπό-
ψη τα στοιχεία που καταθέτουν και οι δύο
πλευρές. Ωστόσο δεν διαφαίνεται να υπάρξει
άμεσα συμφωνία. 
Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ περιορίσθηκαν απλά
στο να ακούσουν τις θέσεις και τις προτάσεις
των αιρετών, ενώ τα  στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΗ Δημήτρη Μανιατάκη αμφισβητήθηκαν α-
πό τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, για το θέμα των χρεώσεων των Ο-
ΤΑ από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ
Πάρι Κουκουλόπουλο, σήμερα οι Δήμοι  πλη-
ρώνουν το ρεύμα που χρησιμοποιούν για τον
φωτισμό των οδών και πλατειών ακριβότερα α-
πό όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων της ΔΕ-

Η. Για παράδειγμα για κατανάλωση 2000
KWH ένας δήμος πληρώνει 135 ευρώ, οι βιο-
μηχανίες 88 ευρώ, οι αγροτικές εγκαταστάσεις
72 ευρώ, οι καταναλωτές 83 ευρώ. 
Όπως επεσήμανε μάλιστα ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος 
«δεν μπορεί οι δήμοι να πληρώνουν παράλογα
τιμολόγια. Άλλωστε κυρίαρχος στόχος μας εί-
ναι να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής
των πολιτών και την αισθητική των πόλεων,
αλλά και  να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφά-
λειας των πολιτών στην πόλη και την ύπαι-
θρο». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «δήμοι και ΔΕΗ,
μπορούν να προχωρήσουν σε συνεργασία για
να βρεθεί λύση μείωσης των τιμολογίων για
τον κοινόχρηστο φωτισμό των πόλεων και των
χωριών».
Τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας, όσο
και οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ δεν άφησαν περι-
θώρια για μείωση των τιμολογίων, γιατί η επι-
χείρηση, ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και
στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να
καλύψει στο ακέραιο το κόστος των υπηρεσιών
που προσφέρουν στους δήμους…
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο πρόβλημα υ-
πάρχει και με τα τιμολόγια των δήμων για τις
δημοτικές υπηρεσίες, τα σχολεία, τις κοινωνι-
κές δομές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι

δε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης,  στις οποίες λειτουργούν μονάδες βιο-
λογικού καθαρισμού, ή εργοστάσια αφαλάτω-
σης, πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν
με τιμολόγιο γενικής χρήσης. Για το λόγο αυτό
οι δήμαρχοι ζήτησαν να μετατραπεί σε βιομη-
χανικής χρήσης.
«Η ΔΕΗ δεν λαμβάνει υπόψη της ότι είμαστε ο
μεγαλύτερος πελάτης της Επιχείρησης» τόνι-
σαν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι της ΚΕΔ-
ΚΕ.Η ΔΕΗ πάντως από την πλευρά της, υπο-
στήριξε ότι τα τιμολόγια του δημοτικού φωτι-
σμού είναι κατά 27% χαμηλότερα από εκείνα
των άλλων δημοσίων υπηρεσιών, ότι σε μεγά-
λες δημοτικές επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρή-
σεις ύδρευσης και αποχέτευσης η έκπτωση σε
σχέση με τη γενική χρήση ανέρχεται σε 41%
και ακόμη και η αντίστοιχη έκπτωση για τα α-
ντλιοστάσια των «Καποδιστριακών» μικρών
δήμων ανέρχεται στο 30%.
Εκτός από το θέμα των τιμολογίων, σοβαρό
πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι δήμοι και με την
προπληρωμή - στο 100% - κάθε μελέτης και
έργου που γίνεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ,
ακόμη και για τη μεταφορά στύλου. 
Η τελευταία παρακρατεί το ποσό από τα δημο-
τικά τέλη, ενώ λόγω των περικοπών των εργο-
λαβιών υπάρχουν και σημαντικές καθυστερή-
σεις στην υλοποίηση των έργων των δήμων. Ε-

• Σε τριμερή συνάντηση ΚΕΔΚΕ- ΥΠΑΝ- ΔΕΗ αποφασίστηκε να συσταθεί
μόνιμη επιτροπή εργασίας • Αν και ο μεγαλύτερος πελάτης της ΔΕΗ η
Αυτοδιοίκηση, προπληρώνει πιο ακριβά τις προσφερόμενες υπηρεσίες
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κτός αυτού δημιουργούνται και σοβαρές λογι-
στικές εμπλοκές όταν πρόκειται για χρηματο-
δοτούμενα έργα. Αξιοσημείωτο είναι και το
στοιχείο ότι για την τοποθέτηση καινούργιου
στύλου σε επεκτάσεις δικτύων η ΔΕΗ, ή για τη
μεταφορά στύλου, η ΔΕΗ το κοστολογεί με
925 ευρώ στους δήμους και με 352 ευρώ στους
ιδιώτες.
Για το θέμα πρόσβασης των δήμων στη βάση
δεδομένων της ΔΕΗ διευκρινίστηκε ότι οι δή-
μοι δεν θέλουν να έχουν πρόσβαση στο πελα-
τολόγιο της ΔΕΗ αλλά πρόσβαση σε στοιχεία
που θα τους επιτρέψουν να επικαιροποιήσουν
τα αρχεία των δήμων.
Τέλος αναφορικά με το ζήτημα της υπογείωσης
των δικτύων της ΔΕΗ, σύμφωνα με  νόμο του
1979 ο κρατικός προϋπολογισμός  αναλαμβά-
νει το κόστος για τις περιοχές του  λεκανοπεδί-
ου της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ
στην υπόλοιπη χώρα πληρώνουν οι ίδιοι οι δή-
μοι. Η ΚΕΔΚΕ ζήτησε  επέκταση της εφαρμο-
γής του νόμου, τουλάχιστον, σε όλα τα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας.

ΔΕΗ: Τα δημοτικά τέλη φταίνε για τους
φουσκωμένους λογαριασμούς και όχι οι
αυξήσεις 
Ένα από τα βασικά παράπονα που κατά και-
ρούς έχουν διατυπωθεί από τη ΔΕΗ είναι το γε-
γονός ότι - καθώς οι δήμοι δεν διαθέτουν δικό
τους εισπρακτικό μηχανισμό - η είσπραξη των
δημοτικών τελών για λογαριασμό των ΟΤΑ, γί-
νεται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Αυτό όμως, όπως επεσήμανε και ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ κατά τη συνάντηση, ενώ
δεν αποφέρει κανένα όφελος για την Επιχείρη-
ση, αντιθέτως και δεδομένου ότι τα δημοτικά
τέλη καλύπτουν το 30% ενός μέσου λογαρια-
σμού, η ΔΕΗ εισπράττει τη δυσαρέσκεια των
πολιτών και τις διαμαρτυρίες για φουσκωμέ-
νους λογαριασμούς, με αρνητικές συνέπειες για
την ανταγωνιστική θέση της. Υπενθυμίζεται ότι
το θέμα είχε θέσει πρόσφατα και ο ίδιος ο υ-
πουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας, με επιστολή
που είχε στείλει στον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ.

20 εκ. ευρώ το χρόνο εισπράττει η ΔΕΗ α-
πό τα δημοτικά τέλη
Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να αναφερθεί
ότι η ΔΕΗ λαμβάνει προμήθεια από τους δή-
μους για τη συγκεκριμένη είσπραξη. Το ύψος
της προμήθειας που καταβάλλουν κάθε χρόνο
οι δήμοι στη ΔΕΗ -  λόγω της είσπραξης των
ανταποδοτικών τελών μέσω των λογαριασμών
της επιχείρησης - για την κάλυψη των λειτουρ-

γικών δαπανών αυτής της υπηρεσίας, ανέρχεται
στο 2% και παραμένει σταθερό. Λόγω δε της ε-
τήσιας αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών
το πραγματικό ποσό παρουσιάζει συνεχώς αύ-
ξηση και σήμερα η ΔΕΗ εισπράττει 20 εκ. ευ-
ρώ το χρόνο. 
Όπως τόνισε μάλιστα για το θέμα ο Π. Κου-
κουλόπουλος «Η ΔΕΗ μπορεί να προχωρήσει
στη μείωση του ποσοστού. Δεν είναι δεκτό το
επιχείρημα ότι δαπανά περισσότερα από 20 εκ.
ευρώ, με δεδομένο ότι οι περίοδοι μέτρησης
μετατράπηκαν από δίμηνες σε τετράμηνες και
η παρακολούθηση των λογαριασμών γίνεται
πλέον ηλεκτρονικά».
Σε κάθε περίπτωση άλλωστε - όπως σημειώ-
νουν και οι αιρετοί - καμία αλλαγή στο σύστη-
μα επιβολής και είσπραξης των τελών δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει, χωρίς να έχει πραγματοποι-
ηθεί ενδελεχής μελέτη των σοβαρών επιπτώσε-
ων που αυτή θα προκαλέσει  στα οικονομικά
των ΟΤΑ. Οι συνθήκες, σήμερα, στους περισ-
σότερους δήμους δεν μπορούν να θεωρηθούν
ώριμες για τέτοιου είδους αλλαγές, ενώ παράλ-
ληλα θα χρειασθεί πολύς χρόνος, προκειμένου
να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί
είσπραξης και απόδοσης των ποσών που προ-
έρχονται από τα δημοτικά τέλη, ώστε να μην υ-
πάρξουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
των ΟΤΑ. 
Παράλληλα, δεν δείχνει να ευσταθεί και το επι-
χείρημα που χρησιμοποιείται από την κυβέρνη-
ση ότι οι υψηλές αυξήσεις των δημοτικών τε-
λών πολλές φορές μετακυλίονται στον κατανα-
λωτή μέσω της αύξησης των τιμών και των α-
γαθών και υπηρεσιών στις οποίες προβαίνουν
οι επαγγελματίες. Σύμφωνα με τους εκπροσώ-
πους της Αυτοδιοίκησης, το ίδιο το υπουργείο
θα έπρεπε να φροντίσει για τους μηχανισμούς
ελέγχου της αγοράς, ώστε να προφυλάξει τους
καταναλωτές από υπέρογκες αυξήσεις και όχι
να προσπαθεί να δημιουργήσει τη λάθος εντύ-
πωση ότι αυτές οφείλονται στους χειρισμούς
των δημάρχων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι
ο κ. Σιούφας στην τελευταία του επιστολή έχει
προτείνει στην ΚΕΔΚΕ την κατάρτιση σχεδίου
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Δήμους
που επιβάλλουν μεγαλύτερες αυξήσεις και την
ανάπτυξη πρότασης από την ΚΕΔΚΕ για το ε-
κτιμώμενο μέσο ποσοστό αύξησης των τελών
τα επόμενα τέσσερα έτη. 
Όμως και εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο α-
πλά. Όπως επισημαίνεται από την ΚΕΔΚΕ οι
δήμοι έχουν διοικητική αυτοτέλεια και κατά
συνέπεια δεν μπορεί η Ένωση να προχωρήσει
σε επιβολή γενικής ρήτρας, αναφορικά με το ύ-

ψος των τελών που θα επιβληθούν. Άλλωστε α-
κόμη και το γεγονός, ότι ο νέος Κώδικας Δή-
μων και Κοινοτήτων δίνει τη δυνατότητα κα-
τάρτισης τετραετών επιχειρησιακών σχεδίων α-
πό τους ΟΤΑ, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρ-
ξει δεσμευτική πρόβλεψη για το ύψος των αυ-
ξήσεων που θα επιβληθούν από τους δήμους σε
βάθος χρόνου. Και αυτό γιατί οι ΟΤΑ μπορούν
να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις και αναθε-
ωρήσεις των συγκεκριμένων σχεδίων, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις αλλαγές που θα προκύ-
ψουν. 
Σε κάθε περίπτωση, το θέμα των δημοτικών τε-
λών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ούτε κοντό-
φθαλμα, ούτε αποσπασματικά, αφού στην ου-
σία του συνδέεται άμεσα με τη συνολική δια-
χείριση των οικονομικών των δήμων, αλλά και
των επενδύσεων του καθενός. 
Για παράδειγμα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
σε ΟΤΑ της χώρας, όπου οι δημότες μπορεί να
βρέθηκαν αντιμέτωποι με υψηλές αυξήσεις στα
δημοτικά τέλη που τους αναλογούσαν, λόγω ε-
ντοπισμού λαθών ή περιπτώσεων πλασματικών
τετραγωνικών μέτρων, για τα οποία πλήρωναν
μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Έτσι λοιπόν, σε αρκετές περιπτώσεις όπου ε-
ντοπίσθηκαν τέτοια φαινόμενα, καταγράφηκαν
μεγάλες αυξήσεις λόγω οικονομικού «νοικοκυ-
ρέματος», χωρίς στην πραγματικότητα να πρό-
κειται για γενικότερη πολιτική των συγκεκριμέ-
νων ΟΤΑ. Κατόπιν όλων αυτών δεν είναι λίγα
τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης που αποδίδουν
τις συγκεκριμένες αιτιάσεις από τη ΔΕΗ και το
υπουργείο Ανάπτυξης σε προσπάθεια μετακύλι-
σης στις τοπικές αρχές, της ευθύνης για τις αυ-
ξήσεις των τιμών που καταγράφονται σε πολλά
αγαθά και υπηρεσίες. 
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Σάλο έχει προκαλέσει στους εργαζόμε-
νους των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών αλλά και στους δήμους, η

απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να
προκηρύξει μόνο τις μισές θέσεις, από αυτές
που ήδη έχει συστήσει και έχουν πληρωθεί,
για τα ΚΕΠ που λειτουργούν στους πρωτο-
βάθμιους ΟΤΑ. 

Η συγκεκριμένη απόφαση - που ελήφθη χωρίς
τη συνεργασία της ΚΕΔΚΕ - πέρα από το γε-
γονός ότι οδηγεί στην ανεργία πολλούς από
τους ήδη εργαζόμενους, οι οποίοι με δεδομένη
τη μείωση των θέσεων θα μείνουν εκτός της
προκήρυξης, επιπλέον θεωρείται βέβαιο από
τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, ότι θα
προκαλέσει την υποβάθμιση της λειτουργίας
των ΚΕΠ, τα οποία δεν θα μπορέσουν να λει-
τουργήσουν σωστά με μειωμένο προσωπικό.
Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να
υποκρύπτει και τον επιμερισμό του κόστους
στους ίδιους τους δήμους. 

Χωρίς συζήτηση προκηρύσσονται οι μι-
σές θέσεις
Η ουσιαστική άρνηση του αρμόδιου υφυπουρ-
γού Απόστολου Ανδρεουλάκου άλλωστε, να α-
ποδεχθεί ή έστω να συζητήσει τις προτάσεις
της ΚΕΔΚΕ για το θέμα, και μάλιστα χωρίς να
παρουσιάσει ουσιαστικά επιχειρήματα, δεν α-
φήνουν πολλά περιθώρια ελπίδας για βελτίωση
της κατάστασης. 
Υπενθυμίζεται ότι με Κοινή Υπουργική Από-
φαση το Σεπτέμβριο του 2005 είχαν συσταθεί
και πληρωθεί 2.469 θέσεις μόνιμου προσωπι-
κού στους δήμους για τη λειτουργία των ΚΕΠ. 
Ωστόσο, στο σχέδιο προς προκήρυξη, που δό-
θηκε στη δημοσιότητα στις 18/1/2006 από τον
κ. Ανδρεουλάκο, αναφέρεται ότι προκηρύσσο-
νται οι 2.055 θέσεις που αντιστοιχούν σε απα-
σχολούμενους σε ΚΕΠ, που λειτουργούν σε
δήμους και νομαρχίες. Με δεδομένο ότι οι θέ-
σεις για το προσωπικό των ΚΕΠ που λειτουρ-
γούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι

329, οι θέσεις μόνιμου προσωπικού, που προ-
κηρύσσονται για τα ΚΕΠ τα οποία λειτουρ-
γούν στους δήμους ανέρχονται στις 1726. Εί-
ναι δηλαδή κατά 50% λιγότερες από τις θέσεις
που είχαν συσταθεί και πληρωθεί.

ΚΕΔΚΕ: Πλήρη κάλυψη των θέσεων και
εξορθολογισμός του συστήματος 
Η ΚΕΔΚΕ κατά την συνάντησή της με τον κ.
Ανδρεουλάκο, ξεκαθάρισε ότι εμμένει στη θέ-
ση της, πως οποιαδήποτε ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν στη λειτουργία των ΚΕΠ πρέπει
να έχει ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του πο-
λίτη και όχι εκτιμήσεις του υφυπουργού περί
δήθεν  «φθίνουσας πορείας» τους, ενώ του δή-
λωσε ότι δε θα αποδεχθεί την απώλεια εκατο-
ντάδων θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού,
που εξυπηρετεί σήμερα τους πολίτες. 
Η συγκεκριμένη θέση της ΚΕΔΚΕ άλλωστε,
βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία και με την
κοινή διαπίστωση, ότι τα ΚΕΠ είναι ένας πετυ-
χημένος και με υψηλή αποδοχή θεσμός, χαίρει
της εκτίμησης και της προτίμησης των πολιτών
για την εξυπηρέτησή τους, ενώ διαφαίνεται μια
δυναμική εξέλιξης των υπηρεσιών και των

προϊόντων που αυτά προσφέρουν.  
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ, Γ. Χα-
ραλάμπους και Χ. Παλαιολόγος, τόνισαν στον
κ. Ανδρεουλάκο τη θέση της Αυτοδιοίκησης,
να μη προχωρήσει η προκήρυξη των θέσεων
πριν ολοκληρωθεί ένας διάλογος που θα λάβει
υπόψη του τα εξής στοιχεία:
• Nα ισχύσει ο αριθμός των θέσεων - 2469 -
που είχαν συσταθεί με την ΚΥΑ του Σεπτέμ-
βρη του 2005 και που είναι ο ελάχιστα επαρ-
κής για την ομαλή λειτουργία των ΚΕΠ.
• Να υπάρξει εξορθολογισμός του συστήματος
με βάση την παραγωγικότητα των ΚΕΠ και το
πλήθος των προϊόντων που προσφέρουν, πρώ-
τα σε επίπεδο νομού και μετά σε επίπεδο περι-
φέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη-
τες που ισχύουν σε ορισμένους δήμους.
• Για τα εκατό ΚΕΠ που λειτουργούν σε Καπο-
διστριακούς δήμους η πρόβλεψη για μια θέση
μόνιμου προσωπικού να αλλάξει σε δύο, έστω
και αν καταγράφεται χαμηλή παραγωγικότητα.
Πρώτον, γιατί αντικειμενικά δε μπορεί να λει-
τουργήσει μία υπηρεσία πρωί, απόγευμα και
Σάββατο με έναν υπάλληλο. Δεύτερον, γιατί
πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση της απασχόλη-
σης ειδικευμένου προσωπικού  σε καθυστερη-
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μένες ψηφιακά περιοχές για να μειωθεί το ψη-
φιακό χάσμα που παρατηρείται σήμερα.
• Το ίδιο μέτρο να ισχύσει κατά μείζονα λόγο
και στις νησιωτικές περιοχές.

Έωλα τα επιχειρήματα περί «φθίνουσας
πορείας» και χαμηλής παραγωγικότητας
Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, οι αποφάσεις έ-
χουν ήδη ληφθεί οριστικά και η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Εσωτερικών  δεν είναι δια-
τεθειμένη για διάλογο και επανασχεδιασμό. Ο
κ. Ανδρεουλάκος κατά τη συνάντηση δήλωσε
κατηγορηματικά  ότι εμμένει στις θέσεις του
και την προκήρυξη, παρά τις δεσμεύσεις της η-
γεσίας του υπουργείου ότι θα υπάρξει διάλογος
με την ΚΕΔΚΕ τόσο για τον αριθμό των θέσε-
ων που θα προκηρυχθούν, όσο και για το πε-
ριεχόμενο της προκήρυξης.  
Μάλιστα διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι  έτσι
και αλλιώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα
ΚΕΠ - οι οποίες σημειωτέον συνέχεια διευρύ-
νονται - έχουν ήδη μπει σε φθίνουσα πορεία,
«λόγω του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοί-
κησης».  
Ανέφερε δε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
την αφαίρεση από τις  υπηρεσίες των ΚΕΠ, της
έκδοση διαβατηρίων. Ο συγκεκριμένος ισχυρι-
σμός όμως ανακλήθηκε από τον ίδιο στη συνέ-
χεια, όταν δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει αύξη-
ση του αριθμού των μόνιμων θέσεων στη δεύ-
τερη προκήρυξη που θα γίνει το 2007.
Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιεί το υ-
πουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδεί-
ξει ότι καταβάλλεται προσπάθεια να περιορι-
σθεί ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιού-
νται από τα ΚΕΠ, είναι εκείνο της αυτεπάγγελ-
της αναζήτησης πιστοποιητικών από τις κε-
ντρικές υπηρεσίες. Όμως και εδώ τα πράγματα
είναι λίγο διαφορετικά. Καταγράφουμε την πε-
ρίπτωση της αναζήτησης του ποινικού μητρώ-
ου για διορισμό στο δημόσιο. Το ποινικό μη-
τρώο είναι μία από τις διαδικασίες που διεκπε-
ραιώνουν τα ΚΕΠ. Ταυτόχρονα όμως οι υπη-
ρεσίες στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις εί-
ναι υποχρεωμένες να το αναζητούν οι ίδιες. Ω-
στόσο, οι υπηρεσίες με το επιχείρημα της πιο
γρήγορης εξυπηρέτησης, αποδεσμεύθηκαν εμ-
μέσως από την υποχρέωση, στέλνοντας και πά-
λι τους πολίτες στα ΚΕΠ. Και σε αυτή την πε-
ρίπτωση πάντως, το υπουργείο απαντά ότι εί-
ναι δύσκολο να αλλάξει με την μία η νοοτροπί-
α που επικρατεί στο δημόσιο, και από τη στιγ-
μή που προβλέπεται η δυνατότητα από το νό-

μο, τα ΚΕΠ θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
Πέραν των παραπάνω, αξίζει να επισημανθούν
ορισμένα ακόμη κενά στα επιχειρήματα που
χρησιμοποιεί το υπουργείο προκειμένου να δι-
καιολογήσει τις αποφάσεις, αναφορικά με τα
ΚΕΠ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η σύσταση
των θέσεων, ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένες
μετρήσεις παραγωγικότητας, προκειμένου «να
επιλεγούν οι καλύτεροι». 
Ειδικότερα υπολογίσθηκε πόσες πράξεις ανα-
λογούν καθημερινά σε κάθε υπάλληλο ενός
ΚΕΠ. Όπως εξηγούν όμως στελέχη της διοίκη-
σης, η αξιολόγηση των Κέντρων Εξυπηρέτη-
σης, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε ποσο-
τικές μετρήσεις, καθώς είναι αναγκαία και η
ποιοτική εκτίμηση της προσφοράς ενός Κέ-
ντρου, δεδομένου ότι οι ανάγκες ποικίλουν από
περιοχή σε περιοχή, ιδιαιτέρως δε για την περι-
φέρεια, όπου πολλές από τις ανάγκες των πολι-
τών, δεν καλύπτονται ακόμη από τα ΚΕΠ. Μά-
λιστα, φέρνουν ως παράδειγμα τα μονοθέσια
σχολεία, των οποίων η λειτουργία κρίνεται ως
απαραίτητη λόγω των ειδικών αναγκών που
καλύπτουν, ακόμη και αν με ψυχρή λογική, το
κόστος τους σε σχέση με τον αριθμό πολιτών
που εξυπηρετούν, θα μπορούσε να θεωρηθεί υ-
πέρογκο. 
Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ  κατη-
γορούν την κυβέρνηση ότι εκτός από την επι-
χείρηση συρρίκνωσης του προσωπικού, σκο-
πεύει να μειώσει και τον αριθμό τους. Συγκε-
κριμένα, επισημαίνουν το γεγονός, ότι δεν συ-
στήθηκαν μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ ορισμένων
νησιών και παραμεθόριων περιοχών, κάτι που
αυτομάτως οδηγεί στο κλείσιμό τους. Το υ-
πουργείο βέβαια υποστηρίζει ότι τα συγκεκρι-
μένα ΚΕΠ βρίσκονταν κοντά σε άλλα μεγαλύ-
τερα, ενώ υπόσχεται - χωρίς συγκεκριμένη δέ-
σμευση- τη μεταφορά των υπαλλήλων σε γει-
τονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί και ο ισχυρισμός
που διατυπώνεται από το υπουργείο Εσωτερι-
κών, ότι τα ΚΕΠ σήμερα, αποτελούν ένα ιδιαί-
τερα «δαπανηρό θεσμό» και κατά συνέπεια α-
παιτείται εξορθολογισμός της λειτουργίας
τους. 

95 στους 100 πολίτες δηλώνουν ικανοποι-
ημένοι από τα ΚΕΠ
Παρόλα αυτά όμως, όπως καταγγέλλεται από
τους εργαζόμενους και αρκετούς αιρετούς, το

υπουργείο αλλά και η κυβέρνηση όψιμα φαίνε-
ται να προβληματίζονται για το κόστος και τον
τρόπο λειτουργίας των ΚΕΠ, αφού μέχρι πρό-
τινος έδειχναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το
θεσμό, ενώ δεν δίσταζαν να τον χρησιμοποιή-
σουν και ως βιτρίνα της δημόσιας διοίκησης.
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η ανακοίνωση για
την προκήρυξη, ήρθε μόλις έξι εβδομάδες  με-
τά τη διθυραμβική παρουσίαση της πανελλαδι-
κής Έρευνας της VPRC, για τα Κέντρα Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών, η οποία κατέγραφε ιδιαίτερα
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών. 
Υπενθυμίζοντας ορισμένα μόνο από τα ευρή-
ματα της έρευνας, αναφέρουμε ότι  το 95%
των πολιτών που επισκέφθηκαν τα ΚΕΠ, εξέ-
φρασαν την ικανοποίησή τους για την εξυπη-
ρέτηση που έτυχαν σε αυτά, ενώ η αναγνωρισι-
μότητά τους έφτασε το 85% και η επισκεψιμό-
τητα στο 60%. Επίσης, το 91% θεωρεί ότι τα
ΚΕΠ συμβάλλουν σημαντικά στον εκσυγχρο-
νισμό της δημόσιας διοίκησης, το 78% θα ήθε-
λε να κάνει τις συναλλαγές του με την Εφορία
μέσω των ΚΕΠ, ενώ το 68%  θα προτιμούσε
να γίνονται μέσω ΚΕΠ οι συναλλαγές για πλη-
ρωμή λογαριασμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
κ.λπ.). Αν και στην παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας, έδωσε το παρόν σύσσω-
μη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, με τη συμμετοχή ακόμη και του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου, όπως φαίνεται το όλο
θέμα χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για επι-
κοινωνιακούς σκοπούς, αφού στην πράξη δεν
αναγνωρίσθηκε καθόλου το μερίδιο συμμετο-
χής των εργαζομένων, στην επιτυχία. 

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των εργαζο-
μένων
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, τόσο η
ΚΕΔΚΕ όσο και οι εργαζόμενοι έχουν ξεκαθα-
ρίσει ότι δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρω-
μένα χέρια. Ήδη οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ
βρίσκονται σε τροχιά απεργιακών κινητοποιή-
σεων. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει
μία 24ωρη και μία 48ωρη απεργία, ενώ προει-
δοποιούν ότι σύντομα θα υπάρξει επ΄ αόριστον
κινητοποίηση, αν το υπουργείο Εσωτερικών
δεν επανεξετάσει τη στάση του. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, η συγκεκριμένη κα-
τάσταση δημιουργεί εύλογο προβληματισμό
για την ομαλή συνέχεια των ΚΕΠ, ενός από
τους ελάχιστους θεσμούς, που η κοινή γνώμη
«αγκάλιασε» από την πρώτη στιγμή λειτουργί-
ας τους. 
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Στον αέρα βρίσκεται ουσιαστικά, εδώ και
μήνες, η λειτουργία των Λιμενικών Ταμεί-
ων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις

της Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΚΕ, να ρυθμισθεί
οριστικά το θέμα και να αντιμετωπισθούν τα τε-
ράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις
πόλεις που διαθέτουν λιμάνια. 

Το ΥΕΝ σχεδιάζει να πάρει πίσω την αρμοδιότητα α-
πό την Αυτοδιοίκηση.

Ο Μ. Κεφαλογιάννης επιδεικτικά αγνοεί και το
ΝΣΚ
Αιτία, όπως όλα δείχνουν, είναι η διάσταση απόψεων
που καταγράφεται μεταξύ των υπουργείων Εσωτερι-
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και η επιδεικτι-
κή άρνηση του Μανόλη Κεφαλογιάννη να προχωρή-
σει - όπως ορίζει και η ισχύουσα νομοθεσία -  στην
ολοκλήρωση της μεταβίβασης των κρατικών Λιμενι-
κών Ταμείων στην αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, πα-
ρά τις κατ΄ επανάληψη δεσμεύσεις του - και στον
πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλο, σε πα-
λαιότερη συνάντησή τους - ότι θα προχωρούσε άμε-
σα στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, που
θα καταργούσε τα κρατικά Λιμενικά Ταμεία και θα
ολοκληρωνόταν σύντομα η διαδικασία μεταβίβασης
της αρμοδιότητας αυτής στους δήμους, δεν έχει ακό-
μη γίνει τίποτε. Την ίδια ώρα, την οργή των αιρετών
προκαλεί και το γεγονός, ότι ο κ. Κεφαλογιάννης επι-
μένει να αγνοεί επιδεικτικά γνωμοδότηση της ολομέ-
λειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - που
του έχει κοινοποιηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβρη
- σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται έκδοση Π.Δ.
για την κατάργηση του υφιστάμενου κρατικού Λιμε-
νικού Ταμείου, από τη στιγμή που έχει εκδοθεί Π.Δ.
για τη σύσταση του νέου  δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου.

Σενάρια επαναφοράς των Λιμενικών Ταμείων στο
κράτος
Η συγκεκριμένη στάση του μάλιστα ενισχύει τα σε-
νάρια περί επαναφοράς  των Λιμενικών Ταμείων στο
προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς - παρά τη ρητή
Συνταγματική απαγόρευση για μεταφορά αρμοδιότη-
τας της Αυτοδιοίκησης στο κράτος- με το πρόσχημα
«της ανικανότητας των δήμων να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και στις ευρωπαϊκές οδηγίες».

Διαφωνεί το ΥΠΕΣΔΔΑ, αλλά δεν παρεμβαίνει
Από το υπουργείο Εσωτερικών διαμηνύεται ότι σε

καμία περίπτωση δεν υπάρχουν σκέψεις για επανα-
φορά στο παλαιό καθεστώς λειτουργίας των Λιμενι-
κών Ταμείων, ενώ ήδη, εδώ και μήνες, έχει καταγρα-
φεί ανοιχτά η διαφωνία, με την τακτική του υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Άλλωστε στο κείμενο του νέου Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, αναφέρεται ρητώς ότι οι αρμοδιότητες
των Λιμενικών Ταμείων περνούν πλέον στη δικαιο-
δοσία των ΟΤΑ. 
Παρόλα αυτά οι αιρετοί τηρούν επιφυλακτική στάση,
καθώς όπως επισημαίνουν «δεν είναι δυνατόν, εδώ
και χρόνια οι δήμοι να αγωνίζονται για το αυτονόη-
το». Όπως παρατηρούν μάλιστα εκπρόσωποι της Αυ-
τοδιοίκησης, το υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφύ-
γει επί της ουσίας να λάβει σαφή θέση προκειμένου
να λυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει. Για παρά-
δειγμα, η αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας έχει κατ' επανάληψη στείλει έγγραφες
ερωτήσεις στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου
να αποσαφηνισθεί το καθεστώς λειτουργίας των Λι-
μενικών Ταμείων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει α-
πάντηση.

Δεν λειτουργεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου
Το κλίμα δυσπιστίας, που επικρατεί εξάλλου, επιτεί-
νει αφενός το γεγονός ότι ο κ. Κεφαλογιάννης δεν
προχωρά στην υπογραφή των σχετικών ΠΔ και αφε-
τέρου ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν σταματήσει να
λειτουργεί η αρμόδια Ομάδα Διοίκησης Έργου στην
οποία εκπροσωπείται και η ΚΕΔΚΕ. 
Πάντως, όπως υπογραμμίζουν οι αιρετοί, αν δεν υ-
πάρξει σαφής διακριτική επιχειρησιακή ευθύνη των
δήμων στο συγκεκριμένο θέμα, θα συνεχίσει να επι-
κρατεί καθεστώς χάους, ενώ όλες οι ενέργειες των
δήμων ουσιαστικά θα θεωρούνται έωλες. 

Οι Λιμενικές Επιτροπές επιχειρούν να αντικατα-
στήσουν τις τοπικές αρχές
Ορατά είναι σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα
της τακτικής κωλυσιεργίας, που ακολουθεί το υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, σε αρκετές πόλεις της χώρας, όπου οι
υφιστάμενες διευθύνσεις των Λιμενικών Ταμείων με
τις ενέργειές τους επιχειρούν να αντικαταστήσουν τις
τοπικές αρχές.
Καταγράφουμε ενδεικτικά την Αμφιλοχία, τη Σάμο,
το Αργοστόλι, αλλά και την Πρέβεζα. Στην τελευταία
μάλιστα, αν και το Π.Δ. για τη σύσταση του νέου δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει εκδοθεί πριν από ε-
νάμισι χρόνο, δεν έχει γίνει η μεταβίβαση. Μάλιστα
η σημερινή διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου προ-
χώρησε στη μίσθωση μεγάλης  έκτασης - εντός χερ-

σαίας ζώνης- στο κέντρο της πόλης για τη δημιουργί-
α χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης, χωρίς να προηγη-
θεί καμία συνεννόηση με τη δημοτική αρχή. Το απο-
τέλεσμα ήταν να ανατραπούν βασικές ρυθμίσεις κυ-
κλοφορίας και λειτουργίας της πόλης και κατά συνέ-
πεια, αρμοδιότητες και συγκοινωνιακές πολιτικές της
τοπικής αρχής.
Βρίσκοντας έρεισμα  στη μέχρι τώρα στάση της ηγε-
σίας του ΥΕΝ, μάλιστα, η Λιμενική Επιτροπή Πρέ-
βεζας επιχείρησε να χαράξει και πολιτικές,  διατυπώ-
νοντας τη θέση ότι «η δημιουργία της ελεγχόμενης
στάθμευσης έχει ως πρώτιστο σκοπό της, την απο-
συμφόρηση της πόλης και των χώρων στάθμευσης.
Το ελάχιστο εισιτήριο θα μας κάνει να ξανασκεφτού-
με την απόφασή μας να χρησιμοποιήσουμε τα οχή-
ματά μας, για άσκοπες μετακινήσεις».
Κατόπιν όλων αυτών των προβλημάτων η ΚΕΔΚΕ έ-
χει ξεκαθαρίσει ότι η Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να
δεχθεί οποιαδήποτε συζήτηση, πολύ περισσότερο
ρύθμιση, για επαναφορά στο προηγούμενο καθε-
στώς, την οποία θεωρεί αντισυνταγματική και ανεδα-
φική.
Για το λόγο αυτό μάλιστα έχει ζητήσει να προχωρή-
σει άμεσα η μεταβίβαση των Λιμενικών Ταμείων
στους δήμους, όπως ορίζει ο νόμος, να στελεχωθούν
με το αναγκαίο προσωπικό και να προχωρήσουν οι α-
ναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να ισχυροποι-
ηθεί η λειτουργία τους.
Ειδικότερα στις προτάσεις που έχει καταθέσει η
ΚΕΔΚΕ, εκτός από την άμεση έκδοση όλων των
Προεδρικών Διαταγμάτων, προτείνεται μεταξύ άλ-
λων, για την καλύτερη και διαφανή διαχείριση των
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, να οριστούν συγκε-
κριμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που θα ασκούν κα-
θαρά επιτελική λειτουργία. 
Παράλληλα, να συμμετέχει και η Αυτοδιοίκηση στη
διαχείριση των λιμανιών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου,
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενί-
τσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Λαυρίου, Πατρών και Ρα-
φήνας, που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασί-
ας. Μάλιστα προτάθηκε για όσα λιμάνια παίρνουν τη
μορφή ανώνυμης εταιρείας, πρόεδρος να είναι ο εκά-
στοτε δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το λιμάνι. 
Εξάλλου, με στόχο την ισχυροποίηση της λειτουργί-
ας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων η ΚΕΔΚΕ ζη-
τεί να αρθούν εμπόδια, όπως στην εκτέλεση έργων
μη εθνικού επιπέδου εντός ζώνης λιμένα, ή έργων
συντήρησης λιμανιών, να ξεκαθαριστεί το υφιστάμε-
νο καθεστώς των παραχωρήσεων στις Χερσαίες Ζώ-
νες των λιμανιών και στα εθνικής σημασίας λιμάνια
οι χρήσεις να καθορίζονται με σύμφωνη γνώμη του
οικείου Δήμου.

Ôï ÕÅÍÔï ÕÅÍ áñíåßôáé ôç ìåôáöïñÜ ôïõò    
óôçí Áõôïäéïßêçóçóôçí Áõôïäéïßêçóç
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