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Μετά από την πολύμηνη
«καταιγίδα» και τις 
ισχυρές «αναταράξεις»

που προκάλεσε  στο χώρο της Αυ-
τοδιοίκησης η μετά τις δημοτικές
εκλογές αιφνιδιαστική αλλαγή 
από το υπουργείο Εσωτερικών
του Π.Δ. για την ανάδειξη των νέ-
ων συλλογικών οργάνων της, οι
διαδικασίες των εκλογών μπαί-
νουν στην τελική ευθεία.
Η ενέργεια αυτή της ηγεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης πυροδότησε  σφοδρές αντι-
δράσεις στους κόλπους της Αυτο-
διοίκησης, με αποκορύφωμα τη
σύγκλιση του εκτάκτου συνεδρίου
της ΚΕΔΚΕ. Το συνέδριο χαρα-
κτήρισε ηθικά και πολιτικά απα-
ράδεκτη την αιφνίδια ενέργεια του
ΥΠΕΣΔΔΑ και τάχθηκε υπέρ της
θεσμοθέτησης της απλής αναλογι-
κής για την εκλογή των συλλογι-
κών οργάνων της Αυτοδιοίκησης,
όπως, άλλωστε, ισχύει για την α-
νάδειξη των ευρωπαϊκών συλλογι-
κών οργάνων Αυτοδιοίκησης.
Ο στόχος βέβαια της Κυβέρνησης
είναι  πρόδηλος: η απόπειρα κομ-
ματικού εναγκαλισμού και  ελέγ-
χου των θεσμικών οργάνων της
Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της
ΚΕΔΚΕ.
Ανεξαρτήτως, πάντως, των αποτε-
λεσμάτων των εκλογών, και αυτή
η ενέργεια της Κυβέρνησης κατα-
δεικνύει την σαφή πρόθεσή της
να αποδυναμώσει το θεσμό της

Αυτοδιοίκησης, παρά τις περί α-
ντιθέτου διακηρύξεις της.

Φανερώνει την απροθυμία και
την ατολμία της να εμπιστευτεί
τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, παρά τα ηχηρά μηνύματα
της ευρωπαϊκής πραγματικότητας
και τις μεγάλες προκλήσεις της ε-
ποχής μας.

Διαιωνίζει την αντίληψη που
θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση
φτωχό συγγενή του «κράτους». 
Αντίληψη που επιβεβαιώνεται ό-
λο και περισσότερο και παγιώνε-
ται τα τελευταία χρόνια από τον
τρόπο που διαχειρίζονται εκ μέ-
ρους της κεντρικής διοίκησης τα
κρίσιμα ζητήματα που απασχο-
λούν την Αυτοδιοίκηση. Από τα
πιο χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα το θέμα του κόστους μονιμο-
ποίησης των συμβασιούχων και η
χρηματοδότηση των μεταφερόμε-
νων στην Αυτοδιοίκηση αρμοδιο-
τήτων. Παρά τις συνεχείς διαβε-
βαιώσεις ότι τα κόστη θα καλυ-
φθούν από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό,  καλούνται οι δήμοι  να
τα καλύψουν οι ίδιοι.

Παγιώνει την αντίληψη, η ο-
ποία βλέπει την Αυτοδιοίκηση ως
κομματικό παράρτημα, γεγονός
που προδικάζει την ευνοϊκή μετα-
χείριση  «ημετέρων» δημάρχων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ε-
πιλεκτική αντιμετώπιση οικονο-
μικών αιτημάτων δημάρχων, που
ανακοινώνεται μάλιστα με δημό-
σιες παρεμβάσεις των ίδιων των
υπουργών της Κυβέρνησης.

Είναι σαφές ότι όλα αυτά δεν
προοιωνίζουν τίποτε καλό ούτε
για την Αυτοδιοίκηση, ούτε για
τους ίδιους τους πολίτες και τον
τόπο τους.
Πολύ περισσότερο δεν συνι-
στούν ρηξικέλευθες μεταρρυθμί-
σεις για την αποκέντρωση του
πιο συγκεντρωτικού κράτους της
Ευρώπης, που διακήρυττε η Κυ-
βέρνηση.

Δεν είναι λίγοι οι αιρετοί που υ-
ποστηρίζουν πως όλα αυτά μας
οδηγούν πολλά χρόνια πίσω. Και
πως το «τέλος εποχής» για την
Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας ε-
ξαρτάται και έχει απόλυτη σχέση
με τα αποτελέσματα στα συλλο-
γικά  όργανα της Αυτοδιοίκησης
και ιδιαίτερα στην ΚΕΔΚΕ. Ε-
ξαρτάται και έχει απόλυτη σχέση
από το αν οι ίδιοι οι άνθρωποι
που υπηρετούν την Αυτοδιοίκη-
ση θα αποδεχθούν και θα επιφυ-
λάξουν τέτοιο ρόλο στους εαυ-
τούς τους και τον ίδιο τον θεσμό.
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ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΔΚ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΔΚΕ
«Δημιουργική  λογιστική» 
για τον έλεγχο της
Αυτοδιοίκησης
της Νικολέτας Μουτούση σελ. 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Επεστράφη το σχέδιο Π.Δ. του υπουργείου Εσωτερικών
Του Δημήτρη Μαρή σελ. 15

ΑΡΘΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Τα έξοδα παράστασης των αιρετών
Της Δήμητρας Κουτσούρη σελ. 17

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για μικρούς
δήμους
Του Ηλία Μπενέκου σελ. 18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αδεια τα ταμεία των δήμων
Της Μάρως Καπετάνη σελ. 20

Τα ανοικτά μέτωπα της
Αυτοδιοίκησης
Του Ηλία Μπενέκου
σελ. 22

«Καμπανάκι» ΚΕΔΚΕ 
για τις προνοιακές δομές 
κοινωνικής φροντίδας 

σελ. 26
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Αναβάθμιση
των συγκοινω-
νιών στην 
Περιφέρεια

σελ. 27

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ»
Αξιοποίηση των ψηφιακών ευκαιριών για την τοπική
ανάπτυξη
Του Ηλία Μπενέκου σελ. 28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Στα «θρανία» οι νεοεκλεγμένο εφ΄ όλης της ύλης

σελ. 32

ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Οι κυριότερες ρυθμίσεις

του νέου Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα
Της Δήμητρας Κουτσούρη
σελ. 33

Ανενεργό μεγάλο μέρος του
Κώδικα
Του Δημήτρη Μαρήσελ. 40

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι τέλος του 2007
επαναπροσδιορίζεται η
λειτουργία τους
Του Δημήτρη Μαρή σελ. 41

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Τα έργα των δήμων θα
υλοποιηθούν μετά το 2010
Του Ηλία Μπενέκου
σελ. 45

Οι Αναπτυξιακοί
Στόχοι του ΕΣΠΑ  για τις 13 Περιφέρειες της
Ελλάδας 
Της Κωνσταντίνας Χαδιό σελ. 48

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΤΑ
Πολλαπλοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
αναποτελεσματικοί οι έλεγχοι
Της Μάρως Καπετάνη σελ. 51

Πως ελέγχονται οι αποφάσεις των δήμων και 
κοινοτήτων σελ. 53

ΕΡΕΥΝΑ
Εποπτεία και έλεγχος των δραστηριοτήτων 

της ΤΑ στην Ε.Ε.
Των Ράλλη Γκέκα, Κατερίνας Μήτσου σελ. 55

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΔΙΤ

Ιδιωτική χρηματοοικονομική πρωτοβουλία ή δημόσια
χρηματοδότηση ιδιωτικού κέρδους
Της Μάρθας Γιαννακοπούλου σελ. 60

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αντίθετη η ΚΕΔΚΕ με την επανίδρυση της αγροφυλακής

Του Ηλία Μπενέκου σελ. 64
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