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Οικονομικά που βρίσκονται στο «κόκκινο»,
χωρίς  καμία ορατή πρόβλεψη για αύξηση των
πόρων των ΟΤΑ. Ούτε καν την κάλυψη των
δαπανών για το κόστος μονιμοποίησης των
συμβασιούχων ή για την απόδοση των παρα-
κρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης από
προηγούμενα χρόνια δεν προβλέπει ο προϋπο-
λογισμός.
Αρμοδιότητες που αν και μεταφέρθηκαν δεν
συνοδεύτηκαν από τους συνταγματικά προ-
βλεπόμενους πόρους. 
Μεγάλη καθυστέρηση, αν όχι υπαναχώρηση
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά τη συμμετοχή
της Αυτοδιοίκησης στον προγραμματισμό και
τη διαχείριση του Δ΄ ΚΠΣ.
Προαναγγελθείς διάλογος από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό για μεταρρυθμίσεις που έμεινε
μετέωρος πριν καν ξεκινήσει.
Και ως «επιστέγασμα» όλων αυτών, το μεγά-
λο πολιτικό ζήτημα, που ανέκυψε από την
αιφνιδιαστική αλλαγή του τρόπου εκλογής
των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης  από την ηγεσία του υπουργείου Ε-
σωτερικών μετά τις δημοτικές εκλογές και λί-
γο πριν την έναρξη των σχετικών διαδικα-
σιών. Αλλαγή  που βάλει ευθέως κατά της α-
νεξαρτησίας των συλλογικών οργάνων και
που η ΚΕΔΚΕ χαρακτήρισε ως «πραξικόπη-
μα».
Παρά τις κατ΄ επανάληψη επισημάνσεις της
ΚΕΔΚΕ, μάλιστα, η Κυβέρνηση μέχρι στιγ-
μής - πέρα από ανέξοδες υποσχέσεις - δεν έχει
δώσει ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις, με
αποτέλεσμα τα ζητήματα αυτά να χρονίζουν
και να διογκώνονται. Σε κάθε περίπτωση πά-
ντως -  και καθώς η κατάσταση δείχνει να έχει
φθάσει στο μη περαιτέρω - θεωρείται κάτι πε-
ρισσότερο από επιβεβλημένο, τη χρονιά που
διανύουμε να δοθούν οριστικές απαντήσεις,
προκειμένου να υπάρξει ευοίωνο μέλλον για
τους ΟΤΑ της χώρας.

Στον αέρα 
οι προνοιακές δομές των δήμων 
Με κατάρρευση απειλούνται οι Προνοιακές
Δομές Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουρ-
γούν στους δήμους της χώρας. Τέλος Ιουνίου
λήγει η χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για

σημαντικές δομές όπως «Βοήθεια στο Σπίτι»,
παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ,
ΚΗΦΗ. Την ίδια ώρα, όπως κατήγγειλε η
ΚΕΔΚΕ, δεν έχει εξασφαλιστεί το κόστος μι-
σθοδοσίας όλων των μόνιμων - πλέον - εργα-
ζομένων σε αυτές, αλλά ούτε έχει υπάρξει
πρόνοια εκ μέρους της Κυβέρνησης για όσους
εργαζόμενους δεν έχουν υπαχθεί ή δεν έχουν
καταταγεί με τις διατάξεις του Π.Δ. Παυλό-
πουλου. Πάγια θέση της ΚΕΔΚΕ είναι ότι «η
άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής από την
Αυτοδιοίκηση πρέπει να παγιωθεί με όλες τις
αναγκαίες οικονομικές ενισχύσεις από το κρά-
τος, σε εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής
επιταγής». Ήδη ο πρόεδρος της Ένωσης Π.
Κουκουλόπουλος έχει αποστείλει επιστολή
προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερι-
κών Π. Παυλόπουλο, Οικονομικών Γ. Αλογο-
σκούφη και Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδη, εκ-
φράζοντας αφενός την έντονη ανησυχία του
για την περαιτέρω λειτουργία αυτών των Δο-
μών, και αφετέρου ζητώντας να ενημερωθεί
«για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει
η Κυβέρνηση πριν βρεθεί για άλλη μια φορά
η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αδιέξοδο».
Συγκεκριμένα η ΚΕΔΚΕ διεκδικεί:
• τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας

των Προνοιακών Δομών με την εξασφάλι-

ση χρηματοδότησής τους, πέραν του Ιουνί-
ου του 2007, 

• την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδο-
σίας όλων των εργαζομένων στα προνοια-
κά προγράμματα με πρόβλεψη στον κρατι-
κό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις δε-
σμεύσεις της κυβέρνησης και τη συνταγμα-
τική της υποχρέωση, 

• την ενιαία προκήρυξη με αυξημένη μοριο-
δότηση, των συμβασιούχων των Προγραμ-
μάτων Προνοιακών Δομών, που δεν έχουν
υπαχθεί στο σχετικό ΠΔ και 

• τη μετάταξη του προσωπικού του προγράμ-
ματος «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»
και των άλλων προνοιακών δομών του Β΄
ΚΠΣ, που συνεχίζονται στο Γ΄ ΚΠΣ, σε
ΝΠΔΔ ή στους ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η Κυβέρνηση έχει
αναλάβει τη δέσμευση θέσπισης νέου πλαισί-
ου λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φρο-
ντίδας μέχρι τις 30/4/2007, προκειμένου στη
συνέχεια να το υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Ωστόσο δεν έχει ζητηθεί η άποψη
και η γνώμη της Αυτοδιοίκησης, για το σχε-
διασμό της περαιτέρω λειτουργίας των δομών
αυτών, ενώ η Ομάδα Διοίκησης Έργου που έ-
χει συσταθεί στο ΥΠΕΣΔΔΑ από τον Ιούνιο
του 2006, για το σκοπό αυτό και στην οποία η

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ23

Ως ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρίνεται το 2007, καθώς «ανοιχτά» παραμένουν πλήθος
σημαντικών θεμάτων - οικονομικών και θεσμικών.  Οι τοπικοί άρχοντες που προέκυψαν από την εκλογική αναμέτρη-
ση του περασμένου Οκτώβρη, με το «καλημέρα» βρίσκονται αντιμέτωποι με επιτακτικά προβλήματα τα οποία απαι-

τούν άμεση λύση. Τι καταγράφουμε λοιπόν στην αρχή της νέας Δημοτικής περιόδου:
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ΚΕΔΚΕ έχει ορίσει εκπροσώπους της, ακόμη
δεν έχει καν συγκληθεί.

Εκτός προϋπολογισμού οι συμβασιούχοι 
Το συνολικότερο ζήτημα των συμβασιούχων -
πέρα από εκείνους που απασχολούνται στις
προνοιακές δομές - αποτελεί σε κάθε περί-
πτωση «αγκάθι», το οποίο πρέπει να αντιμε-
τωπίσουν οι δήμαρχοι εντός του έτους. Παρά
τις επανειλημμένες δεσμεύσεις και διαβεβαιώ-
σεις των αρμοδίων υπουργών ότι θα καλυφθεί
το κόστος όσων μονιμοποιήθηκαν με βάση το
Π.Δ. 164 και με αποφάσεις του ΑΣΕΠ, στον
φετινό κρατικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει
καμία σχετική πρόβλεψη. 
Το αποτέλεσμα είναι να καλούνται οι ίδιοι οι
ΟΤΑ να αναλάβουν το οικονομικό βάρος για
χιλιάδες εργαζόμενους. Σημειώστε ότι για να
καλυφθεί το κόστος συνολικά απαιτούνται
364.552.000 ευρώ και στον προϋπολογισμό
προβλέπεται μόνο το ποσό των 45.000.000
ευρώ για τα ΚΕΠ. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρ-
χει και για τη Δημοτική Αστυνομία, για την ο-
ποία το 2006 δεσμεύτηκαν 21 εκ. ευρώ από
πόρους των ΟΤΑ.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μη τήρησης
των κυβερνητικών υποσχέσεων αποτελεί και
η περίπτωση των 8.000 καθαριστριών των
σχολικών κτιρίων. Παρά την ρητή διαβεβαίω-
ση της υπουργού Παιδείας Μ. Γιαννάκου ότι
θα πληρωθούν κανονικά από τον προϋπολογι-
σμό του υπουργείο Παιδείας, του οποίου είναι
υπάλληλοι  σύμφωνα με το Π.Δ. 164 και όχι
από τους δήμους, όπως «εσφαλμένα» αναφε-

ρόταν σε σχετική υπουργική απόφαση, τελι-
κώς η υπουργός - όπως κατήγγειλε και η
ΚΕΔΚΕ - «εμφανίστηκε ανακόλουθη με τις ί-
διες της τις προσωπικές δεσμεύσεις… καθώς
δεν υπήρξε καμία διόρθωση της σχετικής Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης με συνέπειες πρώ-
τον, να μένουν απλήρωτες χιλιάδες εργαζόμε-
νες και δεύτερον, να χρεώνεται στην Αυτο-
διοίκηση ένα δυσβάστακτο κόστος, ύψους
τουλάχιστον 110.000.000 ευρώ ετησίως».
Η «χαριστική βολή» στην υπόθεση έμελλε να
έρθει λίγες μέρες αργότερα, όταν ο καθ΄ ύλην
αρμόδιος υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Αλογο-
σκούφης δήλωσε δημόσια ότι «οι καθαρί-
στριες μισθοδοτούνται από τους ΟΤΑ» και ότι
«δεν μπορούν έτσι ξαφνικά οι ΟΤΑ να αποφα-
σίζουν να μεταφέρουν στον κρατικό προϋπο-
λογισμό το κόστος μισθοδοσίας των καθαρι-
στριών»!!! Μάλιστα κάλεσε τους ΟΤΑ να α-
ναλάβουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί παίρ-
νουν περισσότερα χρήματα από τον προϋπο-
λογισμό από όσα χρειάζονται!
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο
θέμα η ΚΕΔΚΕ αλλά και δήμοι έχουν προ-
σφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας
και ζητούν ακύρωση της απόφασης με την ο-
ποία μετατίθεται το κόστος πληρωμής των κα-
θαριστριών στους δήμους. 

Δ΄ ΚΠΔ: Καθυστερήσεις και 
εμπόδια με φόντο τις εκλογές
Η διαχείριση του Δ΄ ΚΠΣ αποτελεί μεγάλη
πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ανα-

πτυχθεί αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που
θα προκύψουν. Κατά συνέπεια ένας σωστός
σχεδιασμός τη φετινή χρονιά θα αποτελέσει το
κλειδί ώστε η Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει ε-
νεργά, αποτελεσματικά και έγκαιρα στον σχε-
διασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2007-2013. 
Μέχρι τώρα η Αυτοδιοίκηση έχει πετύχει ση-
μαντικά πράγματα. Να τεθεί ως κοινός στόχος
ο διπλασιασμός των πόρων που θα διαχειρι-
στεί, να είναι τελικοί δικαιούχοι όλοι οι ΟΤΑ
στα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου
και του Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης, να
διευρυνθεί αποφασιστικά ο αριθμός των δή-
μων που θα είναι τελικοί δικαιούχοι στο Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤ-
ΠΑ). Και τέλος και σημαντικότερο, να προχω-
ρήσει η ίδια η Αυτοδιοίκηση σε σύσταση κε-
ντρικού φορέα, της ΔΗΜΟΣ Α.Ε., που θα ανα-
λάβει τη στήριξη όλων των ΟΤΑ στο Δ΄ ΚΠΣ
και θα έχει αποκεντρωμένη δομή. Μάλιστα εί-
χε συμφωνηθεί, από τον περασμένο Δεκέμβρη,
η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
της ΚΕΔΚΕ, του υπουργείου Οικονομίας Οι-
κονομικών και του υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η Κυβέρνηση όμως ξαφνικά σταμάτησε τις
συζητήσεις και εκ των πραγμάτων ο ορίζοντας
ολοκλήρωσης μετατίθεται για το καλοκαίρι.
Την ανησυχία των φορέων της Αυτοδιοίκησης
και για το θέμα έχει ήδη εκφράσει ο πρόεδρος
της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος σε επιστολή
του προς τον  υφυπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Φώλια, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις
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πέρα από το ότι δημιουργούν εμπόδια στην
προετοιμασία των φορέων της Αυτοδιοίκη-
σης, «δείχνουν  να συσχετίζονται εκ των
πραγμάτων με την υπό εξέλιξη επιχείρηση της
Κυβέρνησης να ελέγξει κομματικά τα συλλο-
γικά όργανα της Αυτοδιοίκησης με αντιδημο-
κρατικό και αντιδεοντολογικό τρόπο». Προ-
σθέτει δε ότι «αν ο κομματισμός σφραγίσει
τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη διαχείριση
των δημόσιων πόρων του ΕΣΠΑ και του Ε-
ΣΑΑ 2007-2013, τότε δικαιολογημένα πρέπει
να ανησυχούμε και ακόμα πιο δικαιολογημέ-
να οφείλουμε να αντιδράσουμε».  

Η Κυβερνητική αγωνία για  τον έλεγχο
των  ΤΕΔΚ  και της ΚΕΔΚΕ
Και ενώ η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτω-
πη με τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που
προαναφέρθηκαν, ως «τελευταίο χτύπημα»
ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου
Εσωτερικών με το οποίο άλλαξε ο τρόπος ε-
κλογής των συλλογικών οργάνων και μάλιστα
εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγη-
θεί διάλογος και με γνωστό το αποτέλεσμα
των δημοτικών εκλογών. 
Το συγκεκριμένο «καυτό» ζήτημα, το οποίο έ-
χει ήδη δημιουργήσει ρήγμα στους κόλπους
της ΚΕΔΚΕ, χωρίζοντας τους δημάρχους σε
δύο στρατόπεδα, αναμένεται να απασχολήσει
τους αιρετούς για αρκετούς μήνες καθώς οι
διαδικασίες για την εκλογή των νέων οργά-
νων δεν πρόκειται να αρχίσουν πριν από το
Μάρτιο, με αποτέλεσμα - όπως εκτιμούν οι
αιρετοί - τα νέα προεδρεία να μην έχουν εκλε-
γεί πριν τον Ιούνιο. 

Για «απαράδεκτες ηθικά και πολιτικά μεθο-
δεύσεις και αλχημείες, που έχουν ως τελικό
στόχο των έλεγχο των διοικήσεων των ΤΕΔΚ
και της ΚΕΔΚΕ», έκανε λόγο σε δηλώσεις
του ο Π. Κουκουλόπουλος προσθέτοντας ότι
«η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κυβέρνη-
σης καταρρακώνει κάθε έννοια ευνομούμενης
Πολιτείας και αποτελεί πρόκληση για τους ί-
διους τους θεσμούς. Εκθέτει την ίδια την Κυ-
βέρνηση, που θέλει να καταστήσει την Αυτο-
διοίκηση θλιβερό παράρτημα της κεντρικής
Πολιτείας». 
Υπενθυμίζεται ότι με το συγκεκριμένο Π.Δ. ο
αριθμός του σώματος των εκλεκτόρων από
4.896, κατέληξε στους 9.043, ενώ παρά και
τις ουσιαστικές ενστάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας για μη τήρηση της αρχής της

αναλογικότητας του 60% - 40% μεταξύ της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας στην εκπροσώ-
πηση αλλά και τις διαβεβαιώσεις του ίδιου
του κ.Προκόπη Παυλόπουλου ότι θα προσαρ-
μοστεί στις υποδείξεις του ΣτΕ, τελικά προ-
σαρμόστηκε  κατά το δοκούν, φτάνοντας στο
67%- 33% για τους δήμους, ενώ για τις κοινό-
τητες η αναλογικότητα παραμένει κατά βάση
στο 75%-25%! Η άποψη αυτή διατυπώθηκε
και κατά την γενική συνέλευση που συγκάλε-
σε η ΚΕΔΚΕ όπου και ζητήθηκε η απόσυρση
του Π.Δ. 
Ωστόσο διαφορετική άποψη είχε ο υπουργός
Εσωτερικών, ο οποίος υποστηρίζει ότι «οι
ρυθμίσεις του Π.Δ. όχι μόνο δεν συνιστούν
αλχημείες, αλλά, αποκαθιστούν την τάξη των
πραγμάτων, σύμφωνα με το νέο Δημοτικό
Κώδικα», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι
και οι τοποθετήσεις των αιρετών που πρό-
σκεινται στο κυβερνών κόμμα, όπως για πα-
ράδειγμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης Β.
Παπαγεωργόπουλου. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως ανεξαρτήτως συ-
σχετισμών και μεθοδεύσεων, το μόνο σίγουρο
είναι ότι οι ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτε-
ρικών έχουν επιδράσει διασπαστικά στους
κόλπους της Αυτοδιοίκησης, δίνοντάς της α-
μιγώς κομματικό χαρακτήρα.
Συμπερασματικά, και με ανοιχτά όλα τα μέ-
τωπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, το 2007
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το μεγάλο στοί-
χημα για την Αυτοδιοίκηση, η οποία μέσα α-
πό τη συγκυρία που διαμορφώνεται καλείται
να βγει αφενός «ενωμένη» και αφετέρου με ό-
σο το δυνατόν περισσότερα οφέλη και κατα-
κτήσεις.  
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Η ΚΕΔΚΕ, με νεώτερη επιστολή που απέστειλε ο
πρόεδρος κ. Π. Κουκουλόπουλος προς τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο,
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ.
Τσιτουρίδη, εξέφρασε, για άλλη μια φορά, την έ-
ντονη ανησυχία της για την περαιτέρω λειτουργία
των Προνοιακών Δομών των δήμων. 
Η απάντηση της Κυβέρνησης ήρθε με γενικές ε-
ξαγγελίες των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπου-
λου και Απασχόλησης κ. Σ. Τσιτουρίδη, ότι θα
συζητηθούν οι προτάσεις τους για το θέμα σύντο-
μα στην Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα ανα-
κοινώσει τις σχετικές αποφάσεις, ώστε «να απο-
κτήσουν σταθερή προοπτική» οι προνοιακές δο-
μές. Μάλιστα για μία ακόμη φορά η Κυβέρνηση
δεσμεύτηκε, δια του υπουργού κ. Π. Παυλόπου-
λου, ότι «δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι ΟΤΑ
ούτε ένα ευρώ» για την λειτουργία τους μετά το
τέλος της χρηματοδότησής τους και ότι «αυτό το
οποίο πρέπει να τους δοθεί, θα τους δοθεί από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό». 
Ωστόσο όπως υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια
συνάντησης του προέδρου της ΚΕΔΚΕ κ. Π.
Κουκουλόπουλου και του προέδρου της Επιτρο-
πής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΚΕ κ. Λ. Μί-
χου με τους εκπροσώπους των Συντονιστικών Ε-
πιτροπών εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», του Συνδέσμου Κοινωνικών
Λειτουργών, της ΠΟΕ - ΟΤΑ, καθώς και εκπρο-
σώπων όλων των άλλων Προνοιακών Δομών
των δήμων, οι εξαγγελίες των δύο υπουργών δεν
ήταν πειστικές αφού:
- Πρώτον, μία μόλις μέρα πριν, στις 28 Φε-
βρουαρίου 2007,  ο υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδης  με ε-
πιστολή του (Αρ. Πρ.1410) προς τον πρόεδρο της
ΚΕΔΚΕ κ. Π. Κουκουλόπουλο, εμφανίζεται να
μη γνωρίζει τίποτε για το μέλλον της χρηματοδό-
τησης της λειτουργίας των δομών αυτών.
Όπως επίσης δεν γνωρίζει τίποτε για την Ομάδα

Διοίκησης Έργου, η οποία αν  και συστάθηκε α-
πό τον Ιούνιο του 2006 με αντικείμενο το καθο-
ρισμό του πλαισίου λειτουργίας των δομών μετά
τον Ιούνιο του 2007, ακόμη δεν έχει συνέλθει ού-
τε μία φορά. Ενώ για τα εργασιακά ζητήματα των
εργαζομένων στις Δομές δηλώνει αναρμόδιος και
παραπέμπει στο ΥΠΕΣΔΔΑ.
- Δεύτερον, και οι δύο υπουργοί έδειξαν πως
προφανώς αγνοούν το γεγονός ότι για 91 δομές
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», όπου απασχολούνται
300 εργαζόμενοι, η χρηματοδότησή τους λήγει
στις 18 Μαρτίου και δεν  έχει γίνει καμία πρό-
βλεψη για τη συνέχισή τους.
- Τρίτον, παρότι ο υπουργός Εσωτερικών Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλό-
πουλος, δήλωσε  ότι δεν πρόκειται να επιβαρυν-
θούν οικονομικά οι δήμοι, ωστόσο στο φετινό
προϋπολογισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε ενός
ευρώ για τη χρηματοδότησή τους, ενώ είναι γνω-
στό ότι δεν υπάρχει  και διαδικασία τροποποίη-
σής του. 
- Τέταρτον, συμβασιούχοι, που μονιμοποιήθη-
καν με το Π.Δ. 164/2004, παραμένουν απλήρω-
τοι εδώ και μήνες. Στον φετινό προϋπολογισμό
δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ, ενώ το κόστος
υπερβαίνει το μισό δις ευρώ.
Τόσο η ΚΕΔΚΕ όσο και οι εκπρόσωποι των ερ-
γαζομένων στις Προνοιακές Δομές των δήμων
ζητούν από την Κυβέρνηση να ανακοινωθεί  άμε-
σα το περιεχόμενο των προτάσεων, καθώς και να
υπάρξει σύντομα και η σχετική απόφαση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής και  επαναβεβαίωσαν τα

κοινά τους αιτήματα που είναι τα εξής: 
- Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των
Προνοιακών Δομών μεταξύ των οποίων «Βοή-
θεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», με
την εξασφάλιση χρηματοδότησής τους, πέραν
του Ιουνίου του 2007.
- Εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας ό-
λων των εργαζομένων στα προνοιακά προγράμ-
ματα με πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό,
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και
τη συνταγματική της υποχρέωση.
- Για το προσωπικό που δεν έχει καταταχθεί βάσει
του ΠΔ 164/2004 σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ή σε
ΝΠΔΔ με συμβάσεις αορίστου χρόνου να υπάρ-
ξει ενιαία προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση.
- Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν.3491/2006 πε-
ρί μετάταξης του προσωπικού «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στα
ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ να ισχύσει και για το προ-
σωπικό του προγράμματος «Μονάδες Κοινωνι-
κής Μέριμνας».
- Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των ήδη εργα-
ζομένων να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, ε-
πειδή έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και λό-
γω ομοειδούς αντικειμένου εργασίας με τα «πι-
λοτικά» του Β΄ ΚΠΣ, που οι συμβάσεις των ερ-
γαζομένων σ΄ αυτά έγιναν αορίστου (Ν.3491/06).
- Τη διασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων,
έτσι ώστε οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν σε σύ-
σταση Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ανάλο-
γων θέσεων. 
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«ÊáìðáíÜêé» ÊÅÄÊÅ
ãéá ôéò ÐñïíïéáêÝò ÄïìÝò ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò

Με κατάρρευση απειλούνται οι Προνοιακές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν σε όλους τους δήμους της χώρας.Από τα
μέσα Μαρτίου και μέχρι τέλος Ιουνίου λήγει η χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για  σημαντικές δομές όπως «Βοήθεια στο Σπίτι»,
παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ και ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί το κόστος μισθοδοσίας όλων των μόνιμων - πλέ-

ον - εργαζομένων σ΄ αυτές. Παράλληλα δεν έχει υπάρξει καμία πρόνοια εκ μέρους της Κυβέρνησης και για όσους εργαζόμενους δεν έχουν υπα-
χθεί ή δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις αορίστου χρόνου σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004. 

ÑÑÅÅÐÐÏÏÑÑÔÔÁÁÆÆ

«ÐÑÏÍÏÉÁÊÅÓ  
ÄÏÌÅÓ»
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Την πρωτοβουλία αυτή της Αυτοδιοίκησης πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κου-
κουλόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησής του
με τους εκπροσώπους των Πανελλήνιων Ομο-
σπονδιών Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ
και προκάλεσε το σαφές ενδιαφέρον τους.
«Στόχος μας, σημείωσε ο  κ. Κουκουλόπου-
λος, είναι με λογικό κόστος να απαντήσουμε
στο πολυδιάστατο πρόβλημα  επικοινωνίας
που υπάρχει στην περιφέρεια και που έχει και
«οσμή» έντονης αδικίας σε βάρος των πολιτών
που ζουν και δημιουργούν εκεί. Περίπου πριν
ένα χρόνο θέσαμε το πρόβλημα στην ηγεσία
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω-
νιών και μας ζήτησε χρόνο για να το μελετή-
σει. Με δεδομένο ότι ο κρατικός προϋπολογι-
σμός δεν εξασφαλίζει τα απαραίτητα χρήματα,
καταθέσαμε μια ενδιάμεση πρόταση, να ξεκι-
νήσουμε το πρόγραμμα «ΣΥΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗ-
ΣΕΑΣ» και πιο συγκεκριμένα από την συνει-
σφορά σε αυτό του υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών με τουλάχιστον 52 εκ. ευρώ
για μια πενταετία».
Αφετηρία για την εφαρμογή του προγράμμα-
τος είναι οι μελέτες που έχουν εκπονήσει 230
Καποδιστριακοί δήμοι σε συνεργασία με τα
ΚΤΕΛ της περιοχής τους και δηλώνουν έτοι-
μοι να προσφέρουν δημοτικές συγκοινωνίες

σε απομακρυσμένες περιοχές και σε αστικά
κέντρα της Περιφέρειας.
Με βάση τις μελέτες, για να γίνει αυτό απαι-
τούνται ετησίως  μόλις 40 εκ. ευρώ, ποσό
που αν επεκταθεί στις ανάγκες χρηματοδότη-
σης και για τους 924 δήμους σε όλη τη χώρα,
εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης από το Ο-
ΑΣΑ στην Αθήνα και τον ΟΑΣΘ στην Θεσ-
σαλονίκη, απαιτούνται ετησίως 163 εκ. ευ-
ρώ, ενώ η κρατική χρηματοδότηση για Αθή-
να και Θεσσαλονίκη ξεπερνά ετησίως τα 500
εκ. ευρώ. 
Με το ποσό αυτό θα εξυπηρετηθούν 6,6 ε-
κατομμύρια πολίτες με ένα κόστος 25 ευ-
ρώ ανά κάτοικο ετησίως, όταν σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη τα αντίστοιχα ποσά είναι

120  και 90 ευρώ
ανά κάτοικο. Θα
διανύονται ετη-
σίως 75 εκατ. χι-
λιόμετρα με ένα
χιλιομετρικό κό-
στος 2,17 ευ-
ρώ/χλμ όταν τα
κόστη στην Αθή-
να και την Θεσ-
σαλονίκη είναι
μεγαλύτερα από
5 ευρώ/χλμ
Η εφαρμογή του

προγράμματος προτείνεται  αρχικά σε πιλο-
τική βάση και ακολούθως σε πλήρη ανάπτυ-
ξη για το σύνολο των δήμων της χώρας, ε-
κτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θα διαρκέ-
σει από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι και
τον Δεκέμβριο του 2009 και οι ενδιαφερόμε-
νοι δήμοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
μέχρι τέλος Μαΐου. 
Παράλληλα, όμως με την εφαρμογή αυτού
του προγράμματος θα ξεκινήσει από την
ΚΕΔΚΕ η διαμόρφωση σχετικής πρότασης, η
οποία θα κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» του
ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ), αφού το πρόγραμμα «ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» βρίσκεται σε άμεση συνάφεια
με αυτό, αλλά και με το ενοποιημένο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπε-
λασιμότητας (ΕΠΕΠ) που υλοποιείται από τα
υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών που καλύπτουν τον τομέα των
μεταφορών. 
Να σημειωθεί τέλος ότι κατά τη διάρκεια
της συνάντησης του προέδρου της ΚΕΔΚΕ
κ. Πάρι Κουκουλόπουλου με τους εκπροσώ-
πους των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ
συμφωνήθηκε να αναληφθεί κοινή πρωτο-
βουλία ώστε να θεσμοθετηθεί από την Πολι-
τεία νόμος που θα στηρίζει την ανάπτυξη
των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών
στην Περιφέρεια.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΔΚΕ «ΣΥΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

AíáâÜèìéóç ôùí óõãêïéíùíéþí óôçí ÐåñéöÝñåéá
«ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τιτλοφορείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας, που προωθεί η ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με

τα υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών Επικοινωνιών και στοχεύει στην άρση της απο-
μόνωσης των δήμων της Περιφέρειας και ιδίως των Καποδιστριακών, στην αναβάθμιση και επέκταση των αστικών και υπεραστικών

συγκοινωνιακών δικτύων - και με επιδότηση του εισιτηρίου -την προώθηση της προσπελασιμότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. 

ÑÑÅÅÐÐÏÏÑÑÔÔÁÁÆÆ

«ÓÕÍ - ÊÏÉÍÙÍÉÁ»
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