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Στόχος αυτού του Προγράμματος, που αποτελεί
συνέχεια  αντίστοιχου Προγράμματος του 2002,
ήταν η έγκυρη πληροφόρηση των νέων αιρετών
για το ρόλο και τις δυνατότητες που έχει σήμερα
η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο  του Επι-
μορφωτικού Προγράμματος, διοργανώθηκαν
τέσσερις  περιφερειακές συναντήσεις,
Καρπενήσι - Πάτρα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα, τις
οποίες παρακολούθησε η συντριπτική πλειοψη-
φία των νεοεκλεγμένων δημάρχων και προέ-
δρων κοινοτήτων. Στη διάρκεια των συναντήσε-
ων ειδικοί επιστήμονες παρουσίασαν ζητήματα
που απασχολούν σήμερα την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και καλύπτουν θέματα και τομείς που είτε
είναι σε εξέλιξη, είτε αναμένεται να απασχολή-
σουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την τρέ-
χουσα Δημοτική Περίοδο. Συγκεκριμένα η ατζέ-
ντα περιελάμβανε τα εξής θέματα:

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Σύνταγμα - Οι νέες
μεταρρυθμίσεις
(Έλεγχος- Διαφάνεια - Συμμετοχή, Φορολο-
γική Αποκέντρωση, Περιφερειακή Αυτο-
διοίκηση) 
Ο Δήμος στον 21ο Αιώνα - Ψηφιακός Δήμος
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007- 2013
(Οικονομικά Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ε-

ΣΠΑ 2007- 2013, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»)
Οι νέες ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινο-
τικού Κώδικα
(Προληπτικός Έλεγχος - Διαφάνεια, Κατα-
στατική Θέση Αιρετών, Εποπτεία, Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα, Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις)
Κοινωνική Πολιτική της Αυτοδιοίκησης
Λειτουργική, οργανωτική και επιχειρησιακή
ετοιμότητα για επιτυχημένη θητεία

«Η ανάγκη μιας αποτελεσματικής επικοι-
νωνίας»

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νέων Αιρετών υλοποίησε  η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας με τη επιστημονική
στήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και τη συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΤΑ  για τους δημάρχους και προέδρους
Κοινοτήτων, που αναδείχτηκαν στις εκλογές του Οκτωβρίου,  κατά το διάστημα Νοέμβρης 2006 - Φεβρουάριος 2007.
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ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓAÔÓÏÓ:

ÄçìïêñáôéêÜ éó÷õñïß åßíáé 
ïé Üñ÷ïíôåò ðïõ ãíùñßæïõí...

Óôá «èñáíßá» 
ïé íåïåêëåãìÝíïé åö´ üëçò ôçò ýëçò

«ÄçìïêñáôéêÜ  éó÷õñïß åßíáé ïé Üíèñù-
ðïé Þ ïé Üñ÷ïíôåò ðïõ ãíùñßæïõí. Áõ-
ôü åßíáé ôï ðïëéôéêü ìÞíõìá ôçò åðé-
ìüñöùóçò ôùí áéñåôþí áñ÷üíôùí»,
õðïãñÜììéóå ï ðñüåäñïò ôïõ Åðé-
óôçìïíéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÉÔÁ, êá-
èçãçôÞò ê. ÄçìÞôñçò ÔóÜôóïò, ìéëþ-
íôáò óôç óõíÜíôçóç ôçò ÁèÞíáò.

Áíáöåñüìåíïò óôï âáèýôåñï ðï-
ëéôéêü íüçìá ôçò åðéìüñöùóçò ôùí
áéñåôþí áñ÷üíôùí óçìåßùóå:

«ÂëÝðù ìßá óáöÞ áíôéóôïé÷ßá áíÜ-
ìåóá óôç ìüñöùóç ôïõ ðïëßôç ðïõ
äéåêäéêåß ìßá óõíå÷Þ äéåýñõíóç ôçò
ðïëéôéêÞò ôïõ åëåõèåñßáò êáé óôçí å-
ðéìüñöùóç ôïõ ôïðéêïý Üñ÷ïíôá ðïõ
äéåêäéêåß ðåñéóóüôåñç áõôïäéïßêçóç. 

Æïýìå óå Ýíáí êüóìï êáé óå ìßá å-
ðï÷Þ ðïõ ç åðéóôÞìç êáé ç ôå÷íéêÞ
êáèéóôïýí ôç ãíþóç ðñïûðüèåóç ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôçò
êïéíùíéêÞò óõìâßùóçò. ÁõôÞ ç äéáðß-
óôùóç Ý÷åé äýï ðïëý êñßóéìåò óôç
óçìáóßá ôïõò óõíÝðåéåò. 
á)  Ç ðïëéôéêÞ ðáëåýåé ìå ôç ãíùóéï-

êñáôßá, ç ïðïßá Üëëïôå åßíáé áèþá
êáé Üëëïôå õðïêáèßóôáôáé óôá
óõìöÝñïíôá ìåéïøçöéþí ðïõ äåí
ìðïñïýí áëëéþò íá åðéêñáôÞóïõí. 

â) Ç Üëëç åðßóçò ìÝãéóôç óõíÝðåéá
áõôïý ôïõ ãåãïíüôïò åßíáé ç áíá-

âÜèìéóç ôçò ãíþóçò ùò ðñïûðü-
èåóçò Üóêçóçò ôçò ðïëéôéêÞò å-
ëåõèåñßáò. Ç ÐïëéôéêÞ óõíßóôáôáé
Üëëïôå óå  áîéïëüãçóç, Üëëïôå óå
óýãêñéóç, Üëëïôå óå áéôéïëïãçìÝ-
íç áðüññéøç èåìÜôùí ü÷é ðÜíôïôå
åýêïëùí, áñêåôÝò öïñÝò äõóðñü-
óéôùí. 
Äåí åßíáé ôõ÷áßï êáé êáèüëïõ Ü-

ó÷åôï ìå ôéò äéáðéóôþóåéò ðïõ ìüëéò
Ýêáíá, üôé üëá ôá óýã÷ñïíá äçìï-
êñáôéêÜ óõíôÜãìáôá êáèéóôïýí ôçí
åêðáßäåõóç äéêáßùìá ôùí ðïëéôþí,
ðïõ ðñüêåéôáé êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ ãéá
Ýíá âáèýôáôá ðïëéôéêü äéêáßùìá, äéü-
ôé óõíéóôÜ ðñïûðüèåóç ôçò ðïëéôéêÞò
åëåõèåñßáò.

Áíôßóôïé÷ï èÝìá ãåííéÝôáé ìå ôïõò
ôïðéêïýò áéñåôïýò Üñ÷ïíôåò ðïõ ôü-
óï óôç äéåêäéêçôéêÞ ôïõò èÝóç áðÝ-
íáíôé óôï êåíôñéêü êñÜôïò üóï êáé
óôç äéá÷åßñéóç ôçò ôïðéêÞò äéáêõâÝñ-
íçóçò âñßóêïíôáé üóï ðÜåé êáé ðåñéó-
óüôåñï ìðñïóôÜ óå ãåíéêÜ êáé åéäéêÜ
ðñïâëÞìáôá ðïõ ãßíïíôáé ïëïÝíá êáé
ðéï óýíèåôá êáé ðñÝðåé êáé íá ôá áíôé-
ëçöèïýí êáé íá ôá åðéëýóïõí.  Åäþ
êáôåîï÷Þí åíôÜóóåôáé ôï äåýôåñï ìå-
ãÜëï èÝìá ìáò: «Ôï üñáìá ãéá ôï ÄÞ-
ìï ôïõ 21ïõ Áéþíá». Åîçãïýìáé:
á)  Ôï üñáìá ãéá ôï ÄÞìï ôïõ 21ïõ

Áéþíá, äå óçìáßíåé üôé ï óçìåñé-
íüò ÄÞìïò åßíáé ç áðïôõ÷çìÝíç
åêäï÷Þ ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêç-
óçò. Äéüôé ï óçìåñéíüò ÄÞìïò åß-
íáé ðñïöáíþò ðéï ðñï÷ùñçìÝíç
ìïñöÞ áõôïäéïßêçóçò áðü ôï ÄÞ-
ìï ðñéí áðü ðåíÞíôá ÷ñüíéá. Ç á-
íáãíþñéóç ôçò åîåëéîéìüôçôáò ôçò
ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé äéåêäé-
êçôéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ óçìáßíåé
óõíåéäçôïðïßçóç üôé ïé éóôïñéêïß
èåóìïß Þ åîåëßóóïíôáé óå áíôé-
óôïé÷ßá ìå ôçí åîÝëéîç ôçò êïéíùíé-
êÞò óõíåßäçóçò Þ êÜðïéá óôéãìÞ
èá ôïõò âñïýìå íåêñïýò. 

â)  Ôï üñáìá åêêéíåß áðü ôï óÞìåñá
êáé äéáìïñöþíåôáé ðÜíôïôå óå
ó÷Ýóç ìå ôá äåäïìÝíá ôçò éóôïñé-
êÞò öÜóçò ðïõ ðåñíÜìå. Ãéá áõôü
êñßóéìåò êáé áöåôçñéáêÝò ðñÝðåé
íá åßíáé ïé êáôáãñáöÝò ôùí ðëåï-
íåêôçìÜôùí, ôùí åõêáéñéþí, ôùí
ìåéïíåêôçìÜôùí êáé ôùí êéíäýíùí,
ôïõ óçìåñéíïý êáèåóôþôïò. 
Ç åðéìüñöùóç ôùí áéñåôþí áñ÷ü-

íôùí åßíáé ìåãÜëï ðïëéôéêü ìÞíõìá.
Åßíáé åíßó÷õóç ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ å-
îïõóßáò. Åßíáé åíäõíÜìùóç ôïõò óôï
Ýñãï ôïõò. Åßíáé åìâÜèõíóç óôç ó÷Ý-
óç ôïõò ìå ôïõò ðïëßôåò ôçò ôïðéêÞò
êïéíùíßáò.
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