
Τι σχέση μπορεί να έχει η
κατάρρευση της Lehman
Brothers, ή της  AIG με

την κοινότητα Ανάβρας στη Μα-
γνησία, ή το Δήμο Φαλαισίας
στην Αρκαδία;

Τι σχέση μπορεί να έχει το
«τσουνάμι» λουκέτων στις επι-
χειρήσεις παγκόσμια, η ραγδαία
αύξηση του δείκτη της ανεργίας
– και στη χώρα μας – με τα συσ-
σίτια του Δήμου Αθηναίων;

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι
– ακαταλαβίστικοι για μας τους
κοινούς θνητούς – πίνακες και
αριθμοί των ρυθμών ανάπτυξης
με τη μισοτελειωμένη αποχέτευ-
ση, ας πούμε,  στον Δήμο Μαρ-
κοπούλου;

Τι σχέση μπορεί να έχει η
διακύμανση του Euribor, ή το ε-
πιτόκιο της κεντρικής Τράπεζας
της Αγγλίας,  με τα παλιά δάνεια
του Δήμου Πειραιά; 

Τέλος τι σχέση υπάρχει με-
ταξύ της διεθνούς οικονομικής
κρίσης και των έργων οδοποιίας
οικισμών του Δήμου Πυλαρέων
ή τη διαμόρφωση του Δημοτι-
κού Πάρκου της Νάουσας; 

Σε πρώτη ανάγνωση, ίσως
ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται
για υπερβολικές συγκρίσεις. Με
μια δεύτερη όμως, φαίνεται πως
δεν πρόκειται  απλώς για «παρά-
πλευρες απώλειες», αλλά για ου-
σιαστικές συνέπειες που αποφέ-
ρει η διεθνής οικονομική κρίση.

Με δυο λόγια δηλαδή, η διε-
θνής οικονομική κρίση επελαύ-
νει στην εθνική οικονομία, όμως
«ακουμπά»  και την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, η οποία καλείται, εκ
των πραγμάτων, όχι μόνο να την
αντιμετωπίσει για να «σώσει»
τα «του οίκου της», αλλά, κυρί-
ως, να αντιμετωπίσει τα έντονα
κοινωνικά και οικονομικά προ-
βλήματα που συνεπάγονται για
τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα
σ’ αυτές που καταγράφονται  ή-
δη ως προβληματικές, όπως στη
Νάουσα, την Έδεσσα, τη Βέ-
ροια, την Πρέβεζα, την Κομοτη-
νή κ.α.

Με αυτά τα δεδομένα το ετή-
σιο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ επα-
ναπροσδιορίζει την ατζέντα της
συζήτησης, των αποφάσεων και
των διεκδικήσεων της Αυτοδιοί-
κησης για το επόμενο διάστημα. 

Στην ημερήσια διάταξη
μπαίνει πλέον το πώς η Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα παρέμβει και
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση
των συνεπειών της κρίσης.

Με ποιους τρόπους, ποια μέ-
τρα και ποιες πολιτικές  μπορεί
η «καταστροφική κρίση» να με-
τατραπεί για τις τοπικές κοινω-
νίες σε δημιουργική. 

Δύσκολο το εγχείρημα, κα-
θώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση
βρίσκεται στη δίνη χρόνιων οι-

κονομικών και θεσμικών προ-
βλημάτων.

Μεγάλη όμως και η πρόκλη-
ση, αφού η ίδια η πραγματικότη-
τα δείχνει το δρόμο. Επομένως
το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ καλείται να βρει και
τον τρόπο να κάνει δημιουργική
την «καταστροφή». 

Να επαναπροσδιορίσει τους
όρους για μια ισχυρή Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με σύμμαχο την
ίδια την κοινωνία, που θα έχει
και τις αρμοδιότητες και τους
πόρους για την τοπική ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή. Να
πιέσει  ώστε να μη παραπεμφθεί
στις γνωστές καλένδες η προο-
πτική της διοικητικής μεταρρύθ-
μισης, που θα έχει ως βασικό
της πυρήνα την Αποκέντρωση
και Αυτοδιοίκηση και που τόσο
ανάγκη έχει ο τόπος ιδιαίτερα
στις σημερινές συνθήκες.
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ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ 
Με πρωτοβουλίες και αποφάσεις 
η Αυτοδιοίκηση στηρίζει τις 
τοπικές κοινωνίες σελ. 4

ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: 
Το προλαμβάνειν προτιμότερο του θεραπεύειν σελ. 5

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
Συμμαχία με την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της κρίσης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
Η απαίτηση για ισχυρούς δήμους παραμένει σελ. 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ                         σελ. 7
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΕΔΚΕ -ΟΑΕΔ σελ. 8
Επενδυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σελ. 9
Πρόγραμμα Υποστήριξης μικρών Δήμων σελ.10
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τ.Α. για προστατευόμενες περιοχές σελ.11
Κοινωνικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σελ.12
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» σελ. 13

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Η οικονομική κρίση συμπαρασύρει 
τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Του Δημήτρη Μαρή σελ. 14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τ.Α. 
Συγκρατημένη ικανοποίηση και επιφυλάξεις
Της Ουρανίας Σούλτη σελ. 16
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ΑΡΘΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»
Προβλήματα και προτάσεις 
Του Ράλλη Γκέκα σελ.18

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΣΠΑ ΚΑΙ Τ.Α.
Σπεύδει βραδέως για την Αυτοδιοίκηση
Της Ουρανίας Σούλτη σελ. 22

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Στη δίνη αλλαγών οδηγούνται οι προνοιακές δομές
Της Νικολέτας Μουτούση σελ. 25

ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Σανίδα σωτηρίας η ΚΕΔΚΕ  
για τα Κέντρα Πρόληψης
Της Νικολέτας Μουτούση

σελ. 29

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Υπό τον έλεγχο του ΥΠΟΙΟ 
τα οικονομικά των ΟΤΑ
Της Ουρανίας Σούλτη σελ. 31

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για 21.000 
εργαζόμενους στην Τ.Α. 
Του Ηλία Μπενέκου σελ. 33

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Του Ηλία Μπενέκου σελ. 35

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποχρέωση ή Δημιουργία
Του Δημήτρη Μαρή σελ. 38

«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Η έναρξη μιας φιλόδοξης πρωτοβουλίας της ΚΕΔΚΕ
Των Ράλλη Γκέκα - Κατερίνας Μήτσου σελ. 43

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ -ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Σοβαρά τα ελλείμματα στη νομοθεσία, προστασία 
και χρηματοδότηση
Της Ουρανίας Σούλτη σελ. 46

Έλεγχος ποιότητας νερού από τους Δήμους σελ. 48
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