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Οι τρόποι με τους οποίους οι δήμοι
θα μπορέσουν με όρους επιχειρη-
ματικότητας και ανταγωνιστικότη-

τας να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του Δ΄
ΚΠΣ, αναπτύχθηκαν στη διάρκεια πρόσφα-
της Ημερίδας που διοργάνωσαν η ΚΕΔΚΕ
και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΜΔΔΑ),
της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επι-
χειρήσεων (ΕΕΔΕ). 

Βασική διαπίστωση υπήρξε ότι «η βελτίωση
της Διοικητικής Ικανότητας των ΟΤΑ και η
Ανάπτυξη ενός Σύγχρονου Δημοτικού Μάνα-
τζμεντ εν όψει της νέας Προγραμματικής Πε-
ριόδου 2007-2013 είναι δυνατά, υπό την βασι-
κή προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ισχυρή πολιτι-
κή βούληση της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και αποτελεσματική συνεργασία τους». Πα-
ράλληλα όπως τονίστηκε στην Ημερίδα, προ-
κειμένου να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά α-
ποτελέσματα  «είναι απαραίτητο οι Δήμοι να
βελτιώσουν τη διαχειριστική επάρκειά τους
και να εξασφαλίσουν την πιστοποίησή της».
Βασικός στόχος, παραμένει πάντα, η αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, στρατηγικούς στόχους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης για τη νέα προγραμματική
περίοδο αποτελούν :
• η βελτίωση του θεσμικού και διοικητικού
πλαισίου που αφορά το σύστημα Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού της χώρας μας,

• η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της
χώρας μας, με στόχο την Κοινωνία της
Γνώσης, 

• η διάχυση της καινοτομίας, η προώθηση
της επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση
της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού,
με στόχο την Ανταγωνιστικότητα και την

Κοινωνική Συνοχή, 
• η κατασκευή των τεχνικών έργων και των
δικτύων που θα διασφαλίσουν την Προσπε-
λασιμότητα, 

• η κατασκευή των έργων και η λήψη των
μέτρων που θα διασφαλίσουν την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη
των Κινδύνων, 

• η κατασκευή των έργων κοινωνικού εξο-
πλισμού και η δημιουργία των δομών κοι-
νωνικής φροντίδας που θα προωθήσουν την
Κοινωνική Αλληλεγγύη, 

• η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθη-
ση της Διασυνοριακής και της Διαπεριφε-
ρειακής Συνεργασίας, 

• ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμά-
των Αγροτικής και Αστικής Τοπικής Ανά-
πτυξης, 

• η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς
τους πολίτες, στο πλαίσιο ενός εθνικού προ-
γράμματος Υπηρεσιών Γενικού Οικονομι-
κού Ενδιαφέροντος.

Όπως επισημάνθηκε, για να μπορέσει η ελλη-
νική Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής
Περιόδου, θα χρειασθεί σοβαρές μεταρρυθμί-
σεις στο νομοθετικό πλαίσιο, τη δομή, τις λει-
τουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνο-
λογική υποδομή και τους οικονομικούς πό-
ρους της. Με απλά λόγια, χρειάζεται βελτίω-
ση των οικονομικών της, αναβάθμιση του
προσωπικού, ανάπτυξη και οργάνωση των
λειτουργιών, ιδιαίτερα των επιτελικών, ολο-
κλήρωση της εισαγωγής των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
στους ΟΤΑ και τέλος βελτίωση των σχέσεών
τους με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοί-
κησης.  

Ν. Κακλαμάνης: Οι προϋποθέσεις για
σύγχρονο δημοτικό μάνατζμεντ 
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, Ν. Κακλαμάνης, μι-

λώντας στην ημερίδα ζήτησε να προχωρήσει
άμεσα η διοικητική μεταρρύθμιση, δηλαδή η
συγκρότηση λιγότερων και μεγαλύτερων διοι-
κητικών μονάδων, που θα μπορέσουν να α-
νταποκριθούν με επάρκεια στις διαδικασίες
του ΕΣΠΑ.
Αναπτύσσοντας τις προτάσεις της Αυτοδιοί-
κησης για ένα σύγχρονο δημοτικό μάνατζμε-
ντ, ο κ. Κακλαμάνης, εκτίμησε πως τις κατευ-
θύνσεις αυτές μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά
το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του υπουργείου Εσωτερικών
και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑ-
ΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του υπουργείου Οικονομι-
κών.

Σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη οι βασικές
προϋποθέσεις είναι:  
(α) Να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συ-
ντονισμός των δυο Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων, μέσω της κοινής Επιτροπής των δυο
Υπουργείων, στην οποία η ΚΕΔΚΕ έχει προ-
τείνει και τη συμμετοχή εκπροσώπων της, ώ-
στε να εξασφαλιστεί η συντονισμένη εφαρμο-
γή τους στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. 
(β) Να προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπων
της ΚΕΔΚΕ στα Διοικητικά Συμβούλια της
«Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και της «Διοικη-
τική Αναδιοργάνωση Α.Ε.» του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι οποίες θα αναλάβουν την υ-
λοποίηση πράξεων των δυο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων που αφορούν συνολικά τη
Δημόσια Διοίκηση και επομένως και την
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
(γ) Είναι απαραίτητο να δεσμευτεί συγκεκρι-
μένο ποσοστό της χρηματοδότησης των δυο
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις πρά-
ξεις που θα αφορούν την Πρωτοβάθμια Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, διότι αλλιώς η Τοπική Αυ-
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τοδιοίκηση θα πρέπει να ανταγωνίζεται τα
Υπουργεία και τους άλλους κεντρικούς και
περιφερειακούς Δημόσιους φορείς για να εξα-
σφαλίσει τη συμμετοχή της. 
(δ) Όλες οι πράξεις για την Πρωτοβάθμια Το-
πική Αυτοδιοίκηση που θα περιληφθούν στα
δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα, θα πρέπει
να διασφαλίζουν τη μεταξύ τους συνέργια και
να συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμ-
μα Εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί ως εξει-
δίκευση των δυο Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων. Επίσης, να υπογραφεί Προγραμματική
Σύμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με την ΚΕΔΚΕ για την παρακολούθηση της
εφαρμογής του.
(ε) Δεδομένου τέλος, ότι η ΚΕΔΚΕ έχει πλή-
ρη ετοιμότητα, κρίνεται απαραίτητο να εξα-
σφαλιστούν οι πόροι ώστε να αρχίσουν αμέ-
σως, από τις αρχές του 2008, οι αναγκαίες
προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι πιλοτι-
κές εφαρμογές. 

Β. Ανδρονόπουλος:  Η χρηστή διακυ-
βέρνηση προϋποθέτει χρηστή τοπική
διακυβέρνηση
«Αποτελεί κοινό τόπο πως δεν μπορεί να
υπάρξει χρηστή Διακυβέρνηση χωρίς χρηστή
τοπική Διακυβέρνηση. Οι ΟΤΑ αποτελούν
έναν από τους τρεις σημαντικούς κρίκους
σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων
πολιτικών μαζί με το περιφερειακό και κε-
ντρικό επίπεδο» υπογράμμισε από την πλευ-
ρά του μιλώντας στην ημερίδα ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Β.
Ανδρονόπουλος.
Ωστόσο όμως, όπως τόνισε, «μέχρι πρόσφατα
από τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων,
οι ΟΤΑ ωφελήθηκαν, αλλά με έναν στατικό
τρόπο. Τους δόθηκε η δυνατότητα να βελτιώ-
σουν τις υποδομές τους και να χρησιμοποιή-
σουν τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά
αυτό δεν συνοδεύτηκε από τις αναγκαίες διοι-
κητικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που θα
ενδυνάμωναν την ικανότητά τους να ασκή-
σουν αποτελεσματικά το έργο τους». 
Αυτά τα προβλήματα επιδιώκει να λύσει, σύμ-
φωνα με τον κ. Ανδρονόπουλο, το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμι-
ση» και ιδιαίτερα μέσα από τα μεγάλα έργα
που έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΚΕ. Όπως
τόνισε ο γ.γ. του ΥΠΕΣ «οι παρεμβάσεις στο

πλαίσιο αυτό, δεν έχουν αποσπασματικό
χαρακτήρα και είναι συμβατές με μια αντίλη-
ψη που αντιμετωπίζει ως ενιαίο σύνολο την
άσκηση των δημοσίων πολιτικών στα τρία
επίπεδα διοίκησης.». 

Οι βασικοί άξονες για τη Διοικητική Με-
ταρρύθμιση στην ΤΑ
Το κείμενο των βασικών αξόνων για τη δια-
μόρφωση μιας στρατηγικής για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμι-
ση», στο οποίο έχει εξασφαλισθεί και η –σε
μεγάλο βαθμό– σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ,
παρουσίασε μιλώντας στην ημερίδα η κα Ιω-
άννη Παπαδάκη, προϊσταμένη της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Εσω-
τερικών. 
Η στρατηγική αυτή μεταξύ άλλων προβλέπει:
- Ενίσχυση και αναβάθμιση των βασικών ορι-
ζόντιων λειτουργιών των ΟΤΑ και ειδικότερα: 
α. Της λειτουργίας του «Προγραμματισμού»,
περιλαμβανομένων όλων των οργανωτικών
και επιχειρησιακών παρεμβάσεων που χρειά-
ζονται οι Δήμοι για την άσκηση του επιτελι-
κού τους ρόλου στο επίπεδο της άσκησης το-
πικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανα-
γκαία η δημιουργία δικτύου των στελεχών
των ΟΤΑ που καταρτίζουν τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που προβλέπει ο Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας. 
β.  Της λειτουργίας του «τμήματος Πληροφο-
ρικής» για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την
υποστήριξη, που χρειάζεται το προσωπικό,
τόσο στην καθημερινή του εργασία, όσο και
στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους
πολίτες. 
γ. Της λειτουργίας της «Οικονομικής Υπηρε-
σίας» για τη βελτίωση της οικονομικής διαχεί-

ρισης των Δήμων και της καλύτερης αξιοποί-
ησης των πόρων. 
δ. Της «Τεχνικής Υπηρεσίας» των ΟΤΑ για το
σχεδιασμό και την αποτελεσματική εκτέλεση
αντίστοιχων έργων. 
ε.  Την ενδυνάμωση της ικανότητας των ΟΤΑ
για τη διαχείριση και διάδοση της δημόσιας
πληροφορίας, δεδομένου ότι για την εξωστρε-
φή λειτουργία των ΤΠΕ (portals, κ.λπ.) ανα-
γκαία προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία ψη-
φιακού περιεχομένου, η κωδικοποίηση και ε-
πικαιροποίηση της δημόσιας πληροφορίας,
σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Επίσης
περιλαμβάνεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων
τους για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών δι-
κτύων. 
• Στον τομέα της ενδυνάμωσης του ανθρώ-
πινου δυναμικού θα υπάρξει στοχευμένη
και με σύγχρονους τρόπους εκπαίδευση
των στελεχών που εμπλέκονται στις ανωτέ-
ρω οριζόντιες λειτουργίες. 

• Ενίσχυση των Δήμων για την εφαρμογή
μιας ολοκληρωμένης Κοινωνικής Πολιτι-
κής σε τοπικό επίπεδο. Θεωρώντας ότι ο
τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών έχει με-
γάλη θετική επιρροή στους πολίτες κρίνεται
αναγκαίο να οργανωθούν οι υπηρεσίες αυ-
τές, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο ε-
πίπεδο των Δήμων.  

• Τέλος, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων
και έργων για την αναβάθμιση των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις (περιλαμβανομένων και των e-συ-
ναλλαγών) θα υπάρξει ειδική παρέμβαση
για τους νησιωτικούς δήμους που θα αντι-
μετωπίζει τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρα-
κτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, κα-
θώς και τις επιπτώσεις τους στην εξυπηρέ-
τηση του πολίτη. 
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Ιαματικές πηγές, βιοτεχνικά πάρκα, χιο-
νοδρομικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονά-
δες, κέντρα spa, βιολογικοί καθαρι-

σμοί, σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, πάρ-
κινγκ, τυποποίηση προϊόντων. Αυτές είναι
μερικές από τις ενδιαφέρουσες επιχειρημα-
τικές δράσεις στις οποίες ετοιμάζεται να
δραστηριοποιηθεί ένας στους τέσσερεις
δήμους σε όλη τη χώρα. 

Βασικό όχημα για την υλοποίηση των στόχων
που θέτουν, αποτελούν οι Συμπράξεις Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόκειται
για νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα ο-
ποία γίνονται όλο και περισσότερο γνωστά με
αποτέλεσμα τον ενδιαφέρον της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης να πολλαπλασιάζεται καθημερι-
νά. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ενδιαφερόμενοι
φορείς προχωρούν σε επενδυτικά έργα ιδιαίτε-
ρα σημαντικά για τις περιοχές τους και τις το-
πικές κοινωνίες και μάλιστα χωρίς να χρειάζε-
ται να επωμισθούν το κόστος κατασκευής
τους. Η διαδικασία μέχρι την ωρίμανση χρη-
ματοδοτείται από κρατικούς και κοινοτικούς
πόρους, ενώ μετά την δημοπράτηση η εταιρεία
που κάνει την πλέον συμφέρουσα προσφορά
θα αναλάβει και το κόστος υλοποίησης του έρ-
γου. Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης η δρά-
ση εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
Mέσω των ΣΔΙΤ  οι Οργανισμοί Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης μπορούν να αξιοποιήσουν την
περιουσία τους χωρίς ουσιαστικά να εξαρτώ-
νται από το κεντρικό κράτος. 
Ο αντίλογος στους επικριτές των συνεργα-
σιών που συνάπτονται μεταξύ ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, οι οποίοι κάνουν λόγο για
ξεπούλημα τις δημοτικής περιουσίας, είναι ότι
δεν πρόκειται για ξεπούλημα, καθώς έργα που
δεν θα γινόταν ποτέ, τώρα γίνονται με την τε-
χνολογία και τις γνώσεις που διαθέτει ο ιδιω-
τικός τομέας. 
Αυτός άλλωστε ήταν και ένας από τους βασι-

κούς λόγους για τους οποίους οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιμετώπισαν αρχι-
κά με μεγάλη επιφύλαξη το όλο εγχείρημα. 
Αυτό όμως το τελευταίο διάστημα έχει ανα-
τραπεί με συνέπεια το υπουργείο Εσωτερικών
να δέχεται καθημερινά εκατοντάδες αιτήματα
από τις δημοτικές αρχές που επιθυμούν να
ενταθούν έργα τους στις  συμπράξεις.

240 προτάσεις έργων για ένταξη 
στις ΣΔΙΤ
Σύμφωνα με πληροφορίες στο υπουργείο
Εσωτερικών έχουν κατατεθεί  περισσότερες
από 240 προτάσεις. Οι έξι στις δέκα, (δηλαδή
148 περιπτώσεις έργων) έχουν λάβει το πρά-
σινο φως. Είναι προϋπολογισμού 15 εκ. €,
και αντιστοιχούν σε έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού περίπου 3 δις €.  Eπιπλέον 78   ΟΤΑ
βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης της δια-
γωνιστικής διαδικασίας  για την ανάδειξη
συμβούλου, που θα προετοιμάσει το δήμο σε
ότι αφορά τις προσυμβατικές και γενικότερα
τις απαιτούμενες διαδικασίες ωρίμανσης του
έργου. Ανάδοχος έχει ήδη βρεθεί σε περισσό-
τερες από 50 περιπτώσεις έργων. 

Οι τομείς δραστηριοποίησης 
Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους
δήμους στο υπουργείο Εσωτερικών αφορούν

μεταξύ άλλων στην κατασκευή χώρων στάθ-
μευσης, τη δημιουργία επιχειρηματικών και ε-
μπορευματικών κέντρων, την ενίσχυση του ε-
ναλλακτικού και συμβατικού τουρισμού, την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των
Ο.Τ.Α., την ανάπτυξη και δημιουργία αθλητι-
κών, πολιτιστικών, εκθεσιακών, συνεδριακών
και εκπαιδευτικών χώρων, τη δημιουργία ε-
νεργειακών υποδομών, έργα ύδρευσης- απο-
χέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, τη δη-
μιουργία βιοτεχνικών και τεχνολογικών πάρ-
κων. 
Οι κατηγορίες έργων ΣΔΙΤ που παρουσιάζουν
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η κατα-
σκευή χώρων στάθμευσης, με ποσοστό 21%,
ο εναλλακτικός τουρισμός 14% και η αξιοποί-
ηση ακίνητης περιουσίας 12%. 
Χρηματοδότηση προετοιμασίας ένταξης από
«ΘΗΣΕΑ»
Το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να
βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους δήμους να
προχωρήσουν στην ένταξη έργων και υπηρε-
σιών συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα
χρηματοδοτεί το κόστος της απαιτούμενης
προσυμβατικής διαδικασίας μέσω του  «ΘΗ-
ΣΕΑ». Ουσιαστικά  χρηματοδοτείται η αμοι-
βή των υπηρεσιών συμβούλων, από το στάδιο
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της διερεύνησης ως τη συμβασιοποίηση του
έργου. Βασική αποστολή του συμβούλου εί-
ναι, να στηρίξει το Δήμο προκειμένου να επι-
λέξει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει.
Μέσω του «ΘΗΣΕΑ» μπορεί να εξασφαλιστεί
και το ποσό που απαιτείται να καταβάλει ο
Ο.Τ.Α. για να ολοκληρωθεί η σύμπραξη. 
Δύο βασικά έργα που υλοποιούνται σ’ αυτή
τη φάση μέσω ΣΔΙΤ αφορούν τη διαχείριση
απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία και
την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και  επε-
ξεργασίας λυμάτων στη Ραφήνα.  

Η φιλοσοφία των έργων ΣΔΙΤ
Οι Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
αποτελούν συμβατικές σχέσεις οι οποίες
συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός
Ιδιωτικού φορέα και μπορούν να διαρκέσουν
πάνω από 20 χρόνια. Σύμφωνα με τη σύμβα-
ση που συνάπτεται, ο ιδιωτικός φορέας είναι
υποχρεωμένος να χρηματοδοτήσει την επέν-
δυση, ενώ αναλαμβάνει  και την ουσιαστική
ευθύνη για το σχεδιασμό του έργου. Τα βασι-
κά οφέλη των δήμων μέσα από τη διαδικασία
αυτή είναι τα εξής: 
• Απελευθέρωση πόρων και η καλύτερη
αξιοποίηση του Δημόσιου χρήματος  

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ένα φάσμα
ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα  

• Έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση
των προγραμματισμένων έργων 

• Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει επιχειρη-
ματικούς κινδύνους, τους οποίους σε μία

παραδοσιακή δημόσια σύμβαση θα τους
ανελάμβανε ο δημόσιος τομέας. 

Για να ενταχθεί ένα έργο στο σχετικό πρό-
γραμμα οι ενδιαφερόμενοι δήμοι αποστέλ-
λουν στο υπουργείο Εσωτερικών συμπληρω-
μένο ένα ειδικό ερωτηματολόγιο. Η Κεντρική
Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμμα-
τος «ΘΗΣΕΑΣ» αποφασίζει για την ένταξη
του. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο
φάσεις. Για τη συνέχιση στη δεύτερη φάση
απαιτείται η σύμφωνη γνωμοδότηση υπουρ-
γείου Εσωτερικών και εγκριτική απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή τέτοιων
μεθόδων για την ανάπτυξη έργων είναι σύνη-
θες φαινόμενο. Για παράδειγμα στη Μεγάλη
Βρετανία το 20% των δημόσιων χρηματοδο-
τήσεων προέρχεται από  Συμπράξεις Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στην πλειονότητα

τους τα ΣΔΙΤ στον ευρωπαϊκό χώρο σχετίζο-
νται με την κατασκευή οδικών αξόνων. Μόλις
το 8% της συνολικής τους αξίας αφορά έργα
και υποδομές πληροφορικής. Ο δεύτερος ση-
μαντικότερος τομέας είναι  τα έργα κατασκευ-
ής σιδηροδρόμων, καθώς και τα έργα που
σχετίζονται με την υγεία. Στα έργα αυτά, ο
ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναλάβει μεταξύ
άλλων τις εξής υπηρεσίες: 
• Σχεδιασμό με βάση συγκεκριμένες προδια-
γραφές. 

• Κατασκευή, είτε με τη μορφή κατασκευής
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, είτε της ο-
μαδικής ανακαίνισης μεμονωμένων ή ομά-
δων εγκαταστάσεων μίας συγκεκριμένης
περιοχής. 

• Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. 
• Συντήρηση του εξοπλισμού του κτιρίου. 
• Εστίαση.
• Στάθμευση αυτοκινήτων. 
• Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των
κτιρίων. 

• Ασφάλεια και υπηρεσίες καθαριότητας. 
Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πραγματικότη-
τα η εμπειρία των ελληνικών δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων είναι μικρή και οι μελετη-
τές συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να
προχωρούν με προσεκτικά βήματα στις απαι-
τούμενες διαδικασίες. Μάλιστα επισημαίνεται
από αρκετούς ότι η μέθοδος των ΣΔΙΤ δεν α-
ποτελεί πανάκεια, αλλά ένα σημαντικό εργα-
λείο υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων. Βα-
σική προϋπόθεση όμως είναι να τηρούνται ο-
ρισμένες βασικές προϋποθέσεις από τους ε-
μπλεκόμενους φορείς. Μεταξύ αυτών είναι η
Προσεκτική επιλογή κατάλληλων έργων, η ε-
ξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για
την χρηματοδότηση, η κοινωνική αποδοχή και
η διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης. 
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Οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλουν απευθείας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτη-

ση χρηματοδότησης με τη μορφή επιδοτή-
σεων, στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμά-
των που καλύπτουν πολλές ευρωπαϊκές
πολιτικές. Αυτό προκύπτει από την απά-
ντηση της Επιτρόπου κ. Ντανούτα Χού-
μπνερ σε σχετική ερώτηση του Ευρωβου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτη
Σχοινά. 

Η επιλεξιμότητα των προτάσεων των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρημα-
τοδότηση εξαρτάται μόνο από το σκεπτικό
και τους στόχους που προβλέπονται σε κάθε
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημο-
σιεύει η Επιτροπή. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται απευ-
θείας από την Επιτροπή, χωρίς τη μεσολά-
βηση της εθνικής κεντρικής διοίκησης, ενώ
το ποσό της επιδότησης καλύπτει τμήμα του
συνολικού ποσού (συγχρηματοδότηση). 
Όλες οι δυνατότητες για άμεσες επιδοτήσεις
προγραμματίζονται κάθε χρόνο και δημο-
σιεύονται συνήθως πριν από την 31η Μαρτί-
ου. Αυτό επιτρέπει στους αιρετούς των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γνωρίζουν
εκ των προτέρων τους γενικούς στόχους και
τους τομείς πολιτικής τους οποίους η Επιτρο-
πή προτίθεται να χρηματοδοτήσει, και συνε-
πώς να προγραμματίζουν τις δράσεις τους α-
νάλογα. 

Οι τοπικές αρχές μπορούν να υποβάλουν αί-
τηση χρηματικών επιδοτήσεων και να λά-
βουν συγχρηματοδότηση σε ένα ευρύτατο
πλαίσιο πολιτικών όπως για παράδειγμα της
γεωργίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας (Έβδομο Πρόγραμμα
Πλαίσιο, Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Α-
νταγωνιστικότητα και την Καινοτομία,
Πρόγραμμα
«Μάρκο Πό-
λο» στο τομέα
των μεταφο-
ρών, μέτρα
πληροφόρη-
σης σχετικά
με την Κοινή
Γεωργική
Πολιτική,
προγράμμα-

τα για την Κοινωνία της Πληροφορίας και
τα Μέσα Επικοινωνίας, Πρόγραμμα Δράσης
Δια Βίου Μάθησης, LIFE+), της ελευθερί-
ας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, της νεολαί-
ας, της υγείας και της προστασίας των κα-
ταναλωτών (πρόγραμμα Πολιτισμός 2007,
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Υγεία, Media
2007, πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ για την κατα-
πολέμηση της βίας εις βάρος των παιδιών,
των νέων και των γυναικών). 
Άρα όπως προκύπτει από την απάντηση της
Επιτρόπου κ. Χούμπνερ είναι ότι οι δυνατό-
τητες για απευθείας χρηματοδότηση δράσε-
ων και πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης υπάρχουν. Αυτό που προφανώς λείπει
είναι η ενημέρωση, η στόχευση και ο προ-
γραμματισμός εκ μέρους των αιρετών. 
Όλες οι Δυνατότητες απευθείας χρηματοδό-
τησης των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή καθώς και πληροφορίες για την υπο-
βολή αιτήσεων, τους όρους και τις προθε-
σμίες, διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό
τόπο.
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm.
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ΟΒέλγος πολιτικός κ. Luc Van den
Brande εξελέγη πρόεδρος της Επι-
τροπής των Περιφερειών της Ε.Ε.

κατά την σύνοδο ολομέλειας της ΕΤΠ που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Van den Brande, ο οποίος είναι μέλος
της ΕΤΠ ήδη από την ίδρυσή της το 1994, θα
ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου για
διάστημα δύο ετών. Διαδέχεται τον κ. Michel
Delebarre, δήμαρχο της Δουνκέρκης (Γαλ-
λία), ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο
του πρώτου αντιπροέδρου. 
Κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας, εξελέγη-
σαν επίσης 27 αντιπρόεδροι, τους οποίους
πρότειναν οι εθνικές αντιπροσωπείες, καθώς
και τα άλλα μέλη του Προεδρείου. 
Από την ελληνική αντιπροσωπεία εξελέγη
στη θέση αντιπροέδρου ο Γιάννης Σγουρός,
νομάρχης Αθηνών, με αναπληρωτή τον Χρή-
στο Παλαιολόγο, δημοτικό σύμβολο Λιβα-
δειάς. Ο Κωνταντίνος Τάτσης, υπερνομάρχης
Δράμας Ξάνθης και Καβάλας εξελέγη μέλος
του προεδρείου της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών  με αναπληρωτή τον Γρηγόρη  Ζαφει-
ρόπουλο, δήμαρχο Χαλανδρίου. Σημειωτέον
ότι ο κ. Τάτσης εξελέγη ομοφώνα πρόεδρος
της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΤΠ.

«Ας συμπράξουμε όλοι στην οικοδόμηση
της Ευρώπης!» 
Ο κ. Van den Brande απευθυνόμενος στην
Ολομέλεια μετά την εκλογή του, εξέθεσε το
όραμά του και τις προτεραιότητές του για τα
επόμενα δύο χρόνια. Εστιάστηκε στη σημα-
σία των εταιρικών σχέσεων τονίζοντας ότι εί-
ναι απαραίτητο τα όργανα της Ε.Ε. να συνερ-
γάζονται στενότερα με τα κράτη μέλη και τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ανέφερε ότι
έχει ουσιαστική σημασία να υιοθετηθεί μία
προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν
τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο
τους πολίτες, όπως η οικονομικά προσιτή
στέγη, οι θέσεις απασχόλησης, η εκπαίδευση,
η δια βίου κατάρτιση, η οικονομικά προσιτή
και προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη και

η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η τοπική
και η περιφερειακή ταυτότητα καθίσταται
ολοένα σημαντικότερη. «Οι πολίτες αναζη-
τούν μία αίσθηση ασφάλειας και λύσεις σε
επίπεδα διακυβέρνησης που τους είναι οικεία,
στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση και
με τα οποία μπορούν εύκολα να έρθουν σε
επαφή. Η Ευρώπη που ξεκίνησε ως ένα οικο-
νομικό σχέδιο πρέπει να μεταλλαχθεί σε Ευ-
ρώπη των πολιτών», ανέφερε.
Ο κ. Van den Brande απαρίθμησε επτά τομείς
προτεραιότητας στους οποίους φρονεί ότι η
ΕΤΠ μπορεί να προσκομίσει προστιθέμενη
αξία: (1) την μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού· (2) την πολιτική στον τομέα
της ενέργειας και το πρόβλημα της αλλαγής
του κλίματος· (3) τους στόχους της Λισσαβώ-
νας· (4) την πολιτική συνοχής και τον Ευρω-
παϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας· (5) την
πολιτισμική ποικιλομορφία· (6) την πολιτική
γειτνίασης· και (7) την διακυβέρνηση σε πολ-
λαπλά επίπεδα και την επικουρικότητα.
Αναφερόμενος ειδικά στο πρόσφατο πρό-
γραμμα για το κλίμα που προωθεί η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή και το οποίο αποσκοπεί στον
περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα κατά 20% έως το 2020, ο κ. Van den
Brande πρότεινε να προβεί η ΕΤΠ, σε συνερ-
γασία με τις τοπικές αρχές, τις πόλεις και τις
περιφέρειες, στην σύνταξη δήλωσης προθέ-
σεων και στην κατάρτιση αντίστοιχου σχεδί-
ου δράσης. Επίσης, η ΕΤΠ προτίθεται, να
διοργανώσει, στο πλαίσιο της επόμενης συνό-
δου ολομέλειάς της, ένα φόρουμ στο οποίο
να συμμετάσχουν οι φορείς παροχής ενέρ-
γειας.
Η νέα έκθεση της ΕΤΠ με θέμα την εταιρική
σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση,
η οποία υποβλήθηκε στους ηγέτες κρατών
και κυβερνήσεων της Ε.Ε. κατά το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο των Βρυξελλών που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,
εξαίρει τον ρόλο που οι τοπικές και οι περιφε-
ρειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν
στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας.
Ο πρόεδρος επεσήμανε ωστόσο ότι, «πάρα
πολλές περιφέρειες, πόλεις και τοπικές αρχές
είναι δυσαρεστημένες με τον βαθμό συμμετο-
χής που προβλέπεται γι’ αυτές στα εθνικά με-
ταρρυθμιστικά προγράμματα».

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ69ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ÅêëïãÞ íÝïõ ðñïåäñåßïõ óôçí ÅÔÐ



ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

EYÑÙÐÁÚÊÇ  ÓÊÇÍH

Οι αναπτυξιακές ανισορροπίες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν
να υπάρχουν παρά την πρόοδο που

έχει σημειωθεί σ’  ό,τι αφορά τη μείωση
των ανισοτήτων, και η Ευρώπη καλείται
να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα –τα
οποία  προκύπτουν από την παγκοσμιοποί-
ηση, το δημογραφικό ζήτημα ή την κλιμα-
τική αλλαγή– σε τοπική και περιφερειακή
κλίμακα. 

Η πολιτική συνοχής, που αποτελεί τον βασι-
κό πυλώνα για τη μείωση των ανισοτήτων
και την ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών για
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην
Ευρώπη, θα πρέπει και στο μέλλον να δια-
δραματίσει πρωταρχικό ρόλο. Ως εκ τούτου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  θα πρέπει να υπο-
βάλλει συγκεκριμένο σχέδιο για τις μελλο-
ντικές αλληλεπιδράσεις των κοινοτικών πο-
λιτικών και της πολιτικής για τη συνοχή.

Αυτά τονίζει η Επιτροπή των Περιφερειών
σε Γνωμοδότηση που εξετάζει την Τέταρτη
Έκθεση  για την Οικονομική και Κοινωνική
Συνοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η Επιτροπή των Περιφερειών αξιολογώντας
την οικονομική συνοχή επισημαίνει μεταξύ
των άλλων τα εξής:
Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα
νέα κράτη μέλη, η διαδικασία σύγκλισης θα
διαρκέσει ακόμη 20 έτη, έως ότου τα εν λό-
γω κράτη μέλη υπερβούν το όριο του 75%
του μέσου όρου του ΑΕΠ της ΕΕ, ωστόσο η
επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει
υψηλή οικονομική ανάπτυξη. 
Οι διαφορές ως προς το επίπεδο κατάρτισης
–που συνδέεται με το δυναμικό της οικονο-
μίας και την ανάπτυξη– στην ΕΕ είναι πολύ
μεγαλύτερες μεταξύ των περιφερειών, παρά
μεταξύ των κρατών μελών.
Το ποσοστό των ατόμων μεταξύ 25-34 ετών
που έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
είναι κατά 5% χαμηλότερο στις περιφέρειες
που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρη-

ση, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέ-
ρειες, ενώ οι πτυχιούχοι εγκαταλείπουν τις
περιφέρειες αυτές μετά το πέρας των σπου-
δών τους. Άρα η πολιτική για τη συνοχή θα
πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία κινή-
τρων για να αποτραπεί η μετανάστευση.
Τα πλουσιότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν τη
χαμηλότερη κατά κεφαλή, κατανάλωση ε-
νέργειας. ΄Ετσι, μία ενδεχόμενη αύξηση στο
κόστος της ενέργειας θα έχει αντίκτυπο κυ-
ρίως στα πιο αδύναμα κράτη μέλη και στις
πιο αδύναμες περιφέρειες.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, η Επι-
τροπή των Περιφερειών επισημαίνει τα εξής:
Σε 17 υστερούσες περιφέρειες η ανεργία αυ-
ξήθηκε περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μο-
νάδες, στις πιο αναπτυγμένες παρέμεινε
σταθερή σε ποσοστό χαμηλότερο του 8%,
και η διαφορά του μέσου όρου των ποσο-
στών ανεργίας των δύο ομάδων περιφερειών
υπερβαίνει το 50%. Ως εκ τούτου, η καταπο-
λέμηση της ανεργίας στις υστερούσες περι-
φέρειες εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχι-
κό στόχο της πολιτικής για τη συνοχή.
Η υπογεννητικότητα στην Ευρώπη θα περιο-
ρίσει την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο οι
διαφορετικές δημογραφικές εξελίξεις στις
περιφέρειες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρό-
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τερα υπόψη, και θα πρέπει να υπάρξει έγκαι-
ρη κινητοποίηση στις περιφέρειες εκείνες, ό-
που οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλα-
γής θα εμφανιστούν ενδεχομένως νωρίτερα
από το 2017.

Σε ότι αφορά την εδαφική συνοχή η Επιτρο-
πή των Περιφερειών επισημαίνει:
Η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των κρα-
τών μελών οφείλεται πρωτίστως στην ανά-
πτυξη των μητροπολιτικών περιοχών. Προ-
κειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανα-
πτυξιακή πολιτική, απαιτούνται  πολιτικές
προσεγγίσεις στα κράτη μέλη, οι οποίες θα
είναι δραστικότερα προσανατολισμένες στη
μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Σε πολλές εξόχως απόκεντρες περιοχές της
ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται αναπτυξιακή
καθυστέρηση και αφορούν ορεινές, αραιο-
κατοικημένες και νησιωτικές περιοχές.
Ο κίνδυνος να συνεχιστούν και στο μέλλον
οι μεταναστευτικές τάσεις σε πολλές αγροτι-
κές περιοχές της ΕΕ είναι ορατός. Ως εκ
τούτου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης θα πρέπει να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των εν
λόγω προβλημάτων.
Για την εναρμονισμένη ανάπτυξη των αστι-
κών και αγροτικών περιοχών απαιτούνται,
αφενός εναρμονισμένες χωροταξικές προ-
σεγγίσεις και αφετέρου, η στρατηγική δια-
χείριση των χώρων. Επιπλέον, δεν μπορεί να

τεθεί υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι οι πό-
λεις χρησιμεύουν μεταξύ των άλλων και ως
αναπτυξιακοί πόλοι για τις αγροτικές περιο-
χές.
Αξιολογώντας τον αντίκτυπο  της πολιτικής
για τη συνοχή η ΕΤΠ επισημαίνει ότι κατά
την περίοδο 2000 - 2006 τα διαρθρωτικά τα-
μεία χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως στους
τομείς υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις
και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ
υπήρξε επίσης ισομερής χρήση των πόρων
των διαρθρωτικών ταμείων για περιβαλλο-
ντικά μέτρα και για τις υποδομές των μετα-
φορών. Επίσης ότι χάρη στην πολιτική για
τη συνοχή, σημειώθηκε στα περισσότερα
από τα νέα κράτη αύξηση του ΑΕΠ σε  από-
λυτες τιμές έως και κατά 2,8% και δημιουρ-
γήθηκαν περίπου 570.000 θέσεις απασχόλη-
σης. Έως το 2015, και συνυπολογίζοντας
την περίοδο προγραμματισμού 2007 - 2013,
αναμένονται αυξήσεις στο ΑΕΠ έως και κα-
τά 9,3 % καθώς και 2 εκατομμύρια νέες θέ-
σεις απασχόλησης, γεγονότα τα οποία θα α-
ποτελέσουν μία καλή βάση για την αξιολό-
γηση του αντίκτυπου της πολιτικής για τη
συνοχή.
Οι εθνικές πολιτικές για την κοινωνική συ-
νοχή, η Επιτροπή σημειώνει ότι σε πολλά
κράτη μέλη, εξαιρουμένων των χωρών συ-
νοχής, το ύψος των δημόσιων επενδύσεων
μειώθηκε από 2,9% επί του ΑΕΠ το 1993,
σε 2,4% το 2005. Αντιθέτως, στα κράτη που
προσχώρησαν το 2004, οι δαπάνες για δημό-

σιες επενδύσεις αυξήθηκαν αισθητά και σή-
μερα υπερβαίνουν κατά περίπου 50% τις α-
ντίστοιχες επενδύσεις των υπολοίπων κρα-
τών μελών.
Η γενικότερη δε τάση που παρατηρείται σε
πολλά κράτη μέλη είναι ότι οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές λαμβάνονται εντονότε-
ρα υπόψη ως παράγοντες δημοσίων επενδύ-
σεων, γεγονός που –σύμφωνα με την έκθεση
για τη συνοχή– ήδη συμβαίνει κυρίως στη
Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτο-
γαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτο-
γαλία, όπου το μερίδιο των τοπικών και πε-
ριφερειακών αρχών στις δημόσιες επενδύ-
σεις αυξήθηκε έως και κατά 10% στο διά-
στημα 1995 - 2004.
Στα νέα κράτη μέλη, εξαιρουμένων της Πο-
λωνίας, της Τσεχίας και της Λετονίας, το με-
ρίδιο των τοπικών και περιφερειακών αρχών
στις δημόσιες επενδύσεις κυμαίνεται πολύ
χαμηλότερα από 50%.
Επίσης υπογραμμίζει τη διαπίστωση της Έκ-
θεσης για τη Συνοχή, σύμφωνα με την οποία
ο βαθμός απορρόφησης και η ποιότητα των
σχεδίων επενδύσεων είναι σε άμεση συνάρ-
τηση με το βαθμό αποκέντρωσης, ενώ προϋ-
ποθέτει την αποτελεσματικότητα της διοίκη-
σης σε αποκεντρωμένο επίπεδο.
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«Ηπροστασία του περιβάλλοντος,
ο αγώνας κατά της παγκόσμιας
υπερθέρμανσης του πλανήτη,

η προώθηση της ειρήνης μέσα από τον σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
πολιτιστικής και εθνικής ποικιλομορφίας,
της διεύρυνσης της τοπικής δημοκρατίας
είναι οι πιο άμεσες προσδοκίες των τοπι-
κών και περιφερειακών αρχών από όλο
τον κόσμο».Αυτό τονίζεται σε κοινή ανα-
κοίνωση που συνυπογράφηκε κατά τη
διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
του Οργανισμού «Ηνωμένες Πόλεις και
Τοπικές Αρχές (UCLG) που συνήλθε στη
Jeju της Νότιας Κορέας και είχε ως θέμα:
«Πόλεις το μέλλον της Ανθρωπότητας.
Αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών».

Συμμετείχαν περίπου δύο χιλιάδες εκπρόσω-
ποι πόλεων, τοπικών και περιφερειακών αρ-
χών από όλο τον κόσμο, ενώ εκ μέρους της
ΚΕΔΚΕ συμμετείχε ο δήμαρχος Λαρισαίων
Κ. Τζανακούλης.
Όπως τονίζεται στη ανακοίνωση, η αποτυχία
της καταπολέμησης της παγκόσμιας υπερ-
θέρμανσης θα έχει καταστρεπτικό αντίκτυπο
στις πόλεις, στις οποίες κατοικεί η πλειονό-
τητα του παγκόσμιου πληθυσμού.
«Οι συσχετιζόμενες επιδράσεις –πιο συχνές
από ποτέ και προοδευτικά έντονες φυσικές
καταστροφές, η απώλεια ανθρώπινων ζωών
και η οικονομική περιβαλλοντική καταστρο-
φή– δεν μπορούν να υποτιμηθούν και να α-
γνοηθούν. Ως παραγωγοί αερίων θερμοκηπί-
ου, αποτελεί καθήκον των Τοπικών και Πε-
ριφερειακών Αρχών να υιοθετήσουν σχέδια
δράσης για την αντιμετώπιση των κλιματι-
κών αλλαγών. Με οδηγό τη Συνθήκη των
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλα-

γές, τέτοια σχέδια πρέπει να συμπεριλάβουν
την αυξανόμενη αστυφιλία και την προώθη-
ση πολιτικών για τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλ-
λον, αναδάσωσης, ενίσχυσης των δημόσιων
μεταφορών, εφαρμόζοντας τη βιώσιμη δια-
χείριση των φυσικών πόρων. Οι Τοπικές και
Περιφερειακές Αρχές καλούν τόσο τις κυ-
βερνήσεις όσο και τους διεθνούς οργανι-
σμούς να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους
για την εξασφάλιση της εφαρμογής της πα-
ραπάνω Συνθήκης, καθώς και του Πρωτο-
κόλλου του Κιότο».
Ωστόσο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση
«η έκρηξη της αστικοποίησης παρουσιάζει
νέες κοινωνικές, εθνικές και πολιτιστικές
προκλήσεις. Ταυτόχρονα, προσφέρει στις
Τοπικές Αρχές νέες ευκαιρίες να κατευθύ-
νουν αυτές τις προκλήσεις με δημιουργικούς

και καινοτόμους τρόπους. Η προώθηση της
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η κοινωνική
συνοχή και η μείωση του κοινωνικού απο-
κλεισμού αποτελούν θεμελιώδεις αρχές ει-
ρήνης και ισότητας».
Οι εκπρόσωποι των Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών  θεωρούν ότι οι λύσεις στις
τοπικές προκλήσεις θα εξαρτηθούν, εν πολ-
λοίς, από το αν και οι τοπικές έχουν το κύ-
ρος, τις ευθύνες και τα απαραίτητα μέσα να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των πολιτών.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών δεσμεύονται για την
επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιε-
τίας μέχρι το 2015. 
«Εάν παραμείνει η τρέχουσα κατάσταση,
από το 2020 ο ένας στους πέντε θα ζει σε
φτωχογειτονιές. Αντιμέτωποι με μια δραμα-
τική επέκταση των αστικών περιοχών και με
την απειλή των έργων υποδομής, οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές καλούν τις κυβερ-
νήσεις και τους διεθνούς οργανισμούς να
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, όπως
αυτές διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη της Χι-
λιετίας. 
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