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πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω 

από τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

Γ. Πατούλης κατά τη χθεσινή κεντρική ομιλία στο Ετήσιο Τακτικό Συνέ-

δριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτό το Συνέδριο θα σημάνει την επανεκκίνηση και την αναγέννηση 

της Αυτοδιοίκησης και της χώρας» τόνισε χαρακτηριστικά και κάλεσε 

την κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της και να δώσει σαφείς απαντή-

σεις, χωρίς μισόλογα, για θέματα νευραλγικής σημασίας όπως:

Η υποχρηματοδότηση των Δήμων, η οποία μετά και τις νέες μειώσεις 

στα έσοδα τους κατά 10% για την επόμενη χρονιά, που προβλέπονται 

στο νέο προϋπολογισμό, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Η Μεταρρύθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η οποία πρέπει 

να προηγηθεί κάθε αλλαγής του συστήματος εκλογής των Δημάρχων 

και δημοτικών συμβούλων

Η Κινητικότητα δημοτικών υπαλλήλων. Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να υπάρ-

ξει νομοθετική πρόβλεψη προκειμένου η όποια μετακίνηση προσωπι-

κού να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.

Στην έναρξη του Συνεδρίου παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο 

πρόεδρος της ΝΔ Κ. Μητσοτάκης, η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συ-

μπαράταξης Φ. Γεννηματά, ο επικεφαλής του «Ποταμιού» Σ. Θεοδωρά-

κης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Β. Λεβέντης, ο πρόεδρος της 

Λαϊκής Ενότητας Π. Λαφαζάνης και εκπρόσωποι κομμάτων.

Στο συνέδριο μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης.

Κατά την έναρξη των εργασιών απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο μητρο-

πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-

δονίας Απ. Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης, ο 

πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου, ο Πρόεδρος 

της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο Γενικός 

Γραμματέας του CEMR F. Vallier.  

Μήνυμα προς την κυβέρνηση

Γ. Πατούλης:
Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω - Η ΚΕΔΕ 
προτείνει 12 μεγάλες μεταρρυθμίσεις-
τομές για την αλλαγή του Καλλικράτη

«Αυτό το Συνέδριο θα σημάνει την επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης. Αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Ξεκινάει νέα εποχή για τη χώρα»
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Κύριε Υπουργέ
Αγαπητοί συνάδελφοι  Δήμαρχοι
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι
Το φετινό ετήσιο τακτικό συνέδριο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος διεξάγεται στην πιο κρίσιμη 
ίσως χρονική συγκυρία, όχι μόνον 
για το θεσμό μας. Αλλά και για το 
ίδιο το μέλλον του τόπου και της Πα-
τρίδας μας.
Η Ελλάδα κυρίες και κύριοι τα τε-
λευταία οκτώ  χρόνια, βιώνει τις συ-
νέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης. 
Κρίση οικονομική, κρίση θεσμών, 
κρίση αξιών. Και η κρίση αυτή, μέρα 
με τη μέρα, εξελίσσεται σε παρακ-
μή.
Παρακμή, γιατί περισσότεροι από 
500.000 νέοι επιστήμονες κατά κύ-

ριο λόγο, έχουν μεταναστεύσει σε 
άλλες χώρες, αναζητώντας μακριά 
απο τον τόπο τους, ένα καλύτερο 
μέλλον.
Παρακμή, γιατί χάνουμε ως χώρα τα 
καλύτερα μυαλά της Πατρίδας μας, 
στα οποία θα μπορύσαμε να στηρί-
ξουμε την ανάκαμψή μας.
Παρακμή, γιατί εκατοντάδες χιλιά-
δες συμπολίτες μας, αδυνατούν να 
βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά.
Γιατί ο καθημερινός αγώνας για μια 
καλύτερη ζωή,  έχει μετατραπεί σε 
καθημερινό αγώνα επιβίωσης.
Έχουμε μπει σε πορεία παρακμής, 
γιατί πλέον η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα της Ευρώπης που δεν έχει κα-
ταφέρει ακόμη μετά από οκτώ χρό-
νια, να βγει από την κρίση, παρά την 

άγρια περικοπή μισθών, συντάξεων 
και κοινωνικών παροχών, και την 
εφαρμογή τριών σκληρών κι αδιέ-
ξοδων όπως αποδείχθηκε στη συνέ-
χεια,  μνημονίων.
Γιατί βιώνουμε μια παρατεταμένη 
ύφεση,  που δεν ξέρουμε πότε επι-
τέλους θα σταματήσει.
Γιατί έχουμε χάσει πάνω από το 25% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό-
ντος, κι αυτό συμβαίνει μόνον σε 
χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη 
κατάσταση.
Γιατί χρόνο με το χρόνο βουλιάζου-
με ως χώρα στη δίνη του χρέους, 
χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη. 
Οι ευθύνες για την κατάσταση που 
έχουμε περιέλθει ασφαλώς και 
έχουν ονοματεπώνυμο.

Έχουν το ονοματεπώνυμο αυτών 
που διαχειρίστηκαν με ανεύθυνο 
τρόπο τις υποθέσεις της χώρας όλα 
τα προηγούμενα χρόνια.
Και κυρίως, έχουν το ονοματεπώνυ-
μο όσων ταύτισαν την πολιτική τους 
διαδρομή με το ψέμα και το λαϊκι-
σμό και δεν επέτρεψαν στη χώρα να 
εκσυγχρονιστεί, ώστε να πατά γερά 
στα πόδια της.

Και δυστυχώς, παρά τη δυσμενή 
θέση στην οποία έχουμε ως χώρα 
και κοινωνία περιέλθει, υπάρχουν 
ακόμη πολιτικές δυνάμεις που επι-
μένουν να πολιτεύονται στηριζόμε-
νοι στο λαϊκισμό και τις ψεύτικες 
υποσχέσεις.
Δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε 

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να 

χτίσουμε την Ελλάδα από την Αρχή, 

με ενωμένους τους Έλληνες και τις ΕλληνίδεςΓ.
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από το αδιέξοδο που έχουμε περι-
έλθει, γιατί έχουμε  ένα πολιτικό σύ-
στημα που αδυνατεί να συννενοηθεί 
και να συναινέσει στην εφαρμογή 
ενός εθνικού σχεδίου για την ανα-
γέννηση της χώρας, στην εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που θα απογειώ-
σουν την ελληνική οικονομία και θα 
δώσουν ξανά ελπίδα στους πολίτες.
Υπάρχουν ακόμη πολιτικές δυνάμεις 
που εγκλωβισμένες στις ιδεολογι-
κές τους εμμονές, άλλα υπόσχονται 
και άλλα πράττουν.
Που μιλούν για ανθρωπιά και  αλλη-
λεγγύη από τη μια, κι από την άλλη 
αποδεικνύονται πρόθυμες να ξε-
πουλήσουν κάθε εθνικό κυριαρχικό 
δικαίωμα.  
Σε αυτό το γαϊτανάκι της ανευθυ-
νότητας,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού δεν συμμετέχει.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον 
καθένα.
Εμείς, οι αιρετοί εκπρόσωποι της 
Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εί-
μαστε ο θεσμός που στα δύσκολα 
αυτά χρόνια της κρίσης, στήριξε με 
πράξεις και όχι με λόγια την καθη-
μερινότητα, ακόμη και την επιβίω-
ση, εκατοντάδων χιλιάδων συμπο-
λιτών μας που είχαν ανάγκη από τη 
βοήθεια μας.
Εμείς, είμαστε αυτοί που προτεί-
νουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες 
λύσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα 
της  χώρας. Χωρίς εμμονές και προ-
καταλήψεις. Κι εμείς έχουμε την 
ιστορική ευθύνη, μέσα απο τις απο-
φάσεις που θα πάρουμε σε αυτό το 
Συνέδριο, να γίνουμε η κινητήριος 
δύναμη για την ανατροπή αυτής της 
αδιέξοδης κατάστασης.

Είμαι βέβαιος ότι μέσα από αυτό το 
Συνέδριο, από την ιστορική πόλη της 
Θεσσαλονίκης, την πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας, θα πάρουμε αποφά-
σεις που θα σηματοδοτήσουν ένα 
νέο ξεκίνημα,  όχι μόνον για την Αυ-
τοδιοίκηση, αλλά και για τη χώρα.
Αφού δεν μπορεί το πολιτικό δυνα-
μικό της Κεντρικής Εξουσίας να μας 
βγάλει από τα αδιέξοδα, θα αναλά-
βουμε εμείς την ευθύνη 
να βάλουμε επιτέλους τέλος στην 
πορεία παρακμής που έχει περιέλ-
θει η χώρα και η κοινωνία μας.
Από τη Θεσσαλονίκη, η Αυτοδιοίκη-
ση βγαίνει μπροστά.
Για να σηκώσει η Ελλάδα ξανά ψηλά 
το κεφάλι.

Για να πιστέψουμε οι Έλληνες ξανά 
στις δυνάμεις μας. Για να βρούμε 
ξανά, τη χαμένη μας αυτοπεποίθη-
ση.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, 
οι αιρετοί εκπρόσωποι της  Αυτοδι-
οίκησης πρώτου βαθμού,
αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Να χτί-
σουμε την Ελλάδα από την Αρχή.
Αυτό είναι άλλωστε και το κεντρικό 
μήνυμα του Συνεδρίου μας, όπως θα 
έχετε ήδη διαπιστώσει.
Και μπορούμε να χτίσουμε την Ελ-
λάδα από την Αρχή.
Γιατί έχουμε νέες ιδέες. Γιατί μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε την εμπει-
ρία και τις καλύτερες πρακτικές, που 
ήδη εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες, 
οι οποίες βρέθηκαν στην ίδια κατά-
σταση με την Πατρίδα μας.
Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυ-
νάμεις μας.
Γιατί έχουμε τις τοπικές κοινωνίες 
στο πλευρό μας,
οι οποίες μας εμπιστεύονται και μας 
στηρίζουν.
Θέλουμε και μπορούμε να Αλλάξου-
με την Ελλάδα. Να φέρουμε ξανά 
την Ελπίδα. Και θα το κάνουμε με 
τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο.
Σε αυτό το Συνεδριο θα φέρουμε 
προς έγκριση από το Σώμα, τη δική 
μας πρόταση για τη Μεταρρύθμιση 
του Κράτους. 

Είναι απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε. 
να προτείνει στο δημόσιο διάλογο 
που έχει ξεκινήσει για την αλλαγή 
του Καλλικράτη 12 μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις –Τομές. Μεταρρυθμίσεις 
που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός 

ισχυρού Επιτελικού Κράτους, με ενι-
σχυμένο το ρόλο της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στην Ανάπτυξη και την Κοι-
νωνική Συνοχή. 
Οι προτεινόμενες Μεταρρυθμίσεις–
Τομές 

βασίζονται πρώτον, σε αποφάσεις 
Συνεδρίων της ΚΕΔΕ και του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της, δεύτερον, στην 
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρί-
ας και τη μελέτη των καλύτερων πρα-
κτικών όπου αυτές εφαρμόζονται, 
και τρίτον, στο αποτέλεσμα των πρό-
σφατων μελετών που εκπονήθηκαν 
από το επιστημονικό προσωπικό του 
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που αποτελεί τη δεξαμενή σκέψης 
της Κ.Ε.Δ.Ε.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα αναλάβει την πρωτο-
βουλία να ενημερώσει τα κοινοβου-
λευτικά πολιτικά κόμματα και την 
κοινωνία για τις προτάσεις αυτές, 
επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή 
πολιτική και κοινωνική συναίνεση.
Ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση, 
ότι είμαστε ως θεσμός έτοιμοι να 
συμμετάσχουμε ενεργά στη διαμόρ-
φωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου, για 
την αναγέννηση της Πατρίδας μας.
Έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. 

Τόσο όσον αφορά την αλλαγή του 
Καλλικράτη. Όσο και για μια σει-
ρά από άλλα μεγάλα ζητήματα που 
αφορούν τη χώρα.
Έχουμε θέσεις για τα οικονομικά 
των ΟΤΑ, για την τοπική ανάπτυξη. 

Για το Κοινωνικό Κράτος. Για την 
Αγροτική ανάπτυξη. Για τη νησιωτι-
κότητα.
Για το προσφυγικό. Για την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της κοινωνι-
κής συνοχής.
Για το περιβάλλον και το χωροταξικό 
σχεδιασμό της χώρας. Για την υγεία 
και την Παιδεία.
Για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητη-
θούν στις εργασίες του Συνεδρίου 
μας, στις ειδικές θεματικές συνε-
δρίες.
Ψηλά στην ατζέντα του Συνεδρίου 
μας είναι η αλλαγή του Καλλικράτη. 
Συμμετέχουμε όπως ανέφερα παρα-
πάνω στο διάλογο για το θέμα αυτό.
Και με την ευκαιρία της παρουσίας 
του νέου Υπουργού Εσωτερικών, του 
κ. Σκουρλέτη, 
θέλω με κάθε επισημότητα να πω 
ότι περιμένουμε  από την Κυβέρ-
νηση να μας ανοίξει επιτέλους τα 

Προτείνουμε στο δημόσιο διάλογο για την αλλαγή 
του Καλλικράτη, 12 μεγάλες μεταρρυθμίσεις –Τομές 
για ισχυρό επιτελικό κράτος,  με ενισχυμένο το ρόλο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη
και την Κοινωνική Συνοχή
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«χαρτιά» της.
Με ειλικρίνεια και όχι με γενικόλο-
γες αναφορές.
Δεν σας κρύβω, ότι εδω και δύο 
χρόνια που έχει ξεκινήσει η κουβέ-
ντα για την αλλαγή του Καλλικράτη, 
έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί Εσω-
τερικών.
Ξείνησε η συζήτηση με τον κ. Βού-
τση, συνεχίστηκε με τον κ. Κουρου-
πλή και τώρα, συνεχίζεται με τον κ. 
Σκουρλέτη.
Στα δύο αυτά χρόνια δεν είδαμε κα-
μία ολοκληρωμένη πρόταση  από 
την πλευρά της Κυβέρνησης.
Η μόνη ξεκάθαρη αναφορά όλων 
των στελεχών της ήταν στην πρό-
θεσή τους να αλλάξουν το εκλογικό 
σύστημα με το οποίο  αναδεικνύο-
νται οι Δήμαρχοι και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι.
Λες και το πρόβλημα της αυτοδιοί-
κησης είναι ο τρόπος εκλογής των 
δημάρχων. Για μας το πρόβλημα δεν 
είναι ο εκλογικός νόμος. Για μας 
πρόβλημα είναι η μείωση της χρη-
ματοδότησης των δήμων. 

Πρόβλημα είναι η επικάλυψη αρμο-
διοτήτων και ο σφικτός εναγκαλι-
σμός μας από την Κεντρική Εξουσία. 
Είναι ότι μας δίνονται αρμοδιότητες 
χωρίς πόρους και προσωπικό. Ότι 
μας αποκλείουν από τη διαχείριση 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Ότι δεν θέλουν την Αυτοδιοίκηση 
Πρώτου Βαθμού να συμμετέχει στην 
επιτροπή που δημιουργήθηκε για τη 
συνταγματική αναθεώρηση.
Ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη όταν 
αποφασίζουν για σοβαρά ζητήματα, 

όπως το προσφυγικό.
Ότι υποβαθμίζουν συνειδητά το πο-
λιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκη-
σης.
Σε αυτά τα ζητήματα θέλουμε το 
σχέδιο της Κυβέρνησης. Απαιτούμε 
διάλογο με καθαρά χαρτιά. Κι όχι με 
πισώπλατα μαχαιρώματα.
Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για με-
ταρρύθμιση του Κράτους  και ανα-
βαθμισμένο ρόλο στην Αυτοδιοίκη-
ση από τη μια. Κι από την άλλη να 
έχουμε την κυβέρνηση να  προβλέ-
πει στον προϋπολογισμό του 2017 
μείωση κατά 10% της χρηματοδότη-
σης προς τους Δήμους. 
Το 2017 οι Δήμοι θα εισπράξουν από 
το Κράτος τα λιγότερα χρήματα που 
εισέπραξαν ποτέ τα τελευταία χρό-
νια.
Κι αυτή είναι πολιτική της επιλογή, 
κι όχι μνημονιακή υποχρέωση.
Είναι φανερό ότι θέλουν τους Δή-
μους μας αποδυναμωμένους. Δεν 
μας θέλουν ισχυρούς και οικονο-
μικά αυτοδύναμους. Κι αυτό το συ-
μπέρασμα δεν είναι αυθαίρετο. Ας 
μας απαντήσει το οικονομικό επιτε-
λείο της Κυβέρνησης πως είναι δυ-
νατόν ο φετινός προϋπολογισμός να 
προβλέπει έσοδα από πρόσθετους 
φόρους πάνω από 5 δις. και στην 
αυτοδιοίκηση, όχι  μόνον να μην 
αποδίδονται οι πόροι που της ανα-
λογούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, αλλά να της  μειώνονται 
περαιτέρω;
Ας μας πει ο κ. Υπουργός των Εσω-
τερικών πως είναι δυνατόν να υπάρ-
ξει μεταρρύθμιση στο Κράτος, με 
υποχρηματοδότηση της αυτοδιοίκη-

σης;
Αλλά δεν είναι μόνον η οικονομική 
πολιτική, που επιβεβαιώνει ότι οι 
πραγματικές προθέσεις ορισμένων 
στελεχών της Κυβέρνησης δεν είναι 
η μεταρρύθμιση του κράτους, αλλά 
η επιβολή των αποφάσεων της Κε-
ντρικής Εξουσίας προς την αυτοδι-
οίκηση.
Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για 
μεταρρύθμιση από τη μια κι από την 
άλλη η κα Γεροβασίλη να αποφασί-
ζει χωρίς να μας ρωτά ότι για την κι-
νητικότητα των υπαλλήλων του κάθε 
Δήμου, ο Δήμαρχος δεν θα έχει κα-
νένα λόγο;
Δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν 
ακριτικοί Δήμοι  όπως η Πάτμος και 
η Κάσος, αλλά και άλλοι που θα μεί-
νουν χωρίς προσωπικό και θα ανα-
γκαστούν να κλείσουν;
Έχει αντιληφθεί την εθνική διάστα-
ση της απόφασης της η κυρία Γερο-
βασίλη;
Ότι με τον τρόπο αυτό θα  απογυ-
μνώσει τους μικρούς και ακριτικούς 
Δήμους από προσωπικό, για να ικα-
νοποιηθεί η κομματική  πελατεία;
Τι θέλετε τέλος πάντων; Να μας κα-
ταργήσετε από προϊστάμενους των 
Δήμων μας και να αποφασίζετε 
εσείς πως θα λειτουργήσουμε; 
Αυτή την ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση 
ονειρεύεστε;

Τέτοια ολοκληρωτική αντίληψη,  να 
μην μπορούν οι Δήμαρχοι, οι αιρετοί 
άρχοντες των τοπικών κοινωνιών να 
αποφασίζουν για το προσωπικό των 

Δήμων τους, δεν έχουμε ξανααντι-
μετωπίσει.
Μας μιλά για μεταρρύθμιση η Κυ-
βέρνηση, κι έχουμε τον κ. Βερναρ-
δάκη να αποφασίζει ότι είμαστε ως 
Δήμαρχοι υποχρεωμένοι να ανανε-
ώσουμε όλοι οι Δήμοι τις συμβάσεις 
του προσωπικού μας, χωρίς να μας 
εξασφαλίζει τα κονδύλια για τη μι-
σθοδοσία και ασφάλισή τους.
Τι κάνει με την απόφαση αυτή; Μας 
υποχρεώνει να πληρώσουν οι πολί-
τες, μέσα απο την αύξηση των αντα-
ποδοτικών τελών, την πολιτική του.
Μας καλεί να πληρώσουμε εμείς, 
ανεξάρτητα από το αν έχουμε ανά-
γκη ή όχι το προσωπικό αυτό.
Κι εύλογα αναρωτιόμαστε. Μετά θα 
φταίμε εμείς αν ονομάσουμε τέλη 
Βερναρδάκη, τα αυξημένα, παρά τη 
θέλησή μας,  ανταποδοτικά τέλη των 
Δήμων μας; 
Θα σας αναφέρω άλλο ένα παρά-
δειγμα λανθασμένης αντίληψης. 
Την περίπτωση της κας Τζάκρη. Η 
οποία νομοθετεί να δίνεται η άδεια 
λειτουργίας στα καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος χωρίς προ-
ηγούμενο έλεγχο από τους Δήμους, 
αλλά απλά με μια υπεύθυνη δήλωση 
που θα στέλνεται με φαξ.
Είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι το 
Κράτος;
Βέβαια όλα αυτά τα παραδείγματα 
μοιάζουν με πταίσματα, μπροστά 
στο έγκλημα που διαπράττεται τα τε-
λευταία δύο χρόνια, με τη διαχείρι-
ση του προσφυγικού.
Από πού να ξεκινήσω. Από την 
ανευθυνότητα  της κας Τασίας Χρι-
στοδουλοπούλου,  που ως αρμόδια 
Υπουργός μιλούσε για μετανάστες 
που λιάζονταν και στη συνέχεια εξα-
φανίζονταν;
Που δεν μας έχει παρουσιαστεί μέ-
χρι σήμερα κανένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο για τη διαχείριση του προ-
σφυγικού, παρά το γεγονός ότι ως 
ΚΕΔΕ έχουμε καταθέσει ολοκληρω-
μένες προτάσεις πάνω στο ζήτημα 
αυτό; Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε 
για σεβασμό στο θεσμό μας, όταν η 
Κυβέρνηση μας αγνοεί στους χειρι-
σμούς της και το μόνο που κάνει εί-
ναι να σπέρνει χωρίς σχέδιο κέντρα 
φιλοξενίας  προσφύγων, χρησιμο-
ποιώντας στρατόπεδα και χώρους 
στην πλειοψηφία τους ακατάλλη-
λους, ερήμην των Δήμων και των 
τοπικών κοινωνιών;
Οι πρόσφατοι υβριστικοί χαρακτηρι-
σμοί του κυρίου Μουζάλα σε βάρος 

Δεν είναι δυνατόν 
να μιλάμε 

για μεταρρύθμιση
του Κράτους  

και αναβαθμισμένο ρόλο 
στην Αυτοδιοίκηση 

από τη μια 
και από την άλλη 

να έχουμε την κυβέρνηση 
να  προβλέπει 

στον προϋπολογισμό
του 2017 

μείωση κατά 10% 
της χρηματοδότησης 

προς τους Δήμους
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της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών 
κοινωνιών, είναι ενδεικτική της νοο-
τροπίας του.
Αλλά και της ανικανότητας του να 
διαχειρισθεί τόσο σημαντικά για την 
ασφάλεια της χώρας μας ζητήματα.

Αντί να επιλέξει τόσο αυτός, όσο και 
οι προκάτοχοί του τη συνεργασία 
με τους Δήμους, έχουν επιλέξει να 
εκχωρήσουν τις αρμοδιότητες του 
Κράτους, μαζί με τα χρήματα, σε 
ΜΚΟ.
Έχουν επιλέξει να στήσουν ένα 
παράλληλο κράτος, με ελεγχόμε-
νες ΜΚΟ,  που στελεχώνονται από 
κομματικά στελέχη διαχειρίζονται 
τα χρήματα της Ευρώπης χωρίς ου-
σιαστικό έλεγχο, όπως κατήγγειλε 
πρόσφατα και βουλευτής του κυ-
βερνώντος κόμματος, χωρίς να δι-
ασφαλίζεται ταυτόχρονα η ασφαλής 
και ανθρώπινη φιλοξενία των προ-
σφύγων.
Έχουν στήσει ένα πάρτυ με τα κον-
δύλια του προσφυγικού και για κα-
λύψουν τις μεθοδεύσεις τους, κα-
τηγορούν τους Δημάρχους και τους 
κατοίκους των περιοχών που φιλο-
ξενούν πρόσφυγες.
Αυτή η στάση είναι ντροπή. Και δεν 
θα ανεχθούμε άλλο να μας προ-
σβάλλουν Μουζάλες.
Αν είναι ανίκανοι, να παραιτηθούν. 
Αλλά την Αυτοδιοίκηση να μην την 
πιάνουν στο στόμα τους.
Δεν είναι αυτοί πιο ευαίσθητοι από 
μας.
Εμείς διαχειρισθήκαμε το προσφυ-
γικό από την πρώτη γραμμή, στους 
τόπους πρώτης υποδοχής.
Κι όχι από την ασφάλεια και τη ζε-
στασιά των υπουργικών γραφείων. 

Εμείς και οι κάτοικοι των Δήμων 
μας ζούμε μαζί με τους πρόσφυγες.
Και ξέρουμε τι σημαίνει ανθρωπιά 
και αλληλεγγύη.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, 
αλλά φοβάμαι πολύ ότι στο προσφυ-
γικό έρχεται λαίλαπα.
Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει 
στην Ευρώπη 3.000.000 πρόσφυγες 
και η Κυβέρνηση  δεν διαθέτει πλά-
νο διαχείρισης αυτού του σεναρίου.
Θα αιφνιδιαστούμε για μια ακόμη 
φορά. Και οι συνέπειες αυτής της 
νέας κατάστασης  θα είναι ανυπολό-
γιστες.
Αν δεν υπάρξει άμεσα ενεργοποίη-
ση και συνεργασία με τις άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν έχου-
με πλέον την πολυτέλεια του εφησυ-
χασμού. Τώρα είναι η στιγμή εμείς οι 
αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας. Να συνθέ-
σουμε απόψεις.
Να συνεργαστούμε. Να δημιουργή-
σουμε συμμαχίες. Να βάλουμε νέ-
ους στόχους.
Να θέσουμε ως προτεραιότητα να 
καταστήσουμε τους Δήμους μας, 
ακόμη πιο ισχυρούς.
Με ισχυρή φωνή στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων.
Με αφετηρία το φετινό Ετήσιο Τα-
κτικό μας Συνέδριο ήρθε η ώρα να 
διαμορφώσουμε το νέο στρατηγικό 
μας σχέδιο. 
Για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους 
και την αλλαγή του Καλλικράτη.
Προτείνουμε 12 συγκεκριμένες με-
ταρρυθμίσεις, όπως σας είπα και 

παραπάνω, με στόχο ένα ισχυρό 
επιτελικό κράτος, με ενισχυμένο 
το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.
Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη τη συ-

νταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική 
και διοικητική αυτοτέλεια της Αυτο-
διοίκησης.
Διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή 
των Δήμων μας, στο εθνικό σχέδιο 
αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της 
χώρας.
Με Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και 
συγκροτημένων δομών, από την Κε-
ντρική Διοίκηση 
προς τους Δήμους.

Με στόχο το Επιτελικό Κράτος, την 
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον 
Δημοκρατικό Προγραμματισμό, με 
βάση τις αρχές της επικουρικότητας, 
και της εγγύτητας.
Δίνουμε προτεραιότητα στο Λει-
τουργικό εκσυγχρονισμό των 325 
Δήμων. 
Και στην προώθηση της ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης.
Απαιτούμε την Αναβάθμιση της κα-

ταστατικής θέσης των αιρετών. 
Για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδος είναι ζήτημα Δημοκρατίας η 
διασφάλιση της θεσμικής μας ανε-
ξαρτησίας.
Η ελευθερία των αιρετών εκπρο-

σώπων της Αυτοδιοίκησης πρώτου 
βαθμού να μπορούν να αποφασί-
ζουν με γνώμονα το τοπικό συμφέ-
ρον, χωρίς περιορισμούς.
Κι αυτός ήταν ο λόγος που θέσαμε 
βέτο στην τοποθέτηση εκτελεστικών 
γραμματέων στους Δήμους μας, που 
σχεδίαζε να υλοποιήσει η Κυβέρνη-
ση όπως άφησε να διαρρεύσει.
Επιμένουμε ότι προτεραιότητα είναι 
να μπορούν οι Δήμοι μας να διοι-
κούνται, κι όχι να διαλυθούν για να 
εξυπηρετηθούν οι ιδεολογικές εμ-
μονές κάποιων.
Για μας είναι κόκκινη γραμμή η 
εφαρμογή της απλής αναλογικής  αν 
πρώτα δεν ολοκληρωθεί η μεταρ-
ρύθμιση.
Πρώτα θα λυθούν τα πραγματικά 
προβλήματα που απασχολούν τους 
Δήμους και βάζουν εμπόδια στην 
καθημερινή τους λειτουργία και 
μετά θα συζητήσουμε το εκλογικό 

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών,
αλλά φοβάμαι πολύ ότι στο προσφυγικό έρχεται λαίλαπα.

Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει
στην Ευρώπη 3.000.000 πρόσφυγες και η Κυβέρνηση 
δεν διαθέτει πλάνο διαχείρισης αυτού του σεναρίου.

Θα αιφνιδιαστούμε για μια ακόμη φορά.
Και οι συνέπειες αυτής της νέας κατάστασης

θα είναι ανυπολόγιστες.
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σύστημα.
Πως είναι δυνατόν να βάζουμε ψηλά 
στην ατζέντα το εκλογικό, όταν δεν 
έχει εκπονηθεί πρώτα μια σοβαρή 
εθνική πολιτική για την ανάπτυξη 
των νησιών μας;
Η ΚΕΔΕ εκπόνησε μια ολοκληρω-
μένη μελέτη, μέσω του Ινστιτούτου 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη νη-
σιωτική πολιτική, την οποία θα πα-
ρουσιάσουμε στο συνέδριο μας.
Είναι η δική μας θετική συνεισφο-
ρά στην ανάγκη να μετατρέψουμε τη 
νησιωτικότητα, από πρόβλημα που 
είναι σήμερα, σε ευκαιρία για την 
ανάπτυξη της χώρας. 

Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για 
εκλογικό σύστημα, όταν δεκάδες 
αγροτικοί Δήμοι σήμερα αντιμετω-
πίζουν ζητήματα από την αφαίρεση 
πόρων και αρμοδιοτήτων, οι οποίες 
μας αφαιρούνται για να δοθούν στην 
Περιφέρεια, όπως είναι π.χ. το ζήτη-
μα με τα βοσκοτόπια.
Αλλά ακόμη κι όταν έρθει η ώρα 
να συζητήσουμε το εκλογικό, θα 
απαιτήσουμε ένα σύστημα που θα 

διασφαλίζει ότι θα μπορούν να δι-
οικηθούν οι Δήμοι μας με βάση τις 
αποφάσεις της πλειοψηφίας των το-
πικών κοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Έχουμε πει επανειλημμένα ότι τα 
τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση 
Πρώτου Βαθμού βρίσκεται στο στό-
χαστρο της Κεντρικής Εξουσίας.

Χρόνο με το χρόνο, μειώνεται η κρα-
τική χρηματοδότηση.
Από το 2010 μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ 
μειώθηκαν πάνω 60%.
Οι Δήμοι είναι ουσιαστικά αποκλει-
σμένοι από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.
Την τελευταία διετία, το επενδυτικό 
πρόγραμμα για τους Δήμους συρρι-
κνώθηκε κατά 35%.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Για μας μεταρρύθμιση είναι 
να έχουμε λόγο στη διαχείριση των 
ευρωπαικών και εθνικών κονδυλίων 
Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική 
ανάπτυξη με νέα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία.
Γιατί για μας δεν υπάρχει εθνική 

ανάπτυξη, χωρίς τοπική ανάπτυξη.
Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία 
μεταρρύθμιση, χωρίς ουσιαστική 
ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέ-
λειας των Δήμων και διεύρυνση της 
χρηματοδότησής τους, από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 

τα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα. 
Απαιτούμε την άμεση έναρξη του δι-
αλόγου με την Κεντρική Κυβέρνηση 
για να δοθεί λύση στο ζήτημα της 
νέας γενιάς των παρακρατηθέντων 
από το 2009 ως το 2016.
Εμείς υπολογίζουμε ότι το Κράτος 
μας οφείλει περίπου 13,5 δις ευρώ.
Ένα ολοκληρο ΕΣΠΑ είναι η οφειλή 
της Κεντρικής Εξουσίας προς τους 
Δήμους.
Αν μας είχαν δοθεί τα χρήματα αυτά, 
που μας ανήκαν άλλωστε, αν τα εί-
χαμε εμείς διαχειριστεί, σήμερα η 
Ελλάδα θα ήταν διαφορετική.
Απαιτούμε  να εγγραφεί στον πρου-
πολογισμό το κονδύλιο των 214 εκα-
τομμυρίων και να συμψηφιστεί με το 
ποσό που θα προκύψει από το ύψος 
της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
Απαιτούμε να μας αποδίδεται μέχρι 
το τελευταίο ευρώ όσα προβλέπο-
νται στον Ν. 3852/2010.
Απαιτούμε να παραχωρηθεί στους 
Δήμους το δικαίωμα χρήσης των αι-
γιαλών, και να αποδίδουμε στο Κρά-
τος ένα μέρος των εσόδων που θα 
εισπράττουμε από την παραχώρησή 
τους.
Προτείνουμε επίσης τη μεταφορά 
των ακινήτων του Δημοσίου που δεν 
έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ στους 
αντίστοιχους Δήμους.
Διεκδικούμε την προώθηση της φο-
ρολογικής αποκέντρωσης, για να 
είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και 
ταυτόχρονα να λογοδοτούμε απευ-
θείας στους πολίτες για τον τρόπο 
που διαχειριζόμαστε τα χρήματα 
τους.
Θέλουμε το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ να 
χρηματοδοτεί έργα για την αποκατά-
σταση του περιβαλλοντικού ισοζυγί-
ου  κι όχι να καλύπτει τις υποχρεώ-
σεις προς τους δανειστές της χώρας.

Στόχος μας είναι η  σταδιακή αύξη-
ση της χρηματοδότησης της αυτοδι-
οίκησης , στο 8% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος.
Προτείνουμε επίσης  το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ειδικού προγράμ-
ματος  για τους μικρούς ορεινούς 

και νησιωτικούς Δήμους.
Αλλά και το σχεδιασμό μιας σύγ-
χρονης πολιτικής για το ανθρώπινο 
δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και τη διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας τους.
Απαιτούμε την περαιτέρω ενίσχυση 
του ρόλου των Δήμων, στην υλοποί-
ηση πολιτικών που αναδεικνύουν 
την κοινωνική αλληλεγγύη σε ύψι-
στη προτεραιότητα.
Θέλουμε οι Δήμοι μας, να αναλά-
βουν τη διοίκηση του τοπικού κοι-
νωνικού κράτους.
Να πάρουν υπό τον έλεγχο τους 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές, πό-
ρους και προσωπικό. 
Ενώ ταυτόχρονα διεκδικούμε χρη-
ματοδότηση για τη δημιουργία νέων 
κοινωνικών υποδομών.

Απαιτούμε να έχουμε ουσιαστικό 
ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα όπως
•  Ο χωροταξικός σχεδιασμός
•  Η τοπική ανάπτυξη
•  Η προστασία του περιβάλλοντος 
•  Η διαχείριση των απορριμμάτων

Ενώ βάζουμε ως στόχο  τη δημι-
ουργία ενός πλαισίου ισότιμης και 
ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ 
πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτο-
διοίκησης όπως γίνεται σήμερα σε 
όλη την Ευρώπη.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες, 
σε επίπεδο αρχών, διαφάνειας και 
αποτελεσματικότητας.
Στο συνέδριο αυτό όλα αυτά θα ανα-
δειχθούν και θα αποτυπωθούν στο 
τελικό κείμενο των συμπερασμάτων.

Σας ζητώ να συμμετάσχετε ενεργά 
στη διαδικασία διαλόγου των επό-
μενων δύο ημερών.

Για μας είναι κόκκινη γραμμή 
η εφαρμογή της απλής αναλογικής

αν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση. 
Πρώτα θα λυθούν τα πραγματικά προβλήματα

που απασχολούν τους Δήμους
και βάζουν εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή

Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση,
χωρίς ουσιαστική ενίσχυση

της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων 
και διεύρυνση της χρηματοδότησής τους
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Θέλουμε τις απόψεις και τις προτά-
σεις σας.
Με βάση τις απόψεις αυτές, θα συ-
ν-διαμορφώσουμε το νέο μας σχέ-
διο δράσης για την επόμενη χρονιά. 
Η οποία θα είναι μια χρονιά αγώνων 
και διεκδικήσεων.
Για να αναβαθμίσουμε το κύρος του 
θεσμού μας.
Για να υπηρετήσουμε το συμφέρον 
των τοπικών μας κοινωνιών.
Θέλω να πω ότι στόχος μας δεν είναι 
η τυφλή σύγκρουση, αλλά η δημι-
ουργική συνεργασία, με γνώμονα το 
συμφέρον της χώρας.
Επιθυμούμε πραγματικά να συνερ-
γαστούμε με την Κυβέρνηση.
Όμως να μην κάνουν κάποιοι το λά-
θος τη διάθεση για συνεργασία να 
την εκλάβουν ως αδυναμία.

Στέλνω ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν 
θα διστάσουμε να συγκρουστούμε 
με όσους υποτιμήσουν τη δύναμή 
μας. Και το μήνυμα αυτό δεν αφορά 
μόνο τη σημερινή Κυβέρνηση. Αφο-
ρά και όσους επιθυμούν να κυβερ-
νήσουν μελλοντικά τη χώρα.
Μην τολμήσετε να υποτιμήσετε την 
Αυτοδιοίκηση.
Θα μας βρείτε απέναντι σας, ενωμέ-
νους κι αποφασισμένους.
Όπως ενωμένους κι αποφασισμέ-
νους μας βρήκε η κυβέρνηση το 
2015, όταν επιχείρησε να μας αφαι-
ρέσει τα ταμειακά μας διαθέσιμα για 
να στηρίξει τη λανθασμένη διαπραγ-
μάτευση του κ. Βαρουφάκη.

Κάποιοι τότε μας υποδείκνυαν να 
σκύψουμε το κεφάλι και να συναι-
νέσουμε.
Κάποιοι τότε υπέκυψαν στις πιέσεις 
και έδωσαν τα χρήματά τους. Όμως 
εμείς δεν κάναμε πίσω.
Με τη δύναμη που μας έδωσε η από-
φαση του Συνεδρίου της Χαλκιδικής, 
πήραμε τη δύναμη να διαφυλάξουμε 
την οικονομική μας ανεξαρτησία.
Και δικαιωθήκαμε για την επιλογή 
μας.
Την ίδια στάση θα κρατήσουμε και 
στο μέλλον.
Αν χρειαστεί και σε αυτό το Συνέ-
δριο θα πάρουμε την απόφαση να 
βάλουμε κόκκινες γραμμές στην 
κυβέρνηση, αν επιχειρήσει να μας 
αιφνιδιάσει με μια αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου, πριν ολοκληρωθεί η 
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.
Αν δεν αποκαταστήσει άμεσα την 
ομαλή χρηματοδότηση των Δήμων 
μέσα απο τον προϋπολογισμό του 
2017.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κάνεναν να 
αποφασίζει για μας χωρίς εμάς.
Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη.
Η δική μας αντίληψη είναι πάνω από 
μικροκομματικούς σχεδιασμούς.
Εμείς θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες 
στην πρώτη γραμμή, για να αποφα-
σίζουν οι πολίτες για το μέλλον τους. 
Θέλουμε μια ισχυρή ΚΕΔΕ, που να 
ενώνει όλους τους Δήμους και να 
είναι ικανή να προωθεί τις θέσεις 
της Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθμού.
Αυτός ήταν ο λόγος που από το Νο-

έμβριο του 2014
ξεκινήσαμε μια συστηματική προ-
σπάθεια, για να σταματήσει ο κατή-
φορος που είχε περιέλθει ο θεσμός 
μας.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
ανέλαβε πρωτοβουλίες.
Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, πάνω 
από κόμματα και παρατάξεις. Και 
πλέον πατάμε πιο γερά στα πόδια 
μας.
Είμαστε πιο ισχυροί. Συνεργαζόμα-
στε. Διεκδικούμε. Πετυχαίνουμε. 
Δίνουμε μάχες και τις κερδίζουμε.
Με σχέδιο, πρόγραμμα, αποτελε-
σματικότητα.
Τα δύο τελευταία χρόνια το έργο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  
μιλά από μόνο του.

Με την ενότητα και την αποφασιστι-
κότητά μας δείξαμε τη δύναμη μας. 
Πετύχαμε να συμμετέχουμε ως ισό-
τιμοι εταίροι 
στο πρόγραμμα για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας, παρόλο που κά-
ποιοι επιθυμούσαν τον αποκλεισμό 
μας.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη χρη-
ματοδότηση των κοινωνικών προ-

γραμμάτων και δομών μας.
Πάνω από 4.500 δημοτικές κοινω-
νικές δομές σε όλη τη χώρα, στη-
ρίζουν την καθημερινότητα και τις 
βασικές ανάγκες, εκατοντάδων χι-
λιάδων συμπολιτών μας.
Εξασφαλίσαμε τη λειτουργία των 
δημοτικών παιδικών μας σταθμών, 
με κρατική χρηματοδότηση.
Σήμερα, πάνω από 100.000 οικογέ-
νειες επωφελούνται από την εξέλιξη 
αυτή.
Διασφαλίσαμε την επέκταση του 
προγράμματος κοινωφελούς εργα-
σίας, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι τη λειτουργία δημοτικών κοι-
νωνικών δομών όπως κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και 
φαρμακεία, δομές και προγράμματα 

για την ενίσχυση της απασχόλησης . 
Και συνεχίζουμε.  
Αναδείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο 
της Αυτοδιοίκησης και της ελληνι-
κής κοινωνίας, 
μέσα από τον υπεύθυνο χειρισμό 
του μεταναστευτικού – προσφυγι-
κού ζητήματος.
Δώσαμε βάρος στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της Αυτοδιοίκησης, 
με τη συμμετοχή μας στα ευρωπα-
ϊκά συλλογικά όργανα, με διεθνείς 
επαφές, συνεργασίες, συμμαχίες.

Με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, η 
Αυτοδιοίκηση προχωρά. Μαζί με 
τους πολίτες, αναλαμβάνουμε δρά-
σεις και πρωτοβουλίες που μας 
ωφελούν όλους.
Αλλά πάνω από όλα, ωφελούν τους 
πολίτες.
Με τους πολίτες πρωταγωνιστές , 
παίρνουμε την τύχη της Πατρίδας 
μας, στα χέρια μας. Βάζουμε τις βά-
σεις για να κάνουμε τους Δήμους 
μας ακόμη πιο ισχυρούς.
Σε μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλ-
ληλεγγύης.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να 
χτίσουμε την Ελλάδα από την Αρχή.
Με νέα υλικά, με νέες ιδέες, με 
ενωμένους τους Έλληνες και τις Ελ-
ληνίδες.
Σας ευχαριστώ.

Απαιτούμε την άμεση έναρξη του διαλόγου
με την Κεντρική Κυβέρνηση για να δοθεί λύση

στο ζήτημα της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων
από το 2009 ως το 2016, ύψους περίπου 13,5 δις ευρώ
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«Δεν υποτιμούμε τα οικο-
νομικά προβλήματα. Δεν 
κλείνουμε μάτια και αυτιά 

στις αγωνίες σας. Πολύ  θα θέλαμε 
γενναίες ενισχύσεις για τους Δήμους, 
αλλά χρειάζεται να συνεννοηθούμε, 
επειδή στο τέλος της ημέρας θα κλη-
θούμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις, 
η εφαρμογή των οποίων θα απαιτήσει 
τη στενή συνεργασίας μας με όσα μέσα 
διαθέτουμε», τόνισε ο υπουργός Εσω-
τερικών Π. Σκουρλέτης, μιλώντας στο 
συνέδριο της ΚΕΔΕ, συμπληρώνοντας, 
ότι   η κυβέρνησή του κληρονόμησε μια 
δυσβάστακτη κληρονομιά, όπως είναι  
η περικοπή κατά 60% των εσόδων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για «την οποία 
δυστυχώς δεν μπορούμε να αποποιη-
θούμε και ωστόσο κάποιοι επιμένουν 
να δηλώνουν περήφανοι για αυτή».
Να δεσμευτούμε από κοινού ότι αυτή 
θα είναι η τελευταία χρονιά μείωσης 
των δαπανών για την Τ.Α.
Ο κ. Σκουρλέτης κατάστησε σαφές ότι 
«δεν έχετε απέναντί σας κάποιον που 
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν προ-
βλήματα και ότι η δουλειά σας θα γίνει 
ευκολότερη από αύριο. Προτιμώ, όμως, 
να αποτυπώνω με ακρίβεια τα ζητήματα 
επάνω στα οποία πρέπει να εργαστού-
με» και κάλεσε την ΚΕΔΕ να χαράξουν 
από κοινού  «κόκκινη γραμμή», «με τη 
δέσμευση ότι  αυτή θα είναι η τελευταία 
χρονιά μείωσης των δαπανών για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κι αυτό να μην το 
αφήσουμε στην «τύχη» του, αλλά να ξε-
κινήσουμε μια συγκροτημένη συζήτηση 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να εξετάσουμε διεξοδικά 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες θετικής 
παρέμβασης για τη σταδιακή αύξηση 
των πόρων υπέρ της Αυτοδιοίκησης». 
Ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι σή-
μερα είναι σημαντικός ο ρόλος της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση και στον στόχο της δί-
καιης ανάπτυξης, όπου τα οφέλη της θα 
αγκαλιάσουν τους πολλούς, είναι κατα-
λυτικός, σημειώνοντας ότι η  οικονομι-
κή κρίση δεν είναι αποκλειστικό γνώρι-
σμα της Ελλάδας, ωστόσο  η ένταση των 
συνεπειών στην χώρα μας έχει άμεση 
σχέση με την πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική εξέλιξη των τελευταίων 40 
χρόνων. 
«Σ’ αυτή τη διαδρομή, είπε, η σχέση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με την Κεντρι-
κή Διοίκηση έχει χαράξει τη δική της 
ιστορία. Θεωρώ ότι όλοι κουραστήκα-
με και πρωτίστως οι   Έλληνες πολίτες: 
Από το μίγμα διαπλοκής και διαφθοράς. 
Από τις πελατειακές σχέσεις και την 
«ομηρία» σε βάρος μεγάλων κοινωνι-
κών ομάδων.  Από μέτρα και ρυθμίσεις 
που στήριξαν με επίμονη μονομέρεια 
συγκεκριμένα συμφέροντα λίγων. Από 
τη διαρκή υπονόμευση των παραγωγι-
κών δυνατοτήτων της χώρας. Από την 

αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρί-
ες για τους μη αρεστούς. Από δομικές 
παρεμβάσεις στη Δημόσια Διοίκηση με 
σκοπό να διατηρηθούν όλα τα παραπά-
νω. Από τη λήψη μέτρων λιτότητας χω-
ρίς σχέδιο διεξόδου, χωρίς προοπτική 
αντιστροφής της κατάστασης. Σε όλα 
τα παραπάνω  ο ελληνικός λαός γύρι-
σε την πλάτη του το 2015 και έθεσε τα 
δικά του προτάγματα, βάσει και των 
οποίων θα κριθούμε όλοι – κι εσείς κι 
εμείς- ανάλογα με τις ευθύνες που μας 
αναλογούν, τις προσπάθειες που κατα-
βάλλαμε και το αποτέλεσμα που θα πα-

ρουσιάσουμε». 
Ο υπουργό Εσωτερικών κάνοντας απο-
λογισμό των μέχρι τώρα μέτρων που 
έλαβε η κυβέρνησή του για τη στήριξη 
της Αυτοδιοίκησης, ανέφερε:
•  Συγκροτήθηκε η  Επιτροπή για την 

Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•  Διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο 
για τον Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης  και σύντομα θα  ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής 
των Συντονιστών

•  Σχεδιάσαμε από κοινού με την Αυτο-
διοίκηση και εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ 

σειρά έργων για τον εκσυγχρονισμό 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•  Επιτράπηκαν και πάλι οι προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών 
ΥΕ και ΔΕ στις ανταποδοτικές υπηρε-
σίες των ΟΤΑ

•  Αποκαταστάθηκε το ωράριο των βρε-
φονηπιακών

•  Δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και 
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου που τους ανήκουν, να επεκτεί-
νουν το ωράριο εργασίας για τους 
υπαλλήλους αορίστου χρόνου μερι-
κής απασχόλησης με θετικά αποτε-

λέσματα και για τους Δήμους και για 
τους ίδιους τους εργαζόμενους 

•  Στηρίξαμε τις κοινωνικές δομές των 
ΟΤΑ για τη συνέχιση της λειτουργίας 
τους και την, στο μέτρο του δυνατού, 
επαρκή στελέχωσή τους 

•  Με την ΕΕΤΑΑ δρομολογήσαμε ένα νέο 
μοντέλο διαδικασιών για την είσοδο 
των παιδιών στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, ενώ οκταπλασιάσαμε τους 
εθνικούς πόρους από 12 εκατ. ευρώ 
της περιόδου 2014 – 2015 σε 95 εκατ. 
ευρώ της περιόδου 2016 – 2017. Κα-
τορθώσαμε έτσι, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, να αυξήσουμε τα παιδιά που 

μπήκαν σ’ αυτούς, κατά 12.000. Αν και 
οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. 

•  Ρυθμίστηκαν οι εκκρεμότητες για 
την εκποίηση δημοτικών ακινήτων σε 
άστεγους δημότες, που λόγω και της 
συγκυρίας αντιμετώπιζαν προβλήματα 
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους

•  Διευρύνθηκε η δυνατότητα των ΟΤΑ να 
προχωρήσουν σε μείωση ή και πλήρη 
απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη  και 
φόρους, για περισσότερες ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες 

•  Ρυθμίστηκαν εκκρεμότητες σχετικά 
με τη λειτουργία των Κέντρων Αποτέ-

φρωσης Νεκρών
Αναφερόμενος στα οικονομικά των 
δήμων ο κ. Σκουρλέτης  τόνισε «η κυ-
βέρνησή μας τήρησε τις οικονομικές 
υποχρεώσεις, κάτι διόλου αυτονόητο 
στις σχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσε-
ων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά το 
παρελθόν. Μέσα σε αντίξοες συνθήκες:
•  Διασφαλίσαμε την ομαλή χρηματορ-

ροή προς τους ΟΤΑ και το σύνολο των 
πιστώσεων για το 2016 θα έχει αποδο-
θεί μέχρι το τέλος  του έτους.  

•  Προχθές υπέγραψα  για την τελευταία 
δόση ύψους 213 εκατ. ευρώ από τα 
παρακρατηθέντα. 

Π. Σκουρλέτης
Επιτελικό Κράτος, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, Διαβαθμιδική 
Συνεργασία με τριετές πρόγραμμα αναβάθμισης της Τ.Α.
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•  Εξασφαλίσαμε την συμμετοχή των 
ΟΤΑ, με 324 εκατ. ευρώ στο  υπό εξέ-
λιξη πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων.

•  Εκπονήσαμε προγράμματα χρηματο-
δότησης των ΟΤΑ για αναπτυξιακές 
και επενδυτικές δραστηριότητες, σε 
συνεργασία με το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων. Ταυτόχρονα, προ-
ωθήσαμε λύσεις στα θέματα δανει-
σμού και υπερχρέωσης των ΟΤΑ. 

Ενεργοποιήθηκαν προσκλήσεις  
432 εκ. ευρώ από ΕΤΠΑ και Τ.Σ.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Αυτο-
διοίκησης στο νέο ΕΣΠΑ υπογράμμισε 
υπάρχει Υπουργική Απόφαση για ισό-
τιμη πρόσβαση στις προκηρύξεις του 
ΕΣΠΑ των μικρών  ορεινών και νησιωτι-
κών Δήμων, ενώ μια σειρά από συναρ-
μόδια υπουργεία σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
έχουν προχωρήσει ήδη στην ενεργοποί-
ηση προσκλήσεων ύψους 432 εκατομ-
μυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)  
και από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.). 
Για τη διαχείριση απορριμμάτων, μέσω 
του τομεακού προγράμματος ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ θα ενεργοποιηθούν επιπλέον 200 
εκατ. ευρώ. Ακόμη 332 εκατ. ευρώ θα 
προκύψουν για τον ίδιο λόγο από τα 
13 ΠΕΠ (Περιφερειακά Τομεακά Προ-
γράμματα). Για τη διαχείριση λυμάτων, 
μέσω των ΠΕΠ, αναμένεται να ενεργο-
ποιηθούν προσκλήσεις 610 εκατ. ευρώ 
το αμέσως επόμενο διάστημα.
Δράσεις υπέρ της Αυτοδιοίκησης εκπο-
νούνται και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο (EKT) . Συνολικά έχουν ενερ-
γοποιηθεί προσκλήσεις ύψους περίπου 
714 εκατ. ευρώ που στηρίζουν δράσεις 
όπως Κέντρα Κοινότητας και Παραρτή-
ματα Ρομά, Δομές παροχής Βασικών 
Αγαθών (Σίτιση- Παντοπωλεία – Φαρ-
μακεία), Δομές αστέγων,  με άμεσους 
δικαιούχους τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
«Τα παραπάνω, υπογράμμισε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών,  αντανακλούν την προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιη-
θούν στο έπακρο πόροι που μπορούν να 
στηρίξουν την λειτουργία των ΟΤΑ μέσα 
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες». 

Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Αναφερόμενος στα βασικά σημεία των 
αλλαγών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση 
στοχεύει στη δημιουργία ενός δημο-
κρατικά διαρθρωμένου πολιτικού-διοι-
κητικού συστήματος σε τρία επίπεδα: 
το κεντρικό κράτος, τις Περιφέρειες και 
τους Δήμους, με αποκέντρωση των αρ-
μοδιοτήτων στο κατώτατο επίπεδο και 
κοντά στους πολίτες, καταρχήν πάνω σε 
τρεις άξονες: Επιτελικό Κράτος, Πολυ-
επίπεδη Διακυβέρνηση, Διαβαθμιδική 
Συνεργασία. 

«Το πρώτο βήμα της συνολικής αυτής 
προσπάθειας, τόνισε ο κ. Σκουρλέτης, 
ήταν η Επιτροπή που συστήσαμε. Στην 
ίδια κατεύθυνση απαιτείται να εκπο-
νηθούν ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τη 
δημοκρατική μεταρρύθμιση και ένα 
τριετές Πρόγραμμα Αναβάθμισης  της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αλ-
λαγή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Επιθυμούμε 
την ανατροπή του συγκεντρωτικού μο-
ντέλου διοίκησης της χώρας και την 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων, 
εξουσιών, μέσω της διατύπωσης ενός 
εναλλακτικού σχεδίου για την ενίσχυση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μια Αυτοδιοίκηση που και η ίδια έχει 
σήμερα συγκεντρωτικά χαρακτηριστι-
κά, όπως το πλειοψηφικό, εκλογικό σύ-
στημα. Την υπερβολική ισχυροποίηση 
των μονοπρόσωπων ή των ολιγομελών 
οργάνων. Την έλλειψη,  αδρανοποίηση 
ή μη ενεργοποίηση θεσμικών οργάνων 
συμμετοχής των πολιτών. Και πολλά 
ακόμη.  
Οι στόχοι μας είναι πράγματι φιλόδοξοι 
και οι δυσκολίες πολλές, κυρίως λόγω 
αστάθμητων παραγόντων. Για παράδειγ-
μα, καθώς κάθε μεταβολή οφείλει να 
υποστηριχθεί από τους απαραίτητους 
πόρους, η πορεία των οικονομικών του 
κράτους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
πρόοδο των παρεμβάσεων.  Αυτό μας 
αναγκάζει σε μεγαλύτερο μόχθο και 
μελέτη,  χωρίς ωστόσο να απεμπολούμε 
τον βηματισμό και την κατεύθυνσή μας. 
Η αλλαγή που προωθούμε είναι ανα-
γκαία και μπορεί να υποστηρίξει καθο-
ριστικά τις προσπάθειες για την ανόρ-
θωση της οικονομίας και την επιστροφή 
σε ρυθμούς ανάπτυξης, με άμεσα ωφε-
λούμενες τις ελληνικές οικογένειες, 
τους άνεργους  και τους εργαζόμενους 
που έχουν υποστεί σκληρές στερήσεις 
αυτά τα χρόνια. Η διαδικασία όμως, 
είναι αμφίδρομη, καθώς η οικονομική 
ανάπτυξη μπορεί, με τη σειρά της, να 
υποστηρίξει την ριζοσπαστική μεταρ-
ρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
στη Δημόσια Διοίκηση, να διευκολύνει 
και να επιταχύνει τις διαδικασίες. 

Οι βασικές αρχές της μεταρρύθμισης, 
είναι: 
•  Αποκέντρωση – Ισχυρή Αυτοδιοίκη-

ση - Επικουρικότητα - Δημοκρατικός 
Προγραμματισμός. Για μια  διοίκηση 
αποκεντρωμένη στο κατώτατο δυνατό 
επίπεδο, με ουσιαστική μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και των ανάλογων πό-
ρων. Με αρμοδιότητα και για τις δη-
μόσιες πολιτικές που έχουν περιφε-
ρειακή – τοπική διάσταση, με σαφείς 
αναθέσεις και διαχωρισμό  μεταξύ 
των τριών επιπέδων διοίκησης. 

•  Ενδοπεριφερειακή και Ενδοδημοτική 
Αποκέντρωση. Για τη συγκρότηση και 
λειτουργία τοπικών θεσμών με δημο-
κρατικό τρόπο, αλλά κυρίως με αρμο-

διότητες και πόρους. 
•  Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Για 

ένα πολιτικό συμβόλαιο με ισχυρή 
θεσμική θωράκιση, μεταξύ κεντρικού 
κράτους και Αυτοδιοίκησης σχετικά 
με τον επιμερισμό των εσόδων και 
δαπανών ανάμεσα στις διαφορετικές 
βαθμίδες.

•  Δημοκρατικός και Κοινωνικός Έλεγ-
χος. Για να κατορθώσουμε μια νέα 
ισορροπία του ελεγκτικού συστήμα-
τος, η οποία θα ενισχύσει τη λογοδο-
σία των ΟΤΑ και τον ρόλο των πολιτών.

•  Ενίσχυση των Κοινωνικών Πολιτικών 
των ΟΤΑ. Για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση σύνθετων παρεμβάσεων, 
οι οποίες προϋποθέτουν νέες μορφές 
διοικητικής οργάνωσης και νέους μη-
χανισμούς κοινωνικής προστασίας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

•  Ενίσχυση του Αναπτυξιακού Ρόλου 
της ΤΑ. Για να μπορέσουμε να ανα-
δείξουμε τα ειδικά και επιμέρους 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής και να αντιμετωπιστούν οι 
απώλειες που έχουν υποστεί οι τοπι-
κές κοινωνίες λόγω της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης και των πολιτι-
κών λιτότητας. Στο πλαίσιο αυτό είναι  
αναγκαίο να εκπονηθεί ένα Εθνικό 
Σχέδιο Περιφερειακής Πολιτικής και 
Τοπικής Ανάπτυξης.  

•  Αξιοποίηση Κοινωνικής Οικονομίας 
και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
από ΟΤΑ. Για να ενισχύσουμε τις το-
πικές αναπτυξιακές προοπτικές μέσω 
της αξιοποίησης των πλουτοπαραγω-
γικών πόρων κάθε περιοχής, μέσα 
από δημοκρατικά συλλογικά εγχειρή-
ματα». 

Για την αλλαγή  
του εκλογικού συστήματος

Σε ότι αφορά την αλλαγή του εκλογικού 
συστήματος ανέφερε:
Όχι τυχαία, άφησα τελευταία την Αρχή 
για Δημοκρατία - Συμμετοχή - Τοπική 
Αυτονομία. Για τον ριζικό εκδημοκρα-
τισμό του πολιτικού συστήματος, προ-
κειμένου να δοθεί κυρίαρχος ρόλος στη 
συμμετοχή των πολιτών και στον έλεγ-
χο των διοικούντων. Αυτό όμως απαιτεί 
ουσιαστικές τομές ως προς την έκφρα-
ση και αποτύπωση της λαϊκής βούλη-
σης. Μια τέτοια τομή είναι η θέσπιση 
της Απλής Αναλογικής. Και δεν πιστεύ-
ουμε, σε αντίθεση με τον προβληματι-
σμό που έχει εκφραστεί, ότι είναι πα-
ράγοντας δυσλειτουργίας των Δήμων, 
εφόσον εργαστούμε εποικοδομητικά 
πάνω σε κάθε ζήτημα.   
Ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να 
απαντηθεί είναι εάν η αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου προωθεί την υπόθεση της 
ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης, ενεργο-
ποιώντας μια νέα νοοτροπία συναινέ-
σεων και συνεργασιών. Υποστηρίζουμε 
όλοι την ανάγκη κομβικών αλλαγών, 

που θα αλλάξουν το πρόσωπο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κάποιοι 
στέκονται επιφυλακτικά  απέναντι στην 
προοπτική διεύρυνσης των συνεργασι-
ών, σύνθεσης διαφορετικών απόψεων,  
αξιολόγησης των μειοψηφούντων από-
ψεων. Μιλάμε για το νέο γαντζωμένοι 
στο  παλιό,  και είναι μεγάλη ανάγκη να 
αναρωτηθούμε πόσο μακριά μπορεί να 
μας πάει αυτό. 
Έχουμε ανάγκη, σήμερα περισσότερο 
από ποτέ, την ενίσχυση των θεσμών 
της διαβούλευσης, της λογοδοσίας και 
του κοινωνικού ελέγχους; Την θέσπι-
ση νέων μορφών άμεσης δημοκρατίας, 
που θα φέρουν τον δημότη πιο κοντά 
στη δημοτική Αρχή με  ξεκάθαρους, 
όμως, όρους και ζητούμενα;  
Είναι, τελικά,  σωστό να αντιμετωπίζου-
με το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδι-
οίκηση ως ένα τυπικό,  επιμέρους και 
τελικά ξεκομμένο ζήτημα από την συ-
νολική προσπάθεια της θεσμικής ανα-
θεώρησης; 
Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μια 
προϋπάρχουσα συνθήκη για την αλλαγή 
του εκλογικού συστήματος, όπως υπο-
στηρίζουν ορισμένοι; 
Πιστεύω ότι κανένα έμπειρο αυτοδιοι-
κητικό στέλεχος δεν μπορεί να ισχυ-
ριστεί κάτι τέτοιο. Είμαστε υπέρ της 
θέσπισης της Απλής Αναλογικής στις 
εκλογικές διαδικασίες της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και πιστεύουμε ότι μπορεί 
να αποτελέσει μέρος της συνολικής με-
ταρρυθμιστικής προσπάθειας. 
Είναι, άλλωστε, απόλυτη πεποίθησή μου 
ότι κανένας αιρετός δεν επιθυμεί μια 
νέα, τολμηρή μεταφορά αρμοδιοτήτων 
προς την κατεύθυνση της «αυτοκυβέρ-
νησης», να πραγματοποιηθεί  επί ενός 
παρωχημένου μοντέλου  διοίκησης των 
ΟΤΑ, το οποίο ενδυναμώνει υπερβολικά 
μονοπρόσωπα όργανα, όπως τους Δη-
μάρχους. Για να οδηγηθούμε στο τέλος, 
σε ένα κακέκτυπο της κεντρικής εξου-
σίας σε επίπεδο ΟΤΑ».  
Αναφορικά με το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Εσωτερικών τόνισε ότι 
«δεν αποσύρεται, θα κατατεθεί. Ωστό-
σο,  επιβάλλεται ένας διαχωρισμός για 
να αποφύγουμε δυσλειτουργίες. Υπάρ-
χουν διατάξεις που πρέπει οπωσδήποτε 
να προωθηθούν εντός του Δεκεμβρίου, 
γιατί επείγουν και είναι αναγκαίες κα-
θώς επιλύουν πρακτικά ζητήματα που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για συγκε-
κριμένους Δήμους. Και υπάρχουν δια-
τάξεις που από την ίδια τους τη φύση 
συνδέονται με τη συνολική αναθεώρη-
ση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η πρόθεσή 
μας και θέλω ειλικρινά να καθησυχάσω 
πολλούς από εσάς που αποκόμισαν την 
εντύπωση – βοήθησαν σ’ αυτό και ορι-
σμένα δημοσιεύματα με βιαστικά συ-
μπεράσματα – ότι οδηγούμαστε σε μια 
ακύρωση του νομοθετήματος». 
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Τη βαθιά ανησυχία του για την πο-
ρεία της δεύτερης αξιολόγησης 
εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας 

Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ο οποίος  είπε ότι η έκβαση της εί-
ναι αβέβαιη, μίλησε για τον κίνδυνο 
νέων επώδυνων μέτρων κι επανέ-
φερε το αίτημα για πολιτική αλλαγή. 
Το μίγμα ιδεοληψίας και ανικανότητας 
της κυβέρνησης δεν επιτρέπει να υπάρ-
χει αισιοδοξία είπε ο κ. Μητσοτάκης και 
επισήμανε: «Εκφράζω τη βαθιά ανησυ-
χία μου γιατί έχει αποδειχθεί, μέχρι 
σήμερα, ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις 
οδηγούν πάντα σε νέα επώδυνα μέτρα. 
14 μήνες διήρκεσε η πρώτη αξιολόγη-
ση και μας προέκυψαν τελικά πρόσθετα 
φορολογικά μέτρα, ο δημοσιονομικός 
«κόφτης» και το «υπερταμείο». Και κάθε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα 
επιτείνει το κλίμα αβεβαιότητας και θα 
καθυστερήσει και άλλο την απαραίτητη 
ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο 
πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης». 
 Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης απευθύνθηκε στους δημάρχους 
και υπογράμμισε: «Είστε ένας από τους 
σημαντικούς πυλώνες που διασφαλί-
ζουν την κοινωνική συνοχή. Ποτέ στην 
Ελλάδα της Μεταπολίτευσης δεν είχαν 
οι πολίτες μεγαλύτερη ανάγκη από τη 
συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ποτέ δεν ήταν οι συνθήκες πιο αντί-
ξοες για την άσκηση του έργου σας. 
Δυστυχώς, το κεντρικό κράτος, αντί να 
σας συμπαραστέκεται, σας περιορίζει, 
καθώς σας στερεί τις βασικές προϋ-
ποθέσεις για να φέρετε σε πέρας την 
αποστολή σας. Θέλω σε αυτό το ση-
μείο να κάνω ειδική αναφορά στους 
δήμους του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου, που σηκώνουν το δυσανάλογο βά-
ρος της διαχείρισης του προσφυγικού, 
αλλά και γενικότερα σε όλους τους 
Δήμους, που αντιμετωπίζουν το προ-
σφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα. 
Έχετε επωμιστεί ευθύνες που δεν σας 
αναλογούν. Και η κυβέρνηση, όχι μόνο 
σας έχει εγκαταλείψει, αλλά δεν δι-
στάζει να σας απαξιώνει, χρεώνοντας 
σε εσάς τις δικές της παραλείψεις, 
την δική της διαχειριστική αποτυχία». 

Μακροπρόθεσμος στόχος μιας νέας 
αρχιτεκτονικής για τους ΟΤΑ είναι η 
ουσιαστική αποκέντρωση κατά τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα
Αναφερόμενος στα προβλήματα 
της Aυτoδιοίκησης είπε ότι τα κυ-
ριότερα είναι «η οικονομική στενό-
τητα η οποία επιδεινώνεται από τη 

γενικότερη κατάσταση της χώρας, 
το δαιδαλώδες και αναχρονιστικό 
ελεγκτικό πλαίσιο, η υπερβολική γρα-
φειοκρατία που στην πράξη αναιρεί 
την διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ 
και η κατακερματισμένη νομοθεσία» 
Τόνισε ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν ριζικά προκειμέ-
νου να ενισχυθεί ο ρόλος και η απο-
τελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να αυξηθεί η αυτοτέλεια 
και η ελευθερία της και αναφέρθηκε 
στους στόχους της ΝΔ λέγοντας: «Στό-
χος μας είναι να δημιουργηθεί άμεσα 
ένα πλαίσιο λειτουργίας πιο ευέλικτο 
και λιγότερο γραφειοκρατικό με συγ-
χώνευση και κατάργηση διοικητικών 
οργάνων και απλοποίηση στη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων. Μακροπρόθε-
σμος στόχος μιας νέας αρχιτεκτονικής 
για τους ΟΤΑ είναι η ουσιαστική απο-
κέντρωση κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
όπου η Αυτοδιοίκηση διαθέτει επαρκή 
διοικητική, οργανωτική και αναπτυξι-
ακή δομή με οικονομική αυτοτέλεια, 
ενώ το κεντρικό Κράτος ασκεί τον 
στρατηγικό, επιτελικό ρόλο. Στην κα-
τεύθυνση της πλήρους επίτευξης του 
στόχου αυτού, στο πλαίσιο της επικεί-
μενης αναθεώρησης του Συντάγματος, 
θα ήταν απαραίτητη η αναθεώρηση του 
άρθρου 102 ώστε να επαναπροσδιορι-
στεί η έννοια της «τοπικής υπόθεσης» 
και να διευρυνθεί αποφασιστικά ο 
κύκλος των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ». 

Bραχυπρόθεσμα δεν θα είναι εφικτή 
η δυνατότητα αύξησης της κρατικής 
χρηματοδότησης των ΟΤΑ
Σχετικά με τα οικονομικά των ΟΤΑ ξε-
καθάρισε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί 
ότι αν γίνει κυβέρνηση θα μπορέσει να 
αυξήσει αμέσως τη χρηματοδότηση και 
τόνισε: «Σε ό,τι αφορά στους οικονομι-
κούς πόρους, γνωρίζετε όλοι καλά ότι 
βραχυπρόθεσμα δεν θα είναι εφικτή 
η δυνατότητα αύξησης της κρατικής 
χρηματοδότησης. Δεν θα σας έλεγα την 
αλήθεια αν θα υποσχόμουν κάτι διαφο-
ρετικό. Θα μπορέσουμε, όμως, να ανα-
θεωρήσουμε το μηχανισμό χορήγησης 
των ΚΑΠ και ταυτόχρονα να διευκολύ-
νουμε τους δήμους να αυξήσουν τους 
πόρους τους αξιοποιώντας την ακίνη-
τη περιουσία τους. Ως προς τους ΚΑΠ, 
σε συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση 
θα επαναξιολογήσουμε τα κριτήρια 
χορήγησής των. Πιστεύω έντονα ότι, 
ακόμη και όταν οι πόροι είναι περιο-
ρισμένοι, η αποδοτικότητά τους μεγι-
στοποιείται όταν κατανέμονται βάσει 
αξιολογικών κριτηρίων. Ως προς τη 

δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας από τους Δήμους, αυτή 
θα διευκολυνθεί με την απλοποίηση 
του σχετικού θεσμικού πλαισίου, αλλά 
και την απλοποίηση του υπάρχοντος 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού». 
 Ως προς τον τομέα της άσκησης ελέγ-
χου των ΟΤΑ από το κεντρικό κράτος 
υπογράμμισε: «Ασφαλώς θα εποπτεύ-
εται η κατάρτιση και εκτέλεση αξιόπι-
στων προϋπολογισμών και θα διεξάγε-
ται απολογιστικός έλεγχος. Ο έλεγχος 
όμως θα πρέπει να γίνεται δίχως να 
παρακωλύεται η λειτουργία των ΟΤΑ 
και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέ-
πει να επεκτείνεται στη σκοπιμότητα 
των πράξεων. Η διαδικασία αυτή θα 
επιβλέπεται από το ενιαίο υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης».
 
Τάχθηκε υπέρ ενός συστήματος αξι-
ολόγησης στο Δημόσιο, λέγοντας ότι 
αυτό δεν σημαίνει απολύσεις και ση-
μείωσε: «Η αξιολόγηση δεν έχει τιμω-
ρητικό χαρακτήρα, δεν οδηγεί σε απο-
λύσεις -για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό-, 
αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα της επιβράβευσης στον 
δημοτικό υπάλληλο που κάνει καλά τη 
δουλεία του και δίνει και τη δυνατότη-
τα γι αυτούς τους υπαλλήλους που δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους να υπάρ-

χει ένας μηχανισμός συμμόρφωσης. 
Δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο». 
Για την κινητικότητα είπε ότι εί-
ναι «ένα απαραίτητο εργαλείο για να 
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κα-
λύτερα το ανθρώπινο δυναμικό». 

Απόλυτη και κατηγορηματική η αντί-
θεση της ΝΔ στην αλλαγή του εκλογι-
κού συστήματος
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε σαφή την από-
λυτη και κατηγορηματική αντίθεση της 
ΝΔ σε κάθε σκέψη αλλαγής του εκλο-
γικού συστήματος της αυτοδιοίκησης 
και αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι χρησιμοποιεί το κρά-
τος ως «κομματικό λάφυρο» επισήμα-
νε: «Έχουμε ανάγκη από την εμπειρία 
και τις απόψεις σας προκειμένου να 
σχεδιάσουμε μαζί τη νέα εποχή της το-
πικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Και 
βήμα- βήμα να δουλέψουμε μαζί για 
να αποκαταστήσουμε τη διαταραγμέ-
νη σχέση πολίτη- κράτους. Μια σχέση, 
που, ούτως ή άλλως, ήταν προβληματι-
κή, αλλά που επιδεινώθηκε πολύ τα τε-
λευταία δύο χρόνια από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ».
Η Νέα Δημοκρατία είπε ο κ. Μητσο-
τάκης διεκδικεί ζωτικό χώρο από 
τους πιστωτές μέσα από την υλοποί-
ηση μεταρρυθμίσεων και είναι έτοι-
μη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. 

Κ. Μητσοτάκης
Είστε ένας από τους σημαντικούς πυλώνες που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να 
αποτελέσει το κύτταρο της δη-
μοκρατίας που τη βασανίζουμε 

και το κίνητρο για τοπική ανάπτυξη που 
δεν υπάρχει, τόνισε στο χαιρετισμό του 
στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ ο επι-
κεφαλής του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Σταύρος Θεο-
δωράκης.

Ξεκίνησε την ομιλία του με όσα κατέ-
γραψε από την  περιοδεία του στο Κιλ-
κίς, παρουσιάζοντας  ένα πρόβλημα 
-παρωνυχίδα  στα όσα  αντιμετωπίζει η 
Αυτοδιοίκηση, αλλά  ενδεικτικό για το 
πως τη βλέπει το κεντρικό κράτος. 
Η κεντρική διοίκηση ζητά από το  Δήμο 
Κιλκίς με 116 χωριά και 122 κοιμητήρια, 
τα περισσότερα από τη δεκαετία του ’20 
ή του 30,  γεωργικές και περιβαλλοντι-
κές μελέτες για τα κοιμητήρια. 
«Λεφτά για μελέτες υπάρχουν. Κάποιος 
βέβαια πρέπει να μιλήσει  στην κεντρι-
κή διοίκηση για το Google Earth, γιατί 
αν είναι να χωροθετηθεί βέβαια ένας 
καινούργιος χώρος, προφανώς θα χρει-
αστούν μελέτες και πρέπει να γίνουν. 
Αλλά για τα προπολεμικά κοιμητήρια, 
πού θα βοηθήσουν οι μελέτες»; 
Μιλώντας για τις αρμοδιότητες, ο επι-
κεφαλής του Ποταμιού , ανέφερε ότι το 
κεντρικό κράτος έχει 23.142 αρμοδιό-
τητες και η Αυτοδιοίκηση 543, λέγοντας 
ότι είναι η τελευταία σε αρμοδιότητες 
παγκοσμίως.

Πρέπει, να υπάρξει ένα ορθολογικό σύ-
στημα πεδίων πολιτικής.  Δηλαδή αρ-
μοδιότητες χωρίς αστερίσκους, με τους 
αντίστοιχους πόρους.
Αυτοχρηματοδότηση, αυτοέλεγχος, αυ-
τοδιοίκηση.
Αναφερόμενος στην αυτοχρηματοδότη-
ση, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας 
εξορθολογισμένος φόρος ακινήτων 
με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης ο 
οποίος θα εισπράττεται από αυτή ώστε 
να καλύπτει τις δαπάνες της.
«Και αυτοέλεγχος βέβαια σημαίνει δι-
άφανη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, 
σημαίνει αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 
για να βγάζουμε και την απόδοση ευ-
θυνών, αλλά για να βγάλουμε και τα εύ-
σημα. Αυτά θα οδηγήσουν σε μια και-
νούργια Αυτοδιοίκηση. Χρειαζόμαστε 
να αναπτύξουμε όλες αυτές τις μορφές, 
που και στην Ευρώπη οδηγούν σε πε-
ραιτέρω χρηματοδοτήσεις και τις ξέ-
ρετε καλά, ανοιχτή πόλη, έξυπνη πόλη, 
βιώσιμη πόλη, δημιουργική πόλη, και 
θα πρέπει κυρίως να πειστεί η κεντρική 

διοίκηση και το πολιτικό σύστημα στην 
Αθήνα, αυτός είναι ο μόνος δρόμος της 
ανάπτυξης» πρόσθεσε.  
Αναφερόμενος στο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό ζήτημα, πρότεινε   το 50% 
της δαπάνης  για τις ανάγκες των αν-
θρώπων αυτών να  το απορροφούν οι 
τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί επιχει-
ρηματίες.
Ο κ. Θεοδωράκης  κλείνοντας την ομι-
λία του είπε ότι  «Η δημοκρατία και η 
ανάπτυξη θα βοηθηθούν από μια ενι-
σχυμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση». Θα το 
κάνουν αυτοί που δεν το έκαναν όταν 
είχαν όλη την εξουσία; Έχω πολλές 
αμφιβολίες. Ή θα το κάνουν αυτοί που 
πιστεύουν σε ένα κρατικίστικο μοντέλο; 
Εννοώ κυρίως τους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
που σήμερα κυβερνούν. Η δική μου 
άποψη είναι ότι δεν θα το κάνουν και 
το μέλλον θέλει συγκρούσεις και κυρί-
ως θέλει τόλμη από τη μεριά σας. Και 
εμείς, το ΠΟΤΑΜΙ, θα είμαστε παρόντες 
για να ενισχύσουμε τους τολμηρούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχει ιστορική μεταρρύθ-
μιση που να εφαρμόστηκε στο 
χώρο σας, και στην ελληνική δη-

μόσια διοίκηση γενικότερα, που να μην 
φέρει τη σφραγίδα ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόνισε η 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννημα-
τά κατά την ομιλία της στο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ. 
Παρατήρησε πως οι σημερινές συνθή-
κες για την Αυτοδιοίκηση είναι πολύ 
δύσκολες, καθώς οι δήμοι έχουν φτά-
σει σε οριακό σημείο οικονομικής, θε-
σμικής και λειτουργικής ασφυξίας.  

«Την επόμενη εβδομάδα, τόνισε,  θα 
ψηφιστεί από την Κυβέρνηση, ο δυσμε-
νέστερος για την αυτοδιοίκηση προϋ-
πολογισμός των τελευταίων ετών. Και 
αυτό μετά τη βίαιη δημοσιονομική προ-
σαρμογή που έχετε ήδη υποστεί, τόσο 
οι Δήμοι όσο και εσείς προσωπικά. 
Μετά την  συνεισφορά σας, κυριολεκτι-
κά εθνικής αξίας, στο πλεόνασμα της 
Χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια».
Η κ. Γεννηματά κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση για το ότι «εδώ και καιρό έχει θέ-
σει σε εφαρμογή σχέδιο υπονόμευσης 
ενός θεσμού που αδυνατεί να ελέγξει.  

Δεν φτάνει δε που σας υπονομεύουν, 
σας εξαπατούν και σας εμπαίζουν. Το 
Νομοσχέδιο -“σκούπα” περιμένετε εδώ 
και πολλούς μήνες. Αντί γι αυτό όμως 
σε κάθε ν/σ, σε κάθε τροπολογία , σας 
“σκουπίζουν” θεσμοθετημένους πό-
ρους και αρμοδιότητες.  Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα η αφαίρεση της αρμοδι-
ότητας αδειοδοτήσεων». 
Και συμπλήρωσε: 
Χρυσό Αιώνα της Αυτοδιοίκησης ακού-
σατε και ζήσατε την απόπειρα να μπουν 
τοποτηρητές της Κυβέρνησης στους 
Δήμους. Με  το δε νόμο περί κινητικό-
τητας μετέτρεψαν  το Δήμαρχο σε απλό 
παρατηρητή. Κυβέρνηση με αριστερό 
κοινωνικό προφίλ υποσχέθηκαν και οι 
κοινωνικές δομές των δήμων βρέθηκαν 
στον αέρα μέχρι και το και πέντε.  Χι-
λιάδες παιδιά βρέθηκαν εκτός των παι-
δικών σταθμών με τους  γονείς τους σε 
απόγνωση. 
Ριζική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκη-
σης εξήγγειλαν, για να αποκαλυφθεί 
τελικά,  πως μέλημά τους είναι να αλ-
λάξουν το εκλογικό σύστημα. Μικρο-
κομματικά παιχνίδια χωρίς σοβαρή 
επεξεργασία και ουσιαστικό διάλογο». 

Η κ. Γεννηματά  υποστήριξε ότι οι λύ-
σεις ξεκινούν από την ίδια την Αυτο-
διοίκηση και  πως αν τολμήσει αυτό το 
συνέδριο μπορεί να γίνει ορόσημο.
Αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέφερε πως 
το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργαστεί και θέ-
σει διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο θέσεων και προτάσεων για την  
επόμενη μέρα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης που περιλαμβάνει:
Τολμηρή αποκέντρωση πόρων και αρ-
μοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση, με 
ενίσχυση της διοικητικής και οικονομι-
κής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτή-
των όλων των επιπέδων διοίκησης με 
βάση τις αρχές της εγγύτητας και της 
επικουρικότητας.  
Ενίσχυση της αποτελεσματικής συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο βαθμών.
Εφαρμογή κινήτρων επιβράβευσης  
Δήμων, οργάνων, υπαλλήλων, σχεδίων, 
που αποδεδειγμένα πέτυχαν σημαντικά 
αποτελέσματα.
Δυνατότητα θεσμικής υποβολής στη 
Βουλή νομοθετικών προτάσεων και από 
τους Ο.Τ.Α.

Εισαγωγή σταδίου πιλοτικής-πειραμα-
τικής εφαρμογής αυτοδιοικητικών ρυθ-
μίσεων, πριν την καθολική εφαρμογή 
τους.
Μετεξέλιξη της μητροπολιτικής διακυ-
βέρνησης βάσει των διεθνών προτύπων.
Επανασχεδιασμός της καταστατικής θέ-
σης των αιρετών, ώστε να μην περιλαμ-
βάνει αντικίνητρα συμμετοχής. 

Στ. Θεοδωράκης
Αυτοχρηματοδότηση και αυτοέλεγχος οδηγούν σε μια καινούργια Τ.Α.

Φ. Γεννηματά
Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων για την  επόμενη μέρα της Τ.Α.
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Ηθικούς και φυσικούς αυτουρ-
γούς της καταστροφής του 
τόπου, χαρακτήρισε ο εκπρό-

σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης Τριαντάφυλλος Μηταφίδης 
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκο Μητσοτάκη και την επικεφα-
λής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
Φώφη Γεννηματά.
Αναφερόμενος στον Καποδίστρια και 

τον Καλλικράτη, καθώς στα 6 χρόνια 
μνημονιακών πολιτικών,  είπε ότι η με-
ταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκη-
ση, χωρίς πρόβλεψη των αναγκαίων πό-
ρων, μετέτρεψαν έναν κατεξοχήν θεσμό 
άσκησης πρωτογενούς λαϊκής εξουσίας 
και κοινωνικού ελέγχου, σε διοικητή το-
πικών υποθέσεων και διαμεσολαβητή 
με την κεντρική πολιτική εξουσία. 
Ο κ. Μηταφίδης επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 

και η χώρα δεσμεύτηκαν για μια τριετή 
εκ βάθρων μεταρρύθμιση του κεντρι-
κού κράτους και της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, στην πορεία προς την ίδια τη 
συνταγματική μεταρρύθμιση και μέσα 
από ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη δη-
μοκρατική μεταρρύθμιση και τη διοικη-
τική αναδιάρθρωση, που θα ανατρέψει 
τους ρόλους και τις σχέσεις κεντρικού 
κράτους και τοπικών δημόσιων θεσμών.

Υπέρ του να αποκτήσουν οι Δή-
μοι πλήρη εξουσία, δηλαδή να 
εισπράττουν και τους φόρους 

τάχθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κε-

ντρώων, Βασίλης Λεβέντης, προσθέ-
τοντας ότι, για να γίνει αυτό πρέπει να 
προηγηθεί υπηρεσιακή οργάνωση, και 
έλεγχος. 
«Χρειάζονται λοιπόν θεσμοί για να με-
ταφέρουμε τις αρμοδιότητες στους Δη-
μάρχους. Εκτός αν σας αρέσει έτσι να 
έχετε αυτές τις λίγες, τις ελάχιστες αρ-
μοδιότητες, και να εκλιπαρείτε τη γενι-
κή κυβέρνηση να σας δίνει ψίχουλα και 
να δηλώνετε ότι κινδυνεύετε να πτω-
χεύσετε» είπε χαρακτηριστικά σημειώ-
νοντας ότι η γενική κυβέρνηση πρέπει 
να έχει επιτελική και μόνο παρουσία 
και να ελέγχει. 
Ο κ. Λεβέντης τάχθηκε υπέρ της αλλα-
γής του εκλογικού νόμου και υπέρ της 
απλής αναλογικής.

«Μια συζήτηση σήμερα για 
την ανάπτυξη στον χώρο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, χωρίς να μπαίνει το κύριο ζήτημα, 
ανάπτυξη από ποιον και για ποιον, είναι 
μια κάλπικη λίρα για τις λαϊκές ανάγκες 
και αγωνίες» τόνισε ο εκπρόσωπος του 

ΚΚΕ, Γιάννης Δελής από το βήμα του 
ετήσιου τακτικού συνεδρίου.  
Ο κ. Δελής είπε ότι τα μεγάλα λόγια που 
ακούστηκαν και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ 
για την αποκέντρωση και τη λαϊκή συμ-
μετοχή, δεν μπορούν να κρύψουν ότι 
ο «Καλλικράτης» δεν είναι παρά ο δρό-
μος για την ανατροπή των εργασιακών 
δικαιωμάτων, την εμπορευματοποίηση 
της πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, 
του πολιτισμού, του αθλητισμού και κάθε 
σύγχρονης κοινωνικής ανάγκης του λαού. 
Σημείωσε παράλληλα ότι η ταυτόχρονη 
αποχώρηση του κράτους από αυτούς 
τους τομείς είναι ο δρόμος της συγκέ-
ντρωσης της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας στους αντίστοιχους τομείς.

«Να αποτελέσουν οι δήμοι 
την ατμομηχανή στην ολική 
επανεκκίνηση της οικονο-

μίας», υπογράμμισε  ο γραμματέας των 
ΑΝΕΛ, Γιάννης Μοίρας, κατά τη διάρκεια 

της τοποθέτησής του στη συνεδρίαση της 
ΚΕΔΕ. Ο κ. Μοίρας υποστήριξε πως δεν 
υπάρχει επάρκεια προσωπικού στους 
δήμους και πως χρειάζονται προσλή-
ψεις, ενώ όσον αφορά τον «Καλλικρά-
τη» σημείωσε ότι «έγιναν λάθη, καθώς 
πολλές επιλογές απέτυχαν, αφού δήμοι 
σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιο-
χές στερούνται συνέχεια στη λειτουργία 
τους». Ο γραμματέας των ΑΝΕΛ υπερα-
μύνθηκε του ευρώ, τονίζοντας: «Το κα-
λοκαίρι του 2015 κάποιοι αποσκοπούσαν 
στην εφαρμογή του σχεδίου Σόιμπλε. 
Επιστροφή σε δραχμή κι έξοδο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

Γ   ια έναν «κόμπο με τετραπλό πρό-
βλημα, του χρέους, του εθνικού 
νομίσματος, του ιδιωτικού χρέους 

και των τραπεζών, που πρέπει να λυ-
θεί για να σταθεί στα πόδια της η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και να αποκτήσει ένα 
όραμα», έκανε λόγο ο γραμματέας της 
Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζά-
νης, στην τοποθέτησή του στο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ. Ο κ. Λαφαζάνης έκανε ανα-

φορά, τόσο στον πρώην πρωθυπουργό, 
Αντώνη Σαμαρά, όσο και στον σημερινό 
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως «ο Σαμαράς είπε ότι 
τα μνημόνια θα τα σκίσει σελίδα- σελίδα. 
Ο Τσίπρας δεν βγήκε στις εκλογές με το 
τρίτο μνημόνιο, αλλά με την κατάργησή 
του. Σε μια νύχτα έλεγαν πως θα το κα-
ταργήσουν». Ο γραμματέας της Λαϊκής 
Ενότητας διερωτήθηκε: «Αυτοί που έφε-
ραν τη χώρα ως εδώ, που την πρόδωσαν, 
που τη λεηλάτησαν, την κατέκλεψαν, πού 
πρέπει να πάνε επιτέλους; Και λέγεται 
ότι φυλακή πρέπει να πάνε αυτοί που 
έχουν πολιτική, σοβαρή και εναλλακτική 
άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να επανέλ-
θει στο εθνικό της νόμισμα. Αυτή είναι η 
δικτατορία του ευρώ που ζούμε».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Φτάσαμε εδώ, γιατί 
στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία».

Τρ. Μηταφίδης
Δεσμευόμαστε για δημοκρατική μεταρρύθμιση και διοικητική αναδιοργάνωση 

Β. Λεβέντης
Ναι στην εφαρμογή της απλής αναλογικής

Γ. Δελλής
«Κάλπικη λίρα» η ανάπτυξη στην Τ.Α. Γ. Μοίρας

Οι δήμοι ατμομηχανή για την οικονομία

Π. Λαφαζάνης
Δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα
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Επτά χρόνια μετά τη διθυραμβι-
κή  καθιέρωση του Καλλικράτη, ο 
ιδρυτικός νόμος έγινε αγνώριστος 

από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, 
διορθώσεις, αντικαταστάσεις και συ-
μπληρώσεως των διατάξεών του, ενώ 
δεκάδες διατάγματα και αποφάσεις,  
που θα ενεργοποιούσαν υποτίθεται άλ-
λες πτυχές του, δεν εκδόθηκαν ποτέ, 
είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος της 
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος 
Κυρίζογλου.
Τα ποικιλώνυμα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα που θα υποστήριζαν την υλο-
ποίηση της νέας αρχιτεκτονικής έμειναν 
ανεφάρμοστα.
«Δεν υπήρξε η οικονομική ευλογία και 
στήριξη του εγχειρήματος με πόρους, 
προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα 

παρά τις ομολογουμένως θετικές πλευ-
ρές του να μην αποδώσει τα αναμενό-
μενα», είπε.
Η κρίση, πρόσθεσε, καταρράκωσε τα 
δημοτικά έσοδα, η τρομακτική μείωση 
τους, συνεχίζεται και την επόμενη χρο-
νιά, όπως προβλέπει το σχέδιο του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού του 2017.
Ο κ. Κυρίζογλου, χαρακτήρισε  ασυ-
νεπή την κυβέρνηση, σε σχέση με τις 
προεκλογικές της διακηρύξεις και υπο-
σχέσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Ωστόσο όπως είπε,  παρά τις θεσμικές 
ανακολουθίες, την οικονομική εξαθλί-
ωση, τους διοικητικούς διαγκωνισμούς, 
τους νομοθετικούς αιφνιδιασμούς, τις 
κρατικές προχειρότητες, οι δήμοι στο 
σύνολό τους, άντεξαν την κρίση, και 
έχουν αναδειχθεί ως ο πιο σταθερός και 
αξιόπιστος παράγοντας, που με τις κοι-
νωνικοπρονοιακές δομές, τις υπηρεσίες 
και κυρίως με την αυτοθυσία  των αιρε-
τών και υπηρεσιακών στελεχών τους, 
διατηρούν, ενισχύουν και αναπτύσσουν 
περαιτέρω την κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη, τόσο στο επίπεδο των ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων, όσο και σε 
επίπεδο των προσφυγικών πληθυσμών 
που ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία, 
συνιστούν μια εξαιρετικά δυσανάλογη 
για τα μεγέθη και τις δυνατότητές της 
ευθύνη. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακε-
δονίας, χαρακτήρισε την  κυβέρνηση 
και τον υπουργό Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής Γιάννη Μουζάλα, ασυνεπείς σε 
σχέση με τις υποσχέσεις που έδωσαν 
για τη μετεγκατάσταση τριών τουλά-
χιστον κέντρων φιλοξενίας και για τη 
βελτίωση των απαράδεκτων συνθηκών 
υγιεινής στα κέντρα φιλοξενίας. Είναι 
θετική η μείωση του αριθμού των προ-
σφύγων στην κεντρική Μακεδονία, ση-
μείωσε. 
Αναφερόμενος στα οικονομικά ζητήμα-
τα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, 
είπε ότι τα τελευταία χρόνια δέχεται αλ-
λεπάλληλα πλήγματα. Οι δήμοι τα χρό-
νια της κρίσης έχουν υποστεί τις πλέον 
εκτεταμένες περικοπές πόρων και την 
πλέον δραματική μείωση εσόδων από 
κάθε άλλη περιοχή, κλάδο ή φορέα του 
δημόσιου τομέα. Ειδικά για τα παρα-
κρατηθέντα είπε ότι η μη απόδοση μέ-
χρι τώρα της τελευταίας δόσης των 214 
εκατ. ευρώ από τα μέχρι 31/12/2008, πα-
ρακρατηθέντα έσοδα των ΟΤΑ, προκαλεί 
ασφυξία στους δημοτικούς προϋπολο-
γισμούς. Η αποστέρηση των ετήσιων 
δόσεων των παρακρατηθέντων –τόνισε- 
από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς 
των ετών 2017, και εφεξής, σημαίνει ότι 
τα ήδη πενιχρά έσοδα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, θα υποστούν περαιτέρω 

μείωση. Γι’ αυτό  είναι αδήριτη η ανάγκη 
αναζήτησης και ανάκτησης των πόρων, 
που προέρχονται από τη νέα γενιά των 
μετά από το 2009, μέχρι σήμερα παρα-
κρατηθέντων δημοτικών εσόδων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είπε στη συνέ-
χεια ο κ. Κυρίζογλου, έχει προτάσεις 
για τη Μεταρρύθμιση, που οφείλει να 
εισακούσει η κρατική διοίκηση, οι οποί-
ες θεμελιώνονται στην άριστη γνώση 
των πραγματικών αναγκών των τοπικών 
κοινωνιών. Οι δημότες οι κάτοικοι, αλλά 
και φιλοξενούμενοι προσφυγικοί πλη-
θυσμοί, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες 
και προβλήματα στα οποία, λύση μπορεί 
να δώσει κατά κανόνα, μόνο ο οικείος 
δήμος. 
Αναμένουμε την κρατική ανταπόκριση 
για ένα ισότιμο και ειλικρινή διάλογο 
για μια καλόπιστη και καρποφόρα συ-
νεργασία, την οποία πάντοτε επιζητεί 
και στην οποία πάντοτε προσέρχεται η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να κωδικο-
ποιηθεί και να θεσπιστεί επιτέλους ένα 
σύγχρονο, σταθερό, λειτουργικό θεσμι-
κό πλαίσιο, που θα διαδεχθεί τα διαρ-
κώς μεταβαλλόμενα και εμβαλωματικά 
τροποποιούμενα και πρόχειρα νομοθε-
τήματα τα οποία μέχρι τώρα, ταλανίζουν 
όλες τις υπηρεσίες και τους πολίτες, 
επιτείνουν τη ρευστότητα και την αβε-
βαιότητα.

Για «τιτάνια προσπάθεια που κατα-
βάλλει η Αυτοδιοίκηση, μέσα στις 
γνωστές δύσκολες συνθήκες της 

χώρας» έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Γιάννης Μπουτάρης καλωσορί-
ζοντας τους συνέδρους της ΚΕΔΕ.
 «Ο καθημερινός μας μόχθος χρειάζε-
ται στήριξη από την κεντρική διοίκηση, 
την οποία συχνά δεν τη βρίσκει. Αντί-
θετα, συναντούμε πλήθος προσκόμ-
ματα. Αρχίζοντας από τις περικοπές 
των πόρων, περνώντας στην ασφυκτική 
εξάρτηση από το κράτος και καταλή-
γοντας στην πληθώρα των ελεγκτικών 
μηχανισμών»,είπε ο  κ. Μπουτάρης. 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποστήριξε 
πως είναι «θέμα ζωής και θανάτου η 
ριζική μεταρρύθμιση που θα κάνει την 
Αυτοδιοίκηση το αφεντικό των δήμων 
και των πόλεων». Επίσης, ανέφερε πως 

στόχος του συνεδρίου της ΚΕΔΕ είναι να 
καταλήξει στις θέσεις της πρωτοβάθμιας 
Αυτοδιοίκησης και να τις καταθέσει στην 
κοινωνία και στον διάλογο που ανοίγει η 
κυβέρνηση για την αλλαγή του «Καλλι-
κράτη».
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μπουτάρης 
στη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση, το-
νίζοντας ότι «όλες σχεδόν οι χώρες της 
Ευρώπης και όχι μόνο, και πάντως οι 
πλέον δημοκρατικές και ανεπτυγμένες, 
έχουν ή ετοιμάζονται να εφαρμόσουν 
το σύστημα της μητροπολιτικής διακυ-
βέρνησης στις αστικές τους περιοχές. 
Ο Καλλικράτης και εδώ αποδείχτηκε 
άτολμος». Σημείωσε ότι η βελτίωση της 
διακυβέρνησης σε επίπεδο μητροπο-
λιτικών πόλεων, μπορεί να συνδεθεί με 
τους εθνικούς στόχους, όπως επίσης 
και με τους στόχους των τοπικών κοι-

νοτήτων στις αστικές περιοχές, θέτοντας 
έτσι τα θεμέλια για πιο δημοκρατικές και 
δίκαιες και πολιτικά σταθερές κοινωνί-
ες. «Οι μητροπολιτικές περιοχές, τόνι-
σε,  οφείλουν να προσαρμοστούν στην 
αποκέντρωση και στη δημοσιονομική 
αποκέντρωση. Να αυξήσουν την τοπική 
αυτονομία. Να μειώσουν τις φορολογι-
κές διαφορές εντός των μητροπολιτικών 
περιοχών. Να ενισχύσουν την ενδογενή 
ανάπτυξη και να βελτιώσουν την πρό-
σβαση σε κεφάλαια για την επένδυση 
και την ενσωμάτωση του ιδιωτικού το-
μέα ως επενδυτικού εταίρου και φορέα 
παροχής υπηρεσιών». 
«Μοντέλα υπάρχουν και εφαρμόζονται, 
αλλά άλλα μπορούν να ξεκινήσουν με 
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, άλλα 
απαιτούν συνταγματική αναθεώρηση.  
Ας τα συζητήσουμε, ας επιλέξουμε το 

καταλληλότερο για τη χώρα μας και ας 
το βάλουμε μπρος το συντομότερο», 
υπογράμμισε ο κ. Μπουτάρης.
Αναφερόμενος στην ΚΕΔΕ τόνισε ότι 
«πρέπει να ξεφύγει από τον κομματικό 
έλεγχο και εναγκαλισμό και να εκπρο-
σωπήσει θεσμικά όλες τις κατηγορίες 
των Δήμων, μικρών, μεσαίων και μεγά-
λων, ορεινών και νησιωτικών, πλούσιων 
και φτωχότερων. Η σύνθεση της ΚΕΔΕ 
δεν πρέπει να θυμίζει μικρή Βουλή».

Λ. Κυρίζογλου
Αναμένουμε ειλικρινή διάλογο για  μια σύγχρονη και λειτουργική Αυτοδιοίκηση

Γ. Μπουτάρης
Επιτακτικά αναγκαία η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση
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Με την αναγνώριση ότι, «η κοι-
νωνία έχει οδηγηθεί τόσο μα-
κριά από τη φυσική της ισορ-

ροπία σε ότι αφορά στην εργασία, την 
κοινωνική ομοιογένεια, την ισότητα, 
την παραγωγικότητα, τις αγορές, που η 
επιστροφή στην κανονικότητα έχει κό-
στος, τόσο πολιτικό, αλλά και σε όρους 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, 
ελπίδας και προοπτικής», ξεκίνησε το 
χαιρετισμό του στο Τακτικό Συνέδριο 
της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας,Κώστας Αγορα-
στός.
Και τόνισε ότι, «έχουμε ιστορικό χρέος 
να κάνουμε όλοι ότι περνάει από το χέρι 
μας για τους συνανθρώπους μας».
Απευθυνόμενος στους δημάρχους, είπε 
ότι αυτά που συνδέουν  και ενδυναμώ-
νουν, την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθ-
μού, είναι η ενότητα, η συνεργασία, η 
ειλικρίνεια, η κυριολεξία. 
«Έχουμε και το έχουμε αποδείξει, ότι 
μαζί στο ίδιο μετερίζι μπορούμε όχι 
απλά να δίνουμε,  αλλά και να κερδί-
ζουμε μάχες».
«Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες και 
στον κοινό μας αγώνα δεν προχώρησε 

τελικά το σχέδιο της κυβέρνησης να 
τοποθετήσει Διοικητικούς Γραμματείς 
στην Αυτοδιοίκηση, ένα σχέδιο το οποίο 
στην πράξη και με κατάλληλες αλλαγές 
στο εκλογικό σύστημα, θα μπορούσε να 
καταργήσει την αυτοτέλεια της Αυτοδι-
οίκησης και ταυτόχρονα να γραφειο-
κρατικοποιήσει τη δυναμική της. Και να 
πάμε σε μια ελεγχόμενη δημοκρατική 
Αυτοδιοίκηση», Μιλώντας για τον προ-
ϋπολογισμό το 2017, είπε ότι για άλλη 
μια φορά θέτει ένα ασφυκτικό πλαίσιο 
στη χρηματοδότηση της λειτουργίας της 
Αυτοδιοίκησης.
Ενώ η  Αυτοδιοίκηση, τόνισε, επιτε-
λεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο  στα 
χρόνια της κρίσης, είναι αυτή που κυρί-
ως στηρίζει και κρατά όρθια την κοινω-
νία και τη συνοχή της,  καλύπτει και το 
έλλειμμα του κεντρικού κράτους στην 
κοινωνική πολιτική, αυτό δεν αποτυ-
πώνεται στο νέο προϋπολογισμό, όπως 
φυσικά δεν αποτυπωνόταν και στους 
προηγούμενους.
Πρόσθεσε επιπλέον ότι όλα αυτά τα 
χρόνια, η Τ.Α.,  ανέλαβε  πολλές αρμο-
διότητες χωρίς τους αντίστοιχους πό-
ρους, και όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί 

βασικό αναπτυξιακό πυλώνα.
Για την μεταρρύθμιση στον Καλλικράτη 
ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, σημείωσε ότι 
«εμείς έχουμε ανταποκριθεί  θετικά 
στο διάλογο με στόχο την αναθεώρηση 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
Αυτοδιοίκηση, έχοντας  ξεκαθαρίσει 
εκ των προτέρων ότι συμφωνούμε στη 
βελτίωση του Καλλικράτη στην κατεύ-
θυνση της ολοκλήρωσης της διοικητι-
κής μεταρρύθμισης της χώρας και της 
άρσης των στρεβλώσεων που διατυπώ-
θηκαν και διαπιστώθηκαν στη μέχρι σή-
μερα εφαρμογή του.
Σημείωσε εμφατικά όμως ότι για να 
είναι πραγματική μεταρρύθμιση και να 
αποδειχθεί αποτελεσματική, πρέπει να 
εκπονηθεί από το αρμόδιο υπουργείο, 
μελέτη αξιολόγησης της υφιστάμενης 
κατάσταση,  τόσο για τις θεσμικές όσο 
και για τις οικονομικές παραμέτρους.
Επιπλέον ανέφερε ότι πρέπει το υπουρ-
γείο να εξειδικεύσει τους άξονες 
μεταρρύθμισης,  που πρέπει να συ-
νοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδι-
άγραμμα, αποτιμήσεις και δεσμεύσεις 
για το κόστος της επιχειρούμενης αλ-
λαγής, αλλά και από που θα καλυφθεί 

και το πόσο προσωπικό χρειάζεται για 
την εφαρμογή του. «Διαφορετικά, ελλο-
χεύει ο κίνδυνος, παρά τις όποιες κα-
λές προθέσεις, δεν αμφισβητούμε τις 
προθέσεις κανενός, να δημιουργηθούν 
περισσότερα προβλήματα από όσα ήδη 
υπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της συνερ-
γασίας μεταξύ των Δήμων και των 
Περιφερειών  προκειμένου να 

ενισχυθεί η ενιαία στάση τους  απένα-
ντι σε όλους όσους καταβάλλουν προ-
σπάθειες να υποβαθμίσουν τον θεσμό 
της  Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ο Α. Τζι-
τζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

«Μπροστά μας, είπε,  έχουμε πολλά και 
μείζονα ζητήματα. Από τον προϋπολο-
γισμό του 2017 και τη νέα κυβερνητική 
επιδρομή σε Δήμους και Περιφέρει-
ες, με νέες περικοπές, μέχρι το προ-
σφυγικό. Όπου η κυβέρνηση δεν έχει 
αποδεδειγμένα πλέον ούτε την ετοιμό-
τητα, ούτε την ικανότητα φοβάμαι, να 
διαχειριστεί τόσο την υπάρχουσα κακή 
κατάσταση, όσο και τον υπαρκτό κίν-
δυνο που ελλοχεύει, για μια νέα, ίσως 
μεγαλύτερη κρίση, μεγαλύτερη προ-
σφυγική κρίση, εφόσον καταρρεύσει 

η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Τουρκίας».

Αναφερόμενος  στη Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των 
αλλαγών που θέλει να κάνει, «καθώς 
κανείς, ακόμη και σήμερα, δεν γνωρί-
ζει πού θέλει να το πάει.Σκοπεύει να 
φέρει αρμοδιότητες και πόρους στις 
Περιφέρειες και τους Δήμους; Σκο-
πεύει να κάνει το επόμενο βήμα της 
ουσιαστικής, οικονομικής και θεσμι-
κής αυτοτέλειας και της διοικητικής 
ανεξαρτησίας της Αυτοδιοίκησης;». 
Ζήτησε να προχωρήσει η φορολογική 
αποκέντρωση, ώστε να έχουν τα έσοδά 
τους οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και 
να μην κρέμονται κάθε χρόνο από τον 
κρατικό προϋπολογισμό καθώς και να 
αποδοθεί στις περιφέρειες αρμοδιότη-
τες μεγάλων έργων και υποδομών. 
Αναφορικά με το εκλογικό σύστημα τά-

χθηκε κατά της εισαγωγής της απλής 
αναλογικής για την εκλογή των τοπι-
κών αρχών, που «υπονομεύει την ουσι-
αστική συνεργασία και συνεννόηση στο 
προσκήνιο και επιβάλει το αλισβερίσι 
στο παρασκήνιο».
Αναφορικά με τη συνεργασία των δύο 
βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημεί-
ωσε ότι  «το κλειδί για όλα όσα έχουμε 
πετύχει και όλα όσα έχουμε να κάνου-
με στο μέλλον, είναι αναμφίβολα η συ-
νεργασία. Η Τοπική και η Περιφερεια-
κή Αυτοδιοίκηση είναι δύο θεσμοί που 
πρέπει να λειτουργούν, να διεκδικούν 
και να ενεργούν ενωμένοι, με ενιαία 
αντίληψη για τα ζητήματα, με κοινή 
δράση, για να λύνουμε τα προβλήμα-
τα της καθημερινότητας, αλλά και για 
να υλοποιούμε τελικά τα μεγάλα έργα 
υποδομών. Με ενιαία στάση απέναντι 
στις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνη-
σης που, σήμερα τουλάχιστον, υπονο-
μεύουν την Αυτοδιοίκηση». 

Κ. Αγοραστός
Χρειάζεται μελέτη αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης για αποτελεσματική
μεταρρύθμιση

Απ. Τζιτζικώστας
 Αναγκαία η ενίσχυση συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών 
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Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, 
στην Ελλάδα συγκεντρώνο-
νται οι περισσότερες προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην 
Ευρώπη, σημείωσε εμφατικά ο Γε-
νικός Γραμματέας του Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφε-
ρειών- CEMR, για να προσθέσει 
ότι δεν μπορεί να τονίσει αρκετά, 
το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος 
τόσο των περιφερειαρχών όσο και 
των δημάρχων της χώρας, στην 
επίλυση της κρίσης.
Προσπαθούν, σημείωσε, να προω-
θήσουν λύσεις σε καίρια ζητήματα 
όπως για παράδειγμα η προσφυγι-
κή κρίση, κυρίως στα νησιά. Αλλά 
και να συνεργαστούν με την κοινω-
νία των πολιτών και τους φορείς, 
για να αντιμετωπίσουν προβλήμα-
τα όπως η ανεργία και η μείωση 
των εισοδημάτων.
Το παράδειγμα που δίνει η Ελλάδα 
σ’ αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό 

για μας, τόνισε ο κ. Vallier. Και η 
συνεργασία με τους ομολόγους 
στην Ευρώπη είναι θετικής σημα-
σίας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δήμων και 
Περιφερειών, θα συνεργάζεται 
στενά για την επίλυση θεμάτων και 
τη στήριξη των λύσεων.
Μιλώντας για την Ελλάδα ως λί-
κνο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε 
στην τοπική Δημοκρατία και την 
ιδιαίτερη θέση που αυτή κατέχει, 
για να προσθέσει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Δήμων και Περιφερει-
ών στηρίζει την τοπική Δημοκρατία 
και την  ενδυνάμωση των Δήμων 
και των Περιφερειών της Ευρώ-
πης.

«Από το 2011 έως σήμε-
ρα έχω δει συνολικά 
δώδεκα διαφορετι-

κούς Υπουργούς Εσωτερικών, 
κατά μέσο όρο έναν το εξάμηνο, 
μπορεί κάποιος με τον τρόπο αυτό 
να συζητήσει στρατηγικά για την 
πόλη;» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Γιώργος Καμίνης, από το βήμα 
του ετήσιου τακτικού συνεδρίου 
της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας, που πραγματοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη. 
Το συνέδριό μας, ανέφερε ο κ. 
Καμίνης, οφείλει «να αποτελέσει 
την απαρχή μιας ενωμένης προ-
σπάθειας εκ μέρους όλων των αι-
ρετών για να διεκδικήσουμε από 
την κεντρική κυβέρνηση όλα όσα 
οφείλει, όχι σε εμάς, αλλά στους 
πολίτες που μας έχουν εκλέξει για 
να τους εκπροσωπούμε».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε 
το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου 
στον αντίποδα της πολιτικής ρευ-
στότητας τις τελευταίες δεκαετίες, 
βρίσκεται μια ισχυρή περιφερεια-
κή και τοπική αυτοδιοίκηση, που 
εξασφαλίζει σταθερότητα και συ-
νέχεια. «Για τον λόγο αυτό αντιτί-
θεμαι σε σχέδια απλής αναλογικής 
στους δήμους, που δεν πρέπει να 
γίνουν νέα εστία ρευστότητας αλλά 
σταθερότητας» τόνισε ο Δήμαρχος 
Αθηναίων.
«Κάθε χρόνο ζητούνται από τους 
δήμους όλο και περισσότερες ευ-

θύνες και κάθε χρόνος μας βρίσκει 
στο σημείο μηδέν των απαιτούμε-
νων μεταρρυθμίσεων» επισήμανε 
ο κ. Καμίνης τονίζοντας την ανά-
γκη απλούστευσης των διαδικασι-
ών, οικονομικής αυτονομίας μέσω 
της μεταφοράς του φόρου ακινή-
των στους δήμους και δυνατότητα 
λήψης αποφάσεων για το προσω-
πικό.
«Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα 
να επιβραβεύουμε τους καλούς 
υπαλλήλους αλλά και να παίρνου-
με αποφάσεις για τους κακούς 
και ασυνεπείς» είπε στην ομιλία 
του ο κ. Καμίνης, προσθέτοντας: 
«Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά 
δυσχερή συγκυρία. Η παρατεινό-
μενη κρίση δοκιμάζει τις ζωές και 
τις αντοχές μας σχεδόν σε όλα τα 
πεδία της καθημερινότητας, οι-
κονομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Το 

προσφυγικό αποδείχθηκε – όπως 
αρχικά είχαμε προβλέψει ένα πρό-
βλημα που ήρθε για να μείνει και 
οι δήμοι, δεν πρέπει να δείχνουν 
φοβικότητα, και να δείξουν στις 
τοπικές κοινωνίες τα οφέλη που 
θα  μπορούσαν να έχουν τα προ-
γράμματα αλλά και την ένταξη των 
προσφύγων στην κοινωνία» τόνισε 
ο κ. Καμίνης.
«Διανύουμε μια εποχή όπου πα-
γκοσμίως ο ρόλος των πόλεων 
αναβαθμίζεται και οι πόλεις γίνο-
νται ενεργοί και δυναμικοί παίκτες 
στην διαμόρφωση της πολιτικής 
ατζέντας. Πρέπει να προβάλλουμε 
τις εμπειρίες, την καινοτομία, τις 
επιδιώξεις και τα οράματά μας. Εί-
ναι μια εξέλιξη που δεν πρέπει να 
χάσουμε με τίποτα» είπε καταλή-
γοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος 
Αθηναίων.

Ο  Πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου 
Α. Κιτρομηλίδης υπο-

γράμμισε ότι είναι σημαντικό 
να υπάρξει ενδυνάμωση του 
θεσμού της Αυτοδιοίκησης. 
Οι πολίτες, σημείωσε ότι  εί-
ναι ανάγκη  να έχουν ίσες 
ευκαιρίες και να έχουν τη δυ-
νατότητα μέσα από την αυτο-

διοίκηση να αναλαμβάνουν θέσεις που θα βελτιώνουν 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος της κατεχό-
μενης Μόρφου- εκ-
πρόσωπος Ένωσης 

Δήμων Μόρφου, Χαράλαμπος 
Πίττας, μίλησε για συνεργα-
σία προς όφελος της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης Ελλάδας 
- Κύπρου. Υποστήριξε επίσης 
πως «σήμερα και όχι αύριο 
επιβάλλεται να απαντηθούν 

τα ερωτήματα που απομακρύνουν τον κόσμο από τις 
αρχές του τόπου και από αυτούς που βρίσκονται στο 
πηδάλιο της Αυτοδιοίκησης». Ο κ. Πίττας αναφέρθη-
κε και στο Κυπριακό λέγοντας πως «είμαστε έτοιμοι 
για μια δίκαιη λύση. Για έναν έντιμο, ακόμη και οδυ-
νηρό συμβιβασμό με την άλλη πλευρά. Όμως δεν θα 
δεχτούμε την υποδούλωση και τον εξευτελισμό. Το 
χρωστάμε σε αυτούς που χάθηκαν».

Ο πρόεδρος του Δικτύ-
ου Αιρετών Ευρώπης 
Γιώργος Κοντορίνης, 

υπογράμμισε ότι μέσα από το 
Δίκτυο εκπροσωπείται και ένα 
κομμάτι της ελληνικής ομογέ-
νειας. Στη συνέχεια ανέφερε 
ότι μέσα από την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων του δι-
κτύου επιτυγχάνεται και η 

προώθηση σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τη 
χώρα μας. Ο Γ. Κοντορίνης συμπλήρωσε ότι η ΚΕΔΕ 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του Δικτύου Αιρετών 
Ευρώπη . Το μήνυμα που φέρνουμε από την Ευρώπη 
είναι το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι θα βγούμε από τις 
δυσκολίες και μέσα από τη συνεργασία θα καταφέρου-
με να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον.

Fr. Vallier Γενικός Γραμματέας CEMR

Σημαντικός ο ρόλος δήμων και περιφερειών στην επίλυση της κρίσης

Γ. Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων
Πως να χαραχθεί στρατηγική για τις πόλεις, όταν από το 2011 έχουν περάσει 12 υπουργοί Εσωτερικών;

Α. Κιτρομηλίδης
Αναγκαία η ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης

Χ. Πίττας
Συνεργασία προς όφελος  
της Τ.Α. Ελλάδας - Κύπρου

Γ. Κοντορίνης
Το Δίκτυο Αιρετών Ευρώπης προωθεί 
σημαντικά θέματα της χώρας



Τ
ο σημαντικό κοινωνικό έργο 
που επιτελεί ο φιλανθρωπικός 
οργανισμός «Αποστολή» της Ιε-

ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συ-
νεργασία με τους Δήμους περιέγρα-
ψε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιε-
ρώνυμος Β’ στην ομιλία του με τίτλο 
«Εξουσία και Διακονία-Συγκλίσεις 
και Αποκλίσεις» που απηύθυνε στο 
ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ 
που ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες 
του στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα ο Αρχιεπίσκοπος ανέ-
φερε πως στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών λειτουργούν από την Εκ-

κλησία, μεταξύ άλλων, 13 γηροκο-
μεία, 5 Στέγες φιλοξενίας αστέγων, 
3 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, το Κέ-
ντρο Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δύο Κοινω-
νικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Φροντι-
στήρια και πολλές ακόμα δομές και 
προγράμματα. 
Παράλληλα, όπως ανέφερε, σε συ-
νεργασία με τούς δήμους λειτουρ-
γούν κοινωνικά παντοπωλεία και 
κοινωνικά ιατρεία. Ιδιαίτερη μνεία 
έκανε στην πολύ γόνιμη συνεργασία 
της Εκκλησίας με τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθηνών, όπου περισσότεροι από 
400 εθελοντές ιατροί παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στο ιατρείο της κοι-
νωνικής αποστολής.
Μετά την ομιλία του Αρχιεπισκόπου 
οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσίαση του 
έργου του Φιλανθρωπικού Οργανι-
σμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αθηνών σε συνεργασία 
με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ προσέφερε 
στον Αρχιεπίσκοπο ως συμβολικό 
δώρο μία εικόνα  με τον Καλό Σα-
μαρείτη.
Από την πλευρά του ο Μακαριότατος 
δώρισε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ μια 
εικόνα του Απ. Παύλου. 
Ακολούθως μετά από ομόφωνη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος αλλά και της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών πραγματοποιήθηκε 
η υπογραφή  συμφώνου συνεργασί-
ας μεταξύ του Προέδρου της  ΚΕΔΕ 
Γ. Πατούλη με τον Γενικό Διευθυντή 
της οργάνωσης Αποστολή της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κ. Δήμτσα.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης 
τόνισε πως με την υπογραφή του 
συμφώνου ενδυναμώνεται ακόμη 
περισσότερο η αγαστή συνεργασία 
της  Αυτοδιοίκησης με την εκκλησία, 
με στόχο την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων που έχουν προκύψει από 
την οικονομική κρίση αλλά την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την ανα-
κούφιση των πολιτών. «Το ανθρω-
πιστικό έργο που ξεκινήσαμε με την 
Αποστολή θα συνεχιστεί» τόνισε ο κ. 
Πατούλης και πρόσθεσε πως για την 
Αυτοδιοίκηση είναι προτεραιότητα 
η συμπαράσταση και η στήριξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Στο σημαντικό κοινωνικό έργο της 
«Αποστολής» αναφέρθηκε ο Γενικός 
Διευθυντής της Οργάνωσης Κ. Δήμ-
τσας, εστιάζοντας στην υποστήριξη 
των πολιτών στον τομέα της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, κυρί-
ως στις ακριτικές περιοχές.

Τ
η βούληση των ΗΠΑ να έχουν 
μια στενή σχέση και συνεργα-
σία με την Ελλάδα και τον ελ-

ληνικό λαό μετέφερε ο σύμβουλος 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
του Αμερικανού Προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ Γ. Παπαδόπουλος, κατά 
τη διάρκεια του χαιρετισμού του στο 
Ετήσιο Τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. 
Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε 
ότι «οι ΗΠΑ προσβλέπουν σε μια 

στενή σχέση με την Ελλάδα και τον 
ελληνικό λαό» και συμπλήρωσε ότι 
 η ελληνοαμερικανική κοινότητα θα 
αποτελέσει «γέφυρα ανάμεσα στις 
ΗΠΑ και τον ελληνισμό της Ελλά-
δας και της Κύπρου. Ο ελληνισμός 
μεγαλούργησε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του κόσμου. Η ελεύθερη 
οικονομία και η δημοκρατία, επι-
τρέπουν στους Έλληνες να προο-

δεύσουν. Το μέλλον της Ελλάδας θα 
είναι λαμπρό, στηριζόμενο σε αυτές 
τις αξίες». 
Κλείνοντας το χαιρετισμό του τόνι-
σε: «Η Ελλάδα και η Αμερική, ήταν, 
είναι και θα παραμείνουν φίλοι και 
σύμμαχοι». 
Στη συνέχεια  ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γ. Πατούλης του έδωσε ένα συμβο-
λικό δώρο. Την ειδική έκδοση του 
Νόμου περί συστάσεως των Δήμων.

Γ. Πατούλης 
Το ανθρωπιστικό έργο που ξεκινήσαμε με την Αποστολή θα συνεχιστεί 
για την ανακούφιση των πολιτών

Γ. Παπαδόπουλος
 Η Ελλάδα και η Αμερική ήταν, είναι και θα παραμείνουν φίλοι και σύμμαχοι

Αναλυτικά οι ομιλίες και οι εισηγήσεις στα site

www.kedke.gr   και   www.localit.gr

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’ και του Διευθυντή του Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κ. Δήμτσα


