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Η Αυτοδιοίκηση δεν συζητά αλλαγή εκλογικού 
συστήματος αν δεν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση

Η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να 

νομοθετεί ερήμην 
της Αυτοδιοίκησης

Γ. Πατούλης:

Νέες αντιδράσεις πυροδότησε κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ το θέμα 

της αλλαγής του εκλογικού νόμου με την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής στην εκλογή των τοπικών αρχών που προωθεί η κυ-
βέρνηση στο πλαίσιο της αλλαγής του Καλλικράτη.
Η ΚΕΔΕ έχει ήδη διαμηνύσει στην κυβέρνηση και με το συνέ-
δριο του Βόλου αλλά και με την προχθεσινή τοποθέτηση του 
προέδρου της Γ. Πατούλη στο συνέδριο, ότι αποτελεί «κόκκινη 
γραμμή» η εφαρμογή της απλής αναλογικής αν πρώτα δεν ολο-
κληρωθεί η μεταρρύθμιση.
Αφορμή στάθηκε η αναφορά του γενικού γραμματέα του υπουρ-
γείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι «η κα-
θιέρωση της απλής αναλογικής θα προχωρήσει μαζί με την με-
ταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης γιατί είναι κεντρικό θέμα της», 
χαρακτηρίζοντας μάλιστα «μεθοδολογικά  και πολιτικά λάθος» 
την  «κόκκινη γραμμή» της ΚΕΔΕ, γιατί «η Δημοκρατία δεν είναι 
θέμα παρεμπίπτον και παραπληρωματικό αλλά κεντρικό ζήτημα 
της μεταρρύθμισης».
Απαντώντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υπογράμμισε ότι και η Αυ-
τοδιοίκηση επιμένει στις δικές της «κόκκινες γραμμές» και  δε 
συζητά καμία αλλαγή στο σύστημα εκλογής δημάρχων και δη-
μοτικών συμβούλων, αν δεν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 
«Πρώτα θα λυθούν τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν 
τους δήμους και δυσχεραίνουν την καθημερινή τους λειτουρ-
γία και μετά θα συζητήσουμε το εκλογικό σύστημα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισημαίνοντας ότι η 
μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη.  Σε κάθε περίπτωση το συνέδριο με τις σημερινές απο-
φάσεις αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη θέση  της Αυτοδιοί-
κησης, για το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου.
Σχετικά με τις αναφορές της υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Ολ. Γεροβασίλη για την κινητικότητα, ο Γ. Πατούλης 
τόνισε σε κατηγορηματικούς τόνους ότι δεν μπορούμε να μιλά-
με για μεταρρύθμιση από τη μία και από την άλλη η κυβέρνηση 
να αποφασίζει ερήμην της Αυτοδιοίκησης.  
«Δεν μπορεί ο δήμαρχος να μην έχει κανένα λόγο» σχολίασε 
χαρακτηριστικά και εστίασε στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι μικροί ορεινοί, νησιωτικοί και απομακρυσμένοι δή-
μοι που έχουν αποψιλωθεί με ντροπιαστικό το παράδειγμα του 
δήμου Κάσου, όπου πλέον δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος».
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Στον αναπτυξιακό ρόλο των δήμων 
αναφέρθηκε ο α΄ αντιπρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης τονίζο-

ντας τόσο οι Δήμοι όσο και οι Περιφέ-
ρειες μπορούν και πρέπει να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση πα-
ραγωγικών επενδύσεων που αξιοποι-
ούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε 
περιοχής και τελικά την Τοπική και την 
Περιφερειακή Ανάπτυξης.
Περιγράφοντας τις αναπτυξιακές αρμο-
διότητες των δήμων ανέφερε τους εξής 
τομείς: 
•  στον τομέα της Ανάπτυξης, όπως είναι 

η προστασία και αξιοποίηση των τοπι-
κών φυσικών πόρων, η προστασία και 
ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής 
παραγωγής, η κατασκευή και συντή-
ρηση των δικτύων και των έργων τε-
χνικής υποδομής 

•  στον τομέα της Πολεοδομίας και του 
Περιβάλλοντος, όπως είναι η προστα-
σία και αναβάθμιση του φυσικού και 
του δομημένου περιβάλλοντος, η δια-
χείριση των υδάτινων πόρων, η εφαρ-
μογή τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, 
η ανάπλαση υποβαθμισμένων περιο-
χών, η διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων, 

•  στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και της 
Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων, 
όπως είναι η εξασφάλιση και διαρκής 
βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών 
υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, 

•  στον τομέα της Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης, όπως είναι η 
ίδρυση και λειτουργία παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων 
ανοιχτής περίθαλψης ηλικιωμένων και 
δημοτικών κέντρων υγείας, ο σχεδια-
σμός και η εφαρμογή προγραμμάτων 
για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 

η εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας 
υγιεινής, 

στον τομέα της Παιδείας, του Πολιτισμού 
και του Αθλητισμού, όπως είναι η κατα-
σκευή και συντήρηση των σχολείων της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, η ίδρυση και λειτουργία 
βιβλιοθηκών. 
Ωστόσο σημείωσε ότι οι αρμοδιότητες 
αυτές δεν αρκούν και ότι χρειάζεται η 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των επιπέδων της Διοίκησης και της 
Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, χρειάζονται 
οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κανο-
νιστικού πλαισίου και η οργάνωση και 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση των Δήμων. 
«Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο κ. Καφα-
ντάρης, είναι αναγκαία η αλλαγή των 
διατάξεων που αφορούν τον «Δημο-
κρατικό Προγραμματισμό», η σύνδεση 
του αναπτυξιακού προγραμματισμού με 
τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό και η βελτίωση του κανονι-
στικού πλαισίου για την εκπόνηση και 
εφαρμογή των πενταετών και των ετήσι-
ων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων. Απαιτείται η διασφάλιση διακρι-
τών κατηγοριών δράσης με δικαιούχους 
τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά και τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, ο συνολικός 
προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ. Πρέπει να 
δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο 
πρόγραμμα» που θα χρηματοδοτήσει τα 
προγράμματα και τα έργα τοπικής ανά-
πτυξης. Στην εξειδίκευση και την παρα-
κολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω 
κατηγοριών δράσης του ΕΣΠΑ μπορούν 
να συμβάλουν αποτελεσματικά οι Πε-
ριφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ). 

Ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι κα-
θοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος των 
μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων 
στην τοπική ανάπτυξη του τόπου τους 
και για το λόγο αυτό χρειάζεται να ενι-
σχυθεί η διοικητική ικανότητά τους (με 
προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβου-
λευτική υποστήριξη). 
Εφόσον διασφαλιστούν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, σημείωσε,  μπορεί να 
διευρυνθεί ο σημερινός αναπτυξιακός 
ρόλος του Δήμου και στις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 
•  στην ανάπτυξη της περιοχής του ως 

Έξυπνης Πόλης (Smart City) και στην 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, 
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, 

•  στην αξιοποίηση της δημόσιας περι-
ουσίας και ειδικότερα της δημοτικής 
περιουσίας για την προσέλκυση ιδιω-
τικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και 
των εργαλείων συνεργασίας δημόσι-
ου–ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις δη-
μόσιου–ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις 
παραχώρησης κλπ), 

•  στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της 
περιοχής, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και 
την προώθηση των εξαγωγών, με αξιο-
ποίηση και ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος Ανάδειξης της Ταυτότητας 
της Πόλης (City Branding), 

•  στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθη-
σης της κοινωνικής οικονομίας, 

•  στη διασφάλιση των τεχνικών και των 
κοινωνικών υποδομών και προγραμ-
μάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες 
εγκατάστασης των νέων επιχειρήσεων, 

•  στην εφαρμογή προγραμμάτων προώ-
θησης της απασχόλησης και προγραμ-
μάτων ενίσχυσης του εισοδήματος των 
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

•  στην ανάδειξη των μνημείων και της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περι-
οχής, την επανάχρηση εγκαταλελειμ-
μένων κτιρίων με αθλητικές και πολι-
τιστικές χρήσεις και την ανάδειξη των 
στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι αναγκαία προϋπό-
θεση για την ενίσχυση του αναπτυξιακού 
ρόλου των Δήμων είναι: α) η οργάνωση 
και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 
υπηρεσιών τους και β) η διασφάλιση της 
οικονομικής αυτοτέλειας και η διεύρυν-
ση των χρηματοδοτικών πόρων τους. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να συνδεθεί ο 
αναπτυξιακός προγραμματισμός με τον 
χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχε-
διασμό και να βελτιωθεί το κανονιστικό 

πλαίσιο για την εκπόνηση και εφαρμογή 
των πενταετών και των ετήσιων Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων. 
Ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα έργα και 
οι δράσεις τοπικής ανάπτυξης των 
Δήμων χρειάζονται και χρηματοδοτι-
κά εργαλεία, με βασικότερο τη χρη-
ματοδότηση έργων και δράσεων των 
δήμων από όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020.  
Για το λόγο αυτό είπε ότι η Αυτοδιοίκη-
ση απαιτεί να διασφαλιστούν διακριτές 
κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους 
Δήμους σε όλα τα Τομεακά και τα Περι-
φερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014–2020, ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, ώστε να δη-
μιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο» 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αυτό θα 
πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί:
•  με επιχορήγηση, από το Εθνικό Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
•  με απόδοση των «παρακρατηθέντων» 

πόρων των Δήμων των προηγούμενων 
ετών 2009 - 2017, 

•  με δανειοδότηση από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων και την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Επίσης, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί 
νομικά και επιχειρησιακά η δυνατότη-
τα έκδοσης Δημοτικών Αναπτυξιακών 
Ομολόγων για τη χρηματοδότηση αυτών 
των τεχνικών υποδομών, εφόσον δια-
σφαλιστεί η ανταποδοτικότητά τους. 
Παράλληλα, πρότεινε οι Περιφέρειες 
να αναλάβουν τις αρμοδιότητες προώ-
θησης, έγκρισης και υποστήριξης των 
ιδιωτικών επενδύσεων περιφερειακής 
σημασίας και η Κυβέρνηση τον εποπτι-
κό ρόλο για την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια στις διαδικασίες υποδοχής 
και έγκρισης των επενδύσεων. 
Ο Δήμος της περιοχής που πραγματο-
ποιούνται οι επενδύσεις πρέπει να δια-
τυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για τη 
χωροθέτηση των Επιχειρηματικών Πάρ-
κων και να γνωμοδοτεί για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ση-
μαντικής επένδυσης. 
Ταυτόχρονα χρειάζεται η θεσμοθέτηση 
της διαδικασίας άμεσης και δεσμευτι-
κής προέγκρισης των επενδύσεων, που 
θα απελευθερώσει τη διαδικασία συμ-
μετοχής της επένδυσης στα χρηματοδο-
τικά εργαλεία και την επεξεργασία ενός 
ενιαίου πλαισίου υποχρεώσεων που θα 
υπογράφεται και θα τηρείται από κάθε 
επενδυτή. 

Δ. Καφαντάρης A΄ Aντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Οι προτάσεις μας για τον αναπτυξιακό ρόλο των δήμων σε μια σύγχρονη Ελλάδα
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Η δρομολογούμενη μεταρρύθμιση 
δεν  πρέπει να αφορά μόνο την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ 

βαθμού αλλά ολόκληρο το διοικητικό 
σύστημα της χώρας μας, τόνισε ο α΄ 
αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Καρα-
γιάννης, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο 
να προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική 
συνεργασία όλων των Υπουργείων, του 
συνόλου της Κυβέρνησης, με τα συλλο-
γικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία 
μια νέα αρχιτεκτονική του διοικητικού 
συστήματος, με την επανα–οριοθέτηση 
των αρμοδιοτήτων που θα συνοδεύεται 
από τους αντίστοιχους οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους.

Σε ότι αφορά στην καταστατική θέση 
των αιρετών ο κ. Καραγιάννης τόνισε 
ζήτησε:
•  Να τροποποιηθεί το εδ. Β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 
•  Να επανεξετασθεί το καθεστώς του 

Ν.1608/1950 «περί αυξήσεων των ποι-
νών για αδικήματα κατά του Δημοσίου 
ή ΝΠΔΔ». 

•  Να επανεξετασθεί το θέμα της ιδιά-
ζουσας δωσιδικίας.

•  Να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 
20 του Ν. 4387/2016 που αφορά στην 
περικοπή στο 100% της σύνταξης του 
συνταξιούχου - αιρετού, για όσο χρο-
νικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα 
του αιρετού. 

•  Να επαναφερθεί η  διάταξη για την 
αποζημίωση των αιρετών για τη συμ-
μετοχή τους στις συνεδριάσεις. 

•  Να διασφαλιστεί η χορήγηση άδειας 
στους αιρετούς – δημοσίους υπαλ-
λήλους για τη συμμετοχή τους στις 
επιτροπές που προβλέπει ο νόμος του 
Καλλικράτη.

Αναφορικά με το εκλογικό σύστημα ο 
κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι μέχρι σή-
μερα, δεν έχει παρουσιαστεί ολοκλη-
ρωμένη πρόταση, συμπληρώνοντας ότι 
η  ΚΕΔΕ διαφωνεί με την αλλαγή του 
εκλογικού νόμου, διότι δεν  διασφαλί-
ζεται με κανέναν τρόπο ότι οι Δήμαρχοι 
που θα εκλέγονται από τους πολίτες, θα 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το 
πρόγραμμά τους και να ασκούν διοίκη-
ση στην πράξη, αμφισβητείται  το δημο-
κρατικό δικαίωμα της πλειοψηφίας των 
τοπικών κοινωνιών να αποφασίζουν για 
το μέλλον τους και το εκχωρεί σταδια-
κά στις κοινωνικές μειοψηφίες. Και σε 
κάθε περίπτωση  η ΚΕΔΕ δεν συζητά 
την αλλαγή του εκλογικού συστήματος 

πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος για τη με-
ταρρύθμιση του Κράτους.
Ο κ. Καραγιάννης τόνισε την ανάγκη 
επανεξέτασης του  θεσμικού πλαισίου 
Ελέγχου και Εποπτείας των ΟΤΑ  και 
συμπλήρωσε ότι η ΚΕΔΕ θέλει τους 
ελέγχους αλλά όχι με εκ των προτέρων 
καχυποψία σε βάρος των αιρετών.
Για την εποπτεία των ΟΤΑ τόνισε ότι 
είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί η 
προβλεπόμενη από τον «Καλλικράτη» 
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, 
να εισαχθεί ο εσωτερικός  έλεγχος 
στους μεσαίους και μεγάλους Δήμους 
(με βάση κριτήρια εσόδων και πληθυ-
σμού), ο οποίος θα λειτουργεί μέσα σε 
ένα κοινά αποδεκτό κανονιστικό πλαί-
σιο και με Πρόγραμμα υποστήριξης των 
Δήμων για την εφαρμογή του. 

Τέλος για την κινητικότητα επανέλαβε 
τη θέση της ΚΕΔΕ ότι δηλαδή η κινη-
τικότητα των δημοτικών υπαλλήλων να 
υλοποιείται μόνο έπειτα από τη σύμφω-
νη γνώμη των Δημάρχων και όχι απλώς 
τη γνώμη τους. 
«Η πρόταση αυτή, τόνισε,  απορρίφθηκε 
γιατί όπως απάντησε η Υπουργός Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης κατά τη διάρ-
κεια της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης στη Βουλή, είναι αντίθετη στη φι-
λοσοφία του νομοσχεδίου, σύμφωνα με 
το οποίο όλα θα γίνονται ψηφιακά και 
χωρίς ενδιάμεσους. 
Είναι ξεκάθαρο ότι το μέτρο αυτό είναι 
αντίθετο στην αρχή της εγγύτητας και 
το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να 
αποφασίζουν για τον τόπο τους. Αντίθε-
το στις διατάξεις του Συντάγματος για 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
των Δήμων.
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την 
μείωση του προσωπικού των ΟΤΑ, τις 
μαζικές συνταξιοδοτήσεις και την απα-
γόρευση νέων προσλήψεων, οδηγεί 
στην αποψίλωση των υπηρεσιών και 
ιδιαίτερα των μικρών ορεινών και νη-
σιωτικών Δήμων». 
Αναφορικά με τα Ιδρύματα, Νομικά 
Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, ση-
μείωσε ότι επιτελούν με επάρκεια τον 
ρόλο που τους έχει ανατεθεί, έχοντας 
να αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλή-
ματα με αυτά των ΟΤΑ.
Οι Σύνδεσμοι Δήμων και κυρίως οι 
ΦΟΔΣΑ χρειάζονται βελτίωση του κα-
νονιστικού τους πλαισίου καθώς και ένα 
Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξής 
τους με σκοπό την αποτελεσματικότε-
ρη λειτουργία τους. Ιδιαίτερα απαιτείται 

τροποποίηση του κανονιστικού πλαισί-
ου συνδέσμων πανελλήνιας εμβέλειας 
όπως είναι ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματι-
κών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος λόγω της 
σύνθεσης των συλλογικών του οργάνων 
αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες. 
Γενικότερα, οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
κατ’ όνομα μόνο είναι επιχειρήσεις δι-
ότι δεν ασκούν πλέον επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ούτε λειτουργούν αντα-
γωνιστικά απέναντι στις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις. 
Για τη Διοικητική Υποστήριξη των 
ΟΤΑ ανέφερε ότι  σύμφωνα με τον Ν. 
3852/2010, μεταφέρθηκαν συγκροτη-
μένες δομές (πολεοδομίες, τεχνικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες προνοιακών επι-
δομάτων) στους Δήμους που ήταν χω-
ροθετημένες, ενώ μέσω του θεσμού της 
«Διοικητικής Υποστήριξης» επιχειρή-
θηκε να λυθεί το πρόβλημα υποστήρι-
ξης των υπόλοιπων Δήμων. Το γεγονός 
ότι η ρύθμιση ενός ζητήματος επιχειρη-
σιακού χαρακτήρα βασίστηκε μόνο σε 
νομικές διατάξεις, δημιουργεί σημαντι-
κά προβλήματα και δυσλειτουργίες:
•  Οι περισσότεροι Δήμοι που έχουν την 

υποχρέωση της διοικητικής υποστή-
ριξης άλλων Δήμων, δεν συνεχίζουν 
την παροχή της λόγω αντικειμενικής 
αδυναμίας των υπηρεσιών τους (έλ-
λειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδο-
τήσεων, απαγόρευσης προσλήψεων, 
μετατάξεων λόγω κινητικότητας)

•  Πολλοί Δήμοι δηλώνουν αδυναμία 

στην οργάνωση των δικών τους διοι-
κητικών δομών και άρα αδυναμία να 
αναλάβουν τις παραπάνω αρμοδιό-
τητες έως το τέλος του 2016, για οι-
κονομικούς λόγους αλλά και λόγους 
έλλειψης προσωπικού.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη μια εκ νέου 
ρύθμιση του ζητήματος που να περι-
λαμβάνει και έναν επιχειρησιακό σχε-
διασμό, πέρα από κανονιστικές  διατά-
ξεις. 
«Συμπερασματικά, κατέληξε ο κ. Κα-
ραγιάννης, πρέπει να επισημάνουμε ότι 
οι Δήμοι έχουν ήδη καταθέσει μέσω 
της ΚΕΔΕ συγκεκριμένες προτάσεις. 
Η προώθηση ενός νέου μοντέλου ορ-
γάνωσης της χώρας όπου θα δίνεται 
προτεραιότητα στο τοπικό επίπεδο με 
βάση της αρχές της εγγύτητας και της 
επικουρικότητας, η βελτίωση του θε-
σμικού πλαισίου, η προστασία της κατα-
στατικής θέσης των αιρετών, η απόδοση 
των προβλεπόμενων πόρων στους Δή-
μους, η πρόβλεψη ειδικού κονδυλίου 
για έργα Δήμων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
η απελευθέρωση των προσλήψεων για 
το προσωπικό των κοινωνικών δομών 
και των ανταποδοτικών υπηρεσιών και 
η δημιουργία του νέου «ΘΗΣΕΑ», ενός 
νέου τοπικού αναπτυξιακού προγράμ-
ματος που θα αφορά μόνο τους Δήμους 
για την ενίσχυση των τεχνικών υπηρε-
σιών τους και την τόνωση της απασχό-
λησης, αποτελούν τις βασικές γραμμές 
των διεκδικήσεων της αυτοδιοίκησης». 

Ι. Καραγιάννης B΄ Αντιπρόεδρος  ΚΕΔΕ

Η μεταρρύθμιση πρέπει να αφορά όλο το διοικητικό σύστημα της χώρας
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Όλοι αυτές τις μέρες μιλούν για ανά-
καμψη. Αλλά πώς θα επιτευχθεί 
αυτή η ανάκαμψη; 

Είναι προφανές ότι ανάκαμψη χωρίς 
επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Ιδιω-
τικές επενδύσεις ή Δημόσιες; 
Θα θέλαμε να προσελκύσουμε και ιδι-
ωτικές επενδύσεις. Αλλά οι ιδιωτικές 
επενδύσεις για να προσελκυστούν πρώ-
τον χρειάζονται υποδομές και επενδυτικό 
κλίμα και δεύτερον δεν προσελκύονται 
με capital control. 

Μπορούμε να έχουμε, με τη σημερινή 
δημοσιονομική κατάσταση, Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων που θα βοηθήσει 
στην ανάκαμψη της οικονομίας μας; 
Η απάντηση είναι και ναι και όχι.  
Ναι. Με έναν πολύ καλύτερο έλεγχο και 
διάρθρωση των δημόσιων οικονομικών 
μας. Με μία οικονομική πολιτική προ-
σανατολισμένη προς την ανάπτυξη θα 
μπορούσαμε να είχαμε ένα αξιοπρεπές 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που 
να προκαλεί γενναία αύξηση στις δημο-
τικές - δημόσιες επενδύσεις. 
Όχι. Γιατί μην αμφιβάλλουμε. Οι ανάγκες 
είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εκτός από τη 
διεκδίκηση μιας γενναίας αύξησης του 
ΠΔΕ, θα πρέπει να αναζητήσουμε πόρους 
και εναλλακτικές λύσεις για να χρηματο-

δοτήσουμε τις δημοτικές μας επενδύσεις. 

Στη σύντομη αυτή παρέμβαση μου, επι-
τρέψτε μου, να σας απασχολήσω σε δύο 
πολύ βασικά θέματα:  
Τι ρόλο παίζουν οι δημόσιες τοπικές 
επενδύσεις στο σημερινό ευρωπαϊκό 
αναπτυξιακό γίγνεσθαι και πως μπορεί να 
συγχρονιστεί η Ελληνική ΤΑ  
Πώς θα αξιοποιήσουμε τα «παρκαρισμέ-
να» και αναξιοποίητα πόσα του Πράσινου 
Ταμείου που ανήκουν στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση
Οι προσπάθειες ανάκαμψης από την 
κρίση της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι 
πολύ ισχνές και αναποτελεσματικές. Η 
σύγκριση των σχετικών, με τη μεγέθυνση 
μακροοικονομικών δεικτών, από όλους 
τους διεθνείς οργανισμούς,  δεν επιβε-
βαιώνουν απλώς την αισθητή απόσταση 
της ευρωπαϊκής οικονομίας από αυτήν 
των ΗΠΑ, αλλά προβλέπουν ότι η ανισό-
τητα αυτή θα συνεχιστεί. Για την αποφυ-
γή αυτής της δυσμενούς θέσης μία λύση 
υπάρχει, όπως έχει εντοπίσει και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση των επεν-
δύσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) εκτιμά ότι οι συνολικές σωρευτι-
κές ανάγκες της ΕΕ, για επενδύσεις σε 
υποδομές, θα μπορούσαν να φθάσουν, 
για την περίοδο μέχρι το 2020, έως και 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ. 
Όπως πολύ σωστά τονίζεται, σε σχετική 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 
δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες 
για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσμα-
τική μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, 
ιδιαίτερα σε λιγότερο ελκυστικές περιο-
χές και τομείς. Στις δημόσιες επενδύσεις 
καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σπουδαιό-
τητα και ο ρόλος των τοπικών δημόσιων 
επενδύσεων, στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν. 

Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις
έχουν επιπλέον πλεονεκτήματα

•  Είναι, λόγω του μεγέθους τους, ευέλι-
κτες,

•  παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό απορρο-
φητικότητας,

•  έχουν άμεσα αποτελέσματα στην αύξη-
ση της απασχόλησης και 

•  συμβάλλουν στην άμβλυνση των περι-
φερειακών ανισοτήτων. 

Αντίθετα, η πίεση και η μη υποστήριξη 
στις δημόσιες τοπικές επενδύσεις ση-
μαίνει μείωση των επενδύσεων, δημό-
σιων και ιδιωτικών, σε μακροπρόθεσμη 
βάση, η οποία μπορεί να έχει καταστρο-
φικές συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε υποδομές 
και υπηρεσίες (π.χ. για τις δημόσιες με-
ταφορές, την ενέργεια, την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, την κοινωνική και 
υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τη 
διαχείριση των αποβλήτων, κλπ), έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανά-
πτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό όχι 
μόνο αυξάνει την παραγωγικότητα και την 
απασχόληση, μακροπρόθεσμα, αλλά πα-
ράλληλα, ενισχύει την ελκυστικότητα της 
περιοχής σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
την εμπιστοσύνη στο γενικότερο οικονο-
μικό και επενδυτικό κλίμα και συμβάλει 
σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και 
χωρικές ασυνέχειες.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη 
χώρα μας έχουν μία συνεχή φθίνουσα 
τάση. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα 
του γενικότερου οικονομικού κλίματος 
που κυριαρχεί στην Ελληνική οικονομία.
Είναι φανερό ότι η χώρα τα τελευταία 
χρόνια απομακρύνεται από τον μέσο Ευ-
ρωπαϊκό όρο ακόμα και στον τομέα των 
οικονομικών ευκαιριών και επενδύσε-
ων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδας. Η προσπάθεια να 
οδηγηθεί η οικονομία σε περίοδο ανά-
καμψης απαιτεί αναστροφή του οικονο-
μικού κλίματος και προσέλκυση επενδύ-
σεων. 
Δυστυχώς, λόγω του οικονομικού κλίμα-
τος οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι πολύ 
περιορισμένες.  Παράλληλα, το εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ την περίοδο 2004-2016 
μειώθηκε κατά 84%. 
Όπως τονίστηκε και προηγουμένως οι 
τοπικές δημόσιες επενδύσεις, οι επενδύ-
σεις δηλαδή των δήμων, λόγω του μεγέ-
θους και της ευελιξίας τους, προσφέρουν 
άμεσα αποτελέσματα στην απασχόληση 
και παρέχουν πολλαπλασιαστικές επι-
δράσεις στην ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό 
της κοντόφθαλμης πολιτικής της κεντρι-
κής κυβέρνησης διαχρονικά είναι ότι η 
ΣΑΤΑ το 2009 ήταν 1,1 δις € και σήμερα, 
λιγότερο από 180 εκατ. €. Είναι προφανές 
ότι, με δεδομένο το οικονομικό κλίμα, η 
ανάκαμψη θα προκληθεί καταρχήν από 
μία γενναία αύξηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η Ελληνική ΤΑ έχει το θλιβερό προνόμιο, 
μεταξύ άλλων, να έχει από τις μικρότερες 
συμμετοχές στην Ευρώπη, στις συνολικές 
δημόσιες επενδύσεις. Χωρίς η χώρα να 
διέρχεται κρίση ο συσχετισμός αυτός θα 
έπρεπε να ανατραπεί. Πολύ περισσότερο 
σήμερα. 
Μία σημαντική διέξοδος από την κρίση 
μπορεί να αποτελέσει η γενναία αύξηση 
του ΠΔΕ που θα κατευθύνεται κυρίως 
σε έναν ειδικό κωδικό για τις δημοτικές 

επενδύσεις.  

Χαρακτηριστική περίπτωση 
είναι οι πόροι του Πράσινου Ταμείου

Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί διάδοχο του 
τέως ΕΤΕΡΠΣ. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των εσόδων του Ταμείου προέρχεται από 
τους Δήμους.
Σύμφωνα με το νομοθέτη, τα έσοδα του 
Ταμείου θα πρέπει να αποδίδονται στους 
τομείς που έχουν οριστεί από τις κείμενες 
διατάξεις και αυτό αποτελεί δέσμευση 
στον τρόπο διαχείρισης των χρηματοδο-
τικών πόρων του Πράσινου Ταμείου. Ου-
σιαστικά δηλαδή οι πράσινοι πόροι έχουν 
ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο ανταποδοτι-
κός αυτός χαρακτήρας συνδέεται με την 
βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»
Με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το πο-
σοστό για τις λειτουργικές ανάγκες και 
τους σκοπούς του Ταμείου μειώθηκε σε 
μόλις δυόμισι τοις εκατό (2,5%). 
Ωστόσο όμως σύμφωνα  με την  απόφαση  
3341/2013 της ολομέλειας του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας συνεκτιμάται ουσια-
στικά η διασφάλιση του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου. Θα πρέπει δηλαδή οι πόροι να 
αποδίδονται στη πηγή από την οποία προ-
ήλθαν. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Πράσινου Τα-
μείου σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 
3 δις €. Όπως επισημάνθηκε προηγού-
μενα ο μεγάλος όγκος των δισεκατομμυ-
ρίων αυτών, περίπου 70%, που υπάρχουν 
στο ΤΠΔ, προέρχεται από τους Δήμους. 
Εάν προσπαθήσουν όμως οι δήμοι να δα-
νειστούν από το ΤΠΔ το κόστος του χρή-
ματος θα είναι πολλαπλάσιο του Euribor 
και σίγουρα καθόλου ανταγωνιστικό σε 
σχέση με τα επιτόκια που απολαμβάνουν 
οι Ευρωπαϊκοί ΟΤΑ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
•  Το ποσό στο Πράσινο Ταμείο που προ-

έρχεται από τοπικούς πόρους να περά-
σει στην αποκλειστική διαχείριση της 
ΚΕΔΕ. 

•  Το ποσό αυτό να κατευθυνθεί σε πρωτο-
βουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφα-
ση στη διατήρηση του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου, σύμφωνα και με την απόφα-
ση του ΣτΕ. 

•  Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι 
δεν γίνουν αποδεκτοί, προσφυγή της 
ΚΕΔΕ στο ΣτΕ. 

•  Να αποκλιμακωθούν τα επιτόκια του 
ΤΠΔ και να μετατραπεί σε δημοτική 
Τράπεζα. 

•  Γενναία αύξηση του ΠΔΕ που θα κατευ-
θύνεται κυρίως σε έναν ειδικό κωδικό 
για τις δημοτικές επενδύσεις.

Γ. Μουράτογλου Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
Σημαντικός ο ρόλος των τοπικών δημόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση
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Η πολιτική απέναντι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θα μπορούσα να 
πω, ότι ο Κρατικός Προϋπολογι-

σμός, την συμπυκνώνει σε τρία σημεία:
Πρώτον ολομέτωπη επίθεση στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. 
Δεύτερον επίθεση στο κοινωνικό κρά-
τος, που ουσιαστικά υλοποιεί η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
Τρίτον αύξηση του φορολογικού βά-
ρους του Έλληνα φορολογούμενου/ 
δημότη. 
Σε αυτούς τους τρεις πυλώνες της κε-
ντρικής κυβέρνησης είμαστε υποχρεω-
μένοι ηθικά, πολιτικά αλλά και αν θέ-
λουμε να επιβιώσουμε ως θεσμός, να 
αντισταθούμε.  
Ας δούμε όμως εν συντομία ορισμένες 
μόνο πτυχές του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού 2017. 
Από την εισηγητική έκθεση του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού 2017 γίνεται φα-
νερό ότι:
•  Περικόπτονται τα 214 εκατ. € των πα-

ρακρατηθέντων.
•  Οι μειώσεις δεν περιορίζονται μόνο 

στα παρακρατηθέντα. 
•  Το 2016 αναμένεται μείωση 16 εκατ. € 

στην ειδική επιχορήγηση. Στην εισηγη-
τική έκθεση του Κρατικού προϋπολο-
γισμού 2016 είχαν εγγραφεί 38 εκατ. €. 
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό αυτό χρημα-
τοδοτεί δαπάνες μισθοδοσίας, κυρίως 
της δημοτικής αστυνομίας. 

•  Οι επίσημες μειώσεις που προβλέπο-
νται αντιστοιχούν σε 2,5 μηνιαίες κα-
ταβολές ΚΑΠ για κάθε δήμο

Η αναλγησία όμως του ΚΠ 2017 δεν πε-
ριορίζεται σε αυτές τις μειώσεις. Δεν 
προσπαθεί μόνο να αφαιρέσει υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες προς το χειμαζό-
μενο συνάνθρωπό μας, αλλά επιβάλλει 
και νέα φορολογικά βάρη σε έναν λαό 
που έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του 
ικανότητα. 
Είναι προφανές ότι οι πραγματικές 
μειώσεις δεν είναι αυτές που ομολο-
γούνται στην εισηγητική έκθεση. Ούτε 
τα μισά από αυτά που προβλέπει ο Ν. 
3852/2010 δεν αποδίδονται στους Δή-
μους, με τον ΚΠ 2017. 
Άμεση ρύθμιση της νέας γενιάς παρα-
κρατηθέντων
Με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνεται 
η αναγκαιότητα άμεσης ρύθμισης της 
νέας γενιάς παρακρατηθέντων. 
Το 2008 η κεντρική κυβέρνηση ανα-
γνώρισε τις «λαθροχειρίες» σε βά-
ρος των Δήμων. Μετά από συνομιλίες 
με την ΚΕΔΚΕ, καθορίστηκε το ποσό 
ύψους 1,711 δις € ως παρακρατηθέντα 
και οφειλόμενα από το κεντρικό κράτος 

στην ΤΑ. Η οφειλή αυτή συμφωνήθηκε 
να εξοφληθεί σε οκτώ δόσεις, η τελευ-
ταία των οποίων πρέπει να καταβληθεί 
το 2016. 
Από το 2009 όμως, ξεκίνησε μία νέα 
σειρά παρακρατηθέντων, που ως άλλοθι 
αυτή τη φορά βρήκε τη δημοσιονομική 
κρίση. 
Το σύνολο της νέας γενιάς των παρα-
κρατηθέντων ποσών, χωρίς να συνυπο-
λογίζεται η μη συμμετοχή των ΚΑΠ στα 
ΠΟΕ, ανέρχεται σε 12.942 εκατ. €. 
Συζητάμε για το 2017. Δεν ξεχνάμε 
όμως ότι το 2016 δεν έχει κλείσει και 
οι θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της 
κεντρικής κυβέρνησης στους δήμους 
είναι πολλές και ανοιχτές. 
Οι πόροι που προβλέπονται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016 και 
δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους Δή-
μους ανέρχονται σε 361,6 εκ. €. 
Στην εισηγητική έκθεση παρατηρού-
με ότι οι επενδύσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών που προφανώς αφορούν 
την ΤΑ αφού ο πίνακας έχει καταρτιστεί 
με τη νέα δομή της κυβέρνησης, συ-
νεχώς φθίνουν με αποτέλεσμα μεταξύ 
2015/2017 να έχουν μειωθεί τα ποσά 
κατά 35%. Άξιο επισήμανσης είναι ότι 
εκτός από τα απόλυτα ποσά και η πο-
σοστιαία συμμετοχή του ΥπΕς, σε σχέση 
με τα υπόλοιπα υπουργεία, φθίνει. 
Γνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν απαι-
τούμαι εξωπραγματικές λύσεις. Ζητάμε 
όμως να μπορούμε να διαχειριστούμε 
τους δικούς μας πόρους, όσο το δυνα-
τόν περισσότερο αποτελεσματικά, προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών και των 
δημοτών μας. Το Πράσινο Ταμείο υπο-
λογίζεται ότι αυτή τη στιγμή έχει περί-
που 3 δισεκατομμύρια Ευρώ διαθέσιμα 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων. Από το συνολικό αυτό ποσό τουλά-
χιστον το 70% προέρχεται από πόρους 
των τοπικών κοινωνιών και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Εάν προσπαθήσουν 
όμως οι δήμοι να δανειστούν από το 
ΤΠΔ το κόστος του χρήματος θα είναι 
πολλαπλάσιο του Euribor και σίγουρα 
καθόλου ανταγωνιστικό σε σχέση με τα 
επιτόκια που απολαμβάνουν οι Ευρω-
παϊκοί ΟΤΑ. 
Η αντιμετώπιση της ύφεσης και η δη-
μιουργία προοπτικών για το ξεπέρασμά 
της, απαιτούν άμεσα και στοχευμένα. 
Προτείνουμε τη δημιουργία ενός επεν-
δυτικού αναπτυξιακού προγράμματος 
της ΤΑ, στα πρότυπα του ΘΗΣΕΑ. 
Ο Θησέας ΙΙ θα μπορούσε να χρηματο-
δοτηθεί:
•  Από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων. 
•  Υπάρχει δυνατότητα λήψης δανείου 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων

•  Από την αύξηση της συμμετοχής των 
Δήμων στο ΠΔΕ 

•  Την αξιοποίηση των πόρων των Δή-
μων στο Πράσινο Ταμείο

Το θέμα της κατανομής των ΚΑΠ απα-
σχόλησε σε πολλές συνεδριάσεις την 
Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Στην 
τελευταία συνεδρίαση μας και μετά από 
μία διεξοδική συζήτηση όπου κατατέ-
θηκαν πολλές προτάσεις, απόψεις και 
σκέψεις αποφασίσαμε να προτείνουμε 
στο συνέδριο λόγω της σπουδαιότη-
τας του θέματος, να πραγματοποιήσει 
η ΚΕΔΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2017, 
ειδικό συνέδριο με μοναδικό αντικείμε-
νο την κατανομή των ΚΑΠ. Το συνέδριο 
αυτό ελπίζουμε να αποτελέσει το επι-
στέγασμα ενός γόνιμου διάλογου στον 
οποίο θα πάρουν μέρος όλοι οι δήμοι, 
χωρίς να οδηγήσει σε εσωστρέφεια και 
πάντα στοχεύοντας τον στρατηγικό στό-
χο που είναι το συνολικό μέγεθος της 
πίτας. 
Μέχρι την πραγματοποίηση και υλοποί-
ηση των αποφάσεων του ειδικού Συνε-
δρίου σε ορισμένες περιπτώσεις που 
υπάρχουν καταφανείς ανισορροπίες 
στη σημερινή κατανομή, όπως πχ δήμοι 
με τα ίδια χαρακτηριστικά να παίρνουν 
διαφορετικούς ΚΑΠ, προτείνουμε να 
υπάρχουν διορθωτικές παρεμβάσεις. 
Ως κλείσιμο επιτρέψτε μου να κωδικο-

ποιήσω τα οικονομικά μας αιτήματα:
1.  Να εγγραφεί ποσό ίσο με 214 εκατ. 

€ στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017, 
ως η πρώτη δόση της νέας γενιάς πα-
ρακρατηθέντων. 

2.  Να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγμα-
τεύσεις για τη νέα γενιά παρακρατη-
θέντων. 

3.  Την άμεση και χωρίς εκπτώσεις 
υλοποίηση των υποχρεώσεων προς 
τους δήμους που απορρέουν από τον  
Κρατικό Προϋπολογισμό 2016.  

4.  Να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο Ν. 
3852/2010.

5.  Να υπάρξει γενναία αύξηση του ΠΔΕ 
με ειδικό κωδικό, αυξημένης συμμε-
τοχής, για τα δημοτικά έργα. 

6.  Να σταματήσει επιτέλους το «ανέκ-
δοτο» με τα πλεονάσματα της ΤΑ. 

7.  Το ποσό του Πράσινου Ταμείου που 
προέρχεται από τοπικούς πόρους να 
περάσει στην αποκλειστική διαχείρι-
ση της ΚΕΔΕ. 

8.  Το ποσό αυτό να κατευθυνθεί σε 
πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, 
με έμφαση στη διατήρηση του περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα και 
με την απόφαση του ΣτΕ. Σε περίπτω-
ση που οι παραπάνω όροι δεν γίνουν 
αποδεκτοί προσφυγή της ΚΕΔΕ στο 
ΣτΕ. 

9.  Τη δημιουργία ενός επενδυτικού 
αναπτυξιακού προγράμματος της ΤΑ, 
στα πρότυπα του ΘΗΣΕΑ

Αλ. Καστρινός Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ

Η κυβέρνηση με τη  μείωση των ΚΑΠ στοχεύει αποκλειστικά την Τ.Α.



6

Κατά 12,4 % έχει μειωθεί το προ-
σωπικό των δήμων από το 
2012 μέχρι σήμερα, καθώς από 

94.386, σήμερα είναι 82.671. Μόνο 
πέρυσι, οι συνταξιοδοτήσεις/αποχω-
ρήσεις των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., 
έφθασαν τις 2.951, ενώ οι προσλήψεις 
και οι μεταφορές από τον ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα ήταν μόλις 1.079.
Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε 
κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Απασχόλησης της ΚΕΔΕ  Νί-
κος Μελετίου στο συνέδριο της Θεσσα-
λονίκης.
Παράλληλα, τόνισε,  οι  αρμοδιότητες 
που μεταφέρει η Πολιτεία στο θεσμό 
είναι διαρκώς αυξανόμενες, οι πόροι 
μειώθηκαν σε ποσοστό 65%. 
Περιγράφοντας τα βήματα που απαι-
τούνται προκειμένου η Τοπική Αυτο-
διοίκηση να συμβάλλει καθοριστικά 
στους τομείς της Απασχόλησης και της 
Κοινωνικής Οικονομίας σημείωσε ότι 
η Αυτοδιοίκηση έκκληση να αποδοθεί 
στους Δήμους, θεσμικά, κι όχι δυνητικά 
και κατά περίπτωση, ο ρόλος που τους 
αρμόζει και απέδειξαν ότι δικαιούνται 
και ότι μπορούν να υλοποιήσουν, τόσο  
στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση 
Πολιτικών Απασχόλησης.
Ο κ. Μελετίου επανέλαβε το αίτημα της 
Αυτοδιοίκησης «για θεσμικό, προγραμ-
ματικό πλαίσιο, που θα περιγράφει σα-
φώς, που εμπλέκονται οι Δήμοι της Χώ-
ρας, στην προσπάθεια των Πολιτών που 
αναζητούν εργασία, και των επιχειρή-
σεων που αναζητούν εργαζομένους», 
τονίζοντας ότι το ζήτημα της απασχόλη-
σης «είναι το μέγιστο των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τα τελευταία χρόνια, κι όσο πα-
ραμένει άλυτο, συνδέεται -ευθέως και 
καταλυτικά- με πληθώρα κοινωνικών 
προβλημάτων, τα οποία πάλι οι Δήμοι 
αντιμετωπίζουν, είτε με τη στήριξη της 
Πολιτείας είτε χωρίς αυτήν».

Επισήμανε πως «αν δεν καταγραφούν, 
κι αν δεν επικαιροποιούνται διαρκώς 
οι Περιφερειακές Έρευνες των Ανα-
γκών της Αγοράς Εργασίας, ώστε να 
προσδιορίζονται οι πραγματικές ανά-
γκες Απασχόλησης και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Επιμόρφωσης, Ενδυνάμω-
σης Δεξιοτήτων, για τους πολίτες κάθε 
τόπου, και ειδικά για τους Νέους, θα 
συνεχίσουμε να μη στοχεύουμε σωστά, 
να μην φτάνουμε στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα».
Έθεσε εκ νέου το ζήτημα της θεσμικής 
αναδιάρθρωσης, που θα φέρει τους 
Ο.Τ.Α., δια της Κ.Ε.Δ.Ε και των Π.Ε.Δ, 

με τη στήριξη της Π.Ε.Τ.Α, του Ι.Τ.Α και 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α, σε ρόλο συνδιαμορφωτή 
πολιτικών, που θα σχεδιάζονται και θα 
υλοποιούνται στη βάση των εξειδικευ-
μένων αναγκών κάθε τόπου.
Επανέλαβε την πρόταση της ΚΕΔΕ για 
θεσμοθέτηση και λειτουργία Αποκε-
ντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης 
σε κάθε Δήμο, μεταφέροντας υπό την 
πολιτική τους διεύθυνση τα τοπικά γρα-
φεία του ΟΑΕΔ και υπό την απαραίτη-
τη προϋπόθεση, της εξασφάλισης των 
αναγκαίων πόρων και κινήτρων.
Αναφορικά με τα  Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Εργασίας, τόνισε ότι αρκετέ-
ςαπ’ τις προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε, έγιναν 
δεκτές και υιοθετήθηκαν, όπως είναι η 
χρονική επέκταση, η δυνατότητα τμη-
ματικών προσλήψεων η  ένταξη στα βα-
ρέα και ανθυγιεινά, η πρόβλεψη στήρι-
ξης όσων ανέργων βρίσκονται κοντά σε 
ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς επίσης, 
και των Νέων. 
«Ωστόσο, τόνισε ο κ. Μελετίου, οφεί-
λουμε να υπογραμμίσουμε ότι, δεν αρ-
κούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις, χρειά-
ζεται η επιχειρησιακά αποτελεσματική 
υποστήριξη της εφαρμογής τους» και 
ότι τα συγκεκριμένα Προγράμματα λει-
τουργούν «πυροσβεστικά». Επανέφε-
ρε δε  το ζήτημα της απονομής ρόλου 
συντονιστή εταίρου στους Δήμους, σε 
κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλη-
σης σε κάθε τόπο, είτε στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των Τοπικών Σχεδίων για 
την Απασχόληση, είτε στη βάση οποιασ-
δήποτε άλλης προγραμματικής προσέγ-
γισης, που θα υπηρετεί αποτελεσματικά 
την προσπάθειά τους.
Στην ίδια κατεύθυνση, υπογράμμισε 
την ανάγκη γενικευμένης και ευέλικτης 
εφαρμογής των Προγραμμάτων Αυτε-
πιστασίας διότι αποδίδουν πολλαπλά 
οφέλη στους Άνεργους, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στις τοπικές αγορές, στις 
τοπικές κοινωνίες. 
“Oσοι Δήμοι ξεκίνησαν το Πρόγραμμα 
της Κοινωφελούς εργασίας, ακόμη και 
με τη μικρή συμβολή του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, στα απαι-
τούμενα υλικά, μπορούν να επιβεβαι-
ώσουν αυτά τα οφέλη. Κι αυτά, με τη 
σειρά μας, μπορούμε να τα πολλαπλα-
σιάσουμε, μέσω των προγραμμάτων 
Αυτεπιστασίας».
Αναφορικά με την Κοινωνική Οικονομία 
ανέφερε ότι το κυρίαρχο ζήτημα, που 
θέσαμε για τη δημιουργία εργαλειοθή-
κης, για την καλύτερη διαχείριση και 
ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, 
για την πρόβλεψη Συμβουλευτικής, 

mentoring και training για τις Κοινω-
νικές Επιχειρήσεις, δεν ενσωματώθη-
κε στο νόμο. Παρά το γεγονός ότι, ως 
Επιτροπή, γνωστοποιήσαμε την πρόθε-
ση της Κ.Ε.Δ.Ε, με την υποστήριξη της 
Π.Ε.Τ.Α, του Ι.Τ.Α και της Ε.Ε.Τ.Α.Α,  να 
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εν λόγω προσπάθεια.
Ακόμη, επισημαίνουμε πως, παραμέ-
νουν ακόμη ανοιχτά, ζητήματα όπως 
είναι, οι Δημόσιες Συμβάσεις, με τις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις, το θέμα της 
συμμετοχής των Νομικών Προσώπων 
των Ο.Τ.Α, στο πλαίσιο της Κοινωνικής 
Οικονομίας, και το κεφαλαιώδες ζήτη-
μα της άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυ-
σης της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε 
να αρχίσει να πλησιάζει τα επίπεδα στα 
οποία κινείται σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης».. 

 Ο κ. Μελετίου υπογράμμισε ότι η Αυτο-
διοίκηση είναι στην υπηρεσία οποιου-
δήποτε φορέα μπορεί να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση του σοβαρότερου 
προβλήματος της χώρας, που απειλεί 
την κοινωνική συνοχή και επανέλαβε 
την έκκληση της Αυτοδιοίκησης για αλ-
λαγή πορείας, για χάραξη μιας άλλης 
στρατηγικής, ικανής να ανοίξει το δρόμο 
για την ανάσχεση των κινδύνων που δι-
ατρέχει η χώρα. Κι αυτή η συνεργασία, 
απαιτεί ειλικρίνεια, αποφυγή δεύτερων 

σκέψεων και προσήλωση σ΄ έναν κοινό 
στόχο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, που 
ανέδειξε η βαθιά κρίση, που βιώνει ο 
τόπος. Τούτη την ώρα όμως, απαιτείται 
να τα ιεραρχήσουμε, αποφεύγοντας 
πρακτικές του παρελθόντος. Φυσικά 
και πρέπει να καταλήξουμε σε επιλογή 
διευθυντικών στελεχών, και σε αξιο-
λόγηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
Θα πρέπει όμως, όλων αυτών να προ-
ηγηθούν, η αξιολόγηση των Υπηρεσιών 
και των Δομών των Δήμων μας, η επι-
καιροποίηση  των Οργανισμών τους, η 
διασφάλιση της συλλογικότητας.

Αν δεν κατανοήσουμε ότι, υποχρεούμα-
στε να στρέψουμε την προσοχή μας στο 
προγραμματισμό, που θα αφορά στους 
ανθρώπινους πόρους, σε δράσεις βελ-
τίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής 
των Δήμων, σε σύστημα αξιολόγησης 
των Υπηρεσιών και των Υπαλλήλων 
μας, κι όχι μόνο ενός εκάστου των ερ-
γαζομένων μας, τότε ο διάλογος για τις 
αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα 
οδηγήσει σε μια ακόμη χαμένη ευκαι-
ρία. Να τα συζητήσουμε όλα, λοιπόν, 
αλλά με τη σωστή σειρά, με πρώτα τα 
επείγοντα, τα καυτά ζητήματα και εί-
μαστε βέβαιοι ότι, αν όλοι το θελήσουν, 
και πρωτίστως η Πολιτεία, η παρούσα 
συγκυρία προσφέρεται για να γυρίσου-
με τη σελίδα του Τόπου».

Ν. Μελετίου Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας ΚΕΔΕ

Τι προτείνει η Τ.Α. για Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία
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Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να μι-
λήσει για ανάπτυξη, καινοτομία 
και επιχειρηματικότητα σήμερα 

στην Ελλάδα...
Πόσο εύκολα μπορεί να ανοίξει μια 
τέτοια κουβέντα χωρίς να προκαλέσει 
-στην καλύτερη περίπτωση- μειδίαμα 
και στη χειρότερη σχόλια του στυλ... 
«εδώ δεν έχουμε λεφτά να φτιάξουμε 
μια παιδική χαρά και εσύ μας λες πα-
ραμύθια»...
Και όμως το παραμύθι μας μπορεί να 
έχει ευτυχές τέλος...
Αρκεί να καταλάβουμε ότι ζούμε τη με-
τάβαση από το παλιό στο καινούργιο, 
ζούμε τη μετάβαση σε μία νέα  εποχή.
Πρέπει να κτίσουμε την Ελλάδα από την 
αρχή. Και κτίσιμο με υλικά κατεδάφι-
σης, κοινώς με παλιές ιδέες και μυαλά, 
δεν γίνεται.
Συνεπώς η όποια ανάπτυξη θα έρθει 
μέσω της καινοτομίας.
Δεν θεωρώ καινοτομία ό,τι περίεργο 
gadget, software ή συσκευή κυκλοφο-
ρεί που δεν λύνει κανένα άλλο πρόβλη-
μα παρά το οικονομικό πρόβλημα του 
εμπνευστή της.
Καινοτομία είναι το να βρίσκουμε νέους 
τρόπους να προσεγγίσουμε τη ζοφερή 
μας πραγματικότητα στους Δήμους και 
να δίνουμε λύσεις, μέσω πράξεων και 
πολιτικών, στους πολίτες μας.
Πολίτες οι οποίοι έχουν βαρεθεί, έχουν 
σιχαθεί να βλέπουν ένα αργό και ανα-
ποτελεσματικό δημόσιο να σέρνεται, και 
να αναπαράγει τον εαυτό του, συνήθως 
ως κακέκτυπο.
Τί ωραία που θα ήταν...μια μέρα μέσω 
μιας απλής εφαρμογής κινητού να ζητάς 
όποιο πιστοποιητικό θέλεις και να σου 
έρχεται σε δευτερόλεπτα πίσω. 
Ναι, ξέρω ότι κάτι τέτοιο έχει εξαγγελ-
θεί! Ελπίζω να ζω όταν έρθει η ώρα να 
γίνει πράξη...
Τί ωραία που θα ήταν...να ξεκινήσω ως 
μηχανικός να βγάλω μια άδεια και να 
μην χρειαστεί να πάω σε 15 διαφορε-
τικές υπηρεσίες αλλά σε ένα και μόνο 
σημείο, και από εκεί τα έγγραφα να δι-
ακινηθούν ηλεκτρονικά, άμεσα και με 
χρονικό αποτύπωμα, ξέροντας ανά πάσα 
στιγμή την πορεία του φακέλου μου.
Ναι αυτό είναι καινοτομία, ναι αυτό θα 
φέρει την ανάπτυξη.
Και δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από 
εκεί. Σκεφτείτε ότι ακόμη ζητάμε από 
πολίτες χαρτιά που... εκδίδουμε εμείς οι 
ίδιοι... Δικές μας υπηρεσίες! Τραγικό....
Και επειδή το δημόσιο γενικά έχει τε-
ράστια αδράνεια και δεν κουνιέται, τη 
λύση πρέπει να δώσουν οι φορείς της 
αυτοδιοίκησης.

Μπορώ να θυμηθώ αρκετές έξυπνες 
ιδέες Δήμων...
Δυσκολεύομαι να θυμηθώ πότε ήταν η 
τελευταία φορά που το ελληνικό κράτος 
με εξέπληξε ευχάριστα...
Συνεπώς... όσο πιο κοντά στον πολίτη, 
τόσο πιο καλά!

Συνάδελφοι, Πρέπει να τους ταράξουμε 
στην καινοτομία.
Να κάνουμε τον πολίτη που πλέον δεν 
περιμένει τίποτε θετικό από το δημόσιο 
να σκεφτεί και να πει... «Κοίτα να δεις τί 
έκανε αυτός ο Δήμος! Μπράβο.»
Να τον πείσουμε πως τελικά κάτι πάει 
να αλλάξει... και τότε -και αυτός, ο πολί-
της- θα αλλάξει.
Γιατί -κακά τα ψέματα- σήμερα θέλου-
με να αλλάξουμε την Ελλάδα χωρίς 
όμως να θέλουμε να αλλάξουμε εμείς οι 
ίδιοι...Εμ έτσι δεν γίνεται!
Η ΚΕΔΕ στην προσπάθεια αυτή τραβάει 
μπροστά!
Στο περίπτερο της ΠΕΤΑ ίσως πήρε το 
μάτι σας τον πρώτο μαραθώνιο και-
νοτομίας για την αυτοδιοίκηση! Το 
Hackathlon! 

Μη φοβάστε, δεν θα χακάρουμε κανένα 
Δήμο! Δεν θα σπάσουμε κανένα πρό-
γραμμα.
Το μόνο που θέλουμε να χακάρουμε εί-
ναι την ραθυμία, απροσωπία και ανευ-
θυνότητα του Δημοσίου.
Να φέρουμε κοντά λαμπερά μυαλά που 
θα φωτίσουν το δρόμο της αυτοδιοίκηση 
προς το αύριο. Να βάλουμε δείκτες και 
διαδικασίες...
Να λύσουμε επιτέλους τα αυτονόητα! 
Κάτι που μάλλον δεν είναι τόσο αυτονό-
ητο και εύκολο!
Αυτή η μετάβαση στο αύριο όμως, αυτό 
το νέο κτίσιμο απαιτεί ευθύνη, εμπειρία 
και βασικά αυτοκριτική.
Να μάθουμε από τα λάθη μας. Γιατί 
φταίξαμε....
Πόσοι δρόμοι που οδηγούν σε ερειπω-
μένα χωριά γίνανε... ακόμη και πρό-
σφατα, Πόση άσφαλτος έπεσε αντί τα 
χρήματα αυτά να επενδυθούν σε έργα 
ανταποδοτικού  χαρακτήρα ή σε έρευ-
να και ανάπτυξη που θα ανοίξει θέσεις 
εργασίας;

Το έχω ξαναπεί.
Προτιμώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια 
της πόλης μου να είναι με μπαλώματα 
και σε αυτά να περπατάνε εργαζόμενοι 
νέοι, παρά να είναι όμορφοι, πλακο-
στρωμένοι και σε αυτούς να σουλατσά-
ρουν απογοητευμένοι, άνεργοι πολίτες.
Γιατί η ανάπτυξη θα έρθει από απλές, 

νέες ιδέες. Όταν βάλουμε το μυαλό μας 
να δουλέψει και εντοπίσουμε τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας.
Αρκετά με τις φαεινές φερτές ιδέες, 
ιδέες που ξεφούσκωσαν και έργα που 
χάθηκαν μαζί με τη λήξη της εκάστοτε, 
συνήθως ευρωπαϊκής, χρηματοδότη-
σης.
Θα μου πείτε... πως θα έρθει η ανάπτυ-
ξη...Με βαλτωμένα χωροταξικά σχέδια 
και θολές χρήσεις γης...Με την απίστευ-
τη πολυνομία...Με συνεχείς φορολογι-
κές αλλαγές.
Με μία δικαιοσύνη που απονέμεται πιο 
αργά και... από το ριπλέι, που έλεγε και 
ο Αλέφαντος!
Ε αυτά θέλουμε από την κεντρική εξου-
σία και ας αφήσει τις σκέψεις για διο-
ρισμένους γραμματείς και ταμειακά δι-
αθέσιμα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα...
Και κάτι ακόμη θέλουμε...
Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι πεί-
θουμε το νέο υπουργό Εσωτερικών και 
φέρνει αύριο στη Βουλή το νέο νομο-
σχέδιο.
Και μετά το στενό πρέσινγκ του Πατού-
λη κάνει copy-paste όλες τις προτάσεις 
της ΚΕΔΕ, κάνοντας τον super νόμο... 
Και παράλληλα πείθουμε και τον λατρε-
μένο πρόεδρο του Ταμείου Παρακατα-
θηκών να δώσει τζάμπα χρήμα στους 
Δήμους....
Το αφεντικό τρελάθηκε!

Θεωρείτε ότι θα πάμε μακριά; Ότι λύσα-
με το πρόβλημά μας;
Πώς θα εφαρμόσουμε τα σχέδιά μας; 
Με ποιους;
Με Δήμους χωρίς προσωπικό;
Με Δήμους που έχουν προσωπικό μεν 
αλλά χωρίς επιμόρφωση και αξιολόγη-
ση;
Με Δήμους που ξεμείνανε από νέο αίμα, 
νέα μυαλά, νέα προσέγγιση της αλλαγής 
που έρχεται;
Αν συνεχίσουμε έτσι, το έχουμε χαμένο 

το παιχνίδι!
Γιατί αντί να τρέξουμε, στη χώρα αυτή 
όλο και κάτι περιμένουμε...
Νέους νόμους, νέους υπουργούς, τις 
εκλογές στις ΗΠΑ, τις εκλογές στη Γερ-
μανία...
Και όμως θεωρώ πως το μόνο που πρέ-
πει να περιμένουμε είναι να οργανω-
θούμε και να βγούμε από το καβούκι 
μας.
Η μαγική λέξη είναι η λέξη εξωστρέ-
φεια.
Να βγούμε και να μιλήσουμε για τα 
πλεονεκτήματά μας, για τις ιδέες και τα 
πλάνα που έχουμε.
Να αναζητήσουμε συνέργειες και πηγές 
χρηματοδότησης.
Να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και τις πλατφόρμες ηλε-
κτρονικών δημοψηφισμάτων για ακόμη 
συμμετοχικότερη τοπική αυτοδιοίκηση.
Να φτιάξουμε ανοιχτές και ευπροσάρ-
μοστες πόλεις για όλους!
Να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία 
για να απλοποιήσουμε τη ζωή μας 
Να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας με 
έργα εξοικονόμησης ενέργειας
να θωρακίσουμε τις πόλεις μας με σύγ-
χρονες μεθόδους πρόληψης φυσικών 
καταστροφών να βοηθήσουμε το περι-
βάλλον με κατάλληλα έργα. 
Είναι κοινή ομολογία πως η αυτοδιοίκη-
ση βιώνει τις πιο δύσκολες εποχές της.
Προσωπικά δεν περιμένω πολλά από το 
κεντρικό κράτος.
Όχι σήμερα. Διαχρονικά,

Δεν θέλω να περιμένω πολλά γιατί τη 
λύση σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, 
εμείς θα τη δώσουμε.
Ας οργανωθούμε, ας σκεφτούμε επιτέ-
λους διαφορετικά, 
Ας δούμε τους Δήμους μας με τα μάτια 
των πολιτών,
Και τότε θα βρούμε πολλές από τις λύ-
σεις που ψάχνουμε.
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Τα θέματα που αντιμετωπίζει ο πρω-
τογενής τομέας είναι πολλά και ση-
μαντικά καθώς την περίοδο αυτή 

πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές. 
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας, πρώτα, 
σε θέματα που άπτονται άμεσα των αρ-
μοδιοτήτων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Αγροτική Ανάπτυξη.

1.  Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-
2020.  

Σημαντικό κομμάτι του Προγράμματος, 
περίπου το 40%, παραχωρήθηκε στις Πε-
ριφέρειες από την Διαχειριστική Γραμμα-
τεία Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑT. Κατά 
τη γνώμη μας η μεταφορά του παραπάνω 
ποσοστού του προγράμματος έπρεπε να 
μεταφερθεί στους Δήμους. Πιστεύουμε 
ότι οι Περιφέρειες δεν είναι έτοιμες να 
διαχειριστούν το Πρόγραμμα, καθώς στις 
εντάξεις των νέων έργων θα σημειωθούν 
μεγάλες καθυστερήσεις.
Όσον αφορά το παλαιό Πρόγραμμα 
«Μπαλτατζής» και τα έργα που είχαν 
ενταχθεί και δημοπρατηθεί, έγιναν “γέ-
φυρα” και συνεχίζονται στο Νέο Πρό-
γραμμα, ενώ στο πρόγραμμα leader και 
στα δημόσια έργα παρατηρούνται καθυ-
στερήσεις.
2.  Βοσκοτόπια – επαναφορά στους Δή-

μους το τέλος των μισθωμάτων βο-
σκής. 

Βοσκοτόπια: ένα θέμα που δημιουργή-
θηκε το 2012, καθώς το τότε Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία 
με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μείωσαν τον Εθνικό 
Επιλέξιμο Βοσκότοπο κατά 30%. Απο-
τέλεσμα της απόφασης αυτής ήταν, οι 
Γεωκτηνοτρόφοι να έχουν προβλήματα 
στις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης 
και της εξισωτικής. Το 2015 με Νόμο το 
τέλος βοσκής μεταφέρθηκε από τους 
Δήμους στις Περιφέρεις. Οι περιφέρειες 
παρόλο που είχαν δεσμευτεί να εκπονή-
σουν τα Διαχειριστικά Σχέδια, καμία δεν 

έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα και το 
αποκορύφωμα ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου 
του 2016 Υπουργική απόφαση αναγκάζει 
τους Δήμους για τη διαδικασία μίσθω-
σης Βοσκήσιμων Γαιών να συμμετέχουν 
με έναν μόνιμο υπάλληλο και ένα Αιρετό 
για να υλοποιήσουν αντικείμενο της Πε-
ριφέρειας. Η απόφαση αυτή μας βρίσκει 
αντίθετους και ζητάμε το τέλος βοσκής να 
επιστρέψει στους Δήμους.
3.  Εποπτεία ΤΟΕΒ από τους Δήμους.
Σε διαβούλευση βρίσκεται το Σχέδιο Διά-
ταξης που αφορά τους Οργανισμούς Εγ-
γείων Βελτιώσεων. Οι συγκεκριμένοι Ορ-
γανισμοί έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα 
και δεν επιβαρύνουν το Κράτος. Την επο-
πτεία από 1-1-2011 την έχουν οι Δήμοι. Οι 
θέσεις μας επί του σχεδίου διάταξης είναι 
οι εξής: 
α) η εποπτεία των ΤΟΕΒ θα πρέπει να 
ασκείτε από τους Δήμους, 
β) υποστηρίζουμε την άποψη περί βιώσι-
μων ΤΟΕΒ ανά Δήμο η οποία βιωσιμότητα 
θα προκύπτει με βάση τεκμηριωμένης οι-
κονομοτεχνικής μελέτης.
4.  Συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. στην συντο-

νιστική Επιτροπή του Εθνικού Αγρο-
τικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ-Πυλώ-
νας2).

Κρίνουμε αναγκαία τη συμμετοχή του Α΄ 
Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς 
η συγκεκριμένη επιτροπή παρακολου-
θεί τον Πυλώνα 2, ο οποίος περιέχει «τη 
μεταποίηση, τα προγράμματα Leader, τα 
προγράμματα Νέων Αγροτών, τα Σχέδια 
Βελτίωσης» και έχει καθοδηγητικό και 
συμβουλευτικό ρόλο στην τροποποίηση 
και υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμμα-
τος Δράσης του ΕΑΔ.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε 
θέματα γενικού πλαισίου Αγροτικής Ανά-
πτυξης.
1.  Πρόταση για δημιουργία νέου Τραπε-

ζικού Πυλώνα με πυρήνα το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υφιστάμενο Πλαίσιο: Η κατάργηση της 
ΑΤΕ δημιούργησε μεγάλο κενό στην 
άσκηση της Αγροτικής Πίστης με επακό-
λουθο να δημιουργηθούν τεράστια προ-
βλήματα χρηματοδότησης σε όλους τους 
τομείς που συνδέονται με την πρωτογενή 
παραγωγή. Οι ανά τόπους Συνεταιριστι-
κές Τράπεζες που δημιουργήθηκαν, ανα-
πλήρωσαν εν μέρει αυτό το κενό, αλλά 
πολλές από αυτές δεν άντεξαν εξαιτίας 
της κρίσης με αποτέλεσμα να κλείσουν. 
Το κλείσιμο της ΑΤΕ στέρησε από τους 
Αγρότες τη δική τους Τράπεζα. Προτεί-
νουμε, λοιπόν, τη δημιουργία Τράπεζας 
ειδικού σκοπού, με στόχο τον αναπτυξι-
ακό ρόλο της πρωτογενούς παραγωγής, 

η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει είτε 
με πυρήνα το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων είτε ως επιχειρηματικός «βραχί-
ονας» μιας υφιστάμενης τράπεζας. Βασι-
κό χαρακτηριστικό του ιδρύματος πρέπει 
να είναι η δημιουργία πιστωτικών εργα-
λείων, βάσει των οποίων οι αγρότες θα 
έχουν τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμων 
άτοκων δανείων, η αποπληρωμή των 
οποίων θα συνδέεται με κοινοτικές ενι-
σχύσεις, οι οποίες και θα αποτελούν το 
κεφάλαιο συγκεκριμένων εργαλείων της 
τράπεζας. 

2.  Θέματα Φορολόγησης Οίνου
Πολλά προβλήματα αντί εσόδων έφερε η 
εφαρμογή της επιβολής του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί (0,20 
λεπτά το λίτρο ή 0,15 λεπτά ανά φιάλη 
κρασιού) με ταυτόχρονη κατάργηση του 
μηδενικού συντελεστή. Από την πρώτη 
εβδομάδα, κιόλας, εφαρμογής του, μετά 
την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, πάνω 
από 70% υπολογίζεται να είναι η πτώση 
του τζίρου στα σημεία εστίασης. Ακόμα, 
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός 
ότι ο φόρος επιβάλλεται στην παραγόμε-
νη ποσότητα πράγμα που, αυτόματα, τον 
μετατρέπει σε φόρο παραγωγής.
Προτείνουμε:
Τη διενέργεια όλων των απαραίτητων κι-
νήσεων και πιέσεων προς τους αρμόδι-
ους ώστε να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στο κρασί. Είναι σχεδόν 
παράλογο να φορολογείται ένας κλάδος 
ταχέως αναπτυσσόμενος κατ’ αυτόν τον 
τρόπο.  
Ταυτόχρονα, όμως, απαραίτητη είναι και η 
καθιέρωση τακτικών  ελέγχων ποιότητας 
και πιστοποίησης προϊόντος από εξειδι-
κευμένους φορείς, η καταγραφή των 
οινοπαραγωγών και των αμπελοκαλλι-
εργητών, οι διαρκείς οικονομικοί έλεγχοι 
προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο 
της μαύρης αγοράς και άμεση επιβολή 
και είσπραξη προστίμων, όπου δεν τη-
ρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις της 
σύννομης παραγωγικής διαδικασίας.
3.  Έλλειψη Προοπτικής της Τευτλοκαλ-

λιέργειας και προβλήματα στην απο-
πληρωμή των καλλιεργητών.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν 
και οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων με 
την αποπληρωμή της παραγωγής τους. 
Όπως είναι ευρέως γνωστό η    βιομηχα-
νία ζάχαρης που ήταν θυγατρική της ΑΤΕ 
όταν αυτή πουλήθηκε στον Όμιλο Πειραι-
ώς παρέμεινε στο Κράτος ως ζημιογόνο 
κομμάτι. 
Η παραγωγική διαδικασία της σεζόν 2015 
δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς την πλη-
ρωμή της με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
οφειλές προς τους παραγωγούς, οι οποί-
οι βρίσκονται σε απόγνωση, και βέβαια 
δε μιλάμε για το 2016. Η καλλιέργεια του 

προϊόντος είναι αβέβαιη, γι’ αυτό πρέπει 
να προχωρήσουμε στα εξής βήματα:
•  Να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους 

αρμόδιους σχετικά με το πλάνο της Δι-
οίκησης της ΕΒΖ και του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
πιστώσεων προς εξόφληση των τευτλο-
παραγωγών.

•  Να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα 
εξυγίανσης και τα μελλοντικά σχέδια 
της Κυβέρνησης για το μέλλον της ΕΒΖ.

•  Να απαιτήσουμε τη διασφάλιση των 
χρημάτων των παραγωγών στη νέα σύμ-
βαση, ώστε οι καλλιεργητές να σπέρ-
νουν και να καλλιεργούν τεύτλα χωρίς 
την ανασφάλεια της αποπληρωμής. 

•  Άσκηση πίεσης στην Τράπεζα Πειραι-
ώς για επιτάχυνση στην εκταμίευση της 
χρηματοδότησης προς την ΕΒΖ.

4.  Κατάργηση και ένταξη του ΟΓΑ στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.).

Μια σημαντική απόφαση που έχει λη-
φθεί και αφορά τον ΟΓΑ και οι αγρότες 
δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη, είναι η κα-
τάργησή του και η ένταξή του στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αγρό-
τες μας χάνουν τα πλεονεκτήματα που 
παρείχε ο ΟΓΑ καθώς από 1-1-2017 θα 
πάψει να υφίσταται. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε κάποιες 
πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημο-
σιότητα και κάνουν λόγο για τους ασφαλι-
σμένους του ΟΓΑ, ο αριθμός των οποίων 
φαίνεται να αγγίζει τους 650.000 σήμερα 
και των οποίων η εισφορά θα συνδεθεί με 
το εισόδημα μεσολαβώντας όμως μια πε-
ρίοδος μεταβατική τριών ετών. 
Τον πρώτο χρόνο οι ασφαλισμένοι θα 
πληρώσουν το 14% του εισοδήματος, το 
δεύτερο χρόνο θα κληθούν να καταβά-
λουν το 17% και τον τρίτο και μετά το 20% 
του εισοδήματός τους. Ο νέος νόμος προ-
βλέπει την επιβολή διπλού «χαρατσιού» 
για τους αγρότες ασφαλισμένους τόσο 
στην κύρια σύνταξη όσο και για τον ΕΟ-
ΠΥΥ.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 
30 Σεπτεμβρίου 2016 υπογράφηκε η 
επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλω-
σης πετρελαίου για τους αγρότες για τα 
έτη 2013 (β΄ δόση) και 2014 συνολικού 
ύψους 150.000.000 ευρώ. Οι επιστροφές 
αγροτικού πετρελαίου περνούν από διπλό 
φίλτρο συμψηφισμών για χρέη προς ΟΓΑ 
και εφορία.
 Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις 
παρατηρούνται στις άδειες αρδευτικών 
γεωτρήσεων από τη Διεύθυνση Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Οι πρώτες αιτήσεις κατατέθηκαν το 2011 
και μέχρι σήμερα έχει ανανεωθεί μόνο το 
10%.

Δ. Τζιαχρήστας Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και οι θέσεις της Τ.Α.
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Σκληρή κριτική προς  την κυβέρνη-
ση,  την οποία χαρακτήρισε «επιζή-
μια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

τη χώρα», άσκησε  από το βήμα του Συνε-
δρίου της ΚΕΔΕ, ο εκπρόσωπος του «Αυ-
τοδιοικητικού Κινήματος», Απ. Κοιμήσης. 
 «Εάν κάτι κάνει σωστά αυτή η κυβέρνη-
ση, είναι το να επιβεβαιώνει το σύνθημα 
του Συνεδρίου μας. Δηλαδή καταστρέ-
φουμε τα πάντα για να τα ξανά κτίσουμε 
από την αρχή». 

Για τον Καλλικράτη, ο Α. Κοιμήσης, επε-
σήμανε την απουσία ουσιαστικού διαλό-
γου μέχρι στιγμής.
«Η Επιτροπή, η εντός εισαγωγικών πολι-
τική, έχει συνεδριάσει τρεις φορές. Δεν 
μπήκε στην ουσία των συζητήσεων. Οι Τε-
χνικές Επιτροπές καταγράφουν τις σκέ-
ψεις, τις απόψεις, τους ευσεβείς πόθους, 
τις ιδεοληψίες,..που, πόρρω -οι περισσό-
τερες- απέχουν όμως, από το πραγματικό 
πρόβλημα».
Αναρωτώμενος άν το κρίσιμο είναι το 
θέμα του εκλογικού συστήματος, και την 
απλή αναλογική, σημείωσε πως σερβίρε-
ται ότι δήθεν θα δώσει τη δυνατότητα στο 
λαό να συμμετάσχει πιο ενεργά, με τοπι-
κά δημοψηφίσματα, με πολύ ουσιαστική 
συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.
« Μα η δημοκρατία, σύντροφοι, της Αυ-
τοδιοίκησης, είναι σύστημα της αντιπρο-
σωπευτικότητας, όταν τα μεγέθη είναι 
πολλαπλάσια. Δεν μπορεί να έχεις άμεση 
λαϊκή δημοκρατία στη λήψη των αποφά-
σεων, όταν το θεσμικό περίγραμμα των  
Δήμων της χώρας  είναι αυτό που είναι 
σήμερα. Απλή αναλογική σε ένα Δημο-
τικό Συμβούλιο,  το οποίο θα ήταν βου-
λευόμενο όργανο χάραξης μιας γενικής 
στρατηγικής, που θα απαιτούσε συγκλί-
σεις για την εξέλιξη της ζωής στο τοπικό 
επίπεδο, για την ανάπτυξη, για όλα αυτά 
τα πράγματα, τις υπηρεσίες, ναι, αλλά με 
εξασφάλιση όμως της λειτουργικής και 
της οργανωτικής αποτελεσματικότητας 
για την εκτελεστότητα των αποφάσεων. 
Με άλλα όργανα, ναι. Αυτό όμως δεν γί-
νεται. Δεν συζητείται. Δεν υπάρχει στην 

ατζέντα». 
«Άρα λοιπόν-σημείωσε- το παράγωγο 
αυτής της επιδίωξης είναι να δοθεί το 
δικαίωμα του εκβιασμού στις κάθε λο-
γής μειοψηφίες. Να επιβληθεί δηλαδή τη 
δικτατορία των μειοψηφιών στην άσκηση 
της πολιτικής εξουσίας. Γιατί δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε το σύστημα στο παι-
χνίδι της άμεσης δημοκρατίας με βάση 
το δημόσιο λόγο που αρθρώνουμε. Όταν 
δόθηκε η μάχη των δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών, εκεί, το έχω ξανά 
πει, έσπασε τα μούτρα της η κυβέρνηση. 
Στο πλαίσιο αυτό ο εκπρόσωπος «Αυτο-
διοικητικού Κινήματος», ζήτησε διακριτή 
ψηφοφορία, από το Σώμα της Συνέλευ-
ση  προκειμένου να υπάρξει απόφαση αν 
αποδέχεται την κυβερνητική απόφαση ως 
προς το εκλογικό σύστημα.
Αναφερόμενος στην κινητικότητα, επεσή-
μανε ότι όλη η διαδικασία της πολιτικής 
συναλλαγής θα γίνεται μέσα από την κι-
νητικότητα των υπαλλήλων και θα διαλυ-
θούν όχι μόνο οι Δήμοι, αλλά και το κρά-
τος το ίδιο. Θα δουλέψουν τα παραμάγαζα 
των κομμάτων, των βουλευτών, και των 
κάθε λογής παραγόντων, που πλασάρο-
νται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, που 
γίνονται εν κρυπτώ και παραβύστω.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η χει-
ρότερη τα τελευταία χρόνια
Χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, ως τη χειρότερη στη χώρα τα 
τελευταία χρόνια, ανέφερε πως υπάρ-
χουν ρυθμίσεις υπουργείων τις οποίες 
δεν παίρνει μυρωδιά ούτε το υπουργείο 

Εσωτερικών. «Δεν τους ρωτάνε- είπε χα-
ρακτηριστικά- υπάρχει μια ασυδοσία σε 
κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωμα-
τούχους που αισθάνονται τόσο ισχυροί να 
παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για τη δική 
μας λειτουργία, που δεν μπαίνουν καν 
στον κόπο να ανταλλάξουν στοιχειώδεις 
απόψεις με το υπουργείο Εσωτερικών».
Θα κάνω ότι είναι δυνατόν να φύγει αυτή 
η κυβέρνηση από την εξουσία, πρόσθεσε 
ο Α. Κοιμήσης, «γιατί είναι επιζήμια και 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και για τη 
χώρα. Γιατί δεν κάνει τίποτα από αυτά τα 
οποία έχει πει. Γιατί έχει βάλει τη χώρα 
σε μια διαρκή περιπέτεια και είναι πασί-
δηλο ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το 
κακό στο χειρότερο». 

«Θα ήθελα, ειλικρινά, να έχω παραδείγ-
ματα, για να διαψευστώ με παταγώδη 
τρόπο σε αυτή μου τη σκέψη. Και δεν με 
ενδιαφέρει ειλικρινά η εναλλαγή των συ-
στημάτων. Πιστεύω ακλόνητα και αγωνί-
ζομαι για αυτό, κάποια στιγμή στη χώρα 
μας να εγκαθιδρυθεί η περίφημη αποκέ-
ντρωση, για να μπορέσει ο λαός να απο-
κτήσει τη δυνατότητα να διαφεντεύει τα 
του οίκου του. 
Χαρακτήρισε το 2017 ως το έτος της κρί-
σης σε ότι αφορά στο θεσμό της Τ.Α, προ-
σθέτοντας ότι μπορεί να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για το καλύτερο, μπορεί όμως 
να είναι και η ταφόπλακα για το θεσμό, 
εάν τα πράγματα εξακολουθήσουν να εί-
ναι έτσι και αν η δική μας αδράνεια επι-
τρέπει να συμβαίνουν αυτά τα οποία συμ-
βαίνουν καθημερινά. 

Απ. Κοιμήσης «Αυτοδιοικητικό  Κινήμα»

Επιζήμια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για τη χώρα η κυβέρνηση 

«Αν καταφέρω να χτίσω το Δήμο 
μου, να κρατήσω το Δήμο μου 
όρθιο θα είμαι πάρα πολύ ευ-

τυχής. Αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτό 
που εμείς επιλέξαμε να κάνουμε είναι να 
δουλέψουμε στους Δήμους μας. Αν τα 
καταφέρουμε εκεί, πραγματικά θα έχου-
με συνεισφέρει στη χώρα».
Αυτό τόνισε ο Γ. Ιωακειμίδης, επικεφαλής 
της «Νέας Αυτοδιοίκησης», επικρίνοντας 
το σύνθημα του φετινού συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ, «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, χτί-
ζουμε την Ελλάδα από την αρχή». 
Ο Γ. Ιωακειμίδης, επεσήμανε ακόμη ότι 
«όσο ο οικονομικός κατήφορος της Αυ-
τοδιοίκησης συνεχίζεται, τόσο λιγότερο 
αποτελεσματικά θα είναι τα συνέδριά 
μας. Δείτε πόσο εκφυλίζονται τα συνέ-

δριά μας, παρά την διαφορετική εικόνα 
που προσπαθεί να δώσει η πλειοψηφία, 
φορά τη φορά». Όπως είπε ένα μεγάλο 
μέρος των αιρετών δεν έρχεται, καθώς 
είναι πάρα πολύ κουρασμένο και απογο-
ητευμένο. 
Εξέφρασε την άποψη ότι η κεντρική διοί-
κηση έπρεπε να σκύψει το αυτί της στην 
καθημερινότητα των δήμων, να καταλά-
βει τι έχουν να αντιμετωπίσουν, να μη 
βιάζεται να παίρνει θέσεις και «εν πάση 
περιπτώσει αν δεν τα ξέρει όλα αυτά, ας 
ρωτάει τους Δημάρχους, τους φίλους της, 
για να αντιλαμβάνεται τι πρέπει να γίνει. 
Για να μην έρχεται σε ρήξη και κόντρα 
καθημερινή με πράγματα που εύκολα θα 
μπορούσαν να έχουν επιλυθεί». 
Ο κ. Ιωακειμίδης αναφέρθηκε επίσης στην 

οικονομική καχεξία των δήμων με την 
υστέρηση πόρων και στην ανάσα που θα 
μπορούσε να δώσει η απόδοση του ΕΝ-
ΦΙΑ στην Τ.Α.. Αναφερόμενος στο πολυνο-
μοσχέδιο και στην εδώ και ενάμισι χρόνο 
καθυστέρηση της ψήφισής του, τόνισε 
ότι αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο 
προβλήματα, όπως το να εξοικονομήσουν 
οι δήμοι χρήματα από τα επιτόκια.
Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τη διοι-
κητική μεταρρύθμιση εξέφρασε την απο-
ρία αν έπρεπε να ανοίξει θέμα γενικώς 
ενός νέου Καλλικράτη διότι, όπως σημεί-
ωσε, αφενός ο προηγούμενος δεν κου-
βεντιάστηκε επαρκώς,  ήταν καλός, ήταν 
κακός, πού έπασχε και λοιπά. Δεύτερον, 
πόροι δεν υπάρχουν, άρα πώς ανοίγεις 
έναν καινούργιο νόμο;

Γ. Ιωακειμίδης «Νέα Αυτοδιοίκηση»

Η κεντρική διοίκηση να σκύψει στην καθημερινότητα των δήμων 
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Δηλώνουμε παρόντες για συγκρούσεις 
και συνεργασίες με ένα και μόνο γνώ-
μονα,  την υπεράσπιση και διασφάλι-

ση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνι-
ών, τόνισε ο Δ. Μπίρμπας, επικεφαλής της 
Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβου-
λίας. 
Ο κ. Μπίρμπας επισήμανε ότι κάποιοι στην 
Αυτοδιοίκηση έχουνε  «πόλεμο, ένα πόλεμο 
με την πραγματικότητα και επιθυμούν, άλλω-
στε το είπε ο κ. Κοιμήσης, έναν αγώνα μέχρι 
την πτώση της κυβέρνησης».
«Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, σημείωσε, 
όλοι γνωρίζουμε ποιοι οδήγησαν την Αυτοδι-
οίκηση και την χώρα σε αυτή την κατάντια».
Αναφέρθηκε σε ζητήματα τα οποία η κυβέρ-
νηση πρέπει να εξετάσει προκειμένου να 
βρεθούν λύσεις. Μεταξύ αυτών τη μείωση 
των εσόδων των ΚΑΠ κατά 10%, το εύρος και 
ο τρόπος λειτουργίας των ελέγχων, που είναι 

έλεγχοι σκοπιμότητας  και προκαλούν μεγά-
λες καθυστερήσεις. 
Συμπλήρωσε ότι συχνά η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση 
ως δημόσια διοίκηση. «Δεν έχουν καταλάβει 
τις ιδιαιτερότητες που έχει η Αυτοδιοίκηση 
που οφείλουν να  αντιληφθούν πριν οδηγη-
θούμε σε πάρα πολύ  μεγάλα προβλήματα» 
σημείωσε χαρακτηριστικά. Σχετικά με την 
κινητικότητα υπογράμμισε ότι έγινε οριζο-
ντίως, χωρίς κατανόηση των τοπικών ιδιαιτε-
ροτήτων, και αδικεί. Αναφερόμενος στο νέο 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπογράμμι-
σε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, για 
την ανάγκη βελτίωσης των όρων λειτουργίας 
της Αυτοδιοίκησης.  Σχολιάζοντας τον «Καλ-
λικράτη» επισήμανε πως διαφωνεί με την 
θέση άλλων αιρετών ότι έπαιξε θετικό ρόλο, 
γιατί συνέτεινε στον υπερσυγκεντρωτισμό 
και σε συνδυασμό με τις νεοφιλελεύθερες 

μνημονιακές πολιτικές στην ερήμωση της 
υπαίθρου. Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει 
μία συζήτηση άμεσα με την κυβέρνηση και 
να έρθουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα 
επιλύσουν μια σειρά από προβλήματα και 
αστοχίες. Κατά την αναφορά του στα παρα-
κρατηθέντα εξέφρασε τη θέση ότι πρέπει να 
ξεκινήσει η συζήτηση για την απόδοσή τους 
με ένα επενδυτικό πρόγραμμα οκταετίας. 
Στη συνέχεια εισερχόμενος στο θέμα του 
εκλογικού συστήματος υπογράμμισε ότι «η 
απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο 
έχει δύο βασικές αρχές. Την ισότητα στην 
ψήφο και τη δυνατότητα δημοκρατικού και 
κοινωνικού ελέγχου» που δημιουργεί κουλ-
τούρα σύνθεσης. Τέλος έκανε αναφορά στην 
ανάγκη χρηματοδοτήσεων μέσω των οποί-
ων θα μπορέσουν οι δήμοι να υλοποιήσουν 
έργα και δράσεις, αξιοποιώντας και ευρω-
παϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

«Στα συμπεράσματα της Επιτρο-
πής για την αναθεώρηση του 
Καλλικράτη αποτυπώνεται και 

η συμφωνία ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ-Κυβέρνησης,  η 
επιχορήγηση της τοπικής διοίκησης να πα-
ραμείνει μεν στην ευθύνη της Κεντρικής 
διοίκησης για όσο διάστημα θα ωριμάζουν 
και οι αντιδραστικές ανατροπές, πλην όμως 
θα συναρτάται «με την δυναμικότητα των 
φόρων»!», τόνισε η Ελπίδα Παντελάκη εκ-
πρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
«Άρα, συνέχισε, και οι λεονταρισμοί για 
«την νέα γενιά παρακρατημένων πόρων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που εκτοξεύει 
η ηγεσία της ΚΕΔΕ/ΕΝΠΕ έχει στόχο τον 
αποπροσανατολισμό, τον μικροκομματισμό 

και τον στενά αντιπολιτευτικό στόχο για 
εναλλαγή στο τιμόνι της διακυβέρνησης, 
σήμερα με το κόμμα της ΝΔ χτες με τον 
ΣΥΡΙΖΑ!». 
Σε ότι αφορά το σκέλος των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων – ΕΣΠΑ (2014-2020), η κ. 
Παντελάκη τόνισε ότι  αφορά σε έργα και 
δράσεις, που ιεραρχούνται πλήρως στις 
ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
του κεφαλαίου, βάζοντας στο περιθώριο τις 
λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδομές 
και έργα. 
«Η αντίληψη του ΚΚΕ και των δυνάμεων 
που συσπειρώνονται στα ψηφοδέλτια της 
Λαϊκής Συσπείρωσης για τις δομές διοίκη-
σης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό 

επίπεδο, έχει θεμέλιό της την κοινωνική 
ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα πα-
ραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της πα-
ραγωγής με κίνητρο την ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργα-
τική συμμετοχή και τον λαϊκό έλεγχο από 
τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται 
πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής 
μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Πάνω 
σε αυτή τη βάση μπορεί μόνο να διαμορφώ-
νεται ένα ενιαίο σύγχρονο και δωρεάν κρα-
τικό σύστημα Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας. 
Να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης 
ανά τομέα και κλάδο, αξιοποιώντας τον φυ-
σικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας», 
σημείωσε η  κ.Παντελάκη.

Δ. Μπίρμπας Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία

Δηλώνουμε παρόντες με ένα και μόνο γνώμονα, την υπεράσπιση και διασφάλιση
των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών 

Ελ. Παντελάκη Λαϊκή Συσπείρωση

Αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις και ΚΠ17 διαμορφώνουν το αντιλαϊκό πλαίσιο της Τ.Α.

Κάλεσμα προς όλους τους αιρετούς 
που αντιλαμβάνονται που οδηγούν 
οι πολιτικές που κυριάρχησαν τα τε-

λευταία χρόνια στη χώρα και την Αυτοδιοί-
κηση, για τη συγκρότηση ενός Δικτύου Αι-
ρετών για μια αντιμνημονιακή ριζοσπαστική 
εναλλακτική πορεία απηύθυνε από το βήμα 
του συνεδρίου της ΚΕΔΕ η νεοδημιουργη-
θείσα παράταξη «Συντονισμός Αιρετών».
Παρουσιάζοντας τις θέσεις της παράταξης 
το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Τάσος Καντα-
ράς,  είπε πως η παράταξή του επιμένει 
στην απόρριψη των μνημονίων και των 

απορρεόντων αντιλαϊκών πολιτικών, στην 
ριζική ανατροπή του θεσμικού πλαισίου «Ν 
3852/10», τη λογική της «Τριετούς Στρατη-
γικής Μεταρρυθμίσεων» και της θεσμοθέ-
τηση νέων φοροεισπρακτικών βαρών και 
επιβαρύνσεων των πολιτών και τις πολιτι-
κές που οδηγούν τις υπηρεσίες  των δήμων 
στην ιδιωτικοποίηση τους.

Σημείωσε ότι διαφωνούν με την στάση εκ-
προσώπων της Αυτοδιοίκησης  Β βαθμού 
και ειδικότερα των Περιφερειαρχών Αττι-
κής και Θεσσαλίας, οι οποίοι προσέτρεξαν 

να πάρουν μέρος στην αντισυνταγματική και 
αντικοινοβουλευτική Επιτροπή για την ανα-
θεώρηση του Συντάγματος που με πρωτο-
φανή και απαράδεκτο τρόπο συγκρότησε ο 
πρωθυπουργός, μεροληπτώντας ταυτόχρο-
να σε βάρος του Α βαθμού. 
«Σήμερα ο μόνος δρόμος είναι, η συγκρό-
τηση ενός μετώπου των εργαζομένων, δη-
μοτών και αιρετών, που θα οργανώσει την 
αντίσταση στις μνημονιακές πολιτικές, οι 
οποίες καταστρέφουν τη χώρα, την Αυτοδι-
οίκηση και τους εργαζόμενους», καταλήγει 
το κάλεσμα. 

Τ. Κανταράς «Συντονισμός Αιρετών»

Για μια αντιμνημονιακή ριζοσπαστική πορεία της Αυτοδιοίκησης
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Ν. Σαράντης Πρόεδρος ΠΕΔ Αττικής
Να υπάρξει παράταση του διαλόγου 
για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση  

Την ανάγκη να 
υπάρξει  παράταση 
του διαλόγου για τη 
νέα Διοικητική Με-
ταρρύθμιση ζήτη-
σε ο πρόεδρος της 
ΠΕΔ Αττικής Νίκος 

Σαράντης. Όπως τόνισε η παράταση του 
διαλόγου μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
μιας επιτυχούς νέας ρύθμισης. Επιπλέ-
ον τόνισε την  ανάγκη καλύτερης αξιο-
ποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με 
επανασχεδιασμό των Οργανισμών των 
ΟΤΑ και νέο Κώδικα Δημοσίων Υπαλ-
λήλων. 

Δ. Καμπόσος Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου
Δεν μπορεί να είναι εξιλαστήρια 
θύματα οι δήμοι 

Την επισήμανση ότι 
δεν μπορεί να φταί-
νε για όλα οι δήμοι 
και να αποτελούν 
τα εξιλαστήρια θύ-
ματα διατύπωσε ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ 

Δ. Καμπόσος. Τόνισε  ότι 325 Δήμαρ-
χοι παλεύουν με την καθημερινότητα 
και  προσβάλλονται με τον χειρότερο 
τρόπο. Χαρακτήρισε δε ως σημαντικό το 
γεγονός ότι βρέθηκε στο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ ένας από τους βασικούς συνερ-
γάτες του νέου αμερικανού προέδρου.

Α. Παρίσης Πρόεδρος ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις 

Στην ανάγκη δυνα-
μικών αντιδράσεων 
από την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση για ριζι-
κές λύσεις αναφέρ-
θηκε ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ  Ιονίων 

Νήσων Α. Παρίσης κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του. Δεν μπορεί, είπε, το πρό-
βλημα της κυβέρνησης να είναι αυτή 
τη στιγμή η αλλαγή του εκλογικού νό-
μου και συμπλήρωσε πως δεν πρέπει 
να επιτραπεί να φτάσουν οι δήμοι στην 
εξαθλίωση, ενώ επέκρινε το ασφυκτικό  
ρόλο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Φ. Χατζηδιάκος  
Πρόεδρος ΠΕΔ Ν. Αιγαίου
Η Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει τις 
ευθύνες της προ πολλού 

Αιχμηρός απέναντι 
στους πολιτικούς 
αρχηγούς και εκ-
προσώπους κομ-
μάτων οι οποίοι το-
ποθετήθηκαν κατά 
τη χθεσινή πρώτη 

ημέρα της έναρξης του συνεδρίου εμ-
φανίστηκε κατά τη τοποθέτηση του ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου Φ. Χατζη-
διάκος. 
«Η  πρώτη διαπίστωση, από τους αρχη-
γούς των κομμάτων, μηδενός εξαιρου-
μένου, αλλά και του υπουργού μετά, 
φάνηκε ότι ή εμείς είμαστε Δήμαρχοι 
σε μια άλλη χώρα, ή η κυβέρνηση δεν 
κυβερνά αυτή τη χώρα». 
Αναφερόμενος στο θέμα της κινητι-
κότητας τόνισε ότι με βάση το υφιστά-
μενο θεσμικό  πλαίσιο δεν υπάρχουν 
κίνητρα για να πάει κάποιος σε μικρά 
νησιά. Ζήτησε κατ΄ εξαίρεση  προσλή-
ψεις στα μικρά νησιά, στους ορεινούς 
Δήμους και αναφέρθηκε στα οικονομι-
κά προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι και 
στην αναγκαιότητα της διοικητικής με-
ταρρύθμισης. 

Γ. Κωτσός Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας
Η κυβέρνηση να εμπιστευτεί 
επιτέλους την Αυτοδιοίκηση

Ο χαρακτηρισμός 
που πιθανότατα θα 
άρμοζε στην Αυτο-
διοίκηση είναι ορ-
ντίναντσα της δη-
μόσιας διοίκησης 
της χώρας μας ανέ-

φερε  ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γ. 
Κωτσός προσθέτοντας ότι το κράτος τη 
μόνη αρμοδιότητα που επιφυλάσσει για 
την Αυτοδιοίκηση είναι  «για να μαζεύ-
ουν τα σκουπίδια».
Αναφερόμενος στον εκλογικό νόμο 
τόνισε πως η Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
διατυπώσει τώρα συγκεκριμένη άποψη 
και να μην «πετάει το μπαλάκι στο μέλ-
λον». 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του απεύ-
θυνε έκκληση για συναίνεση και κάλε-
σε την κυβέρνηση να εμπιστευθεί την 
Αυτοδιοίκηση. 

Γ. Καπεντζώνης
Αντιπρόεδρος ΠΕΔ Στ. Ελλάδας
Όχι άλλες αρμοδιότητες χωρίς 
πόρους

Όχι άλλες αρμοδι-
ότητες  χωρίς πό-  
ρους, χωρίς εξο-
πλισμό, χωρίς στε-
λεχιακό δυναμικό, 
γιατί σημαίνει πιο 
πολύ ευθύνη και 

αδυναμία ανταπόκρισης τόνισε ο αντι-
πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Γ. 
Καπεντζώνης. Ζήτησε δε να προχωρή-
σει άμεσα η ψήφιση του πολυνομοσχε-
δίου, γιατί όπως σημείωσε «από τα 166 
άρθρα, με τόση διαβούλευση που έγινε 
σε όλους τους φορείς και σε όλα τα όρ-
γανα και σε όλους τους δήμους, θεωρώ 
ότι δεν υπάρχει δήμος σε όλη τη χώρα 
που δεν κάποιο δικό του θέμα αντικατο-
πτρίζεται μέσα στο νομοσχέδιο». 

Γ. Παπαναστασίου 
Πρόεδρος ΠΕΔ Δ. Ελλάδας
Όχι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου

«Η μοναδική διοι-
κητική μεταρρύθ-
μιση που θέλουν 
να κάνουν στην κυ-
βέρνηση, είναι να 
αλλάξουν τον εκλο-
γικό νόμο και τίποτα 

άλλο. Και φάνηκε περίτρανα, όλο αυτό 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα και 
ο νόμος για την κινητικότητα το απέδει-
ξε. Δεν μπορούν να κάνουν καμία άλλη 
θεσμική αλλαγή, αλλά και καμία αλλαγή 
στο κράτος».

Γ. Λώλος Πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου
Επιτακτική ανάγκη η απόδοση 
των  παρακρατηθέντων

Καθίσταται επιτα-
κτική ανάγκη  η 
απόδοση των πα-
ρακρατηθέντων για 
την αποκατάσταση 
της ομαλής λει-
τουργίας των δή-

μων, η θέσπιση εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης, αλλά και η άμεση 
αναπλήρωση μέρους του 10%, το οποίο 
μας κόβουν μέσω του νέου προϋπολο-
γισμού του 2017, τόνισε ο Γ. Λώλος πρό-
εδρος ΠΕΔ Ηπείρου. 

Τ. Βάμβουκας Αντιπρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης
Ανεπίτρεπτη η νέα περικοπή πόρων

Την ανάγκη να εξα-
σφαλιστεί ο θεσμι-
κός ρόλος της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης 
με την άμεση επί-
λυση Οικονομικών 
αλλά και θεσμικών 

ζητημάτων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της 
Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Τάσος Βάμβουκας. 
Χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την σχεδια-
ζόμενη μείωση των πόρων από το κρά-
τος προς τους Δήμους, επισημαίνοντας 
ότι πρέπει να γίνει κατανοητή η αξία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιτέλους 
αυτή να λειτουργήσει ακηδεμόνευτη.

Ευ. Λαμπάκης
Πρόεδρος ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας, Θράκης
Διαπίστωσα δια ζώσης για ποιο 
λόγο καταστράφηκε η Ελλάδα

Δριμεία κριτική 
προς όλους τους 
εκπροσώπους της 
κυβέρνησης και 
των πολιτικών κομ-
μάτων άσκησε ο Ευ. 
Λαμπάκης, πρόε-

δρος ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας, Θράκης. 
«Διαπίστωσα δια ζώσης για πιο λόγο κα-
ταστράφηκε η Ελλάδα και το χειρότερο 
από όλα  είναι ότι ενώ καταστράφηκε, 
δεν κατάλαβαν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. 
Και έχουν το θράσος ή την αδυναμία να 
έρχονται εδώ συντεταγμένοι, ρίχνοντας 
βολές ο ένας πίσω από τον άλλον, σε 
ποιους; Στους δημάρχους». 

Γ. Βοσκόπουλος
Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Η κυβέρνηση θέλει απαξιωμένους 
δήμους

Μας έχουν απα-
ξιώσει, μας έχουν 
λοιδορήσει. Προ-
σπαθούν να μας 
εξαφανίσουν, ανέ-
φερε ο πρόεδρος 
ΠΕΔ Δυτικής Μα-

κεδονίας Γιάννης Βοσκόπουλος. Πρό-
σθεσε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ισχυ-
ρή ΤΑ, «διότι αν έρθουμε σε εκλογές 
βουλευτικές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είναι ισχυρή, καταλαβαίνετε τι πόλεμο 
θα υποστεί».

Παρεμβάσεις Προέδρων ΠΕΔ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Αναλυτικά οι ομιλίες και οι εισηγήσεις στα site

www.kedke.gr   και   www.localit.gr


