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Γ. Πατούλης:
Έφτασε η ώρα για την επανάσταση του αυτονόητου

Μήνυμα ενότητας στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Την αποφασιστικότητα της Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσει με αίσθημα ευθύνης μία ριζική μεταρρύθμιση του κράτους με 

βασικούς άξονες την αποκέντρωση, την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση της απασχόλησης, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

Γ. Πατούλης. Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που ξεκίνησε χθες στα Ιωάννινα 

και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, χαρακτήρισε ως μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση, τη δόμηση ενός νέου 

μοντέλου οργάνωσης του κράτους, από την αρχή.

Αιχμή της μεταρρύθμισης η αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων 
Αφετηρία για να γίνει ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα στη σχέση συνεργασίας, μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, χαρακτήρισε το Συνέδριο ο κ. Πατούλης, επισημαίνοντας πως η ΚΕΔΕ θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της με 

στόχο να δοθεί ώθηση σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα οδηγήσει στη μεταρρύθμιση του κράτους, με αιχμή την ουσιαστική 

αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση. 

«Όλοι μαζί ενωμένοι, με αποφασιστικότητα, θα επιβεβαιώσουμε την πρόθεση μας να αλλάξουμε το Κράτος, τις ζωές μας, την 

Ελλάδα, όπως είναι και το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. 



ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ2

«Έχει φτάσει πλέον η ώρα 
να δομήσουμε από την 
αρχή, το νέο μοντέλο 

οργάνωσης του Κράτους μας. Είναι 
η μόνη επιλογή που έχουμε, αν θέ-
λουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. 
Γιατί πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο 
χτένι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
χάσουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να βλέπουμε απαθείς να 
εγκαταλείπουν την Ελλάδα τα καλύ-
τερα μυαλά της, η νέα γενιά μας, χω-
ρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.  Δεν 
μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο να 
υπονομεύεται συστηματικά,  η προ-
σπάθεια για την αντιμετώπιση της 
κρίσης. Και να υπονομεύεται μάλιστα, 
από εκείνους που ευθύνονται γι αυ-
τήν. Να υπονομεύεται από την απου-
σία πολιτικής συναίνεσης στον τρόπο 
αντιμετώπισης της. Να υπονομεύεται 
από την προσπάθεια συγκάλυψης και 
μετατόπισης των ευθυνών. Να υπονο-
μεύεται από το λαϊκισμό, δεξιό κι αρι-
στερό, που επικρατεί στη σημερινή 
πολιτική ζωή» τόνισε ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης ξεκινώντας την 
ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Έφτασε η ώρα 
για την επανάσταση 
του αυτονόητου

Ο κ. Πατούλης  υπογράμμισε ότι  «η 
Ελλάδα της Δημοκρατικής Διακυβέρ-
νησης χρειάζεται ένα νέο μοντέλο 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δη-
μόσιας Διοίκησης. Χρειάζεται  ένα 
νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα 
στηρίζεται στη συνεργασία του δημό-
σιου με τον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζε-
ται μια αναδόμηση από τα πάνω προς 
τα κάτω, ένα νέο μοντέλο Τοπικής 
Διακυβέρνησης, με Ισχυρή Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και ουσιαστική Απο-
κέντρωση. Στη σημερινή συγκυρία 
είναι απαραίτητη μια Μεγάλη Αλλα-
γή», συμπληρώνοντας πως «δεν είναι 
λοιπόν δυνατόν, να εμπιστευτούμε το 
εγχείρημα της εξόδου της κοινωνίας 
και της Πατρίδας μας από την κρίση, 
σε λογικές και σε πρόσωπα που τη 
δημιούργησαν. Δεν είναι δυνατόν να 
εμπιστευτούμε ξανά, συνταγές και 
μοντέλα  που απέτυχαν».
Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι η Αυτο-
διοίκηση είναι πλέον έτοιμη να ανα-

Μεταρρύθμιση 
με άξονες την Αποκέντρωση  
και την προώθηση 

της Τοπικής Ανάπτυξης 
και Απασχόλησης
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λάβει τις ευθύνες της  για να χτιστεί 
μία νέα Ελλάδα. «Πλέον έφτασε η 
ώρα για την επανάσταση του αυτο-
νόητου, η ώρα να επικρατήσει επιτέ-
λους η απλή λογική» σημείωσε χαρα-
κτηριστικά. 

Αιχμή της μεταρρύθμισης
η αποκέντρωση πόρων 
και αρμοδιοτήτων

Ειδικότερα εστίασε στην ανάγκη να 
προχωρήσει μια ουσιαστική αναδια-
νομή πόρων και αρμοδιοτήτων, προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμέ-
νου να είναι αυτή που θα αποφασίζει 
για κρίσιμα ζητήματα όπως το προ-
σωπικό των Δήμων ανάλογα με τις 
ανάγκες που υπάρχουν, τη λειτουργία 
των κοινωνικών δημοτικών υπηρεσι-
ών όπως είναι η δημοτική Αστυνομία, 
τους ΚΑΠ, αλλά και τη διαχείριση των 
χρημάτων τα οποία προορίζονται για 
κοινωφελή έργα υπέρ των πολιτών.  
Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι, για την 
Αυτοδιοίκηση είναι αυτονόητο πως 
πρέπει επιτέλους να προχωρήσει μια 
ουσιαστική αναδιανομή πόρων και 
αρμοδιοτήτων, οι αποφάσεις για κρί-
σιμα ζητήματα  να λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν εγγύτερα προς τις τοπικές 
κοινωνίες, οι Δήμοι να έχουν την ευ-
θύνη για το προσωπικό τους, με βάση 
τις ανάγκες τους και τις πραγματικές 
οικονομικές τους δυνατότητες.
Σχολιάζοντας ο κ. Πατούλης όσα 
ισχύουν σήμερα διερωτήθηκε: για-
τί θα πρέπει να περιμένουμε να μας 
εγκρίνει ο εκάστοτε Υπουργός Εσω-
τερικών πόσους θα προσλάβουμε, 
γιατί πρέπει να αποφασίζει ο εκάστο-
τε Υπουργός και να μας υποχρεώνει 
με νόμο για το αν θα ανανεώνουμε ή 
όχι τις συμβάσεις με τους εργαζόμε-
νους μας, γιατί δεν πρέπει ο κάθε Δή-
μαρχος να αποφασίζει αν θα δεχθεί 
η θα απορρίψει το αίτημα μετακίνη-
σης ενός υπαλλήλου του σε κάποια 
άλλη θέση, σε άλλο Δήμο ή φορέα 
του Κράτους; Δεν πρέπει να είναι αυ-
τονόητο ότι θα έχουμε εμείς τον κρί-
σιμο και τελευταίο λόγο, όταν αυτή η 
μετακίνηση μπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσματική λειτουργία των υπη-
ρεσιών μας; Με ποια λογική και με 
ποια πολιτική νομιμοποίηση μπορεί 
να αποφασίζει ένας Υπουργός αν θα 
καταργήσει εν μια νυκτί , κρίσιμες για 

τις τοπικές μας κοινωνίες δημοτικές 
υπηρεσίες, όπως είναι η Δημοτική 
Αστυνομία ή οι σχολικοί φύλακες, 
χωρίς προηγουμένως να έχει τη σύμ-
φωνη γνώμη μας;
«Δεν αντιλαμβανόμαστε, είπε, γιατί 
θα πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός Οι-
κονομικών ή Εσωτερικών να αποφα-
σίζει για το αν θα μας αυξήσει ή θα 
μας μειώσει τους ΚΑΠ». 
Ο κ. Πατούλης ζήτησε την πιστή και 
όχι επιλεκτική εφαρμογή των νόμων,  
οι δήμοι να έχουν κυρίαρχο και απο-
φασιστικό ρόλο στο σχεδιασμό των 
έργων  και παρεμβάσεων που χρη-
ματοδοτούνται  από τα ευρωπαϊκά και 
εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, 
είτε αυτά λέγονται ΕΣΠΑ, είτε λέγο-
νται Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων.
«Δεν αντιλαμβανόμαστε, είπε,  γιατί 
πρέπει να παρακαλάμε έξω από τα 
γραφεία των Υπουργών, ή των Περι-
φερειαρχών, για να μας χρηματοδο-
τήσουν ένα σχολείο, μια πλατεία η μια 
παιδική χαρά; Δικά τους είναι τα χρή-
ματα; Από το σπίτι τους τα έφεραν;
Δικά μας είναι τα χρήματα, ανήκουν 
σε όλους τους Έλληνες, κι αυτό 
που θέλουμε είναι το αυτονόητο. Να 
έχουμε λόγο και ρόλο στη διαχείρι-
ση των χρημάτων μας. Δεν θεωρούμε 
ότι είναι πιο ικανοί ούτε οι Υπουργοί, 

ούτε οι Περιφερειάρχες, από τους 
Δημάρχους».

Δεν πρέπει να υπάρχει 
πολιτική δύο ταχυτήτων 
για το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας

Αναφερόμενος στην καταστατική 
θέση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης 
σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
πολιτική δύο ταχυτήτων για το πολιτι-
κό προσωπικό της χώρας.
«Δεν αντιλαμβανόμαστε, είπε, γιατί 
πρέπει οι βουλευτές να αντιμετωπί-
ζονται με καλύτερους όρους από τους 
Δημάρχους; Δεν αντιλαμβανόμαστε τι 
περισσότερο προσφέρουν και πόσο 
μεγαλύτερες ευθύνες έχουν για να 
αμείβονται με τόσο υψηλούς μισθούς, 
σε σχέση με Δημάρχους που διαχει-
ρίζονται προϋπολογισμούς δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ; Δεν αντιλαμβα-
νόμαστε γιατί πρέπει ένας Δήμαρχος 
να παραιτείται αν θέλει να είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής και δεν ισχύει το 
ίδιο για έναν βουλευτή, όταν θέλει να 
είναι υποψήφιος δήμαρχος; Δεν αντι-
λαμβανόμαστε τέλος γιατί πρέπει να 
μπει όριο θητειών στους Δημάρχους, 
όταν δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για 
όριο θητειών στους βουλευτές.
Δεν αντιλαμβανόμαστε πως μπορεί 

σε μια δημοκρατία, το πολιτικό προ-
σωπικό να αντιμετωπίζεται με άλλα 
κριτήρια σε μια σειρά από ζητήματα 
πέραν του μισθολογικού, όπως π.χ. το 
συνταξιοδοτικό».

Θέλουμε απλή λογική και 
όχι απλή αναλογική 
- Όχι στη μείωση 
της θητείας των αιρετών

Σχετικά με τη διαφαινόμενη πρόθεση 
της κυβέρνησης να εφαρμόσει την 
απλή αναλογική στο εκλογικό σύστη-
μα της Αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ τόνισε πως αυτό δεν είναι 
μεταρρύθμιση και πρόσθεσε πως  η 
Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που 
έχει μάθει να λειτουργεί με σεβασμό 
στις αρχές της αντιπροσωπευτικότη-
τας και της αναλογικότητας. 
«Αυτό δεν είναι ζήτημα απλής αναλο-
γικής, αλλά απλής λογικής» ανέφερε 
και πρόσθεσε ότι η συζήτηση που γί-
νεται για αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος στις εκλογές της Αυτοδιοί-
κησης, είναι και άκαιρη και άσκοπη. 
« Για μας, σημείωσε, είναι αυτονόητη 
ανάγκη, να διασφαλίσουμε την κοι-
νωνική ειρήνη και την πολιτική στα-
θερότητα των τοπικών μας κοινωνιών. 
Και αυτό το έχουμε καταφέρει όλα 
αυτά τα χρόνια, αφενός γιατί ως θε-
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σμός διαθέτουμε κουλτούρα συνεν-
νόησης και συναίνεσης. Αφετέρου, 
γιατί συμπεριφερόμαστε με βάση τις 
ανάγκες των πολιτών, από τους οποί-
ους κρινόμαστε καθημερινά. Για μας 
είναι θέμα απλής λογικής το να συ-
νεργαζόμαστε μεταξύ μας, κι όχι κάτι 
που μας επιβάλλεται από πάνω.
Είμαστε ο θεσμός που διαθέτει τη μέ-
γιστη αποδοχή της κοινωνίας των πο-
λιτών. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους, 
είτε όχι.
Γι αυτό έχουμε μάθει να λειτουργού-
με σεβόμενοι της αρχές της αντιπρο-
σωπευτικότητας και της αναλογικό-
τητας. Να υλοποιούμε τις αποφάσεις 
των πλειοψηφιών, σεβόμενοι όμως 
πάντοτε και τις απόψεις των μειο-
ψηφιών. Κι αυτό δεν είναι ζήτημα 
εκλογικού συστήματος, δεν είναι ζή-
τημα απλής αναλογικής. Είναι ζήτημα 
απλής λογικής. Μόνον με αυτόν τον 
τρόπο πάνε μπροστά οι κοινωνίες.  
Με λογική και συναίνεση. Στοιχεία 
που λείπουν από το κεντρικό πολιτικό 
μας σύστημα.
Γιατί παρά τα όσα αρνητικά μπορεί να 
έχει το σχετικά πλειοψηφικό σύστη-
μα που ισχύει σήμερα στις εκλογές 
της αυτοδιοίκησης, έχει καταφέρει 
να διασφαλίσει την κυβερνησιμότη-
τα των Δήμων μας και μάλιστα σε μια 
περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση που 
γίνεται για αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος στις εκλογές της Αυτοδιοί-
κησης, είναι και άκαιρη και άσκοπη.
Το πρόβλημα των Δήμων μας δεν 
είναι το εκλογικό σύστημα, αλλά το 
πώς θα μπορέσουμε να λειτουργή-
σουμε πιο αποδοτικά, προς όφελος 
των πολιτών. Για μας ζήτημα προτε-
ραιότητας είναι το πώς θα μπορού-
με να κάνουμε έργα, να χρηματο-
δοτούμε τις κοινωνικές μας δομές 
και υπηρεσίες, να κατασκευάζουμε 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδι-
κές χαρές. Αυτή η αυτονόητη ανάγκη 
θα πρέπει να αποτελεί και αυτονόητη 
προτεραιότητα της Μεταρρύθμισης 
στο Κράτος.
Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, 
δεν συνιστά μεταρρύθμιση σε κανένα 
μέρος του κόσμου. Και δεν θα απο-
τελέσει μεταρρύθμιση ούτε στην Πα-
τρίδα μας.
Είναι εμμονή κι όχι ανάγκη. Αντίθετα, 

ανάγκη και αυτονόητη προτεραιότητα 
είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξεκαθα-
ρίσουν μια και καλή, οι αρμοδιότητες 
μεταξύ όλων των φορέων του Κρά-
τους. Να ξέρουμε όλοι από την αρχή, 
ποιος κάνει, τι».

Για να μην ζήσουμε 
άλλη Μάνδρα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν 
οι αρμοδιότητες 
των φορέων του κράτους 

Επικαλούμενος την πρόσφατη τρα-
γωδία στη Μάνδρα Αττικής ο κ. Πα-
τούλης επισήμανε την ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι ρόλοι και οι ευθύ-
νες όλων των φορέων του κράτους.
 «Στην περίπτωση της Μάνδρας η Πε-
ριφέρεια μήνυσε τον εαυτό της και 
στη συνέχεια κρύφτηκε πίσω από 
το Δασάρχη, ως δικαιολογία για την 
απραξία της. Το Κεντρικό Κράτος από 
την αρχή έριχνε την ευθύνη στην Αυ-
τοδιοίκηση γενικά και οι Δήμοι έτρε-
χαν να διαχειριστούν την τραγωδία 
τοπικά. Πρόκειται για μια κατάσταση 
που πρέπει να μας κινητοποιήσει και 
να μας διδάξει» ανέφερε. 

Η Μεταρρύθμιση 
πρέπει να συνοδευθεί 
από Συνταγματική 
Αναθεώρηση

Εστιάζοντας στη σημασία εφαρμογής 
μίας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισήμανε 
την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου 

μοντέλου φορολογικής πολιτικής με 
φορολογική αποκέντρωση και ανα-
βάθμισης του ρόλου της αυτοδιοίκη-
σης σε κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως 
ο χωρικός σχεδιασμός, που αποτελεί 
προϋπόθεση για την προσέλκυση 
επενδύσεων. Με δεδομένο ότι πολ-
λές από αυτές τις αλλαγές απαιτούν 
αλλαγή του Συντάγματος, τόνισε πως 
η Μεταρρύθμιση στο Κράτος, πρέπει 
να συνοδευτεί από  συνταγματική 
αναθεώρηση.
Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε, πως  οι 
Δήμοι της χώρας μπορούν να αρθρώ-
σουν έναν επιστημονικά και τεχνο-
κρατικά τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο 
για την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος. Ειδικότερα επικαλέστηκε σειρά 
μελετών που εκπόνησε το Ινστιτούτο 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για σημα-
ντικά ζητήματα όπως η φορολογι-
κή αποκέντρωση και τα ευρωπαικά 
εκλογικά συστήματα, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν στο Συνέδριο. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
κράτησε την κοινωνία όρθια

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στη σημαντική συμβολή της 
Αυτοδιοίκησης  στην επίλυση κρί-
σιμων ζητημάτων και τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα 
εστίασε στον αγώνα που έδωσε, για 
να πάψει η υποχρηματοδότηση των 
Δήμων, να μην δεσμευθούν τα τα-
μειακά τους διαθέσιμα, για τη δια-
σφάλιση της ομαλής λειτουργία των 
κοινωνικών δομών, την απόδοση του 

20% των πόρων του Πράσινου Ταμεί-
ου, την ενίσχυση της καταστατικής 
θέσης των αιρετών, τη διαχείριση του 
προσφυγικού.
Διεκδικούμε, ανέφερε, να μπει ένα 
τέλος στη μείωση των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων και  στην περαι-
τέρω μείωση του προυπολογισμού, 
να αυξηθούν οι πόροι για δημόσιες 
επενδύσεις, να διασφαλιστεί η ισότι-
μη πρόσβασή μας, στα χρήματα του 
ΕΣΠΑ, να μας αποδοθούν τα παρα-
κρατηθέντα της περιόδου 2010-2016, 
να ενισχυθούν οι μικροί ορεινοί και 
νησιωτικοί Δήμοι.

Δεν θα μας διχάσουν, 
το μέλλον ανήκει 
στην Αυτοδιοίκηση

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως το 
γεγονός ότι έχει γίνει πιο δυνατή η 
φωνή της Αυτοδιοίκησης «ενοχλεί». 
«Κάποιοι μας θέλουν επαίτες. Προ-
σπαθούν έντεχνα να μας διχάσουν 
και να βάλουν ψεύτικες διαχωριστι-
κές γραμμές μεταξύ μας» τόνισε χα-
ρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας: 
«Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Γνω-
ρίζουμε καλά ότι δύναμή μας είναι η 
ενότητά μας. Το μέλλον ανήκει στην 
Αυτοδιοίκηση.  Κι εμείς είμαστε έτοι-
μοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 
Στο Συνέδριο θα επιβεβαιώσουμε τη 
δύναμη και την αποφασιστικότητά 
μας  να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ.  Το Κράτος, τις 
Ζωές μας, την Ελλάδα».
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Κ. Αγοραστός πρόεδρος ΕΝΠΕ

Ώρα για «καθαρή» έξοδο της ΤΑ από τον εναγκαλισμό του κεντρικού κράτους

Α. Καχριμάνης   Περ. Ηπείρου

Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα 

Την αναγκαιότητα για «καθαρή» 
έξοδο της Αυτοδιοίκησης και 

μέσω αυτής της Ελληνικής Κοινωνί-
ας από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό 
του κεντρικού κράτους» ανέδειξε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός μιλώντας στο  τα-
κτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.
«Η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση 
είναι στην ουσία μια αναμέτρηση του 
κεντρικού κράτους με τον κακό εαυτό 
του, τις παθογένειες και τις στρεβλώ-
σεις του. Είναι μια αναμέτρηση με την 
κεντρική γραφειοκρατία και τις ανα-
σφάλειές της. Το μήνυμά μας προς 
την κυβέρνηση και τους παριστάμε-

νους αρμόδιους υπουργούς είναι ένα: 
τολμείστε», προέτρεψε ο Πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ και σημείωσε:
Τολμείστε να προχωρήσετε στη μετε-
ξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοί-
κησης σε Περιφερειακή Διακυβέρ-
νηση, που σημαίνει περιφέρειες με 
περισσότερες αρμοδιότητες, το απα-
ραίτητο προσωπικό και τους απαιτού-
μενους πόρους να τις ασκήσουν κα-
θώς και με κανονιστική αρμοδιότητα, 
δηλαδή τη δυνατότητα να νομοθετούν 
για τα τοπικά ζητήματα και ιδίως όσα 
αφορούν την ανάπτυξη και τις επεν-
δύσεις.
Τολμείστε να καταργήσετε το μακρύ 
χέρι του κράτους, τις Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις που όχι μόνο δεν προ-
σφέρουν τίποτε αλλά συνεπάγονται 
πρόσθετο κόστος στον προϋπολογι-
σμό και επιπλέον, μη χρειαζούμενη, 
γραφειοκρατία.
Ας σταματήσει πλέον η Αυτοδιοίκηση 
στην Ελλάδα να είναι ο «φτωχός συγ-
γενής».
«Συμφωνούμε όλοι πως η Αυτοδιοί-

κηση και των δύο βαθμών χρειάζεται 
σήμερα ριζικές μεταρρυθμίσεις. Το 
ίδιο όμως ισχύει και για το κεντρικό 
κράτος. Για να παραφράσω το σύν-
θημα του συνεδρίου σας, πρέπει να 
αλλάξουμε συθέμελα το κράτος, να 
φέρουμε τα πάνω κάτω.
Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του 
Καλλικράτη, είπε πως η κυβέρνηση, 
δεν δείχνει να έχει κανένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο, καμία επεξεργα-
σμένη πρόταση, δεν δείχνει ούτε καν 
την καλώς εννοούμενη φιλοδοξία να 
αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις και τις 
παθογένειες. Ένα μόνο σημείο δεί-
χνει να την ενδιαφέρει, η αλλαγή του 
εκλογικού συστήματος και αυτό δεν 
το προσεγγίζει από μια αυτοδιοικητι-
κή οπτική, αλλά το εντάσσει στο γενι-
κότερο πολιτικό-εκλογικό σχεδιασμό 
του κόμματος της.
Κατέστησε σαφές ότι «τα θεσμικά 
όργανα της αυτοδιοίκησης ούτε θα 
δεχτούν ούτε θα δώσουν πολιτική νο-
μιμοποίηση σε διαδικασίες – εξπρές 
και σε νομοσχέδιο με πομπώδη τίτλο, 

σε νομοσχέδιο που θα μοιάζει σαν 
ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο κου-
τί με ωραίο περιτύλιγμα  -την αλλα-
γή του «Καλλικράτη», που όμως στο 
εσωτερικό του θα βρίσκεται μόνο η 
αλλαγή του εκλογικού συστήματος». 
Αναφορικά με την πρόθεση της κυ-
βέρνησης να υιοθετήσει την απλή 
αναλογική, ως σύστημα στην αυτο-
διοίκηση επεσήμανε το εκρηκτικό 
μείγμα κινδύνων που εγκυμονεί η 
απλή αναλογική: ακυβερνησία, απο-
σχιστικά ρεύματα, δημιουργία εύ-
θραυστων πλειοψηφιών και φαινόμε-
να συναλλαγής. Ακόμη και υπηρεσίες 
που σήμερα η κοινωνία θεωρεί αυτο-
νόητο ότι τις παρέχουν οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα τεθούν εν 
αμφιβόλω, όπως είπε.
Τέλος ο κ. Αγοραστός επαναβεβαίω-
σε τη θέση της ΕΝΠΕ «Περιφέρειες 
και Δήμοι να είμαστε όλοι μαζί μια 
γροθιά για να κάνουμε καλύτερο τον 
τόπο μας, να κάνουμε καλύτερη την 
Ελλάδα μας, να κάνουμε καλύτερη τη 
ζωή των παιδιών μας».

«Κάθε θετικό βήμα της Αυτοδι-
οίκησης είναι θετικό βήμα για 

τους πολίτες. Ικανοποιητικά αποτελέ-

σματα μπορούν να προκύψουν μόνο 
όταν υπάρχει ειλικρινής και ισότιμη 
συνεργασία Πολιτείας, Δευτεροβάθ-
μιας και Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκη-
σης», επεσήμανε ο περιφερειάρχης 
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης 
χαιρετίζοντας το τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ.
Αναφέρθηκε στα πολλά και κοινά 
προβλήματα μεταξύ των δύο βαθ-
μών αυτοδιοίκησης, τονίζοντας την 
προσπάθεια που καταβάλλεται μέσω 

των λιγοστών διαθέσιμων πόρων, να 
καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερες ιεραρχημένες ανάγκες, στο σύ-
νολο της περιφέρειας Ηπείρου.
«Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε ούτε 
παρκαρισμένους πόρους» είπε χαρα-
κτηριστικά συγκρίνοντας την περιφέ-
ρειά του με άλλες αστικές, και τόνισε, 
πως αυτό  που κυρίως επιδιώκεται 
και επιβεβαιώνεται από το αποτέλε-
σμα, είναι η αξιοποίηση κάθε δυνα-
τότητας που υπάρχει σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, προς όφελος όλης της 
κοινωνίας. «Μόνο αν είμαστε όλοι 
μαζί, μπορούμε να έχουμε αποτελέ-
σματα» είπε χαρακτηριστικά.
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, στη διάρ-
κεια του χαιρετισμού του αναφέρθη-
κε στη συνεργασία των δύο βαθμών 
αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο, για την 
προώθηση μεγάλων  αναπτυξιακών 
έργων και δράσεων, αλλά και στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων της κα-
θημερινότητας.

Τη δέσμευση ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ θα 
είναι σύμμαχος στη διεκδίκηση 

των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, αλλά και στα δίκαια αιτήματα 
που έχει στην κοινωνία, εξέφρασε ο 
πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της Ομοσπονδίας  Νίκος Τράκας, 
τονίζοντας  «ήρθε η ώρα να πάμε μαζί 

και πιστέψτε ότι αν πάμε μαζί, κανέ-
νας δεν θα τολμήσει να μας υποτιμή-
σει». «Όλοι μαζί μπορούμε να υπερα-
σπίσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση», 
τόνισε.

Ο κ. Τράκας τάχθηκε υπέρ της διατή-
ρησης του δημόσιου χαρακτήρα του 

τομέα καθαριότητας στους Δήμους, 
ενώ αναφορικά με την αξιολόγηση, 
τόνισε πως στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, δεν μπορεί να είναι ίδια όπως στο 
στενό δημόσιο τομέα. Είμαστε έτοι-
μοι να μιλήσουμε με προτάσεις για 
μια αξιολόγηση, που να ωφελεί την 
κοινωνία.

Ν. Τράκας  ΠΟΕ-ΟΤΑ

Αν πάμε μαζί, κανένας δεν θα τολμήσει να μας υποτιμήσει
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«Η ολιστική αναβάθμιση της Δη-
μόσιας Διοίκησης προϋποθέ-

τει ως ενεργούς πρωταγωνιστές της, 
τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης», 
υπογράμμισε κατά την ομιλία της, η 
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Όλγα Γεροβασίλη, στο ετήσιο 
συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Η υπουργός τόνισε πως η κυβέρ-
νηση και τα συναρμόδια υπουργεία 
«είναι ανοιχτοί στη διαμόρφωση του 
πλαισίου που θα ενδυναμώσει ακόμα 
περισσότερο το ρόλο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης σε προτάσεις ουσιαστι-
κές, σε προτάσεις ρεαλιστικές, που 
θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 
Δημόσιας Διοίκησης και φυσικά για 
την εξυπηρέτηση και προς όφελος 
των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν 
θέλουμε το παλιό μοντέλο. Θέλουμε 
καινούργιο μοντέλο, το έχει ανάγκη η 
κοινωνία, το έχει ανάγκη η χώρα. Δεν 
θέλουμε να επιστρέψουμε, θέλουμε 
να προχωρήσουμε». 

Η σύσταση μόνιμων θέσεων 
στην καθαριότητα δείχνει πως 

θέλουμε τις εργασιακές σχέσεις
Αναφερόμενη η κ. Γεροβασίλη στη δι-
αδικασία της σύστασης των μονίμων 

θέσεων στην Καθαριότητα είπε ότι 
«είναι μια πράξη που έγινε με μεγά-
λη δυσκολία, αλλά πραγματικά απο-
τυπώνει και την στόχευσή μας, πώς 
θέλουμε τις εργασιακές σχέσεις». 

«Ξέρω, συνέχισε η κ. Γεροβασίλη, ότι 
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, είναι 
υποστελεχωμένες. Και εδώ θέλω να 
το πω άλλη μία φορά καθαρά, γιατί 
είστε άνθρωποι που είστε αυτοδιοι-
κητικοί, ωστόσο έχετε και σχέσεις, 
όπως πρέπει να έχετε, όπως πρέπει 
να έχουμε όλοι, και με κομματικούς 
μηχανισμούς και σχηματισμούς. Δεν 
μπορεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα-
σκευή να κατηγορείται αυτή η κυβέρ-
νηση και αυτό το Υπουργείο για υπο-
στελέχωση σε διάφορους κρίσιμους 
τομείς και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να 
κατηγορείται ότι διογκώνει το κράτος, 
ότι δημιουργεί κομματικό κράτος, 
πελατειακό κράτος. 
Πράγματα τα οποία με όλα αυτά που 
σας περιέγραψα αλλά και αποδεικνύ-
ονται, διότι δεν είναι λόγια, είμαστε οι 
μόνοι που έχουμε βάλει τη δουλειά 
μας, αυτή που έχει γίνει μέχρι σή-
μερα και αυτή που θα κάνουμε και 
μελλοντικά, ακριβώς για να φύγουμε 

από αυτό όλο το μοντέλο του πελατει-
ακού, ρουσφετολογικού, κομματικού 
κράτους».
Η υπουργός ανέφερε, πως ολο-
κληρώνεται αυτές τις ημέρες η τρί-
τη αξιολόγηση και επισήμανε πως 
«μπορούμε να πούμε με ασφά-
λεια, ότι βλέπουμε τη διέξοδο από 
την επιτροπεία» η οποία επηρέα-
σε δραματικά την οικονομική και 
κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε, πως «για 
πρώτη φορά σχεδιάστηκε στη χώρα 
ένα τριετές συνεκτικό σχέδιο αποτυ-
πωμένο με πρακτικές, με χρονοδια-
γράμματα, ικανό για να αναβαθμίσει 
τη δημόσια διοίκηση και να παρα-
δώσει στην ελληνική κοινωνία ένα 
δημόσιο, αυτό που αρμόζει, μετά τη 
λήξη αυτών των μέτρων, μετά το ‘19 
δηλαδή, το οποίο αποτυπώνεται στην 
“ Eθνική Στρατηγική για τη Διοικητική 
Ανασυγκρότηση 2017-2019”».

Συνέχισε δε, ότι το σχέδιο εμπεριέ-
χει όλες εκείνες τις ιεραρχήσεις και 
τις δράσεις που θα μας οδηγήσουν 
σε μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. 
Όπως είπε, λόγω της δραστηριότητά 

της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αφου-
γκράζεται τα προβλήματα των τοπι-
κών κοινωνιών και επισήμανε πως 
το σύνολο των μεταρρυθμίσεων, τις 
οποίες σχεδίασε και εφαρμόζει το 
υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, κινείται προς όφελος  του συ-
νόλου της ελληνικής κοινωνίας.

Όπως είπε κ. Γεροβασίλη, «ανατρέ-
ψαμε νόμους, προκειμένου να απο-
καταστήσουμε την επαγγελματική 
υπόσταση των ανθρώπων, που εκδι-
ώχθηκαν με τρόπο βίαιο και από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως οι δημο-
τικοί αστυνομικοί».

Παράλληλα ανέφερε: «Παρέχουμε 
μεθοδολογικά και αναλυτικά εργα-
λεία για την ανταπόκριση του συνό-
λου της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 
σύγχρονες, κοινωνικές ανάγκες. Με 
τα νέα, ψηφιακά οργανογράμματα, 
τα περιγράμματα θέσεων εργασί-
ας και την αξιολόγηση των δομών, 
χαρτογραφούμε πλήρως τη Δημόσια 
Διοίκηση και τις δυνατότητές της. 
Δημιουργούμε ένα πλαίσιο εξορθο-
λογισμού των δομών, του ανθρώπι-
νου δυναμικού και των λειτουργιών 
του Δημοσίου. Ο πρώτος κύκλος του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 
αποτέλεσμα των παραπάνω μεταρ-
ρυθμίσεων, αποτελεί πια γεγονός, με 
τη συμμετοχή όσων υπουργείων εί-
χαν έτοιμα οργανογράμματα».

Δήμοι, Περιφέρειες 
και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
να ενταχθούν στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, κάλεσε την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση να ανταποκριθεί, προκειμένου οι 
Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις να ενταχθούν 
στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. 
Η κ. Γεροβασίλη εξέφρασε κατηγο-
ρηματικά την στήριξή της στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών, «στο φιλόδοξο 
εγχείρημά του για αναθεώρηση του 
Καλλικράτη, με γνώμονα την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινω-
νιών».

Ο. Γεροβασίλη
Η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει ως ενεργό
πρωταγωνιστή την Τοπική Αυτοδιοίκηση



ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΝΕΑΕ
Κ

ΤΑ
Κ

ΤΗ
Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η

Με αναφορά στην πρόσφατη τρα-
γωδία της Μάνδρας και Νέας 

Περάμου  ξεκίνησε την ομιλία του ο 
υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ, επισημαίνοντας ότι «η 
απαράδεκτη και χρόνια στρέβλω-
ση που δικαίως καταγγέλλεται από 
τους πολίτες, είναι γέννημα θρέμμα 
μιας πολιτικής πραγματικότητας  την 
οποία ο λαός μας έχει αποφασίσει να 
αφήσει πίσω του» και ότι αυτή «η Κυ-
βέρνηση είναι αποφασισμένη να τον 
εισακούσει, κινούμενη ενάντια στα 
μικρά και μεγάλα συμφέροντα, στη 
γραφειοκρατία, στην επιβραδυντική 
πολυνομία, στην περιβαλλοντική αδι-
αφορία».
Σε ότι αφορά στην αναθεώρηση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ο κ. Σκουρλέτης είπε 
ότι επιδιώκονται τολμηρές τομές, 
οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο 
βήμα μιας εντελώς νέας προσέγγισης 
στις σχέσεις των πολιτών με την Αυ-
τοδιοίκηση, αλλά και στην αλληλεπί-
δραση των δύο βαθμών μεταξύ τους 
και με το Κράτος.

Ποιες είναι οι αλλαγές 
που προωθούνται

Ο υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε 
ορισμένες πλευρές  των αλλαγών που 
προωθεί η Κυβέρνηση. 
Συγκεκριμένα:
•  Οργανώνεται και θεσμοθετείται δια-

δικασία αναπροσδιορισμού της κα-
τανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού – ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Κρά-
τους, με όρους ανάθεσης πλήρων 
και «καθαρών» τομέων δημόσιας 
πολιτικής στο προσήκον επίπεδο 
διοίκησης.

•  Προωθείται η συγκρότηση Διαδημο-
τικών Συνδέσμων, ανά νομό, που θα 
«συνενώνουν» τις τεχνικές υπηρε-
σίες των επιμέρους Δήμων σε έναν 
φορέα. Παράλληλα, προωθείται η 
δημιουργία μιας «τεχνικής ομπρέ-
λας» πανελλαδικής εμβέλειας, υπό 
την ευθύνη της ΜΟΔ, για την εξυπη-
ρέτηση δήμων ή συνδέσμων.

•  Δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης 
αυτοτελούς ΥΔΟΜ στη συντριπτική 
πλειονότητα των Δήμων που σήμε-
ρα δεν διαθέτουν.

•  Αλλάζει η κατηγοριοποίηση των 

ΟΤΑ, με σκοπό να αμβλυνθούν 
οι μεταξύ τους ανισότητες και η 
χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ να 
λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα 
γεωμορφολογικά και άλλα χαρα-
κτηριστικά τους, να μη περιορίζεται 
κυρίως στο πληθυσμιακό κριτήριο.

•  Αποσπάται ο έλεγχος νομιμότη-
τας των αποφάσεων της ΤΑ από 
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
και ανατίθεται σε έναν νέο φορέα, 
τον «Ελεγκτή Νομιμότητας», υπό 
την εποπτεία και την Ευθύνη του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

•  Προωθείται σταδιακά η υποκατά-
σταση των σημερινών Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων από περιφερει-
ακές, κατά τόπους, υπηρεσίες των 
αντίστοιχων υπουργείων.

Στο επίπεδο της διάρθρωσης των Δή-
μων και της ενδοδημοτικής αποκέ-
ντρωσης:
•  Οι Δημοτικές Ενότητες (προ Καλ-

λικρατικοί Δήμοι & Κοινότητες) 
διατηρούνται μόνο ως εκλογικές 
περιφέρειες, για να διασφαλιστεί 
η εκπροσώπηση όλων των προ-
Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτι-
κά Συμβούλια.

•  Ο θεσμός των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων (προ-
-Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότη-
τες) διατηρείται.

•  Οι αρμοδιότητές τους αυξάνονται, 
συνοδευόμενες και από τμήμα του 
εκάστοτε δημοτικού προϋπολογι-
σμού που θα επιφυλάσσεται υπέρ 
των Κοινοτήτων.

•  Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 
νέων Κοινοτήτων όπου προκύπτει 
ανάγκη, ακόμα και σε Δήμους που 
δεν προήλθαν από διαδοχικές συ-
νενώσεις.

Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί 
και ήδη συζητούνται δικλείδες 
ασφαλείας για ομαλή μετάβαση 

από το ένα σύστημα στο άλλο
Σε ότι αφορά στο ζήτημα της αλλα-
γής του εκλογικού συστήματος, ο κ. 
Σκουρλέτης  είπε ότι «η  απλή ανα-
λογική θα θεσπιστεί» και ότι ήδη 
συζητούνται δικλείδες ασφαλείας 
για ομαλή μετάβαση από το ένα σύ-
στημα στο άλλο. Παράλληλα, εξετά-
ζονται επιλογές όπως η αξιοποίηση 
της λευκής ψήφου με τρόπο που να 

διευκολύνει δημιουργικά στην επί-
λυση ενός επίμαχου θέματος, όπως 
η έγκριση ενός Προϋπολογισμού, ή 
ενός Τεχνικού Προγράμματος. Ακό-
μη, η κατάτμηση των προτεινόμενων 
αποφάσεων, ώστε η διαφωνία σε ένα 
θέμα να μη συνεπάγεται την ολοκλη-
ρωτική απόρριψή τους, εφόσον δεν 
υπάρχουν άλλα σημεία τριβής.
«Θέλω να τονίσω, είπε ο κ. Σκουρλέ-
της, ότι η ταύτιση της αναθεώρησης 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  με την απλή αναλο-
γική, αδικεί τις προσπάθειες όλων 
μας. Στο ερώτημα εάν η απλή αναλο-
γική θα λύσει τα προβλήματα της Αυ-
τοδιοίκησης, η απάντηση είναι ότι η 
επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρ-
τάται από μία και μόνη  παρέμβαση, 
όσο σημαντική κι αν είναι αυτή. Στο 
ερώτημα, όμως, εάν η Αυτοδιοίκη-
ση έχει ανάγκη την απλή αναλογική, 
απαντούμε απερίφραστα ναι».
Στη βάση όλων αυτών ο κ. Σκουρλέ-
της περιέγραψε τις εξής αλλαγές: 
•  Καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα 

και για τους δύο βαθμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική 
για το σύνολο των εδρών των οικεί-
ων Συμβουλίων.

•  Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών 
εκλογών αποσυνδέεται από το χρό-
νο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.

•  Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμό-
τητας – όπως η γενική απαγόρευση 
να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι 
έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
με το Δημόσιο, ακόμα και ορισμέ-
νου χρόνου (λ.χ. δίμηνη, πεντάμηνη 
κ.λπ. σύμβαση εργασίας) – οι οποί-
ες περιορίζουν υπέρμετρα σε σύ-
γκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετο-
χής στα τοπικά δημόσια πράγματα, 
εξορθολογίζονται.

•  Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών 
παρατάξεων, ομάδων πολιτών και 
τοπικών κινημάτων, καθώς η ανά-
δειξη των οργάνων των Κοινοτήτων 
(Συμβούλια) αποσυνδέεται από την 
ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας 
συνδυασμός μπορεί να κατέλθει και 
αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα 
και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός 
υποψηφίων για το κεντρικό Δημο-
τικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να 

καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις 
Κοινότητες.

•  Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι 
δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο 
των μονομελών οργάνων-εκπρο-
σώπων των πολύ μικρών Κοινοτή-
των.

Αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης 
•  Η συγκρότηση όλων των συλλογι-

κών οργάνων των Δήμων και των 
Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην 
αναλογική συγκρότηση των οικείων 
Συμβουλίων.

•  Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, 
δευτερευόντως, της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί 
να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χα-
μηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται 
στις Κοινότητες.

•  Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι 
διαδικασίες προκαταρκτικής δια-
βούλευσης, πριν την εισαγωγή και 
ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συ-
ναινέσεων.

Θεσμοί Κοινωνικής Συμμετοχής
και Ελέγχου

Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών 
δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από 
πρωτοβουλία των οργάνων του Δή-
μου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρω-
τοβουλίας. Ο θεσμός του δημοψηφί-
σματος επεκτείνεται και σε επίπεδο 
Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα 
διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα 
τοπικό δημοψήφισμα.

Π. Σκουρλέτης
Επιδιώκουμε τολμηρές αλλαγές στην Τ.Α. - Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί
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Ι. Λώλος ΠΕΔ Ηπείρου

Μόνο με την ΤΑ σε ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει εθνική ανάπτυξη

Θ. Μπέγκας   Δήμαρχος Ιωαννιτών

Η αλλαγή του Καλλικράτη παραμένει ένα θολό τοπίο 

«Το πολιτικό σύστημα αντιμε-
τώπιζε και αντιμετωπίζει την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση με λογική υπο-
βάθμισης, τη στιγμή που οι ανάγκες, 
απαιτούν Δήμους ενισχυμένους σε 
ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους, 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημέ-
νο», επεσήμανε στο χαιρετισμό του 
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ Ηπείρου, Γιάννης Λώλος.

Χαρακτήρισε ως επιβεβλημένα  το νέο 
αναβαθμισμένο ρόλο της Πρωτοβάθ-
μιας Αυτοδιοίκησης, την οριοθέτηση 
νέου πλαισίου ως προς τους πόρους 
των ΟΤΑ, τη θέσπιση ενός ενιαίου 
ανεξάρτητου μηχανισμού εποπτεί-
ας και ελέγχου των ΟΤΑ, την ενεργή 
συμμετοχή των θεσμικών φορέων στη 
νομοθετική διαδικασία που αφορά τα 
θέματα της Αυτοδιοίκησης.
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του 
Καλλικράτη, ο κ. Λώλος επεσήμανε 
πως η εφαρμογή της, δεν  απέδωσε 
τα αναμενόμενα, καθότι δεν στηρί-
χτηκε αποφασιστικά από το κεντρικό 
κράτος. Ένα συγκεντρωτικό κεντρικό 
κράτος το οποίο πλέον δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που το 
ίδιο δημιούργησε, με αποτέλεσμα τη 

φτωχοποίηση, την ανεργία, τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό και τη δημιουργία 
ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος.
Χαρακτήρισε εύστοχη την ανάδειξη 
από το Συνέδριο του μείζονος ζητήμα-
τος της αλλαγής οργάνωσης και λει-
τουργίας του κράτους και των θεσμών, 
με άμεση επανοριοθέτηση των αρμο-
διοτήτων των τριών επιπέδων της Δη-
μόσιας Διοίκησης. Αλλαγή στην οποία 
επιβάλλεται η ΤΑ να κατέχει ηγετική 
θέση στην προσπάθεια της παραγω-
γικής ανασυγκρότησης της χώρας, με 
προσανατολισμό την προώθηση της 
βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
«Στόχος μας, το νέο πλαίσιο οργά-
νωσης να δίνει βιώσιμες λύσεις στα 
σοβαρά μας προβλήματα. Αυτό πέραν 

των άλλων που περιλαμβάνονται στις 
θέσεις μας, θα ενισχυθεί και με τη θε-
σμοθέτηση της πιο ενεργούς συνεργα-
σίας των δύο Βαθμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, μεταξύ των Δήμων και των 
Περιφερειών, με συντονισμό κοινών 
δράσεων σε ότι αφορά την προώθηση 
της περιφερειακής και τοπικής ανά-
πτυξης, της κοινωνικής συνοχής και 
της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις» είπε ακόμη.
Ο κ. Λώλος κατέληξε κάνοντας ανα-
φορά στην παρατεταμένη και πολυε-
πίπεδη κρίση στη χώρα, εστιάζοντας  
στην ανάγκη αγαστής συνεργασίας 
για την  ίδια τη χώρα. «Μόνο με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ανάπτυξη 
μπορεί να υπάρχει εθνική ανάπτυξη», 
τόνισε.

«Σήμερα νομίζω πως πραγματικά 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 

δύσκολο σταυροδρόμι, καθώς πέραν 
των οικονομικών και άλλων δομικών 
προβλημάτων που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρό-
νια, και τα οποία δυστυχώς αυξά-
νονται, είμαστε μπροστά και σε μια 
πρόκληση, σε αχαρτογράφητα όμως 
νερά», τόνισε ο δήμαρχος Ιωαννιτών 

Θωμάς Μπέγκας, στο χαιρετισμό του 
στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Αναφέρθηκε στην αλλαγή Καλλικρά-
τη, λέγοντας ότι μέχρι και σήμερα πα-
ραμένει ένα θολό τοπίο, δυσχεραίνο-
ντας έτσι ακόμη περισσότερη τη μάχη 
που δίνουν οι δήμοι για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας των πολιτών τους αλλά και 
των μελλοντικών τους σχεδίων.
Ασκώντας κριτική στη μέχρι τώρα 
στάση της αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι 
δεν στάθηκε στο ύψος των περιστά-
σεων, καθώς επί δυόμισυ χρόνια δεν 
επεξεργάστηκε θέσεις και σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Εσωτερικών, 
να επιτύχει μια μεταρρύθμιση που 
θα ικανοποιούσε στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό και τις δικές της απαι-

τήσεις. Αυστηρή κριτική, άσκησε και 
προς την κυβέρνηση ο κ. Μπέγκας, 
λέγοντας πως δεν αντιμετώπισε με 
το δέοντα σεβασμό τα θέματα αυτο-
διοίκησης, δείχνοντας απραξία στο 
μεγάλο θέμα της μεταρρύθμισης 
του θεσμικού πλαισίου που την διέ-
πουν. «Μια κυβέρνηση που συνέχισε 
το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες, 
μεταβιβάζοντας συνεχώς νέες αρμο-
διότητες στους Δήμους, χωρίς όμως 
τους ανάλογους πόρους» όπως είπε.
«Επί δύο χρόνια περιμένουμε το 
υπουργείο να μας παρουσιάσει την 
πρότασή του για τον νέο χάρτη της Αυ-
τοδιοίκησης» πρόσθεσε, και ανέφερε 
πως η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδι-
κασία αναθεώρησης του Καλλικράτη, 
με μια και μοναδική θέση, αυτή της 

αλλαγής του εκλογικού συστήματος.
Ο κ. Μπέγκας τόνισε  ότι οι δήμοι εί-
ναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο πα-
λιό εκλογικό σύστημα και τις μεγά-
λες αντικειμενικές αδυναμίες, όσον 
αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα 
και την απλή αναλογική, που όλοι φο-
βούνται ότι θα οδηγήσει σε ακυβερ-
νησία. Τέλος στάθηκε στην ανάγκη 
να τεθούν στο Συνέδριο τα θέματα 
σε ρεαλιστική βάση, με κύριο στοι-
χείο αποφάσεις και ενέργειες που θα 
προσδιορίζουν ξεκάθαρα τις θέσεις 
των αιρετών, έτσι ώστε οι τελευταίοι, 
να αποτελούν αξιόπιστους και αξιό-
μαχους συνομιλητές στον αγώνα για 
τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας, 
υπέρ της Αυτοδιοίκησης, υπέρ των 
πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΠ-ΟΤΑ Μ. 
Δαρδαμάνης, κάλεσε σε συ-

νεργασία ΚΕΔΕ και υπουργείο, για 
να λύσουν προβλήματα των εργα-
ζομένων που μπορούν να λυθούν 
άμεσα και να δρομολογήσουν λύσεις 
σε σειρά άλλων που εκκρεμούν (δη-
μιουργία της επιτροπής για τα ΜΑΠ, 
διαπραγμάτευση και  υπογραφή  ΣΣΕ 
για τους ΙΔΑΧ, επαναφορά του ιμα-

τισμού στις προτεινόμενες κατηγο-
ρίες, ένταξη και άλλων κατηγοριών 
στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυ-
γιεινής Εργασίας, εκλογική αποζη-
μίωση ως πάγια μηνιαία αποζημί-
ωση, έξοδα κίνησης για υπηρεσίες 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
τακτική εκπαίδευση του προσωπι-
κού, καθηκοντολόγιο που θα ορίζει 
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 

του κάθε υπαλλήλου, κινητικότητα 
η οποία πρέπει να αρχίσει άμεσα, 
αξιολόγηση η οποία πρέπει να συ-
νεχιστεί, αντικειμενική κρίση των 
προϊσταμένων,  τακτοποίηση των 
επί πολλά χρόνια συμβασιούχων 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στην Τοπική κοινωνία, απόδοση των 
ενσήμων στους Σχολικούς Φύλακες 
για την περίοδο 2001-2006).

Μ. Δαρδαμάνης ΠΟΠ-ΟΤΑ     Άμεση λύση των προβλημάτων των εργαζομένων
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Γ. Ιωαννίδης ΔΗΣΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί

Π. Μπούγιας ΠΟΤΑΜΙ

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωτοστατήσει στην έξοδο από την κρίση

Ν. Σοφιανός KKE

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις ούτε έφεραν, ούτε θα φέρουν ανάπτυξη

Την αποκέντρωση όλων των αρμο-
διοτήτων που αφορούν στην κοι-

νωνική πρόνοια, στον Α΄ Βαθμό Αυ-
τοδιοίκησης, όπως είναι σε όλη την 
Ευρώπη, πρότεινε από το βήμα του 
συνεδρίου της ΚΕΔΕ ο εκπρόσωπος 
της ΔΗΣΥ, Γ. Ιωαννίδης, ζητώντας τη 
θέση της κυβέρνησης αναφορικά με 
τη δημοσιονομική αποκέντρωση.

Μιλώντας για τον εκλογικό νόμο,  
επεσήμανε πως στο θέμα αυτό «έχει 
καταδειχθεί από πάρα πολλούς, ποιες 
μπορεί να είναι οι συνέπειες ενός συ-

στήματος κατ’ ουσίαν χειραγώγησης, 
γιατί περί αυτού πρόκειται και έχουν 
νομίζω αναδειχθεί με τρόπο διάφα-
νο και καθαρό και ποιοι είναι και οι 
σκοποί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην καλύ-
τερη εποχή του, έχασε τις εκλογές 
τις αυτοδιοικητικές του 2014, συρρι-
κνώνεται παντού, θα χάσει, θα πάθει 
πανωλεθρία στις επόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές και προσπαθεί να 
διασώσει ό,τι μπορεί», είπε.
Ανέφερε ότι, αυτό έχει τεράστιες επι-
πτώσεις, «γιατί θα έχουμε την αλλαγή 
ενός κομβικού σημείου της αρχιτε-

κτονικής της Αυτοδιοίκησης χωρίς 
μελετημένη αλλαγή, για το πώς αυτό 
θα μπορούσε να λειτουργήσει στο 
σύστημα διακυβέρνησης Δήμων και 
Περιφερειών.

Στην πραγματικότητα βέβαια, τίποτα 
από όλα αυτά δεν πονάει πραγματικά 
αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. 
Αυτό που τους νοιάζει είναι να υπάρ-
χουν δυνατότητες, μικρές μειοψηφί-
ες, να αποκτήσουν τοπικά ισχύ και να 
είμαστε σε ένα διαρκές αλισβερίσι, 
κατέληξε ο κ. Ιωαννίδης.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωτο-
στατήσει στην έξοδο από την κρί-

ση, υπό  προϋποθέσεις, επεσήμανε ο 
εκπρόσωπος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Πέτρος 
Μπούγιας, από το βήμα του τακτικού 
συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
Βασικότερη προϋπόθεση που έθεσε 
είναι να πάψει να  αποτελεί μια μι-
κρογραφία της Κεντρικής Διοίκησης 
και να μεταλλαχτεί σε ένα σύστημα 
τοπικής διακυβέρνησης. Αυτό όμως 
μπορεί να γίνει μόνο αν η Αυτοδιοί-
κηση οικοδομήσει μια εντελώς δια-
φορετική στρατηγική από αυτή που 
έχει ως τώρα.

Οι τοπικοί άρχοντες  πρέπει να επιδι-
ώκουν όχι τη στείρα αντιπαράθεση με 
τα επίπεδα διοίκησης, αλλά συνέρ-
γειες, για να πετύχουν κοινά αποδε-
κτούς στόχους.

Ένα σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, 
όπως είπε ο κ. Μπούγιας,  απαιτεί και 
την αναδιοργάνωση του εσωτερικού 
συστήματος διοίκησης των ΟΤΑ. «Οι 
ίδιοι πρέπει να μπορούν να αποφα-
σίζουν θέτοντας στόχους και δείκτες 
απόδοσης, ώστε να υπάρχει μια αξι-
ολόγηση των πολιτικών που εφαρμό-
ζουν, των δομών και των εφαρμοστών 

τους. Και αυτό είναι κάτι που θα μπο-
ρούσε να διατυπωθεί ευθέως και στο 
Σύνταγμα, με τον ίδιο τρόπο που έχει 
περιγραφεί και η χωρική οριοθέτησή 
τους», είπε.

Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός 
πρέπει να είναι η εύλογη απόρροια 
ή η προϋπόθεση ενός συστήματος 
τοπικής διακυβέρνησης. Ο εκπρόσω-
πος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, κατέληξε λέγο-
ντας ότι η  τοπική διακυβέρνηση έχει 
ανάγκη και από ένα προφίλ δημόσιου 
λειτουργού, πολύ διαφορετικό από 
εκείνο του τυπικού γραφειοκράτη.

«Η αναγκαιότητα των αναδιαρ-
θρώσεων σε αστικό κράτος 

και  τοπική διοίκηση  δεν είναι κάτι το 
ευκαιριακό, ούτε επιβάλλεται  “από 
τους έξω”», επεσήμανε μιλώντας στο 
τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, 
και πρόσθεσε πως είναι, μιας καθο-
ριστικής σημασίας μεταρρύθμιση για 
το αστικό πολιτικό σύστημα και ως  
κύριο στόχο έχει να διευκολύνεται 
η επιχειρηματική δράση και όχι η 
ζωή του λαού.  Οι αντιδραστικές με-
ταρρυθμίσεις,είπε, και συνέχεια θα 
έχουν, και πολλά ακόμη επεισόδια 
(διοικητικών και θεσμικών πράξε-

ων), που θα αποτυπώνουν και καθυ-
στερήσεις αλλά και αντιπαραθέσεις 
συμφερόντων μερίδων του κεφαλαί-
ου. «Ως  προς την κατεύθυνση τους  
αυτές  θα είναι πάντα  εχθρικές ως 
τις λαϊκές ανάγκες και αυτό το επι-
βεβαιώνει και ο Καλλικρατης»,τόνισε 
ο  Ν. Σοφιανός.

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που 
έγιναν και εξελίσσονται, ούτε έφεραν, 
ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφε-
λος του λαού. Δεν μπορούν να αναιρέ-
σουν τις οικονομικές περιφερειακές 
ανισομετρίες και πολύ περισσότερο 
τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα 

χέρια, σε βάρος της πλειοψηφίας του 
λαού και όσο την ανάπτυξη την ορίζει 
η κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Καμία φιλολαϊκή τοπική ή περιφε-
ρική πολιτική δεν μπορεί να υπάρ-
ξει  όσο η γενική πολιτική παραμένει 
αντιλαϊκή.
Το ΚΚΕ κατέληξε ο κ. Σοφιανός, καλεί 
όσους από τους αιρετούς επιμένουν 
να έχουν ως αφετηρία και έγνοια τις 
αγωνίες και τον αγώνα του λαού , να 
μην εγκλωβιστούν στη λογική για το 
πώς οι δήμοι θα γίνουν πιο λειτουρ-
γικοί και αποτελεσματικοί στην προ-
ώθηση μιας βαθειάς αντιλαϊκής πολι-
τικής.
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Υπεύθυνος Έκδοσης:
Ευάγγελος Πάνου
Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Συντακτική Ομάδα:
Ουρανία Σούλτη, Φρόσω Ζαγορίτου

Φωτογραφίες:
Παναγιώτης Στόλης

Απομαγνητοφώνηση κειμένων:
European Support Service
Κατρακάζης - Γκουρομίχος Ο.Ε.

Σελιδοποίηση-σχεδιασμός:
Βούλα Ραιδεστινού

Εκτύπωση:
Δ. ΤΖΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Στρατάρχου Παπάγου 36, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 76 655

Οδ. Δήμος
Πρέπει να εισαχθεί η απλή αναλογική 
ως εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Α. Κιτρομηλίδης
Αξιοποιούμε τα συμπεράσματα των συνεδρίων
της ΚΕΔΕ, για τη δική μας μεταρρύθμιση

«Η αποκέντρωση, η 
προώθηση της το-

πικής ανάπτυξης και η 
ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης, 
θα συμβάλλουν σε μεγάλο 
βαθμό στη μεταρρύθμιση 
του κράτους και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης», τόνισε 
στην ομιλία του ο εκπρόσω-
πος της Ένωση Κεντρώων, 
Οδυσσέας Δήμος.

«Όμως για να υλοποιηθούν 
αυτές οι μεταρρυθμιστικές 
τομές», συνέχισε, «πρέπει 
να υφίσταται ένα γενικό 
πλαίσιο συνεννόησης και 
σύμπραξης».  Ο κ. Δήμος, 
επεσήμανε τη θέση της  
Ένωσης Κεντρώων,  υπέρ 
της απλής αναλογικής ως 
εκλογικού συστήματος 
στην ΤΑ, αιτιολογώντας πως 
θα υπάρχει δυνατότητα εκ-
προσώπησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, μειοψηφιών 
που έως τώρα δεν είχαν 
καν βήμα. Οι Δήμαρχοι θα 
επιφορτίζονται να προ-
τείνουν λύσεις ευρύτερης 
αποδοχής, προς το συμφέ-
ρον του πολίτη.

Τη διαβεβαίωση ότι τα 
πορίσματα και τα συ-

μπεράσματα των συνεδρί-
ων της ΚΕΔΕ, αξιοποιού-
νται  από  την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της Κύπρου, 
έδωσε από το βήμα του 
τακτικού συνεδρίου της, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Κοι-
νοτήτων Κύπρου,Ανδρέας 
Κιτρομηλίδης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, 

«τα μεταφέρουμε και εμ-
βολιάζουμε και τα δικά μας 
προσχέδια για τη δική μας 
μεταρρύθμιση». 

Ο κ. Κιτρομηλίδης, ανέφε-
ρε ότι στην Κύπρο η προ-
σπάθεια που ξεκίνησε για 
τη μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, βρί-
σκεται σήμερα σε στασιμό-
τητα. 
Οι όποιες συζητήσεις με 
την κεντρική κυβέρνηση 
και το Κυπριακό Κοινοβού-
λιο, αναμένεται ότι θα ξε-
κινήσουν αμέσως μετά τις 
Προεδρικές Εκλογές που 
θα διεξαχθούν στις 28 Ια-
νουαρίου του 2018.

Frederic Vallier 
Γ.Γ. Συμβουλίου Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις

Στη νέα περίοδο που σηματοδοτεί 
το συνέδριο της ΚΕΔΕ, για την 

Ευρώπη, καθώς το ευρωπαϊκό και 
διεθνές πολιτικό περιβάλλον έχει αλ-
λάξει σημαντικά, αναφέρθηκε  στην 
ομιλία του στο Ετήσιο Τακτικό Συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ, ο Frederic Vallier, 
Γενικός Γραμματέας  Συμβουλίου Δή-
μων και Περιφερειών της Ευρώπης 
(CEMR).
Ο Γ.Γ του  CEMR, τόνισε την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων που έχει η Ευρώπη- 
υπό την έννοια της εργασίας που έχει 
γίνει από την πλευρά του Συμβουλίου 
-για το μέλλον της.
Μιλώντας για την υιοθέτηση των κει-
μένων που αφορούν, στη Διακήρυξη 
του CEMR για την 60η Επέτειο από την 
υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 
και στη θέση του Συμβουλίου για το 
μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ότι τα δύο 
κείμενα θα συμπληρωθούν με την έκ-
δοση των  παρεμβάσεων που ελήφθη-
σαν στο πλαίσια έκκλησης του CEMR, 
σχετικά με την οπτική της Ευρώπης 
του 2030. Η δημοσίευση τους προ-
βλέπεται για τον προσεχή Ιανουάριο, 
τα πρώτα βιβλία θα δοθούν στα μέλη 
της Πολιτικής Επιτροπής στις 18 και 19 
Ιανουαρίου στην Σόρια της Ισπανίας.

Μίλησε για τη δέσμευση του συνε-
δρίου του CEMR, σε μια διαδικασία 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, και στη 
συμβολή της ΚΕΔΕ σ’ αυτό.
Αναφερόμενος, στην τροποποίηση 
της δράσης του Συμβουλίου, ώστε να 
ξαναγίνει πρώτος συνομιλητής των 
ευρωπαϊκών θεσμών για την τοπική 
και περιφερειακή διακυβέρνηση, ση-
μείωσε ότι πολλά σημαντικά γεγονό-
τα έδειξαν ότι αυτή η θέση απέφερε 
καρπούς. Ανέφερε ως παραδείγματα:
Την υπογραφή της κοινής Διακήρυ-
ξης του CEMR, με την Ευρωπαία Επί-
τροπο για την περιφερειακή πολιτική 
Κορίνα Κρέτσου, με στόχο την αύξη-
ση της συμμετοχής των γυναικών σε 
πολιτικό επίπεδο.
Την επικύρωση στη Χίο, από την Πο-
λιτική Επιτροπή, εγγράφου που ανα-
φέρεται σε μία απλοποιημένη και 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση 
με 14 τρόπους βελτιστοποίησης αυ-
τής της πολιτικής μετά το 2020.
Την κοινή δράση των μελών του 
CEMR, για την τροποποίηση της άπο-
ψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πε-
ριφερειών για το μέλλον της Πολιτι-
κής Συνοχής το Μάρτιο, που  έδωσε 

την δυνατότητα να συνταχθεί ένα νέο 
κείμενο.
Την πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για συνεργασία με τον CEMR, 
για την πολιτική συνοχής, με στόχο 
τη δέσμευση των κρατών-μελών, να 
στηρίξουν μια νέα περιφερειακή πο-
λιτική μετά το 2020.
Ο κ.Valllier τέλος, αναφέρθηκε στις 
πολυάριθμες προκλήσεις που πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν, (κλιματική 
αλλαγή, μεταναστευτικό, υιοθέτηση 
μίας νέας αστικής ατζέντας), τονίζο-
ντας εμφατικά πως «θα τις αντιμε-
τωπίσουμε από κοινού, μία προς μία 
και με την ίδια βούληση να δούμε την 
ήπειρο μας να αναγνωρίζει τις πόλεις 
και τους δήμους, όχι μόνο ως πρω-
ταγωνιστές της αλλαγής αλλά και ως 
τους καλύτερους φορείς βιώσιμης 
κοινωνικής προόδου».

Υπέρ της απλής αναλογικής στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές τάχθηκε ο 

εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Ε. Κούτσης, 
διότι, όπως σημείωσε,  έτσι διασφα-
λίζεται η ανόθευτη έκφραση της βού-
λησης των πολιτών και η δημιουργία 
ευρύτερων συνεργασιών στις τοπικές 
κοινωνίες. Επίσης πρότεινε η εκλογή 
του δημάρχου να γίνει με ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου από ενιαίο ξεχωριστό ψη-
φοδέλτιο και τη θέσπιση ενός ψηφο-
δελτίου για κάθε κοινότητα. Επίσης 
πρότεινε τη  θεσμοθέτηση ανώτατου 
ορίου εκλογικών θητειών, τρεις 5ετίες 
για το Δήμαρχο, και τέσσερις για τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και επανα-
σύσταση  των Συμβουλίων Περιοχής, 
με αναλογική συμμετοχή ανά Κοινό-
τητα και με απαραίτητη τη συμμετοχή 
κάθε προέδρου. 

Ε. Κούτσης
ΑΝΕΛ

Ναι στην απλή
αναλογική 

Πρόεδρος Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου

Ένωση Κεντρώων
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Χ. Μαντάς  ΣΥΡΙΖΑ

Στηρίζουμε αποφασιστικά την καθιέρωση της απλής αναλογικής 

Κ. Χατζηδάκης   NΔ

Τεράστιο λάθος του ίδιου του πρωθυπουργού να μας αφήσει φεύγοντας,  
το σύστημα της απλής αναλογικής

Η Αυτοδιοίκηση, παρότι έχει δεχτεί 
τα τελευταία μνημονιακά χρόνια  

πλήγματα, άντεξε ως θεσμός. Άντε-
ξαν εκείνες οι πολιτικές και οι πρα-
κτικές όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
βρέθηκε κοντά στους πολίτες και στα 
κρίσιμα προβλήματά τους, διεύρυνε 
τον κοινωνικό της ρόλο, δεν παρα-
σύρθηκε σε ρατσιστικά και ξενοφο-
βικά στερεότυπα και λειτούργησε με 
όρους δημοκρατίας, διαφάνειας και 
χρηστής διαχείρισης.

Αυτό τόνισε ο βουλευτής Ιωαννίνων 
του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ.
Ο κ. Μαντάς σημείωσε  επίσης ότι στα 
χρόνια της διακυβέρνησης με βασικό 
κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε φανερό ότι 
η Αριστερά μπορεί να λειτουργήσει 
με όρους θεσμικούς και δημοκρατι-
κούς και τελικά αποτελεσματικούς. 
Και αυτό αποδεικνύεται από τις ισό-
τιμες σχέσεις όλων των Δήμων, ανε-
ξάρτητα από πολιτική προτίμηση, με 

το υπουργείο Εσωτερικών και τους 
άλλους κυβερνητικούς θεσμούς. 
«Αποδείχτηκε από την πράξη, τόνισε 
ο κ. Μαντάς, ότι μπορεί να υπάρξει 
Αυτοδιοίκηση με όρους εναλλακτι-
κούς θα έλεγα, στο νεοφιλελεύθερο 
υπόδειγμα. Ότι μπορεί να ανασχεθεί 
μια πορεία απαξίωσης οικονομικής 
και θεσμικής της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Το δείχνουν αυτό και οι όποιες 
προσπάθειες έγιναν και γίνονται σε 
θεσμικό επίπεδο. Αποτυπώνεται έστω 
σε αυτή τη μικρή αύξηση κοντά στο 
5% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
στον προϋπολογισμό του 2018, και 
στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
εξαγγέλθηκαν και επίσης στο πολύ 
κρίσιμο ζήτημα των πάνω από 8.500 
μόνιμων προσλήψεων που έχουν 
δρομολογηθεί για τους Δήμους».
Σε ότι αφορά  τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο κ. Μαντάς 
σημείωσε ότι τώρα χρειάζεται μια 
βαθιά μεταρρύθμιση που να μπορεί 

να ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα αλλη-
λοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων.
Στη βάση αυτή η κατάργηση με στα-
διακά βήματα της Αποκεντρωμένης 
Περιφέρειας είναι ένα βήμα κρίσιμο. 
Κατά τη γνώμη μας κρίσιμο βήμα εί-
ναι η καθιέρωση της απλής αναλογι-
κής και στην ανάδειξη των αιρετών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια 
κρίσιμη επιλογή, σημαντική επιλογή, 
την οποία στηρίζουμε αποφασιστικά 
και θεωρούμε ότι μπορεί με όρους 
δημοκρατίας, με όρους κοινωνίας, 
να δημιουργηθούν στο νέο τοπίο, 
στο πραγματικό τοπίο της επόμενης 
μέρας, δημιουργικές συνθέσεις, που 
δεν θα είναι μόνο ευχές, αλλά θα 
προκύπτουν από το ίδιο το θεσμικό 
πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης». 
Τέλος,  υποστήριξε ότι είναι ο καιρός 
οι πόροι της Αυτοδιοίκησης σταδιακά 
και ανάλογα με την πορεία της οικο-
νομίας, να επανέλθουν σε αξιοπρεπή 
επίπεδα. 

Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα 
πρέπει να κάνει την αυτοκριτική 

του. Είναι εξαιρετικά αρνητικό ότι 
πολλές κυβερνήσεις έχουν διαδε-
χτεί η μια την άλλη, αλλά η Ελλάδα 
σε σχέση με την Ευρώπη, στις αρ-
μοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, είναι 
πίσω. Και αυτό πρέπει να έχουμε τη 
στοιχειώδη ειλικρίνεια να το παρα-
δεχτούμε όλοι μαζί, χωρίς ο ένας 
να κουνάει το δάχτυλο στον άλλον», 
υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ 

Κ. Χατζηδάκης. 
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σημείωσε ότι 
δύο θα είναι οι προτεραιότητες για το 
κόμμα του, ως αυριανή κυβέρνηση, 
σε σχέση με την αποκέντρωση και 
την Αυτοδιοίκηση: η ενίσχυση της 
Αυτοδιοίκησης,  η ευελιξία και η δια-
φάνεια.   

Σε σχέση με την ενίσχυση της Αυτο-
διοίκησης, έθεσε ως προτεραιότητα 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της 

Αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας από το 
πέρασμα της ευθύνης και των πόρων 
για τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυϊα-
τρεία του ΙΚΑ στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση.

Σε σχέση με την οικονομική αυτο-
τέλεια της Αυτοδιοίκησης είπε ότι 
πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκρι-
μένοι φόροι, οι οποίοι αυστηρά θα 
πηγαίνουν στην Αυτοδιοίκηση.
Για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, 
υποστήριξε ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι το 
κόμμα του τάσσεται υπέρ των συ-
μπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και συμβάσεων παραχώρησης. 
Για το δεύτερο άξονα, ευελιξία, δια-
φάνεια, λογοδοσία ο κ. Χατζηδάκης 
υποστήριξε  ότι πρώτον, οι αποφά-
σεις πρέπει να λαμβάνονται από ένα 
και μόνο όργανο και δεύτερον κυ-
βέρνηση και Αυτοδιοίκηση να είναι 

υπόλογες στους πολίτες, μέσω της 
«Διαύγειας» και άλλων συστημάτων 
ελέγχου. Σε σχέση δε με τον ελεγκτι-
κό ρόλο του κράτους, ο κ. Χατζηδά-
κης δεσμεύτηκε για έλεγχο μόνο από 
μία αρχή.

Αναφορικά με την πρόθεση της κυ-
βέρνησης για εφαρμογή της απλής 
αναλογικής και στην Αυτοδιοίκηση ο 
κ. Χατζηδάκης είπε ότι «είναι τερά-
στιο λάθος και του ίδιου του Πρωθυ-
πουργού, που μετά βεβαιότητος και 
σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις 
στις επόμενες εκλογές θα φύγει, να 
μας αφήσει πίσω, εκτός από το σύ-
στημα της απλής αναλογικής για την 
εκλογή της επόμενης κυβέρνησης, 
και ένα αντίστοιχο σύστημα στην Αυ-
τοδιοίκηση, που μόνο σε μπάχαλο και 
χάος μπορεί να οδηγήσει τους Δή-
μους, σε συναλλαγές και οπισθοδρό-
μηση. Καλούμε λοιπόν την κυβέρ-
νηση να σκεφτεί ακόμα και σήμερα 
αυτή την άστοχη πρωτοβουλία». 


