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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ 

ΒΟΛΟΣ 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι 

 

Ακούσαμε τον κ. Υπουργό να μας περιγράφει τους άξονες πάνω στους 

οποίους σκοπεύει να κινηθεί η Κυβέρνηση,  

προκειμένου να προχωρήσει η αναδιοργάνωση του μοντέλου λειτουργίας 

της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης ,  

στο οποίο περιλαμβάνεται και η Αλλαγή του Καλλικράτη. 

 

Απέναντι στις θέσεις αυτές,  

η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδος έχει προσέλθει στον εθνικό διάλογο 

που διεξάγεται, 

με στόχο τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου,  

με ξεκάθαρη στρατηγική και στόχους. 

Έχουμε εξειδικεύσει τις θέσεις μας πάνω σε όλες τις πτυχές που αφορούν 

τις μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου.  

Τις στρατηγικές μας επιλογές για τα οικονομικά των ΟΤΑ. 

Την οργάνωση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των ∆ήμων. 

Τον αναπτυξιακό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Τη διαβαθμιδική συνεργασία ∆ήμων και Περιφερειών. 

Αλλά και για το εκλογικό σύστημα που θα αφορά την εκλογή των αιρετών 

εκπροσώπων του θεσμού μας. 
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Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια των 

θεματικών ενοτήτων του διήμερου συνεδρίου μας,  

Θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου  

και στη συνέχεια,  

θα διαμορφωθεί ένα τελικό κείμενο θέσεων που θα παρουσιαστεί στο 

Τακτικό μας Συνέδριο. 

 

Η στρατηγική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού θα μπορούσε να 

κωδικοποιηθεί σε 10 βασικές θεσεις,  

που αποτελούν και τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής μας. 

Θα τις αναφέρω επιγραμματικά:  

 

1. Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα 

διοικητικής οργάνωσης της χώρας, θα γίνει με βαση την αρχή της 

εγγύητητας και της επικουρικότητας, με την εγκαθίδρυση μιας νέας 

σχέσης κεντρικής Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του ενιαίου σκοπού των δημόσιων 

πολιτικών. 

2. Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής 

αυτονομίας, αύξηση της αντιληπτότητας του φόρου και ενισχυση της 

τοπικής λογοδοσίας και ελέγχου. 

3. Εγκαθίδρυση ενός νέου μηχανισμού είσπαρξης τοπικών εσόδων. 

4. Ενίσχυση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , που θα ευνοεί 

τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, την ενημέρωση, τη 

διαφάνεια και τον έλεγχο στις αποφάσεις της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 
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5. Την εγκαθίδρυση συστήματος μητροπολιτικής διαοίκησης στις 

μεγάλες πόλεις και εξειδίκευση ειδικών μορφών διοίκησης μικρών 

∆ήμων στα νησιά και τις ορεινές κι απομακρυσμένες περιοχές. 

6. Κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών και του 

καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

7. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

την εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων , στο πλαίσιο 

του δημοκρατικού προγραμματισμού και της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. 

8. Ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας 

9. Θεσμοθέτηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

10. ∆ιαμόρφωση πλαισίου και παροχή κινήτρων διαβαθμικής και 

διαδημοτικής συνεργασίας και συνεργασίας πόλεων , στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας. 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η υλοποίηση και διεκπεράιωση των κρατικών 

πολιτικών, επιβάλλει σήμερα την αναβάθμιση του θεσμού μας, στο 

σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας. 

Κατά συνέπεια, η μεταρρύθμιση της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο,  

στο οποίο οι ∆ήμοι θα έχουν ένα ριζικά νέο και ουσιαστικά αναβαθμισμένο 

ρόλο. 

∆εν χρειαζόμαστε όμως μια επανάληψη των δήθεν μεταρρυθμίσεων του 

παρελθόντος,  
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ούτε αναζητούμε νέες αρμοδιότητες χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και 

ισχυρό θεσμικό πλαίσιο. 

 

Οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να 

αφορούν το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τους πόρους, την οργάνωση της . 

Τις  σχέσεις της με τα άλλα επίπεδα της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης,  

μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη»,  

αλλά και γενικότερα την αξιολόγηση του σημερινού ρόλου, των 

προβλημάτων και των δυνατοτήτων του θεσμού μας ,  

με στόχο την αναβάθμισή του προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. 

 

Η άποψη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδος είναι πως οι 

μεταρρυθμίσεις που θα προωθηθούν πρέπει να έχουν ως κατεύθυνση : 

 Την Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική και την 

Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση προς τις Περιφέρειες και τους ∆ήμους :  

      –  με στόχο το Επιτελικό Κράτος, την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και 

τον ∆ημοκρατικό Προγραμματισμό,  

      –  με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της 

εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις  

      –  με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας 

στην παροχή των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας στη χρήση των 

πόρων.  

 Την Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ∆ήμων , με διεύρυνση 

της χρηματοδότησής τους από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων 

και ιδιαίτερα από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Προγράμματα.  
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 Τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την οργάνωση και το λειτουργικό 

εκσυγχρονισμό και των 325 ∆ήμων.  

 Την Αναβάθμιση του προσωπικού των ∆ήμων  

 Την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών.  

 Τη βελτίωση των θεσμών εποπτείας και ελέγχου των ∆ήμων με την 

εισαγωγή λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου, κι όχι με την επιβολή 

άνωθεν ελέγχων, που στόχο έχουν το λειτουργικό στραγγαλισμό των 

∆ήμων.  

 Την εκπόνηση νέου ενιαίου Κώδικα ∆ήμων και Περιφερειών.  

 

Για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων χρειάζονται αλλαγές του 

κανονιστικού πλαισίου,  

ενίσχυση των οικονομικών των ΟΤΑ  

και επιχειρησιακή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς τους,  

με ειδική μέριμνα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήμους. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

Θεωρώ ότι για όλους εμας που υπηρετούμε το θεσμό, η περίοδος αυτή 

είναι ιστορική. 

Έχουμε τη μεγάλη ευθύνη να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα μας 

επιτρέψουν να βγάλουμε μπροστά την Αυτοδιοίκηση. 

Να επιβάλλουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει την 

οικονομική μας ανεξαρτησία και τη θεσμική και λειτουργική μας αυτοτέλεια. 

Να κεφαλαιοποιήσουμε την προσπάθεια που έγινε όλα τα προηγούμενα 

χρόνια από τους αιρετούς εκπροσώπους του θεσμού μας, όταν 
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καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία μας , τη στιγμή που το 

Κράτος μας υποχωρούσε διαρκώς εξαιτίας της κρίσης. 

Να αναβαθμίσουμε το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στους ∆ημους, 

ώστε να μην αντιμετωπίζεται με άνισο και άδικο τρόπο, από το υπόλοιπο 

πολιτικό προσωπικό.  

∆εν θα ανεχθούμε πλέον να μας αντιμετωπίζουν ως πολιτικό προσωπικό 

β’ κατηγορίας. 

∆εν θα ανεχθούμε άλλο την οικονομική μας υποβάθμιση, δεν είναι δυνατόν 

να μειώνεται διαρκώς ο μισθός των ∆ημάρχων και των αντιδημάρχων και 

την ίδια στιγμή να αυξάνεται ο μισθός του γενικού γραμματέα των 

Υπουργείων. 

∆εν είναι δυνατόν να εκπίπτει ένας ∆ήμαρχος από το αξίωμά του, πριν 

τελεσιδικήσει μια δικαστική υπόθεση και να μην ισχύει το ίδιο και για το 

άλλο πολιτικό προσωπικό. 

∆εν είναι δυνατόν να μην αποζημιώνονται για τις παραστάσεις τους στα 

δημοτικά συμβούλια οι δημοτικοί σύμβουλοι και να μην περικόπτονται τα 

προνόμια των γραφειοκρατών της δημόσιας διοίκησης. 

∆εν είναι δυνατόν να έχει η χώρα ένα Σύνταγμα που υποχρεώνει τους 

∆ημάρχους σε παραίτηση εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 

βουλευτές και να μην ισχύει το ίδιο και αντίστροφα. 

Αλλά δεν γίνονται διακρίσεις μόνον στο πολιτικό προσωπικό των ∆ήμων. 

Το ίδιο ισχύει και για το θεσμό μας. 

∆εν είναι δυνατόν να πρωταγωνιστούν οι ∆ήμοι μας στην προσπάθεια για 

την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας , εμφανίζοντας ισοσκελισμένους ή 

πλεονασματικούς προυπολογισμούς, και την ίδια στιγμή οι φορείς της 

κεντρικής κυβέρνησης να εξακολουθούν να παράγουν ελλείμματα. 
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∆εν είναι δυνατόν να μην έχουμε οι ∆ήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια 

αποφασιστικό ρόλο σε ζητήματα όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός. 

Είναι πρωτάκουστο να μην μπορούμε να χωροθετήσουμε πράσινα σημεία 

στις πόλεις μας για να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας , αλλά 

ταυτόχρονα να έχουμε την ευθύνη να υλοποιήσουμε τους στόχους που 

έχουν τεθεί απο το Κράτος. 

Είναι απαράδεκτο να στοχοποιείται η Αυτοδιοίκηση σε ζητήματα 

διαχείρισης και διαφάνειας, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε ο μοναδικός 

θεσμός του Κράτους  που ελέγχεται με τόσους πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους. 

∆εν είναι δυνατόν να μειώνεται μόνον στους ∆ήμους πάνω από 60% η 

κρατική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα την ίδια περίοδο να αυξάνονται οι 

αρμοδιότητες τους και να μειώνεται το προσωπικό τους. 

∆εν είναι αποδεκτό να μην έχουμε την ευχέρεια να προσλαμβάνουμε με 

δική μας απόφαση και μόνον προσωπικό για τις υπηρεσίες μας που έχουν 

ανταποδοτικό χαρακτήρα, για το χρόνο που επιθυμεί ο κάθε ∆ήμος 

ξεχωριστά και με βάση τις δικές του ανάγκες, αλλά αυτό να εξαρτάται από 

τις αποφάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

∆εν είναι πλέον ανεκτό να μην μας αποδίδονται θεσμοθετημένοι πόροι που 

μας ανήκουν ή να είμαστε ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την απευθείας 

διαχείριση των ευρωπαικών προγραμμάτων , αλλά να είμαστε 

αναγκασμένοι να παρακαλάμε άλλους για να εντάξουν έργα μας στα 

προγράμματα αυτά. 

Σε αυτή τη Μεταρρύθμιση που προωθείται , η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού 

προσέρχεται με θέσεις, αλλά και με κόκκινες γραμμές. 

Κοκκινη γραμμή για μας είναι η διαιώνιση των καταστάσεων που ανέφερα 

παραπάνω. 



 8

Κόκκινη γραμμή είναι η επαναφορά ρυθμίσεων σαν αυτή που προέβλεπε 

τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που σήμερα κατέχουν οι αιρετοί της 

Αυτοδιοίκησης, σε διοικητικους  γραφειοκράτες που θα φέρουν το τίτλο του 

Ειδικού Γραμματέα.. 

 

Κόκκινη γραμμή είναι για μας η αλλαγή του σημερινού γεωγραφικού χάρτη 

των δήμων, στο όνομα μικροκομματικών σχεδιασμών. 

Κόκκινη γραμμή είναι για μας τέλος, η συνέχιση της ίδιας πολιτικής 

οικονομικής αποδυνάμωσης των ∆ήμων .  

∆εν θα ανεχθούμε καμία επιπλέον περικοπή πόρων. Τελεία και παύλα. 

 

Κυρίες και κύριοι  

 

Στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Κράτους , θα απαιτήσουμε την 

εφαρμογή του άρθρου 102 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι  οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια.  

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της 

οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ προτείνουμε μεταξύ άλλων :  

 Βελτίωση των οικονομικών–διαχειριστικών πολιτικών και λειτουργιών 

των ΟΤΑ και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των εσωτερικών συστημάτων, 

με την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, την 

απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών οικονομικής 

διαχείρισης.  
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 Κωδικοποίηση των εσόδων των ΟΤΑ για την άρση της πολυνομίας και 

την απλούστευση των διαδικασιών, με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας είσπραξης των εσόδων τους.  

 Παράλληλα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το σύστημα είσπραξης των 

εσόδων των ∆ήμων με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους 

και την αποτελεσματικότερη είσπραξή τους.  

 Η πρόταση μας περιλαμβάνει την ένταξη του μηχανισμού βεβαίωσης 

και είσπραξης των εσόδων των ∆ήμων στην υφιστάμενη πλατφόρμα 

του ΤΑΧΙΣ. 

 Προτείνουμε επίσης ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα για τη 

διευκόλυνση των πολιτών να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στο ∆ήμο. 

 Πριν απο λίγες μέρες ζήτησα να αναλάβει η Κυβέρνηση νομοθετθική 

πρωτοβουλία ώστε να μην είναι αναγκασμένες οι οικονομικές 

υπηρεσίες των ∆ήμων να προχωρούν σε κατασχέσεις περιουσίας 

πολιτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους , 

λόγω της κρίσης. 

 Τέλος, αλλά ίσως και το σημαντικότερο, είναι απολύτως αναγκαίο να 

αναβαθμιστεί το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό των οικονομικών 

υπηρεσιών με νέες προσλήψεις, κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό 

και με συστηματική εκπαίδευση και κατάρτισή του.  

 

Όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ 

 

Εκτιμούμε ότι ο νέος Κώδικας ∆ημοτικών Υπαλλήλων θα πρέπει να 

ενσωματώσει και τις ρυθμίσεις που προετοιμάζονται για το προσωπικό της 
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∆ημόσιας ∆ιοίκησης (βαθμολόγιο, επιλογή προϊσταμένων, αξιολόγηση, 

κινητικότητα) με την προϋπόθεση της εξειδίκευσης και της προσαρμογής 

τους στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

Επίσης, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι 

δυνατή η επιλογή διευθυντικών στελεχών και η αξιολόγηση των 

υπαλλήλων των ∆ήμων χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση υπηρεσιών 

και δομών, η επικαιροποίηση των Οργανισμών τους και η περιγραφή των 

καθηκόντων των θέσεων εργασίας.  

 

Όσον αφορά την καταστατική θέση των αιρετών , θεωρούμε ότι η 

ελευθερία τους να αποφασίζουν με γνώμονα το τοπικό συμφέρον και 

χωρίς περιορισμούς, στηρίζεται, όταν ο αιρετός έχει στη διάθεσή του τα 

αναγκαία λειτουργικά μέσα, όπως είναι ο απαραίτητος χρόνος για την 

άσκηση των καθηκόντων του, η διευθέτηση της επαγγελματικής ζωής του 

και η πρόσβαση στη ∆ιοίκηση, ώστε να έχει τη γνώση των στοιχείων που 

θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει ορθή κρίση.  

 

Όταν δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, ο αιρετός είναι ευάλωτος 

εν μέσω συγκρουομένων συμφερόντων και περιορίζεται η ελευθερία του 

για τη διαχείριση της πολιτικής εντολής του.  

Οι σχετικές αποφάσεις της ΚΕ∆Ε περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και 

ρεαλιστικές προτάσεις βελτίωσης της καταστατικής θέσης των αιρετών, 

που είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν από την Κυβέρνηση στη σημερινή 

κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, δεδομένου ότι έχουν αναλάβει σημαντικό 

ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης, με αφοσίωση στο έργο της 

υποστήριξης των πλέον αδύνατων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα δε εάν 
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κληθούν να εφαρμόσουν και τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 

Συγκεκριμένα προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των θεμάτων καταστατικής 

θέσης των αιρετών, ώστε να ρυθμιστούν με σαφήνεια όλα τα θέματα 

που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς τους, στις ειδικές άδειες για 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σε θέματα ασφαλιστικά, 

συνταξιοδοτικά και χορηγίας 

2. Επανεξέταση του καθεστώτος του Ν. 1608/1950 «περί αυξήσεων των 

ποινών για αδικήματα κατά του ∆ημοσίου ή ΝΠ∆∆». Υφίσταται ανάγκη 

επικαιροποίησης των διατάξεων του συγκεκριμένου Νόμου.  

3. Τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010, ώστε να τίθενται σε 

αργία οι αιρετοί που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα 

μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της 

προσωρινής κράτησης. 

4. Επαναφορά ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε 

πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.   

5. Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση αιρετών για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ∆ημοτικών Συμβουλίων, της 

Οικονομικής Επιτροπής  και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

6. ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, θα πρέπει να εξετασθεί η 

άρση των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων που απαγορεύουν την 

ανακήρυξη και εκλογή των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν 

προηγουμένως δεν παραιτηθούν από το αξίωμά τους. 
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Όσον αφορά τον ελεγκτικό μηχανισμό στους ∆ήμους, είναι απαραίτητο να 

επιτευχθεί η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των ελεγκτικών 

μηχανισμών ή τουλάχιστον ο συντονισμός και ο προγραμματισμός του 

ελεγκτικού έργου τους. 

Εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η 

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, χωρίς να εντάσσεται στην 

Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, να στελεχωθεί με ικανό προσωπικό και να 

οργανωθεί με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, 

προκειμένου να έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου της νομιμότητας 

των πράξεων των ΟΤΑ, συνεργαζόμενη, όποτε αυτό χρειάζεται, με τους 

λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν τομεακή εξειδίκευση.  

 

Κυρίες και κύριοι  

Τα οικονομικά των ΟΤΑ είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για μας . 

Για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των ∆ήμων πρέπει να 

στηριχθούμε σε τρεις βασικούς άξονες αναγκαίας παρέμβασης στο μίγμα 

οικονομικής πολιτικής: 

 Άξονας πρώτος, Οικονομική αυτοτέλεια και δημοσιονομική 

αποκέντρωση.  

Περιλαμβάνει την θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δυναμικούς 

ίδιους πόρους, συνδεδεμένους με τις δημόσιες τοπικές παρεμβατικές 

πολιτικές και σύστημα κρατικών επιχορηγήσεων για την άσκηση των 

βασικών αρμοδιοτήτων τους, συνδεδεμένο με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  

 Άξονας δύο, Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.  

Οι ΟΤΑ πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης κυρίως των επενδυτικών τους αναγκών, που θα τους 
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επιτρέψουν να προσελκύσουν κεφάλαια, ανθρώπους και τεχνογνωσία 

στο χώρο τους.  

 Αξονας τρία. Εξορθολογισμός των δαπανών.  

Οι σύγχρονες μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ σε συνδυασμό 

με πολιτικές συνεργασιών όπως αυτές των διαδημοτικών ή των 

διαβαθμιδικών συνεργασιών, μπορεί να αποδώσουν σημαντικές 

εξοικονομήσεις, χωρίς περιορισμό της ποσότητας ή ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για στήριξη και διεύρυνση του 

ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 χωρίς απαιτείται η αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  

 χωρίς τη διεύρυνση της χρηματοδότησης των ∆ήμων από το 

Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα από τα 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014–2020,  

 χωρί τη σταδιακή απόδοση των «Παρακρατηθέντων» πόρων από το 

2009 μέχρι σήμερα,  

 χωρίς την επιστροφή των πόρων που αφαιρέθηκαν από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή κ.α.)  

 χωρίς την επαναφορά ποσοστού από 2,5% σε 10% από την 

απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταμείου.  

 Παράλληλα, για να μπορέσουν οι ∆ήμοι να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά αυτά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, απαιτείται 

ένα Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξής τους για τη διασφάλιση 

της διαχειριστικής επάρκειάς τους ως δικαιούχων και την ωρίμανση 

των έργων και των δράσεών τους. 
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 Προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ», πενταετούς διάρκειας. 

Το Πρόγραμμα αυτό, θα χρηματοδοτηθεί από τις χρηματοροές της νέας 

γενιάς παρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Π.∆.Ε., το Πράσινο Ταμείο 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι κυρίως η χρηματοδότηση δράσεων 

που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ και η υποστήριξη ∆ήμων που λόγω 

τεχνικών και επιστημονικών αδυναμιών (μικροί ορεινοί και νησιωτικοί) δε 

μπορούν να παρακολουθήσουν τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. 

Τέλος, στα πλαίσια χάραξης της στρατηγικής για την οικονομική αυτοτέλεια 

των ΟΤΑ πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος με το Κεντρικό Κράτος: 

 για την ενίσχυση των ∆ήμων με νέες αποδόσεις από τα 

φορολογικά έσοδα της χώρας, καθώς και η σημαντική αύξηση της 

χρηματοδότησής τους από το Π∆Ε, έτσι ώστε τα ενοποιημένα 

έσοδα της Τ.Α. ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1,37% που είναι 

σήμερα, να φτάσουν στον διακηρυγμένο στόχο της Τ.Α. του 8%, 

με ταυτόχρονη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων,  

 για την Φορολογική Αποκέντρωση που θα διασφαλίσει την 

οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Μεγάλη σημασία έχει για μας η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των 

∆ήμων.  

Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς τοπική 

ανάπτυξη. 
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Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού με τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και η 

βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την εκπόνηση και εφαρμογή των 

πενταετών και των ετήσιων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ∆ήμων.  

Αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των 

∆ήμων είναι η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και η διεύρυνση 

των χρηματοδοτικών πόρων τους , όπως ανέφερα παραπάνω 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διασφάλιση διακριτών κατηγοριών δράσης 

με δικαιούχους τους ∆ήμους σε όλα τα Τομεακά και τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, ο συνολικός 

προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, 

ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο πρόγραμμα» που θα 

χρηματοδοτήσει τα προγράμματα και τα έργα τοπικής ανάπτυξης.  

Καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος των μικρών ορεινών και νησιωτικών 

∆ήμων στην τοπική ανάπτυξη του τόπου τους και για το λόγο αυτό 

χρειάζεται να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητά τους με προσωπικό, τεχνικά 

μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη.  

 

Κυρίες και κύριοι  

 

Θα κλείσω την εισήγησή μου με μια αναφορά στο εκλογικό. 

Έχουμε αντιληφθεί ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητά της την 

αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δημοτικών αρχών. 

Φαίνεται ότι προωθεί την απλή αναλογική, χωρίς όμως να μας έχει πει με 

λεπτομέρεια ποιο είναι το σχέδιο της . 
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Θεωρούμε ότι με βάση τα όσα ακούμε, ο σχεδιασμός της είναι ελλιπής, 

γιατί δεν περιλαμβάνει πρόταση εκλογής των ∆ημάρχων και των 

Περιφερειαρχών. Ταυτόχρονα είναι και αντιφατική σε σχέση με τα ισχύοντα 

σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζεται η απλή αναλογική.  

Στις χώρες αυτές η απλή αναλογική συνοδεύεται με την ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων των μονομελών οργάνων που ασκούν την εκτελεστική 

εξουσία, ∆ημάρχων, Αντιδημάρχων, Περιφερειαρχών, 

Αντιπεριφερειαρχών, ενώ στην πρόταση της Κυβέρνησης προτείνεται ο 

περιορισμός των «∆ημαρχοκεντρικών» και «Περιφερειαρχοκεντρικών» 

χαρακτηριστικών του συστήματος. 

Με τον τρόπο όμως αυτό, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα  η ανάγκη 

αποτελεσματικής διαχείρισης και λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών, 

τίθεται εν αμφιβόλω η συνοχή τους και οι επικεφαλής αιρετοί εκτίθενται σε 

πάσης φύσεως πιθανούς εκβιασμούς. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕ∆Ε δεν συζητά την αλλαγή του εκλογικού 

συστήματος ανάδειξης των δημοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί 

προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Κράτους. 

 

Κυρίες και κύριοι  

 

Από σήμερα ξεκινά ένας ανοικτός διάλογος με όλα τα αιρετά στελέχη της 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,  

στα οποία θα δώσουμε τη δυνατότητα,  

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες,  

να μας καταθέσουν τις δικές τους απόψεις. 
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Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργούμε , θα έχουν όλο ιτη 

δυνατότητα να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε ως το τέλος 

Νοεμβρίου να έχουμε διαμορφώσει ένα σχέδιο θέσεων και προτάσεων,  

το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο της 

Θεσσαλονίκης στις αρχές ∆εκεμβρίου,  

το οποίο θα εμπλουτιστεί και θα ψηφιστεί από τους συνέδρους, ώστε να 

αποτελέσει την πρόταση της Κ.Ε.∆.Ε. προς την Κυβέρνηση, η οποία 

επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου αλλαγής του Καλλικράτη.  

 

Με τη δημιουργική συνεργασία όλων μας,  

είμαι βέβαιος ότι οι εργασίες του θεματικού Συνεδρίου μας θα στεφθούν 

από απόλυτη επιτυχία ,  

ώστε να μπουν οι βάσεις για τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου 

οργάνωσης,  που θα δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της 

Αυτοδιοίκησης και των τοπικών μας κοινωνιών. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

           

 

 


