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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ  
 

Γ. Κωτσός: Κυβερνητική επινόηση ο «Κλεισθένης Ι»… Ο αγώνας 
συνεχίζεται για οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια της Τ.Α.!!! 

 

Με αναλυτική τοποθέτηση για την ουσία του «Κλεισθένη Ι», αλλά και για 
την επόµενη µέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήµαρχος Μουζακίου και 
Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός, εκπροσωπώντας την 
αυτοδιοικητική παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας «Κίνηµα Ανατροπής στην 
Αυτοδιοίκηση», παρενέβη στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που 
πραγµατοποιείται στην Αθήνα.  

Ειδικότερα ο κ. Κωτσός επισήµανε «το πολύ βαρύ κλίµα που επικρατεί στον 
χώρο της αυτοδιοίκησης δεδοµένου ότι οι ερχόµενες εκλογές θα 
διεξαχθούν µε βάση τις διατάξεις του «Κλεισθένη Ι», ενός νόµου που – 
όπως τόνισε - απορρίφθηκε από το σύνολο των αυτοδιοικητικών θεσµών 
και των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, αλλά «πέρασε» από την Ελληνική 
Βουλή χάρη στους ψήφους των βουλευτών της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
– ΑΝ.ΕΛ.»! Ενός νόµου ο οποίος – πρόσθεσε - δεν είναι τίποτε άλλο, παρά 
το «όχηµα» για ριζική αλλαγή της πολιτικής φυσιογνωµίας της Τ.Α., µέσα 
από την εφαρµογή ενός κοµµατικής έµπνευσης εκλογικού συστήµατος που 
ευνοεί εντέχνως δηµοτικές παρατάξεις µειοψηφικής και όχι πλειοψηφικής 
δυναµικής»! 

Ο κ. Κωτσός, δήλωσε πως «ο «Κλεισθένης Ι» δεν ανταποκρίνεται ούτε κατ’ 
ελάχιστο στις προσδοκίες της Τ.Α. για διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια 
των Δήµων, παρά εξυπηρετεί πρωταρχικά τις εκλογικές επιδιώξεις του 
πολιτικά συρρικνωµένου κυβερνώντος κόµµατος, το οποίο θέλει να 
αποκτήσει νοµικά κατοχυρωµένο ρυθµιστικό ρόλο στην άσκηση της 
διοίκησης στους Δήµους και στις περιφέρειες, µε µετεκλογική φαλκίδευση 
της αρνητικής προς αυτό, βούλησης του εκλογικού σώµατος». 

Επιπλέον ο Δήµαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας 
εξέφρασε την ελπίδα «να µην χρησιµοποιήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝ.ΕΛ. παρόµοιες αντιδηµοκρατικές µεθόδους στον διάλογο που ξεκίνησε 
για τη συνταγµατική αναθεώρηση, διότι τότε οι δυνάµεις της αυτοδιοίκησης 
θα αντιδράσουν δυναµικά για τη διάσωση του θεσµού»! 

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ο κ. Κωτσός ανέφερε τα εξής: 
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«Κύριε πρόεδρε της ΚΕΔΕ 

Αξιότιµα µέλη του Δ.Σ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Φίλες και φίλοι 

Το σηµερινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ διεξάγεται δυστυχώς µέσα σε ένα κλίµα 
έντονης ανασφάλειας και προβληµατισµού για το µέλλον της 
αυτοδιοίκησης , λόγω της  εφαρµογής ενός νόµου, του «Κλεισθένη Ι», ο 
οποίος στην ουσία επιβλήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση αγνοώντας τη 
βούληση των αυτοδιοικητικών οργάνων ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. 

Και το λέω αυτό διότι σύσσωµοι οι αυτοδιοικητικοί θεσµοί, µαζί µε όλα τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης στην Βουλή τον απέρριψαν εξ’ αρχής µε 
απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο!  

Επειδή όµως η σκοπιµότητα του νέου νόµου ήταν εµφανής, το κυβερνητικό 
επικοινωνιακό επιτελείο προσπάθησε να τον «ντύσει» µε έναν 
µεταρρυθµιστικό µανδύα, µην διστάζοντας ακόµη και να του δώσει το 
όνοµα του αρχαίου Αθηναίου πολιτικού Κλεισθένη, ο οποίος τον 6ο αιώνα 
π.χ. είχε θέσει τις βάσεις για την δηµοκρατική µεταρρύθµιση της Αθήνας! 

Η κυβέρνηση χρησιµοποιώντας αυταρχικά την Κοινοβουλευτική της 
πλειοψηφία, µας αναγκάζει να αποδεχθούµε έναν δικό της… «Κλεισθένη» 
που εµπεριέχει συµφέρουσες γι’ αυτήν νοµικές επινοήσεις, οι οποίες 
φυσικά δεν έχουν καµία σχέση µε τις εποικοδοµητικές προτάσεις που είχαν 
καταθέσει έγκαιρα η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ! 

Πριν λίγες εβδοµάδες η συγκυβέρνηση «άνοιξε» και το µείζον ζήτηµα της 
συνταγµατικής αναθεώρησης στη χώρα µας, η οποία βέβαια µας αφορά 
άµεσα.  

Εύχοµαι και ελπίζω ότι στην πορεία του σοβαρότατου διαλόγου που 
ξεκίνησε δεν θα αντιµετωπίσουµε παρόµοια στάση από την πλευρά της, 
διότι τότε επιβάλλεται να υπάρξει συντονισµένη και δυναµική αντίδραση 
για την διάσωση του θεσµού. 

Αγαπητοί συνάδελφοι Φίλες και Φίλοι 

Η σηµερινή συζήτηση είναι πραγµατικά πολύτιµη για όλους µας, διότι 
προσφέρει την ευκαιρία να εκφραστούν απόψεις για την υφιστάµενη 
κατάσταση στον χώρο της Τ.Α. σε συνδυασµό µε τα νέα δεδοµένα που 
δηµιουργεί η εφαρµογή του «Κλεισθένη 1», αλλά και να επεξεργαστούµε 
συγκεκριµένες προτάσεις για τη διαχείριση - σε πρώτη φάση - των πολλών 
λειτουργικών ανατροπών που δροµολογούνται, µα και για την µελλοντική 
πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης! 
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Όπως όλοι διαπιστώσαµε, πέρα από την επιβεβληµένη αντιµετώπιση 
θεµάτων τεχνικής φύσεως, ο «Κλεισθένης Ι» επικεντρώθηκε κυρίως στην 
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος για την ανάδειξη των δηµοτικών και 
περιφερειακών αρχών. 

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η κυβέρνηση προέβη σε αυτή τη νοµοθετική 
πρωτοβουλία, όχι για να διορθώσει κυρίαρχα θεσµικά, οικονοµικά 
λειτουργικά προβλήµατα της αυτοδιοίκησης, ούτε για να αντιµετωπίσει τις 
δυσλειτουργίες του δαιδαλώδους νοµικού και οικονοµικού συστήµατός της 
Τ.Α., αλλά για να ελέγξει τις τοπικές δυνάµεις που αντιτίθενται στην 
ιδεοληπτική πολιτική φιλοσοφία της. 

Ο «Κλεισθένης Ι» αποτελεί γι’ αυτήν ένα νοµικό «όχηµα» για την ριζική 
αλλαγή της πολιτικής φυσιογνωµίας της Τ.Α. µέσα από την εφαρµογή ενός 
κοµµατικής έµπνευσης εκλογικού συστήµατος, το οποίο ονόµασε «απλή 
αναλογική» και ευνοεί εντέχνως δηµοτικές παρατάξεις αποκλειστικά 
µειοψηφικής και όχι πλειοψηφικής δυναµικής! 

Ο «Κλεισθένης Ι», θα έλεγα ότι εξυπηρετεί πλήρως τις πολιτικές επιδιώξεις 
του εκλογικά συρρικνωµένου πλέον κυβερνώντος κόµµατος το οποίο θέλει 
να αποκτήσει νοµικά κατοχυρωµένο ρυθµιστικό ρόλο στην άσκηση της 
διοίκησης στους Δήµους και στις περιφέρειες, µε µετεκλογική φαλκίδευση 
της αρνητικής προς αυτό, βούλησης του εκλογικού σώµατος! 

ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΟΡΙΑΣ 

Το ίδιο το κείµενο του νοµοσχεδίου είναι αρκετά αποκαλυπτικό και χωρίς 
ενδοιασµούς µπορώ να πω ότι το νέο εκλογικό σύστηµα δεν έχει καµία 
σχέση µε την απλή και άδολη αναλογική που ευαγγελίζονταν η Αριστερά 
εδώ και πολλές δεκαετίες. Το αντίθετο, όπως προείπα, εµπεριέχει 
παραδοξότητες που είναι άξιες απορίας! 

Ενδεικτικά αναφέρω: 

Κατ’ αρχήν, βασικό παράδοξο είναι το γεγονός ότι µία κυβέρνηση που έχει 
εκλεγεί µε σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής, πάει να εφαρµόσει ένα 
σύστηµα τύπου «απλής αναλογικής», χωρίς εξασφάλιση ευρύτερων 
πολιτικών συναινέσεων, εκµεταλλευόµενη την Κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία που της έδωσε η ενισχυµένη αναλογική! 

Περιορίζει τον αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων στα 
ψηφοδέλτια των υποψηφίων δηµάρχων και την κοινωνική συναίνεση που 
θα µπορούσε να εκφραστεί µέσα από ευρύτατη συµµετοχή ανθρώπων σε 
κάθε συνδυασµό, την µεταφέρει στην εκλογική αναµέτρηση της δεύτερης 
Κυριακής! 

Η εν λόγω διάταξη είναι αντιδηµοκρατική και ενθαρρύνει εµµέσως, πλην 
σαφώς, τα «παζάρια» µεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων δηµάρχων 
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(πρώτου και δεύτερου), µετά την 1η Κυριακή, για το ποιος θα γίνει 
δήµαρχος την 2η Κυριακή, αφού η εκλογή των δηµοτικών συµβούλων θα 
έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό δεν είναι σε καµία περίπτωση απλή αναλογική, 
αλλά ένα «δούνε και λαβείν» µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 
Κυριακής! Η απλή αναλογική και η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας 
προϋποθέτουν ανοιχτά ψηφοδέλτια, αλλά και την εκλογή του Δηµάρχου 
από την πρώτη Κυριακή, η οποία θα βασίζεται στις προτιµήσεις των 
ψηφοφόρων και όχι σε πολιτικά αλισβερίσια! 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τη σύνθεση της Οικονοµικής Επιτροπής στους 
Δήµους η οποία αναβαθµίζεται επιφορτιζόµενη µε λήψη αποφάσεων (που 
ελάµβανε µέχρι σήµερα το δηµοτικό συµβούλιο), για σειρά κοινωνικών 
θεµάτων και προβληµάτων της καθηµερινότητας των πολιτών! Στους 
µεγάλους Δήµους όµως ενισχύονται οι µειοψηφίες, που αν συµπλεύσουν, 
τότε ο Δήµαρχος µε τον συνδυασµό του, ουσιαστικά δεν θα µπορούν να 
ασκήσουν διοίκηση στην διάρκεια της θητείας τους. 

Επίσης: 

- Η επιβολή ανώτερου ποσοστού 40% στη συµµετοχή γυναικών στο 
σύνολο των  ψηφοδελτίων είναι µια διάταξη που δεν έχει καµία σχέση µε 
την απλή αναλογική και τις αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών που 
η κυβέρνηση προτάσσει συνεχώς στην εφαρµογή πολιτικών επιλογών της. 

- Η µη εκπροσώπηση όλων των τοπικών κοινοτήτων στο ψηφοδέλτιο του 
κάθε υποψηφίου δηµάρχου που απορρέει από τον αυταρχικό(!) περιορισµό 
του αριθµού των συµµετεχόντων υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων. 

- Η δυνατότητα µετεκλογικής µετακίνησης δηµοτικών συµβούλων από τη 
µια παράταξη στην άλλη που είναι βέβαιο ότι θα επιτείνει το κλίµα 
ακυβερνησίας στους ΟΤΑ. 

- Η πρόβλεψη για ψηφοφορία ανάδειξης των προέδρων των τοπικών 
συµβουλίων µεταξύ των µελών τους που θα αποτελέσει κίνητρο για 
επηρεασµό και δηµιουργία παράδοξων πλειοψηφιών µεταξύ των τοπικών 
συµβούλων. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το νέο εκλογικό σύστηµα του «Κλεισθένη Ι» 
θεσµοθετεί το πολιτικό «παζάρι», το «δούνε και λαβείν» στην 
αυτοδιοίκηση! 

Οι µειοψηφίες µέσα από διάφορες µεθόδους πολιτικής συναλλαγής µεταξύ 
τους, θα µπορούν πλέον να επιβάλλουν τα «θέλω» τους στην πλειοψηφία, 
οι οποία θα µετατραπεί µοιραία σε έρµαιό τους, µε αποτέλεσµα τη νόθευση 
της λαϊκής εντολής βάση νόµου! 
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Αυτή την αποκρουστική πολιτικά εξέλιξη επιδίωξε να µαταιώσει η ΚΕΔΕ µε 
συνεχείς και έντονες παρεµβάσεις, αλλά η κυβέρνηση την αγνόησε 
επιδεικτικά! 

Κι’ όµως, όλοι εµείς οι αυτοδιοικητικοί επιθυµούµε την βελτίωση των 
διαδικασιών ανάδειξης των δηµοτικών αρχών, στη βάση όµως ενός 
εκλογικού συστήµατος το οποίο θα εγγυάται την πολιτική οµαλότητα και τη 
δυνατότητα άσκησης ισχυρής και αποδοτικής διοίκησης, που θα δίνει 
γρήγορα τις απαιτούµενες λύσεις στα προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι 

Ο «Κλεισθένης Ι» έγινε πλέον νόµος του κράτους, όµως εµείς οι 
αυτοδιοικητικοί, µε αφορµή και την επικείµενη συνταγµατική αναθεώρηση, 
θα πρέπει να συνεχίσουµε να ασκούµε ισχυρές πιέσεις στην κεντρική 
εξουσία για τη δηµιουργία ενός πραγµατικά σύγχρονου θεσµικού πλαισίου 
λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επανερχόµενοι λοιπόν δριµύτεροι, οφείλουµε να απαιτήσουµε από το 
ΥΠ.ΕΣ. τουλάχιστον να εξετάσει τις παρακάτω ενδεικτικές προτάσεις που η 
Κ.Ε.Δ.Ε. έχει επανειληµµένως γνωστοποιήσει. 

• Εκπόνηση µελέτης ολοκληρωµένης αντιµετώπισης του ζητήµατος των 
ανθρωπο-γεωγραφικών και λοιπών διαφορών των Δήµων ως πολιτικο–
διοικητικών οντοτήτων του Πολιτειακού συστήµατος της χώρας µας. 

• Θεσµοθέτηση ενός ενιαίου Εσωτερικού Ελεγκτικού Μηχανισµού στους 
Δήµους που θα διασφαλίζει τη νοµιµότητα των αποφάσεων των οργάνων 
Διοίκησης µε ταυτόχρονη κατάργηση των άλλων ελεγκτικών µηχανισµών, 
πλην του Κατασταλτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

• Άµεση έναρξη διαλόγου προκειµένου να προσδιορισθούν επακριβώς τα 
παρακρατηθέντα ποσά των Δήµων και να συµφωνηθεί ο τρόπος και ο 
χρόνος απόδοσής τους. 

• Κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 14 έως και 17 του Ν.4555/2018 
(Κλεισθένης 1), µε τις οποίες καθιερώνεται το νέο εκλογικό σύστηµα. Για 
την εκλογική διαδικασία στις κοινότητες, ουσιαστικά καθιερώνεται ένας 
επιπλέον βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που ρητά απαγορεύεται από 
το Σύνταγµα. 

• Συµµετοχή της ΚΕΔΕ ως ανώτατο συλλογικό όργανο της Πρωτοβάθµιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο 
Πρωθυπουργός για τη διαβούλευση εν όψει της αναθεώρησης του 
Συντάγµατος. 
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• Μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στους ΟΤΑ. Πολύ κοντά σε 
αυτό το αίτηµα είναι η πρόταση του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για µεταφορά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους 
Δήµους η οποία - κατά την άποψή µου - ανοίγει τον δρόµο στην 
πραγµάτωση της βασικής πρόβλεψης του Συντάγµατος, (άρθρο 102 παρ. 
5), να δώσει η Πολιτεία στους Δήµους τους αναγκαίους πόρους 
διασφάλισης της οικονοµικής τους αυτοτέλειας! 

• Επέκταση της δυνατότητας συµµετοχής ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού σε νοµικά 
πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα 

• Διατύπωση Ολοκληρωµένων Στρατηγικών στο πλαίσιο των οποίων 
προσδιορίζεται η σχέση των πόλεων µε την ανάπτυξη περιαστικών και 
αγροτικών µικροπεριφερειών, των οποίων αυτές αποτελούν κέντρα. Οι 
Ολοκληρωµένες αυτές Στρατηγικές για την Τοπική Βιώσιµη Ανάπτυξη, 
πρέπει να συντονίζονται και µε τον χωρικό σχεδιασµό. 

• Συγχρονισµός των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στο επίπεδο των Δήµων, 
µε τις Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών 
NATURA 2000, που καλύπτουν το 1/3 της Χώρας και σε αρκετές 
περιπτώσεις Δήµων, πάνω από το 50% της έκτασής τους. Οι 
Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών NATURA 
2000, βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης από το ΥΠΕΝ, ενώ για τα 
Τοπικά Χωρικά Σχέδια των Δήµων, έχουν µεν εκδοθεί οι σχετικές 
προδιαγραφές, εκκρεµεί όµως η έκδοση των νέων σταθερότυπων για τον 
Πολεοδοµικό Σχεδιασµό (βρίσκονται ακόµη σε ισχύ εκείνα του 2004) 
καθώς και η έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγµατος, για τις Χρήσεις Γης 
(βρίσκεται ακόµη σε ισχύ το Π.Δ. του 1987). Είναι αναγκαία η άµεση 
έκδοση των εκτελεστικών και εφαρµοστικών διατάξεων για την εκπόνηση 
των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και τη διασφάλιση χρηµατοδότησης για το 
σύνολο των Δήµων. 

• Προσδιορισµός συγκεκριµένου πλαισίου αρχών και στόχων, µε κριτήρια 
περιβαλλοντικά-τεχνικά-οικονοµικά-χωροταξικά έτσι ώστε οι Δήµοι να 
επιλέγουν το κατάλληλο (και αποδεκτό) µοντέλο συλλογής αστικών 
αποβλήτων. Με δεδοµένο πλέον το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση 
των ΑΣΑ και την Ανακύκλωση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια των 
πόρων και η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των µεγάλων έργων 
διαχείρισης αλλά και όσων προβλέπονται στα εγκεκριµένα τοπικά σχέδια 
αποκεντρωµένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. 

• Ολοκλήρωση των µεγάλων αντιπληµµυρικών έργων και έργων συλλογής 
(φράγµατα, έργα ανάσχεσης, ταµιευτήρες κτλ) ώστε οι κατάντι περιοχές να 
προστατεύονται και παράλληλα να εξασφαλιστούν αποθέµατα νερού 
ύδρευσης και άρδευσης για τους ξηρούς καλοκαιρινούς µήνες. 
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• Επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών ώστε όχι µόνο να µειωθεί 
σύντοµα το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ, αλλά να αποκτήσουν και την 
προοπτική δηµιουργίας εσόδων απαραίτητων για τη διασφάλιση της 
βιωσιµότητάς τους. 

• Εκπόνηση στρατηγικών ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε ειδική έµφαση στον Πολιτισµό, έτσι 
όπως εκδηλώνεται και εκφράζεται από την Ιστορία, την Αρχαιολογία, τα 
ήθη και έθιµα ακόµα και τη γαστρονοµία. 

• Το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, µε τους αναλογούντες πόρους και 
το αντίστοιχο προσωπικό, να περάσει στους Δήµους. Προκειµένου οι Δήµοι 
να αναλάβουν τη διοίκηση του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους, εκτός από τη 
µεταφορά των συγκροτηµένων δοµών και των αρµοδιοτήτων θα πρέπει να 
διασφαλισθεί η διατηρησιµότητα όλων των Κοινωνικών Δοµών και 
Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. 

• Συγκρότηση ενιαίας οργανικής µονάδας του Δήµου για την 
ολοκληρωµένη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων που 
θα περιλαµβάνει τους γραµµατείς-υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας 
που απασχολούνται σε ορισµένα µεγάλα σχολεία, τους σχολικούς φύλακες 
και τις σχολικές καθαρίστριες και θα υποστηρίζει τις Σχολικές Επιτροπές. 

• Επανεξέταση των οργάνων που λειτουργούν στους Δήµους και αφορούν 
την εκπαίδευση (Δηµοτικές Επιτροπές Παιδείας και Σχολικές Επιτροπές) µε 
κατεύθυνση τις αναγκαίες συγχωνεύσεις ή την ανάληψη ορισµένων 
αρµοδιοτήτων από το Δηµοτικό Συµβούλιο και δηµοτικές υπηρεσίες, ή τον 
περιορισµό τους και τη συγκρότηση ενιαίας Δ.Ε.Π. ανά Δήµο, η οποία θα 
λειτουργεί ως ενιαίο εισηγητικό όργανο σχεδιασµού και πολιτικής προς το 
Δηµοτικό Συµβούλιο για τις αρµοδιότητες. 

• Πρόβλεψη και ειδικές διατάξεις για όλες τις δηµόσιες πολιτικές, όταν 
αυτές νοµοθετούνται στη Βουλή, ώστε να βρίσκουν εφαρµογή και στους 
µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήµους. 

• Εκκίνηση επιτέλους των διαδικασιών πραγµατικής µεταρρύθµισης και 
αναβάθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  στο πλαίσιο πενταετούς 
προγράµµατος υποστήριξης της εφαρµογής του νέου σχεδιασµού το οποίο 
θα λειτουργεί ουσιαστικά ως χρηµατοδοτικός µηχανισµός. Πηγές 
χρηµατοδότησης να είναι το ΕΣΠΑ, το πρόγραµµα Φιλόδηµος Ι και 
Φιλόδηµος II, τo Πράσινο Ταµείο, η νέα γενιά Παρακρατηθέντων και η 
ισοσκέλιση του προϋπολογισµού της Τ.Α.. 

Αγαπητοί συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι 

Αναµφισβήτητα η Τ.Α. αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα στη χώρα 
µας. Για να µπορέσει όµως να εκπληρώσει την αποστολή της µε τους 
καλύτερους δυνατούς όρους, απαιτείται από τη µια πλευρά η εξασφάλιση 
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της κυβερνησιµότητας για τις νεοεκλεγείσες αρχές και από την άλλη η 
ουσιαστική θεσµική αυτοτέλειά της. 

Παράλληλα επιβάλλεται η χώρα µας να αποτίσει επιτέλους αυτοδιοικητική 
κουλτούρα και πολιτισµό και κυρίως η κεντρική διοίκηση του κράτους µας 
να εµπιστευτεί και να αντιµετωπίσει ισότιµα τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς 
αναθέτοντάς τους εν τοις πράγµασι τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων 
που είναι και συνταγµατική πρόβλεψη, θωρακίζοντάς τους παράλληλα 
οικονοµικά και µε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να φέρουν την αποστολή του σε πέρας µε αξιοπρέπεια και 
επάρκεια. 

Ως παράταξη έχουµε διατυπώσει µε σαφήνεια τις θέσεις µας για τη 
στρατηγική και τα µέτρα που χρειάζεται να παρθούν προκειµένου να 
επιτευχθεί η οικονοµική ανάκαµψη των ΟΤΑ. Μιλήσαµε για δηµοσιονοµική 
αποκέντρωση, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ορθολογική κατανοµή των ΚΑΠ 
και πολλά άλλα. 

Είναι σαφές ωστόσο ότι για να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα θα 
πρέπει η συνεργασία κράτους – αυτοδιοίκησης να διέπεται από όρους 
αλληλοεκτίµησης, αληθινής εµπιστοσύνης και ισοτιµίας. 

Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οριστικά οι ρόλοι, οι 
αρµοδιότητες, οι πόροι και οι λειτουργίες του κεντρικού κράτους, των 
περιφερειών και της Τ.Α. 

Επιβάλλεται δε να τεθούν σε νέα πιο στενή διαχειριστική βάση οι όροι 
συνεργασίας του κεντρικού κράτους και των περιφερειών µε τους Δήµους, 
κυρίως ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και του 
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. 

Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που θα συζητηθούν στο Συνέδριό µας, 
είναι βασικά ζητούµενα τα οποία η κεντρική εξουσία θα πρέπει να τα λάβει 
πολύ σοβαρά υπόψη στη δόµηση ενός απολύτως αναγκαίου νέου 
αυτοδιοικητικού συστήµατος, όπου οι ΟΤΑ θα έχουν αυτόβουλη δράση και 
πραγµατική οικονοµική αυτοτέλεια, µε ξεκάθαρο και µακροπρόθεσµο 
διαχειριστικό και αναπτυξιακό ορίζοντα». 

 


