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ΑΠΟΦΑΗ 

Δηήζηνπ Σαθηηθνύ πλεδξίνπ  

Κεληξηθήο Έλωζεο Γήκωλ Διιάδαο  

Ιωάλληλα, 30 Ννεκβξίνπ–2 Γεθεκβξίνπ 2017  

 

1. ΟΙ ΔΞΙ ΑΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤTE ΘΔΔΙ ΣΗ ΚΔΓΔ 

 

Tν Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο δειψλεη 

ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ θηλήκαηνο λα αλαιάβεη δξάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο, πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηε Μεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο, ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

Κεληξηθνί άμνλεο ηεο Μεηαξξχζκηζεο ζα είλαη ε νπζηαζηηθή απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ, πφξσλ θη επζπλψλ, απφ ηελ Κεληξηθή Δμνπζία πξνο ηνπο 

Γήκνπο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο, ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Καζψο θαη ε πηνζέηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, πνπ ζα δίλεη βάξνο 

ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

αιιειεγγχεο. 

Ζ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ δηεθδηθεί λα γίλεη πξάμε ην απηνλφεην. Να  

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζηνλ εγγχηεξν βαζκφ πξνο ηνπο πνιίηεο. Να 

επηθξαηήζεη επηηέινπο ε απιή ινγηθή, ψζηε λα απνθαζίδνπλ νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο γηα ην κέιινλ ηνπο. 

ηε βάζε απηή, απνξξίπηνπκε ζην ζχλνιν ηνπο ηηο απφςεηο πνπ παξνπζίαζε 

ζην πλέδξην καο ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Π. θνπξιέηεο. 

Με βάζε ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο , ε Κ.Δ.Γ.Δ. ζεσξεί αδηαπξαγκάηεπηεο ηηο 

παξαθάησ ζέζεηο ηεο:    

1. Να μεθηλήζεη άκεζα έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο, κε φια ηα ζπλαξκφδηα 

ππνπξγεία θαη φρη κφλνλ κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ, ησλ πφξσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β΄ 

Βαζκνχ, ελφςεη ηεο Αιιαγήο ηνπ Καιιηθξάηε. 

2. Ζ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ δελ απνηειεί κεηαξξχζκηζε. Γη απηφ ε 

ΚΔΓΔ απαηηεί λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλάδεημεο ησλ αηξεηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, αλ δελ νινθιεξσζεί πξψηα 

ε αλαζεψξεζε ηνπ Καιιηθξάηε. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ 
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νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, φπνπ ζα μεθηλήζεη ν δηάινγνο γηα 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, φηη απνθαζηζηεί λα ηζρχζεη απφ ηε 

κεζεπφκελε εθινγηθή δηαδηθαζία, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο εθινγέο ηνπ 

Δζληθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

3. Να κελ κεησζεί απφ ηα 5 ζηα 4 ρξφληα ε ζεηεία ησλ αηξεηψλ , θαζψο 

θαη λα κελ ηεζεί φξην ζεηεηψλ, αλ δελ ηζρχζεη ην ίδην θαη γηα ην άιιν 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο. 

4. Να πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη απηνηέιεηαο ησλ Γήκσλ, κε 

πξνηεξαηφηεηα: Σε Φνξνινγηθή Απνθέληξσζε. Σε δεκηνπξγία Δηδηθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Σελ πεξαηηέξσ 

ζσξάθηζε, αιιά θαη ελδπλάκσζε ησλ Δηαηξεηψλ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαη 

ΠΔΣΑ Α.Δ. έηζη ψζηε λα πινπνηεζεί ην Δηδηθφ Πξφγξακκα ησλ 2 δηο 

απφ θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ (ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο), 

γηα ηνπο Γήκνπο καο. Σελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ 

απφ ηνπο Κ.Α.Π. θαη ηε ζηαδηαθή απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ. Σν 

δηθαίσκα λα αμηνπνηνχλ νη Γήκνη θαη γηα άιινπο ζθνπνχο ηα θνλδχιηα 

ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 

5. Ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θαη εμνξζνινγηζκφο ζε κηζζνινγηθφ, 

ζπληαμηνδνηηθφ θαη θαηαζηαηηθφ επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

απηνδηνίθεζεο). 

6. Σελ ηζφηηκε  ζπκκεηνρή ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. ζηα φξγαλα δηαιφγνπ πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί απφ ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, γηα ηε πληαγκαηηθή 

Αλαζεψξεζε. 
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2. Η ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

 

Σν Σαθηηθφ πλέδξην 2017 ηεο ΚΔΓΔ επαλαβεβαηψλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Έθηαθηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ ζην Βφιν ηνπ 2016 γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 

«Καιιηθξάηε», φπσο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε θαη 

αθνξνχλ ζηα αθφινπζα:   

 ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ  

α.  ην χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο  

β.  ηηο αξκνδηφηεηεο  

γ.  ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

δ.  ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ  

ε.  ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ  

ζη.  ηνπο ζπκβαζηαθνχο ζεζκνχο  

δ.  ηα ηδξχκαηα, ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ  

ε.  ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν θαη ηνπο ειεγθηηθνχο ζεζκνχο  

 ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΧΝ 

ΓΖΜΧΝ  

 ΣΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΧΝ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ  

 ΣΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

 

3. ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΚΔΓΔ  

ΓΙΑ ΔΝΑ ΝΔΟ ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ ΜΔ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ  

Σν Σαθηηθφ πλέδξην 2017 ηεο ΚΔΓΔ εθηηκά φηη είλαη πιένλ αλαγθαίν λα 

αλαβαζκηζηεί ν πνιηηηθφο, ν δηνηθεηηθφο θαη ν αλαπηπμηαθφο ξφινο ησλ Γήκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο 

απφ ηελ θξίζε, αιιά θαη ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζή ηεο θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.  

Η αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνϋπνζέηεη ηελ 

αιιαγή ηεο νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο θαη ηωλ ζεζκώλ 

ηνπ, ώζηε λα θαηαζηεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε βαζηθόο ππιώλαο ηεο 

λέαο παξαγωγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ρώξαο θαη γλήζηνο 

ζεζκηθόο εθθξαζηήο ελόο λένπ Κξάηνπο αλάπηπμεο, θνηλωληθήο 

αιιειεγγύεο θαη ζπλνρήο, αμηνπνηώληαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηελ 

πξνγξακκαηηδόκελε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη ηε πληαγκαηηθή 

Αλαζεώξεζε.  



5 
 

Γηα ην ιφγν απηφ ην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ απνθάζηζε λα δηαηππψζεη 

πξνο ηελ Κπβέξλεζε, ηα θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπο θνηλσληθνχο 

θνξείο θαη ηελ θνηλσλία ηηο αθφινπζεο ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο 

πξνηάζεηο.  

 

3.1. ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ 

Σν Σαθηηθφ πλέδξην απνθαζίδεη ε ΚΔΓΔ λα μεθηλήζεη άκεζα κία επξεία 

δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ζε φιεο ηηο ΠΔΓ, πνπ ζα 

θνξπθσζεί κε έλα αθηεξσκέλν ζηε πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε Δηδηθφ 

πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2018.  

Ζ αληίιεςε γηα ηελ πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε ζα ζηεξηρζεί θαηαξρήλ ζε 

ηέζζεξηο άμνλεο, νη νπνίνη κπνξεί λα εκπινπηηζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαιφγνπ : 

1. Νένο αλαβαζκηζκέλνο θαη απνζαθεληζκέλνο ξφινο ηεο πξσηνβάζκηαο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ Κεληξηθή θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, φζν θαη ζε ζρέζε θαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Απηνδηνίθεζε (κε αλαζεψξεζε ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ πληάγκαηνο).  

2. πληαγκαηηθή νξηνζέηεζε λένπ πιαηζίνπ σο πξνο ηνπο θνξνινγηθνχο 

πφξνπο ησλ ΟΣΑ (επηηαθηηθφηεξε δέζκεπζε κεηαθνξάο πφξσλ γηα ηελ 

άζθεζε ησλ αλαηηζέκελσλ αξκνδηνηήησλ, αλάζεζε ζηνπο ζεζκηθνχο 

θνξείο ηεο Σ.Α. ηεο απφδνζεο θαη θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ πφξσλ ηεο 

θαη άξζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ εκπνδίσλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο 

θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο).  

3. Καηνρχξσζε αμηφπηζηνπ θαη ακεξφιεπηνπ κεραληζκνχ επνπηείαο θαη 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ κε πληαγκαηηθή εγγχεζε ηεο πξνζσπηθήο 

θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ.  

4. Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο Σ.Α. ζηε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηα απηνδηνηθεηηθά ζέκαηα (εηδηθή θαη ππνρξεσηηθή 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ κε ηνπο 

ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο Σ.Α., δπλαηφηεηα ζηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηεο 

Σ.Α. λα αλαιακβάλνπλ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ζέκαηα ηεο Σ.Α.).  

 

3.2. ΘΔΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  

3.2.1. Η Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε & ν ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

Η πξνώζεζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα είλαη ν 

βαζηθόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο θαη ν θύξηνο πξνγξακκαηηθόο άμνλαο ηεο 

πξνεηνηκαδόκελεο από ηελ Κπβέξλεζε δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηεο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  
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Γηεθδηθνχκε ηελ πξνψζεζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο κε 

αμηνιφγεζε θαη επαλα–νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαηά ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηε ζπζηεκηθή 

ζπλεξγαζία ησλ επηπέδσλ απηψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο εγγχηεηαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη κε θαηεχζπλζε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ, εμαληιψληαο ηα ζρεηηθά φξηα ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο λνκνινγίαο.  

Ζ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηειηθφ ζηφρν κηα νινθιεξσκέλε 

Φεθηαθή Γηνίθεζε «ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα» θαη κε απφιεμή ηεο ηα Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ησλ Γήκσλ.  

Ζ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε αθνξά θαηαξρήλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηδηαίηεξα:  

 ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,  

 ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη  

 ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ  

ηε ζπλέρεηα ζα αθνξά ηνκεαθέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (Αδεηνδνηήζεηο, 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε ησλ πδάησλ, Γηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο & 

ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο– Πνιηηηθή πξνζηαζία, Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, 

Κνηλσληθή πνιηηηθή & ππεξεζίεο πγείαο, Δθπαίδεπζε & δηα βίνπ κάζεζε θιπ).  

ην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 1622/1986 γηα ηνλ Γεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

3.2.2.  Η Μεηξνπνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε  

Ζ εθαξκνγή ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζε κηα πεξηνρή, φπσο είλαη 

ην Λεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο θαη επξχηεξα ε Αηηηθή, θαζψο θαη ε Θεζζαινλίθε, 

νδεγεί ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε.  

ε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ζε κηα Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ππάξρεη έλαο 

εληαίνο Μεηξνπνιηηηθφο θνξέαο πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

ηελ Διιάδα ην χληαγκά καο δελ πξνβιέπεη απηή ηε δπλαηφηεηα θαη 

επνκέλσο ζηελ επφκελε ηξνπνπνίεζή ηνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά ε 

ζπγθξφηεζε εληαίνπ Μεηξνπνιηηηθνχ θνξέα.  

3.2.3.  Οη αξκνδηόηεηεο  

χκθσλα θαη κε ην Άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο πξνηείλνπκε:  
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 Δθφζνλ κηα δεκφζηα πνιηηηθή ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, λα 

ζρεδηάδεηαη ε πνιηηηθή απηή ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη λα εθπνλείηαη ην 

ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην, αιιά λα εμεηδηθεχεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνπο 

Γήκνπο. Δπίζεο, νη Γήκνη λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο πνιηηηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

 Παξάιιεια, νη Γήκνη λα αλαιάβνπλ ην θχξην βάξνο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θπξίσο κέζσ ησλ 

Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). 

 Τπάξρνπλ δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

(εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή), νπφηε πξέπεη λα θαηαλέκνληαη 

αληίζηνηρα νη ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 Σελ θαηάξγεζε ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, αθνχ νη αξκνδηφηεηεο ηνπο  κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηνπο 

Γήκνπο, είηε αθνξνχλ ηνπηθέο ππνζέζεηο είηε είλαη εθρσξνχκελεο θξαηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ δηεθδηθνχκε ηε ζπλνιηθή ππαγσγή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (κε ην ζχλνιν 

ησλ αλζξψπηλσλ & νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

ηνπο).  

Παξάιιεια, επαλαβεβαηψλνπκε ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Σαθηηθνχ 

πλεδξίνπ γηα ηε κεηαθνξά «παθέησλ» αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο, φπσο :  

 Ζ αδεηνδφηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα.  

 Ζ αδεηνδφηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο φισλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ–επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ν 

έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο.  

 Ζ ρσξνζέηεζε, ε αδεηνδφηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ 

αγνξψλ.  

Δπίζεο, δηεθδηθνχκε ηε δηνηθεηηθή θαη νπζηαζηηθή κεηαθνξά ζηελ 

πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ησλ αθφινπζσλ ζπγθξνηεκέλσλ 

θξαηηθψλ δνκψλ: 

1. ησλ Κνηλσληθψλ Ηδξπκάησλ 

2. Σηο δνκέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

3. ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΟΑΔΓ 

4. ησλ Γνκψλ Πξφιεςεο θαη ησλ Γνκψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα 
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ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο 

θαη ηε ζρεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Νόκνπ 4412/2016 πεξί 

αλάζεζεο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ, κε ζηόρν ηελ πξνζαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλωλ δηαηάμεώλ ηνπ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ Γήκωλ, έηζη ώζηε 

λα δηαηεξεζεί ην εηδηθό ζεζκηθό πιαίζην πεξί εθηέιεζεο κηθξώλ έξγωλ 

θαη ε εγγξαθή πηζηώζεωλ γηα ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο αλά Γεκνηηθή 

Δλόηεηα (ΠΓ 171/1987 θαη Ν. 4071/2012). 

Σέινο, λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα βειηηωζεί άκεζα ην ζεζκηθό πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαπζίκωλ ζηνπο Γήκνπο, 

ζύκθωλα κε ηελ πξόηαζε ηεο ΚΔΓΔ. 

  

3.2.4.  Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

Δίλαη αλαγθαία ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ «Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», ν νπνίνο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη θαη ηηο λέεο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ θηλεηηθφηεηα, ην βαζκνιφγην, ηα 

πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ θαη ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Σ.Α.  

Οη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνχ 

είλαη νη εμήο: 

 Να έρνπλ νη Γήκνη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο.  

 Νέν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε 

θάιπςε ησλ θελψλ ζε πξνζσπηθφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

πξνηεξαηφηεηα ζην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ.  

 Μφληκε δηαδεκνηηθή θηλεηηθφηεηα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ησλ 

Γήκσλ. 

 Νένη ζχγρξνλνη Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. 

 πλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ, φρη κφλν κε ζεκηλάξηα αιιά 

θπξίσο κε ηειε-εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαηά ηελ εξγαζία ηνπο (on the 

job training), ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 Δηδηθά γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο θαη 

λεζησηηθνχο Γήκνπο πξέπεη λα πξνβιεθζεί γελλαία αχμεζε ηεο 

κνξηνδφηεζεο ηεο εληνπηφηεηαο θαζψο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θαηαγγέιινπκε ηελ πξφζθαηε λνκνζεζία πνπ 

πξνβιέπεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ εξήκελ ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο, παξά ηελ πάγηα ζέζε καο λα απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ Γεκάξρσλ. 

  

3.2.5.  Η θαηαζηαηηθή ζέζε ηωλ αηξεηώλ  

Αξρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη λα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αηξεηνχο 

νη ίδηνη θαλφλεο, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο, ηα 

αζθαιηζηηθά, ηα νηθνλνκηθά, ηα ζπληαμηνδνηηθά, ηα πνηληθά θ.ιπ. Έσο φηνπ, 

φκσο, ε Πνιηηεία απνδερζεί θαη εθαξκφζεη ηελ παξαπάλσ αξρή, ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε απαηηεί άκεζα:  

1. Κσδηθνπνίεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ (κηζζνινγηθφ θαζεζηψο, εηδηθέο άδεηεο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά θαη 

ρνξεγίεο).  

2. Άκεζε επαλαθνξά ηεο θαηαξγεζείζαο κε ην Νφκν 4093/2012 ρνξεγίαο ησλ 

λέσλ αηξεηψλ. 

3. Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ 4387/2016 αλαθνξηθά 

κε ηελ πεξηθνπή ζην 100% ηεο ζχληαμεο ησλ ζπληαμηνχρσλ–αηξεηψλ 

(Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ θ.ιπ.), γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξνχλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ. 

4. Δπαλεμέηαζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Νφκνπ 1608/1950 «πεξί απμήζεσο ησλ 

πνηλψλ γηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ». Με ην λφκν απηφ 

πξνβιέπεηαη επηβνιή απζηεξψλ πνηλψλ γηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ θαη είλαη αλαγθαία ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ. 

5. Δπαλαθνξά ηεο ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο, ψζηε νη αηξεηνί λα δηθάδνληαη ζε 

πξψην βαζκφ απφ ηα Δθεηεία. 

6. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Νφκνπ 3852/2010, ψζηε λα ηίζεληαη ζε 

αξγία νη αηξεηνί πνπ παξαπέκπνληαη ακεηαθιήησο γηα θαθνχξγεκα κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί ν πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

7. Δπαλεμέηαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα 

ζηε βάζε ηεο ηζνηηκίαο γηα φινπο ηνπο αηξεηνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζαθήληζε ηεο εηδηθήο 

άδεηαο ησλ αηξεηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα φινπο αλεμαξηήησο 

επαγγέικαηνο. 

8. Ννκνζεηηθή ξχζκηζε ψζηε λα κελ επηζηξαθεί ην απνλεκεζέλ κεληαίν 

βνήζεκα θαη ην εθάπαμ πνπ έιαβαλ νη αηξεηνί απφ ην ηέσο ΣΑΓΚΤ, 
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δεδνκέλνπ φηη ε απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο 

βαξχλεη ηε Γηνίθεζε. 

9. Δπαλαθνξά ηεο δηάηαμεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ–

ζπλεξγαηψλ πνπ θαηαξγήζεθε κε ην Νφκν 4093/12, εηδηθά κεηά ηελ 

επαλαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηδεκάξρσλ κε ην Νφκν 4483/2017.  

10.Δπαλαθνξά ηεο δηάηαμεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ηδηαίηεξνπ 

γξακκαηέα ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ θαηαξγήζεθε κε ην Νφκν 4093/2012. 

  

3.2.6.  Δπνπηεία – Έιεγρνο – Διεγθηηθνί Θεζκνί  

Οη ζεκεξηλνί επνπηηθνί κεραληζκνί φρη κφλνλ δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ειεχζεξεο δξάζεο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο, αιιά αληηζέησο απνηεινχλ κνρινχο 

θπξψζεσλ θαη πνδεγέηεζεο ηνπ ζεζκνχ.  

Ζ αχμεζή ηνπο φρη κφλν δελ πξνζηάηεπζε ην Γεκφζην πκθέξνλ, 

αληηζέησο ζηνρνπνηήζεθε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη θαηέζηε αλήκπνξε 

αληηθεηκεληθά λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ.  

Ζ επνπηεία επί ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ 

πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζε έλα κφλν δηνηθεηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεσλ. 

Πξνηείλνπκε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο εληαίνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ ζηνπο Γήκνπο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ ησλ κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο κε 

ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ησλ άιισλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πιελ ηνπ 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη απνθάζεηο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα είλαη ζεβαζηέο απφ ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηπρφλ 

παξεκπίπηνληεο ειέγρνπο. 

 

3.2.7.  Δθινγηθό ύζηεκα  

Τπελζπκίδεηαη ε απφθαζε ηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

(2016) γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα, πνπ έρεη σο εμήο: 

«Η ΚΕΔΕ δηαθσλεί κε ηελ πξνηεηλόκελε από ηελ Κπβέξλεζε αιιαγή ηνπ 

ζεκεξηλνύ εθινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε ζύζηεκα απιήο αλαινγηθήο, δηόηη απηή 

νδεγεί ζηελ πξάμε ζε αθπβεξλεζία θαη δηάιπζε ησλ Δήκσλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε ΚΕΔΕ δελ ζπδεηά γηα ην εθινγηθό ζύζηεκα αλάδεημεο 

ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ πξηλ νινθιεξσζεί πξνεγνπκέλσο ν δηάινγνο γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ηνπ θξάηνπο». 
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3.2.8.  Η δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηωλ Μηθξώλ, 

Οξεηλώλ, Πεξηθεξεηαθώλ Αγξνηηθώλ θαη Νεζηωηηθώλ Γήκωλ 

Ζ ΚΔΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο, ηα δεθάδεο 

κηθξά λεζηά ζηα πειάγε ηεο θαη ηνπο κηθξνχο νξεηλνχο δήκνπο, απαηηεί, εδψ 

θαη δεθαεηίεο, απφ ηηο εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο, ρσξίο φκσο λα έρεη πνηέ 

εηζαθνπζηεί, λα ππάξρεη πξφβιεςε θαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα φιεο ηηο δεκφζηεο 

πνιηηηθέο, φηαλ απηέο λνκνζεηνχληαη ζηε Βνπιή, ψζηε λα βξίζθνπλ εθαξκνγή 

θαη ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο, πεξηθεξεηαθνχο αγξνηηθνχο θαη λεζησηηθνχο 

Γήκνπο. Γη’ απηφ θαη ζα επαλαθέξεη ηε ζέζε ηεο απηή ζηε δηαβνχιεπζε γηα 

ηελ πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε θαη αο αλαιάβνπλ φινη ηηο επζχλεο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ. 

ην κεηαμχ θαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ δηνηθεηηθά, 

ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, πξνηείλνπκε θαη δηεθδηθνχκε ηα εμήο: 

 Σε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο Γήκνπ σο νξεηλνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθαξκφζηκεο νη δηαθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηνπο 

νξεηλνχο Γήκνπο. 

 Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ κηθξψλ νξεηλψλ, πεξηθεξεηαθψλ αγξνηηθψλ θαη 

λεζησηηθψλ Γήκσλ : 

α) Γελλαία αχμεζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο εληνπηφηεηαο γηα ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ  

β) Οηθνλνκηθά θαη άιια θίλεηξα (ζηέγε θ.ιπ.)  

γ) Δηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ πξνο 

ηνπο κηθξνχο νξεηλνχο, πεξηθεξεηαθνχο αγξνηηθνχο θαη λεζησηηθνχο 

Γήκνπο. 

 Έσο ηελ απφιπηε ζηειέρσζε ησλ Γήκσλ λα ππάξμεη λνκηθή θαη θπξίσο 

πνιηηηθή θαηνρχξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο απφ 

Τπεξεζίεο φκνξσλ Γήκσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε Γηαδεκνηηθή πλεξγαζία. 

 Πξφβιεςε δηαηάμεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ ησλ εηδηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ. 

 Γπλαηφηεηα πξφζιεςεο Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

 Δπαλεθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ απηψλ. 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαηαλνκήο ησλ ΚΑΠ θαη ηεο ΑΣΑ 

κε ελίζρπζε ηνπ θξηηεξίνπ νξεηλφηεηαο ή λεζησηηθφηεηαο. 

 Δθπφλεζε Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ 

θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ.  

 Γεκηνπξγία εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο έξγσλ θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκψλ ζηα 

πξφηππα ηνπ «ΘΖΔΑ». 

 Δλίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ησλ νξεηλψλ Γήκσλ γηα δαπάλεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. 
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 Απαινηθή νπνηνπδήπνηε φξνπ πνπ απνθιείεη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα κηθξνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο Γήκνπο θαη ηδηαίηεξα γηα 

έξγα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θιπ.). 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 129/2534/20.1.2010, ψζηε φινη νη 

Γήκαξρνη αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπο λα εμππεξεηνχληαη κε 

ηα απηνθίλεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 Γεκηνπξγία αγξνηηθψλ ΚΔΠ. 

 

3.3. ΦΗΦΙΑΚΟ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

Ζ ΚΔΓΔ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. ε απηφ ην 

ζρεδηαζκφ εληάζζεηαη ε παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία δεμηνηήησλ ζηνπο 

πνιίηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηεο ΚΔΓΔ νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ ππνδνκή πνπ δεκηνπξγείηαη ζην G-Cloud, ην Helpdesk θαη ηελ 

πιαηθφξκα απζεληηθνπνίεζεο gov HUB, ην Κέληξν Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Innovation Lab, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ηνπ 2νπ 

Μαξαζψληνπ Καηλνηνκίαο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ΚΔΓΔ έρεη πξνδηαγξάςεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο, κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ππιψλεο: 

● Γεκηνπξγία ππνδνκψλ έμππλσλ πφιεσλ θαη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη 

ηερλνινγίεο. 

● Έμππλν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

● Δλίζρπζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δηεθδηθνχκε ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ΚΔΓΔ έλαο πηζηνπνηεκέλνο 

θφκβνο δηαζθάιηζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο κε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπά 

ηνπο.  

 

3.4.  ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

3.4.1. Οη νηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξωπαϊθή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε  

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Γαιιηθήο Αλαπηπμηαθήο 

Δηαηξίαο «παξά ηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 
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κεηαξξύζκηζεο ηνπ “Καιιηθξάηε”, ε Ειιάδα παξακέλεη κία από ηηο πην 

ζπγθεληξσηηθέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ».  

ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη 

επελδχζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη δαπάλεο ζε ηνπηθέο ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο (π.ρ. γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, ηελ ελέξγεηα, ηελ πξνζαξκνγή 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηε 

ζηέγαζε, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θιπ), έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

Ζ Διιεληθή θαη ε Δπξσπατθή Σ.Α. απαηηνχλ ν ππνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ σο πξνο ηα θξηηήξηα ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο, λα 

ηξνπνπνηεζεί, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη πξνθαλή νθέιε ζηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο καο θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 

 3.4.2. Βξαρππξόζεζκνη νηθνλνκηθνί ζηόρνη  

Ζ πξσηνβάζκηα Σ.Α. έρεη ππνζηεί ηηο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο, ιφγσ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο.  

 Απφ ην 2009 κέρξη ην 2016 νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο Γήκνπο 

(ΚΑΠ) κεηψζεθαλ πεξίπνπ θαηά 60%. 

 Σν 2017 πεξηθφπεθαλ επηπιένλ άλσ ησλ 214 εθαη. € απφ ηελ κε απφδνζε 

ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ.  

 Δηδηθά ε ΑΣΑ απφ 1.107 εθ. € ην 2009 πεξηνξίζηεθε ζε 180 εθ. € ην 2017, 

κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο ηνπηθέο 

επελδχζεηο αιιά λα ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο απαμίσζεο αλαπηπμηαθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ππνδνκψλ.  

 εκαληηθνί πφξνη ηεο Σ.Α. έρνπλ κεηαθεξζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε (ηέιε ρξήζεο βνζθφηνπσλ, θφξνο δχζνπ, 

πεηξειαηνεηδή, ηέιε παξαρσξεζηνχρσλ Γεκνζίνπ θιπ). 

 Γελ απνδίδνληαη ζηνπο ΟΣΑ, παξά ηηο αληίζεηεο απνθάζεηο ηνπ ηΔ, ηα 

έζνδα πνπ ηνπο αλαινγνχλ απφ ην «Πξάζηλν Σακείν», κε ηα νπνία έπξεπε 

λα ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 Σέινο, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2018, παξά ηηο νξηαθέο κεηαβνιέο 

ηνπ, δελ κπφξεζε λα θηλεζεί ζε δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο. Απφ ηελ άπνςε απηή νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ηελ ΚΔΓΔ παξακέλνπλ ζε ηζρχ.  

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ θαη επεηδή νη Γήκνη δελ κπνξνχλ λα 

απνξξνθήζνπλ άιιεο κεηψζεηο, απαηηνχκε: 
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 Σελ εθαξκνγή ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Ν. 3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), 

ψζηε λα απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην 

λφκν πφξσλ.  

 Ο δηάινγνο γηα ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ λα μεθηλήζεη άκεζα θαη λα 

νινθιεξσζεί ζχληνκα.  

 Να κελ ππάξμεη θακία πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ΚΑΠ, αθφκα θαη απφ ηνπο 

«ηζεθνπξεκέλνπο» πφξνπο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2018–2021.  

 Γελλαία αχμεζε ηεο ΑΣΑ.  

 «Δπαλαπαηξηζκφ» φισλ ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ. 

 Καηάξγεζε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 

ηνπ Ν. 1068/1980 θαη θαζηέξσζε θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ απφ φιεο ηηο 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ) ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Γνκέο 

θαη ηα δίθηπα. 

 Να πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

απνδεκηψζεσλ. 

 Να επαλέιζεη ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο απνδεκηψζεσλ ιφγσ εθαξκνγήο 

ηεο ξπκνηνκίαο. 

Δπίζεο, ην πλέδξην ςεθίδεη νκνθψλσο ηε ζεζκνζέηεζε ηέινπο ππέξ 

Γήκσλ ζηα έζνδα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ θιπ. Σν ςήθηζκα έρεη σο 

εμήο: 

«Τν ηαθηηθό ζπλέδξην ηεο ΚΕΔΕ, νκόθσλα απνθαζίδεη λα δεηήζεη ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηέινπο 10% επί ησλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ από ηα εηζηηήξηα 

επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κνπζεία θαη ινηπνύο πνιηηηζηηθνύο 

ρώξνπο, ππέξ ησλ Δήκσλ ζηα όξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνύλ νη αλσηέξσ 

ρώξνη. 

Οη Δήκνη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη ρώξνη, επηβαξύλνληαη 

κε ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζε ησλ 

επηζθεπηώλ, γηα ζέκαηα θαζαξηόηεηαο, ζπληεξήζεηο, ππνδνκέο θιπ. 

 Η δηάζεζε απηνύ ηνπ πνζνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζα αθνξά ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ κλεκείσλ ηνπ 

ηόπνπ καο.» 

Σέινο, ην ζπλέδξην απαηηεί ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

4337/2015, κε ην νπνίν απαιιάζζνληαη απφ αληαπνδνηηθά ηέιε νη 

παξαρσξεζηνχρνη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Ζ 

θαηάξγεζε απηή δελ ζα αθνξά κφλν ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο παξαρσξήζεηο. 
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3.4.3. ηξαηεγηθέο Παξεκβάζεηο  

α. Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξωζε θαη Μεηαθνξά ηνπ Φόξνπ Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) ζηνπο Γήκνπο  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνηείλνπκε ηε δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε κε κεηαθνξά 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θνξνινγηθή ειεπζεξία, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη 

παξάιιεια δεκηνπξγία ελφο εμηζνξξνπεηηθνχ–αλαδηαλεκεηηθνχ κεραληζκνχ 

πνπ ζα ακβιχλεη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αληζφηεηεο ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο.   

Με βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία ε κεηαθνξά ηεο Φνξνινγίαο ηεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) ζηνπο Γήκνπο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ πξψην βήκα πξνο 

ηελ ζχγθιηζε κε ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ζπγθεθξηκέλε θνξνινγία ζα απνθηήζεη αλαπηπμηαθή αληαπνδνηηθφηεηα, αιιά 

θαη ιφγσ ηεο εγγχηεηαο, ζα ππφθεηηαη ζην δηαξθή έιεγρν ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. 

Ζ κεηαθνξά ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζηελ Σ.Α. ζα κπνξέζεη λα 

κεηψζεη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, λα επηηχρεη θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη θπξίσο δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο, ζε 

ζρέζε κε ην βάξνο πνπ δεκηνπξγεί ν ΔΝΦΗΑ. 

  

β. Σνπηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα  

Οη ηνπηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιενδνκηθέο ππνδνκέο βξίζθνληαη 

ζε θξίζηκν ζεκείν. Ζ απνπζία θνλδπιίσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο 

έρεη δεκηνπξγήζεη κία πνιχ εχζξαπζηε θαηάζηαζε. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο 

είλαη φηη ε κε επαξθήο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο πξνθαιεί εκπφδηα ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Γηα ην ιφγν απηφ δηεθδηθνχκε έλα Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα, 

παξφκνην κε ην Πξφγξακκα «Θεζέαο», ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ: 

 Δζληθνχο πφξνπο (αχμεζε ηεο ΑΣΑ ζχκθσλα κε ην λφκν 3852/2010, 

Πξάζηλν Σακείν, λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ, επαλαπαηξηζκφο ηνπ θφξνπ 

δχζνπ, ΠΓΔ)  

 Κνηλνηηθνχο πφξνπο: ΔΠΑ θαη Αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα 

 Νέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο απηά πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.  

Σν Πξφγξακκα απηφ επηδηψθεη ηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ, ηε ζπλέξγεηα θαη 

ηε ζπλεξγαζία πνπ ζα απνθέξνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ Σνπηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή. 
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γ. Μεηεμέιημε ηνπ δεζκεπκέλνπ ηνκέα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείωλ (ΣΠΓ) ζε Γεκνηηθή Σξάπεδα  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ 

θαη έμππλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ιχζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζε φιε ηελ Δπξψπε 

εληζρχνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε θχξην 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ΣΑ.  

Γηεθδηθνχκε ηε κεηεμέιημε ηνπ δεζκεπκέλνπ ηνκέα ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΓ) ζε ζχγρξνλε Γεκνηηθή Σξάπεδα πνπ ζα 

δηθηπσζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία θαη ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ 

νκνιφγσλ ηεο. 

  

δ. Πξάζηλνη Πόξνη – Πξάζηλν Σακείν  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ε νπνία 

εκπεξηέρεη ηελ ελεξγφ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εζφδσλ ηνπ Σακείνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο Γήκνπο. Οπζηαζηηθά δειαδή 

νη πξάζηλνη πφξνη έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ). Σέινο, ζεσξνχκε απαξάδεθηε ηελ 

πξφζθαηε πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ πνπ απεπζχλεηαη κφλν ζε 

Γήκνπο πνπ έρνπλ νηθηζκνχο άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ, θαζψο απνθιείεηαη ε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ θαη δεηνχκε ηελ άκεζε αλάθιεζή ηεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δηεθδηθνχκε:  

 Σν πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπηθνχο πφξνπο λα πεξάζεη ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο Σ.Α.  

 Σν πνζφ απηφ λα θαηεπζπλζεί ζε πξσηνβνπιίεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε 

έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ, θαζψο θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα έξγα 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο αζηηθψλ θπξίσο πεξηνρψλ (πξάζηλε ΑΣΑ).  

 

3.5. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

3.5.1. Ο Υωξηθόο ρεδηαζκόο πξνϋπόζεζε γηα ηελ Σνπηθή Βηώζηκε 

Αλάπηπμε  

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Σνπηθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαηχπσζε Οινθιεξσκέλσλ ηξαηεγηθψλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε ησλ πφιεσλ κε ηελ αλάπηπμε πεξηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ κηθξνπεξηθεξεηψλ, ησλ νπνίσλ απηέο απνηεινχλ θέληξα.  

Οη Οινθιεξσκέλεο απηέο ηξαηεγηθέο γηα ηελ Σνπηθή Βηψζηκε Αλάπηπμε, 

πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη θαη κε ηνλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ γηαηί: 
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 βαζηθή παξάκεηξνο γηα ην ρσξνηαμηθφ–πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε, είλαη ν αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη  

 βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ.  

Δπίζεο, πξέπεη λα ζπγρξνληζηνχλ ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα ζην επίπεδν 

ησλ Γήκσλ, κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο θαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ NATURA 2000, πνπ θαιχπηνπλ ην 1/3 ηεο Υψξαο θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο Γήκσλ, πάλσ απφ ην 50% ηεο έθηαζεο ηνπο. Οη Πεξηβαιινληηθέο 

Μειέηεο θαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000, βξίζθνληαη 

ζε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο απφ ην ΤΠΔΝ, ελψ γηα ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα 

ησλ Γήκσλ, έρνπλ κελ εθδνζεί νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, εθθξεκεί φκσο ε 

έθδνζε ησλ λέσλ ζηαζεξφηππσλ γηα ηνλ Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ (βξίζθνληαη 

αθφκε ζε ηζρχ εθείλα ηνπ 2004) θαζψο θαη ε έθδνζε ηνπ λένπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο, γηα ηηο Υξήζεηο Γεο (βξίζθεηαη αθφκε ζε ηζρχ ην Π.Γ. ηνπ 1987). 

Απαηηνχκε ηελ άκεζε έθδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ θαη εθαξκνζηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Σνπηθψλ Υσξηθψλ ρεδίσλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ.   

Παξάιιεια, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ 

Γήκσλ ζηελ Σνπηθή Αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο:  

α) ζην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014–2020 θαη  

β) ζηε ρσξνζέηεζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επελδχζεσλ ηνπηθήο 

θιίκαθαο κε πεξηθεξεηαθή ή εζληθή ζεκαζία (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί, επηρεηξεκαηηθά πάξθα θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θαη ε ζχλδεζε ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ κε ηα πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο.  

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνηείλνπκε ηε 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε ελφο λένπ ζεζκνχ πξνψζεζεο ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο: 

ηνπ Σνπηθνχ πκθψλνπ Πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ ζα έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

δπλεηηθνχο εηαίξνπο ηνλ Γήκν, ην Δπηκειεηήξην θαη ηνπο πιινγηθνχο θνξείο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, ην Δξγαηηθφ Κέληξν, κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Μεηά ηα παξαπάλσ ην ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ εγθξίλεη νκνθψλσο ηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ΚΔΓΔ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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1. Να νινθιεξσζεί θαη λα αθνινπζεζεί ην Πξφηππν ησλ ζχγρξνλσλ 

έμππλσλ πφιεσλ ηνπ ΔΛΟΣ. 

2. Δίλαη εκθαλήο ε κε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζηηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο 

θαη επηινγήο ησλ έξγσλ ΔΠΑ, θάηη πνπ ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

αλαηξαπεί. Θα πξέπεη παξφια απηά λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. 

3. Να ζπζηαζνχλ Γξαθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο αλά Γήκν θαη λα εληζρπζεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ δήκσλ κε ηε ζπκβνιή ηεο ΚΔΓΔ. 

4. Να δνζεί ζεκαζία ζηελ θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε, θαη ηελ παξνπζίαζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηηο θνηηίδεο 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

5. Να αλαπηπρζεί ε Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. 

6. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σειεθσληθνχ Κέληξνπ κε εληαίν αξηζκφ ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ ΚΔΓΔ πξνο ηνπο Γήκνπο. 

7. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εχρξεζηεο πιαηθφξκαο γηα ηε 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο δεκφηεο. 

  

3.5.2. Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε  

Σα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ζ’ απηά 

απνηεινχλ δηαρξνληθή παξάκεηξν πνπ πξνζδηνξίδεη θαη πξνδηαγξάθεη κηα 

αλάπηπμε κε αεηθφξν ραξαθηήξα θαη κε ελίζρπζε ησλ φξσλ πνηφηεηαο δσήο 

ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. Με απηά ηα δεδνκέλα, νη πξνηεξαηφηεηέο καο θαη νη 

δηεθδηθήζεηο καο θαηά ηνκέα εζηηάδνληαη ζηα εμήο: 

α) Γηαρείξηζε ηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ (ΑΑ) – Αλαθύθιωζε  

Δκκέλνπκε ζηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηεί έλα πιαίζην αξρψλ θαη ζηφρσλ, 

κε θξηηήξηα πεξηβαιινληηθά–ηερληθά–νηθνλνκηθά–ρσξνηαμηθά έηζη ψζηε νη 

Γήκνη λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν (θαη απνδεθηφ) κνληέιν ζπιινγήο. Με 

δεδνκέλν πιένλ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ θαη ηελ 

Αλαθχθισζε, ε Σ.Α. απαηηεί λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ πφξσλ θαη ε 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ δηαρείξηζεο 

αιιά θαη φζσλ πξνβιέπνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ηνπηθά ζρέδηα απνθεληξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

β) Τδάηηλνη Πόξνη  

Γηεθδηθνχκε ηελ νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη 

έξγσλ ζπιινγήο (θξάγκαηα, έξγα αλάζρεζεο, ηακηεπηήξεο θηι) ψζηε νη 

θαηάληη πεξηνρέο λα πξνζηαηεχνληαη θαη παξάιιεια λα εμαζθαιηζηνχλ 

απνζέκαηα λεξνχ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο γηα ηνπο μεξνχο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο. 
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Παξάιιεια, δεηνχκε απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο (ΚΑΠΔ, ΣΠΓ) λα 

επηζπεχζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε φρη κφλν λα κεησζεί ζχληνκα ην 

ελεξγεηαθφ θφζηνο ησλ ΓΔΤΑ, αιιά λα απνθηήζνπλ θαη ηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο εζφδσλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. 

γ) Τγξά Απόβιεηα  

Πξνηείλνπκε θαη δηεθδηθνχκε: 

–  Να αμηνπνηεζνχλ νη πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη νη πφξνη ηνπ ΔΠΑ 

2014–2020 ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ λεξνχ απφ ηε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ γηα πφηηζκα θήπσλ, 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη άξδεπζεο θαιιηεξγεηψλ θαη ε ππφ 

φξνπο ππφγεηα δηάζεζε κε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.  

–  Σελ επηηάρπλζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάιπςεο κε δίθηπα θαη 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο Γ’ πξνηεξαηφηεηαο κε 

βάζε ηελ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ΤΠΔ–ΤΠΔΝ–ΤΠΟΗΑΝ–ΚΔΓΔ–ΔΝΠΔ–

ΔΓΔΤΑ. 

–  Σε ζέζπηζε ελφο επέιηθηνπ ζεζκηθνχ θαη απνθαζηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ ζε κηθξνχο 

νηθηζκνχο (ηζνδ. πιεζπζκνχ κηθξφηεξνπ ησλ 2.000 θαηνίθσλ) σο λέα 

θαηεγνξία νηθηζκψλ Γ’ πξνηεξαηφηεηαο. 

Παξάιιεια ππνζηεξίδνπκε ηελ εθπφλεζε απφ θάζε Γήκν ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Τγξψλ Απνβιήησλ κε ηεξαξρεκέλεο 

πξνηεξαηφηεηεο, πξνζδηνξηζκέλεο ιχζεηο θνζηνιφγεζήο ηνπο θαη παξάιιειε 

δηαζθάιηζε φξσλ εθαξκνγήο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ ηε Πνιηηεία. 

δ) Κιηκαηηθή Αιιαγή  

Θεσξνχκε αλαγθαία ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ σξίκαλζε 

ησλ έξγσλ παξεκβάζεσλ αληηκεηψπηζεο ή κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ 

θαηλνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηε θιηκαηηθή αιιαγή, δηαθνξνπνηεκέλα κε 

θξηηήξηα ρσξηθά, γεσκνξθνινγηθά, πιεζπζκηαθά θαη θιηκαηνινγηθά.  

Πξνηείλνπκε λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζε έξγα θαη 

παξεκβάζεηο ζην δεκφζην αλνηρηφ ρψξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο γηα ηε κείσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεζκηθήο λεζίδαο.  

Θεσξνχκε αλαγθαία ηε ζέζπηζε σο ππνρξεσηηθνχ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε νηθηζκνχο πνπ 

εληάζζνληαη ή δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ησλ ζρεδίσλ 

πφιεσλ. 

 ε) Δλεξγεηαθά Θέκαηα  

Πξνηείλνπκε θαη δηεθδηθνχκε:  
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– Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ΚΔΝΑΚ, λα εμεηαζηεί ε ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα 

φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη λα επηηαρπλζνχλ νη πξνζθιήζεηο ηνπ 

ΔΠΑ 2014–2020 γηα ηηο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ΔΠ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ+ΠΔΠ).  

– Σελ νξηδφληηα ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα ηε ηαρχηεξε πξνεηνηκαζία 

θαη νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ VIRTUAL NET 

METERING.  

– Να απμεζεί ην φξην ησλ 500KW εγθαηαζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β ζηαζκνχ ή 

άιιεο κνλάδαο ΑΠΔ – ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη ηερληθνί ιφγνη πνπ 

κπνξνχλ λα ηελ πεξηνξίζνπλ – ψζηε λα δνζεί ζηνπο Γήκνπο ε δπλαηφηεηα 

ηεο πξαγκαηηθήο «ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο» αθνχ ζα κπνξεί ε παξαγφκελε 

ηζρχο κέζσ ΑΠΔ λα θζάζεη ζην 100% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο 

θαηαλάισζεο ζηα πιαίζηα ηνπ NET METERING ή ηνπ VIRTUAL NET 

METERIΝG.  

– Σελ αμηνπνίεζε θεθαιαίσλ ηεο Δ.Η.Β. θαη ηνπ Δ.Η.F, ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ 

κέζσ έθδνζεο δεκνηηθψλ νκνιφγσλ αιιά θαη ησλ ζπκπξάμεσλ κε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, έιεγρν θαη φξνπο πγηνχο αληαγσληζκνχ, πνπ ζα 

έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο επηηπρίαο 

ησλ Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ. 

– Σελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ κε ηηο αλαγθαίεο ζεζκηθέο θαη ηερληθέο ξπζκίζεηο 

γηα ηε ζηαδηαθή ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ απφ ηνπο Γήκνπο ηεο 

ρψξαο θαη παξάιιεια ηε δεκηνπξγία ζε θάζε Γήκν Γεκφζησλ ηαζκψλ 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Απηνθηλήησλ. 

ζη) Δπηηάρπλζε ηεο ωξίκαλζεο πεξηβαιινληηθώλ έξγωλ 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ 

φπσο ηα έξγα δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνηείλεηαη λα 

επηηξέπεηαη ε  απεπζείαο αλάζεζε κειεηψλ ζην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο. 

 

3.5.3. Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Μεηά ηηο  ηειεπηαίεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη  

ηα θαηλφκελα ζαιάζζηαο ξχπαλζεο αλαδείρζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη επηρεηξεζηαθήο ελίζρπζεο 

θαη εηνηκφηεηαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ πλδέζκσλ ηεο ρψξαο. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ΑΣΑ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε δπλαηφηεηα 

πξνκήζεηαο κεηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο, κεηεσξνινγηθψλ 

ζηαζκψλ, πξνκήζεηαο Drones θηι. Δπίζεο ζε Γήκνπο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζε Γήκνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθέο ή 

άιιεο θαηαζηξνθέο λα δίλεηαη σο πξνθαηαβνιή, ην 50% ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο 

ηνπο επηρνξήγεζεο. 



21 
 

Να δξνκνινγεζνχλ άκεζα νη κειέηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαη ε εθπφλεζε Emergency Plan θαη εθθέλσζεο νηθηζκψλ. 

 

3.5.4. Αγξνηηθή Αλάπηπμε  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε θαηέρεη ν πξσηνγελήο 

παξαγσγηθφο ηνκέαο θαη ηδηαίηεξα ε αγξνηηθή αλάπηπμε, ηφζν ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο εξγαζίαο φζν ιφγσ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ απνζεκάησλ πνπ εκπεξηέρεη.  

Με ζηξαηεγηθή επηινγή καο ηελ απνθέληξσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δηεθδηθνχκε σο άκεζνπο ζηφρνπο ηα αθφινπζα :  

1. Δπηζηξνθή ηνπ ηέινπο βνζθήο ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο ζηνπο Γήκνπο. 

Γηεθδηθνχκε ηελ άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο επηζηξνθή ηνπ 

κηζζψκαηνο ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ ζηνπο Γήκνπο, φπσο ίζρπε κέρξη 

ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4351/2015, ηξνπνπνηψληαο αλάινγα ην άξζξν 7 

παξ. 2 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, γηαηί ε ξχζκηζε πνπ έγηλε απέηπρε. 

2. Έληαμε ησλ δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ζηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα Βφζθεζεο 

(ΓΒ) πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίησλ Βφζθεζεο. 

3. Παξαρψξεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ αλελεξγψλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο. 

4. Αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) & ΔΛΓΑ ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία αληαπνθξηηψλ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) & ΔΛΓΑ ζηνπο Γήκνπο. Ηδηαίηεξα 

απαηηνχκε:  

 Αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ (λα κελ πξνβιέπεηαη παξάιιειε άζθεζε 

θαζεθφλησλ), ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα φζνλ 

αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & 

ΔΛΓΑ.  

 Οξηζκφ ελφο ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπ ζε θάζε Γήκν κε απνθιεηζηηθή 

απαζρφιεζε ζε ζέκαηα ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΔΛΓΑ ν νπνίνο λα 

ακείβεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο. 

 Αλάιεςε απφ ηνλ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΔΛΓΑ φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη άκεζε θαηαβνιή ζηνπο Γήκνπο ηνπ αληίζηνηρνπ 

αληηηίκνπ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  

 Υνξήγεζε απφ ηνλ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΔΛΓΑ ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη πξνγξάκκαηα, γξαθηθή χιε 

θιπ). 
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 Γεκηνπξγία θνηλήο νκάδαο εξγαζίαο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΔΦΚΑ (ΟΓΑ) 

ΟΓΑ & ΔΛΓΑ ηεο ΠΟΔ–ΟΣΑ θαη ηεο ΚΔΓΔ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη. 

5. Εεηνχκε ηελ εμ νινθιήξνπ εθρψξεζε ζηνπο Γήκνπο ηνπ 38% ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο πνπ έρεη παξαρσξήζεη ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, δηφηη νη Γήκνη 

πινπνηνχλ ηα έξγα νδνπνηίαο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηά ηνπο. 

Δπίζεο, δηεθδηθνχκε:  

α) Σξνπνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ηεο Γξάζεο 4.2.1 «Μεηαπνίεζε, 

εκπνξία ή θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ»–ΠΑΑ 2014–2020 (κε 

κείσζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ αηηήκαηνο απφ 600.000 ζε 200.000 €). 

β) Δμαζθάιηζε ησλ επηπξφζζεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ ζπλνιηθή θάιπςε 

πιεξσκψλ ηνπ Μέηξνπ 13 “Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε” ηεο λέαο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (κε άκεζε εμαζθάιηζε 360 εθαη. €). 

  

3.5.5. Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

Ζ ΚΔΓΔ, σο θνξέαο έθθξαζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ζηεξίδεη θαη ηνλ 

ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί βαζηθφ ππιψλα 

ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο  νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο. 

Θεσξνχκε φηη ε ελαξκφληζε ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο επηβάιιεη ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ζηε βάζε ηεο ζεκαηηθήο 

ελνπνίεζεο (αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ) ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο κε εηδηθή έκθαζε ζηνλ Πνιηηηζκφ, έηζη φπσο εθδειψλεηαη θαη 

εθθξάδεηαη απφ ηελ Ηζηνξία, ηελ Αξραηνινγία, ηα ήζε θαη έζηκα αθφκα θαη ηε 

γαζηξνλνκία. 

χκκαρνί καο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ρψξαο 

είλαη νη επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνη ζε φιν ην θάζκα ησλ 

θαηαιπκάησλ, ηεο εζηίαζεο, ηεο αλαςπρήο θαη ησλ κεηαθνξψλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπζηξαηεπφκαζηε. 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ην ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ απνθαζίδεη: 

1. Να ππάξμεη πξφβιεςε ψζηε 2% ησλ εζφδσλ ησλ Ληκεληθψλ Σακείσλ απφ 

ηελ ηνπξηζηηθή ρξήζε ησλ, λα δηαηίζεηαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ 

ιηκέλσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ 

νηθείνπ   Γήκνπ. 

2. Οη Γήκνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξνζιήςεηο θαη ζηειέρσζε κέζσ 

ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ησλ  Γξαθείσλ Σνπξηζηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

ηνπο. 

3. Σν 35% ηνπ λένπ  Φφξνπ Γηακνλήο λα απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο. 
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4. Να γίλεη παξαρψξεζε ησλ παξαιηψλ ζηνπο Γήκνπο φπνπ ηα νηθεία 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο. 

5. Να πξνβιεθζεί ζέζε Αληηδεκάξρνπ Σνπξηζκνχ ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, 

αθφκα θαη εθεί πνπ ζήκεξα δελ δηθαηνινγείηαη. 

6. Να εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θήκεο ησλ λεζηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ην πξνζθπγηθφ-

κεηαλαζηεπηηθφ. 

 

3.6. ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΤΓΔΙΑ – ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

ΟΗ ΓΖΜΟΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

Ζ πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο γλήζηνο ζεζκηθφο εθθξαζηήο 

ελφο λένπ Κξάηνπο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο έρεη απνδείμεη 

έκπξαθηα φηη ζηεξίδεη θαη πινπνηεί ζεηξά θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ κε θχξηνπο απνδέθηεο ησλ πνιχηηκσλ απηψλ ππεξεζηψλ, ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Γηα λα πεηχρεη ε ρψξα καο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ νη 

θνηλσληθέο δαπάλεο ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, απαηηνχκε ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε ηνπο αλαινγνχληεο πφξνπο θαη ην αληίζηνηρν 

πξνζσπηθφ, λα πεξάζεη ζηνπο Γήκνπο.  

Πξνθεηκέλνπ νη Γήκνη λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ Σνπηθνχ Κνηλσληθνχ 

Κξάηνπο, εθηφο απφ ηε κεηαθνξά ησλ ζπγθξνηεκέλσλ δνκψλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε δηαηεξεζηκφηεηα φισλ ησλ 

Κνηλσληθψλ Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ απφ Δπξσπατθνχο θαη Δζληθνχο πφξνπο :  

–  κε ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (Παηδηθψλ ζηαζκψλ, 

ΚΓΑΠ, ΚΓΑΠ–ΜΔΑ, ΚΖΦΖ θιπ),  

–  κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

Γήκν ή κε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία ή/θαη κε άιινπο ηνπηθνχο θνηλσληθνχο 

θνξείο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ,  

–  κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

θαη πξνγξακκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ.  

ρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

Πξναγωγήο ηεο Τγείαο πξνηείλνπκε : 

 Οπζηαζηηθή απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο Τγείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Θεζκνζέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη Φαξκαθείσλ κε 

ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο σο Γνκψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο.  
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 πκβαζηνπνίεζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ σο Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

 Γηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 76 Κέληξσλ Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ 

θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο κε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ Σνπηθψλ Οκάδσλ Τγείαο (Σ.ΟΜ.Τ.), 

ζεσξνχκε φηη έπξεπε πξψηα λα έρεη ππάξμεη έλαο νινθιεξσκέλνο 

ζρεδηαζκφο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δνκψλ πγείαο, ν νπνίνο ζα ακβιχλεη ηηο 

νπνηεζδήπνηε δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ πνιπθεξκαηηζκφ 

θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ δνκψλ απηψλ.  

Γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία απαηηνχληαη: 

 Κεληξηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηελ Κπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κέξηκλα 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

 Γεκηνπξγία Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο. 

 Γεκηνπξγία ζηεγψλ απηφλνκεο δηαβίσζεο.  

 Γεκηνπξγία Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο  ησλ ΑΜΔΑ. 

Όζνλ αθνξά ηελ Πξνώζεζε ηεο Απαζρόιεζεο, απαηηνχκε ζεζκηθφ θαη 

πξνγξακκαηηθφ πιαίζην δηαζθάιηζεο ηνπ ξφινπ ησλ Γήκσλ ζηελ εμεηδίθεπζε 

θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα:  

 Λεηηνπξγία Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ζε θάζε Γήκν, ν 

νπνίνο κπνξεί θαη επηζπκεί λα ηηο αλαπηχμεη.  

 Μεηαθνξά ζηνπο Γήκνπο ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ είλαη 

ρσξνζεηεκέλα ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Απνλνκή ξφινπ πληνληζηνχ Δηαίξνπ ζηνπο Γήκνπο, ζε θάζε 

πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

απαζρφιεζεο ζε θάζε ηφπν (Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε θιπ).  

 ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Πξνγξακκάησλ Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ λα 

εληάζζνληαη φρη κφλν ηα ΝΠΗΓ πνπ αλαπηχζζνπλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη νη Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ θαη ηα 

ΝΠΓΓ απηψλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε ΚΔΓΔ λα θιεζεί ζηνλ Δζληθφ Γηάινγν γηα ηελ 

Απαζρφιεζε κε πξνηάζεηο γηα ηα Σνπηθά ρέδηα Απαζρφιεζεο, ηα νπνία 

ζπλελνχκελα, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην Δζληθφ ρέδην 

Απαζρφιεζεο.  

ρεηηθά κε ηελ Κνηλωθειή Δξγαζία δεηνχκε ηελ επίζπεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έλαξμεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  
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Όζνλ αθνξά ηελ Κνηλωληθή Οηθνλνκία πξνηείλνπκε:  

–  ηε δεκηνπξγία «εξγαιεηνζήθεο» γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη πξφβιεςε mentoring θαη training γηα ηηο 

Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο,  

–  ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ : Γεκφζηεο πκβάζεηο κε ηηο 

Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, ζπκκεηνρή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,  

– ηελ άκεζε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ψζηε λα 

αξρίδεη λα πιεζηάδεη  ηα επίπεδα ζηα νπνία θηλείηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο.  

 

3.7. ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθή αιιαγή, κε θαηεχζπλζε ηελ αλάζεζε νπζηαζηηθφηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. Πξνηείλνπκε:  

 Σε ζπγθξφηεζε εληαίαο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ηνπο γξακκαηείο–ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

πνπ απαζρνινχληαη ζε νξηζκέλα κεγάια ζρνιεία, ηνπο ζρνιηθνχο θχιαθεο 

θαη ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο.  

 Σελ επαλεμέηαζε ηωλ νξγάλωλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε (Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο θαη ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο) κε θαηεχζπλζε ηηο αλαγθαίεο ζπγρσλεχζεηο ή ηελ αλάιεςε 

νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο θαη ηε ζπγθξφηεζε εληαίαο Γ.Δ.Π. αλά 

Γήκν, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο εληαίν εηζεγεηηθφ φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη 

πνιηηηθήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηηο αξκνδηφηεηεο παηδείαο.  

 Σελ εθπφλεζε Πξνγξάκκαηνο ζρνιηθήο ζηέγεο κε ηξεηο άμνλεο: α) Νέα 

ζρνιεία (αλάγθεο κε ζηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε, κείσζε κηζζσκέλσλ 

ζρνιείσλ), β) Αλαβάζκηζε ππαξρφλησλ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Κηηξηαθέο 

Τπνδνκέο Α.Δ.) θαη γ) Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο γηα λέα 

ζρνιεία θαη θπξίσο γηα επέθηαζε ππαξρφλησλ (ε νπνία είλαη απαξάδεθηα 

ρξνλνβφξα).  

 Σε δηνηθεηηθή κεηαθνξά ηωλ ιεηηνπξγνύληωλ λεπηαγωγείωλ ζηνπο Γήκνπο 

θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ λέσλ λεπηαγσγείσλ απφ ηνπο 

Γήκνπο. Σα λεπηαγσγεία ζα ιεηηνπξγνχλ είηε ζηηο ππάξρνπζεο θξαηηθέο 

ππνδνκέο, είηε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζα θαιχπηεη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ε ΚΣ.ΤΠ. ην θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη παηδαγσγηθνχ 
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πιηθνχ. Σα δεκνηηθά λεπηαγσγεία ζα ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο πξνζρνιηθήο αγσγήο. 

 

 

4. ΦΗΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΔΚΔΥΔΙΡΙΑ 

 

Σν ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα δηάδνζεο 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αμηψλ, ηδηαίηεξα ηεο Ηεξήο Δθερεηξίαο, πνπ ηζηνξηθά 

θαζηεξψζεθε απφ ηηο πφιεηο ηεο Ήιηδαο, ηεο πάξηεο θαη ηεο Πίζζαο 

(Οιπκπία), θαιεί ζε ζπζηξάηεπζε ηελ Απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο γηα ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζε Δπξσπατθφ θαη Παγθφζκην επίπεδν, ψζηε νη αμίεο 

ηεο Δθερεηξίαο, ηεο Αιιειεγγχεο, ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Δπ Αγσλίδεζηαη, λα 

γίλνπλ θηήκα ησλ πνιηηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, νκφθσλα απνθαζίδεη: 

 Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ ε Οιπκπηαθή Δθερεηξία λα ηεζεί 

ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη λα θαζηεξσζεί σο ζεζκφο παχζεο ησλ 

ερζξνπξαμηψλ. 

 Σε ζχλδεζε ηεο Σειεηήο Αθήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιφγαο κε έλα ζεκαληηθφ 

γεγνλφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Αξραία Οιπκπία. 

 Σε ζεζκνζέηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, αλά δηεηία δξάζεσλ, κε ηελ επθαηξία 

ηεο Σειεηήο Αθήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιφγαο, απφ πφξνπο ηεο ΚΔΓΔ, 

πξνθεηκέλνπ νη Οιπκπηαθέο Αμίεο λα δηαδνζνχλ ζε Δπξσπατθφ θαη 

Παγθφζκην Δπίπεδν. 


