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Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Νομαρχιακή Επιτροπή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ για
την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να συζητήσουμε τις προτάσεις
που κατέθεσε η ειδική Επιτροπή του ΥΠΕΣ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Και πρέπει να σας πω ότι με την Κατερίνη με συνδέει μία μακρόχρονη ιστορία,
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν στον τότε Συνασπισμό είχα την
ευθύνη της περιοχής. Επομένως, η χαρά και η συγκίνησή μου να βρίσκομαι
σήμερα εδώ, μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια,  σε ένα διάλογο και  σε μία
προσπάθεια να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές που οραματιζόμαστε, είναι
διπλή.
Πριν περάσουμε στα ζητήματα της μεταρρύθμισης, θα ήθελα για λίγα μόνο
λεπτά να αναφερθώ σε όσα έκανε τα δύο τελευταία  χρόνια το Υπουργείο
Εσωτερικών για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Πρώτον,  σε ό,τι  αφορά τις  θεσμική συγκρότηση και  τη διοικητική
λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης:

 Προχωρήσαμε  στη  μεταρρύθμιση  του  θεσμού  της  Αποκέντρωσης,  με
αντικατάσταση  του  κομματικά  διορισμένου  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  από  το  θεσμό  του  Συντονιστή.  Η  διαδικασία
επιλογής των επτά Συντονιστών ολοκληρώνεται  και οι  νέοι  Συντονιστές θα
διοριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
 Σχεδιάσαμε από κοινού με την Αυτοδιοίκηση και εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ
σειρά  έργων  που  θα  δημιουργήσουν  τις  διοικητικές  και  υλικοτεχνικές
προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΟΤΑ.
 Αποσαφηνίσαμε  τις  προϋποθέσεις  προσωρινής  αργίας  των  αιρετών  που
παραπέμπονται αμετάκλητα για κακουργήματα, ώστε η ασάφεια του νόμου να
μην αφήνει «παραθυράκι» προνομιακής μεταχείρισης.

Δεύτερον,  σε  ό,τι  αφορά  το  έμψυχο  δυναμικό  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης :
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 Απελευθερώσαμε τις μέχρι τότε πλήρως «παγωμένες» προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α.
 Επαναφέραμε  στην  υπηρεσία  υπαλλήλους  που  με  τρόπο  οριζόντιο  και
αντισυνταγματικό είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, όπως η Δημοτική Αστυνομία
και οι Σχολικοί Φύλακες.
 Δώσαμε στους Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα να παραιτούνται από ένδικα μέσα σε
αντιδικίες με εργαζομένους τους, δίνοντας ένα τέλος στη δικαστική ομηρία
τους. 
 Εξασφαλίσαμε τη μεταφορά του προσωπικού δημοτικών επιχειρήσεων που
κλείνουν στους οικείους Δήμους, ώστε και οι άνθρωποι αυτοί να μην βρεθούν
στο δρόμο και οι Δήμοι να μη στερηθούν τις υπηρεσίες έμπειρου προσωπικού
τους.
 Αποκαταστήσαμε το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων, που είχαν πέρα από
κάθε λογική εξομοιωθεί με το διοικητικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας υψηλής
ποιότητας φροντίδα για τα παιδιά.
 Δώσαμε στους Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα να επεκτείνουν, μέχρι και το πλήρες
ωράριο, τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου  μειωμένης  απασχόλησης,  ώστε  και  οι  φορείς  να  καλύπτουν  τις
ανάγκες τους, χωρίς προσφυγή σε έκτακτο προσωπικό, και οι εργαζόμενοι να
έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.
 Αντιμετωπίσαμε στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προβλήματα στην πληρωμή
των συμβασιούχων της καθαριότητας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν
έως το τέλος του 2017 και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να λύσουμε και
τις τελευταίες εκκρεμότητες.
 Τέλος, το σημαντικότερο, ανοίξαμε το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων
στους Ο.Τ.Α., προκειμένου οι άνθρωποι που καλύπτουν πράγματι πάγιες και
διαρκείς ανάγκες των Ο.Τ.Α. να απασχολούνται με σταθερές σχέσεις εργασίας.

Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης :

 Διασφαλίσαμε την ομαλή χρηματορροή προς τους Ο.Τ.Α., ακόμα και στις
πλέον δυσμενείς από δημοσιονομική σκοπιά συνθήκες.
 Εξασφαλίσαμε σημαντική συμμετοχή των Ο.Τ.Α., με 324 εκατομμύρια, στο
πρόγραμμα εξόφλησης  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είναι  σε  εξέλιξη.
Ένα  πρόγραμμα  που  θα  στηρίξει  την  εξυγίανση  των  Δήμων  και  των
Περιφερειών και, ταυτόχρονα, θα τονώσει την τοπική οικονομική κίνηση.
 Σε συνεννόηση και συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
εκπονήσαμε  προγράμματα  χρηματοδότησης  των  Ο.Τ.Α.  για
αναπτυξιακές/επενδυτικές  δραστηριότητες,  ενώ  ταυτόχρονα  προωθήσαμε
λύσεις και στο θέμα του δανεισμού και της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. 
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 Στηρίξαμε με έκτακτη χρηματοδότηση Δήμους και τις Περιφέρειες που –
είτε  λόγω  φυσικών  καταστροφών  είτε  λόγω  κοινωνικών  αναγκών  (μικρά
νησιά,  περιοχές  με  μεγάλους  προσφυγικούς  πληθυσμούς)  –  αντιμετώπιζαν
αυξημένες ανάγκες.

Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη :

 Στηρίξαμε τις  κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α.,  διασφαλίζοντας τη συνέχιση
της λειτουργίας τους και την στο μέτρο του δυνατού επαρκή στελέχωσή τους,
ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ
 Προχωρήσαμε  με  την  ΕΕΤΑΑ  σε  ένα  νέο  μοντέλο  διαδικασιών  για  την
είσοδο των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυξάνοντας για πρώτη
φορά τον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών.
 Ρυθμίσαμε  τις  εκκρεμότητες  που  αφορούσαν  την  εκποίηση  δημοτικών
ακινήτων σε άστεγους δημότες.
 Διευρύναμε τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α.  να προχωρούν σε  μείωση ή  και
πλήρη  απαλλαγή  από  τα  δημοτικά  τέλη  και  φόρους,  για  περισσότερες
ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.
Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Όπως  θα  διαπιστώσατε,  το  διάστημα  των  δύο  χρόνων  που  πέρασαν,
αντιμετωπίσαμε πληθώρα μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων και αιτημάτων. 
Δεν ισχυρίζομαι ότι αντιμετωπίσαμε όλα τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε όμως
και προσπαθούμε καθημερινά να στηρίξουμε τους ΟΤΑ και να αναστρέψουμε
την  πορεία  υποβάθμισής  τους,  χωρίς  ποτέ  να  διακρίνουμε  τους  αιρετούς
στους «δικούς μας» και τους «άλλους».

Ας  έρθω  όμως  στο  κυρίως  θέμα,  αυτό  της  μεταρρύθμισης  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Και πριν σας παρουσιάσω τις προτάσεις της Επιτροπής, τις οποίες φαντάζομαι
έχετε ήδη δει στη δημοσιότητα, θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω.
Και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι πράγματι η
μεταρρύθμιση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  μια  κοινωνική
αναγκαιότητα σήμερα ή αν αποτελεί κάποιου είδους «ιδεοληψία» της
κυβέρνησης.
Όπως  ξέρετε,  η  ριζοσπαστική  μεταρρύθμιση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
υπήρξε κεντρική προγραμματική δέσμευση της σημερινής κυβέρνησης.
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Όπως είχαμε επισημάνει ήδη από το 2010, ο «Καλλικράτης» έχει τρεις βασικές
εγγενείς αδυναμίες:
1ον.  Ανεξαρτήτως  τυχόν  καλών  προθέσεων  και  χρήσιμων  ιδεών  των
συντακτών  του,  ο  «Καλλικράτης»  οικοδομήθηκε  εξαρχής  στη  λογική  του
«λιγότερου κράτους», υιοθετώντας πλήρως τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση,
ενώ βασικός του στόχος ήταν η συρρίκνωση των δομών των Ο.Τ.Α. και η
δραστική περικοπή του κόστους λειτουργίας τους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο
ότι η ψήφιση του «Καλλικράτη» αποτέλεσε το πρώτο μνημονιακό μέτρο που
πήρε η χώρα μας, με την έναρξη αυτής της σκοτεινής και δύσκολης περιόδου
έξι χρόνων λιτότητας.
2ον.  Ο «Καλλικράτης» διατήρησε το έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας που
χαρακτήριζε και συνέχισε να χαρακτηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με τη διαφορά ότι  αυτό το έλλειμμα συνδυάστηκε και  με την εκτεταμένη
συγχώνευση  Δήμων  και  Κοινοτήτων  και,  αντίστοιχα,  Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Με αποτέλεσμα, οι πολίτες να απομακρύνονται διαρκώς – γεωγραφικά, αλλά
κυρίως πολιτικά – ακόμα και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον κατεξοχήν
λαϊκό θεσμό.
3ον.  Ο  «Καλλικράτης»  έφτιαξε  ένα  «κουστούμι»  –  συγκεκριμένες
αρμοδιότητες,  όργανα  και  τρόπο  λειτουργίας  –  το  οποίο  επιχείρησε  να
«φορέσει»  σε  όλους  ανεξαρτήτως  τους  Ο.Τ.Α.,  κυρίως  στο  επίπεδο  της
πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, είτε πρόκειται για το Δήμο Αθηναίων του μισού
εκατομμυρίου, είτε για το Δήμο Γαύδου των 100 κατοίκων.

Άλλωστε, η οικονομική και πολιτική κρίση που ζήσαμε και, δυστυχώς, ζούμε,
έφερε στο προσκήνιο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα που
πρέπει  να  πάρουμε  υπόψη μας,  τόσο η  κυβέρνηση,  όσο και  οι  υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις και, κυρίως, η ίδια η Αυτοδιοίκηση.
Μιλάω  για  το  αίτημα  για  περισσότερη  και  πραγματική  δημοκρατία,  για
διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Μιλάω για την ανάγκη αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών και δημιουργίας
μίας σύγχρονης, αποτελεσματικής και φιλικής προς τον πολίτη διοίκησης.
Μιλάω για την επανεκκίνηση της οικονομίας, με ταυτόχρονη προστασία της
κοινωνικής συνοχής και στήριξη των πιο αδύναμων.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ίδια η κοινωνική πραγματικότητα μας δείχνει
το δρόμο που πρέπει να κινηθούμε για να διορθώσουμε τα κακώς
κείμενα και να πάμε την υπόθεση της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας
κάποια βήματα μπροστά.

Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
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Θα παρουσιάσω εν συντομία τις βασικότερες προτάσεις στις οποίες κατέληξε η
Επιτροπή του ΥΠΕΣ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού
είναι αδύνατο ακόμα και να απαριθμήσω εξαντλητικά όλες τις διαπιστώσεις και
προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές κινούνται σε τέσσερις άξονες :

Άξονας  1ος :  Ενίσχυση  της  αυτοτέλειας  και  της  διοικητικής
αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α.

Πρόκειται για τα ζητήματα που κατεξοχήν αφορούν την καθημερινότητα των
πολιτών και το επίπεδο των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών, που – ως
γνωστόν – αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για τη σημερινή κυβέρνηση,
δια στόματος του πρωθυπουργού.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  προχωράμε  στον  επανασχεδιασμό  των
αρμοδιοτήτων  κάθε  επιπέδου  διοίκησης  (κεντρικό  Κράτος  –
Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  –  Περιφέρειες  –  Δήμοι),  με  βάση  μία
αναλυτική σύγχρονη μεθοδολογία.
Έχει γίνει ήδη μία διεξοδική καταγραφή και συστηματοποίηση του ισχύοντος
πλαισίου αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, και ήδη το Υπουργείο προχωράει στην περαιτέρω συνεργασία με
όλα τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.
Στόχος μας είναι  σε  σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε προχωρήσει  σε
έναν ριζικό επανασχεδιασμό των αρμοδιοτήτων, με δύο σκέλη :
 Αφ΄ενός,  την  ανακατανομή  των  αρμοδιοτήτων  στο  βέλτιστο  κατά
περίπτωση διοικητικό επίπεδο, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας.  Στόχος  μας  είναι  για  κάθε  θέμα  να  ασκούνται  οι  σχετικές
αρμοδιότητες από ένα μόνο διοικητικό επίπεδο (π.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ή  Δήμος)  που  θα  έχει  το  λεγόμενο  «τεκμήριο  αρμοδιότητας»,  αντί  της
σημερινής πολυδιάσπασης.
 Αφ’  ετέρου,  την  προτυποποίηση  και  βελτιστοποίηση  των  διαδικασιών
άσκησης κάθε αρμοδιότητας.  Με άλλα λόγια,  εκτός  του ποιος  κάνει  τι,  θα
προσδιοριστούν αναλυτικά και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί η
διοίκηση  σε  κάθε  θέμα  (ροή  εργασιών,  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,
προτυποποίηση  εγγράφων),  ώστε  να  περιοριστεί  η  γραφειοκρατία  και  η
διοικητική  αυθαιρεσία  και  να  ολοκληρώνονται  γρήγορα και  αποτελεσματικά
όλες οι απαραίτητες διεργασίες.

Άξονας 2ος : Οργανωτική και θεσμική ανασυγκρότηση των Ο.Τ.Α. και
εμβάθυνση της Τοπικής Δημοκρατίας
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Ο δεύτερος άξονας των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  είναι  και  ο  πιο  «πολιτικός»,  αφού  αφορά  όλα  τα
θέματα  οργανωτικής  και  θεσμικής  ανασυγκρότησης  των  Ο.Τ.Α.  και  την
εμβάθυνση της Τοπικής Δημοκρατίας.

Από την αναλυτική επεξεργασία της Επιτροπής, θα ήθελα να σταθώ στα εξής
σημεία :

1ον. Στη χωροταξική διάρθρωση και την εσωτερική αποκέντρωση των
Ο.Τ.Α.,  ένα  θέμα  που  έχει  σχεδόν  μονοπωλήσει  το  ενδιαφέρον  στις
προηγούμενες μεταρρυθμιστικές απόπειρες, τόσο του «Καποδίστρια», όσο και
του «Καλλικράτη».
Θα ήθελα εξαρχής να επαναλάβω αυτό που κατ’ επανάληψη έχουμε πει. Δεν
τίθεται  θέμα  γενικευμένης  χωροταξικής  αναδιάρθρωσης,  αλλά  μόνο
στοχευμένων παρεμβάσεων σε γνωστές οριακές ως προς τη λειτουργικότητά
τους  περιπτώσεις,  πολλές  από  τις  οποίες  εντοπίζονται,  πράγματι,  στους
μεγάλους νησιωτικούς Δήμους.
Αντίθετα, οι προτάσεις της Επιτροπής δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση
των  θεσμών  ενδοδημοτικής  αποκέντρωσης,  ώστε  να  καταστεί  εφικτή  η
πραγματική  εγγύτητα  του  θεσμού  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  τους
πολίτες και τις καθημερινές τους ανάγκες.

2ον.  Σε  ό,τι  αφορά το  εκλογικό  σύστημα,  που μονοπώλησε  και  τη
δημόσια συζήτηση, καθώς έγινε «σημαία» από τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ
και  της  ΕΝΠΕ,  οι  προτάσεις  της  Επιτροπής  διαμορφώνουν  ένα
συνολικό πλέγμα ενίσχυσης της τοπικής δημοκρατίας, όχι σε βάρος
της αποτελεσματικότητας – της «κυβερνησιμότητας», όπως λέγεται
με μια δόση υπερβολής – των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά σε
βάρος  της  κομματικής,  συνήθως,  μονοκρατορίας  του  εκάστοτε
Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής είναι :
 Η καθιέρωση της απλής αναλογικής, ώστε να κατανέμεται το σύνολο των
εδρών  του  Δημοτικού/  Περιφερειακού  Συμβουλίου  από  τον  πρώτο  γύρο
μεταξύ των συνδυασμών με βάση τις ψήφους που έλαβαν. Και, σε περίπτωση
που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων κατά τον
1ο γύρο, θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των
δύο πρώτων συνδυασμών για την ανάδειξη του Δημάρχου/Περιφερειάρχη.
 Η  αποσύνδεση  των  αυτοδιοικητικών  εκλογών  από  τη  διεξαγωγή  των
ευρωεκλογών,  που  με  μία  τελείως  «μπακαλίστικη»,  επιτρέψτε  μου  την
έκφραση,  λογική  ταυτίστηκαν  με  τον  «Καλλικράτη»,  με  αποτέλεσμα  να
υποβαθμιστούν και οι δύο διαδικασίες.

6



 Η μείωση του ορίου ηλικίας για την κτήση του δικαιώματος του εκλέγειν
στα  17  έτη  και  για  τις  αυτοδιοικητικές  εκλογές,  σε  εναρμόνιση  προς  τη
ρύθμιση που υιοθετήθηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλογές.
 Η  κατάργηση  της  εσωτερικής  διαίρεσης  των  Δήμων  σε  εκλογικές
περιφέρειες  και  την  ενιαία  εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη  την
έκταση του Δήμου και, αντίθετα, τη διατήρηση της ισχύουσας ρύθμισης για
την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων ανά νομό.
 Η κατάργηση της εκλογής των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών ως μια «λύση
πακέτο»,  που  επιβάλλεται  στους  πολίτες,  χωρίς  να  έχουν  λόγο  στο  ποια
πρόσωπα θα τους εκπροσωπήσουν. Έτσι, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες θα
επιλέγονται πλέον μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων που έχουν στηρίξει
με το σταυρό οι τοπικές κοινωνίες.

Ας  δούμε  όμως  λίγο  πιο  προσεκτικά  το  ζήτημα  της  λεγόμενης
«κυβερνησιμότητας» των ΟΤΑ :
Κατ’ αρχάς, είναι δεδομένο ότι ο κίνδυνος ενός θεσμικού αδιεξόδου δεν μπορεί
ποτέ να αποκλειστεί τελείως.
Άλλωστε και σήμερα, με αυτό το ακραία πλειοψηφικό σύστημα, ξέρουμε όλοι
και  όλες  περιπτώσεις  που  ο  Δήμαρχος  ή  ο  Περιφερειάρχης  έχασαν  την
πλειοψηφία.
Και βέβαια,  θα πρέπει  να λάβουμε υπόψη μας ότι  η καθιέρωση της απλής
αναλογικής  δεν  είναι  απλώς  ένα  νομικό  γεγονός,  αλλά  ένα  στοιχείο  που
μεσοπρόθεσμα θα επιδράσει και στις επιλογές των ψηφοφόρων, αλλά και και
στη  συμπεριφορά  του  πολιτικού  προσωπικού,  ενισχύοντας  μία  κουλτούρα
συναινέσεων και δημιουργικής αντιπολίτευσης.
Και βέβαια, πρέπει να πούμε το εξής : Πριν λίγους μήνες, ψηφίστηκε από τη
Βουλή και έγινε νόμος του κράτους η απλή αναλογική σε εθνικό επίπεδο.
Θα  πρέπει,  λοιπόν,  να  προβληματιστούμε  :  Πώς  είναι  δυνατόν  να
επιτυγχάνονται συναινέσεις και να διαμορφώνονται βιώσιμες πλειοψηφίες σε
εθνικό  επίπεδο,  εκεί  που  τα  πολιτικά  διακυβεύματα  είναι  εξ  ορισμού  πιο
έντονα και πιο φορτισμένα ιδεολογικά και είναι αδύνατον το ίδιο πράγμα να
γίνει στο τοπικό μικροεπίπεδο;
Θα έλεγα ότι την απάντηση στο γιατί κάποιοι – και όχι το σύνολο των αιρετών
–  αντιδρούν  τόσο έντονα  και  μόνο  στη  σκέψη της  απλής  αναλογικής,  θα
πρέπει να την αναζητήσουμε στα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών.
Διότι  σήμερα  υπάρχουν  Δήμαρχοι  που  κατέχουν  το  60% των  εδρών  του
Δημοτικού Συμβουλίου, ελέω εκλογικού νόμου, ενώ έχουν πάρει ακόμα και
κάτω από 20% των ψήφων στον πρώτο γύρο.

3ον.  Η  προσπάθεια  ενίσχυσης  της  τοπικής  δημοκρατίας  δεν
εξαντλείται  στην  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος,  αλλά
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περιλαμβάνει μία σειρά προτάσεων, προκειμένου να αναβαθμιστούν
οι θεσμοί κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου

Ειδικότερα, από την Επιτροπή προτείνεται :
 Η καθιέρωση τοπικών και περιφερειακών δημοψηφισμάτων όχι μόνο μετά
από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου/της Περιφέρειας, αλλά και κατόπιν
λαϊκής πρωτοβουλίας.
 Η επέκταση του θεσμού των τοπικών συνελεύσεων και – στις μεγαλύτερες
πληθυσμιακά περιοχές – των συνελεύσεων γειτονιάς.
 Η θεσμοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
και της τοπικής δημοσκόπησης με ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ.
 Η  καθιέρωση  της  συμμετοχής  των  εργαζομένων  στις  συνεδριάσεις  των
συλλογικών οργάνων του Δήμου/της Περιφέρειας.

Άξονας  3ος  :  Διαφάνεια,  χρηστή  δημοσιονομική  διαχείριση  και
διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ΟΤΑ

Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση βρέθηκε στο στόχαστρο της
βίαιης  δημοσιονομικής  προσαρμογής  που  επιχειρήθηκε,  με  αποτέλεσμα  να
δοκιμαστούν τα όρια της οικονομικής της αυτοτέλειας, που αναγνωρίζεται από
το Σύνταγμα.
Από  την  άλλη  βέβαια  πλευρά,  νομίζω  ότι  όλοι  θα  συμφωνήσουν  ότι
επιτεύχθηκε, έστω «δια ροπάλου» ένα συμμάζεμα των οικονομικών των ΟΤΑ.
Ο  στόχος,  επομένως,  των  προτεινόμενων  αλλαγών  είναι,  χωρίς  να
επιστρέψουμε  στο  κακό,  ενίοτε  ασύδοτο  σε  κάποια  σημεία  παρελθόν,  να
εξασφαλίσουμε  τη  διαφάνεια,  τη  χρηστή  δημοσιονομική  διαχείριση,  αλλά
κυρίως την πραγματική οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ.

Επιτρέψτε  μου  να  αναφερθώ  σε  δυο-τρία  σημεία  από  τις  προτάσεις  της
Επιτροπής στο ζήτημα αυτό.

1ον. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και το
περιβόητο πια «Παρατηρητήριο».
Όπως  γνωρίζετε,  το  Παρατηρητήριο  υπήρξε  ένα  από  τα  σημαντικότερα
μνημονιακά μέτρα που λήφθηκαν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συνάντησε την – όχι αδικαιολόγητη – αντίδραση των αιρετών και λειτούργησε
ως «φόβητρο» έναντι τυχόν δημοσιονομικών εκτροχιασμών.
Σήμερα,  με  τις  προτάσεις  της  Επιτροπής  –  οι  οποίες  επαναφέρουν  μία
πρόταση που είχε κατατεθεί ήδη επί υπουργίας Νίκου Βούτση – επισημαίνεται
το εξής :
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Αφ’ ενός, χρειάζεται μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων
που αφορούν τη δημοσιονομική εποπτεία των ΟΤΑ, ώστε οι αποφάσεις που
λαμβάνονται να εμπλέκουν άμεσα και τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ. Με άλλα
λόγια,  θέλουμε  οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρά
δημοσιονομικά προβλήματα να προτείνουν οι  ίδιοι  καταρχήν τα μέτρα που
απαιτούνται για την εξυγίανσή τους, ώστε αυτά να είναι ρεαλιστικά, βιώσιμα
και με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.
Αφ’ ετέρου, η εμπειρία του Παρατηρητηρίου αποδεικνύει ότι ο «μπαμπούλας»
της υπαγωγής σε πρόγραμμα εξυγίανσης δεν συνέβαλε τόσο στην ουσιαστική
αντιμετώπιση  των  δομικών  οικονομικών  προβλημάτων  των  ΟΤΑ,  αλλά
οδήγησε  σε  ένα  «κρυφτούλι».  Σημασία,  με  άλλα  λόγια,  δεν  είχε  να  είναι
πράγματι εύρωστος οικονομικά ένας ΟΤΑ. Αρκούσε να μην περνούσε το «όριο
συναγερμού», που θα ενεργοποιούσε το μηχανισμό του Παρατηρητηρίου.
Η Επιτροπή, λοιπόν, προτείνει αυτό να αλλάξει. Και να δημιουργηθεί ένας νέος
μηχανισμός δημοσιονομικής εποπτείας των ΟΤΑ, που θα είναι σε θέση – σε
συνεργασία  μαζί  τους  –  να  εντοπίζει  τα  δομικά  προβλήματα  που  αυτοί
αντιμετωπίζουν  και  να  τους  παρέχει  υποστήριξη  για  την  οριστική  επίλυσή
τους.

2ον.  Σε  ό,τι  αφορά την οικονομική διοίκηση και  τα ίδια έσοδα των
ΟΤΑ,  που  διέπονται  από  εξαιρετικά  απαρχαιωμένη  και  διάσπαρτη
νομοθεσία,  ήδη  το  Υπουργείο  –  όπως  προτείνεται  και  από  την
Επιτροπή  –  έχει  δρομολογήσει  την  εκ  βάθρων  αναθεώρηση  και
εκσυγχρονισμό των σχετικών διατάξεων.
Δεν νοείται, όπως αντιλαμβάνεστε, η οικονομική διοίκηση και τα έσοδα των
ΟΤΑ να διέπονται από βασιλικά διατάγματα της δεκαετίας του 1950.
Ούτε βέβαια νοείται να υπάρχουν λόγου χάρη μεγάλοι τουριστικοί Δήμοι με
μηδενικά ίδια έσοδα, απλά γιατί κάποια δημοτική αρχή επιλέγει να ασκήσει
μικροπολιτική.

3ον.  Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση του προϋπολογισμού και
της οικονομικής διοίκησης των ΟΤΑ.
Στο  πλαίσιο  της  συνολικότερης  λογικής  για  ενίσχυση  της  διαφάνειας,  της
κοινωνικής λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών, η Επιτροπή προτείνει
την ενίσχυση των δομών συμμετοχικού προϋπολογισμού.
Με  τον  τρόπο  αυτό,  η  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  ΟΤΑ  θα
αποτυπώνει,  πράγματι,  τις  κοινωνικές  ανάγκες  και  τις  προτεραιότητες  της
τοπικής  κοινωνίες,  όπως  αυτές  θα  προκύπτουν  μέσα  από  ανοιχτές,
δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης.
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Άξονας 4ος : Αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός των Δήμων και των
Περιφερειών

Ο τελευταίος αυτός άξονας των προτάσεων που κατέθεσε η Επιτροπή είναι σε
άμεση  συνάρτηση  με  τη  νέα  εθνική  αναπτυξιακή  στρατηγική  που
ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και το στόχο της δίκαιης ανάπτυξης, που έχει
θέσει ως κεντρικό η κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν, μεταξύ άλλων:

1ον.  Τον  εκσυγχρονισμό  του  συστήματος  των  ΚΑΠ,  της  κρατικής
δηλαδή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, μέσω της δημιουργίας ενός νέου
αλγόριθμου κατανομής τους,  που να λαμβάνει  υπόψη το ελάχιστο
κόστος λειτουργίας  και ιδιαίτερα των μικρών  ΟΤΑ και τη μείωση των
ανισοτήτων.

2ον. Τον αναπροσανατολισμό του δανεισμού των ΟΤΑ, ώστε αφ’ ενός
να υπακούει στους κανόνες της χρηστής διαχείρισης, αφ’ ετέρου να
δίνει προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης.

3ον.  Την καταγραφή,  παρακολούθηση και  αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.

4ον.  Την  αναβάθμιση  του  ρόλου  των  ΟΤΑ  στο  πλαίσιο  του
δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού.
Μεταξύ άλλων, ο στόχος αυτός περιλαμβάνει :
 τη  σύνδεση  του  προγραμματισμού  μεταξύ  των  διαφορετικών  επιπέδων
διοίκησης
 τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της
χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής
 την ενίσχυση των διαδικασιών διαβούλευσης και την ουσιαστική συμμετοχή
των κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό
 την ενίσχυση θεσμικών σχημάτων όπως η διαβαθμιδική και  διαδημοτική
συνεργασία κ.λπ.

Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. 
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Σκοπός άλλωστε των συναντήσεων και των επισκέψεων που κάνουμε σε όλη
την  Ελλάδα  δεν  είναι  ο  μονόλογος,  αλλά  το  να  ακούσουμε  τις  δικές  σας
σκέψεις, προτάσεις, συμφωνίες ή διαφωνίες.
Άλλωστε, όπως έχουμε κατ’  επανάληψη πει και εγώ, αλλά και  ο Υπουργός
Εσωτερικών, σύντροφος Πάνος Σκουρλέτης, οι προτάσεις της Επιτροπής είναι
απλά μία πρώτη βάση για συζήτηση. Ο διάλογος δεν κλείνει, αλλά αντίθετα
σήμερα ανοίγει.  Και θα διεξαχθεί σε όλα τα επίπεδα και με τη μεγαλύτερη
δυνατή δημοκρατική ευρύτητα.

Σας ευχαριστώ.
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