ΓΗΑΣΤΠΩΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ ΔΠΗ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΖ ΚΔΓΔ
ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΑΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ
1.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Δπί ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ δελ δηαηππψλνληαη εηδηθφηεξεο
παξαηεξήζεηο.
ΑΠΟΦΑΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: Απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο
απφθαζεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βφινπ ε ζέζε φηη ελ ελφςεη ηεο Σπληαγκαηηθήο
Αλαζεψξεζεο, ππάξρεη αλάγθε:
α)

αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Σπληάγκαηνο κε πεξαηηέξσ ζσξάθηζε θαη
ελίζρπζε ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Σπληάγκαηνο κε ζηφρν ηελ
απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ εζφδσλ θαη
ηελ ζσξάθηζε ηεο ηαπηφρξνλεο κεηαθνξάο ησλ πφξσλ κε ηηο αληίζηνηρεο
αξκνδηφηεηεο θαη

β)

2.

άξζεο ησλ θσιπκάησλ θαη αζπκβηβάζησλ ησλ Αηξεηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.

ΟΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
Α.

Σν ζύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο
Πέξαλ ηεο παξάζεζήο ηνπ, επηρεηξείηαη κία αμηνιφγεζε ηεο ζπγθξφηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ πεληαεηία 2011-2015.
Δπηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο ηεο κε αμηνιόγεζεο όισλ ησλ πθηζηακέλσλ
Οξγάλσλ, Μνλνκειώλ θαη πιινγηθώλ (π.ρ. Γήκαξρνη – Αληηδήκαξρνη,
Δπηηξνπή

Πνηόηεηαο

Εσήο,

πκβνύιηα

Γεκνηηθώλ

θαη

Σνπηθώλ

Κνηλνηήησλ) θάλνληαο επίθιεζε ζηελ έιιεηςε ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ. Πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο.
Σπκπεξαζκαηηθά

ηνλίδεηαη

ζην

θείκελν

φηη

ην

Σχζηεκα

Γηαθπβέξλεζεο

αληαπνθξίζεθε κε επάξθεηα ζηελ απνζηνιή πνπ αλέιαβε, φηη ππάξρνπλ
1

πεξηζψξηα γηα ηε βειηίσζή ηνπ κέζσ αλαγθαίσλ λνκηθψλ βειηηψζεσλ αιιά
θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ 325 Γήκσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο
ησλ αηξεηψλ.

Β.

Οη αξκνδηόηεηεο
ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ Γήκσλ θαη
ησλ Πεξηθεξεηώλ, δηαηππώλεηαη ε άπνςε όηη νη Πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη λα
αλαιάβνπλ ην θύξην βάξνο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη
νη Γήκνη ην θύξην βάξνο παξνρήο πξνο ηνπο πνιίηεο, θπξίσο κέζσ ησλ
ΚΔΠ,

ρσξίο

θακία

εηδηθόηεξε

ηεθκεξίσζε

αιιά

θαη

αληίζηνηρε

ζπγθεθξηκελνπνίεζε αξκνδηνηήησλ. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε
ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο.
Τνλίδεηαη ε νξζφηεηα ηεο άπνςεο πνπ δηαηππψλεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην φηη «νη
αξκνδηφηεηεο ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ
είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζε πεξηθεξεηαθφ ή δεκνηηθφ επίπεδν κπνξνχλ επθνιφηεξα
λα αζθεζνχλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ή ηνπο Γήκνπο, αληίζηνηρα, είηε αθνξνχλ
ηνπηθέο ππνζέζεηο είηε είλαη εθρσξνχκελεο αξκνδηφηεηεο, κε ηε ζπλνιηθή
ππαγσγή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα ή ηελ πξσηνβάζκηα Τνπηθή
Απηνδηνίθεζε (κε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπο). Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί όηη πξνο ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε θηλνύληαη νη Δπηηξνπέο ηνπ ΤΠΔ πνπ εμεηάδνπλ
ηελ αλαζεώξεζε ηνπ «Καιιηθξάηε». Παξάιιεια θαη ε ΚΔΓΔ ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο πξνο ηε θαηεύζπλζε απηή.
Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο, ηνλίδεηαη
όηη γηα λα εμππεξεηεζεί ν ζεκαληηθόο απηόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο,
απαηηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο καθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάζεζε
ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ.
Υπνγξακκίδεηαη ζσζηά φηη ε επαλα-νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ
επηπέδσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε θπξίσο ηελ
εγγχηεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή
ζπλεξγαζία ηνπ ΥΠΔΣ κε ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο
Τ.Α. ηε θαηεύζπλζε απηή ζα πξέπεη λα γίλνπλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο
από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο
ζπλεξγαζίαο.
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ΖΜΔΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΠΗΖΜΑΝΔΩΝ:


Αλαγλψξηζε δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ Γήκσλ
– δηαδεκνηηθέο δνκέο θαη ζπλεξγαζίεο - επίιπζε πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο.



Δπαλα-νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε φπσο πρ. κεηαθνξά ζπγθξνηεκέλσλ δνκψλ ζηελ ΤΑ,
αλάιεςε δηνίθεζεο ηνπηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο θιπ.

Παξαδείγκαηα Μεηαθνξάο Αξκνδηνηήησλ
Α. Από ην Κξάηνο ζηελ Απηνδηνίθεζε κε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ θαη
αλαγθαίσλ πόξσλ.
Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (θαηά ηα πξφηππα ζπληειεζζείζαο ζην
παξειζφλ

κεηαθνξάο

θξαηηθψλ

παηδηθψλ

ζηαζκψλ

θαη

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ):
-

Πξνλνηαθέο Μνλάδεο θιεηζηήο πεξίζαιςεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο
κεηαθέξνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. (πρ Κέληξα Πξνζηαζίαο
Παηδηνχ, Θεξαπεπηήξηα Φξνλίσλ Παζήζεσλ, Γεξνθνκεία θιπ)

-

Πξνλνηαθέο Μνλάδεο αλνηθηήο θαη θιεηζηήο πεξίζαιςεο ηνπηθήο εκβέιεηαο
κεηαθέξνληαη ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε (π.ρ. Κέληξα Σηήξημεο ΑκεΑ,
Θεξαπεπηήξηα Φξνλίσλ Παζήζεσλ, Γεξνθνκεία θιπ).

Β. Από ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
-

Οη ελαπνκείλαζεο αξκνδηφηεηεο επί ησλ ιατθψλ αγνξψλ (πρ έιεγρνο
εκπφξσλ).

-

Τήξεζε

πγεηνλνκηθψλ

δηαηάμεσλ

θαηαζηεκάησλ

πγεηνλνκηθνχ

ελδηαθέξνληνο ή λα αλαιάβεη ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ην ζχλνιν ηεο
αξκνδηφηεηαο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο θαηαζηεκάησλ.
Γ. Από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε
-

Αξκνδηφηεηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (Γλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο).

-

Έγγεηεο Βειηηψζεηο θαη επνπηεία ΤΟΔΒ (Γλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο).
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-

Ζ κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη ε θαηαζθεπή θαηαθπγίσλ (Γλζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο).

-

Ζ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε επνπηεία ησλ ρεηκάξξσλ.

Παξαδείγκαηα ζύγρπζεο αξκνδηνηήησλ
- Αδεηνδφηεζε θνηλσληθψλ δνκψλ (ΚΓΑΠ, ΚΖΦΖ θιπ)
- Ζ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε επνπηεία ησλ ρεηκάξξσλ.
- Πξφιεςε

-

Πξσηνβάζκηα

πγεία

(Γεκνηηθά

ηαηξεία,

θνηλσληθά-ηαηξεία-

θαξκαθεία θιπ)
- Λεηηνπξγία αληαπνθξηηψλ ΟΓΑ
- Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ

Γ.

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
Παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηφζν ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαη
αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ΟΤΑ φζν θαη πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ

αληηκεηψπηζε

ησλ

δηαπηζηνχκελσλ

πξνβιεκάησλ.

Παξόια

ηαύηα

επηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο όηη δελ δηαηππώλεηαη ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα
ηελ απινπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ θαη πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο.

Γ.

Σν πξνζσπηθό ησλ ΟΣΑ
Δπί ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ δελ δηαηππψλνληαη εηδηθφηεξεο
παξαηεξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αληηκεησπίδεηαη κε
επάξθεηα.

Δ.

Ζ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηώλ
Από ηελ παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ην ηη
ζπγθεθξηκέλα
αζπκβηβάζησλ.

δεηείηαη
Γηα

ζρεηηθά
ην

κε

ηελ άξζε

ζπγθεθξηκέλν

ησλ θσιπκάησλ θαη

ζεκαληηθό

ζέκα

ρξεηάδεηαη

ζπκπιήξσζε θαη επαλαδηαηύπσζε ηνπ ζρεηηθνύ ζεκείνπ ηνπ θεηκέλνπ.
Καηά ηα ινηπά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο πεξί αλάγθεο γηα
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Κσδηθνπνίεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε
ησλ Αηξεηψλ.



Δπαλεμέηαζε ηνπ θαζεζηψηνο «πεξί απμήζεσλ ησλ πνηλψλ γηα αδηθήκαηα
θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ».



Τξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ παξαπνκπή ησλ Αηξεηψλ ζε
αξγία.



Δπαλαθνξά ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο.



Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ πνπ επηβάιεη ηελ πεξηθνπή
ηεο ζχληαμεο ησλ ζπληαμηνχρσλ – αηξεηψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ.



Δπαλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ Αηξεηψλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σπιινγηθψλ Οξγάλσλ.



Δπαλεμέηαζε θαη απνζαθήληζε ηεο ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο ζηνπο
Αηξεηνχο.



Άκεζε εθδίθαζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ.

ΑΠΟΦΑΖ

ΔΗΓΗΚΟΤ

ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ

ΤΝΔΓΡΗΟΤ:

Οη

ζέζεηο

απηέο

επηβεβαηψζεθαλ θαη απνηεινχλ θεληξηθφ ζεκείν ηεο απφθαζεο ηνπ ζπλεδξίνπ
ηνπ Βφινπ.

η.

Οη ζπκβαζηαθνί ζεζκνί
Δπί ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ δελ δηαηππψλνληαη εηδηθφηεξεο
παξαηεξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αληηκεησπίδεηαη κε
επάξθεηα.

Ε.

Σα Ηδξύκαηα, ηα Ννκηθά Πξόζσπα θαη νη Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ
Σηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνχ πξψηα παξαηίζεληαη ην είδνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
κεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ Ν.3852/2010, επηρεηξείηαη κία ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε απηψλ
παξαζέηνληαο ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Με δεδνκέλν απηό, επηζεκαίλεηαη όηη:


Γελ αμηνινγνύληαη νη Γεκνηηθέο Αλώλπκεο Δηαηξείεο (κνλνκεηνρηθέο)
ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ΚΓΚ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ησλ Γήκσλ, νη Αλώλπκεο Δηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ ΚΓΚ, νη
Δπηρεηξήζεηο

Ραδηνθσλίαο

θαζώο

θαη

νη

Αζηηθέο

εηαηξείεο

κε

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ.
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Σα ΝΠΓΓ αληηκεησπίδνπλ πιεζώξα πξνβιεκάησλ ζηελ δηνηθεηηθν–
νηθνλνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία, δηαπίζησζε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην
θείκελν όπσο δηαηππώλεηαη ζηα ζεκείν αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Ηδξπκάησλ.



Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΔΤΑ δελ γίλεηαη θακία
αλαθνξά γηα ηηο ινηπέο αξκνδηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύλ
πέξαλ απηώλ ηεο ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
δηαηππώλεηαη θάπνην ζρεηηθό ζπκπέξαζκα.

Οη παξαηεξνχκελεο ειιείςεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζα θαιπθζνχλ κέζσ
ηεο πξφηαζεο πνπ ζσζηά δηαηππψλεηαη ζην θαηαιεθηηθφ κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ
θεηκέλνπ (ηειεπηαία παξάγξαθνο) θαη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ κε εξσηεκαηνιφγην θαηά θαηεγνξία θαη πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο
έξεπλαο πεδίνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο.

Ζ.

Ζ επνπηεία, ν έιεγρνο θαη νη ειεγθηηθνί ζεζκνί
Μεηά απφ κία ελδεηθηηθή αλαθνξά ησλ Οξγάλσλ πνπ αζθνχλ ειέγρνπο ζηε
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΤΑ, δηαπηζηψλεηαη φηη «νη ειεγθηηθνί
κεραληζκνί έρνπλ αιιεινεπηθάιπςε θαη δελ ζπληνλίδνληαη κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα θαη ζεκαληηθφ βάξνο ζηε ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ησλ
ΟΤΑ.» Παξόιε ηε δηαπίζησζε απηή, δελ δηαηππώλεηαη ζπγθεθξηκέλε
πξόηαζε απινπνίεζεο θαη ελνπνίεζεο ησλ δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ,
παξά

κία

γεληθή

αλαθνξά

πεξί

αλαγθαηόηεηαο

δηεξεύλεζεο

ηεο

δπλαηόηεηαο ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ή θαη
ζπληνληζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ απηώλ. Πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο.

3.

ΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΩΝ ΟΣΑ
Καη’ αξράο δηαηππψλνληαη νη άμνλεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ
νη ΟΤΑ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ηφζν ζε εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο φζν θαη γηα ηελ επίηεπμε εμσζηξέθεηαο ζηελ νηθνλνκηθή
ηνπο πνιηηηθή.
Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ
απνθιεηζηηθψλ θαη ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΤΑ, ζηε κείσζε πνπ πθίζηαληαη
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απφ έηνο ζε έηνο νη πφξνη ησλ ΚΑΠ θαη ηεο ΣΑΤΑ αιιά θαη ζηελ εμ απηνχ ηνπ
ηειεπηαίνπ

κεγαιχηεξε

ζεκαζία

πνπ

απνθηά

ε

ρξεκαηνδφηεζε

απφ

ηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα απφ ην ζρεηηθφ θείκελν φηη κε βάζε ην γεγνλφο ηεο δξακαηηθήο
κείσζεο ηεο ΣΑΤΑ, «ηα πεξηζζφηεξα έξγα θαη δξάζεηο ησλ Γήκσλ πνπ ζα έπξεπε λα
πινπνηνχληαη ρσξίο έιεγρν ζθνπηκφηεηαο κηαο θαη αθνξνχλ ζηηο απνθιεηζηηθέο ηνπο
αξκνδηφηεηεο, κπνξνχλ πιένλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
Δ.Π. θαη επνκέλσο ππφθεηληαη φρη κφλν ζε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ
θαλφλσλ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ζε νπζηαζηηθφ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Γεκφζησλ
αξρψλ». Σπκπεξαίλεηαη δε φηη «ε εμέιημε απηή έρεη ζηεξήζεη απφ ηνπο Γήκνπο ηελ
αλαγθαία πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ζηελ επηινγή ησλ έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ
ηνπηθήο θιίκαθαο θαη ζεκαζίαο».
Σέινο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε δηαηύπσζεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο πνπ ζα
ζηνρεύεη

ζηε

δηαζθάιηζε

ηεο

νηθνλνκηθήο

απηνηέιεηαο

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο
απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο.
ΑΠΟΦΑΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: Ωο πξνο ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο
κεηαξξχζκηζεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο Τ.Α. δηαηππψζεθαλ νη αθφινπζεο ζέζεηο:
(α) θνξνινγηθή απνθέληξσζε κε θνξνινγηθέο ειεπζεξίεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε
ηνπ πνιίηε θαη κε κεραληζκφ αλαδηαλνκήο γηα άξζε ησλ αληζνηήησλ.
(β) λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ θαη ηαπηφρξνλε επηζηξνθή εζφδσλ απφ θφξν δχζνπ,
βνζθνηφπσλ, πεηξειαηνεηδή θιπ
(γ) πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηεο κεηαξξχζκηζεο κε δηαζθαιηζκέλνπο πφξνπο θαη
πξνζσπηθφ.
(δ) απφδνζε ηνπ 10% απφ ηα έζνδα ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ
(ε) δξαζηηθή κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
(ζη) δεκηνπξγία

ελφο

λένπ

Αλαπηπμηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο

ηεο

Τ.Α.,

πνπ

ζα

ζπκπιεξψλεη ην ΔΣΠΑ θαη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε λέα γεληά
παξαθξαηεζέλησλ, ην ΠΓΔ, ηελ ΔΤΔΠ θαη ην Πξάζηλν Τακείν. Τν Πξφγξακκα απηφ
ζα παξέρεη ηδηαίηεξα ππνζηήξημε ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο δήκνπο.
(ε) ε κε κεηαθνξά ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηελ Τ.Α. φπσο είλαη ζήκεξα, αιιά ε κειέηε γηα ηελ
ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά
πξφηππα, αθνχ απηφο ν θφξνο ζεσξείηαη ν πιένλ δίθαηνο θφξνο.
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(ζ) νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ησλ Πξνκεζεηψλ
έρνπλ νπζηαζηηθά «κπινθάξεη», κε εκθαλή απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε. Τν πξφβιεκα πξέπεη λα επηιπζεί άκεζα.
(η)

ηέινο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Φφξνο Εχζνπ, Βνζθνηφπηα, ηέιε
παξαρσξεζηνχρσλ θιπ) αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο κε λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο (επηβάξπλζε κηζζνινγηθνχ θαη θνξνινγηθνχ θφζηνπο, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, κεηαθνξέο ππαιιήισλ, θνξνινγηθέο πξνθαηαβνιέο επί εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ΓΔΥΑ θιπ) νδεγνχλ ηνπο Γήκνπο ζε αδπλακία
ιεηηνπξγίαο.

4.

Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ
Δπί ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ δελ δηαηππψλνληαη εηδηθφηεξεο
παξαηεξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αληηκεησπίδεηαη κε επάξθεηα.

5.

Ο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
Ζ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Τ.Α. θαη ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο
παξέκβαζεο απηήο ζην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ γίγλεζζαη πξνυπνζέηεη :


Τελ επαλα-νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο Γηνίθεζεο
θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ΥΠΔΣ κε ηα
ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Τ.Α.



Τελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ πθηζηακέλνπ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ



Τελ πξνψζεζε ηεο πεξαηηέξσ νξγάλσζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ
Γήκσλ



Τελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα
θαη γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο πφξσλ.

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ
ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηνλ Γεκνθξαηηθφ Πξνγξακκαηηζκφ (Ν. 1622/1985,
άξζξα 70 έσο74).
Όζνλ αθνξά ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014 – 2020,
απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ δξάζεο κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο ζε
φια ηα Τνκεαθά θαη Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 δηο επξψ, ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί νπζηαζηηθά έλα «νξηδφληην» Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηεο Τ.Α. πνπ ζα
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ρξεκαηνδνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζέζε απηή
επηβεβαηψζεθε θαη απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο απφθαζεο ηνπ εηδηθνχ ζεκαηηθνχ
ζπλεδξίνπ ηνπ Βφινπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπκβνιή ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπηπμηαθνχ Σρεδηαζκνχ (ΠΔΑΣ). ην ζεκείν απηό
θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί όηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ
θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΑ ζηε
θαηεύζπλζε θαηνρύξσζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεξαξρήζεσλ πνπ ζέηεη ε
απηνδηνίθεζε Α’ βαζκνύ. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζίγεηαη από ην θείκελν ησλ
πξνηάζεσλ ην ζέκα ηεο απνζαθήληζεο ησλ ξόισλ ησλ δύν βαζκώλ
απηνδηνίθεζεο ζηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΠΑ, ζύκθσλα κε ην
πιαίζην πνπ ηίζεηαη από ην ύληαγκα αιιά θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Αλαγλσξίδεηαη ν θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ξφινο ησλ κηθξψλ νξεηλψλ θαη
λεζησηηθψλ Γήκσλ θαη ε εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε.
Πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ πόξνη από ηε ηερληθή
βνήζεηα ηνπ ΔΠΑ.
Τέινο ζεηηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά γηα δηεχξπλζε ηνπ ζεκεξηλνχ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ
ησλ Γήκσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηέινο ηεο Δλφηεηαο 5 (ζειίδα 34
ηνπ θεηκέλνπ), αλαθνξά πνπ ρξεηάδεηαη επί πιένλ αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε.
ΑΠΟΦΑΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ
αηηεκάησλ σο πξνο ην ΔΣΠΑ 2014 – 2020, επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Γήκνη,
ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ, πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ γηα
ηα έξγα θαη ηηο επελδχζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε γελλαία αχμεζε ηνπ ΠΓΔ θαη εηδηθή
«γξακκή» γηα ηνπο Γήκνπο.
ΖΜΔΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΠΗΖΜΑΝΔΩΝ:


Τνπηθή αλάπηπμε – λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία



Μεηαθνξά αθηλήησλ ζηνπο Γήκνπο



Γηεχξπλζε ξφινπ Γήκσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα – ζεζκνζέηεζε ηνπηθνχ
ζπκθψλνπ



Δηδηθφ πξφγξακκα λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ Γήκσλ (θαλνληζηηθφ πιαίζην,
ρξεκαηνδφηεζε, δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε)
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6.

Ζ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΩΝ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ
Γίλεηαη κία παξάζεζε ησλ «ζρεζηαθψλ εξγαιείσλ» κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία,
κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ δηαβαζκηδηθήο
ζπλεξγαζίαο. Πέξαλ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα πηζαλή βειηίσζε θάπνησλ απφ απηέο ηηο
λνκνζεηηθέο

πξνβιέςεηο,

δηαηππψλεηαη

ε

αλαγθαηφηεηα

λνκνζέηεζεο

κηθηψλ

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν ηα
νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ γεληθφηεξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ Κεληξηθήο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. Σν αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ
πξόηαζε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ.
Σα ελδεηθηηθά πεδία αλάπηπμεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνύζαλ λα
ηύρνπλ αλαιπηηθόηεξεο εμεηδίθεπζεο θπξίσο ζε όηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ
επηηξνπώλ ΚΔΓΔ θαη ΔΝΠΔ (ζεκείν γ) θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ (ζεκείν ε) πξνζεγγίδνληαο ηα πηζαλά αιιά θαη
αλαγθαία ζέκαηα γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη απηή ε ζπλεξγαζία.
Δηδηθόηεξα ην ζέκα ηεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 20142020 (ζεκείν δ) ρξήδεη πεξαηηέξσ νπζηαζηηθήο αλάιπζεο κηαο θαη άπηεηαη
ζεκάησλ όπσο απηά ηνπ δεκνθξαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ αιιά θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ησλ Γήκσλ.
Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο.

7.

ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
Ζ ΚΔΓΔ θαη έσο φηνπ ε Κπβέξλεζε θαηαζέζεη ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζή ηεο γηα ην
Δθινγηθφ Σχζηεκα, δελ ζπδεηά ηελ αιιαγή ηνπ πξηλ νινθιεξσζεί πξνεγνπκέλσο ν
δηάινγνο γηα ηε Μεηαξξχζκηζε.
ΑΠΟΦΑΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: Ζ ζέζε απηή επηβεβαηψζεθε θαη
απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο απφθαζεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βφινπ.
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ΑΝΑΓΚΑΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη ε ΚΔΓΔ
ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖΝ ΣΑ

1.

Αμηνιόγεζε όισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ησλ Γήκσλ
(αθόκε θαη εθείλσλ γηα ηα νπνία πθίζηαηαη έιιεηςε ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ).

2.

Πξνζδηνξηζκόο θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ Γήκσλ
θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ κε βάζε ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε.

3.

Γηαζθάιηζε όηη νη θαηεπζύλζεηο ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ επαλα-νξηνζέηεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
πνπ είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζε πεξηθεξεηαθό ή δεκνηηθό επίπεδν, ιακβάλνληαη
ππόςε ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ ΤΠΔ πνπ εμεηάδνπλ ηελ
αλαζεώξεζε ηνπ «Καιιηθξάηε».

4.

Γηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΔ κε ηα
ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο Σ.Α. πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη επαλα-νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηεο
Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη κεηαμύ Α’ θαη Β’ βαζκνύ
απηνδηνίθεζεο.

5.

Γηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ απινπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ
δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ.

6.

Γηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ άξζε ησλ θσιπκάησλ θαη
αζπκβηβάζησλ ησλ αηξεηώλ.

7.

Αμηνιόγεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ (ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ) ηεο ΣΑ θαηά θαηεγνξία κε
ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο έξεπλαο πεδίνπ.

8.

Γηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο πνπ ζα ζηνρεύεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

9.

Αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζύλζεσλ γηα ηε δηεύξπλζε ηνπ
ζεκεξηλνύ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ησλ Γήκσλ.
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