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Οικονομικά Ζητήματα 

- Απλοποίηση πλαισίου οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ (κατάρτιση και 
τήρηση του προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, 
Παρατηρητήριο Αυτοδιοίκησης κλπ) 

- Κατάργηση πολλαπλών και αλληλεπικαλυπτόμενων ελέγχων οικονομικής 
διαχείρισης των ΟΤΑ. Απλοποίηση σχετικού θεσμικού πλαισίου. 

- Τροποποίηση κριτηρίων κατανομής ΚΑΠ και ιδιαίτερα της ΣΑΤΑ. Ενίσχυση 
κριτηρίων ορεινότητας, νησιωτικότητας, έκτασης, αριθμού οικισμών.  

- Θέσπιση δυνατότητας επιβολής τέλους χρήσης υπεδάφους ή δημοτικών 
χώρων για εγκατάσταση υποδομών της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, αγωγών ΦΑ κλπ. 

- Θέσπιση δυνατότητας επιχορήγησης ανταποδοτικών υπηρεσιών ορεινών και 
νησιωτικών Δήμων (μικροί διάσπαρτοι οικισμοί με διάσπαρτες κατοικίες, 
μεγάλες αποστάσεις κλπ). 

- Επανακαθορισμός ειδικού τέλους λαϊκών αγορών και ποσοστού απόδοσής του 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

- Κατάργηση διάταξης περί υποχρεωτικής σφράγισης καταστημάτων για 
οφειλές προς ιδιώτες  (π.χ. προς ΑΕΠΙ). 

- Θεσμοθέτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ. 
- Απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Δήμων για τη συντήρηση των σχολικών 

κτηρίων. 
- Επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Γ.Γ.Α. για τις αναγκαίες βελτιώσεις 

προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι αθλητικές υποδομές που παραχωρήθηκαν 
από το κράτος στην αυτοδιοίκηση. 

- Δωρεάν παραχώρηση δημόσιας γης (Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, 
Υπουργείο Γεωργίας κλπ) προς την Τ.Α. για ανέγερση κοινωφελών κτηρίων  
που σχετίζονται ιδίως με αρμοδιότητες που της αποδόθηκαν από το κράτος 
(σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί κλπ) καθώς και για κατασκευή 
δημοτικών κτηρίων και υποδομών. 

- Ευνοϊκή τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος (ΦΟΠ, βιολογικοί καθαρισμοί, 
υδρογεωτρήσεις κλπ) και τεχνικών εργασιών (μετατοπίσεις-επεκτάσεις 
δικτύων κλπ) της ΔΕΗ προς τους Δήμους και ΔΕΥΑ.  

- Οι συνολικοί πόροι του Πράσινου Ταμείου να εξυπηρετούν τους 
καταστατικούς σκοπούς του και να διοχετεύονται με ισονομία προς την 
ελληνική περιφέρεια. 



- Κατάργηση ορίου κατανάλωσης καυσίμων δημοτικών οχημάτων και ιδίως 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

- Περιορισμός των προθεσμιών για υποβολή ενστάσεων σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. 

- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου και κατοχύρωση περιβαλλοντικών τελών για 
την τοπική ανάπτυξη (τέλη επί της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, από τη 
ΔΕΗ και άλλους παραγωγούς, τέλη λατομείων-μεταλλείων, τέλη υλοτομίας, 
τέλη κυνηγίου κλπ). Διεκδίκηση μη αποδοθέντων ποσών. 

- Μη προβολή από το Ελληνικό Δημόσιο δικαιωμάτων κυριότητας (άρθρο 37 
παρ. 9 Ν. 4235/14) και για τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις 
του ν. 994/79.  

- Μεταβίβαση χρήσης προς τους Δήμους των χερσαίων ζωνών που δεν 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των λιμανιών, με εξαίρεση τα Λιμενικά Ταμεία που 
ανήκουν σε Δήμους. 

- Να αποδοθούν στους Δήμους τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις που 
κατασκευάστηκαν σε παραχωρηθείσες δημοτικές εκτάσεις για στέγαση 
δημοσίων υπηρεσιών (ΔΟΥ, Νοσοκομεία, Ειρηνοδικεία κλπ) , είτε η δομή 
τους καταργήθηκε, είτε ανεστάλη η λειτουργία τους. 

- Μεταβίβαση κενών δημοσίων κτηρίων στην Τ.Α. 
 

Θεσμικά Ζητήματα 

- Αναθεώρηση αρμοδιοτήτων Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. 
Αγροτική Ανάπτυξη, Έγγειες βελτιώσεις, αδέσποτα ζώα, πολιτική-
αντιπλημμυρική προστασία κλπ). Λειτουργία και αρμοδιότητες 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

- Βελτίωση νομοθεσίας για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων (άρθρο 94 Ν. 
3852/10) και την Διοικητική Υποστήριξη των μικρομεσαίων Δήμων 
(ιδιαίτερα των ορεινών και νησιωτικών).  

- Διάκριση-Αποσαφήνιση εννοιών Ορεινός Δήμος / Ορεινή Περιοχή / Ορεινή-
Μειονεκτική Κοινότητα.  

- Θέσπιση κινήτρων για την πρόσληψη και παραμονή υπαλλήλων στους 
ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. 

- Προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού με διαφανείς αλλά ευέλικτες 
διαδικασίες, για τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Τ.Α.. Αποδέσμευση προσλήψεων ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

- Δυνατότητα στελέχωσης όλων των Δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού με Γενικό 
Γραμματέα και Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. 

- Κατηγοριοποίηση των προδιαγραφών για διάφορες αδειοδοτήσεις (παιδικές 
χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) και προσαρμογή τους στα τοπικά 
δεδομένα. 

- Αύξηση αριθμού Αντιδημάρχων με αντιμισθία. Αντίστοιχη αύξηση αριθμού 
ειδικών συνεργατών-συμβούλων. 

- Αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές. 
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου περί πειθαρχικών, αστικών και ποινικών 

ευθυνών των αιρετών. 
 



 

Ζητήματα ΕΣΠΑ 

- Οι πόροι που αφορούν την υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης, να 
εκχωρηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων, το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας στα 
ΠΕΠ. 

- Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία των 
συγχρηματοδοτούμενων προνοιακών δομών (Παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο 
σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΗΦΗ κλπ). 

-  Να ενισχυθούν οργανωτικά και οικονομικά τα Δίκτυα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης που συστήνονται και λειτουργούν με πρωτοβουλία και 
συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Να χρηματοδοτηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές Δήμων που 
πλήττονται από φτώχεια ή αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, με πόρους 
επιπλέον του ΠΕΠ και από τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα (τομεακά 
κλπ). 

- Τεχνική βοήθεια σε Δήμους για προετοιμασία και ωρίμανση έργων 
 

Ζητήματα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας 

- Θέσπιση ειδικών κινήτρων (αυξημένες ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας, 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ειδικά φορολογικά κίνητρα κλπ) σε 
παραμεθόριες περιοχές με διασυνοριακές διαβάσεις, που πλήττονται καίρια 
λόγω μετακινήσεων επιχειρήσεων και καταναλωτών στις γειτονικές χώρες. 

- Διασφάλιση ίσων παροχών προς τους πολίτες της ελληνικής περιφέρειας σε 
σχέση με αυτούς των μεγάλων αστικών κέντρων, στους τομείς των 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεοπτικό σήμα) και διαδικτύου. 

- Ίση μεταχείριση των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας με αυτούς των 
μεγάλων αστικών κέντρων ως προς την επιδότηση των συγκοινωνιών.  

- Ανταποδοτικά οφέλη από τη διέλευση Αγωγού ΦΑ ΤΑΡ.  
- Επίλυση θεσμικών προβλημάτων και αύξηση του χρόνου ΄΄Απευθείας 

παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού΄΄ από ένα έτος σε εξαετία με δυνατότητα 
ανανέωσης. 

- Να ισχυροποιηθεί ο γνωμοδοτικός μόνο ρόλος σήμερα της Τ.Α. στις 
περιπτώσεις παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες ή φορείς. 

- Απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας από το ΤΑΙΠΕΔ σε οποιονδήποτε 
τρίτο των ακινήτων, που είτε βρίσκονται στη χρήση των Δήμων, είτε αυτοί 
προτίθενται με αποδεδειγμένη βούληση να πάρουν τη χρήση προς αξιοποίησή 
τους. 

- Μη προβολή από το Ελληνικό Δημόσιο δικαιωμάτων κυριότητας (άρθρο 37 
παρ. 9 Ν. 4235/14) και για τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις 
του ν. 994/79.  



- Μεταβίβαση χρήσης προς τους Δήμους των χερσαίων ζωνών που δεν 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των λιμανιών, με εξαίρεση τα Λιμενικά Ταμεία που 
ανήκουν σε Δήμους. 

- Καθορισμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων από Επιτροπή, στην οποία θα 
συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και τοπικοί φορείς και όχι από 
το σημερινό Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). 

 

Ζητήματα Αγροτικής Ανάπτυξης 

- Κατάργηση εποπτείας ΤΟΕΒ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για τις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις σε 

περιοχές χαρακτηρισμένες ως <<γη υψηλής παραγωγικότητας >>. 
- Αναθεώρηση λειτουργίας ανταποκριτών ΟΓΑ 

 

Ζητήματα Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος 

- Επεξεργασία και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο προστατευόμενων περιοχών (ΚΥΑ ή ΠΔ για Εθνικά Πάρκα, 
περιοχές natura κλπ) – Συνεργασία κρατικών και αυτοδιοικητικών θεσμών και 
υπηρεσιών. 

- Να εξασφαλιστεί η οριζόντια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του συνόλου των 
Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων (πρώην ΓΠΣ) των Δήμων και να 
προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις για την υλοποίησή 
τους.  

- Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση των 
επικαιροποιημένων ΠΕΣΔΑ. 

- Οι συνολικοί πόροι του Πράσινου Ταμείου να εξυπηρετούν τους 
καταστατικούς σκοπούς του και να διοχετεύονται με ισονομία προς την 
ελληνική περιφέρεια. 

- Χρηματοδότηση μη δημόσιας δασοπονίας από το Πράσινο Ταμείο. 
- Απλοποίηση θεσμικού πλαισίου για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού. 
- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου και κατοχύρωση περιβαλλοντικών τελών για 

την τοπική ανάπτυξη (τέλη επί της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, από τη 
ΔΕΗ και άλλους παραγωγούς, τέλη λατομείων-μεταλλείων, τέλη υλοτομίας, 
τέλη κυνηγίου κλπ). Διεκδίκηση μη αποδοθέντων ποσών. 

 

Ζητήματα Πολιτικής Προστασίας 

- Απρόσκοπτη χρηματοδότηση έργων και δράσεων αντιπλημμυρικής 
προστασίας περιοχών με επαναλαμβανόμενες και εκτεταμένες καταστροφές 
όπως ο Έβρος, τα Τενάγη Φιλίππων κλπ. 

- Απρόσκοπτη χρηματοδότηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας. 
 


