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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινό μέτωπο ΚΕΔΕ -ΕΝΠΕ για τη διεκδίκηση ενός νέου θεσμικού
πλαισίου στη Τοπική Αυτοδιοίκηση όμοιου με αυτό που ισχύει σε όλη
την Ευρώπη

Τις κοινές θέσεις τους καθώς και τις κόκκινες γραμμές απέναντι στις αλλαγές
που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναθεώρησης του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσδιόρισαν τα Διοικητικά Συμβούλια
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, τα οποία πραγματοποίησαν σήμερα τη δεύτερη
κοινή συνεδρίασή τους στην Αθήνα.
Στη κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, οι δύο θεσμοί εκπέμπουν το μήνυμα
της ενότητας και της σταθερότητας και μέσα από μια δημιουργική συνεργασία
διεκδικούν όχι την πολιτική ανατροπή του «Καλλικράτη», αλλά την ουσιαστική
θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου που θα δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά
προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων
ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι, «η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη. Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες βρίσκουμε
την κοινή μας περπατησιά, συνεργαζόμαστε και ξεκαθαρίζουμε σε κάθε
κατεύθυνση ότι δε θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του θεσμού της
Αυτοδιοίκησης. Η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό των
τοπικών κοινωνιών και δεν πρόκειται να γίνει λάφυρο καμίας κυβέρνησης. Το
επόμενο διάστημα σε ειδικό θεματικό συνέδριο και στο τακτικό μας συνέδριο
διαμορφώνουμε και προσδιορίζουμε τις τελικές θέσεις και τις προτάσεις μας
συνολικά για τη μεταρρύθμιση. Δε θα δεχθούμε όλη αυτή η συζήτηση να
περιοριστεί στις αλλαγές του εκλογικού νόμου. Οι εχθροί δεν βρίσκονται εντός
της Αυτοδιοίκησης, αλλά έξω από αυτή. Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θα
αγωνιστούμε για την ενδυνάμωση του θεσμού».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε
ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενωμένη, δηλώνει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν
να τη μετατρέψει σε πεδίο πειραματισμού, και μεταφοράς των παθογενειών
και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κεντρικής διοίκησης και, τελικά, να

την απαξιώσει στα μάτια των πολιτών. Καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΑ
να ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά της και να αποκαλύψει την κρυφή ατζέντα που
έχει για τους ΟΤΑ».
Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε σαφές ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν λέει εξ
ορισμού «όχι» στη μεταρρύθμιση του καταστατικού της Χάρτη καθώς άλλωστε
η ίδια έχει επισημάνει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του». Πρόσθεσε
όμως ότι κάθε σχέδιο μεταρρύθμισης «πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις, τόσο για το κόστος της επιχειρούμενης
αλλαγής και από που θα καλυφθεί αυτό, όσο και για το προσωπικό που θα
απαιτηθεί για να την εφαρμόσει. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να
δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα ήδη υπάρχουν».
Η κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ολοκληρώθηκε με τη
διαμόρφωση κοινών θέσεων και πλαισίου διεκδίκησης.
Συγκεκριμένα:
-

Συγκροτείται μόνιμη επιτροπή ΚΕΔΕ -ΕΝΠΕ η οποία θα συνεργάζεται
για την ανάπτυξη κοινών θέσεων και δράσεων για την επίλυση
προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης

-

Καθιερώνεται ανά τρίμηνο κοινή
Συμβουλίων της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ.

-

Σε κλίμα ενότητας και συναντίληψης δήμαρχοι και περιφερειάρχες
απορρίπτουν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που επιχειρούν να φέρουν
την αυτοδιοίκηση προ τετελεσμένων, δηλώνουν ότι διαφωνούν στην
πολιτική ανατροπή του Καλλικράτη και ξεκαθαρίζουν ότι θεωρούν
αδιαπραγμάτευτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και
οικονομική, αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.

-

Τάσσονται υπέρ τη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με βάση όμως την
αρχή της εγγύτητας, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις βέλτιστες ευρωπαϊκές
πρακτικές και σύμφωνα με το Χάρτη της Τοπικής Δημοκρατίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

συνεδρίαση

των

Διοικητικών

Να σημειωθεί ότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο προσφυγής στα Ευρωπαϊκά
δικαστήρια και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε περίπτωση που
δρομολογηθούν μεταρρυθμίσεις που βάλλουν κατά της Αυτοδιοίκησης.

