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ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα οριστική λύση για την παράταση του ΕΣΠΑ 2007-

2013 διεμήνυσε σε όλους τους τόνους ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος

Ηρακλείου  κ.  Βασίλης  Λαμπρινός στην  ομιλία  του  με  την  οποία  ξεκίνησε  η

επιμορφωτική  ημερίδα  της  ΚΕΔΕ  και  της  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  και

Αυτοδιοίκησης για  τους  Δημάρχους  και  Δημοτικούς  συμβούλους  της  Κρήτης  που

πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ατλαντίς του Ηρακλείου.

Όσον  αφορά  το  ΕΣΠΑ 2014-2020,  ο  Δήμαρχος  Ηρακλείου,  τόνισε  ότι  είναι

επιτακτική ανάγκη, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, επαρκούς συμμετοχής των

Δήμων και της μεγαλύτερης απορροφητικότητας των διαθέσιμων ποσών καθώς

οι  ευρωπαϊκοί  πόροι  αποτελούν  τη  σημαντικότερη,  αν  όχι  τη  μοναδική,  πηγή

χρηματοδότησης για τα έργα που υλοποιούνται στους Δήμους. 

Το ΕΣΠΑ επεσήμανε  ο κ. Λαμπρινός είναι εργαλείο και όχι ο σκοπός και στο

πλαίσιο  του  δημοκρατικού  αναπτυξιακού  προγραμματισμού  πρέπει  να  γίνει

σωστή αξιολόγηση των έργων ανάλογα με την προτεραιότητά τους.

Ως προς την τοπική εταιρικότητα – πεδίο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Δήμαρχος

υπογράμμισε  ότι,  δημιουργείται  σε  τοπική  κλίμακα,  ένας  δημόσιος  χώρος  της

κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας.  Με οφέλη για την

τοπική  οικονομική  ανάπτυξη,  δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  ανάπλαση  των

κοινωνικών  υποδομών,  συμβολή  στην  ανάπτυξη  μιας  ευρύτερης  κουλτούρας



εταιρικότητας, ενίσχυση της αντίληψης και της ικανότητας των πολιτών για ατομική

και συλλογική τους εμπλοκή στο διάλογο και τη διαπραγμάτευση. 

«Η  διαχείριση  του  νέου  ΕΣΠΑ ΣΕΣ  (2014-2020,  γενικώς,  αποτελεί  το  κρίσιμο

στοιχείο για την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια, γεγονός που

θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους για τη σωστότερη διαχείριση των κονδυλίων

και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, αυτή την τόσο κρίσιμη για την χώρα μας

περίοδο» κατέληξε ο Δήμαρχος.

Στ.Αρναουτάκης:  «Να  αποκεντρωθούν  αρμοδιότητες  και  πόροι  στην

Αυτοδιοίκηση»

Την  ανάγκη αποκέντρωσης  αρμοδιοτήτων  και  πόρων  σε  Περιφέρειες  και  Δήμους

επεσήμανε  ο  Περιφερειάρχης  Σταύρος  Αρναουτάκης σε  δηλώσεις  του  στη

συνάντηση Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων που οργάνωσε σήμερα η ΚΕΔΕ

στο Ηράκλειο. Ο Περιφερειάρχης παράλληλα επικρότησε την προσπάθεια της ΚΕΔΕ

για την επιμόρφωση των αιρετών προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι

ώστε  να  υπάρχει  ενημέρωση  στα  αιρετά  όργανα,  στου  δημάρχους  ,  στους

Περιφερειακούς-Δημοτικούς  Συμβούλους  για  την  τις  αλλαγές  στη  νέα

Προγραμματική  Περίοδο.  «Η  νέα  Προγραμματική  Περίοδος  είναι  εντελώς

διαφορετική  από  τις  προηγούμενες.  Η  άποψη  μου  είναι  ότι  μόνο  με  τέτοιες

συναντήσεις μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς από την πλευρά την

δική μας προσπαθούμε και σύντομα 370 στελέχη μας θα επιμορφωθούν σε διάφορα

θέματα   της  Αυτοδιοίκησης»  δήλωσε  ο  Περιφερειάρχης  Κρήτης  Σταύρος

Αρναουτάκης. 

Η  κεντρική  εξουσία,  πρόσθεσε  ο  Περιφερειάρχης,  «πρέπει  να  αποκεντρώσει  και

αρμοδιότητες  και  πόρους  γιατί  πολλές  φορές  μεταφέρει  μόνο αρμοδιότητες  χωρίς

πόρους,  ή  κάνει  περικοπές.  Ήδη έχουμε  περικοπές  της  τάξης  των 2 εκ.  ευρώ ως

Περιφέρεια, όπως επίσης και οι δήμοι έχουν αρκετές περικοπές όλα τα προηγούμενα

χρόνια που ξεπερνούν το 65% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Άρα όλα

αυτά  πρέπει  να  δούμε  πως  θα  αναπληρωθούν  με  άλλες  χρηματοδοτήσεις  γιατί  η

Αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στο πολίτη, στον άνθρωπο, και σε αυτή την κρίση έχει

συμβάλλει πάρα πολύ ώστε να κρατηθεί η κοινωνική δομή-συνοχή και των δήμων και

της Περιφέρειας».

        



  Γ.Πατούλης: Ο νέος στρατηγικός ρόλος των Δήμων

Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ  κ.  Γ.  Πατούλης  από  την  πλευρά  του  αναφέρθηκε   στα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός στη παρούσα συγκυρία όπου οι δήμοι, λόγω

αδυναμιών της κεντρικής διοίκησης καλούνται να αυτοσχεδιάσουν.

Ο Γ. Πατούλης επικέντρωσε την τοποθέτησή του στη νέα στρατηγική αντίληψη που

χρειάζεται  να  αναπτύξει  η  Πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση  αν  θέλει  να  έχει

πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του Κράτους αλλά και στο ΕΣΠΑ.

«Χρειάζεται  μια  ειρηνική  επανάσταση  στον  τρόπο  λειτουργίας  του  ίδιου  του

Κράτους,  του  οποίου  οι  Δήμοι  αποτελούν  βασικό  συστατικό  στοιχείο,  αλλά  και

ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη Μεταρρύθμιση αυτή η Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε ο Γ. Πατούλης, οφείλει να

αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους.

Την  ημερίδα  παρακολούθησαν  Δήμαρχοι  ,Αντιδήμαρχοι  και  Δημοτικοί  Σύμβουλοι

απ΄όλη την Κρήτη ενώ αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν 

-Τη  νέα  στρατηγική  αντίληψη  της  Πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  για  τη

μεταρρύθμιση  του  κράτους.

-Την  επιχειρησιακή  ετοιμότητα  των  δήμων  στη  νέα  προγραμματική  περίοδο.

-Την  τοπική  εταιρικότητα  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  και  των  ευρωπαϊκών

χρηματοδοτικών  εργαλείων.


