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Περίληψη : Εσωτερικός Διάλογος Τοπικής Αυτοδιοίκησης                      
" Για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση " 

  Ύστερα από την αριθ' 278 και με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2008 έγγραφη 
Πρόσκληση του Προέδρου Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη Δημάρχου Ηρακλείου, 
συνήλθαν οι κ.κ. Δήμαρχοι του Νομού και τα Μέλη του Δ.Σ, της ΤΕΔΚ ,                             
την Τρίτη 23 / 09/ 2008 και ώρα 1.ΟΟμ.μ, στην αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ηρακλείου  με θέμα συζήτησης την πρόταση του Δ,Σ. της ΚΕΔΚΕ (αριθμ.. πρωτ. 
εγγράφου 4642/16/9/08) για έκφραση απόψεων επί της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 
βάση την δημοσιευμένη πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) επί των 
νέων ορίων των Δήμων. 

Α)   Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν οι κ,κ. μέλη του Δ.Σ. 

1. Αρμουτάκης 
2. Γιαννόπουλος 
3. Ζαχαριουδάκης 
4. Θεοδωράκης 
5. Καραντινός 
6. Λαδωμένος 
7. Λυδατάκη 
8. Μαρκογιαννάκης 
9. Μπολάκης 

 

10. Οικονομάκης 
11. Παπαδάκης 
12. Στειακάκης 
13. Χατζάκης 
14. Χονδράκης 

Γεώργιος Δήμαρχος Δήμου Μοιρών 
Χαράλαμπος Δήμαρχος Δήμου Αρκαλοχωρίου 
Ιωάννης Δήμαρχος  Δήμου Ζαρού 
Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Τυμπακίου 
Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου 
Εμμανουήλ Δήμαρχος   Δήμου        Θραψανού 
Καλλιόπη Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ν.Καζαντζάκη 
Γεώργιος Δήμαρχος    Δήμου        Γαζίου 
Αριστείδης Δήμαρχος    Δήμου        Παλιανής 
Φανούρης Δήμαρχος    Δήμου        Ρούβα 
Τίτος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Γαζιού 
Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Γοργολαϊνη 
Γιάννης Δήμαρχος    Δήμου        Κοφινά 
Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου 

Β) Και όλοι οι 26 κ.κ. Δήμαρχοι του Νομού Ηρακλείου 

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.κ. 

Ι. Βασιλάκης Εμμανουήλ   Δημ. Σύμβουλος Δήμου Χερσονήσου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.- ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 

 

 



 Στην συνεδρίαση μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού τοποθετήθηκαν 
αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι Δήμαρχοι του Νομού. 

Αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 

1. Η μεταρρύθμιση του κράτους δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, αλλά αποτελεί, το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της χώρας από την 
πορεία του οποίου θα εξαρτηθεί το μέλλον του τόπου μας για πολλά χρόνια. Ως 
εκ τούτου θα αποτελούσε σοβαρό λάθος και υποβάθμιση 
των εκπροσώπων της να προσανατολιστούν μόνο σε διάλογο επί των 
Διοικητικών ορίων και του αριθμού των Νέων Δήμων. Εκείνο που εμείς 
προτείνουμε  είναι να διασφαλιστεί,  η «καθολικότητα »   στην   εφαρμογή   της   
μεταρρύθμισης   για όλο το Διοικητικό σύστημα της χώρας και μέσα από αυτήν 
να αναδειχθεί και να διασφαλιστεί ο ενισχυμένος σύγχρονος ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή, Αυτοδιοίκηση, που 
αποτελεί βασικό κύτταρο της Δημοκρατίας και σημαντική συνιστώσα του όλου 
Διοικητικού μας συστήματος. 

2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Ηρακλείου με την απόφαση της Γενικής 
της Συνέλευσης στις 10 Ιουνίου, έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις της και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΚΈ. Ο διάλογος θα είχε ουσία 
μόνο αν είχαμε τελικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, 
από την πλευρά της Κυβέρνησης.  Η πολιτεία δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει 
εκφραστεί σε κανένα επίπεδο προς αυτή τη κατεύθυνση. Αντίθετα με τις 
ψηφισθείσες διατάξεις του νόμου ¨Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις¨, καταλύει στην πράξη το Αυτοδιοίκητο και 
την Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 

3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ και η Ολομέλεια των Δημάρχων του Νομού 
Ηρακλείου με την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή τους δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι 
για να υπάρξει αποτελεσματική Διοικητική Μεταρρύθμιση πρέπει να 
διασφαλίζονται  οι παρακάτω βασικές  προϋποθέσεις : 

Α) Κεντρική Διοίκηση με ενισχυμένες επιτελικές δομές στη κατεύθυνση του 
«κράτους Στρατηγείου» που αποσυγκεντρώνει αρμοδιότητες και πόρους σε 
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και στηρίζει την Αυτοδιοίκηση για την 
ανάληψη της εφαρμογής των Εθνικών Δημόσιων Πολιτικών και τη διοίκηση 
των τοπικών υποθέσεων. 
Β) Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αιρετά όργανα (Περιφερειάρχης-
Περιφερειακό Συμβούλιο), σημαντικούς πόρους, και μέσα και διευρυμένες 
αρμοδιότητες. 
Γ) Ισχυροί Δήμοι ικανοί να ανταποκριθούν πολύ πιο αποτελεσματικά από τους 
σημερινούς στις καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις της ¨κοινωνίας των 
πολιτών¨ με διευρυμένες αρμοδιότητες στους τομείς της Παιδείας, της υγείας 
και της απασχόλησης. Δήμοι  που θα μπορούν να λειτουργούν ως πυλώνες και 
εγγυητές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, στο έντονα ανταγωνιστικό 
σημερινό περιβάλλον και με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς της διαφάνειας, 
της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου. 
 
 
 
 



Δ)     Πλήρης αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο εξουσίας. 
Ε)     Επανακαθορισμός του συστήματος των πόρων μεταξύ Κεντρικής  
         Εξουσίας  και Αυτοδιοίκησης. 
Ζ)  Σύνταξη και εφαρμογή ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Υποστήριξης των Νέων ΟΤΑ και των Περιφερειών, που θα 
χρηματοδοτείται από ανεξάρτητους πόρους (όχι από ΚΑΠ) και θα 
αξιοποιεί συμπληρωματικά τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ. 

ΣΤ)  Πολιτική και κοινωνική συναίνεση για την εφαρμογή της διοικητικής  
                  μεταρρύθμισης. 

 

4.   Αποφασίζει σε επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την 
Ολομέλεια των Δημάρχων του Νομού να συζητήσουν μόνο για τη μελέτη του 
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρεται στο Σύστημα 
Διακυβέρνησης, την Οργανωτική Αναδιάρθρωση και την Λειτουργική 
Αναβάθμιση των Νέων Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

Αποφασίστηκαν και Υπογράφονται 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ         ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ          Ακ. Υπογραφ. 
Δήμαρχος Ηρακλείου     Δήμαρχος Ν. Αλικαρνασσού 

 


