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Μεταρρύθμιση	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	

		

	

Για	 τη	 Συμμαχία	 Πολιτών	 οι	 κύριες	 παράμετροι	 που	 πρέπει	 να	 ληφθούν	 υπόψη	 στη	
μεταρρύθμιση	πρέπει	να	είναι:	

• Βελτίωση	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	προς	τους	πολίτες.		
• Βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	των	πολιτών.		
• Μείωση	του	οικονομικού	κόστους	που	καταβάλλουν	οι	πολίτες	είτε	άμεσα	είτε	

έμμεσα.		
• Ομοιομορφία	στις	παρεχόμενες	υπηρεσίες	ανεξάρτητα	του	τόπου	διαμονής	των	

πολιτών.		
• Δημιουργία	σύγχρονων	Οργανισμών	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	σε	μέγεθος,	αριθμό	

και	 αποκεντρωμένες	 αρμοδιότητες	 που	 να	 εξασφαλίζει	 από	 τη	 μια	 την	
ουσιαστική	παρέμβαση	στις	λειτουργίες	ουσιαστικής	αποκέντρωσης	και	από	την	
άλλη	την	βιωσιμότητα	των	Οργανισμών	αυτών.		

• Προώθηση	 της	 τηλε-ιατρικής	 μέσα	 από	 την	 οποία	 θα	 καλυφθούν	
απομακρυσμένες	κοινότητες	και	κατ'	επέκταση	θα	μειώσουν	το	κόστος	τόσο	για	
το	κράτος	όσο	και	για	τους	πολίτες.		

• Προώθηση	 της	ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης	καλύπτοντας	όλα	 τα	επίπεδα	 των	
αναγκών	 των	 πολιτών	 αποσυμφορίζοντας	 τη	 δημόσια	 υπηρεσία	 και	
εξοικονομώντας	χρήματα	τόσο	για	το	κράτος	όσο	και	για	τους	πολίτες		

		

Η	κατάσταση	των	Αρχών	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	(ΑΤΑ),	καταδεικνύει	ότι	πρέπει	να	γίνουν	
ριζικές	 αλλαγές.	 Η	 εικόνα	 θα	 ήταν	 πιο	 ολοκληρωμένη	 εάν	 είχαμε	 ενώπιον	 μας	 και	 τους	
ισολογισμούς	 των	 ΑΤΑ	 και	 κύρια	 των	 Δήμων.	 Δεν	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 στόχος	 της	
μεταρρύθμισης	 η	 λύση	 των	 οικονομικών	 προβλημάτων	 των	 ΑΤΑ	 με	 τη	 μεταφορά	 του	
κόστους	στους	πολίτες.	Ούτε	θα	πρέπει	να	στοχεύει	στη	μεταφορά	εσόδων	του	κράτους	προς	
τις	ΑΤΑ	η	αναπλήρωση	των	οποίων	θα	γίνει	πάλι	από	τους	πολίτες.	

	

Θέση	 της	 Συμμαχίας	 Πολιτών	 είναι	 ότι,	 όταν	 υπάρχει	 πολιτική	 βούληση	 μπορούμε	 να	
λάβουμε	 τα	αναγκαία	μέτρα	 χωρίς	 να	 χρειάζεται	 να	μας	 επιβληθούν	 λύσεις	 από	 τρίτους	
όπως	η	Τρόϊκα.	
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Θεωρούμε	το	πολιτικό	πλαίσιο	συζήτησης	όπως	αυτό	εκφράζεται	μέσα	από	την	πρόταση	του	
Υπουργείου	 Εσωτερικών	 δεν	 θα	 λύση	 το	 πρόβλημα	 και	 ούτε	 και	 θα	 οδηγήσει	 στη	
μεταρρύθμιση	που	θα	καταστήσει	βιώσιμες	τις	ΑΤΑ.	Για	άλλη	μια	φορά	χρυσοπληρώσαμε	
ξένους	εμπειρογνώμονες	για	να	κάνουν	μελέτες	και	τελικά	τους	υποβάλλουμε	τι	να	πουν,	με	
βάση	μικροκομματικές	σκοπιμότητες.		

Η	αρχική	μελέτη	των	Βρετανών	για	την	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	παρά	τις	αδυναμίες	που	είχε,	
κατέληγε	 στη	 μείωση	 του	 αριθμού	 των	 Δήμων	 για	 να	 καταστούν	 βιώσιμοι.	 Τελικά	
εισηγήθηκαν	να	δημιουργήσουμε	επιπλέον	πέντε	υπερ-δήμους	έτσι	ώστε	να	υπάρχουν	τρεις	
αρχές	που	θα	προφέρουν	υπηρεσίες:	οι	δήμοι,	οι	πέντε	υπερ-δήμοι	και	οι	έπαρχοι.	Αυτό	δεν	
θα	μειώσει	κατά	την	άποψη	μας	ούτε	το	κόστος	ούτε	τη	γραφειοκρατία.	Αντίθετα	θα	αυξήσει	
τόσο	 τις	 δαπάνες	 και	 το	 κόστος	 όσο	 και	 τη	 γραφειοκρατία.		
		
Με	τη	δημιουργία	του	δευτεροβάθμιου	οργάνου,	μας	δημιουργείται	μια	απορία:	Γιατί	να	
μην	μεταφερθούν	όλες	αυτές	 οι	 νέες	 υπηρεσίες	 στις	 υφιστάμενες	 επαρχιακές	 διοικήσεις	
αφού	 αυτές	 θα	 διατηρηθούν	 έτσι	 κι	 αλλιώς;	 Ποιος	 ο	 λόγος	 της	 δημιουργίας	 ενός	
γραφειοκρατικού	και	απρόσιτου	μηχανισμού	ο	οποίος	σε	καμία	περίπτωση	μέχρι	σήμερα	
δεν	απέδειξε	μέσα	από	μια	μελέτη	ότι	πράγματι	θα	μειώσει	το	κόστος	και	όχι	να	το	αυξήσει.	

Ως	Συμμαχία	Πολιτών	έχουμε	την	πεποίθηση	ότι	η	μελέτη	των	 ιταλών	εμπειρογνωμόνων,	
στους	οποίους	η	Ένωση	Δήμων	είχε	αναθέσει	τη	διεξαγωγή	μελέτης	για	την	μεταρρύθμιση	
της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης,	κινείται	προς	την	ορθή	κατεύθυνση	και	επιπλέον	μέσα	από	την	
ανάλυση	συγκεκριμένης	φόρμουλας	οδηγεί	σε	μια	πιο	ελπιδοφόρα	μεταρρύθμιση.		

Περαιτέρω	 θεωρούμε	 το	 σημείωμα	 με	 τις	 εισηγήσεις	 για	 την	 μεταρρύθμιση	 της	 Τοπικής	
Αυτοδιοίκησης	της	Ένωσης	Κοινοτήτων	Κύπρου	ότι	καλύπτει	το	πλαίσιο	μέσα	από	το	οποίο	
θα	πρέπει	η	μεταρρύθμιση	να	προωθηθεί	και	να	υλοποιηθεί	εν	τέλει.	

Θέση	μας	είναι	ότι	η	μεταρρύθμιση	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίσει	
διαφορετικά	της	ΑΤΑ	των	αστικών	περιοχών	από	αυτές	των	αγροτικών	περιοχών.	

Η	μεταρρύθμιση	στις	αστικές	περιοχές	θα	πρέπει	να	στοχεύει,	πέρα	από	τη	βελτίωση	της	
ποιότητας	 ζωής	 των	πολιτών	και	 την	παροχή	υπηρεσιών	με	 το	 χαμηλότερο	κόστος	στους	
πολίτες,	στον	εξορθολογισμό	τόσο	της	δομής	όσο	και	των	οικονομικών	των	Δήμων.	

Η	μεταρρύθμιση	στις	αγροτικές	περιοχές	θα	πρέπει	να	στοχεύει	στη	δημιουργία	συνθηκών	
ανάπτυξης,	στην	καταπολέμηση	της	αστυφιλίας	και	στον	εξορθολογισμό	της	δομής	και	των	
οικονομικών	των	κοινοτήτων.	

Τέλος,	σημειώνουμε	ότι	θα	πρέπει	να	ληφθεί	σοβαρά	υπόψη	ότι	το	μεγαλύτερο	πρόβλημα	
όσον	 αφορά	 το	 οικονομικό	 σκέλος	 για	 τις	 ΑΤΑ	 παρουσιάζεται	 στους	 Δήμους	 και	 ότι	 οι	
Κοινότητες	 δεν	 αντιμετωπίζουν	 τόσο	 σοβαρά	 οικονομικά	 προβλήματα	 και	 εκεί	 και	 όπου	
αυτά	παρουσιάζονται	είναι	κατά	πολύ	πιο	εύκολη	η	διαχείριση	τους.	
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Η	 πρόταση	 της	 Συμμαχίας	 Πολιτών	 εδράζεται	 στην	 διασφάλιση	 των	 αρχών	 της	
επικουρικότητας,	 της	 εγγύτητας,	 της	 συμμετοχικής	 δημοκρατίας	 αρχών	 που	
περιλαμβάνονται	 στον	 Χάρτη	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 της	 Ε.Ε.	 για	 την	 καλύτερη	 και	
οικονομικότερη	εξυπηρέτηση	των	πολιτών.	

Οι	εισηγήσεις	μας	για	την	μεταρρύθμιση	είναι	οι	ακόλουθες:	

1.	Αστικές	Περιοχές	-	Δήμοι:	

Θεωρούμε	 επιτακτική	 ανάγκη	 τη	 συγχώνευση	 των	 Δήμων	 για	 να	 μπορέσουν	 να	
αντεπεξέλθουν	τόσο	στις	οικονομικές	τους	υποχρεώσεις	όσο	και	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	
των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	που	προσφέρουν	στους	πολίτες.	Ούτε	γεωγραφικά,	ούτε	και	
πληθυσμιακά	δικαιολογείται	η	ύπαρξη	τόσο	μεγάλου	αριθμού	Δήμων.	

Με	το	μέτρο	αυτό	επιτυγχάνεται:		

• Ενοποίηση	των	υπηρεσιών	με	την	ανάλογη	εξοικονόμηση	εξόδων	που	μπορεί	να	
οδηγήσει	στη	μείωση	των	τελών	στους	πολίτες.		

• Ενοποίηση	των	υποχρεώσεων	και	των	στοιχείων	ενεργητικού	των	Δήμων	που	θα	
δώσει	τη	δυνατότητα	καλύτερης	διαχείρισης	και	αξιοποίησης	τους.		

• Βελτίωση	και	ομοιομορφία	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	στους	πολίτες.		
		

Επιπρόσθετα	η	μεταρρύθμιση	θα	πρέπει	να	καλύπτει	τα	πιο	κάτω:		

• Απλοποίηση	των	συναλλαγών	των	πολιτών	με	τους	Δήμους	που	να	συμβαδίζει	με	
τους	 σχεδιασμούς	 για	 εκσυγχρονισμό	 της	 Δημόσιας	 Υπηρεσίας	 και	 της	
ηλεκτρονικής	 διακυβέρνησης.	 Μέσω	 αυτής	 της	 διαδικασίας	 θα	 μπορεί	 το	
κεντρικό	 Κράτος	 να	 παραχωρήσει	 υπηρεσίες	 στους	 Δήμους	 συμβάλλοντας	
παράλληλα	στην	αποκέντρωση.		

• Αντιπροσώπευση	 μέσω	 της	 εκλογικής	 διαδικασίας	 όλων	 των	 δημοτικών	
διαμερισμάτων	 στα	 Δημοτικά	 Συμβούλια,	 ενισχύοντας	 την	 αρχή	 της	
συμμετοχικής	δημοκρατίας.		

• Δημιουργία	Κέντρων	Εξυπηρέτησης	Πολιτών	μέσω	των	οποίων	να	προσφέρονται	
όλες	οι	δημοτικές	υπηρεσίες.		

• Διαφάνεια	στους	λογαριασμούς	των	Δήμων.	Τα	προεκλογικά	προγράμματα	των	
υποψήφιων	 Δημάρχων	 και	Ομάδων	 να	 υποστηρίζονται	 από	 προϋπολογισμούς	
για	τη	διάρκεια	της	θητείας	που	διεκδικούν.		

• Ενοποίηση	του	λογισμικού	που	χρησιμοποιούν	όλοι	οι	Δήμοι	μέσα	από	το	οποίο	
θα	γίνεται	πιο	ορθή	διαχείριση	των	υπηρεσιών	και	των	δεδομένων	τους	καθώς	
επίσης	 θα	 παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 στην	 Ελεγκτική	 Υπηρεσία	 και	 τον	 Γενικό	
Λογιστή	 του	 Κράτους	 να	 έχει	 άμεση	 και	 απρόσκοπτη	 πρόσβαση	 σε	 αυτά	 τα	
δεδομένα.	Η	διαδικασία	αυτή	θα	προωθήσει	 τα	μέγιστα	στην	προσπάθεια	για	
διαφάνεια	και	έλεγχο	των	ΑΤΑ	από	το	Κράτος.		
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• Στα	πλαίσια	της	διαφάνειας	και	της	καταπολέμησης	της	διαπλοκής	θα	πρέπει	να	
καθοριστεί	 και	 να	 θεσμοθετηθεί	 μέγιστο	 όριο	 θητειών	 των	 εκλεγμένων	
εκπροσώπων	αλλά	και	η	εναλλαξιμότητα	των	Δημοτικών	Υπαλλήλων.		

• Στα	πλαίσια	της	ενίσχυσης	και	της	προώθησης	της	συμμετοχικής	δημοκρατίας	θα	
πρέπει	να	καθοριστεί	και	να	θεσμοθετηθεί	διαδικασία	δημόσιας	διαβούλευσης	
με	τους	πολίτες	η	οποία	να	καλύπτει	όλα	τα	δημοτικά	διαμερίσματα	και	η	οποία	
να	πραγματοποιείται	ανά	6μηνο	δίνοντας	τη	δυνατότητα	στους	πολίτες	τόσο	στη	
συμμετοχή	 στη	 διαδικασία	 λήψης	 αποφάσεων	 όσο	 και	 στην	 διαδικασία	
αξιολόγησης	της	προόδου	των	αποφάσεων	που	έχουν	ληφθεί.		

• Κατοχύρωση	 του	 Ανακλητού	 για	 τους	 Δημάρχους.	 Οι	 πολίτες	 θα	 έχουν	 το	
δικαίωμα	να	ανακαλούν	με	δημοκρατικές	διαδικασίες	τους	Δημάρχους	τους	ανά	
πάσα	 στιγμή	 εάν	 δεν	 τηρηθούν	 οι	 προεκλογικές	 τους	 δεσμεύσεις	 ή	 για	
οποιοδήποτε	λόγο	κρίνουν	οι	πολίτες	ότι	αυτό	είναι	απαραίτητο.		

		

Προφανώς	οι	πιο	πάνω	αλλαγές	θα	δημιουργήσουν	πλεονασμό	υπαλλήλων.	Αν	και	αρκετοί	
Δήμοι	έχουν	ήδη	προχωρήσει	στη	διαδικασία	αναδιάρθρωσης	στον	τομέα	του	ανθρώπινου	
δυναμικού	 τους	 εντούτοις,	 το	Κράτος	θα	πρέπει	 να	αναλάβει	 τη	στήριξη	 των	Δήμων	είτε	
μέσω	σχεδίων	πρόωρης	αφυπηρέτησης	είτε	με	την	απορρόφηση	τους	στη	Δημόσια	Υπηρεσία	
των	υπαλλήλων	αυτών.		

Τα	μέτρα	αυτά	θα	έπρεπε	ήδη	από	χρόνια	να	είχαν	ληφθεί.	Η	δυσκινησία	και	η	έλλειψη	
πολιτικής	 βούλησης	 οδήγησε	 το	 Κράτος	 αντιμέτωπο	 με	 την	 πιθανότητα	 πτώχευσης	 των	
Δήμων	 και	 τα	 αλυσιδωτά	 κοινωνικά,	 οικονομικά	 και	 πρακτικά	 προβλήματα	 που	 θα	
προκύψουν	μέσα	από	μια	τέτοια	αρνητική	εξέλιξη.	Σε	μια	τέτοια	περίπτωση	θα	πρέπει	να	
αναλάβει	τις	υποχρεώσεις	τους	όπως	επίσης	θα	έχει	να	επιλύσει	και	το	πρόβλημα	από	τους	
εκατοντάδες	Δημοτικούς	Υπαλλήλους	οι	οποίοι	θα	μείνουν	χωρίς	δουλειά.	

	

2.	Αγροτικές	Περιοχές	-	Κοινότητες:	

Ο	 μεγάλος	 αριθμός	 Τοπικών	 Αρχών	 στις	 Αγροτικές	 Περιοχές	 καταδεικνύει	 τον	
κατακερματισμό	 των	 πόρων	 που	 έχει	 την	 αδυναμία	 προσφοράς	 αξιοπρεπών	 υπηρεσιών	
προς	τους	κατοίκους	τους	αντάξιων	αυτών	που	έχουν	οι	κάτοικοι	των	Αστικών	Περιοχών.	Η	
αδυναμία	αυτή	οδηγεί	στη	μείωση	των	κατοίκων	και	στην	αύξηση	του	προβλήματος.	

Η	σημερινή	κατάσταση	όπως	έχει	εξελιχθεί	μέσα	από	την	οικονομική	κρίση	δίνει	στο	Κράτος	
τη	δυνατότητα	να	λάβει	μέτρα	που	θα	φέρουν	ανάπτυξη	στις	Αγροτικές	Περιοχές.	
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Σε	γενικές	γραμμές	οι	εισηγήσεις	μας	για	τις	Αγροτικές	Περιοχές	είναι:		

• Συμπλεγματοποίηση	Κοινοτήτων	με	Δήμους	ώστε	να	δημιουργηθούν	Δήμοι	με	
ικανοποιητικό	 αριθμό	 κατοίκων.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 διασφαλίζεται	 η	
βιωσιμότητα	των	Δήμων.		

• Ενοποίηση	των	υπηρεσιών	με	την	ανάλογη	εξοικονόμηση	εξόδων	που	μπορεί	να	
οδηγήσει	στη	μείωση	των	τελών	στους	πολίτες	και	περαιτέρω	για	να	επιτευχθεί	
παροχή	βελτιωμένων	και	ποιοτικών	υπηρεσιών	στους	πολίτες.		

• Το	 νέο	 πλαίσιο	 να	 προνοεί	 και	 να	 στηριχθεί	 στη	 θεσμοθετημένη	
συμπλεγματοποίηση	 υπηρεσιών	 η	 οποία	 να	 διασφαλίζει	 την	 οντότητα	 των	
υφιστάμενων	 κοινοτήτων	 στη	 βάση	 των	 αρχών	 της	 επικουρικότητας,	 της	
εγγύτητας,	 της	 συμμετοχικής	 δημοκρατίας,	 αρχών	 που	 περιλαμβάνονται	 στον	
Χάρτη	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	της	Ε.Ε..		

• Το	 νέο	 θεσμικό	 πλαίσιο	 θα	 πρέπει	 να	 αναβαθμίζει	 τις	 εξουσίες	 και	 τις	
αρμοδιότητες	 των	 Τοπικών	 Αρχών	 με	 την	 αποκέντρωση	 εξουσιών	 οι	 οποίες	
σήμερα	ασκούνται	από	το	Κεντρικό	Κράτος.	Η	άσκηση	των	εξουσιών	αυτών	μέσα	
από	 Συμπλέγματα	 Υπηρεσιών	 θα	 διασφαλίσει	 την	 παροχή	 αναβαθμισμένων	
υπηρεσιών	προς	τον	πολίτη	με	το	χαμηλότερο	κόστος	και	στον	ελάχιστο	δυνατόν	
χρόνο.		

• Με	το	νέο	θεσμικό	πλαίσιο	θα	πρέπει	να	ρυθμίζεται	η	σύσταση	και	λειτουργία	
των	 Κοινοτήτων	 ως	 τοπικών	 αρχών	 και	 να	 δίνεται	 σε	 αυτές	 η	 δυνατότητα	
σύστασης	 θεσμοθετημένων	 συμπλεγμάτων	 υπηρεσιών,	 που	 θα	 λειτουργούν	
δυνάμει	του	νέου	Νόμου,	με	στόχο	την	ενίσχυση	και	την	υποστήριξη	των	τοπικών	
αρχών	στην	άσκηση	των	δραστηριοτήτων	τους.		

• Αξιοποίηση	 των	 πλεονεκτημάτων	 που	 έχει	 η	 κάθε	 κοινότητα	 ξεχωριστά	 προς	
ώφελος	του	Συμπλέγματος	και	κατ'	επέκταση	των	πολιτών.	

• Αντιπροσώπευση	όλων	των	κοινοτήτων	στο	Συμβούλιο	του	Συμπλέγματος	μέσω	
εκλογικής	διαδικασίας	η	οποία	θα	προβλέπεται	από	το	νέο	θεσμικό	πλαίσιο	και	
θα	διασφαλίζει	την	εκπροσώπευση	όλων	των	συμβαλλόμενων	κοινοτήτων.	

• Καθορισμός	 μέγιστου	 ορίου	 θητείας	 των	 εκλεγμένων	 Δημάρχων,	 Κοινοταρχών	
και	Συμβούλων.	

• Διαφάνεια	 στους	 λογαριασμούς	 των	 Δήμων,	 των	 Κοινοτήτων	 και	 των	
Συμπλεγμάτων,	 αντίστοιχη	 με	 την	 εισήγηση	 μας	 που	 αφορά	 στις	 Αστικές	
Περιοχές.				

• Κατοχύρωση	του	ανακλητού	για	τους	Δημάρχους	και	τους	Κοινοτάρχες	όπως	και	
στην	περίπτωση	των	Αστικών	Περιοχών.	

• Ενοποίηση	του	λογισμικού	που	χρησιμοποιούν	όλοι	οι	Δήμοι	και	οι	Κοινότητες	
καθώς	 επίσης	 και	 τα	 Συμπλέγματα	 που	 θα	 δημιουργηθούν	 αντίστοιχη	 με	 την	
εισήγηση	μας	που	αφορά	στις	Αστικές	Περιοχές.	

• Προώθηση	 της	 τηλε-ιατρικής	 μέσα	 από	 την	 οποία	 θα	 καλυφθούν	
απομακρυσμένες	κοινότητες	και	κατ'	επέκταση	θα	μειώσουν	το	κόστος	τόσο	για	
το	κράτος	όσο	και	για	τους	πολίτες.	
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Η	 μεταρρύθμιση	 δεν	 μπορεί	 να	 περιλαμβάνει	 μόνο	 την	 ενοποίηση	 των	 κοινοτήτων	 σε	
μεγαλύτερους	Αγροτικούς	Δήμους	ή	Συμπλέγματα,	η	οποία	είναι	απαραίτητη.	

Θα	πρέπει	παράλληλα	να	δοθούν	κίνητρα	στις	Αγροτικές	Περιοχές	που	θα	οδηγήσουν	στην	
αύξηση	 τόσο	 των	 κατοίκων	 και	 της	 οικονομικής	 δραστηριότητας,	 όσο	 και	 στην	
καταπολέμηση	της	ανεργίας	και	της	υποαπασχόλησης.	

Εισηγούμαστε,	 το	 Υπουργείο	 Εσωτερικών	 σε	 συνεργασία	 με	 άλλα	 Υπουργεία	 όπως	 το	
Υπουργείο	 Γεωργίας,	 Φυσικών	 Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος,	 το	 Υπουργείο	 Εμπορίου,	
Ενέργειας	και	Τουρισμού,	το	Υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	το	Υπουργείο	
Υγείας	 και	 το	 Υπουργείο	 Οικονομικών	 να	 ετοιμάσουν	 σχέδια	 κινήτρων	 για	 τις	 Αγροτικές	
Περιοχές	που	θα	περιλαμβάνουν	ανάμεσα	σε	άλλα,	τα	ακόλουθα	μέτρα:	

• Ενθάρρυνση	 δημιουργίας	 Μικρομεσαίων	 Επιχειρήσεων	 οι	 οποίες	 θα	
δραστηριοποιηθούν	 σε	 νέους	 τομείς	 που	 έχουν	 σχέση	 με	 τη	 γεωργία	 και	 την	
κτηνοτροφία	αλλά	και	σε	τομείς	οι	οποίοι	θα	επιφέρουν	ανάπτυξη.	Στα	κίνητρα	
που	θα	δοθούν	θα	μπορούσαν	να	περιλαμβάνονται	και	τα	ακόλουθα:	
o	 	 	 Χρηματοδότηση	 για	 την	 πρόσληψη	 ανέργων	 μέσα	 από	 τα	 σχέδια	 του	

Υπουργείου	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων.	
o			Βοήθεια	στη	διεκδίκηση	ευρωπαϊκών	κονδυλίων	για	τη	χρηματοδότηση	των	

στοιχείων	ενεργητικού	και	κεφαλαίου	κίνησης	των	ΜμΕ.	
o	 	 	 Επιστροφή	 φόρων	 όπως	 ο	 Φόρος	 Προστιθέμενης	 Αξίας	 για	 εκείνες	 τις	

επιχειρήσεις	 που	 επιτυγχάνουν	 μέσω	 της	 δραστηριότητας	 τους	 οικονομική	
ανάπτυξη.	

o			Προώθηση	και	ενίσχυση	νέων	επιστημόνων	και	ανέργων	για	την	ενασχόληση	
τους	σε	τομείς	Πράσινης	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης.		

• Κίνητρα	για	εγκατάσταση	Φωτοβολταϊκών	Συστημάτων	(ΦΣ).																										Στους	
Αγροτικούς	Δήμους	και	στα	Συμπλέγματα	Κοινοτήτων	που	θα	δημιουργηθούν	να	
παραχωρηθούν	κίνητρα	για	εγκατάσταση	ΦΣ	τόσο	για	αυτοπαραγωγή	όσο	και	για	
τη	 δημιουργία	 φωτοβολταϊκών	 πάρκων.	 Το	 κόστος	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	
σήμερα	αποτελεί	ένα	μεγάλο	μέρος	του	προϋπολογισμού	τόσο	των	νοικοκυριών	
όσο	 και	 των	 επιχειρήσεων.	Η	 μείωση	 του	 κόστους	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 και	 η	
δυνατότητα	 ανάπτυξης	 επιχειρηματικής	 δραστηριότητας	 σε	 ένα	 πολύ	
προσοδοφόρο	τομέα	όπως	αυτόν	 των	ΦΣ,	θα	αποτελέσουν	κίνητρα	έναντι	 της	
αστυφιλίας	και	υπέρ	της	δημιουργίας	επιχειρηματικών	μονάδων.	

• Δημιουργία	νέων	Κέντρων	Εξυπηρέτησης	Πολιτών	στις	Αγροτικές	Περιοχές	ώστε	
οι	πολίτες	των	περιοχών	αυτών	να	έχουν	όσο	το	δυνατόν	καλύτερη	πρόσβαση	
στις	 κρατικές	 υπηρεσίες.	 Το	 μέτρο	 αυτό	 θα	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 περαιτέρω	
προώθηση	της	ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης	θα	μειώσει	την	ανάγκη	και	το	κόστος	
που	συνεπάγεται	η	μετακίνηση	στα	αστικά	κέντρα.	

• Προώθηση	 της	 τηλε-ιατρικής	 μέσα	 από	 την	 οποία	 θα	 καλυφθούν	
απομακρυσμένες	κοινότητες	και	κατ'	επέκταση	θα	μειώσουν	το	κόστος	τόσο	για	
το	κράτος	όσο	και	για	τους	πολίτες.	
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3.	Κατεχόμενοι	Δήμοι	και	Κοινότητες	

Θέση	μας	είναι	ότι	το	Κράτος	θα	πρέπει	να	σταθεί	αρωγός	και	να	στηρίξει	οικονομικά	τους	
Κατεχόμενους	Δήμους	και	Κοινότητες	ούτως	ώστε	η	Εθνική	αποστολή	που	επιτελούν	επί	40	
και	 πλέον	 χρόνια	 να	 συνεχιστεί	 και	 να	 επεκταθεί	 ακόμη	 περισσότερο.	 Επιπρόσθετα	
θεωρούμε	απαραίτητη	την	εμπλοκή	τους	στο	στόχο	που	έθεσε	το	Υπουργείο	Παιδείας	με	
τίτλο	«Γνωρίζω,	Δεν	Ξεχνώ,	Διεκδικώ».	

Είναι	 πεποίθηση	 μας	 ότι	 οι	 εισηγήσεις	 μας	 μπορούν	 να	 συμβάλουν	 στη	 βελτίωση	 της	
ποιότητας	ζωής	των	πολιτών,	την	βελτίωση	των	προσφερόμενων	προς	αυτούς	υπηρεσιών,	
την	αντιμετώπιση	σε	μεγάλο	βαθμό	των	οικονομικών	προβλημάτων	και	την	προώθηση	της	
μεταρρύθμισης	του	πλαισίου	λειτουργίας	και	των	δομών	των	Αρχών	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.	

		

		

		
	

	


