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1.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Ή Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτούργησε σάν κύτταρο
έκφρασης της Λαϊκής Κυριαρχίας στή χώρα μας,
μόνο σέ περιόδους επαναστατικής διαδικασίας καί
έξαρσης των απελευθερωτικών αγώνων.
Οι κυβερνήσεις τής δεξιάς καί γενικότερα o¡ εκ
φραστές τής ιδεολογίας τής άρχουσας τάξης περι
όριζαν πάντα ασφυκτικά τήν ουσία καί τόν σκοπό
τής τοπικής αυτοδιοίκησης, τήν υποβίβασαν σ' ένα
διοικητικό υποκατάστατο τού Κράτους χωρίς ου
σιαστικό περιεχόμενο, χωρίς δυνατότητα αυτενερ
γού δράσης, χωρίς ευχέρεια πρωτοβουλίας καί χω
ρίς οικονομικά μέσα.

'Εκδότης: 'Επιτροπή 'Εκδόσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ.
"Εκδοση: Πρώτη
Κωδ. 'Αρ.: Α17/1978
Κείμενα: 'Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΑΣΟ.Κ.
Διορθώσεις: Στέφανος Τασσόπουλος
'Επιμέλεια: Μιχάλης Δα>ρής
'Εξώφυλλο: Μιχάλης Δωρής
Φωτοστοιχειοθεσία: Φωτόγραμμα Ε.Π.Ε.
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Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ό θεσμός μεταπολεμικά μέ τ ό Σύνταγμα του '52
οπισθοχωρεί σημαντικά σέ σχέση μέ τό Σύνταγμα
τού '27 καί μένει χωρίς καμμιά κατοχύρωση στην
χουντική επταετία. Στό Σύνταγμα τού 1975, ό θε
σμός, παρά τίς φαινομενικές βελτιώσεις σέ σχέση μέ
τό '52, παραμένει σέ πολύ χαμηλότερα επίπεδα από
τό 1927. Παράλληλα, μέ τίς ασαφείς διατάξεις τ ο υ
άρθρου 102, ή σημερινή κυβέρνηση, παρερμηνεύον
τας καί καταστρατηγώντας τίς όποιες συνταγματι
κές κατοχυρώσεις, αποδυνάμωσε σήμερα τήν Τ.Α.
άπό κάθε ουσιαστικό ρόλο.
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1.2.

Περιφερειακή οργάνωση
'Αρμοδιότητες

Με τίς κατευθυντήριες γραμμές της κυβερνητικής
Πολιτικής τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφέρεται διεξοδικά στον
Ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσει γιά τήν Τ.Α. σάν
βάση πρωτογενούς Λαϊκής 'Εξουσίας στά πλαίσια
μιας περιφερειακής οργάνωσης, αποκέντρωσης καί
ανάπτυξης. Ή περιφέρεια θά πρέπει νά αποτελέσει
νέα μονάδα αυτοδιοίκησης καί διοίκησης καί νά εί
ναι αρμόδια γιά τήν ρύθμιση κάθε θέματος που δεν
είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας τής Κεντρικής εξ
ουσίας (π.χ. εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα). Ή
περιφέρεια θά διοικείται άπό εκλεγμένο περιφε
ρειακό συμβούλιο καί θά έχει δικούς της πόρους. Σ'
αυτήν θά περιέρχεται ποσοστό των γενικών φόρων.
Δεύτερη βαθμίδα τής τοπικής αυτοδιοίκησης θά
αποτελέσει ή επαρχία, τοπική ενότητα που είναι
βαθιά ριζωμένη στίς παραδόσεις του Λαού μας.
Ό δήμος καί ή κοινότητα θά είναι τό βασικό κύτ
ταρο τοπικής αυτοδιοίκησης, θ ά έχουν τό δι
καίωμα στά πλαίσια των κατευθύνσεων τής περι
φέρειας νά ρυθμίζουν τίς τοπικές υποθέσεις (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση, πολεοδομία, οικισμός, τουρι
στική πολιτική, προστασία φυσικού καί πολιτιστι
κού περιβάλλοντος, συγκοινωνίες, αστυνομία) μέ
απόλυτη πρωτοβουλία καί διοικητική αυτοτέλεια.
Προκαταρκτικοί έλεγχοι δέν θά υπάρχουν. Ποσο
στό άπό τους γενικούς φόρους, πού θά διαφέρει
ανάλογα μέ τό είδος τού φόρου (μεγαλύτερο ποσο
στό άπό τό φόρο υπεραξίας, μικρότερο ποσοστό
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άπό τό φόρο προστιθεμένης αξίας) Θά περιέρχεται
στους Δήμους καί Κοινότητες επίσης καί οι τοπικοί
φόροι (π.χ. φόρος εγκαταστάσεως). Θά προωθηθεί
ή ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας (π.χ, του
ριστικές επιχειρήσεις καθώς καί ή διαμόρφωση ειδι
κού τραπεζιτικού Ιδρύματος γιά τήν χρηματοδό
τηση Δήμων καί Κοινοτήτων).
Θά πρέπει νά καθιερωθεί ό θεσμός τών Λαϊκών
συνελεύσεων, καθώς καί τών αίρετών συνοικιακών
συμβουλίων μέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Νά δη
μιουργηθούν επιτροπές μέ συμμετοχή τών ενδιαφε
ρομένων στή βάση τού αποκεντρωμένου δημοκρα
τικού προγραμματισμού ('Αναπτυξιακές Επιτροπές)
καί νά συνδεθούν μέ αντίστοιχη τεχνική πυραμίδα
στή Διοίκηση.

1.3.

"Αμεσοι διεκδικητικοί στόχοι

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πέρα άπ' τόν αγώνα γιά τή μετα
βολή τού συνταγματικού πλαίσιοιυ έχει θέσει σάν
άμεσους διεκδικητικούς στόχους:
α. Πλήρη διοικητική αυτοτέλεια τής Τ.Α.
β. Ουσιαστικές καί αποφασιστικές αρμοδιότητες,
γ. Οικονομική αυτοτέλεια
δ. Θεσμοθέτηση καί ενεργοποίηση τών δευτεροβα
θμίων καί τριτοβαθμίων οργάνων τής Τ.Α.
ε. Συμμετοχή τής Τ.Α. στον 'Εθνικό Προγραμματι
σμό.
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Μέ την αναμόρφωση του Κώδικα Δήμων καί Κοι
νοτήτων πρέπει νά εξασφαλιστεί ή δημοκρατική λει
τουργία της Τ.Α. καί ή ανάδειξη των δημοτικών καί
κοινοτικών συμβουλίων σάν αρμοδίων αποφασιστι
κών οργάνων.
Ειδικά γιά τό οικονομικό πρόβλημα τών 'Οργανι
σμών τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που οδηγούν
ται άπό τήν κυβέρνηση σέ χρεωκοπία υπάρχει
ανάγκη γιά τή λήψη τών ακολουθών βραχυπροθέ
σμων μέτρων:
α. Τακτική οικονομική ενίσχυση έπί τών τακτικών
φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογι
σμού σέ ποσοστό πού νά βρίσκεται σέ λογικά επί
πεδα, άν σκεφθούμε ότι πρίν 40 χρόνια ανερχόταν
σέ 12%. Ή κατανομή νά γίνεται άπό τήν Κεντρική
"Ενωση Δήμων καί κοινοτήτων πάγια κριτήρια,
β. Κεφαλαιοποίηση τών ληξιπροθέσμων δανείων
τών Ο.Τ.Α. προς τό Δημόσιο.
γ. Παροχή στους Ο.Τ.Α. τών ωφελειών πού απο
λαμβάνει ή Κεντρική Διοίκηση καί τ ά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Παράλληλα καί κάτω άπό τ ό σημερινό πλαίσιο
μπορεί καί πρέπει νά γίνουν αγώνες γύρω άπό τ ά
συγκεκριμένα οξυμένα προβλήματα, γιά νά αποτε
λέσει ή Αυτοδιοίκηση φορέα μετάβασης στην κοινω
νικοποίηση μέ τή δημοτικοποίηση όχι μόνο τών
κλασικών εξυπηρετήσεων, άλλα καί κοινωνικών
παροχών, αγαθών καί υπηρεσιών. Μιά σειρά άπό
δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν νά στηθούν ακόμα
καί μέσα στό σημερινό θεσμικό πλαίσιο.

2.

2.1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μαζικό κίνημα γύροι από τήν Τ.Α.

Ή Τ.Α. αποτελεί ένα «πολιορκημένο» θεσμό. Στην
περιοχή της Τ.Α. ή πολιτική της Δεξιάς βρίσκεται
σταθερά περιχαρακωμένη στά πιό αυταρχικά πλαί
σια.
'Απαιτείται γι' αυτό ή πιό άμεση σύνδεση της Τ.Α.
με τό Ααϊκό Κίνημα (τά συνδικάτα, τους κοινωνι
κούς φορείς, επιστημονικούς καί αγροτικούς συλλό
γους/συνεταιρισμούς κ.λ.π.) καί ή άμεση προσφυγή
στό Ααϊκό στοιχείο για τήν ενημέρωση του καί τή
καταξίωση του Δημότη στό ρόλο τού συμμέτοχου
καί όχι του θεατή.
Μέσα στίς αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστή
ματος, τά καθημερινά προβλήματα οξύνονται. Oi
ατομικές διεκδικήσεις, σέ θέματα ποιότητας ζωής,
τείνουν νά μετατραπούν σέ λαϊκές πρωτοβουλίες,
αυθόρμητες σήμερα, μέ προοπτικές όμως μονιμότε
ρης συσπείρωσης.
Ή λειτουργία των δημοτικών αρχόντων σάν με
μονωμένων νησίδων πίεσης προς τους μηχανισμούς
λήψης αποφάσεων, δέν αποδίδει πιά. Ό συνωστι
σμός στους διαδρόμους των 'Υπουργείων δέν
βοηθά στην άλλάγή της αντιμετώπισης τών τοπι
κών υποθέσεων. Τό θέμα τών πιστώσεων είναι ζή
τημα πολιτικό, είναι θέμα επιλογών καί προτεραιο8

τήτων. Καί ή πολιτική τής κυβέρνησης δεδομένη.
"Εργα βιτρίνας καί όχι έργα υποδομής, μέ αντί
στοιχη πολιτική στίς πιστώσεις.
Τά έπίχειρα τής κακίας τής πολιτικής τής κυβέρ
νησης τά εισπράττουν oi πολίτες, oi δημότες, ανε
ξάρτητα α π ό τήν κομματική τους ένταξη, είτε όταν
πνίγονται στίς πλημμύρες είτε όταν συμβιώνουν μέ
τό αίσχος τ ή ς . χαβούζας, ή συνωστίζονται καί
ασφυκτιούν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. "Ετσι
ένας καινούργιος συνασπισμός κοινωνικών δυνά
μεων δημιουργείται. "Ενας μαζικός χώρος γύρω
ά π ό τήν Τ.Α. Τό μαζικό κίνημα, ή λαϊκή κινητο
ποίηση μπορεί νά είναι ό κριός τής Τ.Α. απέναντι
στον ασφυκτικό κλοιό τής Κεντρικής Διοίκησης.
Αποτελεί έτσι γιά τους δημοτικούς εκπροσώπους
άμεση υποχρέωση ό καθορισμός προγράμματος
δράσης που νά συνεγείρει τό λαϊκό στοιχείο καί νά
ενεργοποιήσει τή λαϊκή θέληση καί τόν δυναμισμό
του.
'Απαιτείται κατ' αρχήν ιεράρχηση στόχων ά π ό τά
πιό καυτά προβλήματα καί κύρια άπό αυτά π ο ύ
μπορούν νά λυθούν άμεσα ή άπό αυτά π ο ύ μπο
ρούν νά συντελέσουν στην πιό πλατειά συσπείρωση
καί πολιτική συνειδητοποίηση.
Συνεχής ενημέρωση τών δημοτών γιά τίς παρεμ
βάσεις τού Νομάρχη καί τίς επιπτώσεις τής κρατι
κής αδιαφορίας.
Προγραμματισμός δράσης σέ τρία επίπεδα ανά
λογα μέ τόν διεκδικητικό στόχο.
α. Σέ κεντρικό επίπεδο μέσα άπό τήν κεντρική
"Ενωση Δήμων καί Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) γιά τά βα9

σικά ζητήματα (Διοικητική καί Οικονομική αυτοτέ
λεια).
6. Σέ επίπεδο Τοπικής "Ενωσης Δήμων καί Κοινοτή
των γιά περιφερειακά θέματα καί σέ ενίσχυση της
πρώτης κινητοποίησης.
γ. Σέ επίπεδο δήμου καί κοινότητας γιά τήν επίλυση
τών τοπικών προβλημάτων οχι μόνο μέ τήν άσκηση
της Λαϊκής πίεσης άλλα κύρια μέ τήν χρησιμο
ποίηση της Λαϊκής Πρωτοβουλίας.
Γιά τή μεθόδευση καί τήν πιό πλατειά συσπείρωση
του αγώνα καί στά τρία επίπεδα απαιτείται:
α. Δημοκρατική λειτουργία καί αποκέντρωση
μέσα στην 'ίδια τήν δημοτική αρχή.
β. "Ομάδες σύνδεσης του Δήμου μέ τίς 'Επιστημο
νικές, 'Εργατοϋπαλληλικές, Έμποροβιοτεχνικές, Συν
εταιριστικές οργανώσεις, τους Πολιτιστικούς, 'Εξ
ωραϊστικούς, Σπουδαστικούς Συλλόγους, τους Συλ
λόγους Γονέων καί Κηδεμόνων. Τόσο ή μαζική συμ
παράσταση στίς κινητοποιήσεις όσο καί ή ομαδική
ή ατομική εθελοντική προσφορά γιά τήν τεκμη
ρίωση τών θέσεων ή καί τήν υλοποίηση συγκεκρι
μένου έργου αποτελούν απαραίτητα εφόδια γιά τήν
συνολική προσπάθεια.
γ. 'Οργάνωση τοϋ μεγαλύτερου δυνατού αριθμού
δημοτών κατά συνοικία ή καί τετράγωνο σέ 'Επι
τροπές: Καθαριότητας, Πολεοδομίας καί Πράσινου,
Περιβάλλοντος Πολιτιστικού, 'Υγιεινής - Προληπτι
κής 'Ιατρικής, Σχολείων - 'Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Προστασίας Καταναλωτή, 'Αποχέτευσης - "Υδρευ
σης - "Εργων 'Υποδομής, Κατοικίας, 'Αθλητισμού,
Παιδικής Χαράς, Παιδικών Σταθμών, Προστασίας
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'Ηλικιωμένων, Αύτοοργάνωσης καί 'Αντιμετώπισης
Θεομηνιών, 'Εξεύρεσης οικονομικών πόρων, Κινη
τοποιήσεων κ.λ.π.
δ. Καθιέρωση τών Λαϊκών συνελεύσεων ανεξάρ
τητα άπό τήν επίσημη θεσμοθέτηση τους. Τό πρό
βλημα της οργάνωσης τών δημοτών καί ó αγώνας
γύρω άπό τήν Τ.Α. είναι πρόβλημα κατ* εξοχήν πο
λιτικό. 'Αναφέρεται σέ θέματα πολιτικών επιλογών
καί προτεραιοτήτων γιά τίς όποιες οι ευθύνες τής
κυβέρνησης είναι δεδομένες καί γνωστές καί ανά
γονται στή φιλοσοφία της. Στην Τ.Α. βρισκόμαστε
ανάμεσα σέ δυό επιλογές. 'Αποκεντρωμένη δημο
κρατική εξουσία ή υπηρέτης - υποκατάστατο μιας
αυταρχικής κομματικής κακοδιοίκησης.
Παράλληλα ή Τ.Α. δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά
αποτελέσει χώρο στενών παραταξιακών ανταγωνι
σμών. Θά πρέπει νά αποφευχθεί ή «βιομηχανο
ποιημένη» ψηφισματολογία σέ θέματα πού δια
σπούν ή εξυπηρετούν στενά κομματικά οφέλη.
'Οπωσδήποτε πρέπει νά τονισθεί ή συμμετοχή τής
Τ.Α. στους αγώνες γιά τήν διεύρυνση τών Δημοκρα
τικών κατακτήσεων καί τήν 'Εθνική 'Ανεξαρτησία.
Γιά μας ή Τ.Α. δέν είναι χώρος διαμαρτυρίας άλλα
διεκδίκησης καί υπεύθυνης άσκησης τής Λαϊκής Κυ
ριαρχίας. ΓΓ αυτό καί πρέπει νά προωθηθεί ή με
γαλύτερη δυνατή πολιτική συμμετοχή τών δημοτών
σέ κρίσιμα θέματα επιλογών, ή πιό βαθειά πολιτι
κοποίηση τής Τ.Α.
Κάτω άπό τ ό πρίσμα αυτό μπορούμε νά δούμε
στή συνέχεια μιά σειρά άπό λειτουργίες ή πεδία
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δράσης οττου ή Τ.Α. μπορεί να παίξει αποφασιστικό
ρόλο, λιγότερο σήμερα ή περισσότερο αύριο.

2.2.

Δημοτική Καθαριότητα

Οι Προσπάθειες της Τ.Α. πρέπει νά στραφούν:
1) Προς τήν ενημέρωση του Λαοο γιά τήν αναγ
καιότητα της συμβολής του.
2) στην αναδιοργάνωση τών υπηρεσιών καθαριό
τητας:
α. Τρόπος περισυλλογής, (πλαστικοί σάκκοι,
αγορά καινούργιων άπορριματοφόρων αυτοκινή
των, εξασφάλιση στοιχειωδών ανέσεων στό εργα
τικό προσωπικό, απαγόρευση διαλογής).
6. Καθιέρωση τής υγειονομικής ταφής γιά τήν
απόρριψη καί διάθεση τών άπορριμάτων γιά τήν
οποία απαιτείται ή άμεση εξεύρεση μεγάλων χώρων
σέ πανελλήνια κλίμακα καί ή δημιουργία ειδικών
συνδέσμων Δήμων καί Κοινοτήτων.
γ. Σταδιακή μηχανοποίηση τών υπηρεσιών καθα
ριότητας δρόμων καί κοινοχρήστων χώρων.
3) Αναμόρφωση τών ανταποδοτικών τελών μέ εν
ίσχυση από υπηρεσίες πού ή λειτουργία τους αυξά
νει τή ρύπανση (Τουρισμός) καί προσδιορισμό συν
τελεστών άπό τ ά Δημ. Συμβούλια ανάλογα μέ τήν
παραγωγή άπορριμάτων.
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2.3.

Τ.Α. καί έργα υποδομής

Πρέπει νά διεκδικηθεί ή υλοποίηση τοό άρθρου 23
του Δημ. Κώδικα σχετικά μέ τίς αρμοδιότητες στά
έργα (ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης δρόμοι,
πλατείες κ.λ.π.) πού καταστρατηγούνται μέ τόν οι
κονομικό στραγγαλισμό τών Ο.Τ.Α. καί μέ τή δη
μιουργία κεντρικών
υδροκεφάλων οργανισμών
(ΟΑΠ κ.λ.π.). "Αμεση πρέπει νά είναι ή ανάληψη τής
ευθύνης τών έργων άπό τή Τ.Α. μέσω συνδέσμων
πού θά δημιουργηθούν ειδικά γιά τόν κάθε σκοπό
καθώς καί ή δημιουργία περιφερειακών επιτελικών
φορέων μέ τήν συμμετοχή τής Τ.Α. Προτεραιότητα
πρέπει νά δοθεί στην εκτέλεση αντιπλημμυρικών έρ
γων καθώς καί έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, άρ
δευσης κ.λ.π. θ ά πρέπει ακόμα νά διεκδικηθεί ή
υλοποίηση τών τεχνικών προγραμμάτων
τών
Ο.Τ.Α. (άρθρο 205 Δημ. Κώδικα) καί ή τροποποίηση
τού Ν.Δ. 36/16.11.56 περί Νομαρχιακών Ταμείων.
Θά πρέπει τέλος νά ενισχυθεί ή πρωτοβουλία τών
κατοίκων καί νά προωθηθεί ή δημιουργία κοινο
πραξιών σέ συνεταιριστική βάση γύρω άπό τήν Τ.Α.
Καθοριστικός μπορεί νά είναι ó ρόλος τών Άναπτυξαικών Επιτροπών σέ θέματα προγραμματισμού
καί προτεραιοτήτων.
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2.4.

Κοινωνικός εξοπλισμός της Τ.Α.
Προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.

Με προϋποθέσεις τήν πλήρη απογραφή καί διά
σωση της δημοτικής περιουσίας, τήν εξασφάλιση
χώρων γιά ϊδρυση κοινωνικών έξυπηρετήσειων καί
τήν προσφορά εθελοντικής εργασίας καί γνώσεων ή
Τ.Α. μπορεί καί πρέπει νά δράσει προς τήν κατεύ
θυνση :
α) Της Προστασίας της ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Παιδικές χα
ρές, παιδικό παιγνίδι, αθλητικά κέντρα, κέντρα νεό
τητας, παιδικές κατασκηνώσεις, καί σέ μεγάλους
δήμους ορφανοτροφεία).
β) Προστασία ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Βρεφικοί σταθμοί,
κέντρα επιμόρφωσης μητέρων, γραφείο αναζήτη
σης μερικής απασχόλησης μητέρων καί ταμείο εν
ίσχυσης πολυτέκνων καί απόρων μητέρων),
γ) Προστασία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Δημοτικοί οίκοι ευ
γηρίας, δημοτικό ταμείο βοηθείας ανασφαλίστων,
κέντρο επιμόρφωσης καί μερικής απασχόλησης τών
απομάχων τής δουλειάς).
Τέλος πρέπει νά μελετηθεί ή ορθολογική λειτουρ
γία τών νεκροταφείων, π ο ύ σέ πολλές περιπτώσεις
αποτελούν καί πηγή πόρων γιά τήν Τ.Α.
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2.5.

Τ.Α. καί Περιβάλλον
Ποιότητα ζωής
Πράσινο - 'Ελεύθεροι χώροι

"Αμεσο μέλημα τής Τ.Α. είναι ό αγώνας γιά τήν
καθοριστική συμμετοχή της σέ ενιαίο φορέα χωρο
ταξίας καί προστασίας περιβάλλοντος καί φυσικών
πόρων, επιτελικής καθαρά αρμοδιότητας. 'Υλο
ποίηση τής προστασίας TOD περιβάλλοντος από τήν
ϊδια τήν Τ.Α. μέ τήν υποβοήθηση περιφερειακών
φορέων καί μέ συνεχή ενημέρωση του ΑαοΟ. Ανα
μόρφωση τής Νομοθεσίας μέ στόχο τόν έλεγχο ή
επιβάρυνση τών παραγόντων π ο ύ μολύνουν τό
περιβάλλον.
Συμμετοχή της Τ.Α. σέ προγράμματα εκπαίδευσης
μέ σκοπό τήν ανάπτυξη τής συνείδησης του κοινού
γιά δημιουργία κατάλληλης τεχνικής καί τεχνολο
γίας.
Παράλληλα ή Τ.Α. πρέπει νά αναλάβει μέ σύγ
χρονη κινητοποίηση του Λαού εκτεταμένα έργα
αναδάσωσης, τήν προστασία καί ανάπτυξη του
σχολικού πράσινου, τό «'Εθνικό Πάρκο», δημιοργία
«περιοχής προστασίας τής φύσης», τήν «κοινωνι
κοποίηση» τής παραλίας, τόν έλεγχο ρύπανσης τών
ακτών ά π ό τά πλοία, τόν έλεγχο τών αποχετεύ
σεων τών διαφόρων βιομηχανιών - υποχρέωση κα
θαρισμού λυμάτων καί αποβλήτων. Παράλληλα ή
Τ.Α. νά αστυνομεύει καί νά ελέγχει τίς διάφορες
τουριστικές εγκαταστάσεις. Θά πρέπει νά διεκδικη
θεί ή μεταφορά όλων τών σχετικών προστίμων
στην Τ.Α. γιά τήν αποκατάσταση τών ζημιών.
15
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Θά πρέπει ακόμα νά συνεχισθεί ό αγώνας γιά τη
διάσωση των ελεύθερων χώρων καί τη δημιουργία
πλατειών καί διασφάλιση αποκλειστικού δικαιώμα
τος τών δημοτικών εκπροσώπων νά καθορίζουν τά
των κοινοχρήστων χώρων. ("Αμεσα πρέπει νά
καταργηθεί ή περιβόητη Τριμελής 'Επιτροπή ά π ό
τόν Δ/τή Χωρ/κής, τόν "Εφορο Καπνού καί τόν Νομομηχανικό π ο ύ αποφασίζει π.χ. γιά τό που θά
στηθεϊ τό κάθε περίπτερο. Επίσης κατάργηση τού
άρθρου 3 τού Ν.Δ. 703/1970 σύμφωνα με τό όποιο
άλλη Τριμελής 'Επιτροπή, άπό τόν Δ/τή Χωρ/κής,
έναν υπάλληλο της Νομαρχίας καί ένα μηχανικό τής
ΤΥΔΚ, αποφασίζει γιά τήν ενοικίαση χώρων σέ
καταστήματα καί ρυθμίζει τή θέση καί τό πλάτος
τών χώρων πλατειών ή πεζοδρομίων.)

2.6.

Συγκοινωνίες - Μεταφορές καί Τ.Α.

Τό παράδειγμα τής μόνης επιχείρησης π ο υ δίνει
στους δημότες μιά σωστή συγκοινωνία, τής ΔΗΜΟ
ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ρ.Ο.Δ.Α. στή Ρόδο, δέν βοήθησε
τους αρμόδιους νά αντιληφθούν αυτό π ο υ άλλωστε
ή απλή πολιτική σκέψη έχει οδηγήσει τό σύνολο
σχεδόν τών Ευρωπαϊκών Χωρών νά ασπασθούν.
Τήν ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τών Συγκοινωνιών με τήν
συμμετοχή τών εργαζομένων.
θ ά πρέπει νά αναληφθεί προσπάθεια γιά νά
περιέλθουν τά συγκοινωνιακά μέσα στους δήμους ή
σέ συνδέσμους δήμων καί κοινοτήτων π ο ύ μπορούν
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καί μέ βάση τό ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Κώδικας
Δήμων) νά ιδρυθούν γιά τόν σκοπό αυτό. Παράλ
ληλα μπορούν καί πρέπει νά κινητοποιηθούν οί Δή
μοι καί προς τή κατεύθυνση τών μικρών λεπτομε
ρειών (στάση λεωφορείων, σωστή δρομολόγηση,
σήμανση, έξασφαλίση στάθμευσης κ.λ.π.) π ο υ δέν
λύνουν βέβαια τό πρόβλημα αλλά αμβλύνουν τίς
απαράδεκτες γιά τους δημότες επιπτώσεις.
Ή υπόθεση τού ΜΕΤΡΟ πρέπει νά απασχολήσει
εντατικά τού δημοτικούς εκπροσώπους καί νά γίνει
πλατειά ενημέρωση τών δημοτών σέ σχέση μέ τά
ρυθμιστικά σχέδια.
Πρωτοβουλίες ακόμα μπορούν νά αναλάβουν οί
Δήμοι καί οί Κοινότητες γιά τό θέμα τής συνεταιρι
στικής οργάνωσης τών θαλασσίων μεταφορών π ο ύ
σέ ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη αποδώσει.
θ ά πρέπει ακόμα ή Τ.Α. νά ενημερώσει τό Λαό
γιά τό πρόβλημα τής αναγκαιότητας ανάπτυξης
τών περιφερειακών αεροδρομίων π ο ύ εξαντλούν
σήμερα μόλις τό 5% τής χωρητικότητας τους ενώ
προωθείται ή απαράδεκτη λύση τών αεροδρομίων μαμούθ οτά ΣΠΑΤΑ σάν προέκταση μιας πέρα γιά
πέρα λαθεμένης συγκεντρωτικής διακίνησης στό αε
ροδρόμιο τού 'Ελληνικού.
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2.7.

Ό ρόλος της Τ.Α.
στην Περιφέρεια 'Ανάπτυξη,
Χωροταξική, Πολεοδομική
καί Οικιστική Πολιτική

Οι καταστρεπτικές συνέπειες του συγκεντρωτικού
συστήματος φθάνουν τ ά ορια εθνικής κατάρρευσης
στό οικονομικό, δημογραφικό, κοινωνικό, πολιτι
στικό επίπεδο. Οι συνέπειες αυτές αποτυπώνονται
έκδηλα καί στους αντίστοιχους πίνακες TOD Κ.Ε.Π.Ε.
(Κυβερνητικού Όργάνου) σύμφωνα μέ τήν έκθεση
του οποίου ('Ιούλης 1975) ομολογείται ότι ή χρεωκοπία τής περιφερειακής πολιτικής οφείλεται οτό
συγκεντρωτικό σύστημα καί στην αγνόηση τής Το
πικής Αυτοδιοίκησης.
Ή Τ.Α. πρέπει νά είναι τ ό πλαίσιο τής συμμετοχι
κής δημοκρατίας πού ενεργοποιεί τους πολίτες, ό
πρωταγωνιστής τής χωροταξικής διαδικασίας, έτσι
ώστε ένα χωροταξικό σχέδιο νά έχει θεμιτούς στό
χους καί δυνατότητες υλοποίησης. "Αμεση καί
απαιτητική είναι ή ανάγκη τροποποίησης τού Ν.
360/76 «περί χωροταξίας καί περιβάλλοντος» όπου
o¡ διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης, συμπλήρωσης
καί αναθεώρησης χωροταξικών σχεδίων αγνοούν
τήν Τ.Α. Μέσα στή γνωστή σέ όλους μας κρίση τών
πόλεων τό βασικό νομικό πλαίσιο (Ν.Δ. 1262/72 περί
ρυθμιστικών σχεδίων, Ν.Δ. 1003/71 περί ενεργού πο
λεοδομίας, Ν.Δ. 27.7. 1932 περί σχεδίων πόλεων
κ.λ.π.) υποβαθμίζει τόν ρόλο τής Τ.Α. άπό γνωμο
δοτικό έως ανύπαρκτο. Ά π ό τήν άλλη μεριά οι
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Ο.Τ.Α. χωρίς νά συμμετέχουν στην έγκριση έχουν
τήν ευθύνη τών αποζημιώσεων γιά τίς απαλλο
τριώσεις. Ή οικονομική καχεξία τής Τ.Α. όδηγεϊ έτσι
σέ αδυναμία εφαρμογής τών ρυμοτομικών σχεδίων
καί σέ εξαφάνιση τών κοινοχρήστων χώρων. Ή
άμεση τροποποίηση τού νομικού πλαίσιου πρέπει
νά συνοδεύεται μέ παράλληλη, οικονομική ενίσχυση
τής Τ.Α. 'Αποφάσεις καθοριστικές γιά τή διαμόρ
φωση μιας πόλης πρέπει νά προϋποθέτουν τήν έγ
κριση του πληθυσμού μέ τοπικό δημοψήφισμα μέ
ευθύνη τών Ο.Τ.Α. ύστερα άπό πλατειά ενημέρωση.
Μέσα άπό τ ά ρυθμιστικά σχέδια ή Τ.Α. θά πρέπει
νά περάσει αποφάσεις χρήσης γής γιά τήν πάταξη
τής κερδοσκοπίας. Μέ τήν προϋπόθεση αυτή κα
θώς καί τόν έλεγχο στό κόστος καί στή διακίνηση
τών δομικών υλικών ή Οίκιστική πολιτική μπορεί νά
υλοποιείται άπό ειδικούς φορείς τής Τ.Α. μέ συμμε
τοχή τών Κοινωνικών Φορέων καί τών Οικιστών.
Παράλληλα μέσα στους Ο.Τ.Α. πρέπει νά δημιουρ
γηθούν σωστά πολεοδομικά γραφεία μέ διάθεση
τών κονδυλίων πού προέρχονται άπό τό ΚΗ' ψήφι
σμα (γιά τίς οικοδομές) πού σήμερα εισρέουν σέ
κάποιο άγνωστο ταμείο τού Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Μέλημα
τής Τ.Α. πρέπει νά είναι ή ουσιαστική πολεοδομική
νομιμοποίηση τών «αυθαιρέτων» μέσα ο' ένα αν
θρώπινο περιβάλλον μέ χρησιμοποίηση τών τελών
τού Ν. 720/77. Στά πλαίσια τής οικιστικής πολιτικής
καί τής διάσωσης τής παραδοσιακής μας κληρονο
μιάς ή Τ.Α. πρέπει νά αναλάβει όχι μόνο τήν διατή
ρηση άλλα καί τήν αναβίωση τών παραδοσιακών
\,
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οικισμών. Επίσης ή Τ.Α. θά πρέπει νά αναλάβει την
ευθύνη της διανομής - κατανάλωσης ενεργείας γιά
τίς οικιστικές ανάγκες.

2.8.

Τό πολιτιστικό κίνημα στά πλαίσια της Τ.Α.

Σέ περίοδο οπού ή ξενόφερτη κουλτούρα καί ó
πολιτιστικός ύποσιστισμός αλλοτριώνουν καθημε
ρινά τόν πολίτη καί ρηγματώνουν την εθνική συν
οχή, μόνο γύρου από τήν Τ.Α., όπου δρουν οϊ ζων
τανές προοδευτικές δυνάμεις τού τόπου, μπορεί νά
δημιουργηθεί ουσιαστικό πολιτιστικό κίνημα σέ πα
νελλήνια κλίμακα. Μέ στόχους τήν αποκέντρωση,
τήν πολιτιστική παιδεία, καί τήν πνευματική ελευθε
ρία πρέπει σέ κάθε Δήμο νά δημιουργηθεί ειδική
υπηρεσία πολιτισμού. Κάτω άπό τήν αιγίδα τού
Δήμου θά λειτουργεί Πολιτιστικό Κέντρο μέ τήν
συμμετοχή πολιτιστικών παραγόντων καί εκπρο
σώπων τών παραγωγικών τάξεων. Τό Π.Κ. θά δη
μιουργήσει πολιτιστικές λέσχες στίς συνοικίες καί θά
προωθήσει τό πολιτιστικό πρόγραμμα (Δημιουργία
βιβλιοθηκών παιδικών - δανειστικών, πινακοθηκών,
αιθουσών διαλέξεων κ.λ.π., δημοτικών θεάτρων,
διοργάνωση ειδικών μαθημάτων, πειραματικών ερ
γαστηρίων ανάπτυξης παραδοσιακών μορφών λαϊ
κής τέχνςη, διάσωσης παραδοσιακής κληρονομιάς,
κέντρα έρευνας λαογραφικού υλικού, ειδική μέριμνα
γιά τ ή σωστή καλλιτεχνική μόρφωση καί ψυχαγω
γία τού παιδιού)
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2.9.

Παρέμβαση της Τ.Α. στην παιδεία

Ή συμβολή της Τ.Α. τόσο στην παιδεία οσο καί
οτήν εκπαίδευση του Λαού πρέπει νά αναπτυχθεί
σε τρία επίπεδα:
α. Στους ευρύτερους αγώνες γιά τόν εκδημοκρα
τισμό της εκπαίδευσης καί την διεκδίκηση συμμετο
χής τών εκλεγμένων δημοτικών εκπροσώπων στή
λήψη τών αποφάσεων σέ εθνική κλίμακα μέσω
Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ιδιαίτερης σημασία
γιά τήν Τ.Α., έχει τό πρόβλημα τής συνεχιζόμενης
(διαρκούς) εκπαίδευσης καί επιμόρφωσης που συν
δέεται άμεσα μέ τήν ανάπτυξη τών παραγωγικών
δυνάμεων στό συγκεκριμένο τόπο.
β. Καθοριστικής σημασίας μπορεί νά γίνει ή
προσπάθεια τής Τ.Α. μέ τή συμμετοχή του Λαού γιά
τή θεραπεία τών εξωγενών φαινομένων τής εκπαί
δευσης πού αναφέρονται είτε στή στέγαση τών
σχολείων σέ άθλια καί πολλές φορές ετοιμόρροπα
κτίρια είτε οτήν αριθμητική ανεπάρκεια τού
προσωπικού (αρκετά είναι τ ά παραδείγματα παρα
χώρησης ή ενοικίασης Δημοτικής Περιουσίας γιά
τήν στέγαση σχολικών κτιρίων). 'Ιδιαίτερα αποφα
σιστική μπορεϊ νά είναι ή παρέμβαση τής Τ.Α. προς
τήν κατεύθυνση τής προσχολικής καί προγυμνασιακής περιόδου μέ τή δημιουργία νηπιαγωγείων καί
δημοτικών σχολείων μέσα στίς γειτονιές,.
γ. "Κύρια στό χώρο τής παιδείας καταλυτική θά
πρέπει νά είναι ή συμβολή τής Τ.Α. Ή Τ.Α. σέ συν
εργασία μέ τους επιστημονικούς συλλόγους καί τ ά
συνδικάτα μπορεί νά προχωρήσει στή δημιουργία
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'Ελευθέρου 'Ανοικτού Πανεπιστήμιου για τό πλάτεμα τής γνώσης πάνω στά καυτά προβλήματα,
πού αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής μέ
προεκτάσεις σέ ευρύτερα πνευματικά καί κοινωνικά
ζητήματα.
'Ακόμα, μέ πρωτοβουλία τής Τ.Α. μπορεί νά δη
μιουργηθεί στή γειτονιά μέ τή βοήθεια τών συλλό
γων γονέων καί τής μαθητικής κοινότητας ένα μι
κρό κέντρο δραστηριότητας τών μαθητών σαν
προέκταση τού σχολειού.

2.10

Τοπική αυτοδιοίκηση καί υγεία

Τό γενικότερο πρόβλημα τής οργάνωσης τής υγείας
μέσα άπό ένα 'Εθνικό Οργανισμό 'Υγείας, μέ απο
φασιστική συμμετοχή τής Τ.Α. στή λήψη τών απο
φάσεων, πρέπει φυσικά νά αποτελέσει μιά ευρύτερη
διεκδίκηση. Παράλληλα θά πρέπει ή Τ.Α. νά ανα
πτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα προς τήν κα
τεύθυνση :
α. τής διατήρησης καί τής ενίσχυσης τών υπαρ
χόντων δημοτικών νοσοκομείων.
β. τής ανάληψης άπό ειδική υπηρεσία τών δήμων
καί κοινοτήτων τού έργου τής διαφώτισης καί του
έλεγχου σέ προβλήματα δημόσιας υγείας, γιά
υγιεινή κατοικία καί περιβάλλον, θέματα υγιεινής σέ
δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους καί σέ θέματα
προληπτικής ιατρικής μέ τή συνεργασία τών αρμο
δίων επιστημονικών φορέων,
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γ. της ιατρικής κάλυψης σέ χώρους κοινωνικού
εξοπλισμού της Τ.Α. (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παι
δικοί σταθμοί, κέντρα νεότητας, γηροκομεία κ.λ.π.)

2.11.

Τουρισμός καί Τ.Α.

Ή συγκεντροποίηση τών τουριστικών εγκατα
στάσεων καί μάλιστα στά χέρια τών ξένων, δη
μιουργεί κινδύνους μέ τήν ανορθολογική εκμετάλ
λευση τών τουριστικών πόρων, ανταγωνιστικές
χρήσεις γής, αλλοτρίωση του χαρακτήρα τών
παραδοσιακών οικισμών καί του παραδοσιακού
τρόπου ζωής. Στοιχεία ποό συνθέτουν τή δικαίωση
γιά τό άμεσο ενδιαφέρον της Τ.Α. αναφορικά καί μέ
τή διατήρηση TOD κοινωνικού ίστοο καί μέ τήν
προώθηση TOD κοινωνικού τουρισμού. Ή δυνατό
τητα εκμετάλλευσης από τήν Τ.Α. τών σπιτιών πού
έχουν ερημώσει άπό τήν εσωτερική μετανάστευση,
ή επισκευή καί ή διατήρηση παραδοσιακών σπιτιών
σαν τουριστικών ξενώνων, δημιουργεί πόρους στην
Τ.Α. καί μειώνει τήν κατασκευή τουριστικών μεγα
θηρίων, που καταστρέφουν τό περιβάλλον. Μπο
ρούν ακόμα οι δήμοι καί οΐ κοινότητες νά στραφούν
σέ δημοτικές τουριστικές εκμεταλλεύσεις κατασκη
νώσεων - Camping.
Συνεχής τέλος, πρέπει νά είναι ή κινητοποίηση
τής Τ.Α. καί τών κατοίκων γιά τήν αποτροπή τού
ξεπουλήματος τής γής, τών ακτών καί τών νησιών
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μας στους ξένους, πού έχει πάρει ανησυχητικές
διαστάσεις, ακόμα καί γιά τήν 'ίδια τήν 'Εθνική μας
'Ανεξαρτησία.

2.12.

Παρέμβαση τής Τ.Α. στην αγροτική πολιτική
Σύνδεση μέ τό συνεταιριστικό κίνημα

'Επιτακτική προβάλλει ή αναγκαιότητα σύνδεσης
τής Τ.Α. μέ τή Συνεταιριστική οργάνωση σέ 'Οργα
νωτικό καί λειτουργικό επίπεδο, μέ τή συμμετοχή
στή διοίκηση τών πρωτοβαθμίων καί δευτεροβα
θμίων Σ.Ο. αντιστοίχων εκπροσώπων τής Τ.Α.
Ή εκμετάλλευση τής αρμοδιότητας τής Τ.Α. σέ
θέματα τοπικών αγορών, μπορεί, καί κάτω άπό τίς
σημερινές συνθήκες ακόμα, νά δημιουργήσει προϋ
ποθέσεις διακίνησης τών γεωργικών προϊόντων
άπό τήν κοινότητα στην πόλη, άπό τόν δημότη παραγωγό στον δημότη - καταναλωτή, καί επομέ
νως ρωγμές στό σημερινό απαράδεκτο σύστημα
τού μεσάζοντα.
Ό έλεγχος τού χώρου καί ή χρήση του άπό τήν
Τ.Α. αποκτά ιδιαίτερη σημασία στό πρόβλημα τού
αναδασμού καί στό μεγάλο θέμα τής απαλλοτρίω
σης τών τσιφλικιών ή τό πρόβλημα τής μοναστη
ριακής περιουσίας.
'Αποφασιστική μπορεί νά είναι ή συμβολή τής
Τ.Α. σέ θέματα άπασχόλησηση τού δυναμικού τών
αγροτικών περιοχών μέ τήν προσπάθεια γιά ίδρυση
μονάδων συμπληρωματικής απασχόλησης. (Μικρές
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δημοτικής - κοινοτικές μονάδες τουριστικές, βιοτε
χνίας κεντημάτων, δερματίνων ειδών κ.λ.π.).
Ειδικά οτό μεγάλο πρόβλημα τών έργων αγροτι
κής υποδομής, πέρα άπό τή διεκδίκηση τής οικονο
μικής αυτοτέλειας γιά την κατασκευή τους, ή Τ.Α.
μπορεί καί πρέπει νά αΰτοοργανώσει γύρω της τ ό
λαό, γιά νά υλοποιήσει, έστω καί κάτω άπό τίς ση
μερινές συνθήκες, ένα μεγάλο τμήμα άπό τ ά απα
ραίτητα έργα.
Τό παράδειγμα τής αύτοοργάνωσης των κατοί
κων γύρω άπό τήν κοινότητα στον "Αη- Γιάννη οτό
'Αλιβέρι, αποτελεί ένα σίγουρο οδηγό γιά τίς δυνα
τότητες καί τό δυναμισμό τής λαϊκής συσπείρωσης
γύρω άπό τήν Τ.Α.

2.13.

Τ.Α. καί προστασία καταναλωτή

Θά πρέπει νά προωθηθεί σέ μελλοντική φάση ή
δημιουργία συνδέσμων προστασίας καταναλωτών ή
καί καταναλωτικών συνεταιρισμών σέ κάθε δήμο
καί κοινότητα σέ άμεση σύνδεση μέ αυτούς. Σήμερα
θά πρέπει νά αναληφθεί άπό τήν Τ.Α. προσπάθεια
ενίσχυσης του Ινστιτούτου Καταναλωτών μέ ηθική
καί υλική βοήθεια. (Παραχώρηση γραφείων ή
καταστημάτων πού ανήκουν στή δημοτική ή κοινο
τική περιουσία, προώθηση τών στόχων μέ τή δη
μιουργία σεμιναρίων, συζητήσεων, μέ θέματα πού
αφορούν τόν δημότη καταναλωτή κ.λ.π.
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2.14.

Ή Τ.Α. καί τά μέσα
μαζικής ενημέρωσης
ενημέρωση των δημοτών

"Αμεσος πρέπει νά αναληφθεί αγώνας γιά τήν
συμμετοχή τών Ο.Τ.Α. (εκλεγμένων εκπροσώπων
τής ΚΕΔΚΕ) οτό Δ.Σ. τής Ε.Ρ.Τ., γιά τήν ενδυνάμωση
του θεσμού καί γιά τήν ενημέρωση καί πληροφό
ρηση τών δημοτών γιά τ ά τοπικά προβλήματα, που
τόν απασχολούν. Ή καθιέρωση στην πρώτη φάση
τέτοιων προγραμμάτων μπορεϊ νά αποτελέσει τ ό
πρώτο βήμα γιά τήν μελλοντική δημιουργία σέ κάθε
περιφέρεια τοπικών - περιφερειακών καναλιών μι
κρής εμβέλειας.
Πέρα άπό τ ά μακρόπνοα αυτά σχέδια, oí Ο.Τ.Α.
έχουν άμεση υποχρέωση γιά τήν, προφορική μέσω
συγκεντρώσεων άλλα καί τήν τακτή γραπτή μέσω
ενημερωτικών φυλλαδίων, ενημέρωση τών δημοτών
γιά τ ά τοπικά προβλήματα καί τή δράση τής δημο
τικής αρχής. Είναι σίγουρο ακόμα ότι μπορεϊ νά
διασφαλισθεί ή εθελοντική προσφορά δημοτών δημοσιογράφων, καθώς καί ή παραχώρηση εβδο
μαδιαίας ή μηνιαίας στήλης στον τοπικό τύπο

2.15

Δημοτικοί υπάλληλοι
'Υπηρεσίες τών Ο.Τ.Α.

Θά πρέπει νά αναληφθεί προσπάθεια γιά:
α. Νά επέλθει πλήρης αυτόματη οικονομική καί
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Ι

κοινωνική εξομοίωση των δημοτικών μέ τοός δημό
σιους υπαλλήλους,
6. Καθιέρωση επιμόρφωσης,
γ. Πολυμερή καί όχι μονότονη «εξειδικευμένη»
απασχόληση,
δ. Συντονισμό καί συνεργασία των διαφόρων
τμημάτων. Μηχανογράφηση των υπηρεσιών,
ε. Συμμετοχή στίς ευθύνες προγραμματισμού διοί
κησης τών Δήμων εκπροσώπων τών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων τών υπαλλήλων, άλλα καί αυ
στηρό έλεγχο τών σχέσεων υπηρεσιών καί δημο
τών.
ζ. Πλήρη αναδιοργάνωση τών υπηρεσιών καθα
ριότητας, Ιδιαίτερα αναφορικά μέ τίς συνθήκες δου
λειάς καί υγιεινής.
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