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ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ στους ΟΣΑ 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ και ο ΚΑΛΙΚΡΑΣΗ 
 

 Ολη την προεκλογική περίοδο ακούγαμε οτι ο ΚΑΛΙΚΡΑΣΗ έρχεται να βάλει φρένο στη 
σπατάλη, τα ρουσφέτια, την κακοδιαχείριση και τις ρεμούλες των Δημάρχων.  
Προσπαθούσαν επιμελώς να κρύψουν, την παράνομη παρακράτηση, εκ μέρους της 
κεντρικής Διοίκησης πάνω απο 2 δις ευρώ που ήταν για τους ΟΣΑ, έριχναν μελάνι σαν τη 
σουπιά για να μην συζητηθεί η περικοπή κατά 30% της χρηματοδότησης(για το 2010) των 
ΟΣΑ, αλλά και η νέα περικοπή-μέσω μνημονίου- των 500 εκατ. για το 2011. 
 Ο στόχος αυτής της νέας δομής , κατά την κυβέρνηση, είναι ένα επιτελικό κράτος με 

αποκεντρωμένα όργανα, εξοπλισμένα με αποφασιστικές αρμοδιότητες.. 
Όμως το ίδιο το εισαγωγικό κείμενο και οι διατάξεις του νομοθέτηματος τους  
κάνει τα πράγματα πολύ καθαρά όσον αφορά τις επιδιώξεις αυτών των 

αλλαγών.   
 

Από πηα ζθοπηά οη εργαδόκελοη θρίλοσκε ηης όποηες δηοηθεηηθές αιιαγές. 
 
Καηαξράο πξέπεη λα πνύκε όηη απηνύ ηνπ ηύπνπ νη αιιαγέο δελ ζπληζηνχλ  ιηγφηεξν 
θξάηνο ή έλα θαιφ απνθεληξσκέλν θξάηνο. Αληίζεηα εληζρύνπλ ηνλ επηηειηθό ηνπ ξόιν γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ θύξησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηε θύζε ηνπ 
θξάηνπο θαη ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηβάιινληαη από άιια Δηεζλή θέληξα.  
 
Κεληξηθφ – πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ θξάηνο απνηεινχλ κηα εληαία Δηνηθεηηθή ελφηεηα 
πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο (νηθνλνκηθέο- θνηλσληθέο-πνιηηηθέο) πνπ επηβάιινληαη 
απφ Ε.Ε. θαη άιινπο δηεζλείο κεραληζκνχο.  
 
Απνηεινχλ έλα ζχλνιν κεραληζκψλ δηνίθεζεο & θαηεπζχλζεσλ  πξνο εμππεξέηεζε 
θάζε θνξά ηεο ηάμεο πνπ θπξηαξρεί. Γελ ππάξρνπλ νύηε λεζίδεο κηαο δηαθνξεηηθήο 
εμνπζίαο άιινπ ηύπνπ, νύηε αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ βαζκίδσλ 
εμνπζίαο. Σν ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ κε ηνλ Καιιηθξάηε γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηαμηθφ 
παξαρσξψληαο ην ζρεδηαζκφ θαη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαηεπζείαλ ζηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, ζε όιεο ηηο γεσγξαθηθέο βαζκίδεο ηνπ. 
 
ηελ ρώξα καο, ππήξμε ηζηνξηθά κηα δηαθνξεηηθή  ζρέζε κε ηηο παιαηέο θνηλόηεηεο θαη 
Γήκνπο, πνπ γηα νξηζκέλεο πεξηόδνπο βξίζθνληαλ πην θνληά ζηνλ ιαό. Απηό όκσο ηζηνξηθά 
έρεη ηειεηώζεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Όζν κάιηζηα νη Δήκνη κεγεζχλνληαη ( πεξίνδνο 
κεηαπνιίηεπζεο-εθαξκνγή ηνπ Καπνδίζηξηα 1 θαη ηώξα κε ηνλ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ)  φιν θαη 
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ δεη ν ιαφο, ηφζν πην μέλνη θαη ερζξηθνί 
γίλνληαη γηα ην ιαφ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.  
 
 
 
 
 

Επικοινωνία : ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ. - 6948577952    ΚΕΦΑΛΛΗΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ - 6973791637 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ – 6985030515              Εmail – akisota@otenet.gr  -  adamapou@otenet.gr       
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Το περηετόκελο ιεηηοσργίας θαη ο προζαλαηοιηζκός ηωλ λέωλ ΟΤΑ. 
(  όπσο ηνλ πεξηγξάθεη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λόκνπ πνπ ςεθίζηεθε:) 

 
 « ε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο έρεη ΚΡΙΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΔΙΑΣΑΗ.  Δθηόο από αλαπηπμηαθό εθαιηήξην, ε λέα αξρηηεθηνληθή αλακέλεηαη λα 
επεξεάζεη ζεηηθά ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ θξάηνπο γεληθόηεξα, 
όπσο επίζεο λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΑΓΟΡΑ».  
  
 « …. έηνηκνη νη λένη ΟΣΑ λα ππνδερζνχλ δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο (ηδίσο από ηηο 
λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο) ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ.  
 
   «….Γήκνη αλνηρηνί ζηελ θνηλσλία… κε ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε θαη ΣΟΠΙΚΑ  ΕΟΔΑ.   
Οη λένη Γήκνη κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθέο πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο  γηα ηελ άζθεζε 
ηνπο, θαζώο θαη ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΕ ΕΤΘΤΝΕ.» 
 
 Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ , είλαη:    Πξόλνηα θαη πξνζηαζία 
δεκόζηαο πγείαο, αλέγεξζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ε  
έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ, ε πνιηηηθή πξνζηαζίαο κε ηελ έληαμε ησλ Γήκσλ ζηνλ εζληθό 
ζρεδηαζκό κε ζπγθεθξηκέλν ξόιν θαη αξκνδηόηεηεο. 
 
 

Γίλεηαη θαζαξφ ινηπφλ φηη ε λέα δηνηθεηηθή δνκή απνθαζίζηεθε γηα: 
 
Α ) …λα ζσκβάιιοσλ οη ΟΤΑ ζεηηθά ζηελ εύρσζκε ιεηηοσργία ηες αγοράς 
Δύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζεκαίλεη άξζε πεξηνξηζκώλ αληαγσληζηηθόηεηαο, ελίζρπζε 
ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο, έξγα θαη δξάζεηο πνπ ζα βειηηώλνπλ 
θαη ηηο ηνπηθέο αγνξέο. 
 Αιιά απφ πφηε νη ΟΣΑ  απνηεινχλ (θαη κε ηε βνχια πιένλ) γξαλάδη  ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ αγνξψλ θαη φρη κεραληζκφ ζηήξημεο ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ; 
 
Β )… λα αλαιάβοσλ οη Γήκοη  ηοσς ηοκείς ηες παηδείας –ηες σγείας –ηες απαζτόιεζες 
-ηοσ  περηβάιιοληος - ηωλ κεηαθορώλ 
Σν παξαπάλσ ζεκαίλεη όηη ην θξάηνο κέζσ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζηακαηάεη λα 
παξέρεη εληαία θαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηα ζηνηρεηώδε , κέρξη ζήκεξα, πγεία-εθπαίδεπζε θαη 
λα έρεη εληαίνπο όξνπο γηα ηελ  εξγαζία( βιέπε θαη ηα ηνπηθά ζύκθσλα απαζρόιεζεο). 
ια ηα παξαπάλσ καδί κε ηνπο βξεθνλεπηαθνύο-ηα ΚΑΠΗ  θαη άιιεο παξνρέο-ππεξεζίεο 
θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ζα επηβαξύλνπλ κέζσ ηεο ηνπηθήο θνξνινγίαο ηνπο Γεκόηεο-πνπ ζα 
απνιακβάλνπλ αλάινγα ην Γήκν θαη ηα έζνδα ηνπ ηα παξαπάλσ αγαζά.  
Ήδε ε πξσηνβάζκηα πγεία παξαδίδεηαη ζε Γεκ. Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, ραξαθηεξηζηηθό 
παξάδεηγκα-πηιόηνο ν Οξγαληζκόο πγείαο ηνπ Γήκνπ Αζήλαο (Γεκνηηθή επηρείξεζε) κε ηνλ 
νπνίν ν ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ κεηέηξεςε ηηο ππνηππώδεηο ππεξεζίεο ησλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ ζε 
δξαζηεξηόηεηεο πιένλ κηαο λέαο επηρείξεζεο. 
Βέβαια αυτές οι νέες υπηρεσίες θα παρέχονται με το αζημίωτο στους Δημότες.  
 
Γ ) … Οη λέοη Γήκοη  αλαιακβάλοσλ… θαη δεκοζηολοκηθές  εσζύλες επηβάιοληας.. 
ηοπηθά έζοδα.  
Δδώ ηα πξάγκαηα μεθαζαξίδνπλ,  γηαηί όηαλ κηιάκε γηα δεκνζηνλνκηθή επζύλε, κηιάκε γηα 
δπλαηόηεηα επηβνιήο θόξσλ, γηαηί ν κφλνο ηξφπνο λα έρνπλ νη ΟΣΑ ΕΟΔΑ είλαη ε 
θνξνιφγεζε ησλ δεκνηψλ. Ήδε κε ην άξζξν 100 ηνπ λόκνπ πξνβιέπεηαη όηη γηα 
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ησλ δήκσλ ζα κπνξεί λα κπεη «πνιηηηζηηθό ηέινο» ζηνπο δεκόηεο. Δίλαη 
ζέκα ρξόλνπ λα αθνινπζήζεη αζιεηηθό, πγεηνλνκηθό, εθπαηδεπηηθό, ζπγθνηλσληαθό θιπ. 
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Aπφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη, φηη λέα βάξε πεξηκέλνπλ ηνπο δεκφηεο, βάξε πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηε λέα θνξνινγία (δηαθνξεηηθή ζε θάζε δήκν), αιιά θαη δηαθνξεηηθήο 
πνηφηεηαο παξνρή  ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο, πξνλνηαθήο πνιηηηθήο θαη 
εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηε δπλαηόηεηα θάζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο (ΟΣΑ) όπσο 
ραξαθηεξηζηηθά γίλεηαη θαη ζήκεξα κε ηνπο Παηδηθνύο ζηαζκνύο( δηαθνξεηηθά ηξνθεία από 
Γήκν ζε Γήκν). Πξνβιέπεηαη επίζεο ζηαδηαθά νη δήκνη πνπ νη δεκόηεο ηνπο  πιεξώλνπλ 
κεγαιύηεξνπο άκεζνπο θόξνπο λα παίξλνπλ κεγαιύηεξε θξαηηθή επηρνξήγεζε. Έηζη ζα 
εληαζεί ε γεσγξαθηθή ηαμηθή πόισζε. Μεγαιύηεξε επηρνξήγεζε γηα ηελ Κεθηζηά, κηθξόηεξε 
γηα ην Πέξακα!!!   
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

  
Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πνπ θέξλεη ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ δελ είλαη θαη δελ ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ 
εθαξκνγή  ηνπ θαηάπηπζηνπ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ  πνπ επηβάιινπλ νη «αγνξέο»- νη δηεζλείο 
θαη ληφπηνη ηνθνγιχθνη-δαλεηζηέο καο. 
Με ηελ πίεζε ηνπ δηεζλνύο καπξαγνξαηηζκνύ, ησλ ηξαπεδώλ θαη ηεο ΔΔ νδεγεζήθακε ζηελ 
ππνγξαθή ηνπ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ, πνπ  είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπο γηα ηελ 
κεζνδεπκέλε ρξενθνπία κέζα θαη  από  ηελ εθπνίεζε ηεο ρώξαο. 
ηνλ δηεζλή ηύπν δεκνζηεύνληαη όιν θαη πην ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα ζπκθσλίεο πνπ 
βξίζθνληαη ζηα ζθαξηά ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο, ηδίσο γηα εθείλεο είηε  κε κεγάιε 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (π.ρ. ΓΩΓΔΚΑΝΗΑ- Γ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ -λεζηά ζηνλ ΔΤΒΟΪΚΟ θαη 
ην ΙΟΝΙΟ) είηε κε ηδηαίηεξν ζηξαηεγηθό ελδηαθέξνλ( π.ρ. ΘΡΑΚΗ ). 
Γεξκαλνί βηνκήραλνη δειώλνπλ επζαξζώο: «Η Διιάδα θαηέρεη θηίξηα, κεηνρέο ζε 
επηρεηξήζεηο θαη πνιιά αθαηνίθεηα λεζηά, πνπ ηώξα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 
πιεξσζεί ην ρξένο». 
Πξνζζέζηε  ηε ζπλερή επίθιεζε ηνπ πξσζππνπξγνύ γηα ηελ «αμηνπνίεζε ησλ πξάζηλσλ 
λεζηώλ», πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο δηάθνξνπο δήζελ επελδπηέο, αιιά θαη ηα ζπλερή ηαμίδηα 
ηνπ ζηελνύ ηνπ πεξηβάιινληνο (ΠΑΜΠΟΤΚΗ- Ν. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ- ΟΡΟ) ζην ΝΣΟΤΜΠΑΙ 
θαη αιινύ. Με πξφθαζε ηηο επελδχζεηο, καγεηξεχνπλ ζνβαξέο εθρσξήζεηο ηκεκάησλ 
ηεο ρψξαο. 
Μέζα ζε απηό ην θιίκα θαη απηή ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία  ε θπβέξλεζε  πξνρώξεζε ζηε λέα 
δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε, αθνύ ε θαζηέξσζε κηαο δνκήο πεξηθεξεηαθήο εκη-απηνλνκίαο- 
ηνπηθώλ θπβεξλήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθό βήκα γηα ηέηνηνπ είδνπο ηδησηηθνπνηήζεηο-
εθρσξήζεηο. 
 Δμ άιινπ νη ηδησηηθνπνηήζεηο νιόθιεξσλ πεξηθεξεηώλ, όπσο αθξηβώο εθαξκόδεηαη ζε κηα 
ζεηξά ππεξρξεσκέλεο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, όπνπ εθρσξείηαη ζε πνιπεζληθέο, ε ζε 
δηεζλείο νίθνπο ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε πεξηνρώλ ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
«αγνξά», είλαη πνιηηηθέο πνπ ήδε εθαξκόδνληαη θαη παξαδίδνπλ ζην θεθάιαην λένπο ηνκείο 
δξάζεο. 
 
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ ινηπφλ, δελ απνδπλακψλεη ηελ θεληξηθή εμνπζία ππέξ κηαο 
απνθεληξσκέλεο εμνπζίαο, όπσο ζέινπλ λα παξνπζηάδνπλ θπβέξλεζε θαη ΜΜΔ, 
αληηζέησο θάλεη κηα λέα αλαθαηαλνκή εμνπζηψλ ζε θεληξηθφ  πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν, γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο  αλάγθεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα. 
 
Αθφκα ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ πξνβιέπεη ηε ζπγρψλεπζε εθαηνληάδσλ Δήκσλ, θαζψο θαη 
θαηάξγεζε  4.500 ρηιηάδσλ ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ - Δ.Ε. 
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Για τους εργαζόμενους στην «ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ», ανοίγονται τεράστια 
ζητήματα: 

  
 1. Σσλ Δήκσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη (δεηήκαηα ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ - απνζπάζεσλ-
ηνπνζεηήζεσλ), 
 2. Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαηαξγνχληαη, ρηιηάδσλ απνιύζεσλ πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ ηηο ήδε δξνκνινγεκέλεο από ηε κεηαηξνπή ησλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ(ηνπ 
λένπ θώδηθα) αιιά θαη πξόζθαηνπ λόκνπ (ζπκβάζεσλ κε ΣΔΒΔ θιπ). 
3. Σν ζέκα ηεο κνληκφηεηαο Οινέλα θαη πιεζαίλνπλ δειώζεηο από Δ.Δ.  θαη θπβεξλεηηθά 
ζηειέρε, όηη ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ππάξρεη κόλν όηαλ ππάξρεη ΜΟΝΙΜΗ ΘΔΣΗ, όηαλ 
θαηαξγεζεί ππεξεζία ή ε ζέζε δελ ππάξρεη θαη ε ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. Πξνο επηβεβαίσζε ησλ 
παξαπάλσ, έξρνληαη λα ζπλδξάκνπλ θαη νη  δηαξξνέο όηη ζην ιεγόκελν πιάλν «Β», πνπ έρεη 
θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ΓΝΣ, πξνβιέπνληαη 180.000 ΑΠΟΛΤΔΙ ζην ΓΗΜΟΙΟ  θαη ηνπο ΟΣΑ.  
4. νβαξφ δήηεκα επίζεο είλαη πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζηε 
"επνρή ηνπ Καιιηθξάηε " 
Με δεδνκέλν γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο δήκνπο όηη ε θαζαξηόηεηα, ν πνιηηηζκόο, ν αζιεηηζκόο, 
ε θνηλσληθή πξόλνηα, νη παηδηθνί ζηαζκνί θαη πνιιέο άιιεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνύλ θαηά βάζε 
κε ζπκβαζηνύρνπο, κφλν ζην Δ. Αζήλαο ήδε απνςηιψλνληαη θαζεκεξηλά νη 
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, απφ εθαηνληάδεο εξγαδφκελνπο 
φπνπ ππεξεηνχλ (700 εξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα, 510 από ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο 
ηαζκνύο, 400 από ηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη ηα Γπκλαζηήξηα, 60 από ηηο ππεξεζίεο 
Πνιηηηζκνύ,330 από ηα ΚΔΠ, 60 από ην Ίδξπκα Αζηέγσλ).... ελώ ν θαηάινγνο ζπλερίδεηαη. 
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ "Καιιηθξάηε" νη ζπκβαζηνχρνη "πεηηνχληαη" θπξηνιεθηηθά ζην δξόκν. 
Όζν γηα πξνζιήςεηο λένπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ....Θα γεκίδνπλ νη Γήκνη απν αλαιώζηκνπο 
εξγαδόκελνπο κηαο ρξήζεο (2κελίηεο-4σξίηεο-ΤΔΒΔ θ.ι.π.).  
Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ή ζα ζπξξηθλσζνχλ θαη ζα θιείζνπλ ή ζα θνξησζνχλ 
νηθνλνκηθά ζηηο πιάηεο ησλ δεκνηψλ ή ζα εθρσξεζνχλ ζε επελδπηέο-επηρεηξεκαηίεο. 
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ και δήμοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. 
 
1.  Οη ππεξρξεσκέλνη  δήκνη (μεπεξλνύλ ην 80%), εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε εηδηθφ 
πξφγξακκα εμπγίαλζεο, εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη  έρνπλ νηθνλνκηθό πξόβιεκα. 
2.  Με ηελ ίδηα απόθαζε κπνξεί λα απαγνξεπηεί    «ε ζπλνκνιφγεζε λένπ δαλείνπ θαη ε 
αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κφληκνπ, ηαθηηθνχ, νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, φπσο επίζεο θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ... ». 
3.  πνηνο δήκνο ή όπνηα πεξηθέξεηα εληαρζεί ζην εηδηθό πξόγξακκα εμπγίαλζεο πξέπεη λα 
θαηαζέζεη επηρεηξεζηαθό ζρέδην ζε 2 κήλεο.  
Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε εμπγίαλζε ππεξρξεσκέλσλ δήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ ζα γίλεηαη κε  
ιεθηά από ηνπο ήδε θνπηζνπξεκέλνπο πόξνπο ησλ ΟΣΑ. πζηήλεηαη "Λνγαξηαζκφο 
Εμπγίαλζεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο Απηνδηνίθεζεο", κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ. Ο ινγαξηαζκόο ρξεκαηνδνηείηαη από 
ηνπο πόξνπο ησλ ΚΑΠ. α) ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο Φπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 20% ησλ 
εηήζησλ εηζπξάμεσλ. β) ηνλ ΦΠΑ ζε 12% ησλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ, γ) ηνλ θόξν 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο Φ.Α.Π. ( ζε 50% ησλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ). 
 
        Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε "ιχζε" ζην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα 
ησλ ΟΣΑ  ζα είλαη ε εθαξκνγή ελφο κηθξνχ κλεκνλίνπ-ηχπνπ ΔΝΣ, πνπ ζα νδεγεί ζηελ  
παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ζηελ εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, 
αιιά θαη ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Με ζπλέπεηα ηελ αθφκα 
κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ησλ δεκνηψλ, ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ & ηελ 
ζπλνιηθή αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ . 
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Σο ειδικό θέμα με τη μεταφορά, των υπηρεσιών Πρόνοιας και 
Δημόσιας Τγείας στην Σοπική «Αυτοδιοίκηση». 

 
Με ηνλ ςεθηζκέλν  λόκν ζα δεκηνπξγεζεί, γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο «έλαο 
εληαίνο πξσηνβάζκηνο ρψξνο», ζε θάζε ΟΣΑ πνπ ζα ζπλελώζεη ό,ηη ππάξρεη: 
Γειαδή, ηα Κέληξα Τγείαο, ηα πνιπηαηξεία ηνπ ΙΚΑ, ηα δεκνηηθά ηαηξεία, ηα θέληξα 
πξόιεςεο, ηηο ΜΚΟ θαη ηελ Δθθιεζία. Έλαο «ρώξνο» πνπ ζα ιεηηνπξγεί αλαγθαζηηθά ζε 
αληαγσληζκό κε ηνλ αληίζηνηρν ηδησηηθό θαη ζα νδεγεζεί ζηελ αληαπνδνηηθή ρξέσζε ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ. 
 
Αο δνύκε, πξνο επηβεβαίσζε ησλ ηζρπξηζκώλ καο, ηη αλαθέξεη ζην θαηαζηαηηθό ηεο, ε λέα 
δεκνηηθή επηρείξεζε, πνπ ίδξπζε ν Γ. Αζήλαο, κεηαθέξνληαο ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο 
ησλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ ζε Γ.Δ. 
 
ηνπο ζθνπνχο ηεο λέαο Επηρείξεζεο, « είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ, ε 
αλάιεςε δξάζεσλ… θαζώο θαη  ε παξνρή ππεξεζηώλ θάζε είδνπο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δεκόζηαο πγείαο, θαηαπνιέκεζεο ηεο ρξήζεο 
εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, παξνρήο νινθιεξσκέλσλ πξσηνβάζκησλ πξνιεπηηθώλ, 
δηαγλσζηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ θαη απνθαηαζηαζηαθώλ ππεξεζηώλ, ε παξνρή ππεξεζηώλ 
ςπρηθήο πγείαο,.. αθόκα θαη ζρνιηθήο πγείαο!!!» 
 
Με ιίγα ιόγηα,  ε λέα Δεκνηηθή Επηρείξεζε, αλαιακβάλεη φιν ηνλ ηνκέα άζθεζεο ηεο 
πξσηνβάζκηαο πγείαο , αμηνπνηψληαο ηε κέρξη ζήκεξα  ππνηππψδε ππνδνκή- εκπεηξία 
θαη πξνζσπηθφ!!! ησλ αληίζηνηρσλ   Τπεξεζηψλ ησλ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ  ΙΑΣΡΕΙΩΝ.   
 
Καη γηα λα κελ ππάξρνπλ απνξίεο θαη εξσηεκαηηθά, αλαθέξεη παξαθάησ: «..εθόζνλ 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, είλαη δπλαηή, κε 
απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο επηρείξεζεο, ε είζπξαμε εχινγεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο 
απνδέθηεο απηψλ γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ  ππεξεζηψλ». 
 

 Μέζα απφ ηνλ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ Θα νδεγεζνχκε ζε θαηεγνξηνπνίεζε 
ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο 
ηνπ  θάζε δήκνπ, ην θπλήγη ρνξεγψλ,  ηα επηιέμηκα θνλδχιηα ηεο Ε.Ε. 
πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 

 Ο Καιιηθξάηεο, δελ έρεη ζηφρν απιψο ηελ νξγάλσζε ησλ 
ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηφρνο ηνπ είλαη ε κεηαθνξά ηεο 
νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά - 
αληαπνδνηηθά θξηηήξηα.  

 

 Ο «Καιιηθξάηεο» θαη ην αληηαζθαιηζηηθφ ηεξαηνχξγεκα ζα 
απνηειέζνπλ ηα κέζα κε ηα νπνία ε θπβέξλεζε  ζα ππνβαζκίζεη ηηο 
ήδε ππνβαζκηζκέλεο παξνρέο ζηελ Τγεία θαη ηελ Πξφλνηα, αιιά θαη 
ζα πξνρσξήζεη ζηελ παξαπέξα απνδηάξζξσζε ησλ εξγαζηαθψλ 
ζρέζεσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, επηζηξαηεχνληαο ηηο ΜΚΟ, ηε 
θηιαλζξσπία ηελ Εθθιεζία θαη βέβαηα ηνπο κεγάινπο επελδπηέο γηα 
ηελ άζθεζε ηνπο. 
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υμπεράσματα 
Οι δήμοι του «Καλλικράτη» στη μέγγενη του μνημονίου 

 
Από ηελ αξρή ηνπ 2011 αιιάδεη δξακαηηθά ην ηνπίν ζηνπο ΟΤΑ κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, κηαο βαζηάο αληηδξαζηηθήο κεηαξξύζκηζεο 
ζην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή δηνίθεζε κε ζηόρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 
ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ,  θνξηώλνληαο  ηα βάξε κέζω ηωλ δήκωλ ζηνλ εξγαδόκελν ιαό.  
 
Η θνξνκπεμηα , ε αληαπνδνηηθόηεηα ζε θάζε ππεξεζία γηα ηνπο δεκόηεο , 
νη εθρωξήζεηο θαη αλαζέζεηο είηε απεπζείαο είηε  κέζω ΣΔΙΤ αξκνδηνηήηωλ 
, ππεξεζηώλ θαη έξγωλ ζα είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
 
Οη λένη δήκνη πην ζπγθεληξωηηθνί θαη πην απνθνκκέλνη από ηνπο 
πνιίηεο, κε πεηζνθνκκέλνπο πόξνπο ( 500 εθαηνκκύξηα γηα ην 2011  κε ηελ 
παξαθξάηεζε ηνπ 30% ηωλ επηρνξεγήζεωλ ην 2010 ) είλαη ππνρξεωκέλνη λα 
δηαρεηξηζζνύλ δεθάδεο λέεο αξκνδηόηεηεο ζε ηνκείο – πγείαο - παηδείαο – 
απαζρόιεζεο – πεξηβάιινληνο θαη κεηαθνξώλ  πνπ ηνπο «πέηαμε» ην θξάηνο. 
 
Οη εθαηνληάδεο ππεξρξεωκέλνη ΟΤΑ κπαίλνπλ απηόκαηα ζηελ επηηήξεζε 
θαη έιεγρν θαη ηνπο αθαηξείηαη θάζε δπλαηόηεηα γηα νπνηνδήπνηε έξγν 
θαη δξάζε. 
 
Οη ζπγρωλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο ηωλ πάλω από 4500 λνκηθώλ πξνζώπωλ 
θαη δεκνηηθώλ επηρεηξήζεωλ, ζα απνδνκήζνπλ κηα ζεηξά παξερόκελεο  
θπξίωο  θνηλωληθέο – πνιηηηζηηθέο – αζιεηηθέο θ.α. ππεξεζίεο θαη ζα 
δηαιύζνπλ ηα νπνηαδήπνηε ελαπνκείλαληα θνηλωληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ππήξραλ ζηνπο ΟΤΑ. 
 
Οη ρηιηάδεο απνιύζεηο, κε αξρή ηνπο  30.000 θαη πιένλ 
ζπκβαζηνύρνπο  πνπ ππεξεηνύλ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα θαη άιιωλ ανξίζηνπ 
θαη κόληκωλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηηο ζπγρωλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο 
ππεξεζηώλ, δεκηνπξγνύλ ελα εθηαιηηθό ηνπίν γηα όινπο.  
 
Απηή είλαη ε καύξε πξαγκαηηθόηεηα πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο  ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, αιιά & ηνπο 
δεκόηεο ζπλνιηθά. 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ στους ΟΣΑ 
 
Επικοινωνία : ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ. - 6948577952    ΚΕΦΑΛΛΗΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ - 6973791637 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ – 6985030515              Εmail – akisota@otenet.gr  -  adamapou@otenet.gr        
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