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Το θέµα συζήτησης στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Στρασβούργο 28-31/10/2013 

 

Βασικό θέµα της συζήτησης στο Συµβούλιο της Ευρώ̟ης για την 

Αυτοδιοίκηση, στο ο̟οίο ̟αρευρέθη ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. 

Κλεάρχος Περγαντάς ως ε̟ικεφαλής της Ελληνικής Εθνικής Αντι̟ροσω̟είας, 

ήταν η οικονοµική κρίση και ̟ως αυτή ε̟ηρεάζει την Αυτοδιοίκηση.  

Η Ολοµέλεια του Κογκρέσου στο σχετικό ψήφισµα ανέφερε : 

 - Κατά την ̟ερίοδο 2008-2012 σε µέσους όρους ο ̟ροϋ̟ολογισµός για τις 

δηµόσιες ε̟ενδύσεις της Αυτοδιοίκησης µειώθηκε α̟ό 14% έως 60%. 

- Ταυτόχρονα η εξαιρετικά υψηλή ανεργία κυρίως στους νέους έφτασε στο 

62% στην Ελλάδα και 56% στην Ισ̟ανία, γεγονός ̟ου υ̟ονοµεύει τις 

̟ροο̟τικές για µακρο̟ρόθεσµη βιώσιµη ανά̟τυξη. 

- Το Κογκρέσο συµφωνεί µε τη θέση της Ε̟ιτρο̟ής των Περιφερειών της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή η οικονοµική κρίση και τα µέτρα λιτότητας 

δεν µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν ως δικαιολογία για ̟εραιτέρω µείωση των 

οικονοµικών ̟όρων της Αυτοδιοίκησης. 

- Το Κογκρέσο θεωρεί ότι η α̟οκέντρωση είναι το κλειδί για καλύτερες 

οικονοµικές ε̟ιδόσεις και ανά̟τυξη και ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει σήµερα 

αρκετά µέσα ̟ροκειµένου να αντα̟οκριθεί ε̟αρκώς στην κρίση.  

- Το Κογκρέσο ε̟οµένως θεωρεί ότι ο̟οιαδή̟οτε στρατηγική εξόδου α̟ό την 

κρίση ̟ρέ̟ει να βασίζεται στις ̟αρακάτω αρχές : 



α) αναγνώριση των το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών ως βασικοί 

̟αράγοντες στην κοινή δράση όλων των βαθµίδων διακυβέρνησης για την 

εκ̟όνηση κοινών δράσεων ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή στις 

̟ολιτικές και τα µέτρα, καθώς και αλληλεγγύη στη δίκαιη κατανοµή των 

βαρών, µέσω της διαδικασίας των τακτικών διαβουλεύσεων και του διαλόγου 

β)̟εραιτέρω α̟οκέντρωση των αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε την αρχή της 

ε̟ικουρικότητας, καθώς και µεγαλύτερη δηµοσιονοµική αυτονοµία σε το̟ικό 

και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο  

γ) ανάκαµψη των ε̟ενδύσεων για την τόνωση της α̟ασχόλησης, της 

καινοτοµίας και της οικονοµικής ανά̟τυξης  

δ) αύξηση της συµµετοχής των ̟ολιτών στη λήψη α̟οφάσεων σε το̟ικό και 

̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο µέσω στοιχείων άµεσης δηµοκρατίας, ιδίως µέσω της 

µεγαλύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών της ̟ληροφορίας  

ε) οικοδόµηση εταιρικών σχέσεων µε τον ιδιωτικό και µη κυβερνητικό τοµέα, 

καθώς και µε άλλες το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές στις διαδικασίες 

εθελοντικής διαδηµοτικής και δια̟εριφερειακής συνεργασίας . 

- Τέλος όσον αφορά την εξοικονόµηση ̟όρων, το Κογκρέσο θεωρεί αναγκαία: 

 α) τη αύξηση της διαφάνειας στις δηµόσιες ̟ροµήθειες και σε άλλες χρήσεις 

των δηµοσίων ̟όρων, µέσω, για ̟αράδειγµα, της   α̟ευθείας ̟ρόσβασης στις  

ανταγωνιστικές ̟ροσφορές, τον ηλεκτρονικό ̟λειστηριασµό τη χρήση της 

συγκριτικής αξιολόγησης για τη συγκράτηση των δα̟ανών. 

β) την ε̟ιδίωξη της εξοικονόµησης ̟όρων µέσω της καινοτοµίας και της 

µεγαλύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών, για ̟αράδειγµα, της 

µηχανοργάνωσης των δηµοσίων υ̟ηρεσιών, εξασφαλίζοντας σε γενικές 

γραµµές την ηλεκτρονική ̟αροχή υ̟ηρεσιών και την ανά̟τυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

γ) τις ε̟ενδύσεις µε ενεργειακή α̟όδοση και την ανά̟τυξη στρατηγικών για 

την εξοικονόµηση του κόστους χρήσης ενέργειας. 

 

Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ίσης να  σηµειωθεί ότι στην συνάντηση των Μελών της 

Σοσιαλιστικής Οµάδας Αυτοδιοίκησης του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, έγινε 



ιδιαίτερη αναφορά στην το̟οθέτηση του Περιφερειάρχη  Στερεάς Ελλάδας κ. 

Κλέαρχου Περγαντά σχετικά µε την κρίση. Ο κ. Περγαντάς ανέφερε ότι είναι 

α̟αραίτητο να υ̟άρξει τέλος στις ̟ολιτικές λιτότητας, ότι θα ̟ρέ̟ει να 

ενισχυθεί το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων και ένα µεγάλο µέρος αυτού  

να δοθεί στην Αυτοδιοίκηση, ότι θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει σταδιακή στελέχωση 

µε ̟ροσω̟ικό στην Αυτοδιοίκηση και ότι κάθε νέα αρµοδιότητα ̟ρέ̟ει να 

συνοδεύεται µε αντίστοιχους ̟όρους, διότι µόνο έτσι θα υ̟άρξει σταδιακή 

ανάκαµψη της οικονοµίας και µείωση της  ανεργίας. 

 

Τέλος στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης και µε αφορµή τη 

συζήτηση για την άνοδο των ακροδεξιών κοµµάτων στην Ευρώ̟η, ο 

Περιφερειάρχης ανέφερε ότι η αλλαγή του µείγµατος οικονοµικής ̟ολιτικής, 

δηλαδή η έµφαση στην ανά̟τυξη και η µείωση της ανεργίας, θα έχουν 

καταλυτικές συνέ̟ειες στον ̟εριορισµό της δυναµικής τους . 


