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∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ                                                   
                           

Στην επιτροπή ορεινών ∆ήµων της ΚΕ∆Ε που πραγµατοποιήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία της, συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Βιάννου ο οποίος είναι τακτικό 
µέλος της συγκεκριµένης επιτροπής, η οποία έγινε µε την συµµετοχή  
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Π. 
Κουρουµπλή, και του Προέδρου της ΚΕ∆Ε κου Γ. Πατούλη.  Στο επίκεντρο 
της συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις των Ορεινών ∆ήµων σχετικά µε τις 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέµατα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
δήλωσε ότι η συµµετοχή του Υπουργού Π. Κουρουµπλή στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής σηµατοδοτεί το ενδιαφέρον του για τους µικρούς και ορεινούς 
δήµους. 

Ο ∆ήµαρχος Βιάννου λαµβάνοντας τον λόγο  επισήµανε ότι  οι µικροί και 
ορεινοί δήµοι χρήζουν ιδιαίτερης µέριµνας και θεσµικών µέτρων που θα 
συµβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Για να 
µπορέσουν να πετύχουν στην αποστολή τους οι µικροί και ορεινοί δήµοι, 
τόνισε ο ∆ήµαρχος θα πρέπει να υποστηριχθούν τόσο µε ανθρώπινο 
δυναµικό όσο και σε τεχνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. 

Ο Π. Κουρουµπλής άκουσε τα αιτήµατα των ∆ηµάρχων ορεινών ∆ήµων και 
υπογράµµισε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να 
ενταχθούν στο νοµοσχέδιο που καταρτίζεται από το ΥΠΕΣ∆Α διατάξεις οι 
οποίες θα διευκολύνουν το έργο των µικρών και ορεινών δήµων. Επιπλέον 
ανέφερε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειµένου να υπάρξουν αντίστοιχες 
ρυθµίσεις και από τα συναρµόδια υπουργεία. 

Μεταξύ άλλων στο πακέτο των αιτηµάτων που κατέθεσαν στον Υπουργό 
είναι: 

Θεσµική κατοχύρωση του χαρακτηρισµού ενός δήµου ως «ορεινού». 

Άρση αναστολής προσλήψεων, καθώς η έλλειψη προσωπικού στις ορεινές 
περιοχές δεν έχει λυθεί µέσω της διαδηµοτικής κινητικότητας και των 
επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. 

-Πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης νέας προγραµµατικής περιόδου και 
Ορεινοί ∆ήµοι (Ανταγωνιστικότητα, καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα κ.λπ.). 

-Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας. 

-Καθιέρωση ειδικού προγράµµατος χρηµατοδότησης 

-Επαναπροσδιορισµό των κριτηρίων κατανοµής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ 



-Υλοποίηση ειδικού προγράµµατος ενίσχυσης και επιδότησης των 
συγκοινωνιών 

-Εξειδίκευση – ∆ιαµόρφωση προτάσεων για τα συγχρηµατοδοτούµενα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 
(ΕΣΠΑ, Π.Α.Α. κ.λπ.) για τους Ορεινούς ∆ήµους. 

-Στρατηγικές ανάπτυξης ορεινού χώρου – Θέσπιση κινήτρων αποκέντρωσης. 

-Πρόβλεψη ειδικών δράσεων οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης των 
ορεινών δήµων. 

-Ανάδειξη των προβλέψεων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 
(νέο ΕΣΠΑ 2014–2020, Π.Α.Α. κλπ) για τις ορεινές περιοχές. 

 


