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Δελ είλαη λόκηκε ε παράηαζε ηες ζεηείας ηφλ αηρεηώλ ζηελ Ασηοδηοίθεζε 

 
 

 Σε εθηεηακέλα δεκνζηεύκαηα, ζε πνιιέο κεγάιεο θπθινθνξίαο Κπξηαθάηηθεο (3.2.13) 

εθεκεξίδεο, γίλεηαη ιόγνο γηα κεηάζεζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ θαη Γεκνηηθώλ Δθινγώλ από ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2014 ζηνλ Οθηώβξην ή Ννέκβξην ηνπ 2015. Γίλεηαη ιόγνο γηα παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (1.1.2011 – 31.8.2014) θαηά 16 κήλεο δει. 

κέρξη ηελ 31.12.2015. Καιόλ είλαη ε Κπβέξλεζε, ηα θόκκαηα, νη Βνπιεπηέο θαη ε Κεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ) λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο νξηζκέλεο πνιύ ζνβαξέο 

επηζεκάλζεηο. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 102 παξάγξαθνο 2 ηνπ Διιεληθνύ Σπληάγκαηνο ‘’οη 

Οργαληζκοί Τοπηθής Ασηοδηοίθεζες έτοσλ δηοηθεηηθή θαη οηθολοκηθή ασηοηέιεηα. Οη 

αρτές ηοσς εθιέγοληαη κε θαζοιηθή θαη κσζηηθή υεθοθορία, όπφς ο λόκος ορίδεη». Ο 

λόκος όκφς (θοηλός λοκοζέηες) δει. ο λόκος 3852/2010 (Καιιηθράηες) ορίδεη όηη ε 

δηάρθεηα ηες ηρέτοσζας δεκοηηθής περηόδοσ αρτίδεη ηελ 1.1.2011 θαη ιήγεη ηελ 

31.8.2014.  

 Οη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 έγηλαλ κε βάζε ηελ αλσηέξσ 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Οη πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ςήθηζαλ, ζύκθσλα κε ην Σύληαγκα 

θαη ηνλ λόκν θαη εμέιεμαλ ζπγθεθξηκέλνπο δεκάξρνπο θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο γηα 3 έηε 

θαη 8 κήλεο. Έηζη οη αηρεηοί ηες Τ.Α. έτοσκε δεκοθραηηθή λοκηκοποίεζε, κε βάζε ηο 

ερώηεκα ποσ ηέζεθε ζηοσς ποιίηες, θαηά ηης δεκοηηθές εθιογές ηοσ Νοεκβρίοσ 2010, 

κέτρη ηελ 31.8.2014. Η ηειεπηαία ζηαγόλα ηεο θιεςύδξαο ηνπ ρξόλνπ ηεο ιατθήο καο 

λνκηκνπνίεζεο ηειεηώλεη ηελ 31.8.2014. Καηά ζπλέπεηα θάζε αθόκε θαη ζθέςε γηα παξάηαζε  

 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (1.1.2011–31.8.2014) είλαη αληίζεηε πξνο 

ην Σύληαγκα ηεο Διιάδνο θαη πξνο ηνλ λόκν 3852/2010 (Καιιηθξάηεο). Ταπηόρξνλα είλαη 

πξάμε αληηδεκνθξαηηθή. Αιήζεηα κε πνην θύξνο ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί όξζηνο έλαο 

δήκαξρνο κεηά ηελ 31.8.2014, όηαλ ΜΜΔ, αηξεηνί, θόκκαηα θαη βνπιεπηέο ζα βάινπλ 

ελαληίνλ ηνπο θαη ζα ακθηζβεηνύλ ηε δεκνθξαηηθή ηνπ λνκηκνπνίεζε;  

Η επίθιεζε σο επηρεηξεκάησλ ησλ πξνζρεκάησλ, ηα νπνία ππαθνύνπλ ζηε ινγηθή ηεο 

δήζελ εμεύξεζεο πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ 

όηη ε ρώξα δηαλύεη πεξίνδν έθηαθηεο θαηάζηαζεο, είλαη πξνθάζεηο ελ ακαξηίαηο θαη ζε θακία  
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πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ ηεο ηξέρνπζαο 

δεκνηηθήο πεξηόδνπ πέξαλ ηεο 31.8.2014.  

 Ο Πξσζππνπξγόο, ν Υπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, ηα θόκκαηα, νη Βνπιεπηέο θαη ε ΚΔΓΔ 

νθείινπλ λα ζεβαζζνύλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ην θύξνο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ αηξεηώλ, 

ηελ εθπεθξαζκέλε θαηά ην Σύληαγκα θαη ην λόκν ιατθή βνύιεζε ζηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία 

ησλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Να κελ επηηξέςνπλ ηελ θαηαζηξαηήγεζε 

ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ λόκνπ. Να κελ ζπλεξγήζνπλ ζηνλ βηαζκό ηεο ιατθήο εληνιήο θαη 

ηεο παξαζρεζείζεο από ηνπο πνιίηεο ζηνπο αηξεηνύο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο. 

 Αο αθεζεί επηηέινπο ε απηνδηνίθεζε έμσ από ηηο άζιηεο κεζνδεύζεηο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο. Μεζνδεύζεηο πνπ ζα ηηο πιεξώζνπλ πνιηηηθά όζνη ηηο απεξγάδνληαη αιιά εθζέηνπλ 

θαη πξνζβάινπλ ζεζκηθά ηελ απηνδηνίθεζε. Δθζέηνπλ θαη πξνζβάινπλ ηνπο αηξεηνύο. 
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