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Ομιλία Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη 

στην έναρξη του Προσυνεδρίου τoυ Βόλου 
 

 

Κύριοι Περιφερειάρχες, 

Κύριοι Δήμαρχοι, 

Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

Φίλες και φίλοι, 

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συνεχίζει το οδοιπορικό της σε 

όλη την Ελλάδα,  

ενόψει της διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της  

που θα γίνει τη χρονιά που διανύουμε στη Χαλκιδική,  

από τις 7 ως τις 9 Μαΐου. 

 

Στη φιλόξενη πόλη του Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας  

θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να αναδείξουμε τις θέσεις της 

Κ.Ε.Δ.Ε. για μια σειρά από κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. 

 

Αναφέρομαι στα ζητήματα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής 

Οικονομίας, καθώς και σε αυτά που αφορούν την Υγεία και την 

Κοινωνική Πρόνοια. 

 

Ταυτόχρονα,  

στη δεύτερη ενότητα της σημερινής διαδικασίας , 

θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προβλήματα που 

αφορούν την περιοχή σας. 
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Θέλω να επισημάνω ότι για τη νέα Διοίκηση της ΚΕΔΕ  

τα κοινωνικά θέματα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. 

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ,  

οι Δήμοι μας,  

είναι αυτοί που έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια  

να διαχειριστούν τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης , 

που έχει επηρεάσει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών 

μας. 

Οι Δήμοι είναι αυτοί που έχουν κληθεί να αναπληρώσουν το 

Κράτος. 

Ένα Κράτος  το οποίο υπό το βάρος των δημοσιονομικών 

περικοπών αποσύρεται σταδιακά από τη διαχείριση των 

κοινωνικών προβλημάτων.  

Όμως εκεί που το Κράτος δηλώνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 

απόν, 

οι Δήμοι δίνουν καθημερινά  παρουσία ,  

στηρίζοντας στην πράξη τη δύσκολη καθημερινότητα χιλιάδων 

συνανθρώπων μας. 
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Τα τελευταία χρόνια μέσα από τη λειτουργία πάνω από 4500 

δημοτικών κοινωνικών δομών, χωρίς ουσιαστική οικονομική 

συνδρομή από την Πολιτεία ,προσφέραμε σημαντικές κοινωνικές 

υπηρεσίες στα μέλη των τοπικών μας κοινωνιών. 

Αναδείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης Α’ 

Βαθμού. 

Αναδείξαμε ξανά , σε δύσκολες περιστάσεις,  

την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά,  

σε υπέρτατες αξίες . 

 

Αυτό το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούμε δεν μπορεί να 

το αμφισβητήσει κανείς. 

 

Αλλά το σημαντικότερο είναι πως εξαιτίας της εμπειρίας που 

αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια,  

μέσα από την καθημερινή διαχείριση των συνεπειών της 

ανθρωπιστικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας, 

πλέον είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε νέες πολιτικές για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 

 

Οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει,  

η σωστή χαρτογράφηση των κοινωνικών προβλημάτων και 

αναγκών που έχει ήδη γίνει από τις υπηρεσίες μας όλο αυτό το 

διάστημα, 

το έμπειρο προσωπικό και οι εκατοντάδες πιστοποιημένες 

κοινωνικές δομές που διαθέτουμε,  
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η σχέση εμπιστοσύνης που έχουνε δημιουργήσει μέσα από τη 

συνεργασία μας με το εθελοντικό κίνημα και τις ανθρωπιστικές 

οργανώσεις,  

καθιστούν την Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού ως τον πιο καθοριστικό 

παράγοντα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων μέτρων 

και πολιτικών , για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης 

που δοκιμάζει τη χώρα μας. 

 

Η ΚΕΔΕ έχει ήδη αναλάβει τους τελευταίους μήνες σημαντικές 

πρωτοβουλίες, για την προώθηση πολιτικών αντιμετώπισης των 

κοινωνικών προβλημάτων. 

 

Θα σας αναφέρω 2-3 συγκεκριμένα παραδείγματα,  

που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

 

Η ΚΕΔΕ και η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ήταν αυτή που άσκησε 

πιέσεις στην προηγούμενη Κυβέρνηση , 

ώστε να σχεδιαστεί το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. 

 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, 

 η οποία γίνεται πράξη χάρη στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ 

της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας.   

 

Σε μια περίοδο που η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα 

της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Πολιτεία και 

Αυτοδιοίκηση ενώσαμε  τις δυνάμεις μας,  
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αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ  

δημιουργούμε 34.000 θέσεις απασχόλησης στους ΟΤΑ 

και προσφέρουμε δουλειά και εισόδημα 

σε αυτή την ιδιαίτερη δύσκολη συγκυρία,  

σε χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας». 

 

Και οφείλω να αναγνωρίσω πως αν και το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, 

τόσο ο κ. Σκουρλέτης  όσο και η κα Αντωνοπούλου,  

η νέα δηλαδή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,  

αμέσως αγκάλιασαν το πρόγραμμα και προχωρούν στην 

υλοποίησή του. 

 

Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν αρκεί . 

 

Είναι μια καλή αρχή, αλλά μένουν  ακόμη πολλά να γίνουν. 

 

 Θεωρώ πως δεν έχει κανείς από μας το δικαίωμα να εφησυχάζει,  

όσο υπάρχει έστω κι ένας άνεργος σε αυτή τη χώρα.  

 

Ο αγώνας για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της 

απασχόλησης είναι διαρκής.  

 

Και η Αυτοδιοίκηση θα είναι διαρκώς στην πρώτη γραμμή αυτής 

της προσπάθειας. 
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Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και η 

ΚΕΔΕ πρωταγωνιστεί ,  

είναι το ζήτημα της καταπολέμησης της φτώχειας. 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι Δήμοι ήταν αυτοί που χωρίς 

καμία χρηματοδότηση από το Κράτος,  

αλλά με την πολύτιμη οικονομική και ηθική συνδρομή των 

τοπικών επιχειρήσεων και των χιλιάδων ευαισθητοποιημένων 

πολιτών- εθελοντών, κατάφεραν να λειτουργήσουν κοινωνικές 

δομές όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δημοτικές ιματιοθήκες, 

κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια. 

Οι Δήμοι ήταν αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια διαχειρίσθηκαν 

τα προγράμματα διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

Γι αυτό και ζητήσαμε να είναι οι Δήμοι , η Αυτοδιοίκηση Α’ 

Βαθμού, 

ο θεσμός εκείνος που θα αναλάβει να διαχειρισθεί το πρόγραμμα 

επισιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Και για να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η διαχείριση του 

συγκεκριμένου προγράμματος, 

προτείναμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας . 

Να συνεργαστούμε σε κάθε τοπική χωρική ενότητα, 
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 σε ισότιμη βάση, 

με τις Περιφέρειες, την Εκκλησία αλλά και με ιδιωτικά σωματεία 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις . 

Διατυπώσαμε τη βούληση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού να είναι αυτοί που 

θα διαχειριστούν τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας 

που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όχι 

από καπρίτσιο, ούτε γιατί μας έπιασε κρίση μεγαλείου 

Το ζητήσαμε γιατί  διαθέτουμε τις δομές, το προσωπικό , την 

γνώση των τοπικών αναγκών και την εμπειρία ώστε τα χρήματα 

αυτά να αξιοποιηθούν άμεσα κι αποτελεσματικά. 

Προς όφελος αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος και το κυριότερο,  

χωρίς να σπαταληθεί έστω κι ένα μικρό τμήμα των χρημάτων 

αυτών στη δημιουργία νέων δομών και σε γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. 

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι στο μεγαλύτερο τμήμα της 

χώρας, οι Δήμοι συνεργάζονται με τις Περιφέρειες και την 

Εκκλησία, 

σε κλίμα ισοτιμίας και συνεργασίας, για να υλοποιήσουν το 

πρόγραμμα. 

Μόνον στην Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζουμε πρόβλημα,  
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γιατί εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αλαζονική 

συμπεριφορά στελεχών της νέας Διοίκησης ,  

η οποία εκδηλώθηκε μεταξύ των άλλων και με εκβιαστική 

συμπεριφορά σε βάρος αιρετών του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης,  

την οποία καταγγείλαμε δημόσια ως ΚΕΔΕ, με ψήφισμα που 

εξέδωσε το Δ.Σ. . 

Δυστυχώς στην Περιφέρεια Αττικής  δεν έχουν δει με καλό μάτι   

την βούλησή των Δήμων να μην επιτρέψουν σε κανέναν να  

αμφισβητήσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης 

Α’ Βαθμού, 

 να διαχειρίζεται αυτόνομα και με διαφάνεια 

 τα κονδύλια που αφορούν έργα και δράσεις προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών.  

Ενοχλήθηκαν που δηλώσαμε  ότι δεν παραιτούμαστε από το 

δικαίωμα να διεκδικούμε και να διαχειριζόμαστε οι ίδιοι,  

κι όχι μέσω μεσαζόντων,  

τα χρήματα που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες. 

Είναι θετικό το γεγονός ότι πολλές ΠΕΔ από όλη τη χώρα, 

αμέσως  μόλις πληροφορήθηκαν το περιστατικό,  

εξέδωσαν ανακοινώσεις που κατήγγειλαν αυτό το περιστατικό. 
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Θέλω πραγματικά να πιστέψω ότι η περίπτωση της Περιφέρειας 

Αττικής θα αποτελέσει εξαίρεση. 

 

 

Οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας και στερούνται βασικών ειδών ανάγκης , 

δεν φταίνε σε τίποτε.  

 

 

Ως Κ.Ε.Δ.Ε., δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούμε 

την πόλωση στις σχέσεις μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

 

Επιθυμούμε τη στενή συνεργασία , με όλους τους θεσμούς του 

Κράτους και κυρίως με τους θεσμούς που εκπροσωπούν την 

Αυτοδιοίκηση,  

αρκεί η συνεργασία αυτή να στηρίζεται στη βάση της ισοτιμίας 

και της αμοιβαιότητας. 

 

Ξεκαθαρίζω  επίσης με την ευκαιρία της σημερινής μας 

συνάντησης,  

για μια ακόμη φορά,   

ότι για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού,  

το ζητούμενο δεν είναι το ποιος θα διαχειρισθεί τα χρήματα του 

επισιτιστικού προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας .  

Αλλά το πως αυτά τα χρήματα θα φτάσουν όσο το δυνατόν 

συντομότερα,   

στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη.  
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Εμείς πιστεύουμε ότι οι Δήμοι γνωρίζουν καλύτερα από τον 

καθένα τις τοπικές ιδιαιτερότητες,  

έχουν τις δομές, το προσωπικό και την εμπειρία να ανταποκριθούν 

στο δύσκολο αυτό εγχείρημα.   

Στοχευμένα και χωρίς καθυστέρηση.  

Όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. 

Το ίδιο θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε και στο μέλλον.  

Με ή χωρίς τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Θέλω να σας ενημερώσω επίσης για μια ακόμη πρωτοβουλία που 

ως ΚΕΔΕ αναλάβαμε τις τελευταίες ημέρες , στον τομέα 

καταπολέμησης της φτώχειας. 

Συγκεκριμένα,  

καταθέσαμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής τις θέσεις μας στο 

νομοσχέδιο που περνά με θέμα  

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» 

Κατά την παρουσία μου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ,  

τόνισα τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική 

αυτοδιοίκηση α’ βαθμού στην αντιμετώπιση της φτώχειας,  
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επισήμανα την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας των 

μηχανισμών που θα δημιουργηθούν , 

προτείνοντας τον περιορισμό των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν 

ενιαίο φορέα,  

ενώ ζήτησα εκ μέρους της ΚΕΔΕ και την επέκταση του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος σε όλους τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού . 

 

Επισήμανα ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, 

η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού με ιδίους πόρους έχει αναλάβει 

πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει σειρά από δράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα.  

Για αυτό δικαιωματικά μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο 

στην αντιμετώπιση της φτώχειας για τους εξής επιπλέον λόγους: 

 Πληροί μία σειρά από κριτήρια όπως την «εγγύτητα», τη 

συμπληρωματικότητα», την «ιδιαιτερότητα» και τη 

«αποκέντρωση» 

 Οι ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτουν ένα μόνιμο δίκτυο 

Κοινωνικών Δομών και το κατάλληλο επιστημονικό 

προσωπικό για την αντικειμενική και συνεχή καταγραφή 

των ωφελουμένων, όπως ήδη προείπα. 

 Οι Ο.Τ.Α α’ βαθμού ως προς την υλοποίηση κοινωνικών 

δράσεων, αξιοποιούν και συνεργάζονται με όλους τους 

κοινωνικούς φορείς και τα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας 



 12

ενεργά στη διαμόρφωση ενός «κοινωνικού πλέγματος» 

στήριξης και προστασίας ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού (π.χ. Εκκλησία, Σύλλογοι Γονέων, Ιατρικοί 

Σύλλογοι, Δίκτυα, Εθελοντές κ.α.)  

Κυρίες και κύριοι  

Όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα,  

αλλά και όλα όσα έχουν ήδη συζητηθεί στις προηγούμενες 

προσυνεδριακές διαδικασίες ή θα συζητηθούν στις επόμενες, 

θα διαμορφώσουν το περιεχόμενο του στρατηγικού μας σχεδίου  

για την επόμενη πενταετία, 

το οποίο θα έρθει προς έγκριση και ψήφιση στο τακτικό μας 

συνέδριο του Μαΐου. 

Το σχέδιο αυτό υπηρετεί το μεγάλο μας στόχο: 

 να καταστεί η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θεσμικά ισχυρή,  

λειτουργικά ανεξάρτητη  

και οικονομικά αυτάρκης.  

Πρωταγωνίστρια στην μεγάλη εθνική προσπάθεια για ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Η ατζέντα που βάζουμε ως Κ.Ε.Δ.Ε., 

 καθορίζουν και τους στόχους μας. 

Αναδεικνύουν το σχέδιο μας,  



 13

Αναβαθμίζουν τις δυνατότητες παρέμβασης μας στα κέντρα 

λήψης των αποφάσεων. 

Κυρίες και κύριοι 

Πριν μπούμε στην κύρια διαδικασία του προσυνεδρίου μας,  

όπου θα γίνει η παρουσίαση των εισηγήσεων και οι τοποθετήσεις 

των συνέδρων,  

θα ήθελα να επαναλάβω αυτό  

που έχω αναφέρει σε όλες τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις  

που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. 

Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στενή 

συνεργασία  

μεταξύ των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης. 

Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού. 

Σε βάση ισοτιμίας και ειλικρίνειας. 

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των κοινών μας συμφερόταν. 

Αλλά ακόμη περισσότερο είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ 

των αιρετών του Α’ Βαθμού. 

Με τη διαρκή μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων,  

Με τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μέσα στην ΚΕΔΕ  
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που θα παράγει νέες ιδέες και θα προωθεί πολιτικές  

για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές μας 

κοινωνίες. 

Όσο πιο στενά συνεργαζόμαστε εμείς οι αιρετοί του Α’ Βαθμού 

Αυτοδιοίκησης,  

τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε  

και στις διεκδικήσεις μας 

και στα αποτελέσματα της πολιτικής μας. 

Θέλω να γνωρίζετε ότι η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ  

επενδύει πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των Δήμων 

της χώρας,  

χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. 

Επενδύουμε πραγματικά σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας 

της ΚΕΔΕ, 

που θα αναδεικνύει τα ζητήματα όχι μόνον σε τοπικό,  

αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Σε μια ΚΕΔΕ που δεν θα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή  

αλλά σε μια ΚΕΔΕ που θα συν-διαμορφώνει αποφάσεις και 

πολιτικές ,  
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με βάση τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών. 

 

Σε μια ΚΕΔΕ που θα αντιμετωπίζει όλους τους Δήμους μέλη της 

ισότιμα. 

Δεν θα τους διαχωρίζει σε μικρούς και μεγάλους. 

Σε πλούσιους και φτωχούς. 

Σε κομματικά προσκείμενους και κομματικά εχθρικούς. 

 

Η συνεργασία μας θα γίνεται πλέον με όρους μέλλοντος,  

κι όχι με λογικές του παρελθόντος.,  

 

Παράλληλα,  

θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ότι χρειαστεί  

για να αποκαταστήσουμε μια σχέση ισότιμης συνεργασίας   

με όλα τα επίπεδα εξουσίας σε αυτή τη χώρα. 

Όχι επαιτώντας, αλλά απαιτώντας.  

Όχι με λογικές δημοσίων σχέσεων,  
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αλλά στη βάση επεξεργασμένων πολιτικών προτάσεων και 

θέσεων. 

 

Γι αυτό πιστεύουμε ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού,  

ως θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 

πιο κοντά στον πολίτη και στην καθημερινότητά του,  

δεν έχει την πολυτέλεια ούτε της διάσπασης,  

ούτε της εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών, 

πέραν αυτών που υπηρετούν τα συμφέροντά των τοπικών μας 

κοινωνιών. 

Πιστεύουμε πραγματικά ότι η συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης  

αλλά και στην συνολική προσπάθεια για την υιοθέτηση ενός νέου 

οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της πατρίδας μας, 

μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστική.   

 

Για να είναι όμως καθοριστικός ο ρόλος μας,  

χρειάζεται να είναι οι Δήμοι μας ισχυροί. 

 

Οι αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση 

της χώρας,  
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μπορούν να γίνουν μόνον με ανατροπές. 

Πριν από μερικούς μήνες ,  

ξεκίνησε στην ΚΕΔΕ η ανατροπή για την αυτοδιοίκηση. 

 

Πλέον, βάζουμε έναν άλλο, μεγαλύτερο στόχο. 

Να φέρουμε μέσα από την Αυτοδιοίκηση ανατροπές στην χώρα. 

Ανατροπές που οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Ανατροπές που θα φέρουν το καινούριο, στη θέση του παλιού. 

 

Πλέον βάζουμε τον πήχη ψηλά. 

Να περάσουμε από την ανατροπή για την αυτοδιοίκηση, 

στην ανατροπή από την Αυτοδιοίκηση. 

 

Ενωμένοι , όλοι μαζί,  

ΚΕΔΕ και ΠΕΔ σε όλη τη χώρα,  

να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

 

Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών,  

που προσβλέπουν σε μας, 

για να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. 
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Με τη δική μας ενότητα κι αποφασιστικότητα, 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις 

και τους δημότες μας. 

Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα από τη διαδικασία των 

προσυνεδριακών μας εκδηλώσεων,   

βάζουμε τις βάσεις για τη δημιουργία  

μιας νέας, ισχυρής αυτοδιοικητικής συμμαχίας. 

 

Μιας ισχυρής συμμαχίας  

που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην Πρωτοβάθμια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση . 

 

Με τη δική σας δύναμη,  

με τη δική σας συνεργασία, 

κάνουμε βήματα μπροστά. 

 

Φέρνουμε ανατροπές ,  

Πάμε την Αυτοδιοίκηση μπροστά. 

 

 Σας ευχαριστώ. 


