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Χαιρετισµός  Προέδρου Κ.Ε.∆.Ε Γιώργου Πατούλη 
στην ̟ροσυνεδριακή εκδήλωση του Αγρινίου 

 

 

Kύριοι Περιφερειάρχες 

Κυρίες και κύριοι ∆ήµαρχοι 

Κυρίες και κύριοι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Φίλες και φίλοι, 
 
Σας καλωσορίζω κι εγώ µε τη σειρά στην ̟ροσυνεδριακή διαδικασία ̟ου 
διοργανώνει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος στο φιλόξενο Αγρίνιο, µια 
εκδήλωση µε την ο̟οία η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού συνεχίζει το οδοι̟ορικό 
της σε όλη την Ελλάδα, ενόψει της διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού 
συνεδρίου µας ̟ου θα γίνει τη χρονιά ̟ου διανύουµε στη Χαλκιδική,  
α̟ό τις 7 ως τις 9 Μαΐου. 
 
Στη σηµερινή συνάντηση έχουµε στην ατζέντα του διαλόγου µας τα ζητήµατα 
̟ου αφορούν τη θεσµική λειτουργία των Ο.Τ.Α. , την Ισότητα, καθώς και την 
οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
 
Ουσιαστικά σήµερα θέλουµε να αναδείξουµε τις θέσεις µας και να 
ανταλλάξουµε α̟όψεις για ζητήµατα ̟ου αφορούν άµεσα την καθηµερινή  
λειτουργία των ∆ήµων µας και τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους µ̟ορούµε να  
αντιµετω̟ίσουµε µε σύγχρονα κι α̟οτελεσµατικά µέσα τα ζητήµατα ̟ου 
αφορούν την καθηµερινότητα των συµ̟ολιτών µας. 
 
Σήµερα θα έχουµε ε̟ίσης την ευκαιρία να αναδείξουµε ορισµένα σηµαντικά 
θεσµικά ζητήµατα ̟ου αφορούν το µέλλον του θεσµού ̟ου υ̟ηρετούµε . 
 

Όλα όσα θα συζητηθούν σήµερα, θα διαµορφώσουν το ̟εριεχόµενο του 
στρατηγικού µας σχεδίου για την ε̟όµενη ̟ενταετία, το ο̟οίο θα έρθει ̟ρος 
έγκριση και ψήφιση στο τακτικό µας συνέδριο του Μαΐου. 

Με το σχέδιο αυτό ό̟ως έχω τονίσει ε̟ανειληµµένα το τελευταίο διάστηµα 
θέλουµε να υ̟ηρετήσουµε το µεγάλο µας στόχο, ̟ου είναι να καταστεί η 
Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού θεσµικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και 
οικονοµικά αυτάρκης.  

Γνωρίζουµε καλά ότι η εκ̟λήρωση αυτού του στόχου δεν είναι εύκολη. 
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Και δεν είναι εύκολη , όχι γιατί δεν αναγνωρίζουν οι ̟ολίτες και οι το̟ικές 
κοινωνίες µας τη σηµαντικότητα του έργου ̟ου ε̟ιτελούµε. Το αντίθετο.  

Αλλά γιατί άλλα ε̟ί̟εδα εξουσίας ε̟ιδιώκουν να υ̟οβαθµίσουν το ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθµού. 

∆εν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση  Α’ Βαθµού είναι 
αυτή ̟ου έχει υ̟οστεί τις σηµαντικότερες ̟ερικο̟ές όσον αφορά τη 
χρηµατοδότησή της.  

Πάνω α̟ό 60% έχουµε δει να µειώνεται η χρηµατοδότηση του Κράτους ̟ρος 
τους ΟΤΑ, την ίδια ̟ερίοδο ̟ου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι ευθύνες, 
αλλά και οι αρµοδιότητές µας. 

Αλλά για κά̟οιους αυτή η ̟ερικο̟ή δεν είναι αρκετή, αφού διακινούνται 
σενάρια και α̟όψεις α̟ό ανθρώ̟ους άσχετους µε τη λειτουργία του θεσµού 
µας, για ̟λήρη κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης κι αντικατάστασης 
της α̟ό κά̟οια µορφής το̟ική φορολογία. 

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού είναι αυτή ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε ως 
̟ειραµατόζωο την ̟ροηγούµενη 5ετία και κλήθηκε να σηκώσει το βάρος της 
̟ροσαρµογής της σε ένα νέο µοντέλο διοικητικής οργάνωσης της χώρας, τον 
γνωστό σε όλους µας Καλλικράτη, ο ο̟οίος σχεδιάστηκε ̟ρόχειρα, 
εφαρµόστηκε βιαστικά και το κυριότερο, δεν υ̟οστηρίχθηκε ε̟αρκώς 
οικονοµικά α̟ό την Πολιτεία.   

Κληθήκαµε να αναλάβουµε και να φέρουµε εις ̟έρας νέους ρόλους και 
αρµοδιότητες µε λιγότερους ̟όρους, λιγότερο ̟ροσω̟ικό και µε ένα 
γραφειοκρατικό ελεγκτικό µηχανισµό, ̟ου όχι µόνον δεν µας διευκόλυνε, 
αλλά µας δυσκόλευε ακόµη και στις ̟ιο α̟λές καθηµερινές λειτουργίες.   

Και µόλις 4 χρόνια µετά, ήδη έχει ξεκινήσει µε ̟ρωτοβουλία της νέας 
̟ολιτικής  ηγεσίας του Υ̟ουργείου Εσωτερικών η συζήτηση για την αλλαγή 
του Καλλικράτη, ο ο̟οίος α̟οδεικνύεται ότι ̟ερισσότερα ̟ροβλήµατα 
δηµιούργησε α̟ό όσα έλυσε. 

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού , οι ∆ήµοι µας, είναι αυτοί ̟ου κά̟οιοι θέλουν 
να αφήσουν εκτός α̟ό τη διαδικασία σχεδιασµού και υλο̟οίησης του νέου 
ΕΣΠΑ, ̟ου α̟οτελεί την τελευταία ίσως ευκαιρία για τη χρηµατοδότηση 
ανα̟τυξιακών έργων ̟νοής στις ̟όλεις µας, µε δεδοµένη τη δηµοσιονοµική 
ασφυξία της χώρας µας. 

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού ήταν αυτή ̟ου τα ̟ροηγούµενα χρόνια, στην 
καρδιά της κρίσης, σήκωσε εξαιτίας της α̟ουσίας του Κράτους, το κύριο 
βάρος για τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων συµ̟ολιτών µας Τα τελευταία 
χρόνια µέσα α̟ό τη λειτουργία ̟άνω α̟ό 4500 δηµοτικών κοινωνικών 
δοµών, χωρίς ουσιαστική οικονοµική συνδροµή α̟ό την Πολιτεία , 



 3 

̟ροσφέραµε σηµαντικές κοινωνικές υ̟ηρεσίες στα µέλη των το̟ικών µας 
κοινωνιών.  
 
Προβάλλαµε το ανθρώ̟ινο ̟ρόσω̟ο της Αυτοδιοίκησης. Αναδείξαµε ξανά , 
σε δύσκολες ̟εριστάσεις, την αλληλεγγύη και την ανθρω̟ιά, σε υ̟έρτατες 
αξίες, αξιο̟οιώντας το ανθρώ̟ινο δυναµικό των ∆ήµων µας, το εθελοντικό 
κίνηµα ̟ολιτών και το ̟λεόνασµα ευαισθησίας και ̟ροσφοράς της 
κοινωνικής ε̟ιχειρηµατικότητας. 

Και για την ̟ροσφορά µας αυτή εισ̟ράξαµε το ευχαριστώ της Πολιτείας, 
αφού είδαµε ̟ρόσφατα , µόλις ̟ριν α̟ό λίγες ηµέρες, ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθµού είναι αυτή ̟ου µ̟ήκε για µια ακόµη φορά στο µάτι της Κεντρικής 
Εξουσίας, αφαιρώντας της ουσιαστικά  µέσα α̟ό το άρθρο 45 του 
νοµοσχεδίου για την αντιµετώ̟ιση της ανθρω̟ιστικής κρίσης ρόλους  κι 
αρµοδιότητες ,  ̟ου αφορούν τη διαχείριση των κοινωνικών ̟ρογραµµάτων. 
Μέρος των ο̟οίων θέλουν να α̟οδώσουν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 
µαζί φυσικά µε τους ̟όρους των ευρω̟αϊκών κοινωνικών ταµείων.  

Α̟έναντι σε αυτό το δυσµενές για τη λειτουργία των ∆ήµων οικονοµικό, 
κοινωνικό αλλά και θεσµικό ̟εριβάλλον, καλούµαστε να λειτουργήσουµε και 
να ̟ροσφέρουµε στους ̟ολίτες τις υ̟ηρεσίες µας. 

Η νέα ∆ιοίκηση της Κ.Ε.∆.Ε. είναι α̟οφασισµένη να έρθει σε ρήξη µε όσους 
συστηµατικά ε̟ιχειρούν την υ̟οβάθµιση του θεσµικού µας ρόλου.  

Με όσους ε̟ιχειρούν να µας αφαιρέσουν αρµοδιότητες και ρόλους και να 
φορέσουν ένα ψεύτικο κοινωνικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροκειµένου να α̟οκοµίσουν 
̟ρόσκαιρα µικρο̟ολιτικά οφέλη εκµεταλλευόµενοι τις δυσκολίες µεγάλου 
τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας . 

Είµαστε α̟οφασισµένοι να ̟άµε κόντρα στις δυνάµεις εκείνες ̟ου δεν θέλουν 
να αντιληφθούν ̟ως είµαστε ο θεσµός του Κράτους ̟ου βρίσκεται 
̟ερισσότερο  α̟ό ο̟οιονδή̟οτε άλλον ̟ιο κοντά στους ̟ολίτες και τις 
καθηµερινές τους δυνάµεις. 

Ασφαλώς και δεν α̟οτελεί ̟ρώτη µας ̟ροτεραιότητα η αυτοσκο̟ό η 
σύγκρουση. Προτιµούµε τη συνεργασία, αρκεί η συνεργασία αυτή να είναι 
ισότιµη. 

Συνεργασία ̟ου θα στηρίζεται σε τεκµηριωµένες θέσεις , ̟ου συλλογικά 
διαµορφώνουµε ως Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού µέσα στα όργανα της ΚΕ∆Ε 
αλλά και µε τις ̟ροσυνεδριακές µας διαδικασίες. 

Ό̟ως θα έχετε δια̟ιστώσει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ΚΕ∆Ε διατυ̟ώνει 
τεκµηριωµένες ̟ολιτικά και θεσµικά θέσεις. Θέσεις ̟ου υ̟ηρετούν το κύρος 
του θεσµού µας και τα συµφέροντα των το̟ικών κοινωνιών.  
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Ιδιαίτερα σε ζητήµατα ̟ου αφορούν τη θεσµική και οργανωτική µας 
λειτουργία , είµαστε α̟ολύτως ξεκάθαροι στις διεκδικήσεις και α̟αιτήσεις 
µας. 

Θεωρούµε καταρχήν ̟άγια και αδια̟ραγµάτευτη θέση µας ότι κάθε διάταξη 
̟ου αφορά στο θεσµό µας και τη λειτουργία του, ̟ρέ̟ει να συν-
διαµορφώνεται µε τη συµµετοχή των αιρετών εκ̟ροσώ̟ων της 
Αυτοδιοίκησης.  

Καµία α̟όφαση, κανένας Νόµος ̟ου ε̟ηρεάζει τη λειτουργία των ∆ήµων 
και τη ζωή των ̟ολιτών, δεν µ̟ορεί να λαµβάνεται χωρίς να ακούγονται 
οι α̟όψεις µας. 

Κάθε άλλη µεθόδευση, α̟ό ό̟ου κι αν ̟ροέρχεται , θα α̟οτελεί για µας 

casus belli. Και σε αυτό είµαι κατηγορηµατικός. 

Ε̟ίσης, θέλω να τονίσω ̟ως για την ΚΕ∆Ε α̟οτελεί στόχο κι ε̟ιδίωξη η 
διαρκής και στενή συνεργασία µε τους εκ̟ροσώ̟ους της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης.  

Θεωρώ ότι οι δύο βαθµοί Αυτοδιοίκησης δεν έχουν να χωρίσουν τί̟οτε 
µεταξύ τους , αντίθετα, είναι ̟άρα ̟ολλά αυτά ̟ου µας ενώνουν.  

Γνωρίζετε βέβαια καλά ότι κά̟οιοι ε̟ιχειρούν υ̟ηρετώντας µικροκοµµατικές 
σκο̟ιµότητες,  να σ̟είρουν ζιζάνια και να δυναµιτίσουν τη σχέση µας, 
ε̟ηρεασµένοι ̟ροφανώς α̟ό το γεγονός ότι δεν ασκούν καµία ̟ολιτική 
ε̟ιρροή στα κεντρικά όργανα των δύο θεσµών.  

Θέλω α̟ό αυτό το βήµα να τονίσω ̟ως θα κάνουµε ότι χρειαστεί ̟ροκειµένου 
τί̟οτε, ούτε ακόµη και το ̟ρόσφατο νοµοσχέδιο ̟ου αφορά την 
αντιµετώ̟ιση της ανθρω̟ιστικής κρίσης, να ̟ροκαλέσει ρήξη στις σχέσεις 
µεταξύ Κ.Ε.∆.Ε. κι ΕΝ.Π.Ε., µεταξύ ∆ήµων και Περιφερειών. 

∆ική µας ̟ρόθεση είναι να διαφυλάξουµε µε κάθε τρό̟ο όσα έχουµε µέχρι 
σήµερα ̟ετύχει σε όλη τη χώρα µέσα α̟ό την ισότιµη  συνεργασία µας, ̟ρος 
όφελος των το̟ικών µας κοινωνιών.  

Να µετατρέψουµε τη διαχείριση των ̟ρογραµµάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης κι αντιµετώ̟ισης της φτώχειας σε µοχλούς ενίσχυσης κι 
εµβάθυνσης της συνεργασίας µας, κι όχι σύγκρουσης ό̟ως κά̟οιοι 
κοντόφθαλµα ε̟ιδιώκουν.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Οι δύο εισηγητές της σηµερινής µας εκδήλωσης, 

ο ∆ήµαρχος Μεταµόρφωσης κ. Καρ̟έτας , Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Θεσµών 
και Ισότητας της ΚΕ∆Ε 
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και ο κ. Τσιάµης, δηµοτικός σύµβουλος Ορχοµενού και Πρόεδρος της 
Ε̟ιτρο̟ής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

θα σας ̟αρουσιάσουν αναλυτικά µε τις εισηγήσεις τους τις καταγεγραµµένες 
α̟όψεις της ΚΕ∆Ε ̟άνω στα δύο αυτά θέµατα, ̟ου α̟οτελούν το κύριο 
αντικείµενο της σηµερινής ̟ροσυνεδριακής διαδικασίας.  

Εγώ θα ήθελα να κάνω αναφορά ̟άνω σε 3-4 θέµατα, ̟ου ά̟τονται της 
συζήτησης µας κ ιαφορούν τη θεσµική µας υ̟όσταση. 

Όσον αφορά την αλλαγή του Καλλικράτη. 

Ως Κ.Ε.∆.Ε. έχει κατ’ ε̟ανάληψη ε̟ισηµάνει την ανάγκη να υ̟άρξουν 
ουσιαστικές αλλαγές στο υφιστάµενο µοντέλο διοικητικής διάρθρωσης της 
χώρας. Το ζητούµενο όµως δεν είναι µια ακόµη αλλαγή σε ένα 
α̟οτυχηµένο σύστηµα, αλλά µια αλλαγή ̟ου θα βελτιώσει ̟ραγµατικά τη 
λειτουργία των ∆ήµων, ̟ρος όφελος των ̟ολιτών.  

Είναι θετικό το γεγονός ̟ως και ο ίδιος ο Υ̟ουργός Εσωτερικών, ο κ. 
Βούτσης, έχει αναγνωρίσει ̟ως για να ̟ροχωρήσει η µεταρρύθµιση του νέου 
Καλλικράτη, ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να εξασφαλίσει τα 4 δις ευρώ ̟ου χρειάζονται για 
να ̟ετύχει το νέο εγχείρηµα. Χωρίς ε̟αρκή χρηµατοδότηση, θα α̟οτύχει 
και η νέα ̟ροσ̟άθεια.  

Είναι λοι̟όν στο χέρι της Κυβέρνησης να βρει τα χρήµατα κι εµείς α̟ό την 
̟λευρά µας, θα στηρίξουµε µε τις θέσεις και τις ̟ροτάσεις µας το εγχείρηµα.  
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, είµαστε υ̟έρ των αλλαγών στο µοντέλο διοικητικής 
οργάνωσης ̟ου αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ Βαθµού, αλλά ̟άγια 
θέση µας είναι ό̟ως ανέφερα και ̟αρα̟άνω , ότι κάθε διάταξη ̟ου αφορά 
στο θεσµό µας και τη λειτουργία του, ̟ρέ̟ει να συν-διαµορφώνεται µε τη 
συµµετοχή των αιρετών εκ̟ροσώ̟ων της Αυτοδιοίκησης.  

Όσον αφορά τα οικονοµικά µας.  

Θεωρούµε ότι δεν µ̟ορούµε να µιλάµε για αναβάθµιση της θεσµικής µας 
λειτουργίας, αν αυτή δεν στηρίζεται σε ισχυρές οικονοµικές βάσεις. 

Η κρατική χρηµατοδότησης ̟ρος τους ∆ήµους α̟ό την Κεντρική Εξουσία 
δεν είναι ελεηµοσύνη, ό̟ως ίσως κά̟οιοι ̟ιστεύουν, αλλά υ̟οχρέωση.  

Οι ̟ραγµατικές ̟ροθέσεις αυτών ̟ου ̟ροωθούν α̟όψεις ̟ερί κατάργησης 
της κρατικής χρηµατοδότησης , είναι να µετακυλίσουν κι άλλα βάρη στις 
̟λάτες των ̟ολιτών, χωρίς να ̟ερικόψουν τα υφιστάµενα.  

∆εν µας α̟αντούν ̟ως σε µία χώρα, ό̟ως η Ελλάδα, ̟ου ̟άνω α̟ό το 70% 
της φορολογητέας ύλης εισ̟ράττεται στα δύο µεγάλα ̟ολεοδοµικά 
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συγκροτήµατα, θα υ̟άρξει ̟εριφερειακή ανά̟τυξη χωρίς αναδιανεµητικό 
µηχανισµό;  

Πως θα χρηµατοδοτούν οι µικροί ∆ήµοι της Περιφέρειας τη λειτουργία τους; 
Ποιους θα φορολογούν οι ορεινοί και νησιωτικοί ∆ήµοι; Πως θα 
αµβλύνονται χωρίς κρατικές ε̟ιχορηγήσεις οι ανισότητες στις φορολογικές 
δυνατότητες των δήµων;  

Η ΚΕ∆Ε έχει ζητήσει δηµοσιονοµική α̟οκέντρωση, χωρίς όµως νέες 
ε̟ιβαρύνσεις για τους ̟ολίτες.  Οι θέσεις µας είναι ε̟εξεργασµένες και 
ε̟ιστηµονικά τεκµηριωµένες. Είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε έναν 
ουσιαστικό, ψύχραιµο και βασισµένο σε ̟ραγµατικά δεδοµένα διάλογο στο 
θέµα αυτό.    

 
Ταυτόχρονα όµως ξεκαθαρίζουµε ότι ̟λέον δεν µ̟ορούµε να σηκώσουµε 
άλλα βάρη.  Η Αυτοδιοίκηση ̟λήρωσε και µε το ̟αρα̟άνω το µερίδιο της 
στο λογαριασµό της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας.  Τα 
δηµοσιονοµικά ̟λεονάσµατα της χώρας στηρίχθηκαν στα ̟λεονάσµατα των 
∆ήµων , κι όχι στα ελλείµµατα ̟ου εξακολουθεί να ̟αράγει η κεντρική 
κυβέρνηση.  
 
 
Ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι αφορά τη διαµόρφωση ενός νέου 

ανα̟τυξιακού ̟λαισίου για τους Ο.Τ.Α.,  ̟ου θα ̟εριλαµβάνει µεταξύ 
άλλων : 

• Την αύξηση του µεριδίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης α̟ό το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, µε ̟ροτεραιότητα στη 
χρηµατοδότηση έργων σε µικρούς ορεινούς ∆ήµους, ̟ου στερούνται 
διαχειριστικής ε̟άρκειας , άρα και ̟ρόσβασης στα κονδύλια του 
ΕΣΠΑ. 

• Την υλο̟οίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ̟ου ̟εριλαµβάνει την 
εκτέλεση µελετών και έργων, αλλά και την ανάληψη δράσεων και 
̟ρωτοβουλιών , µε ̟ροτεραιότητα τους ∆ήµους της Περιφέρειας. 

• Τη διεκδίκηση αναβαθµισµένου ρόλου στα όργανα ̟ου 
διαχειρίζονται τους ̟όρους του ΕΣΠΑ και του «Πράσινου Ταµείου», 
σε όλα τα στάδια των α̟οφάσεων ̟ου αφορούν την ένταξη και 
χρηµατοδότηση έργων. 

• Τη δηµιουργία ενός ειδικού ̟ρογράµµατος για την Αυτοδιοίκηση, 
ύψους 2 δις ευρώ, ̟ου θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το ΕΣΠΑ και θα 
διατεθεί α̟οκλειστικά για τη χρηµατοδότηση έργων ∆ήµων σε όλη τη 
χώρα , µε φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ. 

Όσον αφορά τα κοινωνικά ̟ρογράµµατα, η θέση µας είναι ότι η 
Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού ̟ρέ̟ει να έχει  κεντρικό ρόλο στη διαχείρισή τους.  
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Γι αυτό δικαιωµατικά µ̟ορεί και ̟ρέ̟ει να έχει τον ̟ρώτο ρόλο στη 
διαχείριση µελλοντικών ̟ρογραµµάτων, ό̟ως αυτό για την αντιµετώ̟ιση της 
φτώχειας για τους ε̟ι̟λέον  λόγους ότι ̟ληροί µία σειρά α̟ό κριτήρια ό̟ως 
την «εγγύτητα», τη συµ̟ληρωµατικότητα», την «ιδιαιτερότητα» και τη 
«α̟οκέντρωση».  

Οι ΟΤΑ α’ βαθµού διαθέτουν ένα µόνιµο δίκτυο Κοινωνικών ∆οµών και το 
κατάλληλο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό για την αντικειµενική και συνεχή 
καταγραφή των ωφελουµένων.  

Ενώ οι ∆ήµοι µας όσον αφορά την  υλο̟οίηση κοινωνικών δράσεων, 
αξιο̟οιούν και συνεργάζονται µε όλους τους κοινωνικούς φορείς και τα 
κοινωνικά δίκτυα, συµβάλλοντας ενεργά στη διαµόρφωση ενός «κοινωνικού 
̟λέγµατος» στήριξης και ̟ροστασίας ιδιαίτερα των ευάλωτων οµάδων του 
̟ληθυσµού. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία ζητήσαµε α̟ό την Κυβέρνηση να ̟ροχωρήσει 
άµεσα στην ακύρωση του άρθρου 45 του νοµοσχεδίου ̟ου ψηφίστηκε 
̟ρόσφατα κι αφορά την αντιµετώ̟ιση της ανθρω̟ιστικής κρίσης.  

Πιστεύουµε λοι̟όν και διεκδικούµε την ̟εραιτέρω ενίσχυση των 
κοινωνικών µας δοµών και την κατοχύρωση νέων ρόλων κι αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα της κοινωνικής ̟ολιτικής . 

Με έµφαση και στον τοµέα ενίσχυσης της το̟ικής α̟ασχόλησης, µε αφετηρία 
τις 32.000 θέσεις εργασίας ̟ου έχουµε ήδη εξασφαλίσει για όλους τους ∆ήµους 
της χώρας , α̟ό το ̟ρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. 

Παράλληλα βάζουµε ψηλά στην ατζέντα µας ζητήµατα εθνικής εµβέλειας ̟ου 
αφορούν όµως τις το̟ικές κοινωνίες κι ιδιαίτερα ακριτικούς και νησιωτικούς 
∆ήµους, ό̟ως η ακτο̟λοϊκή και αερο̟ορική σύνδεση, η ενίσχυση των δοµών 
υγείας, η ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος , η αειφόρος ανά̟τυξη, οι Α.Π.Ε., ο 
χωροταξικός σχεδιασµός,  κλ̟. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Θα κλείσω τη σηµερινή µου το̟οθέτηση µε µια ε̟ισήµανση. 

Θέλω να γνωρίζετε ότι η σηµερινή ∆ιοίκηση της ΚΕ∆Ε ε̟ενδύει ̟ολλά στην 
ενότητα και τη συνεργασία όλων των ∆ήµων της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, 
χωρίς α̟οκλεισµούς. 

Γι αυτό αντιµετω̟ίζουµε όλους τους ∆ήµους µέλη µας ισότιµα. 

∆εν τους διαχωρίζουµε σε µικρούς και µεγάλους. Σε ̟λούσιους και φτωχούς. 

Σε κοµµατικά ̟ροσκείµενους και κοµµατικά εχθρικούς. 
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Η συνεργασία µας γίνεται ̟λέον µε όρους µέλλοντος κι όχι µε λογικές του 
̟αρελθόντος. 

Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσµός ̟ου ξε̟ερνά τα ξε̟ερασµένα ̟λέον 
κοµµατικά στεγανά. Αγκαλιάζει όλους τους ̟ολίτες.  

Εµείς ̟ιστεύουµε σε µια Αυτοδιοίκηση ̟ου θα διατυ̟ώνει και θα ̟ροωθεί 
υ̟εύθυνες θέσεις και α̟όψεις, µακριά α̟ό µικροκοµµατικές σκο̟ιµότητες. 
Θα στηρίζει τις αναγκαίες για την έξοδο της χώρας µας α̟ό την κρίση 
µεταρρυθµίσεις, µε γνώµονα όµως το συµφέρον των ̟ολιτών και των το̟ικών 
κοινωνιών.  

Θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του θεσµού, ε̟ιδιώκοντας την σαφή 
οριοθέτηση στη σχέση Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης.  

Πιστεύουµε ε̟ίσης ότι η συµβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιµετώ̟ιση 
της ανθρω̟ιστικής κρίσης  αλλά και στην συνολική ̟ροσ̟άθεια για την 
υιοθέτηση ενός νέου οικονοµικού µοντέλου ανά̟τυξης της ̟ατρίδας µας, 
µ̟ορεί και ̟ρέ̟ει να είναι καθοριστική.   

Μέσα α̟ό τη διαδικασία του Συνεδρίου µας ,  βάζουµε τις βάσεις για τη 

δηµιουργία µιας νέας, ισχυρής αυτοδιοικητικής συµµαχίας,  ̟ου θα δώσει 
̟εραιτέρω ώθηση στην Πρωτοβάθµια Το̟ική Αυτοδιοίκηση για να 
αντα̟οκριθεί σε ένα νέο και ενισχυµένο ρόλο:   

στην ̟ροώθηση της Εθνικής και της Περιφερειακής Ανά̟τυξης της χώρας. 
Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  

Για να είναι όµως καθοριστικός ο ρόλος µας, χρειάζεται να είναι οι ∆ήµοι 
µας ισχυροί. Οι αναγκαίες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις για την 
ανασυγκρότηση της χώρας, µ̟ορούν να γίνουν µόνον µε ανατρο̟ές. 
Ανατρο̟ές ̟ου οδηγούν σε ένα καλύτερο µέλλον. Οι ανατρο̟ές ̟ου θα 
φέρουν το καινούριο, στη θέση του ̟αλιού, ̟ερνούν α̟ό την 
Αυτοδιοίκηση. 

Σας ευχαριστώ . 

 
 

  


