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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ  

στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

Κύριοι Συνάδελφοι 

Κύριε Υπουργέ 

Κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων 

Κύριοι Εκπρόσωποι των κομμάτων  

Κύριοι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.  

Κυρίες και κύριοι 

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ,  

που φέτος έχουμε τη χαρά να το διοργανώνουμε στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και την όμορφη και φιλόξενη Χαλκιδική. 

Από τη Μακεδονία η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού επιχειρεί σήμερα  

ένα νέο ξεκίνημα. 

Θα έχουμε  την ευκαιρία κατά την διάρκεια των εργασιών του 

Συνεδρίου μας να θέσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το 

θεσμό μας,  

να τα συζητήσουμε με τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων  
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και να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και 

πρωτοβουλιών,  

που θα αποτελέσει το στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο 2015- 

2020. 

Η κατάρτιση αυτού του στρατηγικού σχεδίου τέθηκε εξαρχής ως 

αναγκαιότητα από τη νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε.,  

αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας. 

Θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο εργαλείο άσκησης πολιτικής, σε 

όλα τα επίπεδα. 

Για να βγούμε από την εσωστρέφεια και την αδράνεια , 

που χαρακτήριζε τα όργανα της Αυτοδιοίκησης τα προηγούμενα 

χρόνια. 

Υπηρετεί την αλλαγή φιλοσοφίας που διακρίνει τη Διοίκηση μας.  

Μέσα από το νέο στρατηγικό σχέδιο,  

 επενδύουμε στην ισχυροποίηση του κύρους του θεσμού μας,  

επιδεικνύοντας ρεαλισμό και υπευθυνότητα, 

αλλά και δίνοντας έμφαση στην ενότητα των Δήμων και στην 

εξωστρέφεια.  

Επιδιώκουμε τη διαρκή επαφή με τους Δήμους όλης της χώρας ,  
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μέσα από την  καλλιέργεια σχέσεων ισότιμης συνεργασίας μεταξύ 

μας,  

χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους ή χρώματος,  

όπως δυστυχώς συνέβαινε στο παρελθόν. 

Για μας δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι Δήμοι,  

ούτε φυσικά μας ενδιαφέρει η κομματική τους απόχρωση.  

Κι αυτό το αποδείξαμε στην πράξη,   

με την ενότητα που επιδείξαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, 

όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις σε βάρος του 

θεσμού μας  

και το κάναμε ενωμένοι με επιτυχία.  

 

Κυρίες και κύριοι 

Η Νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. έβαλε από την πρώτη μέρα που 

ανέλαβε τα καθήκοντά της, ψηλά τον πήχη. 

 Δώσαμε προτεραιότητα στην δυναμική προβολή των 

θέσεων μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με 

επιχειρήματα κι όχι με ακραίους τρόπους. Με διάθεση 

συνεννόησης και όχι με λογικές άσκοπης αντιπαράθεσης.  
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 Συγκρουστήκαμε όποτε χρειάστηκε, για να 

υπερασπιστούμε την συνταγματικά κατοχυρωμένη 

ανεξαρτησία μας. 

 Απαιτήσαμε την ισότιμη συνεργασία μας με όλους τους 

φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.  

 Προωθήσαμε λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα των 

Δήμων, όπως αυτό που αφορά τη ρύθμιση των χρεών και τη 

διασφάλιση της μελλοντικής τους ομαλής λειτουργίας.  

 Διεκδικούμε τους πόρους που θα διασφαλίσουν την ομαλή 

λειτουργία των Δήμων μας και διαμορφώνουμε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων για μια σειρά από σημαντικά 

ζητήματα όπως ο νέος Καλλικράτης, η διαχείριση των 

απορριμμάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η εκπόνηση 

ειδικών πολιτικών για νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, τα 

κοινωνικά προγράμματα, η προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης , κλπ.  

 Αναπτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες με στόχο την 

απόκτηση τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών , για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση 

της αποδοτικότητας των δημοτικών μας υπηρεσιών. 

Με καθημερινές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις,  

επαφές και διεκδικήσεις  

η ΚΕΔΕ έχει καταφέρει να θέσει σε συζήτηση, τόσο στο εσωτερικό 

της όσο και  με την κεντρική εξουσία και τα πολιτικά κόμματα, 

τους  στρατηγικούς της στόχους και προτεραιότητες,  
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προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί η Αυτοδιοίκηση Α' 

Βαθμού στο θεσμικό και συλλογικό της ρόλο 

 και να καταστεί  ένας από τους βασικούς πυλώνες για την έξοδο 

της χώρας από την κρίση και την προώθηση της ανάπτυξης.   

Μέσα από τη διαδικασία των επτά προσυνεδριακών μας 

εκδηλώσεων,  

που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της ελληνικής 

Περιφέρειας , 

μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε από «πρώτο χέρι» τα 

προβλήματα και τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών και των 

αιρετών εκπροσώπων τους.  

Πετύχαμε να φτάσει η φωνή της Κ.Ε.Δ.Ε. σε κάθε γωνιά της 

Ελλάδος.  

Η μεγάλη κινητικότητα που επιδείξαμε το προηγούμενο διάστημα  ,  

αποδεικνύει την απόφαση μας να αναλάβουμε νέες ,  

περισσότερες και ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες,  

που στόχο έχουν  

αφενός την αναβάθμιση του θεσμού που υπηρετούμε, 

καθιστώντας την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού  

θεσμικά ισχυρή,  

λειτουργικά ανεξάρτητη  

και οικονομικά αυτάρκη.  

Αφετέρου,  
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να ωθήσουμε την Κεντρική Εξουσία να προωθήσει πολιτικές και 

θεσμικές ρυθμίσεις  

που θα διευκολύνουν την εξεύρεση λύσεων σε κρίσιμα ζητήματα 

όπως :  

 Η θεσμική ανασυγκρότηση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και η υιοθέτηση 

ενός νέου διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της χώρας 

 Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων και ο 

τερματισμός της πολιτικής διαρκών περικοπών στη 

χρηματοδότησή μας.  

 Η ισότιμή συμμετοχή μας στους πόρους του νέου Ε.Σ.Π.Α. και 

των άλλων ευρωπαϊκών ταμείων.  

 Η διασφάλιση  και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των 

κοινωνικών δομών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, μέσω των οποίων 

ενισχύεται η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή στις τοπικές μας 

κοινωνίες.  

 Η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν 

την υιοθέτηση ενός φιλικού στο περιβάλλον και οικονομικά 

συμφέροντος για τους πολίτες συστήματος διαχείρισης 

απορριμμάτων, με ευθύνη των Δήμων αποκλειστικά.  

 Η ισότιμη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. και των Δήμων στην 

ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Κυρίες και κύριοι  

 Ως νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε.,  
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βλέπουμε το Συνέδριο αυτό ως ευκαιρία για να κάνει η 

Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ένα νέο ξεκίνημα.  

Το έχουμε ανάγκη τόσο εμείς, όσο και η χώρα,  

γιατί η Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας 

του Κράτους.  

Δεν υπάρχει Κράτος, χωρίς Αυτοδιοίκηση και Δήμους.  

Ασφαλώς και δεν παραγνωρίζουμε ότι η περίοδος αυτή είναι 

κρίσιμη. 

Το ανέφερα και στον αρχικό χαιρετισμό μου. 

Ελλοχεύει ο κίνδυνος ο όποιος σχεδιασμός κάνουμε,  

να ανατραπεί από μια δυσμενή έκβαση στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους δανειστές μας. 

Αν η χώρα μπει σε περιπέτειες , πολλά θα ανατραπούν. 

Θέλω να επαναλάβω ότι ανήκω σε αυτούς που αισιοδοξούν και 

πιστεύουν ότι θα βρεθεί λύση. 

Λύση με την Ελλάδα εντός της Ευρώπης,  

εντός της Ευρωζώνης,  

εντός του ευρώ. 

Λύση που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της συντριπτικής 

πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. 
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Αυτή την ξεκάθαρη λαϊκή εντολή κανείς δεν έχει δικαίωμα  

ούτε να την αμφισβητήσει,  

ούτε να την παραφράσει. 

Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη  

θα είναι καταστροφή για τη χώρα και την κοινωνία. 

Ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή κι από αυτήν που έχει ήδη 

προκαλέσει στην Πατρίδα και σε χιλιάδες συμπολίτες μας 

η εφαρμογή της αδιέξοδης κι αναποτελεσματικής  μνημονιακής 

πολιτικής. 

Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ότι είναι δυνατόν,  

προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε νέα αδιέξοδα. 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει εκφράσει κατά πλειοψηφία τη θέση  

ότι πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση να πετύχει 

έναν έντιμο συμβιβασμό. 

Αυτό συμφέρει την Ελλάδα, αυτό συμφέρει την Αυτοδιοίκηση. 

Ως θεσμός θα στηρίξουμε τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, 

που βλέπουν το μέλλον της Ελλάδος ρεαλιστικά  

και όχι με ιδεοληψίες , 

εντός της Ευρώπης,  
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κι όχι έξω από αυτήν. 

Το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού μας 

στηρίζεται στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την χώρα,  

εκατοντάδες κοινωνικές δομές και προγράμματα, 

στηρίζονται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

Με την Ελλάδα εκτός ευρώ κι αποκλεισμένη από τους 

ευρωπαϊκούς πόρους,  

ακόμη κι αν δεν αποπληρώσουμε στο εξής καμία δανειακή 

υποχρέωση προς τους δανειστές μας,  

πράγμα ανέφικτο,  

ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου; 

Με τι χρήματα θα γίνουν έργα;  

Πως θα στηρίξουμε αυτούς που μας χρειάζονται  

και προσφεύγουν σήμερα για βοήθεια στις  κοινωνικές δομές μας;  

Στα πραγματικά προβλήματα υπάρχουν μόνον ρεαλιστικές κι 

εφαρμόσιμες λύσεις. 

Κι αυτές οφείλει να αναζητήσει η Κυβέρνηση ,  

κι όχι να προσφεύγει σε κινήσεις πανικού,  
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όπως ήταν η απόφασή της να εκδώσει πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου , 

με την οποία υποχρέωνε μεταξύ άλλων και τους Δήμους να 

δεσμεύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της 

Ελλάδος,  

τα οποία θα επενδύονταν στη συνέχεια σε ρέπος του Δημοσίου. 

Σε αυτή την ακραία πολιτικά απόφαση,  

που κατά την άποψη μας συνιστούσε έμμεση ομολογία 

χρεοκοπίας,  

φυσικά  και αντιδράσαμε. 

 

Κι αρνηθήκαμε να την εφαρμόσουμε. 

Με δύο αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

Αρνηθήκαμε να την εφαρμόσουμε  

γιατί ήταν μια απόφαση που πάρθηκε με έναν τρόπο  

που κατά την άποψή μας συνιστά θεσμική εκτροπή,  

που πλήττει ευθέως την συνταγματικά κατοχυρωμένη 

ανεξαρτησία του θεσμού μας. 

 

Η επίκληση της πραγματικά δύσκολης δημοσιονομικής 

κατάστασης της χώρας,  

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι 

για να προσφεύγουμε σε πρακτικές,  

που υπονομεύουν το κύρος των θεσμών. 
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Ιδίως όταν στρέφονται εναντίον των Δήμων,  

που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλλει όσο κανένας άλλος θεσμός 

της Κεντρικής Κυβέρνησης  

στην επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων. 

 

Κι όταν τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει την κρατική 

χρηματοδότηση να περικόπτεται κατά 60%. 

 

Θεωρήσαμε επίσης ότι σε περιόδους κρίσης,  

η διαφύλαξη του κύρους των θεσμών του Κράτους μας 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους.  

Δεν είναι πολυτέλεια. 
 
Ξεκαθαρίσαμε επίσης ότι οι Δήμοι θέλουν πραγματικά να 

συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις,  

όπως έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια,  

στην εθνική προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση. 

 

Και όταν λέμε με όλες μας τις δυνάμεις,  

δεν εννοούμε μόνον με τα ταμειακά διαθέσιμά μας,  

αλλά με κάθε τρόπο. 

 

Αλλά για να βοηθήσουμε, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε. 

 

Πρέπει να μάθουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή οι φορείς του 

Κράτους να συζητούν μεταξύ τους και να συνεννοούνται. 

Τα προβλήματα της χώρας αντιμετωπίζονται  
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με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα ,  

με σχέδιο,  

κι όχι με δημιουργικές ασάφειες  

κι άσκοπες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις.  

 

Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο. 

Το ξεκαθαρίσαμε και στον Πρωθυπουργό,  

από τον οποίο ζητήσαμε σε συνάντηση που είχαμε μαζί του,  

να διορθωθούν νομοθετικά οι ατέλειες και οι ασάφειες στο 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

 

Ζητήσαμε να εξαιρεθούν από την δέσμευση  

τα ανταποδοτικά τέλη,  

τα χρήματα των συνεταιριστικών τραπεζών,  

τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί στους προϋπολογισμούς μας για 

εκτέλεση έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. 

Αλλά και τα χρήματα που αφορούν την καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων. 

 

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα δοθεί η απαραίτητη 

νομοθετική κάλυψη. 

 

Και θέλω να εκφράσω δημόσια την ικανοποίηση της 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στη 

δέσμευσή του. 
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Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή  

εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή  

της κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων και μεταφοράς των 
κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων  

σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης  

στην Τράπεζα της Ελλάδας  

κατ’ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

που ορίζει τη μεταφορά των αποθεματικών τους στην ΤτΕ 

τα  ποσά που προέρχονται από τα οριζόμενα ως ανταποδοτικά 

τέλη, 

δηλαδή τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 

ύδρευσης,  

απαλλοτρίωσης κτλ.  

Επίσης,  

στην ίδια τροπολογία,  

προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά η μεταφορά 

χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδας  

για τις περιπτώσεις που κάποιοι δήμοι έχουν τα χρήματά τους σε 

προθεσμιακούς λογαριασμούς τράπεζας με υψηλότερο επιτόκιο. 

Η ίδια ρύθμιση, προβλέπει επίσης ότι  
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υποχρεούται το ελληνικό Δημόσιο σε αποκατάσταση της θετικής 

ζημίας που μπορεί να προκύψει σε βάρος των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού  

από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων.  

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της ζημίας 
αυτής θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. 

 

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί όχι μόνον νίκη της Αυτοδιοίκησης. 

Αλλά νίκη της λογικής. 

Επιβεβαιώνει ότι πολύ σωστά αντιδράσαμε οι Δήμοι στην 

πρωτοφανή αυτή απόφαση που έγινε με τρόπο πρόχειρο και 

αποσπασματικό. 

Δικαιωθήκαμε που επιμείναμε να συναντηθούμε με τον 

Πρωθυπουργό , 

γιατί όπως αποδείχθηκε,  

κατάλαβε καλύτερα από τους Υπουργούς του την πραγματική 

διάσταση του προβλήματος που πήγε να δημιουργηθεί. 

Την ώρα που κάποιοι Υπουργοί επιχειρούσαν να πετροβολήσουν 

την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού,  

εμείς ως Κ.Ε.Δ.Ε. επιδείξαμε υπεύθυνη στάση. 

Και δικαιωθήκαμε. 

 

Αυτή την υπεύθυνη δική μας  στάση ,  

κάποιοι εσκεμμένα την παρερμήνευσαν. 

Επιχείρησαν να της δώσουν κομματικό χρώμα. 
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Μας χαρακτήρισαν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, 

ως Δημάρχους περιορισμένης ευθύνης. 

Πως αισθάνονται σήμερα από το άδειασμα που τους έκανε ο 

Πρωθυπουργός; 

 

Υπήρξαν Υπουργοί που  ισχυρίστηκαν σε συνεντεύξεις που 

έδωσαν σε Μέσα , 

ότι είναι κομματικά τα κίνητρα που αντιδράσαμε. 

Πιθανόν να κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. 

Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν τους δικαίωσε. 

 

Θέλω λοιπόν από το βήμα αυτού του Συνεδρίου,  

από το ανώτατο όργανο της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,  

να ξεκαθαρίσω μια και καλή  

ότι δεν παίζουμε κομματικά παιχνίδια στην πλάτη της χώρας. 

 

Δεν παίζουμε με τα χρήματα των δημοτών μας. 

Δεν παίζουμε με τη λειτουργία των δημοτικών μας υπηρεσιών. 

 

Αλλά και δεν παζαρεύουμε με κανέναν το δικαίωμά μας  

να ασκούμε το θεσμικό μας ρόλο. 

 

Όπως έχει δικαίωμα η Κυβέρνηση να επιθυμεί να έχει την ευχέρεια 

να κυβερνήσει και να ασκήσει την πολιτική της,  

το ίδιο δικαίωμα έχουμε κι εμείς. 
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Όπως διαθέτει η Κυβέρνηση λαϊκή εντολή για να εφαρμόσει την 

πολιτική της,  

την ίδια λαϊκή εντολή έχουμε κι εμείς από τις τοπικές μας 

κοινωνίες,  

και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 50%. 

 

Σε όσους μας κατηγόρησαν ως Δημάρχους περιορισμένης ευθύνης,  

τους απαντάμε ότι περιορισμένης ευθύνης είναι αυτοί που 

παρατείνουν εσκεμμένα και στο διηνεκές τη διαπραγμάτευση, 

είναι όσοι απειλούν με έξοδο της χώρας από το ευρώ  

και μιλούν για δραχμή. 

 

Περιορισμένης ευθύνης είναι τα κυβερνητικά στελέχη 

που γυρνούν από κανάλι σε κανάλι  

και μιλούν άλλοτε  για δημοψήφισμα 

άλλοτε για προσφυγή στην κάλπη, 

κι άλλοτε για παράδοση της σκυτάλης και μετάθεση της ευθύνης 

για τη λήψη των δύσκολων αποφάσεων. 

 

Περιορισμένης ευθύνης είναι οι Υπουργοί  

που δηλώνουν στα κανάλια  

ότι ψάχνουν χρήματα για την καταβολή μισθών και συντάξεων, 

προκαλώντας πανικό. 

 

Μας κατηγόρησαν επίσης ότι έχουμε σηκώσει τη σημαία της 

επανάστασης απέναντι στη σημερινή Κυβέρνηση ,  

ενώ στο παρελθόν δεν αντιδράσαμε  
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όταν μας περικόπτονταν οι πόροι  

 

Τους απαντάμε.  

Είμαστε νέα Διοίκηση στην ΚΕΔΕ.  

Μόλις 6 μηνών. 

Δεν θα κουβαλήσουμε εμείς τις αμαρτίες και τις αδράνειες του 

χθες,  

όπως δεν θέλει να κουβαλήσει τις αμαρτίες των προηγούμενων 

κυβερνήσεων η σημερινή. 

 

Υπάρχει όμως μια ακόμη διαφορά.  

Τότε μας περιέκοψαν πόρους. 

Στην απόφαση αυτή εμείς είχαμε αντιδράσει. 

Είχαμε κλείσει και τους Δήμους. 

Σήμερα που προχωρά η χώρα ουσιαστικά  σε έναν αναγκαστικό 

εσωτερικό δανεισμό, 

που δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες για το μέλλον, 

επιλέγουμε να αντιδράσουμε με πολύ ηπιότερο τρόπο. 

Και το κάνουμε έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μας. 

Γιατί πιστεύουμε ότι στην κατάσταση που είναι σήμερα η χώρα δεν  

έχει κανένα νόημα η αντιπαράθεση.  

Προέχει το συμφέρον της Ελλάδος. 

 

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα βοηθήσει ξανά στην εθνική 

προσπάθεια. 

Όπως το έκανε μέχρι σήμερα. 
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Μετά λοιπόν την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού,  

θα αποφασίσουμε πλέον σε νέα βάση  

για την περαιτέρω στάση μας στο θέμα αυτό. 

Κυρίες και κύριοι 

Όσοι επιμένουν σε λογικές και τακτικές κομματικής σύγκρουσης 

με την Αυτοδιοίκηση,  

αναζητώντας άλλοθι στα λάθη και τις παραλείψεις τους ,  

να αναζητήσουν αλλού αντίπαλο. 

Εμείς σε αυτή τη λογική δεν θα μπούμε. 

Για μας αλλά και για την πλειοψηφία της κοινωνίας των πολιτών 

η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός που ξεπερνά τα σημερινά 

κομματικά στεγανά.  

Αγκαλιάζει όλους τους πολίτες,  

ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ψηφίζουν.  

Γι αυτό άλλωστε οι Δήμαρχοι εκλέγονται με ποσοστά  

50, 60 και 70%,  

ενώ τα κόμματα αρκούνται σε ποσοστά του 30 και 35%  

για να σχηματίσουν κυβέρνηση. 

Εμείς πιστεύουμε σε μια Αυτοδιοίκηση  
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που θα διατυπώνει και θα προωθεί υπεύθυνες θέσεις και απόψεις,  

μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες.  

Σε μια Αυτοδιοίκηση που θα στηρίξει τις αναγκαίες για την έξοδο 

της χώρας μας από την κρίση μεταρρυθμίσεις,  

με γνώμονα όμως το συμφέρον των πολιτών και των τοπικών 

κοινωνιών.  

Σε μια Αυτοδιοίκηση που θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του 

θεσμού,  

επιδιώκοντας την σαφή οριοθέτηση στη σχέση Πολιτείας και 

Αυτοδιοίκησης.  

Πιστεύουμε επίσης 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, μπορούν να γίνουν μόνον με ανατροπές.  

Ανατροπές που οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον.  
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Οι ανατροπές που θα φέρουν το καινούριο,  

στη θέση του παλιού,  

περνούν από την Αυτοδιοίκηση. 

Για μας ανατροπή είναι η αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου 

διοικητικής οργάνωσης της χώρας, του Καλλικράτη. 

Συμφωνούμε απόλυτα με την Κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. 

Το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη αλλαγή σε ένα αποτυχημένο 

σύστημα, αλλά μια αλλαγή που θα βελτιώσει πραγματικά τη 

λειτουργία των Δήμων, προς όφελος των πολιτών.  

Και το κυριότερο, θα στηριχθεί με τους αναγκαίους πόρους. 

Είναι θετικό το γεγονός πως και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, 

 ο κ. Βούτσης,  

έχει αναγνωρίσει πως για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του 

νέου Καλλικράτη,  

πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τα 4 δις ευρώ που χρειάζονται για 

να πετύχει το νέο εγχείρημα.  

Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση,  

θα αποτύχει και η νέα προσπάθεια.  

Είναι λοιπόν στο χέρι της Κυβέρνησης να βρει τα χρήματα κι εμείς 

από την πλευρά μας,  
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θα στηρίξουμε με τις θέσεις και τις προτάσεις μας το εγχείρημα.   

Σε κάθε περίπτωση,  

είμαστε υπέρ των αλλαγών στο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης 

που αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού,  

αλλά πάγια θέση μας είναι ότι κάθε διάταξη που αφορά στο 

θεσμό μας και τη λειτουργία του,  

πρέπει να συν-διαμορφώνεται με τη συμμετοχή των αιρετών 

εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.  

Στο πλαίσιο της αλλαγής του Καλλικράτη  

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από αναγκαίες θεσμικές 

παρεμβάσεις. 

Θα πρέπει καταρχήν να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση 
των αιρετών της Αυτοδιοίκησης,  

όσον αφορά τις αμοιβές τους, 

σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της χώρας. 

Οι Δήμαρχοι των 325 Δήμων της χώρας δεν μπορούν να 

αντιμετωπίζονται ως πολιτικό προσωπικό β’ κατηγορίας,  

σε σχέση π.χ. με τους 300 εκπροσώπους μας στο εθνικό 

κοινοβούλιο. 
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Δεν είναι δυνατόν να παρέχονται τα μέσα και το κατάλληλο 

επιστημονικό προσωπικό στους βουλευτές για να επιτελέσουν τα 

καθήκοντά τους,  

και να μην παρέχεται η ίδια δυνατότητα στους Δημάρχους , 

ιδιαίτερα στους Δημάρχους μικρών Δήμων. 

Δεν είναι δυνατόν στο όνομα της δήθεν δημοσιονομικής 

εξυγίανσης να μην έχουν δικαίωμα μισθοδοσίας όλοι οι 

αντιδήμαρχοι,  

λες και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευθύνες. 

Με τι κίνητρο οι δημοτικοί σύμβουλοι των Καλλικρατικών Δήμων 

θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων,  

όταν δεν λαμβάνουν ούτε καν τη συμβολική αμοιβή για τη 

συμμετοχή τους σε αυτά,  

για να καλύπτουν τουλάχιστον τά έξοδα μετακίνησής τους; 

Τι είδους Αυτοδιοίκηση θέλουμε; 

Την αυτοδιοίκηση που στηρίζεται σε χορηγίες ; 

Η την αυτοδιοίκηση με την οποία θα ασχολούνται μόνον οι 

πλούσιοι;  

Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή που επιθυμούμε;  

Σε αυτά τα ζητήματα,  
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θα πρέπει να απαντήσει ο νέος Καλλικράτης. 

Όπως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για μια σειρά ακόμη 
ζητήματα,  

όπως αυτό που αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 
που αφορά τους μικρούς κυρίως Δήμους,  

οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας της 
έλλειψης αυτής. 

Κυρίες και κύριοι 

Για μας ανατροπή σημαίνει επίσης να συμμετέχουν οι Δήμοι 

ενεργά και ουσιαστικά,  

με ρόλο και λόγο,  

στο νέο Ε.Σ.Π.Α. της περιόδου 2014-2020. 

Η συμμετοχή αυτή,  

όπως και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης,  

είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για μας. 

 

Για δύο κυρίως λόγους. 

 

Καταρχήν, για λόγους πολιτικής τάξης. 

Δεν είναι δυνατόν ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,  

ο θεσμός του Κράτους που βρίσκεται εγγύτερα από οποιονδήποτε 

άλλον στους πολίτες και στα ζητήματα της καθημερινότητάς τους,  
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να μην συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν την αναπτυξιακή 

προοπτική της χώρας μας.  

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ανάπτυξη,  

αν δεν υπάρχει τοπική ανάπτυξη.  

Δεν μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική για την Πατρίδα 

μας,  

αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αναπτυξιακή 

προοπτική αφορά όλη την Ελλάδα,  

την κάθε τοπική κοινωνία.  

Κι αυτό διασφαλίζεται μόνον όταν στην διαμόρφωση των 

στρατηγικών και των επιλέξιμων δράσεων του ΕΣΠΑ συμμετέχει 

ενεργά η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, ως γνήσιος εκφραστής της 

θέλησης και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. 

Αν αφήσουμε να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος,  

στο μέλλον θα μιλούμε για μια ακόμη χαμένη μεγάλη εθνική 

ευκαιρία,  

όταν θα αναφερόμαστε στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. 

 

Ο δεύτερος λόγος ,  

έχει να κάνει με την ίδια την οικονομική επιβίωση των Δήμων. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.  



 25

Η δραματική μείωση των εσόδων της προέρχεται από την 

πρωτόγνωρη,  

για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα,  

περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, σε ποσοστό ως 60%,  

αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της λόγω του 

περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.  

Όταν σήμερα μιλάμε για επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου 

που είναι η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων,  

πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην 

Αυτοδιοίκηση. 

Εμείς δημιουργούσαμε πλεονάσματα,  

όταν η υπόλοιπη κεντρική διοίκηση εξακολουθούσε να παράγει 

ελλείμματα.  

Παράλληλα, εξαιτίας της κρίσης,  

η ζήτηση για υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης 

αυξήθηκε,  

με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ανάγκες για παραπέρα αύξηση 

των δαπανών μας.  

Ιδιαίτερα μετά τη μείωση του κοινωνικού ρόλου του κεντρικού 

κράτους,  

οι πολίτες στρέφονται σε μας,  

έχουν ως αποκλειστικό στήριγμα τους την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Πώς θα μπορέσει όμως αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους,  
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Η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους 

να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις 

χρηματοδότησης.  

Τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα θα πρέπει πλέον να γίνουν 

αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης  

και, σε συνδυασμό με τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία,  

να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά αποτελέσματα  

τόσο για την τοπική οικονομία και κοινωνία  

όσο και για τους ίδιους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της 

χώρας.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται επενδύσεις  

και το νέο ΕΣΠΑ 2014–2020  

προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή.  

 

Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το νέο ΕΣΠΑ εμπεριέχει 

σειρά χαρακτηριστικών  

που το κάνουν να διαφοροποιείται από το τρέχον.  

Είναι άκρως ανταγωνιστικό και έχει πολύ δύσκολες τεχνικές, 

επιστημονικές και διοικητικές απαιτήσεις.  

Όλοι καταλαβαίνουν ότι για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν 

ανάγκες προσαρμογής,  

για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.  

Για μία μεγάλη κατηγορία όμως Δήμων  
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και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους Δήμους  

που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό 

προσωπικό,  

υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους 

από το ΕΣΠΑ.  

Κι αυτόν το κίνδυνο πρέπει να τον αποτρέψουμε. 

Μία πρόσθετη χρηματοδοτική πηγή ,  

πέραν του ΕΣΠΑ, είναι οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα 

προγράμματα που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλες.  

Οι Δήμοι για να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες αυτές 

χρειάζονται καλή προετοιμασία,  

ώριμες προτάσεις , 

επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες, κυρίως με άλλους ευρωπαϊκούς 

Δήμους και ερευνητικά ιδρύματα.  

Για να μπορέσει όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το 

νέο ΕΣΠΑ και τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες  

χρειάζεται επιπλέον έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.  

Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ δημιουργεί ειδικό help desk στο γραφείο 

των Βρυξελλών,  

με λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής,  

όπου θα δίνεται τεχνική βοήθεια και πληροφορίες σε όσους 

Δήμους τη χρειάζονται. 

Σε κάθε περίπτωση, η Κ.Ε.Δ.Ε. προωθεί τη διαμόρφωση ενός νέου 
αναπτυξιακού πλαισίου για τους Ο.Τ.Α.,   
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που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : 

 Την αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα στη 

χρηματοδότηση έργων σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς 

Δήμους. 

 Τη διεκδίκηση αναβαθμισμένου ρόλου στα όργανα που 

διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ και του «Πράσινου 

Ταμείου», σε όλα τα στάδια των αποφάσεων που αφορούν 

την ένταξη και χρηματοδότηση έργων. 

 Τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για την 

Αυτοδιοίκηση, ύψους 2 δις ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί 

από το ΕΣΠΑ και θα διατεθεί αποκλειστικά για τη 

χρηματοδότηση έργων Δήμων σε όλη τη χώρα , με φορέα 

διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ. 

Όσον αφορά τα κοινωνικά προγράμματα,  

η θέση μας είναι ότι  

η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού  

πρέπει να έχει  τον κεντρικό ρόλο στη διαχείρισή τους.  

Δικαιωματικά μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στη 

διαχείριση μελλοντικών προγραμμάτων,  

όπως αυτό για την αντιμετώπιση της φτώχειας για τους επιπλέον  

λόγους ότι πληροί μία σειρά από κριτήρια  
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όπως την «εγγύτητα», τη συμπληρωματικότητα», την 

«ιδιαιτερότητα» και τη «αποκέντρωση».  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια  

και χωρίς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση  

οι Δήμοι δημιούργησαν και λειτουργούν  

ένα μόνιμο δίκτυο 4500 περίπου Κοινωνικών Δομών,  

Επιπλέον, διαθέτουν  και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, 

αλλά και την εμπειρία για την επιτυχή και άμεση διαχείριση των 

κοινωνικών αυτών προγραμμάτων. 

Προτεραιότητα λοιπόν για τους Δήμους είναι για το επόμενο 

διάστημα: 

 Η συνέχιση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών- 

προγραμμάτων – όπως παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ- ΜΕΑ, ΚΗΦΗ κ.α.,  

 Η άμεση στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών όλων των 

δήμων. 

 Η συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» και το 2016 και 

συνεργασία για το διάδοχο πρόγραμμα 

 Η κεντρική διαχείριση του επισιτιστικού προγράμματος  

 Η δημιουργία των 34.000 θέσεων απασχόλησης στους 

Δήμους μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς 
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απασχόλησης , με την οποία θα καλυφθούν σημαντικά κενά 

στο προσωπικό μας. 

 Η λειτουργία Κ.Ε.Π. Υγείας σε κάθε Δήμο της χώρας, με 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,  όπου θα αναλάβουν το έργο 

της πληροφόρησης των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν 

την πρόληψη της  

Κυρίες και κύριοι 

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους Δήμους,  

είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Υπάρχουν Δήμοι που σήμερα αδυνατούν να διαχειριστούν τα 

σκουπίδια τους και πληρώνουν υπέρογκα πρόστιμα  

για ένα ζήτημα που οι ίδιοι δεν ευθύνονται,  

αφού δεν είναι αυτοί που παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. 

Η ΚΕΔΕ έχει διαμορφώσει μια σειρά από βασικές θέσεις,  

τις οποίες θεωρούμε αδιαπραγμάτευτες  

κι ανεξάρτητες από το όποιο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων 

επιλεγεί ,  

σε κάθε περιοχή της χώρας μας. 

Υποστηρίζουμε καταρχήν ότι η Πολιτεία και οι Περιφέρειες,  

ως θεσμικές μορφές της Κεντρικής Εξουσίας,  

οφείλουν έστω και με καθυστέρηση να αποδεχθούν  
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πως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αφορά τον Α΄ 

βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

 

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα μοντέλο 

διαχείρισης απορριμμάτων,  

συνολικά για τη χώρα μας,  

με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα,  

το οποίο θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. 

 

Για την Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί βασικό ζητούμενο  

η εφαρμογή του κάθε μοντέλου  διαχείρισης απορριμμάτων να 

διασφαλίζει:  

 

1. Την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, χωρίς την οποία κανένα 

σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό. 

2. Την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής,  

3. Την επίτευξη όχι μόνον του χαμηλότερου δυνατόν κόστους 

για τους Δήμους και τους πολίτες , αλλά εφόσον είναι εφικτό, 

ακόμη και την επίτευξη κέρδους που θα επιστρέφει στις 

τοπικές κοινωνίες 

4. Την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες 

5. Τέλος, να δίνει έμφαση στην εντατική ανακύκλωση, χωρίς 

όμως να φορτωθούν τα λειτουργικά κόστη στους Δήμους και 

τους πολίτες . 
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Για μας , αυτοί που πρέπει να έχουν καθοριστικό λόγο  στο τι 

συμφέρει τις τοπικές μας κοινωνίες, είναι οι Δήμοι.  

Εμείς πιστεύουμε σε ένα μοντέλο στο οποίο οι Δήμοι θα έχουν την 

αποφασιστική αρμοδιότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με 

ποιον τρόπο θα διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους,  

αντί να παρακολουθούν ως θεατές την Κεντρική Διοίκηση,  

όπως γινόταν μέχρι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα.  

Αυτό έχει ήδη γίνει εφικτό σε αρκετές περιφέρειες της χώρας,  

όπου Δήμοι έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες και το σύστημα 

λειτουργεί . 

Για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει γίνει σαφές ότι πρέπει να 

δώσουμε βάρος περισσότερο στο μοντέλο διαχείρισης και λιγότερο 

στις τεχνικές λύσεις που θα επιλεγούν. 

Η ουσία βρίσκεται σε ζητήματα όπως : 

Με ποιον τρόπο θα πετυχαίνουμε τη συνεχή προσαρμογή του 

σχεδιασμού μας και την ενσωμάτωση των νομοθετικών εξελίξεων 

και των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας.  

Πως θα δοθεί έμφαση στο να εφαρμοστεί η εκτροπή υλικών από τα 

απορρίμματα  

 με στόχο την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή 

τους.  
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Αποτελεί υποχρέωσή μας, να ελαχιστοποιηθεί η ταφή 

απορριμμάτων,  

όπως και να υπάρξει συστηματική περιβαλλοντική εκπαίδευση 

των πολιτών και αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων, 

προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο η περιβαλλοντική 

επιβάρυνση και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι που 

διαθέτουμε.  

Αναγκαίο, είναι επίσης, να γίνει οικονομική προσαρμογή του 

σχεδιασμού στα δεδομένα της χώρας και των ΟΤΑ.  

Δεν είναι βιώσιμος κανένας σχεδιασμός που στηρίζεται στον 

διπλασιασμό του κόστους τελικής διάθεσης, που καλούνται να 

πληρώσουν οι Δήμοι.  

Δεν είναι όμως βιώσιμος και κανένας σχεδιασμός που θα 

προβλέπει την δημιουργία πληθώρας νησίδων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης απορριμμάτων,  

διαφορετικών για κάθε Δήμο,  

ιδίως στην Αττική,  

όταν είναι γνωστός σε όλους και ο πληθυσμιακός κορεσμός  

και η έλλειψη γης  

και η δαιδαλώδης και προβληματική γραφειοκρατία 

αδειοδοτήσεων.  
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Εδώ θα πρέπει να γίνει μια θεσμική ανατροπή,  

να υπάρξει μια αλλαγή στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, 

 όσον αφορά στις χωροθετήσεις και τις αδειοδοτήσεις. 

Η χρηματοδότηση πάντως των αναγκαίων παρεμβάσεων μπορεί 

να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους  

και να είναι απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

μικροτοπικιστικά συμφέροντα. 

Για μας ,  

πρέπει οι Δήμοι να έχουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν με ποιον τρόπο θα διαχειρίζονται τα απορρίμματά 

τους. 

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία πάνω σε 

αυτό το θέμα,  

ήδη η ΚΕΔΕ δημιουργεί ειδική υπηρεσία στο γραφείο των 

Βρυξελλών με σκοπό να μεταφερθεί τεχνογνωσία στους Δήμους. 

Ενώ σχεδιάζουμε τον επόμενο μήνα  

να διοργανώσουμε μια ημερίδα  

με συμμετοχή τεχνοκρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση , 

όπου θα παρουσιαστούν πετυχημένα μοντέλα διαχείρισης 

απορριμμάτων από Δήμους της Ευρώπης  
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Στόχος για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού είναι 

η δημιουργία ενός σύγχρονου  πλαισίου διαχείρισης που θα 

εφαρμόζει 

 σε επίπεδο πόλης 

την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διαχείρισης απορριμμάτων,  

θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος για τους 

κατοίκους,  

με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. 

 

Κυρίες και κύριοι  

 

Κατά τη διάρκεια των θεματικών συζητήσεων το επόμενο τριήμερο 

θα τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους. 

Ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε στα προβλήματα που αφορούν τους 

νησιωτικούς Δήμους της χώρας μας  

και στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως αυτό που 

αφορά την υγειονομική κάλυψη των αναγκών τους, 

τη διασφάλιση της ενεργειακής τους επάρκειας και ασφάλειας , 

την τουριστική προβολή και ανάπτυξη, 
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την λειτουργία ενός μόνιμου και χαμηλού κόστους συστήματος 

μεταφορών που θα συνδέει τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, 

τη διατήρηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που 

εναρμονίζεται απόλυτα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά,  

γιατί οι Δήμοι σε αυτές τις περιοχές δέχονται μεγάλες πιέσεις από 

τη διαχείριση ενός ακόμη ζητήματος, 

που αφορά την τεράστια αύξηση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών. 

Οι νησιωτικοί Δήμοι αποτελούν χώρους πρώτης υποδοχής 

χιλιάδων μεταναστών και καλούνται χωρίς υποδομές, προσωπικό 

και χρήματα να καλύψουν την έλλειψη ολοκληρωμένου εθνικού 

σχεδιασμού . 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει θέσει το θέμα στην Κυβέρνηση,  

από την οποία ζητήσαμε αφενός την κατάρτιση ενός 

ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου,  

που θα προβλέπει αφενός την ασφαλή φύλαξη των συνόρων της 

χώρας,  

αφετέρου,  

τους τρόπους υποδοχής, ιατρικής περίθαλψης και στη συνέχεια 

διαχείρισης των προσφύγων,  
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σε συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παράλληλα, σε πρόσφατη συνάντηση μου με τον Επίτροπο 

Μετανάστευσης , τον κ. Αβραμόπουλο, 

έθεσα το θέμα της απευθείας χρηματοδότησης των Δήμων που 

αποτελούν σταθμούς υποδοχής προσφύγων,  

προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να διαχειρισθούν καλύτερα το 

πρόβλημα. 

Κυρίες και κύριοι 

Θα κλείσω την ομιλία μου με μια ακόμη αναφορά στα οικονομικά 

της Αυτοδιοίκησης. 

 

Θέλω να επαναλάβω ότι συμμετέχουμε όλα αυτά τα χρόνια 

ουσιαστικά   

στην εθνική προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες 

που μας οδήγησαν ως χώρα  στα σημερινά αδιέξοδα.   

 

Είμαστε ο θεσμός που έχει συμβάλλει περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο,  

στην προσπάθεια του Κράτους να περιορίσει τις δαπάνες του.  

 

Όλοι γνωρίζουν ότι η Αυτοδιοίκηση συνέβαλε καθοριστικά  

στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου  

για δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος.  
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Και αυτό δεν το λέμε εμείς,  

το λένε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

Το 2015, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού  

είναι αυτοί που σηκώνουν το κύριο βάρος της επίτευξης του 

«εθνικού στόχου»  

για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος,  

αφού σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο σχέδιο του 

Προϋπολογισμού , 

 θα  προσφέρουμε 863 εκατ. € πλεόνασμα ,  

όταν η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα 

παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 1.323 εκατ. €.  

 

 Ως θεσμός ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε 

άλλα βάρη.  

 Έχουμε πληρώσει και με το παραπάνω «το μερίδιο μας στο 

λογαριασμό» της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας.   

 Πλέον ήρθε η ώρα να μας αναγνωριστεί η συνεισφορά αυτή 

έμπρακτα. 

 Καμία περαιτέρω μείωση δεν είναι ανεκτή. 

 Αντίθετα, περιμένουμε να μας επιστραφεί μέρος των 

πλεονασμάτων που θα επιτευχθούν μελλοντικά 

 Αποτελεί εύλογη απαίτηση να μας δοθούν τα χρήματα από 

το ΕΣΠΑ για να στηρίξουμε τη λειτουργία των κοινωνικών 

μας δομών αλλά και για  να κάνουμε έργα που θα 

βελτιώσουν τις υποδομές μας. 
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Κυρίες και κύριοι  

Κλείνοντας την ομιλία μου , θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. 

Όσο πιο στενά συνεργαζόμαστε εμείς οι αιρετοί του Α’ Βαθμού 

Αυτοδιοίκησης,  

τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε και στις διεκδικήσεις μας,  

αλλά και στα αποτελέσματα της πολιτικής μας. 

Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της ενότητας. 

Ενωμένοι , όλοι μαζί,  

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. 

Μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδια εκείνων που επεξεργάζονται 

τρόπους για την υποβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου,  

που απεργάζονται μέτρα για τον περαιτέρω οικονομικό μας 

στραγγαλισμό. 

Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα από τη διαδικασία του Συνεδρίου μας , 

κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή την αυτοδιοικητική συμμαχία που όλοι 

μαζί δημιουργούμε. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. 

θα κάνουμε ότι χρειαστεί 
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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,  

αλλά στη βάση επεξεργασμένων πολιτικών προτάσεων και θέσεων. 

Όσοι πιστεύουν ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού  

θα εξακολουθήσει να είναι « η φιλιππινέζα της Κεντρικής 

Εξουσίας» ,  

θα διαψευστούν. 

 

Για να  πετύχουμε όμως το στόχο αυτό,  

πρέπει να είμαστε ενωμένοι.  

Είμαστε ο θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλον πιο κοντά στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. 

Η δύναμή μας, είναι η ενότητά μας. 

Οι αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις  

για την ανασυγκρότηση της χώρας  

και το θεσμικό της εκσυγχρονισμό,  

μπορούν να γίνουν μόνον με ενότητα και  ανατροπές.  

Κι όχι με συμβιβασμούς.  

Σας ευχαριστώ. 


