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OΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Κ.Ε.∆.Ε. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε 

6/7/2016 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Σας καλωσορίζω στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που 

αποφάσισε να συγκαλέσει το ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος,  

η οποία τελικά πραγµατοποιείται σήµερα,  

κι όχι την ηµεροµηνία που αρχικά είχε καθοριστεί από το ∆ιοικητικό µας 

Συµβούλιο. 

 

Ο λόγος αυτής της ολιγοήµερης αναβολής όπως γνωρίζετε  

ήταν το γεγονός ότι λάβαµε µε καθυστέρηση το ολοκληρωµένο σχέδιο νόµου 

από το Υπουργείο Εσωτερικών ,  

που ρυθµίζει µεταξύ άλλων ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία των ∆ήµων 

µας. 

Θεωρήσαµε λοιπόν αναγκαίο ,  

προκειµένου να έχει ουσιαστικό περιεχόµενο η Συνέλευσή µας,  

να έχουµε πρώτα στα χέρια µας το σχέδιο νόµου,  

να το µελετήσουµε και να έρθουµε στη συνέχεια όλοι µε προτάσεις και θέσεις 

στη Συνέλευση  

ώστε να καθορίσουµε την περαιτέρω στάση µας . 

Ασφαλώς αναγνωρίζω ότι τα ζητήµατα που µας απασχολούν είναι πολλά 

περισσότερα,  

από όσα περιλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.  
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Κι αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ αναγκαίο να καταθέσουµε και τις απόψεις 

µας πάνω σε αυτά,  

αφού πρόκειται για θέµατα που απασχολούν τους ∆ήµους µας και άπτονται 

και ζητηµάτων που σχετίζονται  

• µε την καταστατική θέση µας,  

• την οικονοµική αποδυνάµωση της Αυτοδιοίκησης που συντελείται τα 

τελευταία χρόνια , η οποία δεν µπορεί άλλο να συνεχιστεί, 

• την ανυπαρξία ή καλύτερα την δυσλειτουργία των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων,  

• την εξακολούθηση της ύπαρξης των πολλών ελεγκτικών µηχανισµών 

που όχι µόνο δεν συµβάλλουν στην διαφάνεια και νοµιµότητα, αλλά 

αντίθετα αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση των δραστηριοτήτων µας 

που από το Σύνταγµά πρέπει να ασκούνται στα πλαίσια της 

κατοχυρωµένης ∆ιοικητικής αυτοτέλειας και ελευθερίας ως προς την 

βούλησή µας για το τι και πώς θα διαχειρισθούµε τις τοπικές µας 

υποθέσεις. 

Ένα άλλο ζήτηµα που θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί σήµερα είναι αυτό που 

σχετίζεται µε τον στραγγαλισµό της Αυτοδιοίκησης, 

που επιφέρει το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 του λεγόµενου Ασφαλιστικού 

νοµοσχεδίου. 

Θα ξεκινήσω λοιπόν την αναφορά µου , από το προσχέδιο νόµου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Περιµέναµε ότι το σχέδιο αυτό  

θα προσπαθούσε να επιλύσει λειτουργικά ζητήµατα της Αυτοδιοίκησης ,  

να διορθώσει αγκυλώσεις του Καλλικράτη, µέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία αλλαγής του,  

να  αντιµετωπίσει τις δυσλειτουργίες και την αναποτελεσµατικότητα 

που παρατηρούνται σε πολλούς τοµείς όπως στο προσωπικό µας-στις 
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επιχειρήσεις στα εργασιακά ζητήµατα –στην αυστηρή δηµοσιονοµική 

λειτουργία µε απόρροια την αδυναµία νοµιµοποίησης των δαπανών και 

πολλά άλλα. 

 

∆υστυχώς όµως πρέπει να επισηµάνω ότι οι προσδοκίες µας αυτές πέφτουν 

στο κενό. 

Η αντιµετώπιση των µεγάλων ζητηµάτων έχει παραπεµφεί στις καλένδες, και 

θεωρώ ότι η άποψη αυτή απηχεί και τις απόψεις της µεγάλης πλειοψηφίας 

των ∆ηµάρχων που βρίσκονται σήµερα εδώ. 

∆υστυχώς και παρά τις προτάσεις που έχουµε διατυπώσει, δεν επιλύονται µε 

το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σοβαρά θεσµικά και οικονοµικά ζητήµατα της 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού,  

ούτε όσον αφορά την εν γένει λειτουργία της  

ούτε όσον αφορά την καταστατική µας θέση η οποία τελευταία επιδεινώνεται 

διαρκώς ,  

όπως συνέβη  µε το άρθρο 20 του Ασφαλιστικού Νόµου που ανέφερα 

παραπάνω. 

Όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά ο θεσµός 

µας και οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην έξοδο αιρετά στελέχη της 

Αυτοδιοίκησης ,  

όπως οι Αντιδήµαρχοι, τα οποία πλέον µε τις ρυθµίσεις που θα ισχύουν δεν 

θα έχουν κανένα λόγο ενασχόλησης µε τα κοινά . 

 

Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, θα αναφερθώ σε µερικά από τα 

σηµαντικότερα κατά τη γνώµη µου ζητήµατα που αναδεικνύονται µέσα 

από την ανάγνωση του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις 

που µου έγιναν από τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της 
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ΚΕ∆Ε και το Νοµικό µας Σύµβουλο, τον κ. Ζυγούρη, τους οποίους θέλω 

να ευχαριστήσω µε την ευκαιρία αυτή.  

Με τα άρθρα 1-11 του σχεδίου νόµου που µας παραδόθηκε,  

επιχειρείται µια σχετική τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του 

Καλλικράτη µε τα οποία το πρώτον θεσπίσθηκε ως µόνος βαθµός 

ενδοδιοικητικής εποπτείας ο θεσµός του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 

Η γνώµη µας εδώ είναι ότι οι διατάξεις αυτές είναι επουσιώδεις.  

Συµφωνούµε µεν µε το θεσµό,  

που αποτελεί άλλωστε και δική µας πρόταση,  

αλλά θα εκφράσω µια προσωπική διαπίστωση ότι και πάλι επιχειρείται από το 

παράθυρο να καταλάβουν τη θέση αυτή Προϊστάµενοι και ∆ιευθυνταί 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών  

αφού καταργείται γι’ αυτούς ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ορίζεται ως 

κριτήριο αντ’ αυτού η εµπειρία. 

∆εν έχουµε τίποτα µε τους ∆ηµόσιους λειτουργούς,  

θεωρούµε όµως σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν κι αλλού , 

εκτός ∆ηµοσίου,   

νέοι καταξιωµένοι επιστήµονες µε διδακτορικές διατριβές σε ζητήµατα 

∆ιοικητικού ∆ικαίου,  

οι οποίοι πράγµατι θα παρέχουν µεγαλύτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας 

και επιστηµονικής επάρκειας από τους ∆ηµόσιους υπαλλήλους. 

Άλλωστε για δύο περίπου χρόνια που η εποπτεία των πράξεών µας ασκείται 

από τους Προϊσταµένους των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  

διαπιστώνουµε µια παράλυση κι έναν αναποτελεσµατικό έλεγχο νοµιµότητας. 

Κι εύλογα δηµιουργείται το ερώτηµα,  



 5 

που δεν αφορά µόνον τη σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούµενες, 

γιατί άραγε επί τόσα χρόνια που εφαρµόζεται ο Καλλικράτης,  

δεν προχώρησε κανείς στην εφαρµογή του Ελεγκτή Νοµιµότητας; 

Γιατί άφησαν τους ∆ήµους µας  

αλλά και τους ∆ηµότες µας  

να ταλαιπωρούνται µε προσφυγές σε δύο ενδοδιοικητικά επίπεδα  

ενώπιον και της Επιτροπής του άρθρου 152, 

 µε αποτέλεσµα να έχουµε εκκρεµότητες για 6 και πλέον µήνες ή 

πάροδο των προθεσµιών χωρίς έκδοση αποφάσεων  

µε αποτέλεσµα ιδίως όπου ασκούνται προσφυγές να απορρίπτονται 

αυτές σιωπηρώς λόγω του ότι είτε ο Γραµµατέας  

είτε η Επιτροπή του άρθρ. 152 δεν έχουν ασχοληθεί µε τη συζήτηση των 

προσφυγών; 

Τι σηµαίνει σε µια ευνοµούµενη Πολιτεία η σιωπηρή απόρριψη λόγω 

παρέλευσης του χρόνου µέσα στον οποίο τα όργανα αυτά πρέπει να 

αποφανθούν; 

Πρέπει πραγµατικά να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ένα Κράτος ∆ικαίου 

οφείλει να αποφασίζει για τη νοµιµότητα ή µη των διοικητικών πράξεων σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Αλλά επίσης ένα Κράτος ∆ικαίου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι µια αρχή δεν 

θα ανατρέπει τις αποφάσεις µιας άλλης αρχής.  

Και θα θέσω µε την ευκαιρία αυτή ένα ακόµη ζήτηµα, που έχει ταλαιπωρήσει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων µας πολλούς από µας.  

Έχουµε έγκριση νοµιµότητας από το Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης για µια απόφασή µας.  

Αυτή η απόφαση δεν θα πρέπει να είναι σεβαστή από όλους; 
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Πώς δικαιολογείται λοιπόν το γεγονός ο Γενικός Γραµµατέας να µας λέει 

προχωρήστε, είναι νόµιµη η απόφασή σας, και µετά να έχουµε τον Επίτροπο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος ασκών και αυτός έλεγχο νοµιµότητας να 

µη λαµβάνει καθόλου υπ’ όψιν του την απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης και να µας ακυρώνει το ένταλµα; 

Και παραπέρα για το ίδιο ζήτηµα το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης να διεξάγει έρευνα και να µας εγκαλεί µε παραβάσεις που άπτονται 

ποινικών και πειθαρχικών διώξεων ενώ γνωρίζει ότι η απόφασή για το 

ζήτηµα αυτό έχει εγκριθεί από το Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ταλαιπωρίας κι άδικης διαπόµπευσης 

δηµάρχων.  

Κι αναρωτιέµαι, αυτοί οι ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους δεν έχουν ευθύνες 

για τα αβάσιµα πορίσµατα και τις αστήρικτες κατηγορίες; 

Ποιον εξυπηρετούν αυτές οι πορισµατικές εκθέσεις, εφ’όσον 

προηγουµένως οι πράξεις µας έχουν εγκριθεί; 

∆εν πρέπει λοιπόν κάποια στιγµή να υπάρξει λύση σε αυτό το πρόβληµα;  

Κι αυτή η λύση πρέπει να δοθεί µέσα από το Νοµοσχέδιο αυτό.  

∆εν υπάρχει πλέον καµία δικαιολογία γι άλλες καθυστερήσεις.  

Εγώ προσωπικά προτείνω εδώ και τώρα την άµεση εφαρµογή του Ελεγκτή 

Νοµιµότητας  

και εν συνεχεία την άµεση κατάργηση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών 

νοµιµότητας. 

Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις που αιρετοί εκπρόσωποι παραπέµπονται εξ 

αιτίας πορισµάτων Ελεγκτών,  

απαλλάσσονται µετά από χρόνια από τα ποινικά δικαστήρια  

και οι µεν αιρετοί υφίστανται την κατακραυγή και την διαβολή στα µάτια των 

∆ηµοτών  
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και όταν απαλλάσσονται κανένας δεν µαθαίνει το αίσιο αποτέλεσµα. 

Αυτός είναι και ο λόγος αγαπητοί Συνάδελφοι που µε αλλεπάλληλες 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου  

θέσαµε µετ’ επιτάσεως το ζήτηµα της εφαρµογής του ∆ιοικητικού µέτρου της 

ΑΡΓΙΑΣ µόνο µετά από πρωτόδικη απόφαση στις κακουργηµατικές διώξεις 

αλλά µέχρι τώρα το Υπουργείο κωφεύει. 

Καλά δεν υπάρχει εκεί ένας νοµικός να τους ενηµερώσει ότι ισχύει το τεκµήριο 

αθωότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και µάλιστα υπάρχουν και 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου; 

Συνεχίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και µε ορισµένες ακόµη διαπιστώσεις 

επί των άρθρων του σχεδίου νόµου µε τις οποίες εκφράζουµε τη 

διαφωνία µας 

Πρώτον,  καθ’ όσον αφορά το άρθρο 15 που προβλέπει την ίδρυση 

αυτοτελούς Γραφείου για θέµατα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων,  

η αρµοδιότητα αυτή σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας ανήκει στην 

πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση,  

αυτή η λειτουργία πρέπει να αφορά τους ∆ήµους και µόνον.  

∆εν αντιλαµβάνοµαι πώς οι δύο βαθµοί Αυτοδιοίκησης θα ασκούν 

παράλληλα τις ίδιες αρµοδιότητες. 

∆εν πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µε προσδιορισµό των 

αρµοδιοτήτων µόνο µε το κριτήριο της εγγύτητας;  

∆εύτερον, η διάταξη του άρθρ. 18 είναι µεν θετική, 

 πλην όµως επιλύει το ζήτηµα της πειθαρχικής δίωξης των αιρετών υπό την 

ιδιότητά τους ως Υπαλλήλων,  

διαφωνούµε όµως γιατί σ’ αυτή την διάταξη δεν προστέθηκε και η 

αναφερθείσα ανωτέρω πρότασή µας για τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 
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236 που αφορά την αργία αιρετών χωρίς δικαστική απόφαση παραβιάζοντας 

επαναλαµβάνω και πάλι η διάταξη αυτή το τεκµήριο της αθωότητας.  

Τρίτο, οι διατάξεις των άρθρων 35-38 και 39 είναι κατ’ αρχήν θετικές πλην 

όµως δεν έχουν γίνει δεκτές πλήρως οι προτάσεις του ∆Σ της ΚΕ∆Ε. 

Τέταρτο, η διάταξη του άρθρου 49 που αφορά ρυθµίσεις σε θέµατα 

∆ηµοτικών Αστυνοµικών και αποτελείται από δέκα παραγράφους έχει στόχο 

τη συρρίκνωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

η οποία αντίθετα έπρεπε να ενισχυθεί αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι µια 

υπηρεσία που συµβάλλει αποτελεσµατικά στην οµαλή λειτουργία των πόλεων 

µας.  

Αποτελεί υπηρεσία  που συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων 

των ∆ήµων µας.  

Το ∆Σ της ΚΕ∆Ε διαφωνεί σε πολλά ζητήµατα µε τη διάταξη αυτή, δεν 

υπάρχει στο προσχέδιο και όλοι µας απορούµε από ποιους προτάθηκε χωρίς 

την δική µας συναίνεση. 

Πέµπτον, η διάταξη του άρθρου 59 που αφορά τα ζητήµατα της αντιµισθίας 

των Αντιδηµάρχων. 

∆ιαφωνήσαµε πλήρως µε τις απαράδεκτες µειώσεις της αντιµισθίας σε 

ποσοστά 25 και 30% της αντιµισθίας του ∆ηµάρχου. 

Ήταν µια πρόταση που οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάργηση του θεσµού του 

Αντιδηµάρχου. 

Γι αυτό κι αντιδράσαµε άµεσα, µε αποτέλεσµα το Υπουργείο να 

υπαναχωρήσει και να προχωρήσει στην επαναδιατύπωση του άρθρου, που 

προβλέπει την καταβολή αντιµισθίας σε όλους τους Αντιδηµάρχους και 

αποζηµίωση στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

Το άρθρο θα συµπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση πολυνοµοσχέδιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που σήµερα 

συζητούµε.  
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Επισηµαίνω ότι προβλέπεται πως η αντιµισθία θα αποδίδεται στο σύνολο των 

Αντιδηµάρχων.  

Επιπλέον για τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το άρθρο θα προβλέπει ότι 

τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, πλην αυτών που λαµβάνουν αντιµισθία, 

δικαιούνται αποζηµίωση για την  συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

δηµοτικού συµβουλίου και µέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το µήνα.  

Το ύψος της αποζηµίωσης αυτής, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που 

αντιστοιχεί στο 4% της αντιµισθίας του ∆ηµάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε 

συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου ΟΤΑ.  

Αυτή η εξέλιξη, εφόσον φυσικά υλοποιηθούν όσα προβλέπεται στο σχέδιο 

νόµου , είναι πολύ θετική και ικανοποιεί ένα πάγιο και δίκαιο αίτηµα των 

αιρετών του θεσµού µας.  

Συνεχίζω την αναφορά στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου µε τη διάταξη 

του άρθρ. 68 που αναφέρεται σε θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Εδώ επιχειρείται ασφυκτικός δηµοσιονοµικός έλεγχος από το Υπουργείο 

Οικονοµικών  για τις εκκρεµότητες διαχειριστικού περιεχοµένου που 

χρονίζουν, 

 δηλαδή θα έχουµε το θεσµό του ∆ηµοσιονοµικού Ελεγκτή από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για µια σειρά ζητηµάτων  

που κατά τη γνώµη µου θα δηµιουργήσουν σοβαρά γραφειοκρατικά και 

οικονοµικής φύσεως ζητήµατα για τους ∆ήµους. 

Τέλος ήθελα να επισηµάνω ότι από δεκάδες αιτήµατα του ∆Σ της ΚΕ∆Ε για 

θεσµικές τροποποιήσεις,  δέκα περίπου εξ αυτών έγιναν δεκτά.  

Θα επισηµάνω όµως εδώ ότι πολλές προτάσεις υπεβλήθησαν είτε µέσω 

των ΠΕ∆ είτε και µεµονωµένα από πολλούς ∆ήµους  

και ως προς τούτο πρέπει να πούµε ότι η πόρτα του Υπουργού των 

Εσωτερικών ,  
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σε αντίθεση µε άλλους Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης, ήταν ανοικτή 

για µας.  

Όµως αυτό δεν αναιρεί ένα πραγµατικό γεγονός, ότι η θέση µας σε πολλά 

ζητήµατα επιδεινώθηκε αφού µε τις σποραδικές µνηµονιακές παρεµβάσεις, η 

κατάσταση έχει γίνει µη διαχειρίσιµη.  

Επισηµαίνω και πάλι το άρθρ. 20 του Ασφαλιστικού, την πλήρη 

δυσλειτουργία των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, την µεγάλη καθυστέρηση 

έγκρισης των δαπανών µας από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η κατάσταση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι πλέον οριακή για τη 

λειτουργία των ∆ήµων µας. 

Πρέπει λοιπόν να πάρουµε αποφάσεις για το πώς θα κινηθούµε από δω και 

πέρα, κι όχι µόνον σε σχέση µε το πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου. 

Τα προβλήµατα αυτά δεν είναι νέα , ούτε είναι νέες οι αιτίες που τα 

δηµιούργησαν. 

Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο  

κι εξαιτίας της αδράνειας που επιδείξαµε στο παρελθόν,  

έχουµε οπισθοχωρήσει σε όλα τα επίπεδα. 

Γνωρίζουµε καλά όλοι ότι δεν ήταν η δική µας διοίκηση στο τιµόνι της ΚΕ∆Ε, 

όταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις µας µείωναν χρόνο µε το χρόνο τις 

χρηµατοδοτήσεις. 

∆εν είµαστε εµείς αυτοί που αποδέχθηκαν µε την απραξία τους την 

υποβάθµιση του ρόλου των ∆ήµων και την αναβάθµιση του θεσµού των 

Περιφερειών. 

∆εν είµαστε εµείς που επιτρέψαµε να µην υπάρχει ισχυρή διεθνής 

εκπροσώπηση  και παρουσία της ΚΕ∆Ε και της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµούστις 

Βρυξέλλες και στις επιτροπές των Περιφερειών,  
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µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουν διαµορφωθεί ισορροπίες που δεν µας 

ωφελούν , επιτρέποντας στις Περιφέρειες να έχουν αυτές τον πρώτο λόγο. 

∆εν ήταν η δική µας ∆ιοίκηση που επέτρεψε να µην αποζηµιώνονται οι 

δηµοτικοί σύµβουλοι για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των δηµοτικών 

συµβουλίων,  

να µην µπορούν να έχουν οι ∆ήµαρχοι τους επιστηµονικούς συνεργάτες και 

συµβούλους που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο 

τους, 

να αµείβονται µε εξευτελιστικές αποζηµιώσεις οι αντιδήµαρχοι, την ώρα που 

τους έχουν φορτωθεί µεγάλες ευθύνες κι αρµοδιότητες.. 

∆εν είµαστε εµείς αυτοί που αποδέχθηκαν τον Καλλικράτη και τις εκατοντάδες 

νέες αρµοδιότητες που µας κληρονόµησε, 

χωρίς την ίδια ώρα να µας µεταβιβαστούν  οι απαραίτητοι πόροι και το 

προσωπικό για να λειτουργήσουµε τους ∆ήµους µας. 

∆εν είµαστε εµείς εκείνοι που επέτρεψαν να αφεθούν στο έλεος του Θεού οι 

ορεινοί και νησιωτικοί ∆ήµοι ,  

χωρίς επαρκή υποστήριξη και στελέχωση. 

∆εν είµαστε εµείς αυτοί που επέτρεψαν να µείνουν οι ∆ήµοι εκτός από τη 

διαχείριση του ΕΣΠΑ και των κοινοτικών προγραµµάτων,   

επιτρέποντας στις Περιφέρειες να έχουν τον πρώτο λόγο στη διαχείριση 

αυτών των κονδυλίων. 

Εκείνοι που επέτρεψαν να συµβούν όλα αυτά,  

είναι εκείνοι  που µας κουνούν σήµερα το δάκτυλο και µας ζητούν να κάνουµε 

ότι δεν έκαναν οι ίδιοι. 

∆ηλαδή µας ζητούν να προχωρήσουµε σε µια τυφλή σύγκρουση µε την 

Κυβέρνηση, 
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Χωρίς σχέδιο, χωρίς πλαίσιο, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας τις ανάγκες των 

πολιτών. 

Η δική µου η θέση είναι ξεκάθαρη. 

Λέω ναι στη σύγκρουση µε όσους θέλουν την υποβάθµιση του ρόλου µας. 

Λέω ναι στη σύγκρουση µε τις πολιτικές που δηµιούργησαν την κρίση . 

Λέω ναι στη σύγκρουση µε τις πολιτικές των αδιέξοδων µνηµονίων  

που έχουν οδηγήσει σε µια συστηµατική επίθεση σε βάρος της Αυτοδιοίκησης 

Α’ Βαθµού , σε όλα τα επίπεδα. 

Λέω ναι σε µια σύγκρουση που στόχο έχει πρόσωπα και πολιτικές που 

απεργάζονται   

τη θεσµική , οικονοµική και λειτουργική απαξίωση του θεσµού µας καθώς και 

των αιρετών εκπροσώπων του. 

Αλλά σε αυτή τη σύγκρουση θα πάµε οργανωµένα, κι όχι άτακτα. 

Και θα πάµε έχοντας στο πλευρό µας τους πολίτες και τους εργαζόµενους 

στους ∆ήµους µας. 

∆εν θα πάµε να δώσουµε µια µάχη χωρίς συµµάχους και χωρίς σοβαρό 

σχεδιασµό , 

Γιατί δεν µας αρέσει να δίνουµε µάχες που θα είναι χαµένες από χέρι. 

Σε αντίθεση µε το παρελθόν,   

η δική µας στρατηγική το διάστηµα που βρισκόµαστε στο τιµόνι της ΚΕ∆Ε,  

αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσµατική. 

Θεωρώ ότι µε τις δικές µας πολιτικές πρωτοβουλίες. 

Με τις θέσεις κι απόψεις που διαµορφώνουµε σε όλα τα επίπεδα. 
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Με την ενότητα κι αποφασιστικότητα που έχουµε επιδείξει όλον αυτόν τον 

καιρό ως αυτοδιοικητικοί, ανεξάρτητα παρατάξεων και κοµµάτων, 

έχουµε πετύχει καταρχήν να σταµατήσει ο κατήφορος. 

Πατάµε πιο γερά στα πόδια µας. 

Είµαστε πιο ισχυροί. 

Έχουµε σχέδιο. 

∆ιαµορφώνουµε σχέσεις και συµµαχίες µε τους κοινωνικούς φορείς . 

Σήµερα η Αυτοδιοίκηση αντιστέκεται.  

Έχει άποψη για όλα τα ζητήµατα. 

∆εν δέχεται από κανέναν καπέλο. 

Έχει πιο δυνατή  φωνή και παρέµβαση σε σχέση µε το παρελθόν. 

Επιλέγουµε να συνεργαστούµε εφόσον διασφαλίζουµε ότι φέρνουµε θετικά 

αποτελέσµατα, 

 για τους ∆ήµους µας και τις τοπικές µας κοινωνίες. 

Αλλά και δεν διστάζουµε να συγκρουστούµε όταν αυτό απαιτεί το συµφέρον 

µας. 

Είµαστε περισσότερο εξωστρεφείς,  

Η ΚΕ∆Ε δεν είναι πια ένα κλειστό club κάποιων ∆ηµάρχων ,  

αλλά το όργανο της Αυτοδιοίκησης στο οποίο ακούγεται ισότιµα η φωνή όλων 

των ∆ήµων, µικρών και µεγάλων. 

Η ΚΕ∆Ε σήµερα ξέρει να δίνει µάχες και να τις κερδίζει. 

Κι αυτό δεν είναι λόγια, αλλά πράξεις. 

Θα µου επιτρέψετε λοιπόν µε την ευκαιρία της σηµερινής µας συνέλευσης   
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να σας κάνω έναν πολύ σύντοµο απολογισµό των πεπραγµένων µας,  

Σας θυµίζω λοιπόν επιγραµµατικά ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι 

µηνών,  

Σε οικονοµικό επίπεδο 

• Αντισταθήκαµε στην Κυβέρνηση που προσπάθησε να δεσµεύσει τα 

ταµειακά µας διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος , για να στηρίξει 

την αδιέξοδη διαπραγµάτευσή της.  

• Αναδείξαµε τη θεσµικά και πολιτικά απαράδεκτη µεθόδευση,  

• εντός κι εκτός Βουλής, 

• διαφυλάξαµε το κύρος των ∆ήµων µας και διασφαλίσαµε την οµαλή 

µας λειτουργία . 

• Αν δεν είχαµε αντισταθεί τότε, είναι βέβαιο ότι οι ∆ήµοι µας θα 

αντιµετώπιζαν σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα. 

• Είναι η πρώτη φορά που η ΚΕ∆Ε τόλµησε να ορθώσει το ανάστηµά 

της απέναντι σε µια ισχυρή Κυβέρνηση και για τη στάση µας αυτή 

δικαιωθήκαµε. 

• διεκδικήσαµε και πετύχαµε να ψηφιστεί νοµοθετική ρύθµιση που δίνει 

τη δυνατότητα στους ∆ήµους που έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο , να τους 

παρακρατείται εφόσον το επιθυµούν από τους ΚΑΠ ποσοστό 5% , έτσι 

ώστε µε τον τρόπο αυτό και να αποπληρώνονται οι οφειλές που 

υπάρχουν, αλλά και να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία τους.   

• διεκδικήσαµε και πετύχαµε την αναχρηµατοδότηση των δανειακών 

υποχρεώσεων των ∆ήµων , µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, σε βάθος 35ετίας και µε χαµηλότερο επιτόκιο.  

• διεκδικήσαµε και πετύχαµε στο πλαίσιο της ρύθµισης χρεών,  να 

υπαχθούν σ΄ αυτήν  όλες οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες 

οφειλές προς τους ∆ήµους, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και να 

δύνανται να εξοφληθούν µέχρι και σε 100 µηνιαίες δόσεις, µε 
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ελάχιστη δόση 20 €, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλών από 

βεβαιωµένες εισφορές σε χρήµα ή/και από µετατροπές εισφορών γης 

σε χρήµα των προς ένταξη στο σχέδιο πόλης ιδιοκτησιών. 

• Πετύχαµε  να αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών τη χρονιά 

που µας πέρασε, το σύνολο των ΚΑΠ των ∆ήµων.  

• Μετά από δικές µας πιέσεις καταφέραµε οι δήµοι να λάβουν το σύνολο 

των προϋπολογισθέντων εσόδων τους το 2015 και οι κατανοµές το 

2016 να γίνονται κανονικά. 

• Μετά από δικές µας πιέσεις θα αποδοθούν το επόµενο διάστηµα πάνω 

από 330 εκατοµµύρια ευρώ στους ∆ήµους , που αποτελούν µέρος της 

νέας γενιάς των παρακρατηθέντων και ληξιπρόθεσµων χρεών .  

• Ήδη την Παρασκευή υπογράφηκε το ΦΕΚ και οι ∆ήµοι µας που έχουν 

προβλέψει στους προϋπολογισµούς τους  έσοδα από ληξιπρόθεσµα, 

τις επόµενες εβδοµάδες θα δουν να µπαίνουν χρήµατα στα ταµεία 

τους. Κι αυτή η ρύθµιση θα δώσει ανάσα σε πολλούς ∆ήµους . 

Αυτές είναι µόνον µερικές από τις πετυχηµένες κατά την άποψη µου 

παρεµβάσεις µας, όσον αφορά τα οικονοµικά των ΟΤΑ. 

Σε οργανωτικό επίπεδο 

• Για πρώτη φορά προηγήθηκε της διοργάνωσης του ετησιου τακτικού 

συνεδρίου µας, η διοργάνωση σε κάθε Περιφέρεια προσυνεδριακών 

εκδηλώσεων, µε σκοπό την ανάδειξη των τοπικών προβληµάτων. 

• ∆ιοργανώθηκαν Συνέδρια σε Αλεξανδρούπολη και Σάµο, µε σκοπό να 

αναδειχθούν οι θέσεις της ΚΕ∆Ε για δύο τεράστια ζητήµατα που 

απασχολούν τη χώρα και τις κοινωνίες µας, το προσφυγικό κι αυτό της 

διαχείρισης των απορριµµάτων. 

• ∆ηµιουργήσαµε υποστηρικτικό γραφείο στην ΚΕ∆Ε για την ενηµέρωση 

των ∆ήµων , που µόνο στο πρώτο εξάµηνο λειτουργίας του 

εξυπηρέτησε 325 αιτήµατα από 103 ∆ήµους. 
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• Αντίστοιχα θα δηµιουργήσουµε νοµικό γραφείο υποστήριξης των 

νησιωτικών και ορεινών ∆ήµων . 

• Αναδεικνύουµε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιστηµονικό 

βραχίονα της ΚΕ∆Ε. Αξιοποιούµε το επιστηµονικό µας προσωπικό, 

εκπονούµε µέσω του ΙΤΑ µελέτες πάνω σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα 

που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και διαµορφώνουµε τις θέσεις µας µε 

βάση επιστηµονικά δεδοµένα και διεθνείς εµπειρίες. 

• Έγινε αισθητή η παρουσία της ΚΕ∆Ε στα ευρωπαικά αυτοδιοικητικά 

φόρα, όταν τα προηγούµενα χρόνια είµαστε απόντες. 

• Οι επαφές µας µε τους ευρωπαίους αξιωµατούχους είναι διαρκείς, µε 

στόχο την αξιοποίηση των επαφών αυτών για την εξασφάλιση πόρων 

και προγραµµάτων προς όφελος των ∆ήµων µας. 

• Η συµµετοχή των ∆ήµων στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και 

του πακέτου Γιουνκέρ είναι στην ατζέντα των συναντήσεων µας µε 

όλους τους αρµόδιους επιτρόπους και στελέχη της Κοµισιόν. 

• Επισφράγισµα αυτής της προσπάθειας είναι και η εκλογή µου στην 

αντιπροεδρία του Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης.  

• Παράλληλα έχουµε ξεκινήσει συνεργασίες µε την ελληνική οµογένεια 

προκειµένου να την αξιοποιήσουµε ως γέφυρα συνεργασίας µε τους 

∆ήµους µας. 

• Επίσης στο διάστηµα αυτό συµµετείχαµε σε διάφορα Συνέδρια και 

Φόρα. 

Όσον αφορά τον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής  

Σε µια περίοδο που το Κράτος υποχωρεί από παντού, εµείς πετύχαµε 

να στηρίξουµε στην πράξη τους συµπολίτες µας που µας είχαν ανάγκη. 

Σε όλους τους τοµείς. 

Στην απασχόληση, την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη. 

• Μετά από δικές µας παρεµβάσεις στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας 

πετύχαµε την κάλυψη των ειδικοτήτων που υπάγονται στο ασφαλιστικό 
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καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών και την αύξηση του χρονικού 

διαστήµατος υλοποίησης των προγραµµάτων από 5 µήνες σε 8 µήνες.  

• Μετά από δικές πιέσεις το υπουργείο Εργασίας θα επεκτείνει το πρόγραµµα 

Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους ∆ήµους της χώρας. 

• Με δική µας επιµονή και πιέσεις καταφέραµε η Α΄ βαθµού Αυτοδιοίκηση να έχει  

τον πρώτο ρόλο ως «Επικεφαλής εταίροι» στο Πρόγραµµα «Επισιτιστικής & 

Βασικής Υλικής Συνδροµής του ΤΕΒΑ, για τους απόρους» 2014-2020. 

• Έχουµε κωδικοποιήσει τα προβλήµατα των ∆ήµων µε την καταγραφή των 

αιτηµάτων τους και παρεµβαίνουµε για την επίλυση τους.  

• Για τα Προγράµµατα Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης κατόπιν 

πιέσεων της ΚΕ∆Ε πετύχαµε την παράταση της συνέχισης λειτουργίας όλων 

των Κοινωνικών δοµών/ προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 ή και από Εθνικούς πόρους µε αντίστοιχη  παράταση της εργασίας 

του υφιστάµενου προσωπικού σε αυτά. 

• Πρόκειται για τα προγράµµατα :  

1. Βοήθεια στο Σπίτι (879 προγράµµατα – 80.000. ωφελούµενοι – 

3.300 εργαζόµενοι) 

2. Κ.Η.Φ.Η  (68 δοµές -1521 ωφελούµενοι -276 εργαζόµενους) 

3. Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων (25 Κέντρα)   

4. Εθνικό ∆ίκτυο Κοινωνικών ∆οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της 

Φτώχειας (256 ∆οµές – 118.000 ωφελούµενοι – 850     

εργαζόµενοι). 

 

Ζητήσαµε την παράταση των συµβάσεων του προσωπικού των 

εργαζοµένων στα Κοινωνικά Προγράµµατα  που χρηµατοδοτούνται από 

Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης των 

προγραµµάτων.     

 

• Η ΚΕ∆Ε διεκδικεί επίσης τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας 

όλων των προγραµµάτων Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης 

(περίπου 4.460 Κοινωνικές ∆οµές) µε χρηµατοδότηση από 
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Ευρωπαϊκούς ή και από Εθνικούς πόρους για την προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της εργασίας  του 

υφιστάµενου προσωπικού σε αυτά. 

Για τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς - Κ∆ΑΠ/Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ 

καταφέραµε:  

• την έγκαιρη έναρξη του προγράµµατος 2016  και τη διασφάλιση της 

χρηµατοδότητης του προγράµµατος από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

πόρους, µε τη διασφάλιση κάλυψης 80.000. θέσεων , αντίστοιχα µε την 

περσινή σχολική χρονιά. 

• την κατάργηση του περιορισµού του 70% της δυναµικότητας 

• τη µηνιαία καταβολή των πληρωµών. 

• ∆ιαφωνήσαµε ως προς τις  µειώσεις 5% στις τιµές των Vouchers για 

τις κατηγορίες των Παιδικών και βρεφικών σταθµών και Κ∆ΑΠ   και 

10% στα Vouchers των Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ. 

• ∆ιεκδικούµε την πενταετή παράταση της αδειοδότησης των 

∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, που έχει 

παραταθεί µετά από δική µας παρέµβαση  έως 31/12/2016. 

• Για το Πρόγραµµα Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, που  

αποτελούσε πάγια πρόταση και θέση της ΚΕ∆Ε και αποτυπώνεται και 

στην Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της έτους 2015, 

επετεύχθη,  έστω και  πιλοτικά και µε µεγάλη καθυστέρηση η έναρξη 

του προγράµµατος σε 30 ∆ήµους. 

• ∆ιαφωνούµε ασφαλώς ως προς τον αποκλεισµό της ΚΕ∆Ε από τον 

σχεδιασµό του προγράµµατος και τη διαµόρφωση των κριτηρίων για 

την ένταξη των ∆ήµων στο πρόγραµµα. 

 

Όσον αφορά το προσφυγικό – Μεταναστευτικό 

 

• Αναδείξαµε πρώτοι εµείς, την κρισιµότητα του ζητήµατος.  
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• Την ώρα που οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί παράγοντες µιλούσαν για 

µετανάστες που λιάζονταν και χάνονταν, εµείς αναδεικνύαµε τις 

ανθρωπιστικές αλλά και εθνικές διαστάσεις του προβλήµατος. 

• Παρά την έλλειψη εθνικού σχεδίου, ανταποκριθήκαµε µόνοι µας 

σχεδόν στην ευθύνη διαχείρισης αυτού του προβλήµατος. Χωρίς 

χρήµατα, προσωπικό και µέσα. 

• Σταθήκαµε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των ανθρώπων αυτών 

που αναζητούσαν ασφάλεια και ένα καλύτερο µέλλον, αναδεικνύοντας 

την ανθρωπιά και αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει το λαό µας. 

• ∆ιαµορφώσαµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο θέσεων διαχείρισης του 

ζητήµατος και διεκδικήσαµε από την πρώτη στιγµή µέρος των 

κονδυλίων που θα δοθούν για την αντιµετώπιση των προσφυγικών 

ροών. 

 

[Όσον αφορά το Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση των Αποβλήτων 

 

• ∆ιατυπώσαµε ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά τον Εθνικό Σχεδιασµό 

που µας παρουσιάστηκε, τονίζοντας την πάγια θέση µας ότι η 

διαχείριση των απορριµµάτων είναι πρώτα και πάνω από όλα υπόθεση 

των ∆ήµων. 

• Υποχρεώσαµε την Κυβέρνηση να αποσύρει τα διαφορετικά σχέδια 

νόµου που παρουσίασαν τρία διαφορετικά Υπουργεία πάνω στο 

ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών κι ανακυκλώσιµων υλικών. 

• Κι ετοιµάζουµε τη δική µας πρόταση, µέσα από ολοκληρωµένη κι 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη που ήδη εκπονείται από το ΙΤΑ 

 

Σε θεσµικό επίπεδο  

• ∆ιεκδικήσαµε και πετύχαµε την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων 

στους ΟΤΑ για συγκεκριµένες ειδικότητες. 

• Πετύχαµε να διατηρηθεί και φέτος το καθεστώς διαχείρισης παραλίας και 

αιγιαλού στους δήµους.  
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• Προωθήσαµε αιτήµατα για ουσιαστική στήριξη των ορεινών και 

νησιωτικών περιοχών. 

• ∆ιεκδικήσαµε και πετύχαµε την παράταση της προθεσµίας αδειοδότησης 

των αθλητικών εγκαταστάσεων . 

• Απαιτήσαµε την άµεση απόσυρση της ΠΝΠ για χωροταξικό σχεδιασµό και 

αδειοδότηση ιχθυοτροφείων , χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των ∆ήµων.  

• Ζητήσαµε και διεκδικήσαµε µε συµµετοχή στις κινητοποιήσεις την  

απόσυρση της κυβερνητικής ρύθµισης για το ασφαλιστικό, ενώ σύσσωµη 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε  σύµµαχος και συµπαραστάτης στις 

κινητοποιήσεις των αγροτών. 

• Ζητήσαµε και πετύχαµε παράταση της αδειοδότησης των ∆ηµοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

• Η ΚΕ∆Ε εξέφρασε την έντονη διαφωνία της µε  το περιεχόµενο ρύθµισης 

που προβλέπει να καλύπτουν οι δήµοι τις λειτουργικές ανάγκες των 

∆ηµοσίων ∆οµών Υγείας.  

• Πραγµατοποιήσαµε σε συνεργασία  µε το Ελεγκτικό Συνέδριο πετυχηµένη 

διηµερίδα  µε θέµα: «Ελεγκτικό Συνέδριο και ∆ήµοι – Νοµιµότητα, 

∆ιαφάνεια, Αποτελεσµατικότητα». 

• Πετύχαµε την έκδοση Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους που θα δίνει λύση στο ζήτηµα µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των 

Ο.Τ.Α προς τα ασφαλιστικά ταµεία  

Αγαπητοί συνάδελφοι 



 21 

Σας ανέφερα µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα της προσπάθειας που έγινε 

τους προηγούµενους µήνες για να ανακοπεί ο κατήφορος που είχε περιπέσει 

ο θεσµός µας. 

Όλα όσα έγιναν, αλλά και όσα πρόκειται να γίνουν, επετεύχθησαν επειδή 

είµαστε ενωµένοι. 

Αυτή την ενότητα µας φοβούνται και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να µας 

διασπάσουν. 

Φοβούνται την ενωµένη Αυτοδιοίκηση γιατί γνωρίζουν τη δύναµή µας  

και τη σχέση εµπιστοσύνης που έχουµε µε τις τοπικές µας κοινωνίες. 

∆εν πρέπει λοιπόν να πέσουµε στην παγίδα µιας τυφλής σύγκρουσης,  

που θα µας βάλει αντιµέτωπους µε τους πολίτες. 

Πιστεύω ότι αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ άλλοτε 

να συµπεριφερθούµε έξυπνα. 

Με προσεκτικά βήµατα να σχεδιάσουµε τις επόµενες κινήσεις µας. 

Να διαµορφώσουµε µια ατζέντα αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που θα µας 

φέρουν µπροστά από την Κεντρική Εξουσία. 

Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που κατά την άποψη µου είναι ανοικτά . 

Θεωρώ ότι πρέπει άµεσα να διαµορφώσουµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

διεκδικήσεων απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. 

∆ιεκδικήσεις σε θεσµικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. 
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Πρέπει εµείς να είµαστε µπροστά στην Μεταρρύθµιση του Κράτους και την 

αλλαγή του Καλλικράτη. 

Ως ΚΕ∆Ε διαµορφώνουµε τις θέσεις µας πάνω στη νέα διοικητική οργάνωση 

του Κράτους. 

Έχουµε στη διάθεσή µας τη µελέτη που εκπονήσαµε µε το ΙΤΑ και 

προγραµµατίζουµε στις αρχές του φθινοπώρου ένα µεγάλο Συνέδριο για το 

συγκεκριµένο θέµα. 

Θα πάµε στο µεγάλο µας Συνέδριο το Νοέµβριο  

έχοντας διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο θέσεων,  

για όλα τα ζητήµατα. 

Ψηλά στην ατζέντα µας θα είναι η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των 

αιρετών της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού. 

Θα απαιτήσουµε την αναλογική εξοµοίωση του µισθού των ∆ηµάρχων µε το 

µισθό του Γενικού Γραµµατέα των Υπουργείων  

και την αντίστοιχη προσαρµογή στους µισθούς των αντιδηµάρχων και των 

Προέδρων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων. 

Αν κάποιοι επιθυµούν ∆ήµαρχους κλέφτες , µε αναξιοπρεπείς αµοιβές , 

δυσανάλογες των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων τους,  

εµείς θα διαφωνήσουµε. 

Και θα το κάνουµε έντονα , φτάνοντας στα άκρα. 

Ως εδώ ο ευτελισµός των αιρετών. 
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Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που διαµορφώνεται,  

η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού ενώνει τις δυνάµεις της και στέλνει στην Κεντρική 

Εξουσία το ξεκάθαρο µήνυµα 

ΩΣ Ε∆Ω ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ. 

∆εν ανεχόµαστε άλλον οικονοµικό στραγγαλισµό των ∆ήµων µας. 

∆εν ανεχόµαστε να αποφασίζουν άλλοι για µας, χωρίς εµάς. 

∆εν θα δεχθούµε πλέον καµία περαιτέρω υποβάθµιση της λειτουργικής 

και οικονοµικής µας αυτοτέλειας. 

 

Απαιτούµε από τη σηµερινή αλλά και από τις επόµενες Κυβερνήσεις να 

σεβαστούν τη θεσµική, λειτουργική και οικονοµική µας ανεξαρτησία.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα φέρουµε ως ∆ιοίκηση στα µέλη της Γενικής Συνέλευσης 

ψήφισµα, στο οποίο περιλαµβάνονται µια σειρά από αιτήµατα και διεκδικήσεις 

µας. 

Το κείµενο αυτό θα το δώσουµε στους επικεφαλής των παρατάξεων για να το 

συν-διαµορφώσουµε ως προς την τελική του µορφή , προκειµένου η 

Αυτοδιοίκηση να εµφανιστεί ενωµένη. 

Μέσα από το ψήφισµα αυτό, στο οποίο µπορείτε να τοποθετηθείτε και να 

προτείνετε βελτιώσεις θα διεκδικούµε µεταξύ άλλων : 

1. Την άµεση έναρξη της διαδικασίας για την αλλαγή του Καλλικράτη και 

την προώθηση ενός νέου µοντέλου οργάνωσης της χώρας, όπου στα 

θέµατα δηµόσιας πολιτικής θα δίνεται προτεραιότητα στο τοπικό επίπεδο 

µε βάση την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας, όπως συµβαίνει 

στις προηγµένες χώρες της Ευρώπης. 

2. Να µπει τέλος στη µείωση της χρηµατοδότησης των ∆ήµων και να µας 

αποδοθούν οι πόροι που προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία. 

Καθώς και την αλλαγή των κριτηρίων κατανοµής των ΚΑΠ στους δήµους 

σύµφωνα µε πρόταση της Επιτροπής Οικονοµικών της ΚΕ∆Ε. 
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3. Να υπάρξει σαφής νοµοθετική πρόβλεψη για απόδοση σε ετήσια βάση 

ποσοστού 8,5% του ΑΕΠ, για την Αυτοδιοίκηση. 

4. Ζητάµε την άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε ειδικό 

κονδύλι για έργα ∆ήµων 2 δις ευρώ. 

5. ∆εν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα χωρίς ικανή και 

αποτελεσµατική Αυτοδιοίκηση. Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας 

απαιτεί ενεργό συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης και αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί µόνον µε τη σταθερή της χρηµατοδότηση. Η φορολογική 

αποκέντρωση πρέπει  επιτέλους να γίνει πράξη , ώστε να αποκτήσει η 

φορολογία ανταποδοτικό όφελος 

6. Απαιτούµε την αντιµετώπιση του χρέους των ∆ήµων και των 

∆ηµοτικών τους Επιχειρήσεων προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά 

Ταµεία µε την προώθηση µιας µόνιµης και βιώσιµης λύσης, µε ενιαίο 

τρόπο αντιµετώπισης για όλους. 

7. Την απελευθέρωση των προσλήψεων στους ∆ήµους , που αφορά 

κυρίως προσωπικό που απασχολείται στις κοινωνικές δοµές και τις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

8. Τη δηµιουργία ενός νέου ΘΗΣΕΑ, τοπικού αναπτυξιακού 

προγράµµατος που θα αφορά µόνον τους ∆ήµους. Η απαξίωση των 

τεχνικών, πολεοδοµικών, σχολικών και κοινωνικών υποδοµών των ∆ήµων 

είναι πολύ µεγάλη µε άµεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 

πολιτών. Βασικές προτεραιότητες του προγράµµατος αυτού θα είναι: α) η 

υποστήριξη των µικρών ορεινών και νησιώτικων δήµων που κινδυνεύουν 

να αποκλειστούν από το ΕΣΠΑ β) η χρηµατοδότηση δράσεων που δεν 

είναι επιλέξιµες στο ΕΣΠΑ όπως οι συντηρήσεις και οι επισκευές των 

υποδοµών µας γ) η ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού των δήµων 

δ) η τόνωση της τοπικής απασχόλησης µέσω προγραµµάτων 

αυτεπιστασίας, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας και 

αντικειµενικότητάς. Ο νέος ΘΗΣΕΑΣ προτείνουµε να χρηµατοδοτηθεί 

από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων.  

9. Τη χρηµατοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια ενός Προγράµµατος 

Υποστήριξης των ∆ήµων µε σκοπό τη διασφάλιση της διαχειριστικής 

επάρκειας των ∆ήµων, την υποστήριξη τους στην ωρίµανση και την 

υλοποίηση των έργων τους, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας και 
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ωρίµανσης µελετών ιδιαίτερα στους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς 

∆ήµους. 

10. Την άµεση υλοποίηση του Προγράµµατος Οργάνωσης και 

Λειτουργικού Εκσυγχρονισµού των 325 ∆ήµων, που έχει ενταχθεί µετά 

από πιέσεις της ΚΕ∆Ε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση 

∆ηµόσιου Τοµέα» 2014–2020. 

11. Την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των παραλιών 

στους ∆ήµους. 

12. Την άµεση ανάκληση όλων των απαράδεκτων ρυθµίσεων µε τις οποίες 

µας αφαιρούνται οι εδώ και δεκαετίες θεσµοθετηµένοι πόροι ( φόρος 

ζύθου, ανταποδοτικά τέλη για παραχωρησιούχους ∆ηµοσίου και ΤΑΙΠΕ∆, 

κ.λπ.) 

13. Την άµεση ψήφιση του νοµοσχεδίου «σκούπα» του υπουργείου 

Εσωτερικών µε ενσωµατωµένες τις παρατηρήσεις που θα διατυπώσει η 

ΚΕ∆Ε, όπως τη θέσπιση θέσης γενικού γραµµατέα σε κάθε ∆ήµο, την 

εξοµοίωση της αµοιβής Των ∆ηµάρχων µε αυτή του Γενικού Γραµµατέα 

Υπουργείου, κλπ 

 

Σε περίπτωση που τα αιτήµατα µας δεν γίνουν δεκτά ,  

θα αποφασίσουµε τη µορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουµε  

µε τη δέσµευσή µας ότι οι κινητοποιήσεις αυτές δεν θα στραφούν σε βάρος 

των πολιτών,  

που αποτελούν µαζί µε τους εργαζόµενους µας τους φυσικούς µας 

συµµάχους στην προσπάθεια που κάνουµε για την ουσιαστική αναβάθµιση 

του θεσµού που υπηρετούµε. 

Σας ευχαριστώ. 
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