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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3η Συνεδριακή Διάσκεψη ΚΕΔΕ – ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

«Δυνατή Αυτοδιοίκηση, για Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες»

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ:

Διεκδικούμε αναβαθμισμένο ρόλο για τους Δήμους μας στο νέο μοντέλο
λειτουργίας του Κράτους.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 3η Συνεδριακή Διάσκεψη της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων  Ελλάδας  με  την  Περιφερειακή  Ένωση  Δήμων  Στερεάς  Ελλάδας.  
Η  ΚΕΔΕ,  στο  δύσκολο  περιβάλλον  της  πανδημίας,  έχει  οργανώσει  10
υβριδικές  Συνεδριακές  Διασκέψεις  μέσω  τηλεδιάσκεψης  αξιοποιώντας  τις
ψηφιακές πλατφόρμες, πιστή στο όραμα της για την ψηφιακή διακυβέρνηση. 

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχαν  συνολικά  52,  μέλη  της  Γενικής  Συνέλευσης,
Δήμαρχοι και αιρετά στελέχη από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την
υπόλοιπη Ελλάδα. 

Δ.  Παπαστεργίου  :  Χρειάζονται  πολλά  περισσότερα  από  ένα
νομοσχέδιο για να αλλάξει το κράτος και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται κοινή αντίληψη

«Είμαστε  παρόντες  και  είμαστε  ενωμένοι,  στεκόμαστε  δίπλα  στις  τοπικές
κοινωνίες και στις ανάγκες λόγω της δύσκολης κατάστασης της πανδημίας.
Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα αλλά δεν θα αφήσουμε τις δυσκολίες να
ακυρώσουν τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
βγει  πιο  δυνατή  και  ακόμη  πιο  χρήσιμη  για  τους  πολίτες  που  μας
εμπιστεύονται.  Με  συγκεκριμένες  θέσεις  που  θα  συνδιαμορφώσουμε  θα



χτίσουμε  τη  νέα  Τοπική  Αυτοδιοίκηση»,  είπε  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ,
Δημήτρης  Παπαστεργίου,  στον  χαιρετισμό  του  στην  3η Συνεδριακή
Διάσκεψη. 

Για το φλέγον θέμα των αρμοδιοτήτων ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε:

«Προτεραιότητά μας δεν είναι να μας δοθούν απλά νέες αρμοδιότητες,
αλλά οι  πόροι  και  το προσωπικό για να  ασκήσουμε καταρχήν αυτές
που ήδη έχουμε. Και επιπλέον θέλουμε ενεργό ρόλο στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό  όπως  ήδη  συνέβη  στο  πρόγραμμα  Α.  Τρίτσης.  Το  ίδιο
πρέπει να συμβεί στο νέο ΕΣΠΑ, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των
πόρων  του  Ταμείου  Ανάκαμψης  που  θα  κατευθυνθούν  προς  την
Αυτοδιοίκηση.  Θέλουμε  να  έχουμε  τον  απόλυτο  έλεγχο  των  όσων
συμβαίνουν  στα  όρια  των  Δήμων  μας,  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται.  
Οι Δήμοι υλοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δημόσιες πολιτικές και
συνεπώς πρέπει  να  έχουν ρόλο και  λόγο και  στην χάραξή τους.  Θα
πρέπει  καταρχήν  να  αντιληφθούμε  όλοι  ότι  δεν  αρκεί  απλά  ένα
νομοσχέδιο για να αλλάξει το Κράτος και να αναβαθμιστεί ο ρόλος των
Δήμων. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας.

Χρειάζονται πολλά περισσότερα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα άλλα θέματα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση
θα  διεκδικήσει  το  πλαίσιο  της  σύνταξης  του  νέου  νομοσχεδίου  για  την
πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση.  (αναλυτικά  η  εισήγηση  στην  ιστοσελίδα  της
ΚΕΔΕ)

Τ.  Θεοδωρικάκος,  Υπουργός  Εσωτερικών:  Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
στηρίζει  τις  τοπικές  κοινωνίες  στην  εποχή  της  πανδημίας  –
Μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση με την Αυτοδιοίκηση

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην Συνεδριακή
Διάσκεψη επεσήμανε  τον καίριο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  λόγω  της  πανδημίας  και  στην
εφαρμογή  των  μέτρων  για  τον  περιορισμό  της  διασποράς  των
κρουσμάτων.

Επίσης ανακοίνωσε:

 Τρίτη,  έκτακτη  οικονομική  βοήθεια  προς  τους  Δήμους,  ύψους  50
εκατομμυρίων  ευρώ  –  με  τις  διαδικασίες  να  ολοκληρώνονται  την
επόμενη εβδομάδα

 Επιπλέον τρίμηνη παράταση της καταβολής δόσεων των Δήμων προς
τις υποχρεώσεις τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
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 Όπου  δεν  υπάρχει  Δημοτική  Αστυνομία,  θα  υπάρξει  νομοθετική
ρύθμιση  που  θα  δίνει  τη  δυνατότητα   να  αξιοποιηθούν  διοικητικοί
υπάλληλοι για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων για την ανάσχεση
της πανδημίας.

 Επιτάχυνση  των  διαδικασιών  για  ένταξη  στο  «Αντώνης  Τρίτσης»
έργων προς άμεση υλοποίησή τους, με τη συμβολή της ΚΕΔΕ.

Πρόεδρος  ΠΕΔ  Στερεάς  Ελλάδας,  Δήμαρχος  Καρπενησίου,  Νίκος
Σουλιώτης:  Έχουμε  την  ευκαιρία  και  τη  θέληση  να  αλλάξουμε  την
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο  Πρόεδρος  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Στερεάς  Ελλάδας,  Νίκος
Σουλιώτης, σημερινός «ψηφιακός οικοδεσπότης» της Συνεδριακής Διάσκεψης
με  την  ΚΕΔΕ,  παρουσίασε  τις  εμπεριστατωμένες  θέσεις  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  της  Στερεάς  Ελλάδας,  ενώ  στάθηκε  στα  προβλήματα  που
δημιουργήθηκαν στην περιοχή από τις πρόσφατες  θεομηνίες  αλλά και  στα
οικονομικά προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω του κορωνοϊού COVID 19.
O κ.  Σουλιώτης αναφέρθηκε  στα αιτήματα και  τις  προκλήσεις  της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  στο  πλαίσιο  της  νέας  Πολυεπίπεδης  Διακυβέρνησης  και
πρότεινε  μάλιστα  συγκεκριμένες  λύσεις.  Στο  πλαίσιο  της  συνεδρίασης
κατάθεσε την ολοκληρωμένη πρόταση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, οι οποία
περιλαμβάνει 240 τεκμηριωμένες προτάσεις (δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα
της ΚΕΔΕ)

Θ. Λιβάνιος, Υφυπουργός Εσωτερικών : Τώρα είναι η ευκαιρία για μια
ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση μακριά από την κυβερνητική εξουσία

Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε
ότι μετά την καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, οριζόντια,  σε όλους τους
Δήμους θα ακολουθήσει και μια ακόμη που θα γίνει  στοχευμένα μέσω του
αλγόριθμου  απωλειών  εσόδων  λόγω  της  πανδημίας  στο  παρατηρητήριο.
Τόνισε ότι  σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ θα γίνουν διορθώσεις ώστε τα
χρήματα αυτά να μοιραστούν πιο δίκαια με βάση τα πραγματικά προβλήματα
των Δήμων.

Μ. Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ.: Η στενή συνεργασία
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Υπ. Εσωτερικών θα αναδείξει τον νέο
της ρόλο

Ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Μιχάλης
Σταυριανουδάκης, τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι νέες αρμοδιότητες για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζονται μελέτη και πόρους για να προχωρήσουν
και έδωσε έμφαση στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει και απαιτείται
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ακόμη  περισσότερο  για  την  υλοποίηση  των  μεταρρυθμίσεων.

Σημείωση: Στην  ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ, στην ενότητα των συνεδριακών
διασκέψεων,  έχουν αναρτηθεί  οι  εισηγήσεις  του Προέδρου της ΚΕΔΕ,
Δημήτρη Παπαστεργίου και των Επιτροπών της ΚΕΔΕ.

Δείτε στο κανάλι της ΚΕΔΕ στο Youtube το βίντεο όλης της διάσκεψης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.  2132147514,  2132147540,  φαξ  2103899651,  email info  @  kedke  .  gr,
kedkegr  @  gmail  .  com 
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