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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η υιοθέτηση των 
προτάσεων της Αυτοδιοίκησης στα νομοσχέδια που προωθούνται , δεν 

ωφελεί μόνον τους Δήμους. Ωφελεί και τη χώρα. 

Ολοκληρώθηκε η 8η

Με ψηφιακό “οικοδεσπότη” την Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας,  
πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, η 8

 Συνεδριακή Διάσκεψη Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 

η

Στη Διάσκεψη πήραν μέρος 67 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δήμαρχοι, 
αιρετοί και στελέχη της ΠΕΔ. 

 Συνεδριακή Διάσκεψη της ΚΕΔΕ 
που γίνεται υβριδικά μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των 
θέσεων της αυτοδιοίκησης ενόψει της κατάρτισης του νομοσχεδίου για την 
πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση .  

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στηρίζουμε τους Δήμους της Βόρειας 
Ελλάδας.  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι η Βόρεια 
Ελλάδα σηκώνει μεγάλο βάρος των συνεπειών της πανδημίας, μετρώντας 
εκατοντάδες θύματα. Επισήμανε ότι είναι ανάγκη να ακουστούν οι απόψεις 
των αυτοδιοικητικών στελεχών της περιοχής, που απαιτούν να μην υπάρξει 
βιαστική άρση των περιοριστικών μέτρων. Τόνισε πως «η ΚΕΔΕ θα είναι 
πάντα στο πλευρό των Δημάρχων και των δημοτών όλων των περιοχών που 
πλήττονται περισσότερο. Ενωμένοι θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές κι από 
αυτή τη μάχη κ αι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του στην δύσκολη αυτή 
περίοδο». 

Η ΚΕΔΕ στηρίζει το πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό 



Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι το υγειονομικό προσωπικό και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων, τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος Εθνικού Εμβολιασμού που 
εκπονείται από την Κυβέρνηση. 

Παρέμβαση της ΚΕΔΕ στα υπό κατάρτιση νομοσχέδια που αλλάζουν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε στα ανοιχτά νομοσχέδια που θα 
αλλάξουν τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Χαρακτήρισε θετικές τις αλλαγές στον νόμο 4412 και στο νομοσχέδιο για τη 
μικροκινητικότητα, αλλά παράλληλα επισήμανε ότι αγνοήθηκαν οι 
τεκμηριωμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό 
της χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, μετά την 
απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ που ζητούσε την προσωρινή απόσυρση του 
νομοσχεδίου, υπήρξε επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, κατά την 
οποία υπήρξε δέσμευση ότι προτάσεις της αυτοδιοίκησης θα περιληφθούν 
στο τελικό σχέδιο νόμου.  

Όσον αφορά το νομοσχέδιο που αφορά την Ανακύκλωσης ο κ. Παπαστεργίου 
επισήμανε πως οι Δήμοι καλούνται να πληρώσουν τις διαχρονικές κρατικές 
καθυστερήσεις και ενημέρωσε τους συνέδρους ότι η ΚΕΔΕ έστειλε στην 
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. επιστολή με σχετικές ενστάσεις και με το αίτημα 
να παραταθεί ο χρόνος διαβούλευσης, ενώ ήδη προγραμματίστηκαν 
τηλεδιασκέψεις για τη βελτίωση των διατάξεων αυτών. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρειάζεται περισσότερη Αυτοδιοίκηση 

Το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι ανοιχτό σε διαβούλευση ως τις 20 
Δεκεμβρίου. Η ΚΕΔΕ από τα μέσα Αυγούστου έχει καταθέσει 
εμπεριστατωμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των πόρων, που 
περιλαμβάνει την εμπλοκή του Πρώτου Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Με βάση το 
κείμενο που έχει τεθεί σε διάλογο, η άποψη της ΚΕΔΕ είναι πως το  
νομοσχέδιο χρειάζεται πολύ περισσότερη Αυτοδιοίκηση. 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμαρχος 
Πυλαίας-Χορτιάτη 

«Διοικητική αυτοτέλεια, διακριτές αρμοδιότητες και οικονομικοί πόροι. Πάνω 
σε αυτό το τρίπτυχο βασίζονται οι προτάσεις που καταθέσαμε στη σημερινή 
συνεδριακή διάσκεψη της ΚΕΔΕ την οποία είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 
ψηφιακά ως ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.  
Σε μία περιφέρεια που δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία του κορωνοϊού, 
η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως οι Δήμοι έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος 
καταφέρνοντας να κρατήσουν τις κοινωνίες όρθιες.  
Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη να ενώσουμε 



δυνάμεις. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε μέσω ενός γόνιμου και 
ειλικρινούς διαλόγου που ξεκίνησε με την Κεντρική Διοίκηση, να διαμορφωθεί 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για ουσιαστική αποκέντρωση και ολιστική 
Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σύγχρονη, δημοκρατική 
ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση που οραματιζόμαστε και παλεύουμε όλοι οι 
αυτοδιοικητικοί». 

(Ολόκληρη η εισήγηση του κ. Καϊτεζίδη αναλυτικά στη σελίδα της ΚΕΔΕ)  

 

Κωνσταντίνος  Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Την αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο βαθμός ανεξαρτησίας των δήμων έναντι της 
κεντρικής κυβέρνησης με διακριτή κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
επεσήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Η επικείμενη 
νομοθετική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης πρέπει 
να στηρίζεται στις αρχές της επικουρικότητας, της λογοδοσίας και της 
αποτελεσματικότητας», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ζητώντας 
άμεση παρέμβαση μεταξύ άλλων για την επιτάχυνση της έκδοσης 
αδειοδοτήσεων για τα μεγάλα δημοτικά έργα από φορείς της κεντρικής 
διοίκησης όπως και για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει την 
οικονομική διαχείριση των δήμων, το οποίο καθορίζεται με… βασιλικό 
διάταγμα 

(Ολόκληρη η εισήγηση του κ. Ζέρβα αναλυτικά στη σελίδα της ΚΕΔΕ) 

 

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών: Είμαστε μαζί στην ίδια 
πλευρά του λόφου – Συνεχίζεται η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε την δύσκολη μάχη 
που δίνει ολόκληρη η χώρα αλλά κυρίως η Μακεδονία με τον «ύπουλο εχθρό» 
και τον σημαντικό ρόλο της Τ.Α. στην σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή 
των τοπικών κοινωνιών.  

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι πέραν των 200 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στους 
Δήμους, εφόσον χρειαστεί και ειδικά οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας και 
της Θεσσαλίας που πλήττονται από την πανδημία θα ενισχυθούν.  

Την ίδια ώρα, συμπλήρωσε ο Υπουργός, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ θα ληφθούν 
σοβαρά υπόψη για την διαμόρφωση του νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης μέσω 
του νομοσχεδίου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.  

Τέλος αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις 120 δόσεων για τα χρέη αλλά και 24 
δόσεων για την πληρωμή των αδήλωτων τετραγωνικών που θα ψηφίσει τις 
επόμενες μέρες η Κυβέρνηση. 
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Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός Εσωτερικών:  Με τη συμμετοχή της 
Αυτοδιοίκησης θα ανακατανεμηθούν οι αρμοδιότητες της  

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε την σημαντική 
συμβολή της ΚΕΔΕ και των Συνεδριακών Διασκέψεων των ΠΕΔ σε όλη την 
Ελλάδα που με τις προτάσεις τους θα συμμετέχουν στην ανακατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικού κράτους, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
Περιφερειών και Δήμων. 

«Ο γενικός κανόνας που μπορούμε να θεσπίσουμε είναι πώς ό,τι αφορά 
τοπική υπόθεση μπορεί να περάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε 
ο κ. Λιβάνιος. 

Επίσης αναφέρθηκε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου με βασικό γνώμονα ότι 
η εκλογή του Δημάρχου από τον λαό του δίνει το δικαίωμα να εφαρμόσει το 
πρόγραμμά του και άρα θα πρέπει να έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Παράλληλα τόνισε ότι με νέα εργαλεία θα υπάρχει διαφάνεια και 
λογοδοσία όχι όμως εις βάρος της κυβερνησιμότητας των Δήμων. 

Τέλος, αναφερόμενος στα οικονομικά των Δήμων, επεσήμανε ότι με την 
συνεχή στενή συνεργασία του Υπουργείου με την ΚΕΔΕ, ειδικά στην περίοδο 
της πανδημίας όπου υπάρχει ανάγκη θα καλύπτεται.  

Θόδωρος Καράογλου, Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης 

Η Ελλάδα και ειδικά η Μακεδονία περνάει την πιο δύσκολη φάση της 
πανδημίας και πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη, 
τόνισε ο Υφ. Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, Θόδωρος Καράογλου και 
εξήρε την προσφορά της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας με 100 χιλιάδες ευρώ 
στα νοσοκομεία της περιοχής. «Η πράξη σας αποδεικνύει το πόσο 
σημαντικός πυλώνας σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής είναι η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», τόνισε. 

Ο κ. Καράογλου μιλώντας για τις αλλαγές που έρχονται δήλωσε ότι η 
ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης είναι απόφαση της Κυβέρνησης για όλους 
τους Δήμους, χωρίς αποκλεισμούς.  

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 
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