
               ΑΘΗΝA  12/9/21 

        

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ          

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΚΕΔΕ: Στη Θεσσαλονίκη 14 -16 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριο της 

Αυτοδιοίκησης 

  

Δ. Παπαστεργίου: Μέσα από το συνέδριο θέλουμε να αναδείξουμε το 

σύγχρονο πρόσωπο   της Αυτοδιοίκησης αλλά και να 

δρομολογηθούν άμεσα λύσεις στα χρόνια  προβλήματα του θεσμού 

  

✓ Συναντήσεις με πρωθυπουργό και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ 

πριν το συνέδριο 

✓ Τι αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΔΕ για προσωπικό καθαριότητας 

σχολείων, ΚΔΑΠ, συμβάσεις covid στους δήμους, 

προϋπολογισμούς ΟΤΑ, προγράμματα άθλησης 

✓ Οξεία κριτική επί του σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς- ΟΙ 

αλλαγές που θα καταθέσει τη Δευτέρα η ΚΕΔΕ στη Βουλή 

  

  

Το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ φέτος θα πραγματοποιηθεί  14-16 

Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή ο 

πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στην πρώτη δια ζώσης 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, όπου και τους υποδέχθηκε ο δήμαρχος 

της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

«Η ΚΕΔΕ έχει επιλέξει  τη Θεσσαλονίκη για το κεντρικό της συνέδριο, το 

οποίο φέτος φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: Θέλουμε να βγάλουμε προς τα 

έξω, πέρα από τα ζέοντα  προβλήματα που θα συζητήσουμε εκεί, την 

σύγχρονη πλευρά της Αυτοδιοίκησης.  

Γι αυτό και το συνέδριό μας το προγραμματίσαμε να γίνει ταυτόχρονα με 

την έκθεση τεχνολογίας «BEYOND 4.0», ακριβώς για να 



 σηματοδοτήσουμε τη φυγή της Αυτοδιοίκησης προς τα μπρος. 

Παράλληλα όμως με αυτό, επιδιώκουμε 

λύσεις στα πλείστα προβλήματα που έχουμε - και λόγω της 

πανδημίας – και για τα οποία πλέον πρέπει τάχιστα να βρούμε τρόπους 

να επιλυθούν» ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. 

 

✓ Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία πριν το συνέδριο 

 

Ο κ. Παπαστεργίου προανήγγειλε συνάντηση  της ΚΕΔΕ με τον υπουργό και 

τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών αλλά και τον 

πρωθυπουργό για να τεθούν τα θέματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση 

«και θα  περιμένουμε τις απαντήσεις σε ένα μήνα, στο συνέδριό μας». 

«Πλέον η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη, σημείωσε. Έχουμε μπροστά μας 

το τεράστιο θέμα των αρμοδιοτήτων, πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε τώρα, η 

πανδημία μας πήγε πίσω δύο χρόνια. Κερδίσαμε βέβαια άλλα πράγματα, 

κερδίσαμε σε ταχύτητες και ψηφιακές λειτουργίες. Όμως για την Αυτοδιοίκηση 

αυτά τα δύο χρόνια δεν ήταν καλά χρόνια, αποπροσανατολιστήκαμε. 

Σταθήκαμε βέβαια δίπλα στις κοινωνίες μας σε όλα τα επίπεδα, τώρα όμως 

ήρθε η ώρα να δούμε κι εμείς τα του οίκου μας». 

  

✓ Προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία: Λείπουν 20 εκ. ευρώ 

στους δήμους 

Το άνοιγμα των σχολείων αύριο Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, επανέφερε για 

συζήτηση στο ΔΣ της ΚΕΔΕ το  θέμα του προσωπικού καθαριότητας των 

σχολικών κτιρίων.  

«Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και παρότι θα θέλαμε να είμαστε 

ακόμη πιο δυνατοί και οικονομικά διασφαλισμένοι για το προσωπικό 

καθαριότητας, είμαι βέβαιος πως όλοι οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα 

έχουν κάνει τα δέοντα ώστε τα παιδιά να πάνε στα σχολεία με 

ασφάλεια» υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος επανέλαβε  ότι τα 

χρήματα που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα δεν φτάνουν. «Λείπουν 20 εκ. ευρώ, 

είπε,  και επειδή δεν είναι αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης ο καθαρισμός των 

σχολικών κτιρίων, παρότι κάναμε όλα όσα έπρεπε έτσι ώστε να είναι όλα σε 

τάξη τη Δευτέρα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα χρήματα αυτά». 

  



✓ Χωρίς συμπληρωματική χρηματοδότηση πολλά δημοτικά 

ΚΔΑΠ θα κλείσουν και πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν την 

εργασία τους 

  

Το ίδιο οικονομικό έλλειμμα διαπιστώνεται και για τα ΚΔΑΠ, με αποτέλεσμα 

αν δεν αναπληρωθεί αυτό το κενό πολύ σύντομα πολλά δημοτικά ΚΔΑΠ θα 

συρρικνωθούν ή και θα αναγκαστούν να κλείσουν  και εργαζόμενοι για 

δεκαετίες σε αυτές τις δομές να χάσουν την εργασία τους. 

«Το ίδιο έργο σε επανάληψη όπως και πέρυσι. Η αλήθεια πλέον είναι πως με 

την ύπαρξη των ιδιωτικών ΚΔΑΠ, τα δημοτικά ΚΔΑΠ πιθανώς να βρεθούν στη 

δυσάρεστη θέση να μειώσουν ώρες, να διώξουν προσωπικό, κάτι το οποίο 

μετά από 15-17 χρόνια εργασίας σε πολλές περιπτώσεις, νομίζω πως πρέπει 

να το αποφύγουμε. Και δω τι χρειάζεται; Να στηριχθούν οι κοινωνικές 

δομές των δήμων έτσι ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις θέσεις των 

δημοτικών ΚΔΑΠ με όσα παιδιά έχουν πλήρη φάκελο και έχουν μείνει 

εκτός. Είμαι σίγουρος πως θα βρούμε λύσεις μαζί με την ΕΕΤΑΑ και ήδη 

δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση» υπογράμμισε ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΕ. 

  

✓ Χρήζει επείγουσας  αντιμετώπισης και το θέμα των 

συμβάσεων Covid στους δήμους 

Επίσης ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι χρήζει επείγουσας  αντιμετώπισης και το 

θέμα των συμβάσεων covid στους δήμους, οι οποίες λήγουν από  την 1η 

Οκτωβρίου.  

«Θα πρέπει, τόνισε,  να βρούμε τρόπο να ανανεώσουμε τις συμβάσεις σε 

προσωπικό το οποίο λείπει, ειδικά  τώρα που βλέπουμε πως, δυστυχώς, με 

την κινητικότητα πάλι δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το κύμα φυγής από 

την Αυτοδιοίκηση. Είναι επείγον και απαραίτητο το να παραμείνει 

προσωπικό, να  υπάρξει προσωπικό, αν δεν μπορεί αυτό  να 

παραμείνει». 

  

✓ Επειγόντως αναχρηματοδότηση  δανείων των δήμων στο ΤΠΔ με 

νέο δάνειο,  για να συνταχθούν οι προϋπολογισμοί τους 

  

Με δεδομένο δε ότι αυτές τις μέρες οι δήμοι συντάσσουν προϋπολογισμούς 

και προκειμένου να καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η 

διαδικασία, η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει νέα ρύθμιση για τα χρέη των δήμων στο 



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διότι αν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση θα 

υπάρξουν δήμοι χωρίς ισοσκελείς προϋπολογισμούς.  

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, για τους δήμους 

που και φέτος δεν πληρώσανε τις πέντε δόσεις, όπως είχε ρυθμιστεί από 

το υπουργείο Εσωτερικών, και επειδή τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να 

πληρωθούν μαζί με υποχρεώσεις  που θα τρέχουν το 2022, αυτές οι δόσεις 

να «πέσουν» σ΄ ένα καινούργιο δάνειο μαζί με το υπόλοιπο ποσό των 

δανείων τους και, πλέον, με ένα λογικό επιτόκιο. 

«Αυτή είναι η πρότασή μας και πρέπει τώρα να περάσει αυτό, για να 

μπορέσουμε να κάνουμε προϋπολογισμούς», είπε ο κ. Παπαστεργίου.    

  

✓ Προγράμματα άθλησης για όλους: δικαίωση των θέσεων της 

ΚΕΔΕ  

«Η δίκαιη φασαρία που κάναμε για την διαφαινόμενη κατάργηση ή αναστολή 

των προγραμμάτων έπιασε τόπο τελικά» σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. 

Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας πως δόθηκαν εξηγήσεις εκ μέρους του 

υφυπουργού Λ. Αυγενάκη, ο οποίος με επιστολή του ζήτησε τη συμμετοχή της 

ΚΕΔΕ  στην Επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων.  

«Θα συμμετέχουμε στην Επιτροπή», είπε ο κ, Παπαστεργίου, σημειώνοντας 

ότι ήδη υπογράφηκε η ΚΥΑ για τη λειτουργία των προγραμμάτων φέτος. 

«Φυσικά για να συζητάμε με το κεντρικό κράτος, υποθέτω πως θα επανέλθει 

και η χρηματοδότηση», σχολίασε.  

 

✓ Οξεία κριτική επί του σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς που 

κατατέθηκε στη Βουλή. Διαφωνεί η ΚΕΔΕ με το, περιεχόμενο  

Τα πυρά σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου δέχτηκε το - στην τέταρτη 

εκδοχή- νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που 

εισάγεται αύριο Δευτέρα, προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

Τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις βελτίωσης των εισαγόμενων ρυθμίσεων θα 

μεταφέρει κατά την ακρόαση του από την Επιτροπή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. 

Παπαστεργίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο είναι σε λάθος 

βάση σε σχέση με τις δικές μας ευθύνες» καθώς και ότι «πρόκειται για 

στεγνή μεταφορά ευθυνών στους δήμους». 

Να σημειωθεί ότι  από τις δεκατρείς προτάσεις που είχε καταθέσει η ΚΕΔΕ, 

κατά τη διάρκεια της τωρινής διαβούλευσης, έγιναν δεκτές μόλις δύο. Σε κάθε 

περίπτωση, αν τελικά δεν εισακουστούν οι προτάσεις της, το θέμα και η 

στάση της Αυτοδιοίκησης θα επανεξεταστεί από την ΚΕΔΕ, αναζητώντας 



ακόμη και έννομες λύσεις για να προστατεύσει τον θεσμό,  αλλά και τα ίδια τα 

ζώα συντροφιάς. 

Η βασική παρατήρηση που διατυπώθηκε κατά την παρουσίαση του θέματος 

από τον γενικό διευθυντή της ΚΕΔΕ και συντονιστή της ομάδας εργασίας 

της ΚΕΔΕ για το νομοσχέδιο Γ. Καραγιάννη, είναι πως οι προβλεπόμενες 

υποχρεώσεις για τους δήμους θα προκαλέσουν περαιτέρω 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διοικητικό κόστος, προκαλώντας 

υπέρμετρη ετήσια οικονομική επιβάρυνση των προϋπολογισμών τους. 

Επιβάρυνση που δεν έχει εκτιμηθεί, ώστε να υπάρχει, έστω και κατά 

προσέγγιση, δυνατότητα γνώσης του κόστους και των αναγκαίων 

μεταφερόμενων πόρων προς δήμους, που καλούνται να διαχειριστούν το 

ζήτημα των αδέσποτων ζώων.  

Αν δε ληφθεί υπόψη ότι η κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των 

δαπανών που αφορούν στα αδέσποτα ζώα από τους ΟΤΑ της χώρας, από 

την αρχική δέσμευση του 2003 για ετήσια επιχορήγηση του 70% των 

επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών κατέληξε τα τελευταία χρόνια σε 

περίπου 600.000 ευρώ ετησίως για όλους τους ΟΤΑ (332 Δήμοι, εκτός 

των Συνδέσμων), είναι φανερό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επιβαρυνθεί 

υπέρμετρα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει.  

Επίσης με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο 

υποχρεώσεων και ευθυνών για τους δήμους, οι οποίοι θα κληθούν να το 

εφαρμόσουν αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες διοικητικές, 

αστικές και ποινικές ευθύνες. 

  

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, δεν ικανοποιεί και 

δεν βελτιώνει ούτε μία, σχεδόν, από τις προβληματικές διατάξεις που είχαν 

επισημάνει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και ο  Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων 

Αθήνας και Πειραιά, υπογράμμισε ο πρόεδρος Γρηγόρης 

Γουρδομιχάλης, που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας. 

«Η έκταση των όποιων αλλαγών, σημείωσε, δεν αλλάζει την αρνητική 

«φύση» του νομοσχεδίου, το οποίο συνεχίζει να είναι αντιπαραγωγικό, 

αναποτελεσματικό και προβληματικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Όπως ξέραμε και από πριν, αυξάνει υπέρμετρα τις υποχρεώσεις των δήμων 

και δημιουργεί ένα νέο και ασφυκτικό περιβάλλον ως προς τη φροντίδα των 

αδέσποτων, χωρίς να δεσμεύεται συγκεκριμένα ότι θα τους εφοδιάσει με τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους».  

  



Οι Προτάσεις της ΚΕΔΕ 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και προτάσεις 

της Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων προτείνεται:  

✓ Nα εκτιμηθεί το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων, 

κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων, και το απαιτούμενο ανθρωπινό 

δυναμικό ανά Δήμο για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης 

των αδέσποτων.  

✓ Να συμμετέχουν και άλλοι φορείς στην διαχείριση του προβλήματος το 

οποίο είναι υπερτοπικό και εθνικό (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες).  

✓ Η επιχορήγηση των φιλοζωικών σωματείων (που θα είναι 

καταχωρημένα) να γίνεται απευθείας από το Κράτος, χωρίς την 

εμπλοκή των ΟΤΑ, που προβλέπει το νέο άρθρο 43.  

✓ Να εξετασθεί το ενδεχόμενο επιβολής ειδικού φόρου στα κτηνοτροφικά 

είδη για ζώα συντροφιάς και να αποδίδεται ετήσια στους Δήμους.  

✓ Να προβλεφθούν ρητά οι αρμοδιότητες των Περιφερειών σε θέματα 

σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, με τους ελέγχους και 

την εύρεση πόρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση.  

✓ Να αναθεωρηθεί η διάταξη της παρ. 1ζ του άρθρου 9 με την οποία 

δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς για τη νόμιμη 

εγκατάλειψη του ζώου στον Δήμο με μόνη προϋπόθεση την καταβολή 

τριακοσίων ευρώ (300) για σκύλο και εκατό (100) ευρώ για γάτα. Ο 

αποχωρισμός ενός ζώου συντροφιάς, πρέπει να γίνεται υπό πολύ 

αυστηρές προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση να υποχρεούται ο 

ιδιοκτήτης του να καταβάλει στο Δήμο το πλήρες ποσό της φιλοξενίας 

του ζώου μέχρι την υιοθέτηση του. 

✓ Να απαλειφθεί η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 45, με την 

οποία προβλέπεται ως ποινή η παρακράτηση έως 2 μηνών ΚΑΠ σε 

περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης του Δήμου με τον νόμο.  

✓ Να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 6 μηνών για την 

εφαρμογή του νόμου, όπως αυτή προϋπήρχε στο προηγούμενο σχέδιο 

νόμου. 

✓ Να προβλεφθεί η άμεση πρόσληψη προσωπικού που θα είναι 

εξειδικευμένο σε θέματα αδέσποτων ζώων (κτηνίατροι, συνεργεία 

περισυλλογής και άλλα).  

✓ Να αποσαφηνισθεί το νομικό πλαίσιο υποχρεώσεων των Δήμων και 

ευθυνών των αιρετών με ρητή πρόβλεψη απαλλαγής των από αστικές 



και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που έχουν εκπληρώσει πλήρως τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις τους.  

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 


