
Ι.  ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:   Κύριοι  Υπουργοί,  αγαπητέ  κύριε  Περιφερειάρχη

Αττικής, φίλε Δημήτρη, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, και μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου,  συνάδελφοι  από την  αδελφή Κύπρο,  φίλε  Δήμαρχε  της

Θεσσαλονίκης,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι,  φίλες  και

φίλοι. 

Λένε  πως η  χαρά πρέπει  να  μοιράζεται,  γιατί  όταν  μοιράζεται

γίνεται  διπλή.  Πραγματικά  λοιπόν  έτσι  νιώθω  σήμερα,  η  χαρά  μου

είναι  διπλή,  τόσο γιατί  το  Ετήσιο Συνέδριο  της ΚΕΔΕ, μετά  από την

αποχή  που  μεσολάβησε,  διεξάγεται  δια  ζώσης,  όσο  επίσης  και  για

το  γεγονός  ότι  διεξάγεται  εδώ,  στη  Θεσσαλονίκη,  στην  Περιφέρεια

της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  την  Περιφέρεια  του  ανεξάντλητου

ιστορικού,  πολιτιστικού,  και  περιβαλλοντικού  αποθέματος,  αλλά  και

των  σημαντικών  δυνατοτήτων  ανάπτυξης.  Της  Περιφέρειας  των  38

Δήμων, των 2 εκατομμυρίων συμπολιτών μας,  που έχω την τιμή και

την ευθύνη να εκπροσωπώ στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων μας. 

Σας  καλωσορίζω  λοιπόν  στο  Ετήσιο  Τακτικό  Συνέδριο  της

ΚΕΔΕ,  το  οποίο  είμαι  βέβαιος  πως  όχι  μόνο  θα  αναδείξει  τα

πραγματικά  προβλήματα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  αλλά  και  θα

προτείνει  συγκεκριμένες  και  τεκμηριωμένες  λύσεις  για  την

αντιμετώπισή  τους,  με  βασικό  γνώμονα  πάντοτε  την  ποιότητα  ζωής

των  συμπολιτών  μας,  και  την  αναβάθμιση  της  Αυτοδιοίκησης  στην

πατρίδα μας. 

Εχθρός  του  καλού  είναι  πάντα  το  καλύτερο.  Αφού  σταθήκαμε

όρθιοι  στο  καταστροφικό  αντιαυτοδιοικητικό  τσουνάμι  της

προηγούμενης  κυβέρνησης,  με  αποκορύφωμα  βέβαια  τον  εκλογικό

νόμο,  που  καταστρέφει  ήδη  και  κατέστρεψε  Δήμους  και  κοινωνίες,

σήμερα  έχουμε  μια  κυβέρνηση  και  ένα  Υπουργείο  που  έχει  και  τη

διάθεση  να  συνεργαστεί,  συζητά  με  την  Αυτοδιοίκηση,  μένει  τώρα

όμως  να  αποδείξει  και  στο  πεδίο  ότι  μπορεί  να  δημιουργήσει  μια

Αυτοδιοίκηση  σύγχρονη,  μια  Αυτοδιοίκηση  μεταρρυθμιστική  και

ευρωπαϊκή. 



Στην  ατζέντα,  όπως  είπαν  και  οι  συνάδελφοι,  υπάρχουν

σοβαρά  θέματα,  που  απαιτούν  σοβαρές  απαιτήσεις,  όπως  οι  νέες

αρμοδιότητες  στους  Δήμους,  η  καταστατική  θέση  των  αιρετών,  τα

οικονομικά  των  ΟΤΑ,  τα  νέα  αναπτυξιακά  εργαλεία  των  Δήμων,  το

Αντώνης  Τρίτσης,  το  Ταμείο  Ανάκαμψης,  το  νέο  ΕΣΠΑ,  μας  είναι

γνωστά,  η  ψηφιακή  διακυβέρνηση  και  η  λειτουργία  των  έξυπνων

πόλεων,  η  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  της  κλιματικής  αλλαγής,

που  τη  βιώνουμε  δυστυχώς  δυσάρεστα  και  στην  πατρίδα  μας,  η

προστασία  του  περιβάλλοντος,  η  διαχείριση  των  απορριμμάτων  και

της  ανακύκλωσης,  η  αντιμετώπιση  των  φυσικών  καταστροφών,  η

πολιτική προστασία και λοιπά. 

Από  τις  απαντήσεις  και  τις  θέσεις  του  Υπουργείου  και  της

κυβέρνησης στα θέματα  αυτά,  που είναι  τόσο σοβαρά,  θα φανεί  και

το αύριο της Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας. 

Φίλες  και  φίλοι,  εκλεκτοί  συνάδελφοι,  είναι  μεγάλες  και

δραματικές οι  ανακατατάξεις  που έχει  επιφέρει  στις κοινωνίες  μας η

πανδημία  του  κορωνοϊού.  Οι  Δήμοι  κατορθώσαμε  να  παραμείνουμε

όρθιοι  και  να  κρατήσουμε όρθιες  και  τις  κοινωνίες  και  τους δημότες

μας. 

Αναλάβαμε  από  την  πρώτη  στιγμή  την  ευθύνη  που  μας

αναλογούσε,  θα έλεγα και  παραπάνω από ότι  μας αναλογούσε.  Δεν

μπορώ να  ξεχάσω ποτέ  τις  συγκινητικές   ανθρώπινες  ιστορίες  που

μοιράστηκαν  μαζί  μου  εργαζόμενοι  στις  κοινωνικές  δομές,  στο

Βοήθεια  στο  Σπίτι,  στην  Καθαριότητα,  που  έγιναν  οι  μικροί  ήρωες

της  κοινωνίας  μας,  προσφέροντας  υπηρεσίες  σε  ευάλωτους,

μοναχικούς συμπολίτες μας. 

Είμαι  βέβαιος πως τέτοιες  ιστορίες  έχει  να διηγηθεί  ο καθένας

και η κάθε μία από εσάς. 

Για την προσφορά τους αυτή οφείλουμε στους συνεργάτες μας

ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Οι  Υπηρεσίες  των  Δήμων  έγιναν  οι  μοναδικές  Υπηρεσίες  του

ελληνικού  κράτους  που  πέρασαν  κυριολεκτικά  το  κατώφλι  των



νοικοκυριών.  Αναλογιστείτε  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  το  επισιτιστικό

πρόγραμμα.  Μιλώ  κυριολεκτικά  μπήκαν  μέσα  στα  σπίτια  των

συμπολιτών μας. 

Φάνηκε  ξεκάθαρα  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  και  θέλει  και  μπορεί.

Αρκεί  να είναι  πραγματική.  Αρκεί  το  αυτοδιοίκητο να έχει  ουσία,  και

αυτό γίνεται με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια.  

Αν  θα  μπορούσα  να  συμπυκνώσω  σε  τέσσερις  λέξεις  το

σκεπτικό  μου,  αυτές  θα  ήταν  Αυτοδιοίκηση  εδώ  και  τώρα.  Σε  έναν

κόσμο  που  αλλάζει  με  ταχύτητα,  η  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  πάρει

τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει και που τον δικαιούται. 

Πρέπει  να  εκσυγχρονιστεί  άμεσα  το  θεσμικό  και  νομοθετικό

πλαίσιο  για  τη  λειτουργία  των  Δήμων,  έτσι  ώστε  να  συγκλίνουν  και

όχι να  αποκλίνουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Είναι  σίγουρο  ότι  χρειάζεται  πολλή  δουλειά  ακόμη  και  τη

χρειάζεται  τη  δουλειά  αυτή  από  όλους  μας,  σε  ατομικό  και  σε

συλλογικό  επίπεδο.  Και  καλή συνεργασία   με  την  κυβέρνηση και  το

Υπουργείο,  που  πρέπει  να  καταλάβει  πως  διαχειρίζεται  μία

μοναδική ευκαιρία για να γράψει ιστορία. 

Ως  ΠΕΔ αυτός  άλλωστε  είναι  ο  στόχος  τον  οποίο  υπηρετούμε

με  συνέπεια.  Κανένας  Δήμος  εδώ  να  μην  παλεύει  μόνος  του.  η

δυνατή φωνή, είναι η φωνή της Αυτοδιοίκησης και της ενότητας. 

Με αυτές τις  σκέψεις  εύχομαι  καλή επιτυχία  στις  εργασίες  του

Συνεδρίου και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


