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Κύριοι Υπουργοί

Φίλε Περιφερειάρχες

Αγαπητές συναδέλφισσες 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητοί Κύπριοι Συνάδελφοι,

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί σύμβουλοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Η καρδιά της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης χτυπά και  πάλι  στη  φιλόξενη
Θεσσαλονίκη

και χτυπά δυνατά, μετά από τρία χρόνια πρωτόγνωρων καταστάσεων!

Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρισκόμαστε και πάλι όλοι μαζί, 

Ξανά, σε μια δια ζώσης και όχι διαδικτυακή όπως η περσινή, διαδικασία
διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ,  σε μια ιδιαίτερη
για την πορεία της χώρας και της αυτοδιοίκησης συγκυρία.

Μακάρι του χρόνου να είμαστε πολλοί περισσότεροι, να είμαστε πάλι
ΌΛΟΙ  ΜΑΖΙ,  σε  μια  ανοικτή  συνεδριακή  διαδικασία,  χωρίς  κανέναν
περιορισμό.

Φίλες και φίλοι,

Είναι  αλήθεια  πως  όλοι  όσοι  συμμετέχουμε  στο  Δ.Σ.  της  ΚΕΔΕ,
περιμέναμε αλλιώς τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας.

Εξίσου όμως αλήθεια είναι, πως παρά τις δυσκολίες που μας προκάλεσε
η πανδημία,  καταφέραμε να κάνουμε πολλά και να ανταποκριθούμε
στις μεγάλες μας ευθύνες.

Με επάρκεια κι αποτελεσματικότητα.

Προσαρμοστήκαμε γρήγορα στα νέα δεδομένα.

Δεν  επιτρέψαμε  οι  δυσκολίες  και  τα  εμπόδια  που  κληθήκαμε  να
αντιμετωπίσουμε, να ακυρώσουν τις συγκροτημένες μας προσπάθειες
να βγει η Αυτοδιοίκηση ακόμη πιο δυνατή, από την κρίση αυτή.

Και το κυριότερο, 

ακόμη πιο χρήσιμη για τους πολίτες που μας εμπιστεύονται. 
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Αξιότιμοι Σύνεδροι,

Από την αρχή της θητείας της σημερινής Διοίκησης της ΚΕΔΕ, δώσαμε
βάρος  στο  να  κάνουμε  πράξη  τις  βασικές  μας  δεσμεύσεις  που
αναλάβαμε απέναντι στο αυτοδιοικητικό προσωπικό.

- Δεσμευτήκαμε να είμαστε διαρκώς δίπλα σας.  Στο πλευρό των
Δήμων  και  του  αιρετού  πολιτικού  μας  προσωπικού.  Να  σας
ενημερώνουμε διαρκώς για όλα όσα σας αφορούν κι επηρεάζουν
τη λειτουργία των Δήμων μας.

Να μεταφέρουμε με διαρκείς παρεμβάσεις τα αιτήματα και τις αγωνίες
σας στο Κεντρικό Κράτος και να επιδιώκουμε λύσεις σε κάθε μεγάλο ή
μικρό  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζαμε  στην  καθημερινότητά  μας  και
στην καθημερινότητα των πολιτών μας. 

Και  νομίζω  πως  το  πετύχαμε  με  την  συνεχή  επαφή,  με  εμένα
προσωπικά, το προεδρείο, τα μέλη του ΔΣ, το Γενικό διευθυντή και όλο
το προσωπικό τη ΚΕΔΕ.

Με  συνεχή  επικοινωνία  μέσω  email,  sms και  viber να  σας  κρατάμε
ενημερωμένους για όσα γίνονται ή πρόκειται να γίνουν.

- Αντιμετωπίσαμε  όλους  τους  Δήμους  ισότιμα,  χωρίς
διαχωρισμούς, μεγέθους ή κομματικού χρώματος. Να λειτουργεί
το Διοικητικό μας Συμβούλιο ως μια γροθιά,  με σεβασμό στην
διαφορετική άποψη αλλά και με προσήλωση σε αυτό που μας
ενώνει, που είναι η αναβάθμιση του θεσμού μας. Χωρίς πολιτικές
ή κομματικές σκοπιμότητες, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι η μεγάλη
δύναμη της Αυτοδιοίκησης, είναι η ενότητά της.

- Αναδείξαμε το  σύγχρονο πρόσωπο  των  Δήμων,  που εστιάζουν
στην ουσία  των προβλημάτων  και  στο  αποτέλεσμα.  Όχι  στην
εικόνα  και  τις  πρόσκαιρες  εντυπώσεις.   Αναδείξαμε  την
αυτοδιοίκηση  της  καινοτομίας  και  των  έξυπνων  λύσεων,  που
λειτουργούν  προς  όφελος  των  πολιτών  και  υπηρετούν  το
αναπτυξιακό  μας  όραμα  για  μια  αυτοδιοίκηση  που  βγαίνει
μπροστά και δίνει λύσεις, σε έναν κόσμο που αλλάζει. 

Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό μήνυμα του συνεδρίου μας. 

Και το μήνυμα αυτό το υπηρετούμε στην πράξη, κι όχι με λόγια. 
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Γιατί πέτυχαμε πολλά ακόμη, πάρα πολλά, 

η αλήθεια είναι όχι όλα…

- Πανδημία και Δήμοι. Την ώρα που η χώρα, ο κόσμος όλος βίωνε
πρωτόγνωρες  καταστάσεις,  οι  Δήμοι  δήλωσαν  παρόν,  λες  και
ήταν  έτοιμοι  από  καιρό.  Απλώσαμε  ένα  αποτελεσματικό  δίκτυ
αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας για πάνω από 750.000
συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μια συμμαχία
ευθύνης και φροντίδας.

Μέσα από τη Συμμαχία αυτή οι Δήμοι αυτοί κατάφεραν να έχουν στη
διάθεσή τους πάνω από 700 αυτοκίνητα,  τα οποία αξιοποιήθηκαν από
τις κοινωνικές μας υπηρεσίες το πρώτο διάστημα της πανδημίας, για να
μπορέσουν να φτάσουν σε κάθε πολίτη που είχε ανάγκη από τη στήριξή
μας.

Μέσω της ΚΕΔΕ εξασφαλίσαμε 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, για τρόφιμα στα κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων
της χώρας.

Συμμετέχουμε στην προσπάθεια για την ενίσχυση του  εμβολιαστικού
προγράμματος της χώρας, που αποτελεί την αποτελεσματική γραμμή
άμυνας της κοινωνίας μας απέναντι στον  covid. Αν μάλιστα αυτό είχε
γίνει από την αρχή -γιατί τότε ακούσαμε διάφορα για τη συμμετοχή μας
σε αυτή-  τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.

Στηρίξαμε  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις των  Δήμων  μας
απαλλάσσοντας τες από την καταβολή τελών για να διασφαλίσουμε την
οικονομική τους βιωσιμότητα.

- Βοηθήσαμε αλλά και βοηθηθήκαμε. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να
λάβουν όλοι οι Δήμοι, σημαντική έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για να
αναπληρώσουν μέρος των απωλειών που είχαν  λόγω πανδημίας. Το
ίδιο συνέβη και με τα ΚΔΑΠ, για μέρος του κόστους λειτουργίας τους.

- Εκλογικός νόμος. Οι επόμενες δημοτικές αρχές θα μπορούν να
διοικούν  χωρίς  να  ζούνε  όλα  αυτά  τα  απίστευτα  που  σήμερα
βιώνουν.  Ο  νέος  εκλογικός  νόμος  είναι  πλέον  νόμος  του
κράτους, περιέχοντας  σχεδόν  το  σύνολο  των  προτάσεων  της
ΚΕΔΕ!
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Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών όλο αυτό το
διάστημα,  προσπαθήσαμε  να  διασφαλίσουμε  την  κυβερνησιμότητα
των  Δήμων.  Ξέρω  πως  ίσως  αυτό  δυσαρέστησε  φίλους  μας  στις
αντιπολιτεύσεις, όμως κακά τα ψέματα, οι Δήμοι κάπως θα πρέπει να
διοικηθούν. Αυτή η διετία αναγκαστικά θα κυλήσει με τις παρενέργειες
της κατ’ ευφημισμό απλής αναλογικής του 2019 σε δύο γύρους! 

- Σημαντική τομή επίσης, ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις
και προμήθειες,  ο 4782 στη θέση του 4412.  Τέρμα τα 7αρακια
και η ταλαιπωρία των κληρώσεων. Με θέσεις και απόψεις που η
ΚΕΔΕ κατέθεσε, το Υπ.  Υποδομών πλέον πέρασε έναν πολύ πιο
σύγχρονο και λειτουργικό νόμο για να κάνουμε τη δουλειά μας.

Αξίζει  να ειπωθεί  ότι  πάνω από 60 νομοσχέδια διαμορφώθηκαν  και
ψηφίσθηκαν,  μετά την υποβολή και  των δικών μας επεξεργασμένων
θέσεων. Αν -σε κάποια από αυτά- μας άκουγαν και λίγο περισσότερο,
τότε τα πράγματα θα ήταν σαφώς καλύτερα.

- Κάναμε πολλά βήματα μπροστά  στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
των  Δήμων  μας. Μέσα  σε  λίγους  μήνες  έγιναν  πολλά
περισσότερα από όσα είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία.

Αναπτύξαμε  και  νέες  υπηρεσίες  πάνω  στο  GovHUB και  θέσαμε  στη
διάθεση των Δήμων μια σειρά  από νέες ψηφιακές πλατφόρμες που
συνέβαλαν  στην  ομαλή  λειτουργία  των  οργάνων  διοίκησης,  στη
διάρκεια της κρίσης.

Δημιουργήσαμε  σε  συνεργασία  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  το
Υπουργείο Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  την ΑΑΔΕ και  τον  ΔΕΔΔΗΕ,  την
πλατφόρμα δήλωσης των τετραγωνικών. 

Σύμφωνα  με  τους  πρώτους  υπολογισμούς,  από  τα  επιπλέον
τετραγωνικά  που  ανακαλύφθηκαν,  οι  Δήμοι  μας  παίρνουν  ετησίως
επιπλέον  120  εκ.  ευρώ, δηλαδή  μία  επιπλέον  σημερινή  δόση  ΚΑΠ.
Αρκεί φυσικά να τελειώσουμε την επεξεργασία τους!

- Επιμείναμε και πετύχαμε την απαλλαγή  πληρωμής στο σύνολο
11  δόσεων  δανείων  μας  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και
Δανείων,  κάτι  που  μας  έδωσε  τεράστια  ανάσα  ρευστότητας.
Φυσικά  μένει  να  ρυθμιστεί  καλύτερα  ο  τρόπος  αποπληρωμής
τους.  Δεν  μπορούμε  να  τα  αποπληρώσουμε  όλα,  την  επόμενη
διετία.
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- Αφήσαμε πίσω γκρίζες ζώνες του παρελθόντος και μαζί  με  την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας περνάμε σε μία νέα εποχή λειτουργίας
με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια και λογοδοσία.

- Τέλος  πετύχαμε  δύο  νέους  κύκλους  κοινωφελούς  εργασίας.
Παρά τα προβλήματα που είχαν ως προς τον χρόνο έναρξης και
τον  αριθμό  των  ωφελούμενων,  σίγουρα  έδωσαν  ανάσα  στις
εποχικές μας ανάγκες.

Έχω  πει  επανειλημμένα  ότι  πιστεύουμε  σε  μία  νέα  Αυτοδιοίκηση
σοβαρή,  μετρημένη,  υπεύθυνη,  εναρμονισμένη  με  τα  οικονομικά
δεδομένα  της  εποχής,  μια  αυτοδιοίκηση  ενημερωμένη  και  δεμένη
μεταξύ της. 

Γιατί αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Και το δείξαμε. Ανέφερα παραπάνω με ποιους  τρόπους.

Με αυτούς που έπρεπε να συνεργαστούμε, συνεργαστήκαμε.

Εκεί  που  έπρεπε  να  διαφωνήσουμε,  διαφωνήσαμε.  Τέτοιες  μέρες
πέρυσι ήταν…

Τα πετύχαμε όλα; Προφανώς και όχι.

Υπάρχουν στιγμές που δυσκολευόμαστε, που νοιώθουμε μόνοι,  εμείς
και τα προβλήματά μας,

που διαπιστώνουμε πως πάμε αργά ενώ τα προβλήματα είναι εκεί έξω,
στις πόλεις και τα χωριά μας και περιμένουν λύσεις σήμερα, τώρα, χθες,

που νοιώθουμε πως τρώμε ξύλο.

- Στο θέμα της κινητικότητας… Βλέπουμε να φεύγει κόσμος από
τους Δήμους και εμείς παρακολουθούμε χωρίς καμία δυνατότητα
παρέμβασης.  Μας  φεύγει  προσωπικό  πχ.  από  τις  οικονομικές
υπηρεσίες,  έμπειροι,  πτυχιούχοι,  την  ίδια  ώρα  που  το  ίδιο  το
κράτος μας ζητά να στήσουμε τμήματα εσωτερικού ελέγχου. Με
ποιον θα τα φτιάξουμε; 

Η λύση;  Η  σύμφωνη γνώμη  των  Δήμων  ή  τουλάχιστον  μετακίνηση
μόνον από Δήμους σε Δήμους. Αλλιώς δεν θα μείνει κανείς.
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Την ίδια ώρα  δεν βλέπουμε νέες προσλήψεις, λες και τελικά για την
κακοδαιμονία της Ελληνικής Δημόσιας διοίκησης, μοναδικοί υπεύθυνοι
και υπαίτιοι ήταν οι Δήμοι. 

Δεν βλέπουμε Δημοτική Αστυνομία ακόμη και σε μεγάλους Δήμους…
Δεν διοικούνται οι Δήμοι και δεν μπαίνει σειρά μόνον από την Ελληνική
Αστυνομία.  Προσπαθείς  να  βάλεις  τάξη  στην  πόλη  σου  και  δεν  σε
παίρνει κανείς στα σοβαρά. 

Θα μείνουμε μόνοι μας στα Δημαρχία, χωρίς νέο αίμα, με υπαλλήλους
χωρίς δεξιότητες  και δυνατότητα να ακολουθήσουμε τις αυξανόμενες
απαιτήσεις  των  πολιτών  μας,  αφού  η  τελευταία  φορά  που  μπήκε
σημαντικός αριθμός προσωπικού, ήταν με το διάταγμα Παυλόπουλου
το 2004. Πέρασαν όμως πολλά χρόνια από τότε….

- Στα  οικονομικά  μας. Το  κράτος  μας  ζητά  να  τηρήσουμε  τη
νομοθεσία όπως πχ. για τα αποθεματικά μας. ΟΚ, δεν έγινε δεκτή
και η προσφυγή μας, πρέπει να το κάνουμε.

 Αλήθεια  το  κράτος  θα  τηρήσει  τη  νομοθεσία  για  τα  χρήματα  που
συστηματικά πλέον δεν μας αποδίδονται; Και στους Δήμους και στην
ΚΕΔΕ.  Πλέον  ο  λογαριασμός  έχει  χτυπήσει  ταβάνι.  Πάνω από 12 δις
οφείλονται στους Δήμους και 53 εκ. στην ΚΕΔΕ & τις ΠΕΔ.

Και αντί να πάρουμε, δίνουμε κιόλας. Περίπου 20 εκ. δίνουμε φέτος
για τις σχολικές καθαρίστριες. Δεν είναι τόσο το ποσό αλλά γιατί να τα
δώσουμε; Είναι δική μας υποχρέωση; Όχι, απλώς το κράτος διαχρονικά
ξέρει πως τελικά δεν θα θελήσουμε να εκτεθούμε στους Δημότες μας.
Ως πότε θα το κάνουμε όμως;

Και  έρχεται  ένας  πολύ δύσκολος  χειμώνας  με  μεγάλες  αυξήσεις  στο
κόστος  ενέργειας  (ρεύμα,  αέριο,  πετρέλαιο),  το  δεύτερο μεγαλύτερο
κόστος  των  Δήμων  και  των  ΔΕΥΑ  μετά  το  προσωπικό,  κόστος  που
αδυνατούμε να καλύψουμε. 

-Οικονομικό ζήτημα που πονάει είναι και το τέλος ταφής. Ας μη ρίχνει
σε εμάς και τους Δημότες μας το ελληνικό κράτος τις ευθύνες  για τη
δική του ατολμία και αναποτελεσματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια.
Δεν φταίνε οι Δήμοι -ή για να είμαι δίκαιος- δεν φταίνε μόνον οι Δήμοι,
δε φταίνε όλοι οι Δήμοι. Σωστή η απόφαση να μην αναζητηθούν ποσά
για το τέλος ταφής έως σήμερα, ζητάμε όμως  το τέλος ταφής να μην
επιβληθεί έως το τέλος αυτής της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή
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το 2023, αφού μέσω αυτής, χρηματοδοτούνται πολλές από τις μονάδες
επεξεργασίας.

- Πρόγραμμα  Αντώνης  Τρίτσης. Ας  είμαστε  ειλικρινείς.  Υπήρξαν
καθυστερήσεις  στη  μετάβαση  από  τον  Φιλόδημο  στον  Τρίτση.
Παράλληλα, τα κενά στον αρχικό σχεδιασμό και τα πλαφόν που
τέθηκαν  και  αδικούν  τους  Δήμους  της  περιφέρειας, έχουν
δημιουργήσει νέα προβλήματα στην υλοποίησή του. Θετικό, και
πρέπει  να  το  επισημάνουμε,  το  ότι  για  πρώτη  φορά οι  Δήμοι
συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης, κάτι που θεωρώ πως
βοηθά.

Όμως  οι  ανάγκες  των  Δήμων  φάνηκε  πως  είναι  τεράστιες,  πολύ
μεγαλύτερες από αυτές που ο Τρίτσης μπορεί να σηκώσει, συνεπώς
πρέπει  άμεσα,  σήμερα,  να  ξεκαθαρίσουμε  τί  μένει  στον  Τρίτση,  τί
μπορεί να πάει στο ΕΣΠΑ και τί στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

Για το  δε  Ταμείο Ανάκαμψης  ακόμη επικρατεί μία ασάφεια σε σχέση
με τον ρόλο των Δήμων, πλην των Ψηφιακών και των έργων του Υπ.
Περιβάλλοντος για τα οποία έχουμε μία πρώτη εικόνα.

Θα  ήταν  καταστροφικό  πάντως  να  μείνει  εκτός  σχεδιασμού  και
υλοποίησης  έργων  του  Ταμείου  Ανάκαμψης  το  Υπ.  Εσωτερικών,  και
μέσω αυτού και οι Δήμοι της χώρας.

Όπως καταστροφική ήταν για τους μικρούς κυρίως Δήμους, η έλλειψη
τεχνικής  βοήθειας  για  την  ωρίμανση  των  μελετών  τους.  Τεχνική
βοήθεια ακούγαμε και τεχνική βοήθεια δεν βλέπαμε. Και μπορεί πλέον
όντως οι 20 πρώτοι μηχανικοί να έπιασαν δουλειά στην ΕΕΤΑΑ, όμως το
πρόβλημα δεν θα λυθεί έτσι.

Επαναλαμβάνω.  Έχουμε  τρία  προγράμματα,  που  και  τα  τρία
πληρώνουν τεχνική βοήθεια. Αντί να αντλούμε χρήματα από τους ΚΑΠ
όπως έγινε πρόσφατα,  να συνενώσουμε πόρους και δυνάμεις  και να
φτιάξουμε ισχυρές μονάδες τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο νομών. Όσο
πιο κοντά στο πρόβλημα, τόσο πιο αποτελεσματικά.

- Και  μιας  και  μιλάμε για  ανάπτυξη,  πραγματικά μερικές  φορές
νοιώθουμε  πως  δεν  ακούει  κανείς…  Το  προηγούμενο  ΕΣΠΑ
έτρεξε  με  τους  Δήμους  θεατές  και  είχε  τα  γνωστά
αποτελέσματα….
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Την ώρα που η Ευρώπη φωνάζει πως πάσχουμε σε σχεδιασμό και δεν
ακούμε την κοινωνία, 

δεν συζητάμε, 

εμείς είμαστε αλλού!

 Ένα νέο ΕΣΠΑ δομείται…

Αυτές τις μέρες οι περιφέρειες καλούνται  να καταθέσουν τις προτάσεις
τους για τα ΠΕΠ και σε ελάχιστες περιπτώσεις ζητήθηκε η άποψη των
Δήμων.

Δεν είναι θέμα των Περιφερειών, αλλά του Υπουργείου Ανάπτυξης που
πρέπει επιτέλους να βάλει τους Δήμους τόσο στο σχεδιασμό όσο και
στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, ειδικά στον Στόχο Πολιτικής 5. Δεν
είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τις προσκλήσεις από τις εφημερίδες και
το διαδίκτυο.

- Να  ενσκήψουμε  πάνω  στα  προβλήματα  των  ΔΕΥΑ.  Το
ενεργειακό κόστος από τη διαχρονική απροθυμία της ΔΕΗ να τις
εντάξει  στα  βιομηχανικά  τιμολόγια  αλλά  και  ο  επερχόμενος…
βαρυχειμωνιάς  στα  τιμολόγια  της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  μας
κάνουν να ανησυχούμε. Παράλληλα η έλλειψη προσωπικού και η
μη  προώθηση  800  περίπου  νέων  θέσεων  ενώ  οι  ΔΕΥΑ  δεν
επιβαρύνουν  τον  κρατικό  προϋπολογισμό, δημιουργούν  την
εντύπωση πως μάλλον δεν γίνεται αντιληπτή η αξία αλλά και το
έργο των ΔΕΥΑ.

Τέλος η μείωση του ΦΠΑ στο νερό, θα ήταν ένα θρόισμα στον κρατικό
προϋπολογισμό, αλλά μια βαθιά ανάσα στα οικονομικά των ελληνικών
νοικοκυριών.

- Να βοηθήσουμε  τους επτά (7)  νέους Δήμους που προέκυψαν
από το σπάσιμο παλιών Δήμων. Εκ του αποτελέσματος τολμώ να
πω ότι ήταν πρώιμο το εγχείρημα και ίσως δεν έπρεπε να γίνει
τώρα, αλλά έγινε.

 Συναντηθήκαμε και  καταλήξαμε στο τι  πρέπει  να γίνει.  Πλέον
όμως πρέπει να γίνει. Τους καταλαβαίνω απόλυτα.

- Καταστατική  θέση  αιρετών…  Κουραστήκαμε  να  είμαστε  οι
αυτοφωράκηδες  του  ελληνικού  Δημοσίου.  Κουράστηκα  να
βλέπω έγγραφα εισαγγελέων για το ποιος φταίει για οτιδήποτε
κινείται  και ίπταται των Δήμων μας.  Και δεν θα είχαμε κανένα
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πρόβλημα  να  είμαστε  όντως  υπεύθυνοι,  αρκεί  να  είχαμε
αρμοδιότητες συνοδευόμενες με πόρους, ξεκάθαρη νομοθεσία
και  να  ήμασταν  νομικά  θωρακισμένοι. Δεν  μπορεί  να  κάνεις
προσαγωγή  του  Δημάρχου  –  για  οποιαδήποτε  λόγο-  με
χειροπέδες, ακόμη και αν μετά αφεθεί ελεύθερος. Είναι ντροπή.

Το  φετινό  παράδειγμα με  τους  ναυαγοσώστες είναι  χαρακτηριστικό
της κατάστασης.

Το  κράτος  αποφάσισε  να  κάνει  ακόμη  καλύτερα  ναυαγοσωστική
κάλυψη. Ωραία ως εδώ, και εμείς μαζί σας…

Να δούμε πρώτα όμως αν υπάρχουν όλοι αυτοί οι ναυαγοσώστες στην
πιάτσα και τι κόστος θα προκληθεί;…. Λεπτομέρειες.

Η νομοθεσία βγαίνει, μετά για μήνες ψάχνουμε να βρούμε τα επιπλέον
λεφτά… Και αφού βρούμε τα περισσότερα από αυτά με τη βοήθεια του
ΥΠΕΣ, διαπιστώνουμε ότι… δεν υπάρχουν τόσοι ναυαγοσώστες!

Αλλάζουμε  πάλι  τη  νομοθεσία  μήπως  και  βρούμε  κάποιους  που
μοιάζουν με ναυαγοσώστες, αλλά και πάλι δεν φτάνουν. 

Και το κερασάκι την τούρτα….

Έρχεται το λιμενικό που ξερά διαβάζει το νόμο και ρίχνει πρόστιμο στο
Δήμο γιατί δεν τηρεί τη νομοθεσία και δεν έχει ναυαγοσώστες!

Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν το 2021…

Και θυμηθείτε το,  το ίδιο θα γίνει  τώρα με το νομοσχέδιο των ζώων
συντροφιάς. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους για τα αδέσποτα στους 200
Δήμους που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία; Θα τρέχει πίσω από τα
αδέσποτα η Ελληνική Αστυνομία;  Φυσικά και  όχι.  Ούτε πρέπει,  ούτε
μπορεί.

Ναι, αλλά ο Δήμαρχος θα είναι υπόλογος και θα τρέχει στα δικαστήρια,
έχοντας απέναντί  του τις  φιλοζωικές οργανώσεις  που τελευταία ώρα
τρύπωσαν  ως  πολιτική  αγωγή  στο  νομοσχέδιο,  γιατί  μερικές  φορές
νοιώθουμε  ότι  μας  αγαπάνε  λιγότερο  από  άλλους  κοινωνικούς
εταίρους. Και τελικά γιατί να μην αναλάβουν  αυτές  τη διαχείριση, να
παίρνουν  αυτές  τις  –  όποιες  -  επιχορηγήσεις  και  να  είναι  αυτές
υπόλογες απέναντι σε εμάς;
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Ας  στήσουμε  πρώτα  Δημοτικές  Αστυνομίες,  ας  ξεκινήσουμε  στους
μεγάλους Δήμους και μετά θα μπορούσαμε να τα δούμε όλα αυτά. 

Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά τα ζητήματα.

- Η επαναφορά  της χορηγίας των αιρετών, 

- το γεγονός ότι διευθυντές μας  έχουν καλύτερες αποδοχές από
εμάς, 

- η  επαναφορά  αποζημίωσης για  τη  συμμετοχή  στα  Δημοτικά
Συμβούλια

- η  επαναφορά  της  διάταξης  για  την  αναγνώριση  των  ετών
θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξη
των αιρετών

- η   100%    -περικοπή στο της σύνταξης των συνταξιούχων αιρετών

αποτελούν αιτήματα που χρίζουν άμεσης λύσης.

- Το  γεγονός  ότι  πρέπει  να  παίρνουμε  άδεια  για  να
μετακινηθούμε,  εμείς  και  τα  αυτοκίνητά  μας,  αλλά  και  το  ότι
λογιζόμαστε  ως  υπηρεσιακοί  για  τις  μετακινήσεις  μας,  δεν
συνάδουν  με  τον  θεσμό  του  Δημάρχου  το  2021. Γιατί  τόση
γραφειοκρατεία ; 

- Να πάμε και σε ένα θέμα που πρέπει πρώτα εμείς, μεταξύ μας,
να το συμφωνήσουμε. Τρόπος κατανομής των ΚΑΠ

Η φτώχεια  φέρνει  γκρίνια  και  η  γκρίνια  των  περιφερειακών  Δήμων,
Δήμων με εκατοντάδες ή και χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης,
είναι δικαιολογημένη.

Δεν  μπορεί  ένας  αστικός  Δήμος  20.000  κατοίκων  να  παίρνει  τους
ίδιους  ΚΑΠ με  έναν  περιφερειακό,  τουριστικό,  νησιωτικό  ή  ορεινό
Δήμο 20.000 κατοίκων.

Αν συμφωνούμε σε αυτό, παρότι αντιλαμβάνομαι τα αντεπιχειρήματα,
πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε έναν νέο τρόπο κατανομής. Γιατί
το να τσακωθούμε είναι πολύ εύκολο και δεν θα το επιτρέψω σε αυτό
το συνέδριο.

Αν συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι  στην εξίσωση πρέπει να μπουν
κριτήρια έκτασης, ορεινότητας, νησιωτικότητας, τουρισμού κλπ /// το
πώς και πότε, μπορούμε να το βρούμε. 
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- Όλα τα  παραπάνω  στην  ουσία  οδηγούν  στην  ανάγκη  για μία
γενναία διοικητική μεταρρύθμιση.

Καταρχάς  να  υπάρξει  κοινή  αντίληψη. Να  συμφωνήσουμε  ως
συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) με την
Κυβέρνηση σε ένα κοινό πλάνο για τους στόχους, το περιεχόμενο και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Μεταρρύθμισης.

Να αλλάξει η σημερινή χαοτική κατάσταση, με την αλληλοεπικάλυψη
αρμοδιοτήτων  με  τους  άλλους  θεσμούς  του  Κράτους,  την  Κεντρική
Κυβέρνηση  και  τις  Περιφέρειες,  που  ενισχύει  την  γραφειοκρατία,
λειτουργεί  αντιαναπτυξιακά  και  ταλαιπωρεί  αδικαιολόγητα  εμάς  και
τους  πολίτες.  Πρώτος  στόχος  η  απλοποίηση,  μείωση,  καταμερισμός
και ψηφιοποίηση των περίπου 900 αρμοδιοτήτων που περνούν από
τις Αποκεντρωμένες.

Με τα Δασαρχεία πλέον να έχουν επιστρέψει στο Υπ. Περιβάλλοντος,
χωράει  πολύ κουβέντα τί  θα κάνουν οι  Αποκεντρωμένες, ειδικά αν
δημιουργηθεί επιτέλους και αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας.

Να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τί κάνουμε εμείς μέσα στις πόλεις μας, τί
και  γιατί  κάνουν  οι  Κτηματικές  υπηρεσίες  ειδικά  σε  κοινόχρηστους
χώρους  και  ποτάμια  εντός  σχεδίου,  τί  οι  Περιφέρειες  και  τί  τα
Υπουργεία. 

Είναι δυνατόν να γίνονται έργα τοπικού χαρακτήρα, από το ΠΔΕ των
Περιφερειών μέσα σε πόλεις και χωριά μας, πλατείες και πάρκα, και
εμείς να μην το γνωρίζουμε, να μην το έχουμε ζητήσει καν; 

Αυτό το κομμάτι του ΠΔΕ ας το πάρουμε εμείς!

Όλη  αυτή  η  αστειότητα  με  πεζοδρόμια,  δρόμους  και  νησίδες  που
ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς, επίσης πρέπει να διευθετηθεί.

Οι Δήμοι υλοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δημόσιες πολιτικές.
Θα πρέπει συνεπώς να έχουν ρόλο και λόγο και στην χάραξή τους. 

Ξεκάθαρα,  απόλυτο  και  αποκλειστικό  ρόλο  πρέπει  να  έχουν  στην
καθαριότητα,  το  περιβάλλον,  την  ανακύκλωση,  την  επεξεργασία  και
αξιοποίηση  των  απορριμμάτων.   Η  κλιματική  κρίση  δεν
αντιμετωπίζεται χωρίς τη συμμετοχή των Δήμων.
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Τέλος στο ζήτημα της Κοινωνικής μέριμνας  διεκδικούμε όλο το εύρος
των υπηρεσιών και μονάδων, μαζί με κοινωνικές δομές και ιδρύματα. 

Πραγματικά πιστεύω πως η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ μπορεί
να κάνει τη διαφορά και να γράψει ιστορία, συνδέοντας το όνομά της
με μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση.

Η πρόκληση είναι τεράστια.  

Και  είναι  κρίμα  να  μη  γίνει  τώρα.  Με  αυτή  τη  σύνθεση  στο  Υπ.
Εσωτερικών και αυτή στην ΚΕΔΕ και τους Δήμους

Με  την  ευκαιρία,  οφείλω  να  ευχαριστήσω τη  σημερινή  ηγεσία  του
Υπουργείου μας,  τον Υπουργό Μάκη Βορίδη,  τον Αναπληρωτή Στέλιο
Πέτσα, τους ΓΓ Μιχάλη Σταυριανουδάκη και Βιβή Χαραλαμπογιάννη, για
όλη  τη  συνεργασία.  Έχουμε  πολύ  δουλειά  ακόμη,  πρέπει  να
επιταχύνουμε,  αλλά  τουλάχιστον  είναι  εδώ,  τους  βρίσκουμε  και  το
παλεύουμε.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω και την προηγούμενη ηγεσία,
τον Τάκη Θεοδωρικάκο και  μία ιδιαίτερη μνεία σε έναν άνθρωπο που
όπου κι αν βρεθεί, τον νοιώθουμε δίπλα μας, τον Θοδωρή Λιβάνιο.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι  οι Δήμοι θεωρούνται κατώτερο πολιτικό
προσωπικό, όσο και αν μερικές φορές μας κάνουν να νοιώθουμε έτσι.

Δεν  αφήσαμε  δουλειές,  οικογένειες,  την  υγεία  και  ηρεμία  μας  από
διαστροφή,  αλλά από πραγματική αγάπη για προσφορά. Και ζητάμε
να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ζητάμε τα αυτονόητα.

Θέλουμε  το  Συνέδριο  μας  να  αποτελέσει  την  αφετηρία  ενός  νέου
δημιουργικού ξεκινήματος για την Πατρίδα μας και την αυτοδιοίκηση.

Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο.

Πρέπει να προχωρήσουμε στις τολμηρές αλλαγές  που θα μας λύσουν
τα χέρια και θα μας επιτρέψουν να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι στους
πολίτες μας.
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Οι Δήμοι έχουν αποδείξει στην πράξη ότι  μπορούν να ανταποκριθούν
σε κάθε εγχείρημα, όσο δύσκολο κι αν είναι.

Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, σε μια κοινωνία που θα
δημιουργεί αξία και θα υπηρετεί αξίες.

Γι΄ αυτό η Αυτοδιοίκηση βγαίνει και πάλι μπροστά. 

Ο κόσμος αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, μέρα με τη μέρα.

Και είμαστε και εμείς μέρος αυτής της αλλαγής, γιατί εμείς, ο καθένας
ξεχωριστά και όλοι μαζί, είμαστε η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ. 


