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Αγαπητές συναδέλφισσες
Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι
Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή μας συνάντηση,
όπως ακριβώς είχαμε συναποφασίσει μετά το συνέδριο
του Οκτωβρίου,
πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία.
Και μάλιστα, το διάστημα που μεσολάβησε από τον
Οκτώβριο ως σήμερα, άλλαξαν πολλά.
Στο μεσοδιάστημα, πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών
με υπηρεσιακούς, Υπουργούς, τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, στους οποίους τέθηκαν τα αιτήματά
μας.

Επαφές στις οποίες συμμετείχε όχι μόνον η Διοίκηση
της ΚΕΔΕ, αλλά και όλες οι παρατάξεις που
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο.
Γιατί πιστεύουμε πολύ στην ενότητα της
αυτοδιοίκησης.
Σε κάποια από τα ζητήματα που μας απασχολούν ,
δρομολογήθηκαν λύσεις κι εισακούστηκαν οι απόψεις
μας.
Σε κάποια άλλα όμως , αρκετά, ακόμη δεν έχει γίνει
σχεδόν τίποτα.
Και δυστυχώς κάθε μέρα που περνά, γίνονται ακόμη
πιο έντονα κι ακόμη πιο απειλητικά.
Στο σημείο αυτό και πριν μπούμε στα ζητήματα που θα
απασχολήσουν τη σημερινή μας συνάντηση,
θέλω να θέσω ως θέμα την ανάγκη να προχωρήσουμε
στην έκδοση ενός ψηφίσματος, με το οποίο θα
καταδικάσουμε απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους
και υποσημειώσεις την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

Πρέπει η Ελληνική αυτοδιοίκηση να εκφράσει με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία και ομοθυμία,
την πλήρη αποδοκιμασία της σε χώρες και καθεστώτα
που επιχειρούν ασκώντας βία, να αλλάξουν τα σύνορα
στην Ευρώπη, σήμερα στην Ουκρανία και πιθανόν
αύριο και κάπου αλλού στην ευρύτερη γειτονιά μας,
παραβιάζοντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και
τις διεθνείς συνθήκες.
Θεωρώ πως πρέπει να εκφράσουμε την πλήρη στήριξη
και αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό και ιδιαίτερα
στους Δημάρχους της Ουκρανία.
Γνωρίζουμε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός
δήμαρχος από την εισβολή, κάποιος άλλος έχει
απαχθεί, ενώ οι δυνάμεις εισβολής έχουν με τη βία
προχωρήσει στην αντικατάσταση εκλεγμένων
δημάρχων με άλλα πρόσωπα, φιλικά σε αυτές.
Σε αυτή την κατάσταση οφείλουμε να εκφράσουμε την
ομόφωνη καταδίκη μας και παράλληλα, οφείλουμε να
δείξουμε ακόμη πιο έντονα την αλληλεγγύη μας στους
πολίτες της Ουκρανίας το επόμενο διάστημα.

Ήδη σήμερα, Δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν
συγκεντρώσει κι αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια
στην Ουκρανία, ενώ δεκάδες ουκρανοί πρόσφυγες
φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας Δήμων μας.
Για μας, για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, πρώτο
ζητούμενο είναι να τελειώσει σήμερα ο πόλεμος για να
αναχαιτιστεί η τεράστια ανθρωπιστική κρίση και να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προκαλεί.
Ενώ δηλώνουμε έτοιμοι να βγούμε και πάλι μπροστά
για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού ,
συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στη διαχείριση
μιας κρίσης που μας αφορά άμεσα,
γιατί δοκιμάζει τις αντοχές δεκάδων χιλιάδων ομογενών
μας, που ζουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια στην
Ουκρανία.
Κυρίες και κύριοι
Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα δεδομένα άλλαξαν
και πλέον οι ανάγκες μας είναι ακόμη πιο πιεστικές .
Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο
χρόνο.

Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν κι έκτακτα σχέδια
δράσης τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα.
Η σημερινή μας συνέλευση γίνεται εν μέσω μιας
πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης.
Το άνοιγμα λογαριασμών ρεύματος και θέρμανσης
προκαλούν πολλαπλά εγκεφαλικά στους
συναδέλφους.
Αρδεύσεις, κολυμβητήρια, καύσιμα, σχολικά κτίρια,
οδοφωτισμός ανεβάζουν τα κόστη στα ύψη
Η kWh από 6,3 λεπτά, έφτασε την προηγούμενη
εβδομάδα μέχρι και τα 55, για να μας κάνει τη χάρη να
πέσει περίπου στα 25 αυτές τις ημέρες.
Μιλάμε για 4πλάσιο κόστος.
Οι Δήμοι δίνουν το χρόνο 360 εκ. ευρώ σε ρεύμα,
καύσιμα και θέρμανση.
Ο πολλαπλασιασμός του ποσού αυτού Χ 4 , αν όλη η
χρονιά πάει έτσι και δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές,
δείχνει αμέσως το ΤΕΡΑΣΤΙΟ μέγεθος του προβλήματος.
Μιλάμε για κόστος 1 δις ευρώ!

Η καταβολή από πλευράς ΥΠΕΣ μιας δόσης ΚΑΠ σε δύο
δόσεις καθώς και μισής δόσης σχολικής ΚΑΠ,
αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πρώτο καλό βήμα, αλλά
το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Άλλωστε με τα χρήματα αυτά οριακά θα κλείσουμε
κενά, το πολύ μέχρι το τέλος του μήνα.
Πριν λοιπόν βρεθούμε μπροστά σε νέα αδιέξοδα,
οφείλουμε από τώρα να πάρουμε τα μέτρα μας, Δήμοι
και κεντρικό Κράτος.
Προτείνω πριν το Πάσχα να ξανασυγκληθεί η επιτροπή
ΥΠΕΣ και Οικονομικών και να επανεξετάσουμε όλα τα
νέα δεδομένα.
Και με βάση αυτά, να σχεδιάσουμε και να
εφαρμόσουμε άμεσα ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης
των Δήμων.
Πάντως η χρονιά δεν σώζεται μόνο με 2-3 έξτρα δόσεις
ΚΑΠ. Πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Και φυσικά δεν συγχωρείται άλλη καθυστέρηση με τα
δάνεια των Δήμων στο ΤΠΔ.
Δεν είναι δυνατόν τα 1000 από τα 1400 δάνεια της
Αυτοδιοίκησης να έχουν επιτόκιο πάνω από 5,9% και

αυτό να το θεωρούμε φυσιολογικό. Μόνοι μας κάνουμε
τη ζωή μας δύσκολη.
Ακόμη πιο επιτακτική είναι η ενίσχυση των ΔΕΥΑ της
χώρας, εκεί όπου αναλογικά το κόστος του ρεύματος
είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Εδώ η μόνη ρεαλιστική λύση θεωρώ πως είναι μία
γενναία επιδότηση της kWh όπως ακριβώς έγινε χθες
με αρκετές κατηγορίες επαγγελματιών, αλλιώς τις
επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να σκάνε λογαριασμοί
ρεύματος και διακοπές σε βασικές υποδομές.
Φαντάζομαι κανείς μας δεν θέλει να προβούμε σε
διπλασιασμούς ή και τριπλασιασμούς των λογαριασμών
ύδρευσης μετακυλώντας το κόστος στους πολίτες.
Κοινή λύση και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις,
Δήμων και ΔΕΥΑ, είναι η ενεργειακή αυτονόμησή τους.
Κι αυτό πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, ΧΘΕΣ, αυτό το διάστημα
που μας καίει το πρόβλημα περισσότερο από κάθε
άλλη φορά.
Πως θα γίνει η ενεργειακή αυτονόμηση;
Με τη δημιουργία ειδικού προγράμματος με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης , για τη
δημιουργία φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων στο

πλαίσιο λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων,
όπου μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού,
θα εξασφαλίζουμε επάρκεια ενέργειας για τις ανάγκες
μας αλλά και δωρεάν απόδοση ενός ποσοστού της
παραγόμενης ενέργειας σε φτωχά νοικοκυριά.
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να πετύχει το
σχέδιο αυτό, είναι και η εξασφάλιση του απαραίτητου
ηλεκτρικού χώρου από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις ανάγκες των
δήμων, στις αναβαθμίσεις των υποδομών που την
περίοδο αυτή κάνει.
Όλα τα παραπάνω, ΔΕΥΑ, τέλος ταφής και virtual net
metering, πρέπει να τεθούν και να δρομολογηθούν
επειγόντως .
Γι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και ΟΧΙ στο τέλος του
μήνα όπως ειδοποιηθήκαμε, μια κοινή συνάντηση με
τον Υπ. Περιβάλλοντος.
Εκεί πρέπει να συζητηθεί και η άλλη πρότασή μας, για
την αναγκαιότητα δημιουργίας κοινής πλατφόρμας από
τη ΡΑΕ, στην οποία όλοι οι πάροχοι θα ανεβάζουν σε
πραγματικό χρόνο λογαριασμούς και πληρωμές.

Για να ξέρουμε κι εμείς σε πρώτο χρόνο πόσα χρήματα
μας οφείλονται από τους παρόχους, με βάση τα
χρήματα που έχουν πληρωθεί από τους δημότες μας.
Για να μην πάθουμε ξανά όσα πάθαμε στο παρελθόν.
Αν ακόμη δεν μας έγινε μάθημα το τί μπορεί να συμβεί
στην αγορά της ενέργειας με την μη απόδοση των
ανταποδοτικών, τότε μην εκπλαγούμε για όποια
επόμενη απώλεια χρημάτων, που οι Δημότες μας θα
έχουν πληρώσει.
Και αν στα οικονομικά είμαστε σε μία συνεννόηση,
δυστυχώς στο θέμα της καταστατικής θέσης μας, στο
θέμα των αρμοδιοτήτων και των όποιων αλλαγών σε
αυτές, η αλήθεια είναι πως ΔΕΝ είδαμε καμία πρόοδο.
Και σε αυτό ασφαλώς δεν ευθυνόμαστε οι Δήμοι, ενώ
οι όποιες αλλαγές ΔΕΝ έχουν και οικονομικό κόστος!
Τι κόστος έχει η ρύθμιση της ειδικής δωσιδικίας των
Δημάρχων;
Απλώς χρειάζεται περισσότερη δουλειά και
προσπάθεια.
Η αυτοδιοίκηση και η ενασχόληση μαζί της θέλει
δουλειά και χρόνο.

Δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα.
Ο καιρός όμως περνά.
Τι άλλο ΔΕΝ έγινε ακόμη;
H αναστολή της εφαρμογής του τέλος ταφής.
Πραγματικά το θεωρώ πέρα από κάθε λογική να
συζητάμε ακόμη για το τέλος ταφής, την ώρα που γύρω
μας όλα τα σκιάζει η ενεργειακή φοβέρα.
Δηλαδή λίγα πληρώνουν οι πολίτες μας αυτό το
διάστημα, που εμείς θα πάμε να βάλουμε στους
λογαριασμούς άλλα 80-100 εκ. για να πληρωθούν οι
ευθύνες του ίδιου του κράτους που συνεχίζει να μην
βάζει μια στοιχειώδη τάξη στην αγορά της
ανακύκλωσης;
Σε μία αγορά όπου συνεχίζουν να επικρατούν πρακτικές
μαφίας και όπου η εισφοροδιαφυγή στο κομμάτι της
ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας ξεπερνά το
45%;
Ποιος φταίει για αυτό, οι Δήμοι;

Δηλαδή ο διπλασιασμός της παραγωγής ενέργειας από
λιγνίτη το τελευταίο διάστημα είναι περιβαλλοντικά
συμβατό;
και το μόνο ασύμβατο και επιλήψιμο σε μία Ελλάδα
σείεται συθέμελα, είναι το ποσοστό ανακύκλωσης;
Καταλαβαίνω απόλυτα τις δεσμεύσεις που έχουν
αναληφθεί στο ταμείο ανάκαμψης για το τέλος ταφής,
όμως η λύση δεν μπορεί να είναι η επιβολή του και
μάλιστα σε αυτό το ύψος.
Όχι έτσι, όχι τόσο, όχι τώρα.
Και συνεχίζουμε να τρώμε ξύλο.
Όχι από τους πολίτες από το ίδιο το κράτος….
Ναυαγοσώστες.
Μπήκαμε στον Μάρτιο και όμως τίποτε δεν έχει
αλλάξει.
Δηλαδή πέρυσι όλα κύλησαν καλά;
Είναι φυσιολογικό το ίδιο το κράτος να αναγκάζεται να
μας σβήνει τα πρόστιμα που έβαλε γιατί νομοθέτησε
λάθος, και να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο;;;

Γιατί πρέπει να τρέχει η Δήμαρχος Κέρκυρας και
δεκάδες άλλοι δήμοι στα δικαστήρια για το ποινικό
μέρος των υποθέσεων;
Αυτοί ευθύνονται που ΔΕΝ υπήρχαν τόσοι
ναυαγοσώστες;
Εδώ η λύση είναι απλή.
Ή το Υπουργείο βρίσκει επιπλέον λεφτά ή
επιστρέφουμε στο προηγούμενο, πιο μαζεμένο και
ρεαλιστικό πλάνο. Αλλά χθες. Θα είναι φαρσοκωμωδία
να ζήσουμε και φέτος τα ίδια!
Εδώ και δύο μήνες περιμένουμε απάντηση από το
αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας.
Τα ίδια ισχύουν και με τα Αδέσποτα.
Εμείς λέμε Ναι , να βάλουμε σειρά, αλλά έλεος όχι έτσι.
Δεν μπορεί να τρέχουν συνάδελφοι στα δικαστήρια για
κάθε δάγκωμα.
Δεν μιλάω για ακραίες καταστάσεις, για βασανισμό και
κακοποίηση των ζώων, αλλά για καθημερινές
καταστάσεις που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν.
Και εκεί, στα δικαστήρια, να βρίσκουμε απέναντι
δημόσιους κατήγορους, φιλοζωικές οργανώσεις.

Και αν εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας,
αλήθεια το κράτος πόσα λεφτά μας έδωσε το 2021 για
τη διαχείριση των αδέσποτων;
Πόσο; Μηδέν!
Δηλαδή ο νέος νόμος θα ισχύει ως προς τις ευθύνες
μας, αλλά δεν θα ισχύει ως προς αυτές του κράτους
απέναντί μας;
Μα ούτε καν τα αστεία 600.000 ευρώ που παίρναμε
παλιά δεν πήραμε, την ώρα που, με έρευνα της ΚΕΔΕ,
ξοδεύουμε πάνω από 25 εκ. το χρόνο!
Και μεν ποιον θα κάνουμε ελέγχους;
Με τη Δημοτική αστυνομία που ΔΕΝ έχουμε και για την
οποία δεν κινήθηκε φύλο;
Πραγματικά πιστεύω πως μία νέα ιστορία…
ναυαγοσωστών έρχεται μπροστά μας, αυτή τη φορά
λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής ελέγχων στα ζώα
συντροφιάς.
Προφανώς στη θετική κατεύθυνση είναι η χθεσινή
εξαγγελία για το μεγάλο πρόγραμμα εμβολιασμών και
στειρώσεων.

Πάμε και στο ζήτημα της Πολιτικής προστασίας και της
διαχείρισης των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Άλλη μία κατάφορη αδικία,
άλλη μία φορά όπου το κράτος ψάχνει εξιλαστήρια
θύματα στους Δήμους.
Με μία πολιτική προστασία που μέχρι πριν λίγα χρόνια
ήταν άγνωστη λέξη στη χώρα, χωρίς χρήματα,
προσωπικό και εξοπλισμό.
Και τώρα ξαφνικά καλούμαστε να αποχιονίσουμε, να
καθαρίσουμε χωράφια και άλση.
Πως και με τί;
Με τις 50.000 ευρώ που παίρνω στο Δήμο μου για την
πυροπροστασία, την ώρα που για τον απλό
αποχιονισμό των 35 χωριών και των 610 τ.χ έκτασης,
δίνω πάνω από 100.000€;
Με μία απαρχαιωμένη νομοθεσία που μας αναγκάζει τη
μισή αντιπυρική περίοδο να ψάχνουμε τους ιδιοκτήτες
πριν μπούμε στα οικόπεδα να καθαρίσουμε;
Και αλήθεια, γιατί χρήματα για αποχιονισμούς να
παίρνουν μόνον οι περιφέρειες;
Αν είναι έτσι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το κομμάτι
αυτό να φύγει από εμάς και να πάει σε αυτούς που

πραγματικά χρηματοδοτούνται, στις Περιφέρειες ή και
το ίδιο το κράτος.
Αλλά ας είμαστε σοβαροί.
Αποτελεσματική Πολιτική προστασία χωρίς χρήματα
και εξοπλισμό, δεν γίνεται.
Και σιγουρά δεν γίνεται ούτε με επιστολές ούτε με
διαδικτυακές «κατσάδες».
Στα θέματα προσωπικού, ναι υπήρξε μία μικρή
πρόοδος.
Δεν την είδαμε μεν ακόμη , αλλά την ακούμε!
Προφανώς αυτές οι 1.500 προσλήψεις δεν φτάνουν
ούτε για ζήτω, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά
στους χιλιάδες εργαζόμενους που έφυγαν από τους
Δήμους, αλλά ας ξεκινήσουμε κάπως.
Και περιμένουμε μέσα στη χρονιά, να προχωρήσουν
γρήγορα οι διαδικασίες προσλήψεων για το 2021 και
2022.
Μια μικρή πρόοδος υπήρξε και στο θέμα της κατ’
εξαίρεση κινητικότητας, όμως η μεγάλη ζημιά έχει ήδη
γίνει.

Απλά μην απορείτε γιατί αργούμε να βγάλουμε τον
ΤΑΠ.
Με ποιον θα τον βγάλουμε, όταν στις οικονομικές μας
υπηρεσίες έμειναν μόνον… οι καρέκλες.
Πάμε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Αντ. Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ
Στο μεν πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μετά από ένα
τρίμηνο καθυστερήσεων, όντως το πρόγραμμα έχει
ανεβάσει στροφές, φτάνοντας πλέον τις εντάξεις στα 3
δις. Ευρώ.
Να θυμίσω ότι ως ανώτατο όριο εντάξεων στο συνέδριο
του Οκτώβρη, ορίστηκαν τα 4,1 δις από τα χείλη του Αν.
Υπουργού Εσωτερικών.
Εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, έχουμε λίγο δρόμο
ακόμη και συνεπώς μπορούμε να ελπίζουμε, καλό είναι
όμως αυτό να ξεκαθαριστεί σήμερα. Τα χρήματα είναι
3,45 δις όσα γράφει η ΚΥΑ ή 4,1 που ανακοινώθηκε στη
Θεσσαλονίκη;
Πάντως είναι άξιο λόγου πως ενώ μιλάμε για το
μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης που έχει

τρέξει ποτέ, αυτό αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, ειδικά
στους Δήμους της επαρχίας, όπου η προσμέτρηση του
Φιλόδημου για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα
που η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρήκαν έτοιμα ΜΕ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, περιορίζει το εύρος των έργων που
μπορούν να ενταχθούν. Και αυτό θα συνεχίζω να το
λέω πως αποτελεί κατάφορη αδικία.
Τί να πούμε στη Δωδώνη που με το Φιλόδημο και μόνο
έχει φτάσει στο 100% του πλαφόν της ή ακόμη
περισσότερο στο Αγρίνιο που θεωρητικά ΔΕΝ
δικαιούται ούτε 1 ευρώ!
Στο Ταμείο Ανάκαμψης είδαμε τα πρώτα έργα να
τρέχουν.
Οι προσκλήσεις για τα smart cities, τις αποχετεύσεις σε
οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και τις αναπλάσεις
που είναι στον αέρα, αναδεικνύοντας όμως για μία
ακόμη φορά την αδυναμία -ειδικά των μικρών Δήμωννα καταθέσουν αξιόμαχες προτάσεις λόγω έλλειψης
προσωπικού.
Οι όποιες τεχνικές βοήθειες αναπτύχθηκαν, ας μη
γελιόμαστε, δεν έδωσαν επαρκείς λύσεις και όσοι το

πάλεψαν, το έκαναν μέσω δικτύων Δήμων και κάποιων
λίγων αναπτυξιακών οργανισμών.
Τέλος ως προς το νέο ΕΣΠΑ, φαίνεται να υπάρχουν
κάποιες αμυδρές θετικές εξελίξεις με τη δεσμευτική
συμμετοχή ΚΕΔΕ και ΠΕΔ στον προγραμματισμό των
έργων αλλά και στη δυνατότητα εμπλοκής της ΕΕΤΑΑ
στην τεχνική βοήθεια για πρώτη φορά, διατάξεις που
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες
Βουλή, χωρίς παρόλα αυτά να γίνονται καμία
κοσμογονική αλλαγή προς όφελος του Α’ βαθμού.
Μεγάλη προσοχή θέλει και το θέμα των
αναθεωρήσεων των τιμών στα έργα που ήδη
τρέχουμε.
Πρέπει άμεσα να ληφθεί μέτρα για ρεαλιστικές
αναθεωρήσεις,
αλλιώς δεν θα είναι μακριά η στιγμή που εργολάβοι θα
αρχίσουν να κάνουν παύσεις εργασιών και εμείς να
μένουμε με τα σκάμματα ανοιχτά.
Άλλα θέματα επί τροχάδην.

-

ΥΔΟΜ. Η λύση λίγο πολύ έχει βρεθεί. Να
σπεύσουμε να δούμε όλες τις πτυχές της νέας
διάταξης έτσι ώστε να φύγει το άγχος από τους
μικρούς Δήμους ως προς την υποχρεωτικότητα και
να στελεχωθούν αυτές που θα μείνουν

-

Προσφυγικό. Οι Δήμοι, μέσω των Camp σε σημεία
της χώρας αλλά και μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ
και των διαμερισμάτων που είχαν εξασφαλιστεί,
απέκτησαν σημαντική εμπειρία. Την ώρα αυτή το
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ μικραίνει, ενώ την ίδια ώρα οι
ροές από Ουκρανούς πρόσφυγε αυξάνουν. Θα
είναι κρίμα να αφήσουμε διαμερίσματα και
προσωπικό που ήδη απέκτησαν εμπειρία και να
αναγκαστούμε μετά από λίγες εβδομάδες να
ψάχνουμε λύσεις. Προτείνουμε να γίνουν άμεσα
συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και να
κρατήσουμε το ΕΣΤΙΑ ως έχει. Θα το χρειαστούμε

-

Βοήθεια στο σπίτι. Τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για
το προσωπικό βγήκαν και κατά τα φαινόμενα ένα
5% του προσωπικού που είχε έως και 17 χρόνια
συνεχούς εργασίας, για διάφορους λόγους μένουν

εκτός. Χωρίς να έχω διάθεση να λαϊκίσω, θεωρώ
πως πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που
ο νόμος μας δίνει, για να βοηθήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, είπα άλλωστε
πολλά .
Μεγαλύτερη σημασία έχει να τοποθετηθείτε εσείς
πάνω στην ατζέντα της σημερινής μας συνάντησης.
Γιατί από τη σημερινή μας συνάντηση πρέπει να βγουν
καθαρά μηνύματα.
Καταρχάς το μήνυμα της ενότητας όλης της
αυτοδιοίκησης.
Είμαστε ενωμένοι και θα παραμείνουμε ενωμένοι, γιατί
τα δύσκολα είναι μπροστά μας .
Σήμερα επίσης πρέπει να επιβεβαιώσουμε την
αποφασιστικότητά μας, ότι ως Δήμοι θα
εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε και στο μέλλον, παρά
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κάθε εθνικής
σημασίας προσπάθεια.
Με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Όπως κάναμε άλλωστε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως αυτό που ζητάμε
σήμερα είναι να δοθούν πραγματικές λύσεις στα
προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των Δήμων
μας.
ΑΜΕΣΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Δεν είμαστε εδώ για να πούμε τον πόνο μας, να
γκρινιάξουμε και να ζητιανέψουμε λίγα χρήματα
παραπάνω.
Δεν είναι αυτή η Αυτοδιοίκηση που οραματιζόμαστε και
μας εκφράζει.
Αυτό που απαιτούμε είναι η ισότιμη και δίκαιη
αντιμετώπιση του πολιτικού προσωπικού της
Αυτοδιοίκησης .
Είναι η άμεση επίλυση μια σειράς από πρακτικά
προβλήματα.
Είναι να προχωρήσει επιτέλους η μεγάλη μεταρρύθμιση
στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της
αυτοδιοίκησης.

Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε άλλο χρόνο. Οι
Δήμοι και οι τοπικές μας κοινωνίες, δεν μπορούν
άλλο να περιμένουν.
Σκέφτομαι τους νέους συναδέλφους που εξελέγησαν το
2019, έπεσαν πάνω στην πανδημία, και μόλις πήραμε
μία ανάσα, μόλις βγάλαμε τη μύτη έξω από τη μάσκα,
έρχεται πόλεμος και μία τεράστια ενεργειακή κρίση.
Για αυτούς οφείλουμε να προσπαθήσουμε ακόμη
περισσότερό, γι αυτούς και τους πολίτες μας που
συνεχίζουν να περιμένουν πολλά από εμάς.
Αυτό που ζητάμε, είναι να δείξει η Κυβέρνηση
αντανακλαστικά.
Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ δίπλα μας, στην
επόμενη τηλεφωνική κλήση, στον επόμενο πολίτη θα
έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα του γραφείου μας.
Η εποχή δεν προσφέρεται για αδιέξοδες συγκρούσεις
Κάποιοι μπορεί να πουν να κλείσουμε του Δήμους , αν
δεν εισακουστούμε.
Αν το κάνουμε αυτό, ποιους θα τιμωρήσουμε; Τους
συμπολίτες μας.

Κατά την άποψή μου η εποχή απαιτεί σοβαρότητα και
υπευθυνότητα.
Αυτή που και εμείς ζητάμε να δούμε από την πλευρά
του κράτους.
Ούτως ή άλλως όλοι μας κρινόμαστε από τον λαό στις
εκλογές.
Και το μόνο σίγουρο είναι πως όποτε και να γίνουν οι
βουλευτικές εκλογές, οι δικές μας είναι μετά από αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.

