Τοποθέτηση
στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, Βόλος 2022
Κυρίες και κύριοι
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι

Καλώς ήρθατε και πάλι στη σημαντικότερη στιγμή των Δήμων της χώρας, στο Ετήσιο
συνέδριό μας!
Το φετινό Συνέδριο έχει πολλές ιδιαιτερότητες.
Καταρχάς, είναι το τελευταίο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί από τη σημερινή Διοίκηση
της Ένωσης,
αφού το 2023 είναι χρονιά αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ταυτόχρονα όμως αυτό το Συνέδριο διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία και υπό
το βάρος σημαντικών γεγονότων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων όπως:
ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή
κρίση,
η εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού.
Γεγονότα που δοκιμάζουν την παγκόσμια κοινότητα
και επηρεάζουν άμεσα όχι μόνον τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τα όρια
λειτουργίας των Δήμων μας.
Γεγονότα που έρχονται να προστεθούν σε δύσκολες καταστάσεις που κληθήκαμε να
διαχειριστούμε τα προηγούμενα χρόνια όπως η πανδημία του covid.

Κακά τα ψέματα…
Όλοι μας, όταν αναλάβαμε τους Δήμων μας το 2019,
με άλλα όνειρα και φιλοδοξίες ξεκινήσαμε, όμως τα
γεγονότα μας πήγαν αλλού.
Και όμως οι Δήμοι ήταν εκεί,
από την πρώτη μέρα της πανδημίας,
δίπλα σε κάθε δημότη, να του πάνε τρόφιμα, να τον
ενημερώσουν για τους εμβολιασμούς, να τον στηρίξουν.
Δεν αφήσαμε κανέναν πίσω!
Αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση, αυτή την αυτοδιοίκηση αγαπάμε, για αυτή τη
αυτοδιοίκηση αφήνουμε την ηρεμία μας, αφήνουμε δουλειές, ακόμη και τις
οικογένειές μας.
Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει
διαβάζοντας το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου, από σήμερα ως και
την Τετάρτη πρόκειται να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα
που αφορούν την
αυτοδιοίκηση, παρουσία Υπουργών, σημαντικών υπηρεσιακών στελεχών και
έμπειρων τεχνοκρατών.
Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο γκρίνιας, παρότι δικαιολογημένα
έχει συσσωρευτεί κάποια,
αλλά ένα συνέδριο παραγωγικό που θα πάει την αυτοδιοίκηση στην επόμενη ημέρα,
μία μέρα πιο δίκαιη,
με περισσότερα εργαλεία για τους Δήμους, με ισχυρότερη
και περισσότερη Αυτοδιοίκηση.

Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που έχουμε,
Πώς θα αυξήσουμε τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων μας αλλά και πως θα
ανακατανείμουμε δικαιότερα τους ΚΑΠ. Θεωρώ κορυφαίο θέμα το θέμα που θα
συζητήσουμε αύριο για τους ΚΑΠ.
Το χρωστάμε στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, το χρωστάμε
στην ελληνική επαρχία που σβήνει και αν δεν τη βοηθήσουμε,
να δω τί θα κάνουμε αν μαζευτούμε όλοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.
Σε αυτό το συνέδριο θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα όσα
ενωμένοι πετύχαμε τα προηγούμενα τρία χρόνια ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ,
αλλά και να αναδείξουμε όλα όσα μας ενοχλούν,
όλα όσα μας κρατάνε πίσω, όλα όσα μας οφείλονται!

Όλα αυτά θα τα αναδείξουμε και θα τα προβάλλουμε,
γιατί η δική μας προτεραιότητα αποτυπώνεται στο μήνυμα πίσω μου.
Είναι το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου μας.
Ο στόχος μας είναι μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση,
γιατί η ισχυρή αυτοδιοίκηση αποτελεί προϋπόθεση για μια καλύτερη
Ελλάδα.

Αξιότιμοι Σύνεδροι,

Από την αρχή της θητείας μας ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ, δώσαμε βάρος
σε τρεις βασικές προτεραιότητες.
Η πρώτη, να είμαστε διαρκώς δίπλα στους Δήμους.
Η δεύτερη, να διασφαλίσουμε την ενότητα της Αυτοδιοίκησης.
Και η τρίτη, να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και
αποτελεσματικοί με τις πράξεις μας.
Πιστεύω πραγματικά ότι στο διάστημα αυτό καταφέραμε να ανταποκριθούμε και στις
τρεις αυτές προτεραιότητες.
Δεσμευτήκαμε να είμαστε διαρκώς στο πλευρό των Δήμων και του αιρετού μας
προσωπικού.
Και το πετύχαμε.
Τα τρία αυτά χρόνια σας ενημερώναμε διαρκώς και με κάθε τρόπο για όλα όσα μας
αφορούν ως θεσμό.
Μεταφέραμε με διαρκείς παρεμβάσεις τα αιτήματα σας στο Κεντρικό Κράτος, μικρά
και μεγάλα.
Όλοι γνωρίζετε πως τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ο
Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της ΚΕΔΕ, ήμασταν σε διαρκή επαφή μαζί
σας. Πάντα προτεραιότητά μου ήταν να μιλήσω με όλους τους συναδέλφους.
Έως το βράδυ να μην έχω αφήσει καμία αναπάντητη κλήση και μήνυμα.

Κανείς επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως αντιμετωπίσαμε όλους τους
Δήμους ισότιμα, χωρίς διαχωρισμούς.
Θέλω να τονίσω πως είναι προς τιμήν όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο
Διοικητικό μας Συμβούλιο,
το γεγονός ότι καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να λειτουργήσουμε ενωτικά,
χωρίς ακραίες συμπεριφορές, βασικά χωρίς τοξικότητα.
Μακάρι τη δική μας πολιτική συμπεριφορά, να την είχε υιοθετήσει και το υπόλοιπο
πολιτικό προσωπικό της Πατρίδας. Γιατί η μεγάλη δύναμη της αυτοδιοίκησης
διαχρονικά, είναι η ενότητά της.
Ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ, δώσαμε βάρος στην ουσία κι όχι στην άσκοπη και χωρίς
πραγματικό περιεχόμενο επικοινωνία.
Λειτουργήσαμε με διαφάνεια και μέτρο. Σεβαστήκαμε τα χρήματα που
μας εμπιστεύθηκαν οι φορολογούμενοι και το Κράτος.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της διαχείρισής μας θα έρθουν σε
γνώση σας,
σε ειδική συνεδρία του Εποπτικού μας Συμβουλίου αύριο Τρίτη.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι .

Την τριετία που μας πέρασε πετύχαμε πολλά.
Όχι όλα όσα στοχεύσαμε, αλλά πολλά από αυτά.

Όσον αφορά στα οικονομικά των Δήμων και τη χρηματοδότησή μας…
Δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, αλλά με σοβαρότητα και χρηστή διαχείριση,
καταφέραμε να μείνουμε όρθιοι.
Μετά από μια δεκαετία κατακόρυφης μείωσης των πόρων προς την
αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ,
βλέπουμε να συντελείται σταδιακά μια σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση
αυτή.
Την τριετία 2020-2022 οι πόροι μας
που αποτελούνται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών, καθώς
και λοιπές επιχορηγήσεις
ανήλθαν στα 6,95 δις ευρώ, αυξημένοι κατά 31% σε σχέση με την περίοδο 20172019, που ήταν 5,3 δις ευρώ περίπου.
Επίσης εκταμιεύσαμε από το ΥΠΕΣ 1,2 δις ευρώ ως λοιπές και έκτακτες επιχορηγήσεις
για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες.
Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν ήρθαν μόνες τους.
Δεν πήγαμε γενικώς να πούμε… «Δώστε μας λεφτά».
Πήγαμε οργανωμένα, με στοιχεία, και καταφέραμε να πάρουμε όσα χρήματα εμείς οι
ίδιοι οι Δήμοι δηλώσαμε στο παρατηρητήριο, ως επιπλέον κόστος ενέργειας.

Ήδη για το 2023 ξεκινάμε με +120 εκ., αυτά που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.
Η αλήθεια είναι πως βάσει και των εξαγγελιών στο περσινό συνέδριό μας,
υπολογίζαμε περισσότερα.
Κάνουμε υπομονή και περιμένουμε…
Βλέπουμε επιτέλους τους ΚΑΠ να αυξάνουν και αισιοδοξούμε. Ελπίζουμε οι νέες
δημοτικές αρχές το 2024 να έχουν τουλάχιστον αυτά τα επιπλέον 200εκ. τα οποία
μάλιστα θα μπορούν να μοιραστούν βάσει της νέας κατανομής των ΚΑΠ, εφόσον
μεθαύριο το αποφασίσουμε.
Να δούμε όμως και τι δεν έγινε;
Η χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ έμεινε στα αζήτητα.
Με ένα επιπλέον ενεργειακό κόστος κοντά στα 100εκ.,
δεν πήραμε ακόμα κάτι.
Ορθά πήραν λεφτά διάφοροι άλλοι κλάδοι (αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες…), που
μάλιστα αύξησαν τιμές των προϊόντων τους για να αντέξουν.
Οι ΔΕΥΑ όμως ακόμη τίποτε,
παρότι καμία ΔΕΥΑ δεν αύξησε το νερό.
Ξέρω ότι εσείς το κατανοείτε.
Δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύει το ίδιο για άλλα κρίσιμα Υπουργεία.
Όμως δεν θα αντέξουμε άλλο. Σήμερα περιμένουμε καλά νέα. Γιατί πέρα από τις
καλές προθέσεις, τελικά ΟΛΟΙ ΜΑΣ κρινόμαστε από την αποτελεσματικότητα.

Τι άλλο περιμένουμε ως προς τα οικονομικά….
Ναυαγοσωστική κάλυψη. Επιπλέον 20 εκ. ευρώ ψάχνουν να βρουν τον εμπνευστή
αλλά και τον «πληρωτή» αυτής της
«ανορθογραφίας», που συνεχίζεται για 2 συνεχόμενη χρόνια και πρέπει να
τελειώσει.
Για το δις εξαμαρτείν γνωρίζουμε, για το τρις όμως… όχι!

Κόστος καθαριότητας και θέρμανσης στα σχολεία. Κάποιες δεκάδες εκ. ευρώ
κυκλοφορούν στους διαδρόμους των Υπουργείων αλλά σε εμάς ακόμη δεν έχουν
φτάσει,
μαζί με την πλατφόρμα που θα δηλώσουμε το επιπλέον κόστος θέρμανσης.
Και επειδή πλατφόρμα δε βλέπουμε, κανονίστε τουλάχιστον… να συνεχίσει να
κάνει καλό καιρό.
Δάνεια του ΤΠΔ. Με την ενέργεια ακόμη πολύ ψηλά και με την ακρίβεια να χτυπά όλους
μας, περιμένουμε τουλάχιστον κάτι χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
Το πάγωμα και για το 2023 των δόσεων για τα δάνεια των Δήμων στο
παρακαταθηκών.
Δεν κοστίζει τίποτε και θεωρώ πως το Υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον
τόσο, μας αγαπά!

Γιατί και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε συνεπείς
περισσότερο από ποτέ στα έσοδά μας, δημιουργήσαμε την πλατφόρμα για την
διόρθωση των τετραγωνικών,
φτιάξαμε τη δική μας πλατφόρμα για την είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων,
πάντα εν αναμονή της ακόμη πιο εύκολης και άμεσης πλατφόρμας του Υπ.
Οικονομικών για το 0,5%.
Ελπίζουμε η υπόσχεση για λειτουργία της έως το τέλος του χρόνου να ισχύσει, με
παράλληλη επαναφορά ευνοϊκής ρύθμισης για τις οφειλές των πολιτών μας.
Και κάτι ακόμη ως προς τα οικονομικά.
Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας φόρος που πληρώνουμε στα ξενοδοχεία και λέγεται
city tax.
Αυτή η κυβέρνηση τα πάει καλά με τα αγγλικά.
Πώς στο καλό ο συγκεκριμένος φόρος δεν μεταφράστηκε σωστά και αντί για
φόρος της πόλης έγινε φόρος που πάει στο κράτος… δεν το έχω καταλάβει!!!
Εμείς όμως συνεχίζουμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια,
να υφιστάμεθα την κίνηση, να συντηρούμε δίκτυα για όλο αυτό τον όγκο των
επισκεπτών.
Ζητάμε ξεκάθαρα τον φόρο διαμονής από ξενοδοχεία και
AirBnb στους Δήμους!
Παρακρατηθέντα: Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε. Είναι λεφτά των
δήμων και δεν τα απεμπολούμε.
Πάμε ξανά σε κάτι αισιόδοξο.
Εκεί που αναμφισβήτητα έγινε δουλειά, είναι στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Με
τη σταθερή διεκδίκηση, τις δημιουργικές προτάσεις και την υπεύθυνη στάση της ΚΕΔΕ,
σήμερα οι Δήμοι έχουν στη διάθεσή τους σημαντικότατους πόρους. Περισσότερους
από ποτέ.
Δεν έχουμε ξαναδεί τόσα χρήματα σε προγράμματα, και αυτό οφείλουμε να το
παραδεχτούμε.
Τρίτσης, παλιό και νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο.
Το Αντώνης Τρίτσης, με τα προβλήματα και τι καθυστερήσεις του, πλέον τρέχει,

οι συνολικές δημοπρατήσεις μέχρι σήμερα αγγίζουν τα 2 δις, ενώ περίπου 800
εκατομμύρια αφορούν συμβασιοποιημένα έργα.
Τα 3,45 δις ευρώ δεν έγιναν δυστυχώς 4,1 όπως είχε εξαγγελθεί πέρυσι στο
συνέδριό μας. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Πλέον, κάτω από το 50% του πλαφόν τους
είναι μόλις 42 Δήμοι, και μάλιστα από αυτούς, 7 βρέθηκαν εκεί γιατί μετέφεραν
έργα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενώ άλλοι 18 είναι άνω του 45%. Δεν είναι άσχημα.
Να προχωρήσουμε λοιπόν άμεσα σε νέες εντάξεις με όσα χρήματα μένουν,
δίκαια, σεβόμενοι ΠΑΝΤΑ τις προτεραιότητες των Δήμων.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Ακούμε για στόχους και
αυστηρά χρονοδιαγράμματα,
αλλά στην πράξη βλέπουμε αυτά να ισχύουν μόνο ως προς τις υποχρεώσεις
μας.
Τρέχαμε την άνοιξη να κατεβάσουμε προτάσεις για τα smart cities, οι πρώτες εντάξεις
όμως βγήκαν… προχθές.
Τρέχαμε μέσα στον 15Αύγουστο, αδικαιολόγητα και αψυχολόγητα να κατεβάσουμε
προτάσεις για την οδική ασφάλεια, τώρα όμως ακούγεται πως υπάρχουν και
δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο ένταξης των έργων…
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι….
Οι δρόμοι στις πόλεις και τα χωριά μας έχουν διαλυθεί και είναι επικίνδυνοι από τα
συνεχή σκαψίματα,
λόγω και μίας νομοθεσίας που ευνοεί αυτούς που σκάβουν και όχι αυτούς
που… σκάβονται!
Αν είναι να μείνουν Δήμοι εκτός του προγράμματος,
να αλλάξουμε τακτική και να μην αφήσουμε κανέναν πλέον να ξανασκάψει!!!
Όμως με άλλα περίπου 130εκ. μπορούν να ενταχθούν όλοι, Δήμοι και Περιφέρειες!
Και να θυμίσω ότι…. ακόμη και αν οι εντάξεις βγουν αύριο, οριακά θα
προλάβουμε να υλοποιήσουμε τα έργα έως τις εκλογές. Εκτός κι αν αυτό,
κάποιους δεν τους ενδιαφέρει…. Και θυμηθείτε το.
Στο τέλος θα δείτε πως οι Δήμοι θα σώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα ώριμα έργα
του Τρίτση, που δεν έχουν ενταχθεί.

Αντί λοιπόν να παιδευόμαστε, ας το κάνουμε μία ώρα νωρίτερα.
Να ξεκινήσουμε άμεση την κουβέντα για τη μεταφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης όλων
των έργων που δεν θα χωρέσουν στον Τρίτση και συνάδουν με τον σχεδιασμό του
Ταμείου.
Γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο….
οι προσκλήσεις τελικά να βγαίνουν τελευταία ώρα,
το ανάθεμα όμως να πέφτει στους «κακούς Δήμους» που δεν τα υλοποιούν
έγκαιρα.
Πολύ σημαντική εξέλιξη είναι και ο ρόλο μας στο νέο ΕΣΠΑ. Πλέον από τη φάση
του σχεδιασμού, οι Δήμοι είναι εκεί, συμμετέχουν και εκφέρουν γνώμη μέσω των
υποχρεωτικών ΠΕΑΣ.
Δυστυχώς κάποιες Περιφέρειες ακόμη δεν τις έχουν ενεργοποιήσει.
Στο πλαίσιο της πολύ καλής συνεργασίας με την ΕΝΠΕ, περιμένουμε
άμεσα τις σχετικές προσκλήσεις.
Για όλα τα υπόλοιπα έργα,
τα σημαντικότατα έργα του Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις έξυπνες πόλεις ύψους
320 εκ. ευρώ,
την αναβάθμιση των ΚΕΠ, την
ψηφιοποίηση των ΔΕΥΑ,
το χρήσιμο αλλά εξαιρετικά απαιτητικό Ηλέκτρα, το Πράσινο
ταμείο και όλα τα άλλα εργαλεία,
από αύριο έχουμε σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις.

Φυσικά ο αντίλογος είναι… «με ποιους θα τα τρέξουμε όλα αυτά τα έργα»…
Δεν έχουμε προσωπικό, αλλά και αυτό το λίγο προσωπικό που είχαμε, ειδικά σε
περιφερειακούς Δήμους,
μέσω της πολύ κακής για εμάς κινητικότητας,
έφυγε σε αναζήτηση ευκολότερης δημοσιοϋπαλληλικής στέγης.

Και εδώ όμως το παλέψαμε.
Πετύχαμε αρχικά την απαίτηση σύμφωνης γνώμης για τους μηχανικούς και
μετέπειτα, ομολογουμένως αρκετά αργά, και για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις
των υπαλλήλων μας.
Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων μετά από
χρόνια.
Ξεκινήσαμε δειλά το 2020 με 583 προσλήψεις, κι αναμένουμε το
2023 άλλους 2.120 υπαλλήλους.
Ο αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες είναι μικρός, αλλά τουλάχιστον κι εδώ γίνεται μια
αρχή.
Πετύχαμε επίσης να κινηθεί επιτέλους η διαδικασία για να δημιουργήσουμε αλλά και να
στελεχώσουμε Δημοτικές Αστυνομίες με επιπλέον 1.214 θέσεις, πάγιο αίτημα της
Αυτοδιοίκησης εδώ και χρόνια.
Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και σύντομα οι διαδικασίες ξεκινούν.
Καταλαβαίνουμε ότι με αυτή την πρωτοφανή κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια,
εύλογα προτάχθηκαν θέσεις στην υγεία και την παιδεία.

Τώρα όμως είναι η ώρα μας.
Δεν λύνονται τα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών μας από άδειες
καρέκλες και γραφεία.
Και δύο τελευταία θέματα προσωπικού.
Από το Υπ. Εργασίας ακούμε πως το 2023 δεν θα υπάρξει νέος κύκλος κοινωφελούς
εργασίας.
Τα προγράμματα αυτά όμως ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, και για εμάς αλλά
και για τους εργαζόμενους.
Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές χωρίς εποχικό προσωπικό. Πρέπει άμεσα να
αναζητηθούν λύσεις.
Τέλος, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Δεν θέλω να λαϊκίσω, δεν το συνηθίζω.
Δεν μιλάμε για εργαζόμενους μερικών μηνών αλλά για έμπειρους εργαζόμενους,
με συμβάσεις έως και 20 χρόνια. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης,
ωστόσο η απόφαση του ΣΤΕ δεν πλήττει μόνο τις ζωές αυτών των ανθρώπων
αλλά και τις υπηρεσίες μας,
υπηρεσίες που ειδικά μέσα στην πανδημία έδειξαν τί αξίζουν.
Ζητάμε κάτι που και εσείς Υπουργέ θεωρώ ότι πιστεύετε.
Να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι του ΒσΣ να μείνουν στις
θέσεις τους.

Εκεί που επίσης απαιτούνται άμεσες ενέργειες, είναι στον τομέα… της ενέργειας,
τον πλέον προβληματικό τομέα των ημερών μας.

Ως προς το οικονομικό σκέλος τα είπαμε νωρίτερα.
Με τις αναγκαίες οικονομικές βοήθειες που πήραμε και θα πάρουμε,
θεωρώ πως αυτός ο χειμώνας θα βγει κάπως…
Αλλά αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, και ο επόμενος δεν θα διαφέρει.
Ζητάμε:

 Να δοθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να δημιουργήσουμε δικά
μας φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα

 Να δοθεί χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης για να καλύψουμε
τουλάχιστον την ίδια συμμετοχή σε έναν πιθανό τραπεζικό δανεισμό

 Να δημιουργηθεί μία τραπεζική διαδικασία εξπρές για να τρέξουμε αυτά
μας τα σχέδια

 Να υπογραφεί (επιτέλους) η ΚΥΑ που θα δώσει τη δυνατότητα τους
Δήμους που δεν διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα, να πάρουν δάνεια
για έργα εξοικονόμησης ενέργειας
Αυτά πρέπει να συζητάμε και όχι το αν θα σβήσουμε τα λαμπάκια τα
Χριστούγεννα ή τα σιντριβάνια, για να πετύχουμε εξοικονόμηση 10%.

Μια σημαντική εξέλιξη που θα αναλυθεί και αύριο είναι η ωρίμανση μια πλατφόρμας
που θα μας λύσει τα χέρια σε σχέση με τις αυθαιρεσίες κάποιων παρόχων
ενέργειας.
Σε συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΥΠΕΝ και την ΡΑΕ, έχει
ολοκληρωθεί σχεδόν το 50% της πλατφόρμας που θα μας επιτρέπει να
διασταυρώνουμε online
πόσα χρήματα μας αποδίδουν οι πάροχοι αλλά και τί δημοτικά τέλη
χρεώνουν στους δημότες μας!
Και οφείλουμε να συμφωνήσουμε πως αυτή η εφαρμογή θα μας λύσει τα χέρια
και θα βελτιώσει τις χρηματοροές μας.
ον
Οφείλουμε βέβαια να συμφωνήσουμε και σε κάτι ακόμη: 1 Πως κακώς
το 1/3 των Δήμων δεν έχει ακόμη ορίσει υπευθύνους ενεργειακών
υποδομών και
2

ον

Πως οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην εθνική προσπάθεια

για εξοικονόμηση ενέργειας,
όχι για τα penalties και τα bonus,
αλλά γιατί αυτό επιβάλει μια σοβαρή αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης ενεργειακής
κρίσης,
από μία σοβαρή αυτοδιοίκηση.
Στις σοβαρές εθνικές προσπάθειες, μόνον τέτοιες προσεγγίσεις χωράνε.

Σοβαρή εθνική προσπάθεια είναι και αυτή που οφείλουμε να αναλάβουμε όλη για την
ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, που ακόμη κινείται στο πολύ κακό 20%.
Και εδώ όμως ζούμε έναν παραλογισμό.
Θα τον έβαζα στο top 3, μαζί με τα αδέσποτα και τους ναυαγοσώστες.
Το κράτος έχει τον κεντρικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, το κράτος έχει
αλλάξει τα τελευταία 12 χρόνια τουλάχιστον 3 φορές ουσιωδώς θέσεις και
απόψεις για την διαχείριση των απορριμμάτων, τις μονάδες επεξεργασίας, την
καύση,
Το κράτος με τις εκχωρήσεις που έκανε, είχε την ευθύνη να τρέξει τις
προσκλήσεις για μονάδες επεξεργασίας, πράσινα σημεία και διαλογή στην
πηγή,
με τα τελευταία να μην έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της
χώρας…
Και ενώ το κράτος έκανε ή δεν έκανε όλα αυτά….
οι Δήμοι και οι πολίτες φταίνε που δεν κάνουν σωστή ανακύκλωση
και καλούνται να πληρώσουν το τέλος ταφής!

Ναι, καταλαβαίνουμε πως το τέλος ταφής μπήκε ως προαπαιτούμενο για το ταμείο
ανάκαμψης.
Ε ας το πληρώσουν αυτοί που φταίνε,
και σε αυτούς σίγουρα δεν είναι οι Δήμοι και οι πολίτες τους!

Και επειδή ο καιρός περνά, περιμένουμε άμεσα τουλάχιστον μία
δέσμευση
για έναν απολογιστικό τρόπο υπολογισμού του μέσα στο
2023,
έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε περισσότερο.
Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι δεν εισακουστούμε, θα εφαρμόσουμε την ήδη ειλημμένη
απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του.

Κλείνοντας, να δούμε όμως και κάτι που μας πονά και στο οποίο δυστυχώς δεν
έγινε σχεδόν τίποτε;
Το θέμα της καταστατικής μας θέσης.

Βρισκόμαστε στη Θεσσαλία, στον κάμπο, και θα το πω όπως το αισθάνομαι,
όπως το αισθανόμαστε μάλλον οι περισσότεροι εδώ μέσα…
Νοιώθαμε και συνεχίζουμε να νοιώθουμε ως η τελευταία τρύπα του ζουρνά στη
Δημόσια Διοίκηση.
Δύο χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε μια… αόρατη δύναμη,
πως δεν μπορεί να φταίει ο Δήμαρχος
που το «φανταστικό» ΠΔ για τους ναυαγοσώστες δεν μπορεί να εφαρμοστεί,
ελλείψει ικανού αριθμού ναυαγοσωστών.
Και όμως εμείς τρέχουμε δύο χρόνια τώρα στους εισαγγελείς
κατηγορούμενοι ακόμη και για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,
εμείς αγωνιούμε για να διαγραφούν τα πρόστιμα που μπήκαν.

Εμείς τρέχουμε για το εξωφρενικό -σε σχέση με τις ευθύνες μας- νομοσχέδιο
για τα ζώα συντροφιάς.
Όχι, δεν μπορεί να φταίει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος για κάθε αδέσποτο
δάγκωμα!
Μερικές φορές ειλικρινά νοιώθουμε πως οι κυβερνήσεις ΔΕΝ μας
καταλαβαίνουν!
Όμως ΤΩΡΑ πρέπει να μας καταλάβετε.

Και δεν το ζητάμε από μία κυβέρνηση που είναι αδιάφορη. Τουναντίον το ζητάμε από
μία κυβέρνηση που πιστεύουμε πως νοιάζεται για την Αυτοδιοίκηση,
μία κυβέρνηση που στην αίθουσα αυτή έχει πολλούς φίλους.

Και κάτι ακόμη.
Κάθε μέρα υπογράφουμε δεκάδες αποφάσεις, αναλαμβάνουμε ευθύνες,
ρισκάρουμε…
για να πάρουμε τελικά… μισθούς πολλές φορές μικρότερους από αυτούς των
διευθυντών μας!
Δεν είναι ντροπή ούτε πρόκληση να ζητήσουμε επιτέλους καλύτερες
απολαβές, αντίστοιχες με τις ευθύνες που καθημερινά επιφορτιζόμαστε.
Αγαπητοί Υπουργοί,
το κάνω σχεδόν ως εξομολόγηση….
Αν συνεχίζουμε να θεωρούμε Δημάρχους και Δημοτικές αρχές, ως κατώτερο
πολιτικό προσωπικό,
αν συνεχίζουμε να τους αφήνουμε εκτεθειμένους και ανυπεράσπιστους στον κάθε
δικομανή ή… δαγκωμανή, σύντομα κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν θα ασχολείται
με την Αυτοδιοίκηση.

Όμως είναι έρωτας η Αυτοδιοίκηση, έστω και αν τον πληρώνουμε λίγο παραπάνω!
Και είναι υπέροχο να πείσουμε νέα παιδιά να ασχοληθούνε μαζί της,
να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας, τη μαγεία του να μπορούν να αλλάξουν την
τύχη των περιοχών τους.
Με αυτές τις συνθήκες, δεν βλέπω να τους πείθουμε…

Ζητάμε:

 Την επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των αιρετών στα Δημοτικά
Συμβούλια, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 Επιτέλους τη διόρθωση της μισθολογικής μας θέσης
 Την επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας, ώστε οι Δήμαρχοι να δικάζονται σε
πρώτο βαθμό από το Εφετείο.

 Την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη Νομιμότητας και την
λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

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

 Την εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που καταθέσαμε, με την οποία
αξιολογούμε και κατηγοριοποιούμε μια προς μια, τις 900 περίπου
αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι
Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, θεώρησα όμως απαραίτητο, να κάνω
μια εκτενή αναφορά τόσο στα όσα πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα,
όσο κυρίως και σε όσα ακόμη εκκρεμούν.
Και δεν αναφέρθηκα σε ζητήματα που πετύχαμε και πλέον θεωρούμε
δεδομένα,
όμως όταν τέθηκαν σε συζήτηση, δεν ήταν ούτε αυτονόητα ούτε εύκολα…
Όπως το νέο εκλογικό νόμο που θα μας απαλλάξει από αυτό το βάσανο της…
γενετικά τροποιημένης απλής αναλογικής των δύο γύρων,
ή τον 4782, το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, που μας έδωσε πίσω την
απαραίτητη ευελιξία για να κινούμαστε πιο γρήγορα και να λύνουμε ζητήματα
των περιοχών μας.
Κανένα από τα δύο παραπάνω ζητήματα δεν λύθηκαν μόνα τους.
Πιστεύω πολύ στην Αυτοδιοίκηση αλλά και στη διάθεση της ηγεσίας του ΥΠΕΣ να
δίνει λύσεις,
έστω κι αν κάποιες φορές διαφωνούμε.
Και είμαι βέβαιος πως η παρουσία σήμερα στο Συνέδριο μας των δύο υπουργών
μας, του κ. Βορίδη και του κ.
Πέτσα,
θα συμβάλλει στο να ξεκαθαριστούν όλα όσα μας απασχολούν.

Δεν το ζητάει απλώς η Κεντρική Ένωση των Δήμων της χώρας,
το ζητάει η δυνατή Αυτοδιοίκηση της χώρας
σε αυτό το ίσως… μαζικότερο συνέδριο των τελευταίων ετών,
το απαιτεί μια σύγχρονη Ελλάδα που επιζητά άμεσες λύσεις για να φύγει
μπροστά!
Γιατί η δύναμη της Αυτοδιοίκησης είμαστε όλοι εμείς, είναι η ενότητά
μας, είναι η αγάπη μας στο θεσμό που υπηρετούμε.
Θέλουμε το φετινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα
δημιουργική πορεία που θα καταστήσει την Αυτοδιοίκηση ακόμη πιο ισχυρή,
όχι μόνο στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του
Κράτους μας.
ΓΙΑΤΊ ΙΣΧΥΡΉ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Σας ευχαριστώ

