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Αζήλα 18/4/2016 

 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Η πξόηαζε ΚΕΔΕ γηα κείσζε ησλ δεκνηηθώλ θόξσλ θαη ηειώλ  

ζηα ΑΕΙ/ΣΕΙ: 

Σα  Δεκνηηθά πκβνύιηα λα απνθαζίδνπλ γηα κείσζε ή όρη ησλ 

δεκνηηθώλ θόξσλ θαη ηειώλ κε  αλώηαην πιαθόλ 20% θαη 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ηηο απώιεηεο ησλ δήκσλ  

Η πξόηαζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα 

πηνζέηεζε ξύζκηζεο εθ κέξνπο ησλ δήκσλ, ε νπνία ζα πξνβιέπεη 

κείσζε ή απαιιαγή ησλ ΑΕΙ /ΣΕΙ  ηεο ρώξαο από ηνπο δεκνηηθνύο 

θόξνπο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε, δεδομένος όηι η δημοζιονομική ηοςρ 

καηάζηαζη έσει πεπιέλθει πλέον ζε οπιακό ζημείο λόγω ηηρ ζςνεσόμενηρ 

ςποσπημαηοδόηηζηρ ηοςρ, ζπδεηήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.. ηεο 

ΚΕΔΕ. 

Ο ππόεδπορ ηηρ ΚΔΓΔ, Γήμαπσορ Αμαποςζίος Γηώξγνο Παηνύιεο 

ενημέπωζε ηο Γ.Σ. όηι ζε ππόζθαηη ζςνάνηηζη με ηην αναπληπώηπια 

ςποςπγό Παιδείαρ Α. Αλαγλσζηνπνύινπ, είσε πποηαθεί εκ μέποςρ ηηρ, να 

ςπάπξει πύθμιζη για απαλλαγή ηων ΑΔΙ/ΤΔΙ από ηοςρ δημοηικούρ θόποςρ και 

ηα δημοηικά ηέλη, ή μείωζή ηοςρ, όπωρ ανηίζηοισα έσει ήδη γίνει με ηη ΓΔΗ - η 

οποία πποβλέπει αποπληπωμή σπεών ζε 36 δόζειρ και 20% μείωζη ηων 

ηιμολογίων.  

Με επιζηολή ηηρ κ. Αναγνωζηοπούλος πος ακολούθηζε ηηρ ζςνάνηηζηρ 

πποζδιοπίζηηκε ηο ποζοζηό ηηρ μείωζηρ ζηο 50%. Μάλιζηα η ςποςπγόρ 

διαβεβαίωζε ηον ππόεδπο ηηρ ΚΔΓΔ όηι εθεξήρ οι ςποσπεώζειρ ηων ΑΔΙ/ΤΔΙ 
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ππορ ηοςρ δήμοςρ θα πληπώνονηαι ζηην ώπα ηοςρ απεςθείαρ από ηο 

ςποςπγείο Παιδείαρ. 

«Βεβαίωρ ωρ Αςηοδιοίκηζη δεν μποπούμε να μείνοςμε αδιάθοποι μπποζηά ζε 

ένα εθνικό θέμα, όπωρ είναι αςηό ηηρ Παιδείαρ, ηόνιζε ο ππόεδπορ ηηρ ΚΔΓΔ. 

Όμωρ αςηό πος δεν μποπούμε ζε καμία πεπίπηωζη να κάνοςμε είναι να 

επωμιζηούμε μονομεπώρ όλο αςηό ηο βάπορ, διόηι και η δημοζιονομική 

καηάζηαζη ηων δήμων βπίζκεηαι επίζηρ ζε οπιακό επίπεδο. Η μείωζη ηων 

δημοηικών θόπων και ηελών καηά 50% θα ζςνεπάγεηαι ζημανηικό έλλειμμα 

ζηα ηαμεία ηων ανηαποδοηικών ςπηπεζιών ηων  δήμων. Έλλειμμα, ηο οποίο 

ζηην ππαγμαηικόηηηα θα ππέπει να ηο μεηακςλήζοςμε ζηοςρ  πολίηερ. Γι’ αςηό 

θεωπώ όηι η όποια μείωζη θα ππέπει να πληποί ηιρ εξήρ πποϋποθέζειρ: 

Ππώηον, να κςμανθεί  ζε  πολύ πιο μικπό ποζοζηό και δεύηεπον, να ςπάπξει 

ανηαποδοηικόηηηα εκ μέποςρ ηων ΑΔΙ/ΤΔΙ επωθελή για ηοςρ δήμοςρ και ηιρ 

ηοπικέρ κοινωνίερ, αλλά και ζςμθωνία για έκπηωζη ηων κοινωθελών 

ηιμολογίων ηων δήμων από ηη ΓΔΗ».  

Καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηονίζηηκε από όλα ηα μέλη ηος Γ.Σ. όηι μια 

ηέηοια πύθμιζη, θα πλήξει ηα έζοδα ηων δήμων, πος ζε μια πεπίοδο βαθιάρ 

κπίζηρ πποζπαθούν να κπαηήζοςν ηιρ πόλειρ ηοςρ όπθιερ και ζε κανονική 

λειηοςπγία ενώ ζηην ππαγμαηικόηηηα θα μεηακςλήζει ηο κόζηορ αςηών ηων 

ανηαποδοηικών ςπηπεζιών ζηοςρ ίδιοςρ ηοςρ πολίηερ, πος ήδη καλούνηαι να 

πληπώζοςν δςζβάζηασηα θοπολογικά βάπη. 

Δπίζηρ ςπογπαμμίζηηκε η ανάγκη να ςπάπξει ιζοζκελιζμόρ ηων απωλειών 

πος θα έσοςν οι δήμοι με πςθμίζειρ κοινωνικήρ ανηαποδοηικόηηηαρ καθώρ 

επίζηρ όηι η οποιαδήποηε μείωζη να ιζσύζει από ηο επόμενο έηορ, δεδομένος 

όηι δεν μποπεί μεζούνηορ ηος οικονομικού έηοςρ να αποθαζιζηούν μειώζειρ, 

πος θα δημιοςπγήζοςν ελλείμμαηα ζηοςρ πποϋπολογιζμούρ ηων δήμων. 

Το Γ.Σ. ηηρ ΚΔΓΔ καηέληξε ζηα εξήρ: 

 Σν Δεκνηηθό πκβνύιην θάζε Δήκνπ πνπ θηινμελεί αλώηαην 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα λα απνθαζίζεη γηα ηε κείσζε ή όρη ησλ 

δεκνηηθώλ ηειώλ. 
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 Η κείσζε απηή λα γίλεη κε νξηζκέλν αλώηαην πιαθόλ, 20%. 

 Να πξνβιεθζεί αλαπιήξσζε ησλ απσιεηώλ κε ζπκςεθηζκό  

ππεξεζηώλ από ην ίδην ην ΑΕΙ/ΣΕΙ πξνο ηνπο νηθείνπο δήκνπο. 

 Να ππάξμεη ξύζκηζε γηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πξνο ηνπο δήκνπο 

κε ηελ εθαξκνγή από ηε ΔΕΗ θνηλσληθνύ ηηκνινγίνπ γηα ηα 

ζρνιεία, ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο, ηηο ΔΕΤΑ θ.ιπ. 

 Η εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ λα γίλεη από ην 2017. 

 

 

 

 


