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ΚΕΔΕ – Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) – Μια νέα σελίδα για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε 

Μεταναστευτικό, ΕΣΠΑ, Αρμοδιότητες 

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Πρόεδρος και ο  Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΕΕΤΑΑ Ηλίας Γιάτσιος και Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα. 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, τηρώντας τη 

δέσμευσή του, οργάνωσε χθες Τρίτη, την πρώτη σύσκεψη εργασίας με 

τους Προέδρους των 13 ΠΕΔ. Η σύσκεψη αυτή είχε πρωταρχικό σκοπό την 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά στην στενή συνεργασία ΠΕΔ και 

ΚΕΔΕ και συμφωνήθηκε να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

συγκεκριμένη θεματολογία.  

Προεδρείο της ΚΕΔΕ και Πρόεδροι ΠΕΔ συμφώνησαν να συναντιούνται 

πριν από κάθε Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με συγκεκριμένη ατζέντα 

θεμάτων. 

Στη σύσκεψη αυτή παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ηλίας 

Γιάτσιος και ο  Διευθύνων Σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ενημέρωσε τους 

Προέδρους των ΠΕΔ για τρέχοντα και κρίσιμα θέματα της Αυτοδιοίκησης 



δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ΕΣΠΑ, στο μεταναστευτικό, στο διάλογο 

που ξεκινά με το υπουργείο Εσωτερικών για την ανακατανομή των 

αρμοδιοτήτων. 

Το καλωσόρισμα και οι θέσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τους 

Προέδρους των ΠΕΔ 

Σίγουρα θα βρισκόμαστε πιο συχνά! Εφόσον και εσείς το επιθυμείτε. Το 

Προεδρείο της ΚΕΔΕ θέλει να ακούει τον παλμό της Ελλάδας όπως τον ζείτε 

εσείς οι Πρόεδροι των ΠΕΔ. 

Θέλω να τονίσω ότι το 2020 θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

Θα αναφερθώ σε 4 άξονες: 

Πρώτος και πάρα πολύ σημαντικός: Ξεκίνησε ήδη μια κουβέντα με τον 

Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο για τις αρμοδιότητες. Στο 

προηγούμενο συμβούλιο αποφασίσαμε για τους υπηρεσιακούς παράγοντες 

που θα συμμετέχουν στην επιτροπή του ΥΠΕΣ, ενώ σε δεύτερη φάση η 

κουβέντα θα μεταφερθεί σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. 

Η μεταρρύθμιση ξεκινάει. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η 

αυτοδιοίκηση «αύριο», ποιος ο δικός μας ρόλος σε σχέση με τον δεύτερο 

βαθμό, σχέση που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υποτέλειας αλλά 

συνεργασίας. Πρέπει να σκεφτούμε και να έχουμε θέσεις ακόμη και για πιο 

τολμηρά θέματα, τα οποία στο εξωτερικό είναι ήδη λυμένα και αποτελούν 

αντικείμενο των Δήμων. 

Για το λόγο αυτό λοιπόν, θεωρώντας το θέμα των αρμοδιοτήτων ως μείζον και 

παρόλο που έχουμε τις απόψεις μας για τον Εκλογικό Νόμο, προτιμώ να μην 

ανοίξουμε τώρα θέμα εκλογικού νόμου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες στον 

τύπο, αλλά οι αρμοδιότητες είναι ένα φλέγον και άμεσο θέμα. Ο εκλογικός 

νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να πάει πιο πίσω. 

Σημασία έχει να δουλέψουμε όλοι με ζήλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

θέλουμε και όχι αυτή που έχουμε καταντήσει να έχουμε. 

Δεύτερος, το Προσφυγικό: Μέχρι σήμερα υπήρξε ένα σχέδιο από την 

Κυβέρνηση, χωρίς να συμμετέχουμε σε αυτό. 



Έγινε παρόλα αυτά μια ενημερωτική συνάντηση με τους περιφερειάρχες, 

χωρίς και πάλι να συμμετέχουν σε αυτοί Δήμαρχοι. Φτάσαμε τελικά πριν δύο 

εβδομάδες, όπου απλώς ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις. 

Η δε δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη «δεν διοικούν οι Δήμαρχοι την 

Ελλάδα» δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Ναι, δεν διοικούμε εμείς τη χώρα, 

ζούμε, κυκλοφορούμε όμως και έχουμε την ευθύνη των κοινωνιών μας, 

τις οποίες οφείλουμε να ενημερώσουμε και στις οποίες λογοδοτούμε. 

Βρέθηκα, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, με τον Υπουργό Μετανάστευσης 

και Ασύλου κ. Μηταράκη. Και του είπα ότι «πρέπει να βάλουμε πλάτη». Η 

Κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τη φύλαξη των συνόρων, πρέπει άμεσα να 

ξεκινήσει τη διαδικασία του ασύλου και όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας 

να μείνουν, και οι υπόλοιποι να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Αλλά αυτό είναι 

το μακροπρόθεσμο. Το άμεσο είναι τι λέμε στους Δημάρχους των νησιών 

που έχουν να διαχειριστούν πληθυσμούς πολλαπλάσιους από τους 

πληθυσμούς των νησιών τους. Πρέπει να βοηθήσουμε. Αφού 

φροντίσουμε να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι μόνο θέμα 

ανθρωπισμού για τους ίδιους τους μετανάστες αλλά και θέμα αλληλεγγύης 

στους Δημάρχους και κατοίκους των νησιών. 

Τρίτος άξονας: Νέο ΕΣΠΑ 

Έγινε μια ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην 

οποία όμως ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης δεν κλήθηκε να εκφέρει γνώμη. 

Όταν μιλάμε για το νέο ΕΣΠΑ η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι εκεί! 

Αρκετά! Στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ πρέπει να είμαστε παρόντες.  

Θεώρησα αστοχία αν όχι απρέπεια ότι το Υπ. Ανάπτυξης δεν μας 

κάλεσε να πούμε τις απόψεις μας. Εμείς κάνουμε ξεκάθαρο προς όλους: 

Στο νέο ΕΣΠΑ οι Δήμοι πρέπει να έχει άμεσο ρόλο! 

Δεν μπορούμε να παρακαλάμε για πράγματα που μας ανήκουν. Και αν 

δεν ξέρουμε εμείς τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της κάθε 

κοινωνίας, ποιος τις ξέρει; 

Πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα του ΕΣΠΑ για την άμεση εμπλοκή μας. Είτε 

μέσα από τη δομή του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε μέσω του Υπουργείου 



Ανάπτυξης αλλά με ξεκάθαρη θέση που θα αφορά στον πρώτο βαθμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τέταρτος άξονας ο εκλογικός νόμος: Αλλά όπως σας τόνισα και στην αρχή, 

πιστεύω ότι ο εκλογικός νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να 

περιμένει αφού πρωτίστως λήξουμε το θέμα με την ανακατανομή των 

αρμοδιοτήτων. 

 

 

 

 



 


