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Θέμα : Προϋπολογισμός 2016 και Οικονομικά Δήμων 
 
 
 
 

Αξιότιμε Βουλευτή,  
 
Το ερχόμενο Σάββατο πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στην 

Ολομέλεια του Εθνικού Κοινοβουλίου, ο Προϋπολογισμός για το 2016. 
 
Στον Προϋπολογισμό αυτό, δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά, 

αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση της Κεντρικής Εξουσίας να 
συνεχιστεί η ίδια πολιτική που ακολουθείται με συνέπεια , ανεξαρτήτως 
Κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική του «οικονομικού 
στραγγαλισμού» των Δήμων.  Είναι μια πολιτική που οδηγεί στη θεσμική 
, οικονομική και λειτουργική μας απαξίωση,  στην υποβάθμιση των 
δημοτικών υπηρεσιών και λειτουργιών μας, στην υποβάθμιση της 
καθημερινότητας των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών. 

 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. με το ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής της 
Συνέλευσης της 1ης Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ άλλων : 

 
 ζήτησε να μπει τέλος στην πολιτική της διαρκούς μείωσης της 

κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, που ξεπερνά τα 
τελευταία χρόνια το 60% 



 2 

 κατήγγειλε την πολιτική της συστηματικής αφαίρεσης 
θεσμοθετημένων πόρων από τους Δήμους με πρόσφατες 
νομοθετικές ρυθμίσεις 

 τάχθηκε κατά της μείωσης των πόρων που αφορούν την 
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της 
επόμενης χρονιάς 

 ζήτησε τη θεσμοθέτηση της απόδοσης σε ετήσια βάση του 8,5% του 
ΑΕΠ για την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να καταστεί 
ουσιαστικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 

 επισήμανε την ανάγκη διάθεσης κονδυλίου μέσα από το ΕΣΠΑ 
ύψους 2 δις ευρώ, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για Δήμους 

 ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός νέου Εθνικού Προγράμματος τοπικής 
ανάπτυξης, όπως ο ΘΗΣΕΑΣ, μέσω του οποίου θα 
χρηματοδοτούνται έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης που δεν 
είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 

 τόνισε την αναγκαιότητα να επιτραπούν οι προσλήψεις 
προσωπικού στους τομείς των ανταποδοτικών υπηρεσιών και στις 
κοινωνικές δομές, προκειμένου να μπορέσουν την επόμενη 
χρονιά να λειτουργήσουν οι κρίσιμες υπηρεσίες των Δήμων 

 υπογράμμισε την ανάγκη να αναληφθούν ουσιαστικές 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των 
ορεινών και νησιωτικών Δήμων  

 
Με αίσθημα ευθύνης αλλά και αγωνία για το μέλλον των Δήμων και 

των τοπικών κοινωνιών μας, τις οποίες εκπροσωπείται κι εσείς στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο, θέλουμε να σας στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι πλέον η 
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

 
Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο τον οικονομικό μας στραγγαλισμό. 

Δεν θα δεχθούμε καμία περαιτέρω υποβάθμιση της λειτουργικής και 
οικονομικής μας αυτοτέλειας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει 
«λουκέτο» στους Δήμους . 

 
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών 

δυνάμεων της χώρας να σεβαστεί τη θεσμική, λειτουργική και οικονομική 
μας ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. 

 
Ζητάμε από τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, να αρθεί πάνω από τις 

όποιες κομματικές σκοπιμότητες και να στηρίξει τους Δήμους στην 
προσπάθειά τους να κρατηθούν «ζωντανοί» και χρήσιμοι στους πολίτες. 
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Η υπερψήφιση του Προϋπολογισμού του 2016, στο σκέλος που αφορά 

τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού από τον καθένα ξεχωριστά, 
θα δημιουργήσει νέα αδιέξοδα στη λειτουργία των Δήμων. Θα επιβαρύνει 
την καθημερινότητα των πολιτών. Θα οδηγήσει στο κλείσιμο κρίσιμων 
κοινωνικών δομών που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν χιλιάδες 
συμπολίτες μας που αποτέλεσαν θύματα της κρίσης. 

 
 
Ως Κ.Ε.Δ.Ε., σας ζητούμε να στηρίξετε με πράξεις, κι όχι με λόγια, τα 

δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Το οφείλετε πάνω από όλα στους 
πολίτες των τοπικών κοινωνιών που σας εξέλεξαν.  

 
Κι ως πρώτο βήμα, σας ζητούμε να καταψηφίσετε τον Προϋπολογισμό, 

στο σκέλος που αφορά τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης . 
 
 
 
 
 
 

 
Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος  
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