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Μετά τους δήμους Ιωαννίνων και Πατρέων, η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφερειακή Ένωση
Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να δώσει στοιχεία για δημοτικούς
υπαλλήλους που με βάση το Μεσοπρόθεσμο, πρέπει να απολυθούν. Πρόκειται για την ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας με 38 δήμους - μέλη, η οποία με σχεδόν ομόφωνη απόφασή της
(μόλις μία αρνητική ψήφος) δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία υπηρεσιακή
διαδικασία από την οποία θα προκύψουν στοιχεία στα αρμόδια υπουργεία για να
προωθηθούν απολύσεις προσωπικού των δήμων, με τις οποίες το όργανο διαφωνεί
κάθετα». Να σημειωθεί ότι η τρόικα φαίνεται ότι έχει βάλει στο "μάτι" τους δήμους
καθώς, όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, είχε ζητήσει να ξεκινήσουν οι απολύσεις από
τους ΟΤΑ, καθώς θεωρεί ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό.
Να προσφύγουμε
δικαστικά για το Μεσοπρόθεσμο
Παράλληλα ζητά από την ΚΕΔΕ να προσφύγει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά συνταγματικά
δικαστήρια για το Μεσοπρόθεσμο με αιχμή τα άρθρα που αφορούν το το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ: «Με το Μεσοπρόθεσμο καταργείται η αυτοτέλεια της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στραγγαλίζονται οικονομικά οι δήμοι. Κάτι το οποίο
παραβιάζει ευθέως και πολλαπλώς τόσο το ελληνικό Σύνταγμα όσο και τον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, τον οποίο έχει κυρώσει το Εθνικό Κοινοβούλιο και αποτελεί
εθνικό Δίκαιο», αναφέρει στην απόφασή της (υπήρξε μία αρνητική ψήφος). Προαναγγέλλει
δε ότι «θα προχωρήσει η ίδια σε αυτές τις προσφυγές εάν η ΚΕΔΕ δεν το πράξει».
Παράλληλα καλεί την ΚΕΔΕ στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή τηςνα αποφασίσει
«δυναμικές δράσεις, κινητοποιήσεις και κινήσεις αντίδρασης, που θα πρέπει να φτάσουν
μέχρι τις παραιτήσεις τόσο των δημάρχων όσο και των δημοτικών συμβουλίων όλης της
χώρας».
Δανιηλίδης: Καταργήστε τους μισθούς μας
Αναφορικά με τους μισθούς των αιρετών ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Νεάπολης
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, υποστήριξε ότι«οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης ποτέ δεν
συνδύασαν την προσφορά τους στα κοινά με το ύψος των αποζημιώσεων και των αμοιβών.
Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας από τις
αμοιβές των αιρετών προτείνουμε ή να μειωθούν οι αμοιβές στο ύψος της αμοιβής του
ανειδίκευτου εργάτη ή, ακόμη περισσότερο να καταργηθούν εντελώς όλες οι αποζημιώσεις
προς όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης», κατέληξε ο κ. Δανιηλίδης.
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Να σημειωθεί ότι μόλις την περασμένη Τρίτη η ΚΕΔΕ, μέλος του δ.σ. της οποίας είναι ο κ.
Δανιηλίδης, σε κοινή δηλωσή της με την ΕΝΠΕ, είχε ζητήσει αντι για τη μείωση των μισθών
των αιρετών, να μειωθούν ισόποσα οι ΚΑΠ! Αίτημα, το οποίο μετά τις επικρίσεις που
δέχθηκε το πήρε (μερικώς τουλάχιστον) πίσω.
Μετά τους δήμους Ιωαννίνων και Πατρέων, η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφερειακή
Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να δώσει στοιχεία για
δημοτικούς υπαλλήλους που με βάση το Μεσοπρόθεσμο, πρέπει να απολυθούν.
Πρόκειται για την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας με 38 δήμους - μέλη, η οποία με σχεδόν
ομόφωνη απόφασή της (μόλις μία αρνητική ψήφος) δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να
επιτρέψει καμία υπηρεσιακή διαδικασία από την οποία θα προκύψουν στοιχεία στα αρμόδια
υπουργεία για να προωθηθούν απολύσεις προσωπικού των δήμων, με τις οποίες το όργανο
διαφωνεί κάθετα».

Να σημειωθεί ότι η τρόικα φαίνεται ότι έχει βάλει στο "μάτι" τους δήμους καθώς, όπως είχε
αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, είχε ζητήσει να ξεκινήσουν οι απολύσεις από τους ΟΤΑ, καθώς
θεωρεί ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό.Να προσφύγουμε δικαστικά για το Μεσοπρόθεσμο

Παράλληλα ζητά από την ΚΕΔΕ να προσφύγει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά συνταγματικά
δικαστήρια για το Μεσοπρόθεσμο με αιχμή τα άρθρα που αφορούν το το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ: «Με το Μεσοπρόθεσμο καταργείται η αυτοτέλεια της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στραγγαλίζονται οικονομικά οι δήμοι. Κάτι το οποίο
παραβιάζει ευθέως και πολλαπλώς τόσο το ελληνικό Σύνταγμα όσο και τον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, τον οποίο έχει κυρώσει το Εθνικό Κοινοβούλιο και αποτελεί
εθνικό Δίκαιο», αναφέρει στην απόφασή της (υπήρξε μία αρνητική ψήφος). Προαναγγέλλει
δε ότι «θα προχωρήσει η ίδια σε αυτές τις προσφυγές εάν η ΚΕΔΕ δεν το πράξει».

Παράλληλα καλεί την ΚΕΔΕ στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή τηςνα αποφασίσει
«δυναμικές δράσεις, κινητοποιήσεις και κινήσεις αντίδρασης, που θα πρέπει να φτάσουν
μέχρι τις παραιτήσεις τόσο των δημάρχων όσο και των δημοτικών συμβουλίων όλης της
χώρας».
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Αναφορικά με τους μισθούς των αιρετών ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Νεάπολης
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, υποστήριξε ότι«οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης ποτέ δεν
συνδύασαν την προσφορά τους στα κοινά με το ύψος των αποζημιώσεων και των αμοιβών.
Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας από τις
αμοιβές των αιρετών προτείνουμε ή να μειωθούν οι αμοιβές στο ύψος της αμοιβής του
ανειδίκευτου εργάτη ή, ακόμη περισσότερο να καταργηθούν εντελώς όλες οι αποζημιώσεις
προς όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης», κατέληξε ο κ. Δανιηλίδης.

Να σημειωθεί ότι μόλις την περασμένη Τρίτη η ΚΕΔΕ, μέλος του δ.σ. της οποίας είναι ο κ.
Δανιηλίδης, σε κοινή δηλωσή της με την ΕΝΠΕ, είχε ζητήσει αντι για τη μείωση των μισθών
των αιρετών, να μειωθούν ισόποσα οι ΚΑΠ! Αίτημα, το οποίο μετά τις επικρίσεις που
δέχθηκε το πήρε (μερικώς τουλάχιστον) πίσω.
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