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Αζήλα 14/6/2016 

 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ύγθιεζε έθηαθηες γεληθής ζσλέιεσζες δεκάρτωλ αποθάζηζε ηο Δ.. 

ηες ΚΕΔΕ 

 Ση αποθάζηζε ηο Δ.. ηες ΚΕΔΕ γηα ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ θαη POS 

 

Τε ζύγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ δεκάξρσλ ηεο ρώξαο 

απνθάζηζε ζήκεξα ην Δ.Σ. ηεο ΚΕΔΕ κε αληηθείκελν ηηο ξπζκίζεηο πνπ 

πξνσζεί ην ππνπξγείν Εζσηεξηθώλ γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη 

δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ ςήθηζε ησλ 

ηειεπηαίσλ λόκσλ. 

Μεηά από εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΕΔΕ, Δεκάξρνπ Ακαξνπζίνπ Γ. 

Παηούιε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνθάζηζε ακέζσο κόιηο δνζεί πξνο 

δηαβνύιεπζε ην θείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ - κέρξη 

ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζύκθσλα κε ην ππνπξγείν - ην πξνεδξείν ηεο ΚΕΔΕ 

θαη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα 

ηε ζύγθιεζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνλίζηεθε όηη ΚΕΔΕ θαη ΠΕΔ έρνπλ θαηαζέζεη εγθαίξσο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, δηνξζώζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ζηηο πξνηεηλόκελεο 

από ην ππνπξγείν Εζσηεξηθώλ ξπζκίζεηο γηα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα 

θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη δήκνη θαη αλακέλνπλ  

ην ππνπξγείν λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζην ηειηθό ζρέδην λόκνπ. 
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ΕΝΦΙΑ: Επηπιέολ επηβάρσλζε ηωλ δήκωλ θαηά 10 εθ. εσρώ, επέθεραλ 

οη αιιαγές 

Εηδηθή αλαθνξά έγηλε θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε γηα ηνλ ΕΝΦΘΑ, θαζώο κε 

ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4389/2016, απμάλεηαη ε  

επηβάξπλζε ησλ δήκσλ. 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ Γ. 

Παηούιες, «ε επηπιέολ επηβάρσλζε ηωλ δήκωλ εθηηκάηαη όηη ζα σπερβεί 

ηα 10 εθ. εσρώ, ζε κηα εποτή ποσ κόλο αθαηρούληαη πόροη από ηελ 

Ασηοδηοίθεζε», ππνγξακκίδνληαο  παξάιιεια όηη δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί νη 

απώιεηεο ζηα έζνδα ησλ δήκσλ από ηελ θαηάξγεζε ηνπ θόξνπ Ζύζνπ 

πεξαζκέλν θαινθαίξη, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 15% ησλ πεηξειαηνεηδώλ πνπ 

θαηαλέκνληαλ ζε 15 δήκνπο, ηελ θαηάξγεζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ γηα 

παξαρσξεζηνύρνπο, ηελ απώιεηα ηειώλ από βνζθνηόπηα θ.ιπ. 

«Πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ δήκσλ θαη λα 

ζπιινγηζηεί ε Πνιηηεία ηε ζπλεηζθνξά ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε 

δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ ησλ δήκσλ κε ηα κεησκέλα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηειεπηαία εμαεηία», ηόληζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ 

θαη ζπκπιήξσζε:  

«Ο ΕΝΦΘΑ, είλαη έλαο άδηθνο θαη άληζνο θόξνο κε ηνλ ηξόπν πνπ ήδε 

δηαρεηξίδεηαη από ηελ Πνιηηεία. Μπνξεί λα αλαδηακνξθσζεί, λα 

επαλαζρεδηαζηεί θαη λα απνηειέζεη νπζηαζηηθό αλαπηπμηαθό έζνδν ηεο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».  

ΔΕΗ: Να ζσκπερηιεθζούλ θαη οη δήκοη ζηε ρύζκηζε γηα 15% έθπηωζε 

ζηα ηηκοιόγηα 

Τν Δ.Σ. ηεο ΚΕΔΕ ζπδήηεζε θαη γηα ηε ξύζκηζε πνπ απνθάζηζε ην Δ.Σ. ηεο 

ΔΕΗ γηα έθπησζε ζηα ηηκνιόγηα ηνπ ξεύκαηνο θαηά 15% γηα ηνπο ζπλεπείο 

θαηαλαισηέο.  

Τν Δ.Σ. ηεο ΚΕΔΕ, ηόληζε όηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε ξύζκηζε 

απηή θαη νη δήκνη, εθόζνλ είλαη ζπλεπείο. Γηα ην ζέκα απηό αιιά θαη γηα άιια 
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αλνηθηά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ΔΕΗ ε ΚΕΔΕ έρεη δεηήζεη ζπλάληεζε κε 

ηε Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο θαη επεηδή δελ έρεη νξηζηεί αθόκε, επαλέξρεηαη κε 

λεώηεξν αίηεκα. 

Να κελ πιερώλοσλ οη δήκοη προκήζεηα ζηης ηράπεδες γηα ηε τρήζε 

POS 

Επίζεο ην Δ.Σ. ηεο ΚΕΔΕ, ζα πξνβεί άκεζα ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη 

επαθέο έηζη ώζηε όηαλ νη δήκνη ρξεζηκνπνηνύλ ηεξκαηηθό απνδνρήο θαξηώλ 

(POS) γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο λα απαιιαγνύλ από ηελ θαηαβνιή 

πξνκήζεηαο ζηηο ηξάπεδεο.  

Τέινο λα ζεκεησζεί όηη ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε έγηλε απνινγηζκόο έξγνπ 

ησλ Επηηξνπώλ Πνιηηηθήο ηεο ΚΕΔΕ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αλαξηεζνύλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.kedke.gr ). 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, 

kedkegr@gmail.com 
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