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ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: “Επείγοντα ζητήματα Οικονομικών Πόρων και Προσωπικού”

«Κύριε Υπουργέ,
  Στο διάστημα της επανεκλογής μας στη Διοίκηση του Δήμου εξακολουθούμε να 
γινόμαστε αποδέκτες της πολιτικής που υλοποιείται στους OTA. Σήμερα, ύστερα 
από την μακρόχρονη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, οι Δήμοι έρχονται 
αντιμέτωποι με τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και υποδομών, τις περικοπές στη 
χρηματοδότηση, τις αυξήσεις φόρων και τελών, και την απαγόρευση πρόσληψης 
προσωπικού. Μία πολιτική που, κατά την άποψή μας, αφενός δεν έχει να κάνει 
μόνο με τα μνημόνια, αλλά με το σύνολο της πολιτικής της Ε.Ε, αφετέρου μία 
πολιτική που καμία σχέση δεν έχει με τις λαϊκές ανάγκες. 
  Οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής βαραίνουν από τη μία τη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου, αφού με τις περικοπές στην χρηματοδότηση και στο 
προσωπικό, ο Δήμος ανταποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία στις παροχές του προς 
τους δημότες, από την άλλη οι επιπτώσεις αυτές βαραίνουν τις λαϊκές οικογένειες 
της πόλης μας. 
  Με βάση, λοιπόν, τις κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν, ο Δήμος μας 
σήμερα αντιμετωπίζει μειωμένη ρευστότητα, ιδιαίτερα από το 2014, ενώ 
ταυτόχρονα τα αποθεματικά του Δήμου αποτυπώνονται σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα. Επιπλέον, τα έσοδα από την Κεντρική Κυβέρνηση (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) 
συνεχίζουν να αποδίδονται μειωμένα, παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις και οδηγίες 
κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους (π.χ. 
πρόβλεψη για αυξημένους ΚΑΠ το 2015 σε σχέση με τους ΚΑΠ του 2014 σε ποσοστό 
4,8%). Επίσης, η Τακτική Επιχορήγηση του Δεκεμβρίου του 2013 δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ από το Υπουργείο και τα οφειλόμενα του Ν. 3756/2009 
δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στο Δήμο μας για τους δύο πρώτους μήνες του 2015. 
  Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, είναι γεγονός, ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη 
Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού και το ΤΑΠ συνεχίζουν να μειώνονται σε σχέση 
με τα προηγούμενα έτη, κυρίως λόγω των ανείσπρακτων λογαριασμών της ΔΕΗ. 
Ομοίως, τα λοιπά έσοδα εισπράττονται εξαιρετικά μειωμένα, κυρίως λόγω της 
αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αφού στις 
πλάτες τους έχουν πέσει, όλα αυτά τα χρόνια, οι συνέπειες της αντιλαϊκής 
πολιτικής.
  Ο Δήμος μας στο εγγύς μέλλον θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές
δικαστικές υποθέσεις, κυρίως εργαζομένων. Οι προβαλλόμενες οικονομικές 
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απαιτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλές και πραγματικά βραδυφλεγής βόμβα στην 
οικονομική διαχείριση του Δήμου, η οποία όπως προανέφερα είναι πλέον αδύναμη 
να απορροφήσει τόσες και τέτοιου ύψους απαιτήσεις, αν και όταν ευοδωθούν. 
  Είναι γεγονός, ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος μας, παρά τη μεγάλη μείωση των 
εσόδων του, μπορεί και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Με 
τα υπάρχοντα, όμως, δυσμενή οικονομικά δεδομένα, όπως διαμορφώνονται 
συνεχώς, καθώς και με την αντιμετώπιση επιπλέον δαπανών, όπως αυτές 
προαναφέρονται, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει αδυναμία 
εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεων του Δήμου, όπως η μισθοδοσία, αλλά και οι 
δικαστικές υποθέσεις.
 Κύριε Υπουργέ, 
εκλεχθήκαμε με σαφείς δεσμεύσεις στο λαό της πόλης μας. Μέσα από την πολιτική 
που υλοποιούμε, προσπαθούμε για την όποια αναπροσαρμογή, προκειμένου η 
λαϊκή οικογένεια στην Πετρούπολη, σε μικρό ή σε πιο μεγάλο βαθμό, να 
ανακουφιστεί από τις επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής όλων αυτών των 
χρόνων. Εξ΄ αρχής, δηλώσαμε ότι δεν αποδεχόμαστε την αύξηση της 
ανταποδοτικότητας, τα νέα τέλη στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τη 
διεύρυνση της φορομπηχτικής πολιτικής. Αντίθετα, μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο 
που ασκούμε Διοίκηση, έχουμε καταργήσει τα τροφεία από τους Παιδικούς 
Σταθμούς, σε όλες τις δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουμε συμβολικά 
αντίτιμα και βέβαια, συνεχίζοντας την πολιτική ανακούφισης στα λαϊκά νοικοκυριά 
της πόλης για τα τέλη του 2015 έχουμε διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση 
στους συντελεστές των δημοτικών τελών και έχουμε εντάξει μία σειρά ευπαθών 
ομάδων για πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών ή για μείωση 50% των τελών. 
  Έκφραση τόσο της αντίληψης που έχουμε για τους ΟΤΑ, όσο και των σοβαρών 
οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ο Δήμος μας 
άμεσα ζητάμε τα εξής:
Την έκτακτη επιχορήγηση 700.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε  στις άμεσες υποχρεώσεις, και κυρίως στις πάρα πολλές
δικαστικές υποθέσεις.
Την έγκριση 70 θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Αντίληψή μας είναι οι 
θέσεις εργασίας στο Δήμο να καλύπτονται με μόνιμη και σταθερή σχέση 
εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε ευαίσθητες θέσεις, όπως είναι οι Παιδικοί 
Σταθμοί. Στη βάση αυτής της αντίληψής μας, έχουμε κάνει από το 2011 
αλλεπάλληλες ενέργειες, προκειμένου να προσληφθούν εργαζόμενοι με μόνιμη 
και σταθερή σχέση εργασίας με την αντίστοιχη οικονομική στήριξη.
  Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω ενημέρωση. Μάλιστα, για να σας
εκθέσουμε από κοντά όλα τα παραπάνω και να μας ενημερώσετε για τις δικές σας 
κινήσεις, ζητάμε συνάντηση μαζί σας το αμέσως επόμενο διάστημα».

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


