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ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ στις 14/1/2009 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

        Συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ και 

μεταξύ των θεμάτων συζήτησε και την κυβερνητική εξαγγελία για την μείωση του 

ποσοστού απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων στους δήμους της χώρας από 2% 

στο 0,5%. 

          Το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ σχετικά με το θέμα αυτό επικύρωσε ομόφωνα τις 

αποφάσεις που είχαν παρθεί στην σύνοδο της ΚΕΔΚΕ με τους δημάρχους και τους 

προέδρους των ΤΕΔΚ την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε ότι σε καμιά 

περίπτωση δεν πρόκειται να εμπλακεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συζήτηση με την 

Κυβέρνηση για τη μείωση ή κατάργηση του τέλους παρεπιδημούντων . 

     Η ΚΕΔΚΕ για να προβάλει την αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή της στην 

κυβερνητική εξαγγελία της μείωσης ή κατάργησης του τέλους παρεπιδημούντων που 

οδηγεί σε μείωση των εσόδων όλων των δήμων και σε κατάρρευση των τουριστικών 

και νησιωτικών, ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη συναντήσεις με τους συναρμόδιους 

υπουργούς  Τουρισμού κ. Μαρκόπουλο, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο και την 

επόμενη εβδομάδα με τον Οικονομίας κ. Παπαθανασίου. Σκοπός των συναντήσεων 

είναι να ανακληθεί η σχετική εξαγγελία της Κυβέρνησης αλλά και να συζητηθούν 

θέματα που αφορούν την Τ.Α. 

Στην ίδια συνεδρίαση διαμορφώθηκε η τελική πρόταση της ΚΕΔΚΕ για την 

έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ έτους 

2009, με την οποία προτείνεται η αναπροσαρμογή των ΚΑΠ κατά 37% και της ΣΑΤΑ 

47%. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην προβεί σε περικοπές. 

Συζητήθηκε επίσης το Πρόγραμμα Απασχόλησης για πρόσληψη 20.000 

ανέργων στους ΟΤΑ της χώρας. Αυτό θα γίνει μετά από προγραμματική συνεργασία 



της ΚΕΔΚΕ και του ΟΑΕΔ. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος αυτού και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Τέλος, για τις Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ, αποφασίσθηκε ομόφωνα από το 

Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να ζητηθεί να χρηματοδοτηθούν με 150.000.000€ από τις οριζόντιες 

δράσεις του ΘΗΣΕΑ για να καλυφθεί η διαφορά του λειτουργικού κόστους για τα έτη 

2009-2010 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ 
 
 
 

Γιάννης Κουράκης 
Δήμαρχος Ηρακλείου 


