ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:
Παρέμβαση δημάρχου Ορχομενού μέσω επιστολών στην
ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας,
ΚΕΔΕ και
στα συναρμόδια Υπουργεία:
•
•

Για την αύξηση του ενεργειακού κόστους στους ΟΤΑ
Για την επιβολή του τέλους ταφής στερεών αποβλήτων

Με δύο επιστολές η δήμαρχος Ορχομενού καταθέτει τις ενστάσεις της, την έντονη
δυσφορία και δυσαρέσκειά της αλλά και τις προτάσεις της για την έξοδο των ΟΤΑ
από το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται λόγω της δραματικής αύξησης του
ενεργειακού κόστους στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν μετά τα νέα τιμολόγια
«φωτιά» της ΔΕΗ, καθώς και με την επιβολή του τέλους ταφής στερεών αποβλήτων
από την 1η Ιανουαρίου για τους δήμους ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε

αυτούς και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ.
Με δεδομένο, ότι επαρχιακοί, αγροτικοί δήμοι όπως ο Δήμος Ορχομενού, με
συγκεκριμένους πυλώνες οικονομικής στήριξης για την υλοποίηση του
προϋπολογισμού τους, στη βάση διατήρησης της κοινωνικής συνοχής σε
περιόδους πολύπλευρών κρίσεων όπως αυτή που διανύουμε η δήμαρχος
Ορχομενού Βούλα Καράλη προτείνει:
•
•
•

την ένταξη των Δήμων στις κατηγορίες κρατικής επιδότησης για την
απορρόφηση των ανατιμήσεων,
την αλλαγή των συντελεστών μετασχηματισμού της ΔΕΗ
και την απόδοση από τον ΕΛΑΠΕ ποσοστού των εσόδων από την
παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Με αφορμή στην αήθη και de facto επιβολή του τέλους ταφής στερεών
αποβλήτων που τινάζει στον αέρα τους πρόσφατα ψηφισμένους
προυπολογισμούς των δήμων για το έτος 2022, η δήμαρχος Ορχομενού καλεί
τους εμπλεκόμενους υπουργούς να διερευνήσουν επαρκώς πριν
αποφασίσουν ένα ακόμη δυσβάσταχτο «χαράτσι» που απειλεί ευθέως τους
πολίτες:
•

Τη δυνατότητα των δήμων να ανταποκριθούν

•
•

Το εύρος εφαρμογής των ΠΕΣΔΑ και του ΕΣΔΑ
Τον αριθμό και την επάρκεια των ΜΕΑ των οποίων η κατασκευή έχει
προκριθεί με ότι αυτό συνεπάγεται κυρίως για τους μικρούς

επαρχιακούς δήμους και το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων
τους
•

Η απόρριψη προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για μονάδες
κομποστοποίησης και κατασκευή Πράσινων σημείων, λόγω
ασυμφωνίας με τον μη λειτουργικό ΠΕΣΔΑ

Τέλος προτείνει την άμεση τροποποίηση των ρυθμίσεων του ν. 4819/2021 με
αναστολή της επιβολής του Τέλους Ταφής ώστε να δοθεί ο χρόνος να
σχεδιαστεί ο τρόπος για την δίκαιη, αναλογική και αποτελεσματική εφαρμογή
του, αφού υλοποιηθούν αποδοτικές πρακτικές διαχείρισης.
Η δέσμη μέτρων στήριξης των Δήμων της χώρας από την ελληνική
κυβέρνηση, σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο και για την αυτοδιοίκηση ως τον
θεμελιώδη θεσμό διοίκησης λόγω της εγγύτητας στον πολίτη κρίνεται
μονόδρομος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ή ο πρώτος βαθμός
αυτοδιοίκησης θα καταρρεύσει ή οι πολίτες θα οδηγηθούν σε φτωχοποίηση
χωρίς φυσικά η ευθύνη να βαρύνει τους δήμους.

