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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 Αναπτυξιακά Δήμων

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Να  ξεκινήσουμε  σιγά-σιγά.

Περιμένουμε  τον  κύριο  Παπαστεργίου,  ο  οποίος  όπως  πάντα  είναι

στην ώρα του. 6 παρά 1 λεπτό. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αν

δεν ερχόσασταν. 

Μήπως  θέλει  κάποιος  άλλος  που  έχει  πιο  γλυκιά  φωνή  από

μένα, κύριε Αγγελόπουλε, να πάρετε τον λόγο; 

Καλησπέρα  σας.  Σας  καλωσορίζουμε  σε  αυτή  την  θεματική

ενότητα  που  είναι  το  όμορφο  κομμάτι  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

θέλω  να  πω,  θέλω  να  πιστεύω.  Το  ζούμε  άλλωστε,  εκεί  που

υπάρχει  ανάπτυξη.  Η προσπάθεια  δηλαδή που κάνουμε  όλοι  στους

Δήμους μας για τους δημότες μας. 

Είμαστε  στην  2 η μέρα.  Καλωσήρθατε  κύριε  Αντιπρόεδρε.

Είμαστε  στην  2 η  μέρα  ενός  πολύ  πετυχημένου  και  σημαντικού

συνεδρίου.  Και  προχωράμε  όλοι  μαζί,  προκειμένου  και  τα

προβλήματα αλλά και  οι  προτάσεις   να ακουστούν,  προκειμένου να

πάμε  σε  καλύτερες  μέρες  και  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  και

για τους δημότες, για αυτούς που καθημερινά γίνεται προσπάθεια. 

Καλωσορίζουμε  στο  βήμα  τον  κύριο  Κορκολή,  τον  Γενικό

Γραμματέα του ΕΣΠΑ, τα λεφτά δηλαδή. Εδώ είναι  το καλό κομμάτι.

Και τον κύριο Ράλλη, τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

Να καλωσορίσω και  τον  τραπεζίτη  μας,  τον  κύριο  Βαρλαμίτη,

των  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τον  Πρόεδρο,  έναν  άνθρωπο  ο

οποίος  έχει  δώσει  μια  καινούργια  πνοή  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Νιώθουμε  πολύ  καλά,  νιώθουμε  το  Παρακαταθηκών  και  Δανείων

σαν το σπίτι μας. 

Ξεκινάμε  λοιπόν.  Τον  λόγο  έχει  ο  Αντιπρόεδρος  μας,  ο

Δημήτρης Καφαντάρης να κάνει  έναν χαιρετισμό. 
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Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:   Καλησπέρα σε όλους πάλι,  για μια ακόμη φορά.

Να  καλωσορίσουμε,  εκ  μέρους  της  Διοίκησης  της  ΚΕΔΕ  τους  2

Γενικούς Γραμματείς Ψηφιακής Πολιτικής αλλά και ΕΣΠΑ. 

Δυο  ανθρώπους,  οι  οποίοι  πραγματικά  η  μέχρι  τώρα

συναλλαγή   μας  και  συνεργασία  μας  με  την  Αυτοδιοίκηση  έχουν

δείξει  καλά  στοιχεία,  οφείλω  να  το  πω.  Και  ειδικά  στο  Υπηρεσία

Ανάπτυξης και Οικονομίας με τον Υπουργό τον κύριο Χαρίτση. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι  το  θέμα  είναι

ανάπτυξη.  Ανάπτυξη  είναι  ένας  μεγάλος  τίτλος,  αλλά  με  πολύ

βάθος.  Και  για  αυτό  βλέπετε  στο  πάνελ,  καθόλου  τυχαίο,  και  τα

νησιά  μας  και  τον  τουρισμό  και  την  αγροτική  πολιτική  και  την

καινοτομία  αλλά  και  το  κομμάτι  του  ΕΣΠΑ.  Διότι  όλα  μαζί

ουσιαστικά  και  μια  συνεργασία,  αυτό  το  μήνυμα  θέλουμε  να

περάσουμε  στους  Συνέδρους,  ότι  μπορούν  όλοι  αυτοί  μαζί,  οι

φορείς,  κατευθύνσεις,  οι  εξειδικεύσεις,  να  γίνουν  πολιτικές

ανάπτυξης. 

Άρα  δεν  είναι  τυχαία  η  επιλογή.  Είναι  στοχευμένη  πολιτική,

να  έχουμε  εδώ αξιόλογα στελέχη  και  συναδέλφους  και  Δημάρχους,

που έχουν την ευθύνη πολιτικών της ΚΕΔΕ στους τομείς αυτούς. 

Και  να πω αυτό που είπα το πρωί.  Ότι  η ανάπτυξη πρέπει  να

αποκτήσει  μια  μεγάλη  έννοια.  Μια  έννοια  με  σύμμαχο  την

Αυτοδιοίκηση  και  στόχο  την  Αυτοδιοίκηση.  Γιατί  μόνο  η

Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  δημιουργήσει  προϋποθέσεις  ανάπτυξης.

Όλη η Ευρώπη το κάνει,  όλος ο κόσμος το κάνει.  Είναι παντού αυτό

γεγονός. Απλά στην χώρα μας, ακόμα υστερούμε θεσμικά. 

Και  για  αυτό  παίρνω  την  ευκαιρία,  με  την  παρουσία  των  2

Γενικών  Γραμματέων,  να  πω  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  έχει  το

δικό  της  κομμάτι  στην  πολιτική  αυτή  των  ευρωπαϊκών

προγραμμάτων.  Και  για  αυτό  γίνεται  μια  μεγάλη  προσπάθεια  στην

αναθεώρηση  του  2018,  να  έχει  τον  δικό  της  ρόλο,  έτσι  ώστε  να

μπορεί  να  μπει  στο  κέντρο  των  αποφάσεων  αλλά  και  της

υλοποίησης. 
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Διότι  κυρίες  και  κύριοι,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  δεν  είμαστε

μόνο,  δεν  είμαστε  επαίτες.  Είμαστε  ένας  θεσμός,  ο  οποίος  έχει

αρχή,  μέση και  τέλος.  Ο πιο παλιός θεσμός της χώρας.  Άρα λοιπόν

θα  πρέπει  έτσι  να  το  δούμε,  αγαπητοί  Γενικοί  Γραμματείς,  και  να

μπορέσουμε  να  δημιουργήσουμε  το  δικό  μας  πρόγραμμα,  το

πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση. 

Είναι  τα 2 δις,  τα οποία διαρκώς το λέμε.  Δεν τα λέμε τυχαία.

Γιατί  τόσο  είναι  αξιολογημένο  το  πρόγραμμα  το  οποίο  θέλει  η

Αυτοδιοίκηση,  αλλά  με  την  δική  μας  Διαχειριστική  Αρχή,  με  την

διαδικασία, όπως εμείς ξέρουμε για τον τόπο μας. 

Με  αυτές  τις  σκέψεις  θα  ήθελα  να  σας  καλωσορίσω.  Να

ευχηθώ καλή επιτυχία  στο  πάνελ,  κύριε  Δαμουλάκη,  Προεδρεύοντα

και  να  φύγουμε  από  εδώ  πιο  σοφοί,  με  σταθερές,  αλλά  πάνω  από

όλα με διεκδικητικό πλαίσιο για  την  Αυτοδιοίκηση και  τους πολίτες.

Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε

και εμείς κύριε Αντιπρόεδρε.  Είναι  σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται,

οι συνέργειες και η συνεργασία όλων μας. 

Πριν  ξεκινήσουμε  θα  ήθελα  πω  προς  τους  κυρίους

Συνέδρους,  να  βάλουμε κάποιους κανόνες  στην συζήτηση αυτή,  ότι

θα μπορούν να  υπάρξουν και  ερωτήσεις,  στις  οποίες  θα κληθούμε,

ανάλογα με την περίπτωση ο καθένας να απαντήσουμε. Αν κάποιος

θέλει  να κάνει  κάτι  άλλο,  μπορεί  να γράψει  κάτι  σαν παρέμβαση να

υπάρξει,  προκειμένου στο τέλος όλα αυτά να αξιολογηθούν.  Διότι  η

γνώμη  και  η  σκέψη  του  καθενός  από  εσάς  είναι  ξεχωριστή  και

χρήσιμη. 

Και  να  μιλήσω  εκ  μέρους  όλων  των  συναδέλφων  μου,  να

ευχαριστήσουμε τόσο τους συναδέλφους μας στους Δήμους όσο και

τους  συνεργάτες  μας  στην  Κεντρική  Ένωση  Δήμων,  για  όλα  αυτά

που  τραβάνε  μαζί  μας,  προκειμένου  να  γίνουν  πράξη  και

καθημερινά  αυτά  που  κάνουμε  και  τα  Διοικητικά  μας  Συμβούλια,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
Αναπτυξιακά Δήμων

3



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017  - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

αλλά πρωτίστως αυτό το μεγάλο και  σημαντικό  Συνέδριο στο οποίο

σήμερα μετέχουμε. 

Κύριε  Γενικέ  Γραμματέα,  κύριε  Κορκολή,  έχετε  τον  λόγο

προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η ενότητα. 

Π.  ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ.  Ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση.

Είμαι  πάρα  πολύ  χαρούμενος,  είναι  η  2 η φορά  που  συμμετέχω  σε

μια τέτοια εκδήλωση, σε ένα τέτοιο σημαντικό Συνέδριο. 

Την  προηγούμενη  φορά  στην  Θεσσαλονίκη,  νομίζω  ότι  έγινε

μια  πάρα  πολύ  καλή  κουβέντα,  συζήτηση.  Είχαμε  μια  έξοχη

συνεργασία με όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση. Νομίζω ότι  αυτό

μπορεί να γίνει  και σήμερα. 

Θα προσπαθήσω να μην έχω μεγάλη εισαγωγή,  να πω τα πιο

ουσιαστικά, ώστε να μας μείνει  αρκετός χρόνος να απαντήσουμε σε

ερωτήσεις,  σε  απορίες,  σε  θέσεις  από  τους  Συνέδρους.  Οπότε  θα

προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος. 

Η  δικιά  μας  η  δουλειά,  όπως  ξέρετε,  στο  Υπουργείο

Οικονομίας,  έχει  ουσιαστικά  έναν  μεγάλο  στόχο.  Έχει  να

μπορέσουμε  να  ενεργοποιήσουμε  χρηματοδοτήσεις  για  να

υλοποιηθούν  έργα  και  παρεμβάσεις,  σημαντικά  έργα,  σημαντικές

παρεμβάσεις  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας,  και  κυρίως  την

ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Επομένως,  στο  1 ο σκέλος  της  ομιλίας  μου  θα  αναφερθώ  στις

προσπάθειες που έχουν γίνει  μέχρι σήμερα και σε αυτά που έχουμε

ανακοινώσει  ή  πρόκειται  να  ανακοινώσουμε  στο  μέλλον,  εν

συντομία,  γιατί  όπως  ξέρετε  είναι  αρκετά.  Δεν  θα  μπω  σε  πολύ

μεγάλες  λεπτομέρειες,  θα  πω  τα  σημαντικότερα  και  αυτά  που

ενδιαφέρουν, αυτά που είναι  καινούργια. 

Αλλά  βεβαίως  υπάρχει  και  ένα  δεύτερο  τμήμα,  στο  οποίο

προσπαθούμε  να  βοηθήσουμε,  αν  και  δεν  είναι  η  κύρια

αρμοδιότητα  μας,  και  αυτό  είναι  η  ενίσχυση,  η  βοήθεια  προς  τους

Δήμους  για  να  μπορέσουν  να  χρησιμοποιήσουν  τους  πόρους  τους

οποίους  έχουνε  στην  διάθεση  τους.  Εκεί  είναι  ένα  μεγάλο  ζήτημα,
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το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι  οι  Δήμοι της Περιφέρειας

έχουν  πρόβλημα,  γιατί  δεν  είναι  στελεχωμένοι  καλά  για  να

ανταποκριθούν  σε  πολλές  από  τις  απαιτήσεις  των

συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  ή  ακόμα  και  άλλων

προγραμμάτων.  Και επομένως και εκεί  έχουμε κάνει  κάποια βήματα

και εκεί  θα πούμε κάποια πράγματα. 

Ίσως  θα  ήταν  καλύτερα  να  ξεκινήσω  πρώτα  από  αυτό  το

σημείο,  πριν  αρχίσω  να  μιλάω  για  τις  παρεμβάσεις  και  να  πω  ότι

αυτή  τη  στιγμή,  με  ένα  πλήθος εργαλείων,  τα  οποία οριοθετήθηκαν

σε  μια  εγκύκλιο  που  βγάλαμε  πριν  2  χρόνια,  προσπαθούμε  να

ενισχύσουμε  την  τεχνική  δυνατότητα  των  Δήμων  να  υλοποιήσουν

έργα  του   ΕΣΠΑ  και  του  έργα  του  προγράμματος  Δημοσίων

Επενδύσεων. 

Έχουμε  εδώ,  βλέπω  και  τον  Πρόεδρο  της  ΜΟΔ,  τον

Παναγιώτη  Πάντο,  βλέπω  και  τον  Κώστα  Βαρλαμίτη.  Είναι  φορείς

που  βοηθούν  τους  Δήμους  να  υλοποιήσουν  έργα.  Να  πω μόνο,  εν

συντομία,  ότι  έχουμε  φτιάξει  μια  ειδική  ομάδα  για  ορεινούς  και

νησιωτικούς  Δήμους,  οι  οποίοι  έχουν  ήδη  βοηθήσει,  πολλούς  από

αυτούς.  Και  είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  λέμε  ότι  έχουμε  τα

πρώτα  ενταγμένα  έργα.  Θα  σας  πω  χαρακτηριστικές  περιπτώσεις

νησιών,  όπως  η  Μεγίστη,  η  Χάλκη,  με  πραγματικά  μηδενική

ικανότητα  να  ανταποκριθούν σε  απαιτήσεις.  Έχουμε εντάξει  ήδη τα

πρώτα έργα. 

Έχουμε μια άλλη ομάδα που βοηθάει στο επίπεδο ωρίμανσης,

προετοιμασίας  φακέλων  κλπ.  Εκεί  περίπου  έχουμε  111  έργα,  που

έχουμε βοηθήσει  να προταθούν σε 70,  αν δεν κάνω λάθος περίπου

Δήμους. 

Έχουμε  προφανώς  την  ΕΕΤΑΑ,  θυμάστε  και  το  έργο,  με

στελέχη στις ΠΕΔ, για να μπορέσουν να ενημερώνουν τους Δήμους

κάθε  Περιφέρειας  για  τις  προσκλήσεις  του  ΕΣΠΑ.  Έχουμε  και  εκεί

λοιπόν  ένα  έργο  που  βοηθάει  σημαντικά  στην  ενημέρωση  και  στην

προετοιμασία για υποβολή φακέλων έργων ΕΣΠΑ. 
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Έχουμε  προσπαθήσει  και  σε  συνεργασία  με  άλλα Υπουργεία,

πιέζουμε  κι  εμείς  από την  μεριά  μας,  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο

φορείς  της  Κεντρικής  Διοίκησης  να  προσφέρουν  βοήθεια  όπου

χρειαστεί.  

Να φέρω για  παράδειγμα,  την  Εγνατία  Οδό που ήδη υλοποιεί

έργα  σε  νησιά  και  στην  Βόρεια  Ελλάδα  για  λογαριασμό  και  σε

συνεργασία με τους Δήμους. 

Και  θα  προσπαθήσουμε  στην  συνέχεια  να  ενισχύσουμε  αυτή

την ικανότητα φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης να αναλαμβάνουν

έργα εκεί  που οι Δήμοι δεν μπορούν. Έργα σκόπιμα και κρίσιμα. 

Και  προφανώς,  πάντα  θα  προσπαθούμε  να  ενισχύουμε  την

τεχνική ικανότητα των Δήμων με οποιονδήποτε τρόπο. 

Να  πω  ότι  ως  Υπουργείο  Οικονομίας,  έχουμε  προτείνει  την

ενίσχυση  της  ΜΟΔ  με  πρόσθετο  προσωπικό,  το  οποίο  θα

κατανεμηθεί  στην  Περιφέρεια  και  όχι  στην  Αθήνα,  για  να  βοηθήσει

τους  Δήμους.  Ελπίζω  να  ευοδωθεί  γρήγορα  αυτή  η  προσπάθεια,

όσο  ολοκληρώνεται  και  η  αξιολόγηση  και  φεύγουμε  από  την

Επιτροπεία. Νομίζω ότι αυτό θα είναι όλο και πιο δυνατό. 

Και  προφανώς  με  κάθε  άλλο  τρόπο  που  ευχαρίστως  να

ακούσουμε,  θα  προσπαθήσουμε  από την  μεριά  μας,  ως  Υπουργείο

Οικονομίας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Έρχομαι  τώρα  στα  χρηματοδοτικά.  Έχουμε  μιλήσει  πολλές

φορές  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ  και  στο  Συνέδριο

εδώ,  για  το  αίτημα  της  ΚΕΔΕ  για  ένα  πρόγραμμα  2

δισεκατομμυρίων  ευρώ  από  το  ΕΣΠΑ.  Δυστυχώς,  όπως  έχουμε

ξαναπεί,  έτσι  όπως  το  οραματίζεται  η  ΚΕΔΕ  είναι  ένα  ζήτημα  που

έχει  κλείσει  από  το  2014,  από  την  προηγούμενη  κυβέρνηση,  όπως

σχεδιάστηκε  το  ΕΣΠΑ.  Αλλά  είπαμε  από  την  αρχή,  με  τον

αναπληρωτή  Υπουργό,  τον  κύριο  Χαρίτση,  ότι  αυτά  τα  2  δισ.  θα

δοθούν στους Δήμους. 

Κι  εδώ,  είμαι  στην  ευχάριστη  θέση  να  σας  πω  ότι  σήμερα,

αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε,  έχουμε  παραπάνω  από  2  δισ.
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προσκλήσεις  με  αποκλειστικούς  δικαιούχους  Δήμους,  ΟΤΑ  Α’

βαθμού,  1,6  δισ.  από το  κεντρικό  κράτος  και  περίπου  600.000.000

€  από  τις  Περιφέρειες.  Και  ακόμα  δεν  έχουμε  εξαντλήσει  το  ποσό.

Άρα,  πάνω από 2 δισ.  αυτή τη στιγμή προσκλήσεις,  με δικαιούχους

τους Δήμους. 

Εδώ  να  πω,  και  συνολικά,  αν  βάλουμε  και  το  Εθνικό

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  τα  έργα  που  αυτή  τη  στιγμή

υλοποιούνται  ή  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  από  Δήμους,  ξεπερνούν

τα 3.000.000.000 €. 

Ξεκινάμε  λίγο  από το  ΕΣΠΑ,  θα  πω μόνο  τις  πιο  μεγάλες  και

σημαντικές  παρεμβάσεις.  Έχουμε πάνω από 400.000.000 € για την

διαχείριση απορριμμάτων για τους Δήμους εννοώ. 

Έχουμε  πάνω  από  430.000.000  €  πλέον  με  την  ρήτρα

αναθεώρησης  για  έργα  αποχετεύσεων,  για  να  καλύψουμε  όλους

τους οικισμούς Γ κατηγορίας από το ΕΣΠΑ. 

Έχουμε για  την ύδρευση,  ξέρετε  όλοι  την  πρόσκληση,  νομίζω

ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα,

85.000.000 €, τον έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό. 

Έχουμε  βγάλει  τις  δυο  προσκλήσεις  για  την  αξιοποίηση

κτηριακού  αποθέματος  των  Δήμων,  η  προηγούμενη  ύψους

70.000.000 που ξέρετε  όλοι  τα  αποτελέσματα,  έχουν βγει.  Βγάλαμε

και  μια  πρόσφατα,  όπως  ίσως  θα  γνωρίζετε  για  τα  εμβληματικά

κτήρια των Δήμων, περίπου 50.000.000. 

Αυτές είναι  κάποιες από τις σημαντικότερες δράσεις που αυτή

τη  στιγμή  τρέχουν  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  αφορούν  έργα

υποδομών.  Έχουμε  βέβαια  προφανώς  και  τις  γνωστές  μας

παρεμβάσεις  για  τους  παιδικούς  σταθμούς,  τα  voucher για  τους

παιδικούς  σταθμούς.  Θυμίζω  ότι  για  πρώτη  φορά  φέτος,  από

καταβολής  του  προγράμματος,  εδώ  και  δεκαετία,  έχουμε  108.000

παιδιά που έχουν ενταχθεί. 
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Έχουμε  τα  Κέντρα  Κοινότητας.  Πολύ  σημαντικό  έργο,  με

δικαιούχους  τους  Δήμους  και  πολύ  σημαντικά  έργα  στο  κοινωνικό

πεδίο. 

Και  πλήθος  άλλων  μικρών  έργων,  καλό  θα  είναι  να  μην  τα

αναφέρω όλα, γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. 

Πάμε  στην  άλλη  μεριά,  εκτός  από  το  ΕΣΠΑ.  Μίλησα  πριν  για

πάνω  από  3  δισ.  συνολικά,  από  ΕΣΠΑ  και  Πρόγραμμα  Δημοσίων

Επενδύσεων. 

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  όπως ξέρετε,

παραλάβαμε  έναν  προϋπολογισμό  700.000.000  €,  τον  χαμηλότερο

ποτέ,  στην  ιστορία  του  Ελληνικού  Κράτους  μετά  τον  2 ο Παγκόσμιο

Πόλεμο. Αναλογικά με το ΑΕΠ ήταν το χαμηλότερο από ποτέ. 

Το  έχουμε  φτάσει  ήδη  στο  1  δισ.,  έχουμε  εγκρίνει  στο

μεσοπρόθεσμο,  σε  συμφωνία  με  το  Υπουργείο  Οικονομικών,  στο

μεσοπρόθεσμο  πρόγραμμα  που  έχει  κατατεθεί  ΄19,  θα  φτάσει  το

1,5 δισ., 1,55 για την ακρίβεια.  

Επομένως  έχουμε  δώσει  και  μεγάλο,  σημαντικότατο  μέρος

αυτής  της  αύξησης  κατευθύνεται  σε  δικαιούχους  στους  Δήμους.

Αυτή  η  αύξηση  είναι  αυτή  που  μας  επιτρέπει  και  να  μην

περιμένουμε  το 2019,  αυτή  η αύξηση,  αυτή που έχουμε μέχρι  τώρα

και αυτή που έρχεται  μετά το ΄19, μας επιτρέπει να ανακοινώσουμε,

μάλλον  να  προκηρύσσουμε,  να  φτιάχνουμε  νέα  προγράμματα,

όπως  αυτά  που  ανακοινώθηκαν  την  προηγούμενη  Δευτέρα  και  σε

αυτά  θα  επιμείνω  λίγο  παραπάνω,  γιατί  φαντάζομαι  ενδιαφέρουν

περισσότερο όλους. 

Την  προηγούμενη  Δευτέρα  λοιπόν,  ανακοινώθηκαν  από  τον

αναπληρωτή  Υπουργό  Οικονομίας,  τον  κύριο  Χαρίτση  και  τον

Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σκουρλέτη, δυο προγράμματα. 

Το  1ο  αφορά  προϋπολογισμό,  καταρχήν  προϋπολογισμό

μισού δισ. που μπορεί να φτάσει  και τα 2 δισ. Είναι το πρόγραμμα,

το  οποίο  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα
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Επενδύσεων,  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  έχει

συντονιστεί-διαχειριστεί  το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Είναι  ένα  πρόγραμμα  που  αφορά  υποδομές,

συμπληρωματικές  αυτών  του  ΕΣΠΑ.  Στους  τομείς  δηλαδή  της

ύδρευσης,  της  αποχέτευσης,  των  αντιπλημμυρικών,  της  αγροτικής

οδοποιίας,  τομείς  που  από  τα  Αναπτυξιακά  Συνέδρια  ήδη

καταλαβαίνουμε  ότι  υπάρχουν  ανάγκες  βασικές,  υπάρχουν

ελλείψεις βασικές και άρα ανάγκες, πολύ σημαντικές.  

Σε  αυτούς  τους  4  λοιπόν  τομείς,  κάναμε  το  εξής.  Δεδομένου

της δυσκολίας των Δήμων να  δανειστούν και  να αποπληρώσουν τα

δάνεια  τους  και  των  προϋποθέσεων που  έθετε  ο  νόμος,  είπαμε  ότι

με  δεδομένο  ότι  το  Εθνικό  ΠΔΕ  θα  αυξηθεί  το  επόμενο  διάστημα,

μπορούμε  να  φέρουμε  μπροστά,  να  μην  περιμένουμε  το  2019,  να

φέρουμε μπροστά τις  προτάσεις   νέων έργων.  Και  έτσι,  ουσιαστικά

φτιάξαμε  ένα  πρόγραμμα  που  θα  δανείζεται  μεν  ονομαστικά  ο

Δήμος,  με  μια  απλή  πλειοψηφία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  -  αυτό

θα  καθοριστεί  σε  σχετικές  διατάξεις-  αλλά  θα  πληρώνει  το  Εθνικό

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  το  δάνειο  και  τους  τόκους  και

τα χρεολύσια. 

Άρα  ο  Δήμος  δεν  θα  βαρύνεται  καθόλου.  Επομένως,

ουσιαστικά  είναι  επιχορήγηση  προς  τους  Δήμους.  Με  αυτό  τον

τεχνικό  τρόπο  κρατάμε,  έχουμε  την  χρηματοδότηση  της

Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων  και  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών  και  δίνουμε  τους  πόρους  ΠΔΚ  την  στιγμή  της

αποπληρωμής του δανείου. 

Είπα  λοιπόν  τις  κατηγορίες  έργων.  Νομίζω  ότι  η  τάξη

μεγέθους  αυτού  του  προγράμματος  επιτρέπει  να  γίνουν

συμπληρωματικές  υποδομές  εκεί  που  το  ΕΣΠΑ  δεν  μας  κάλυπτε

είτε επειδή δεν φτάνανε τα χρήματα είτε για λόγους επιλεξιμότητας.

Για  παράδειγμα,  μπορούμε  να  βάλουμε  αποχετεύσεις  για

οικισμούς, όχι μόνο Γ κατηγορίας αλλά και με μικρότερο πληθυσμό.
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Επίσης,  μπορούμε  να  βάλουμε  κατηγορίες  έργων  υδρεύσεων

που  δεν  ήταν  επιλέξιμες  από  το  ΕΣΠΑ.  Άρα  αυτό  το  πρόγραμμα

δρά συμπληρωματικά στο ΕΣΠΑ και ποσοτικά και ποιοτικά. 

Πολύ  σημαντική  επίσης  κατηγορία  έργων  αυτού  του

προγράμματος,  τα  αντιπλημμυρικά.  Είναι  επίκαιρο  το  θέμα,  είναι

πολύ  σημαντικό.  Εδώ  καλώ  και  τους  Δήμους  να  είναι  πάρα  πολύ

προσεκτικοί  και  να  προτάξουν  έργα  που  μπορεί  να  μην  είναι

βιτρίνας,  να  μην  είναι  πλατείες,  να  μην  είναι  οτιδήποτε  άλλο,  αλλά

είναι  από  τα  πιο  σημαντικά  έργα  και  πρέπει  να  γίνουν  άμεσα.  Δεν

θέλουμε  να  αφήσουμε  ούτε  μισό  αντιπλημμυρικό  έργο  που  να  μην

μπορεί  να  υλοποιηθεί  εξαιτίας  έλλειψης  χρημάτων.  Αυτός  είναι  ο

σκοπός. Και μέχρι στιγμής δεν το έχουμε κάνει.  

Όλα τα έργα τα αντιπλημμυρικά,  είτε μας έχουν προταθεί  από

τις  Περιφέρειες  για  λογαριασμό  των  Δήμων είτε  περιφερειακά  είναι

αυτά είτε από το Υπουργείο Υποδομών, τα έχουμε εγκρίνει  όλα, δεν

έχουμε  αφήσει  ούτε  ένα.  Νομίζω  ότι  με  αυτή  την  πρωτοβουλία  και

με το γεγονός ότι  αρχές του επόμενου χρόνου,  από ό,τι  μας λέει  το

Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  θα  έχουμε  και  τα  σχέδια

επικινδυνότητας  για  τα  πλημμυρικά  φαινόμενα,  νομίζω  ότι

μπορούμε να προχωρήσουμε τάχιστα στις διαδικασίες αυτές. 

Ένα  2ο πρόγραμμα,  εκτός  από  αυτό,  είναι  ένας  δεσμευμένος

λογαριασμός  που  φτιάχνουμε  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο

Εσωτερικών,  για  να  μπορούμε  να  χρηματοδοτήσουμε  δράσεις,

όπως  αναπλάσεις,  ειδικές  δράσεις,  όπως  για  παράδειγμα,

προμήθεια  απορριμματοφόρων  ή  άλλες  ειδικές  ανάγκες  που  έχουν

οι Δήμοι. 

Αυτό  το  πρόγραμμα,  είναι  βέβαια  μικρότερου

προϋπολογισμού  αλλά  πολύ  σημαντικό.  Και  στα  δυο  αυτά

προγράμματα  που  ανέφερα,  οι  προτάσεις   των  Δήμων,  θα

απευθύνονται  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  και  με  μια  ομάδα

επεξεργασίας  θα  εντάσσονται  τα  έργα  με  απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών. 
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Για  τα  δυο  αυτά  προγράμματα,  έχουμε  ήδη  έτοιμη  μια

νομοθετική ρύθμιση, θα ψηφιστεί  τον Δεκέμβρη και  θα ακολουθήσει

μια  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  που  θα  λέει  όλες  τις  λεπτομέρειες.

Την δουλεύουμε αυτή τώρα. 

Θεωρώ  ότι  υπάρχει  και  ένα  3 ο πρόγραμμα  που  θα

ανακοινωθεί  νομίζω στην συνέχεια.  Θα σας δώσω μια απλά φράση,

γιατί  θα  πουν  οι  αρμόδιοι  Υπουργοί  λεπτομέρειες.  Θέλουμε  να

καλύψουμε  σε  όλη  την  χώρα  την  ολοκλήρωση  του  χωρικού

σχεδιασμού.  Τα  χωρικά  σχέδια  με  την  τελευταία  νομοθεσία  είναι

πλέον  βασική  προϋπόθεση  για  να  γίνουν  οι  όποιες  επενδύσεις,  οι

όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τα όποια έργα στους Δήμους. 

Η  νέα  νομοθεσία  λοιπόν,  λέει  ότι  έχει  θέσει  τις  βάσεις  και  τα

κριτήρια  για  το  πώς  μπορούν  να  γίνουν  αυτά  τα  χωρικά  σχέδια,

πώς μπορούν να ενωθούν διαφορετικές κατά καιρούς διατάξεις που

προέβλεπαν  αλλού  ένα  τοπικό  σχέδιο,  αλλού  μια  θέση  NATURA

κλπ.  Όλα αυτά  ενοποιούνται  υπό μια  ενιαία  νομοθεσία,  λύνονται  οι

όποιες αντιδικίες, γιατί υπήρχαν και τέτοιες μεταξύ αυτών. 

Αυτό όμως όλο το σχέδιο, ο νόμος για να εφαρμοστεί,  πρέπει

να  χρηματοδοτηθούν  μελέτες  που  υπολογίζω  ότι  για  όλη  την

Ελλάδα  μπορεί  να  φτάσουν  και  τα  400.000.000  έως  500.000.  000.

Που  σημαίνει  ότι  να  καλύψουμε  την  επικράτεια,  από  τη  μια  άκρη

μέχρι την άλλη, όλους τους Δήμους της χώρας. 

Αυτό  λοιπόν,  που  το  ονομάζουμε  ολοκλήρωση  του  χωρικού

σχεδιασμού της χώρας και  είναι  το  πιο σημαντικό,  κατά  την  άποψη

μου  από  τα  αναπτυξιακά  εργαλεία  που  θα  έχουμε  στην  διάθεση

μας μαζί  με το Κτηματολόγιο, είναι  ένα πρόγραμμα που θέλουμε να

κάνουμε  στην  συνέχεια.  Δικαιούχοι  και  εδώ  είναι  οι  Δήμοι.  Και  το

Δημόσιο,  το  κράτος,  θα  καλύψει  όλες  τις  δαπάνες  για  να

ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός. 

Αυτό  είναι  λοιπόν  ένα  νέο  πρόγραμμα,  το  οποίο  θα

ανακοινωθούν  όμως  λεπτομέρειες  στην  συνέχεια,  ίσως  στις  αρχές

του  χρόνου.  Και  βέβαια,  επεξεργαζόμαστε  και  άλλα  σενάρια,  τα
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οποία  είναι  λίγο  νωρίς  να  τα  αναφέρω,  αλλά  επεξεργαζόμαστε  και

άλλους  τρόπους  για  να  βοηθήσουμε  στην  χρηματοδότηση  των

έργων των Δήμων. 

Κλείνοντας  να  πω  δυο  κουβέντες.  Η  συνεργασία  νομίζω  ότι

είναι  μια  φράση,  μια  λέξη  που από την  πρώτη  στιγμή,  τουλάχιστον

από την δικιά  μας  την  μεριά  στο  Υπουργείο  Οικονομίας  την  έχουμε

κάνει  και  πράξη.  Και  όταν  λέμε  συνεργασία,  εννοούμε  και  με  τις

Περιφέρειες και με τους Δήμους, τον 1 ο  βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

Νομίζω  ότι  αυτά  τα  δυο  χρόνια,  με  τους  περισσότερους  από

εσάς  έχουμε  συνεργαστεί  πάρα  πολύ  καλά  και  θέλω  να  ελπίζω  ότι

θα  συνεργαστούμε  το  ίδιο  καλά  και  στο  μέλλον.  Από την  δικιά  μας

την  μεριά,  επιβεβαιώνω  την  διάθεση  μας  και  την  πρόθεση  μας  να

κάνουμε  ό,τι  καλύτερο  μπορούμε  και  από  χρηματοδοτικής  πλευράς

και  από  πλευράς  υποστήριξης  για  να  βάλουμε  το  έργο  των  Δήμων

σε  νέα  βάση  και  να  προχωρήσουμε  έτσι  την  αναπτυξιακή

προσπάθεια  της  χώρας  και  σε  τοπικό  επίπεδο,  πέρα  από  τον

κεντρικό σχεδιασμό. 

Ευχαριστώ  πολύ  και  θα  είμαι  στην  διάθεση  σας  για

ερωτήσεις. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Θέλω  να  ευχαριστήσουμε  τον  κύριο  Κορκολή.  Με

λίγα  λόγια  ένα  πολύ  μεγάλο  πρόγραμμα.  Αυτό  σημαίνει  λίγα  λόγια

πολλές πράξεις. 

Θα  ήθελα  να  κάνω  ένα  μικρό  σχόλιο,  κύριε  Κορκολή,  η

προσπάθεια  της  χώρας  είναι  να  υπάρχει  μεγάλη

απορροφητικότητα.  Η  προσπάθεια  που  κάνουν  οι  Δήμοι  και  αυτό

που  ζητάμε  επιτακτικά,  είναι  αυτό  ακριβώς.  Έργα που  να  δείχνουν

και  το  έργο  της  κυβέρνησης  μέσα  από την  απορροφητικότητα  αλλά

και  το  δικό  μας  το  κομμάτι.  Αυτό  δηλαδή  που  κάνουμε  πράξη

καθημερινά. 

Θεωρώ λοιπόν ότι  πρέπει  όλοι  μαζί  να εργαστούμε και σε ένα

άλλο  σημείο,  αυτό  που  λέγεται  γραφειοκρατία,  αυτό  που
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καθημερινά σκοτώνει  το όραμα όλων μας που είναι  η ανάπτυξη του

τόπου μας, τον τόπο μας, της πατρίδας μας στο τέλος. 

Προς  αυτή  λοιπόν  την  κατεύθυνση,  θεωρώ  πέραν  από  τα

χρήματα τα  οποία θα διατεθούν,  θα πρέπει  να  γίνει  και  μια  μεγάλη

προσπάθεια  να  μειωθεί  η  γραφειοκρατία  και  να  ενισχυθούν  και  οι

μικροί  Δήμοι, οι  οποίοι,  για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους,

δεν  έχουν  τόσοι  μεγάλες  δυνατότητες  προκειμένου  να  μπορέσουν

να καταφέρουν κάποια πράγματα. 

Θέλω σε αυτό το  σημείο  να  καλωσορίσω και  τον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ τον κύριο Γκοτσόπουλο, καλωσήρθατε. 

Και  να  προχωρήσουμε  με  τον  2 ο  ομιλητή  μας,  τον  Γενικό

Γραμματέα, τον κύριο Ράλλη, Ψηφιακής Πολιτικής. 

Σ.  ΡΑΛΛΗΣ:   Καλησπέρα  και  από  μένα.  Ήθελα  να  ξεκινήσω

μιλώντας  για  τον  ψηφιακό  μετασχηματισμό  των  ΟΤΑ,  αλλά  είπατε

μια  λέξη,  την  λέξη  γραφειοκρατία  και  μου  ανέτρεψε  όλο  το  λόγο.

Και θα ήθελα να ξεκινήσω από την γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία

πραγματικά είναι ένας βραχνάς για την Δημόσια Διοίκηση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ.  ΡΑΛΛΗΣ:   Καταρχήν  θα  ήθελα  να  ξεκινήσω  θεωρώντας  3

πράγματα  ως  δεδομένα.  Θεωρώ  ότι  κανένας  δεν  γνωρίζει  την

τοπική  κοινωνία  καλύτερα  από  τον  Δήμαρχο  και  το  Δήμο.  Ο

Δήμαρχος  και  ο  Δήμος  γνωρίζουν  από  1 ο  χέρι  τις  ανάγκες  των

δημοτών και  των  επιχειρηματιών  και  ξέρουν  πώς να  αναδείξουν  τα

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τους. 

Δεύτερο  και  πολύ  σημαντικό,  το  είπε  και  ο  Γενικός

Γραμματέας  ο  κύριος  Κορκολής,  για  να  προχωρήσουμε  μπροστά

και  να  φέρουμε  τον  δημότη  πιο  κοντά  στο  ψηφιακό  μέλλον  και  τις

ευκαιρίες που παρουσιάζει,  χρειάζονται συνεργασίες.  

Για  αυτό  τον  λόγο  εμείς,  ως  Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής,

εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με το Υπουργείο  Εσωτερικών,  με το

Υπουργείο  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  με  την  ΚΕΔΕ,  με  την

οποία  έχουμε  μια  άριστη  σχέση,  με  την  ΕΕΤΑΑ,  και  με  όλους
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εκείνους  τους  φορείς,  οι  οποίοι  είναι  σε  θέση να  φέρουν ποιοτικές,

ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις. 

Τρίτον,  και  το  θεωρώ  πάρα  πολύ  σημαντικό,  γιατί  το  ζήτημα

του  ψηφιακού  μετασχηματισμού  της  οικονομίας  και  της  κοινωνίας,

στην  Ευρώπη  να  ξέρετε,  υπάρχει  μια  πολύ  μεγάλη  συζήτηση  αυτή

τη στιγμή, σχετικά με την δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς

και  το θέμα του  digital economy and society.  Εμείς  θεωρούμε ότι  η

κοινωνία  είναι  πιο  μπροστά  από την  οικονομία.  Και  η  κοινωνία  για

να  γίνει  πιο  μπροστά  από  την  οικονομία,  σε  αυτό  πρέπει  να  μας

βοηθήσει η τοπική κοινωνία και οι Δήμοι. 

Η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  λοιπόν,  μέχρι  σήμερα,  ήταν

απλά  μια  λέξη  γραμμένη  σε  στρατηγικές.  Ακόμα  και  εμείς,  ως

Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής  έχουμε  μια  στρατηγική.  Την

στρατηγική 2016-2021. 

Αυτό  όμως  που  αλλάζει  πραγματικά  είναι  ότι  σήμερα,  η

ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  μπήκε  σε  μια  ψηφιακή  στρατηγική  και

γίνεται  πραγματικότητα.  Έτσι  λοιπόν,  φέραμε  το  ψηφιακό  μέλλον

της  Ελλάδας  πιο  μπροστά  σήμερα,  σε  όλους  τους  πολίτες,  με

σύγχρονες  ψηφιακές  υπηρεσίες  για  τους  δημότες  και  τις

επιχειρήσεις. 

Θεωρώ ότι  αυτή  τη  στιγμή τρέχει  η  ουσιαστικότερη  διοικητική

μεταρρύθμιση  στον  δημόσιο  τομέα  που  συμβαίνει  τα  τελευταία  40

χρόνια. 

Το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης,  υλοποιεί  την

εθνική  στρατηγική  για  την  διοικητική  ανασυγκρότηση.  Μέσα  στην

στρατηγική  αυτή,  βρίσκονται  και  οι  Δήμοι,  και  εμείς  ερχόμαστε  να

δώσουμε  όλα  τα  απαραίτητα  ψηφιακά  εργαλεία,  προκειμένου  αυτή

η διοικητική μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί. 

Στο  πλαίσιο  λοιπόν  αυτό,  και  με  την  βοήθεια  της  ΚΕΔΕ

είμαστε  λοιπόν  σε  θέση  να  ανακοινώσουμε  το  ψηφιακό  ΚΕΠ.

Δηλαδή  μιλάμε  για  πρώτη  φορά  για  ένα  ενιαίο  σύστημα

εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. 
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Μιλάμε  δηλαδή,  αυτό  που  λέμε  στην  ψηφιακή  αγορά,  σε  ένα

one stop shop και  one entry.  Δηλαδή να  μπορεί  η  επιχείρηση και  ο

δημότης  να  μπαίνουν  σε  μια  είσοδο  και  εύκολα  και  από  το  σπίτι

τους  να  πραγματοποιούν  όλες  εκείνες  τις  συναλλαγές  που  θέλουν

να κάνουν με το Δημόσιο. 

Με  το  e-KEP λοιπόν,  αντιμετωπίζονται  όλες  εκείνες  οι

παθογένειες  και  τα  προβλήματα  τα  οποία  η  Δημόσια  Διοίκηση

αποκτά  μια  συνολική  εικόνα  για  τις  απαιτήσεις  που  έχουν  οι

πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις  από  την  Διοίκηση,  ενώ  προβλέπονται

ενιαίες  διαδικασίες  και  έγγραφα,  μειώνοντας  τα  κόστη  και  την

γραφειοκρατία. 

Εδώ  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  παρέμβαση  για  ένα  έργο  του

Υπουργείου  Εσωτερικών  που  τρέχει  τώρα,  αυτή  τη  στιγμή  και

καταγράφει  και  ανασυγκροτεί  όλους  τους  Δήμους.  Δηλαδή  αυτή  τη

στιγμή  αυτό  που  συμβαίνει  είναι:  Καταγράφονται  όλες  οι

διαδικασίες  κι  όλες  οι  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  οι  Δήμοι,

φτιάχνονται  δηλαδή  ροές  εργασίες,  πώς  δηλαδή  ένα  έγγραφο

διακινείται  μέσα στο Δήμο. Και  αφού λοιπόν λύσουμε αυτό το θέμα,

ερχόμαστε  εμείς,  σαν  Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής  και

προσφέρουμε  όλα  εκείνα  τα  τεχνολογικά  εργαλεία  που  είναι

απαραίτητα  για  να  πραγματοποιηθεί  αυτός  ο  ψηφιακός

μετασχηματισμός. 

Πριν  προχωρήσω  παρακάτω,  θα  ήθελα  να  πω  μερικά  λόγια

για  τον  ρόλο  της  Γενικής  Γραμματείας  Ψηφιακής  Πολιτικής  για  να

καταλάβετε κι εσείς ακριβώς τι είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. 

Όπως  γνωρίζετε  πολύ  καλά,  οι  ανάγκες  για  έργα

πληροφορικής  είναι  χιλιάδες  και  ιδίως  στους  μικρούς  Δήμους  που

δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να  υποστηρίξουν  έργα  τεχνολογιών

πληροφορικής  και  επικοινωνιών.  Εμείς  το  λέμε  ΤΠΕ  αλλά  πολλές

φορές, όταν μιλάμε με αρκτικόλεξα πολλοί δεν καταλαβαίνουν και τι

λέμε. 
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Οπότε,  στην  πραγματικότητα  ο  ψηφιακός  μετασχηματισμός,

θέλουμε  να  γίνει  μια  απλή  έννοια  και  κατανοητή  στον  πολίτη  και

στην επιχείρηση.  Αυτή είναι  και  η  δουλειά  της Γενικής  Γραμματείας

Ψηφιακής  Πολιτικής.  Να  προτεραιοποιούμε  και  να  αξιολογούμε  τα

έργα πληροφορικής, με βάση μια εθνική ψηφιακή στρατηγική. 

Για  να  το  κάνουμε  αυτό  συνεργαζόμαστε  με  όλα  τα

Υπουργεία, με όλους τους ΟΤΑ για τα έργα πληροφορικής. Όπως οι

ΟΤΑ,  έτσι  και  εμείς,  έχουμε  μια  κοινή  αποστολή.  Και  η  κοινή  μας

αποστολή είναι  η εξυπηρέτηση του δημότη. Ο τελικός αποδέκτη και

ωφελούμενος  των  έργων  μας,  πρέπει  να  είναι  ο  πολίτης  και  οι

επιχειρήσεις.  Αυτοί  θα  πρέπει  να  ωφεληθούν  στο  τέλος  από  τις

ψηφιακές  υπηρεσίες  που  καλούμαστε  να  τους  προσφέρουμε  στην

νέα ψηφιακή εποχή. 

Και  κανένας  δεν  γνωρίζει  καλύτερα  τον  δημότη  και  τον

μικρομεσαίο  επιχειρηματία  από  τους  Δήμους.  Ο  ρόλος  λοιπόν  των

Δήμων  στον  τομέα  αυτό,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικός.  Γιατί  οι

Δήμοι  γνωρίζουν  τις  πραγματικές  ανάγκες  της  τοπικής  κοινωνίας,

τα πραγματικά προβλήματα. 

Ένα  μεγάλο  πρόβλημα  ως  σήμερα,  στα  έργα  πληροφορικής

ήταν στην πραγματικότητα ότι  ό,τι  έργο παράγονταν πήγαινε σε μια

μαύρη  τρύπα.  Δηλαδή  τα  έργα  σχεδιάζονταν  αποσπασματικά,  με

ό,τι  αυτό  σημαίνει  και  τι  συμφέροντα  εξυπηρετούσε.  Όπως  και

κατακερματισμένα έργα, με κατακερματισμένες προμήθειες. 

Αυτό  πρέπει  λοιπόν  να  αλλάξει  και  εμείς  το  αλλάζουμε.  Το

Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής  λοιπόν,  θέτει  τις  βάσεις  ώστε  τα

έργα  να  σχεδιάζουν  κεντρικά,  να  είναι  σύμφωνα  με  την  αρχή  της

οικονομικότητας,  με  ενιαίες  προδιαγραφές,  με  ενιαίο  σχεδιασμό και

με βασικό στόχο την εξασφάλιση των οικονομιών κλίμακας. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι  κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς

την  ολιστική  προσέγγιση  των  έργων  ΤΠΕ  που  θα  εξυπηρετούν  και

την διαλειτουργικότητα των συστημάτων. 
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Θα  ήθελα  να  πω  λίγο  εδώ  τι  σημαίνει  η  λέξη

διαλειτουργικότητα.  Σημαίνει  ότι  υπάρχουν  διάφορα  μητρώα  αυτή

τη  στιγμή  στο  Δημόσιο  τα  οποία  δεν  αντλούν  πληροφορίες  το  ένα

το από το άλλο. 

Για  παράδειγμα,  θα  γίνω  πολύ  συγκεκριμένος,  εάν  ένας

προμηθευτής  του  Δήμου  πάει  να  πληρωθεί  από  το  Δήμο,  ο  Δήμος

δεν  είναι  σε  θέση  ηλεκτρονικά  να  διευκολύνει  αυτό  τον

επιχειρηματία.  Δηλαδή ο  επιχειρηματίας  θα  πρέπει  να  προσκομίσει

ποινικό  μητρώο,  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  ασφαλιστική

ενημερότητα, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα. 

Όλα  αυτά  λοιπόν,  οι  συναλλαγές,  προκαλούν  μεγάλες  τριβές

και  αναστάτωση.  Μέχρι  σήμερα  λοιπόν,  το  πρόβλημα  ήταν,  τα

μητρώα αυτά ήταν φτιαγμένα για να λειτουργούν το ένα ανεξάρτητα

από  το  άλλο.  Δεν  υπήρχε  ένας  κεντρικός  συντονισμός  και

σχεδιασμός. Ενώ τώρα υπάρχει.  

Εδώ θα  σας  πω κάτι  το  οποίο  με  εντυπωσίασε  και  εμένα  και

δεν  το  περίμενα.  Η  ΚΕΔΕ έχει  κάνει  πάρα  πολύ  σημαντικά  βήματα

προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Μου  παρουσίασε  στο  γραφείο  μου

δηλαδή,  αναλυτικά  ένα  government hub,  έναν  κόμβο  δηλαδή

κυβερνητικό,  τον  κόμβο  διαλειτουργικότητας,  τον  οποίο  εμείς

σκοπεύουμε  να  υιοθετήσουμε  και  να  εξελίξουμε  και  να  τον

χρησιμοποιήσουμε στην κεντρική κυβέρνηση. 

Ας  δούμε  λοιπόν  τώρα  ποια  είναι  τα  έργα  της  Γενικής

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για τους ΟΤΑ. 

Στην  παρούσα  φάση  η  Γενική  Γραμματεία  Ψηφιακής

Πολιτικής,  προετοιμάζει  την  κατάρτιση  ενός  ολοκληρωμένου

σχεδίου  προσδιορισμού  και  οριζόντιας  λύσης  των  κοινών

προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  οι  ΟΤΑ  Α  και  Β  βαθμού,  σε

θέματα  ΤΠΕ.  Ιδιαίτερα  για  το  θέμα  του  πολιτισμού,  του  τουρισμού

και  της  ανάδειξης  των  ιδιαίτερων  κοινωνικοικονομικών

χαρακτηριστικών κάθε Δήμου και κάθε Περιφέρειας της χώρας. 
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Πρόκειται  δηλαδή για μια δράση με ενιαίες  προδιαγραφές,  για

το  σύνολο  των  Δήμων  και  των  Περιφερειών  της  χώρας,  που  στόχο

έχει  την  προβολή  της  πολιτιστικής  και  φυσικής  κληρονομίας  της

Ελλάδας μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα. 

Αυτές  τις  προδιαγραφές  θα  σας  τις  δώσει  η  Γενική

Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής εντός του 2017. 

Επειδή  λοιπόν,  όπως είπα και  πριν,  οι  Δήμοι  είναι  αυτοί  που

ξέρουν  καλύτερα  ποια  είναι  αυτά  τα  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα

που  έχουν  και  ποια  είναι  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  τα  οποία  θέλουν

να  προβάλλουν,  εμείς  θα  συνεργαστούμε  μαζί  τους  για  να  τα

αναδείξουμε  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  μέσα  από  αυτή  την  νέα

ψηφιακή πλατφόρμα. 

Έτσι,  μέσω  των  προμηθευτών  που  εσείς  θα  επιλέξετε,  με  τις

προδιαγραφές  που θα θέσουμε  εμείς,  θα  θέλουμε  να  παράγετε  ένα

σύγχρονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Πώς  θα  γίνει  αυτό,  τι  εννοούμε  δηλαδή  όταν  λέμε  σύγχρονο

οπτικοακουστικό περιεχόμενο; 

Σύγχρονο  οπτικοακουστικό  περιεχόμενο  είναι  αυτό  που

βασίζεται  σε  τεχνολογίες  εικονικής  και  επαυξημένης

πραγματικότητας,  δηλαδή  αυτό  που  λέμε  3 D ή  4D ή  όταν  δεν

υπάρχουν  λεφτά,  γιατί  καταλαβαίνω  ότι  οι  μικρότεροι  Δήμοι  είναι

δύσκολο  να  το  κάνουν  αυτό,  αυτό  το  οποίο  λέμε  360.  Δηλαδή  να

μπορεί  ο  κάθε  Δήμος  να  αποτυπώσει  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά

της περιοχής του. 

Θέλουμε  λοιπόν  να  τονίσουμε  ότι  αν  υπάρχει  ήδη  τέτοιο

περιεχόμενο  το  οποίο  έχει  παραχθεί  και  έχει  αυτές  τις

προδιαγραφές, αυτό λοιπόν θα το αξιοποιήσουμε. 

Ο  Γενικός  Γραμματέας  Ενημέρωσης  και  Επικοινωνίας,  ο

κύριος  Χρέτσος,  έχει  ψηφίσει  έναν  νόμο,  τον  4487/2017,  δεν  ξέρω

εάν  το  γνωρίζετε,  ο  οποίος  είναι  στην  πραγματικότητα,  προβλέπει

επενδύσεις στα οπτικοακουστικά. 
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Μια  σύγχρονη  μελέτη  δείχνει  ότι  για  κάθε  επένδυση  που

γίνεται  στον  οπτικοακουστικό  χώρο,  σε  1€,  γυρνάει  πίσω  7€.

Φανταστείτε  λοιπόν  να  υπήρχαν  fi lm offices,  γιατί  η  χώρα  μας,

παρότι  έχει  αυτά  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  δεν  υπάρχουν  αυτά

τα  γραφεία  τα  οποία  μπορούν  να  προσελκύσουν  ξένες  επενδύσεις.

Δηλαδή  καλό  είναι  να  αξιοποιούμε  τα  χρήματα  του  ΕΣΠΑ,  αλλά  θα

πρέπει  να  αναζητήσουμε  και  άλλες  πηγές  επενδυτικές  οι  οποίες

μπορεί  να  φέρουν  λεφτά  στον  τόπο  μας.  Δεν  πρέπει  να

παγιδευόμαστε μόνο στις λογικές του ΕΣΠΑ. 

Στην  προσπάθεια  λοιπόν  αυτή,  τα  fi lm offices θα  παίξουν

αυτόν τον  καταλυτικό  νέο  ρόλο.  Και  θα  δημιουργήσουν,  ως κόμβος

για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών. 

Θα  σας  μιλήσω  τώρα  για  ένα  άλλο  πολύ  σημαντικό  έργο,  το

οποίο  συμβαίνει  τώρα  στο  Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής.

Πρόκειται  για  ένα  σύστημα  ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων  με

ψηφιακές  υπογραφές.  Το  έργο  αυτό  λειτουργεί  αυτή  τη  στιγμή

πιλοτικά στο Υπουργείο μας, είναι  έτοιμο. Σχεδιάστηκε από στελέχη

του  Υπουργείου,  παραδίδεται  αυτό  το  μήνα  και  προκαλεί,  στο  δικό

μας  Υπουργείο  μόνο  μια  εξοικονόμηση  της  τάξεως  των  700.000  €

ετησίως. 

Δεν  θα  σας  μιλήσω  για  μεγέθη  γραφειοκρατίας  και  πάταξης

της  προσωπικής  αντιπαλότητας  με  τους  πολίτες,  γιατί  αυτά  τα

γνωρίζετε  εσείς  σαν  Δήμοι  πολύ  καλύτερα,  γιατί  είστε  οι  άνθρωποι

οι οποίοι έχετε καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες. 

Γνωρίζω ότι  κάποιοι  Δήμοι,  έχουν ήδη προχωρήσει από μόνοι

τους, στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και  αυτό είναι  πάρα πολύ

σωστό.  Όταν  λοιπόν  ολοκληρωθεί  το  έργο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών,  εμείς  θα  έρθουμε  σε  σας  και  θα  σας  δώσουμε  όλα

εκείνα  τα  απαραίτητα  τεχνολογικά  εργαλεία,  τα  οποία  θα  σας

βοηθήσουν  να  κάνετε  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  εγγράφων  και

στους Δήμους σας. 
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Δηλαδή  θέλουμε  κάθε  δημόσιος  υπάλληλος  να  μπορεί  πλέον

να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφα αυτά και να τα διακινεί.  

Αυτό  το  έργο  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  για  την  Δημόσια

Διοίκηση.  Θα  εξοικονομήσει  στο  σύνολο  της,  πόρους  που

ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, με

1  δισεκατομμύριο  ευρώ  πόσα  άλλα  πράγματα  μπορούμε  να

κάνουμε  σε  αυτή  την  χώρα.  Και  αυτό  μόνο  από  την  ηλεκτρονική

διακίνηση εγγράφων και από την πάταξη της γραφειοκρατίας. 

 Ένα  άλλο  μεγάλο  κομμάτι  που θα ήθελα  να  μιλήσουμε,  είναι

για  τους  έξυπνους  Δήμους  και  τις  έξυπνες  πόλεις.  Αυτή  τη  στιγμή

υπάρχουν  κονδύλια  στην  Ευρώπη,  για  να  μπορέσουμε  πραγματικά

να  πούμε,  όπως  είχε  κάνει  και  ο  Δήμος  Τρικκαίων  που  μπορεί  να

αποτελέσει  ένα  πρότυπο  και  μια  καλή  πρακτική  και  για  τους

υπόλοιπους Δήμους. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  όμως  για  να  δημιουργήσουμε  τους

έξυπνους  Δήμους  είναι  να  έχουμε  όλα  εκείνα  τα  εργαλεία,

προκειμένου  η  ευρυζωνικότητα  να  είναι  προσβάσιμη  σε  κάθε

σημείο της Ελλάδας. 

Σε  αυτό  το  σημείο,  θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  το  Υπουργείο

Ψηφιακής  Πολιτικής  βραβεύτηκε  πριν  από  2  εβδομάδες  από  την

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  το  πρόγραμμα  Rural Broadband,  δηλαδή

για  την  επέκταση  της  ευρυζωνικότητας  σε  αγροτικές  και

απομακρυσμένες περιοχές. 

Έχοντας  λοιπόν  στα  χέρια  μας  αυτό  το  πολύ  σημαντικό

εργαλείο  που  είναι  υποδομές,  τώρα  είναι  πλέον  στο  χέρι  σας,  να

φέρετε  αξιόλογες  προτάσεις  που  δεν  θα  είναι  μόνο  απλά  έξυπνος

φωτισμός,  γιατί  το  internet of things,  το  διαδίκτυο  δηλαδή  των

πραγμάτων,  όπως  συνηθίζεται  να  λέγεται,  μπορεί  να  φέρει  και

άλλες πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο σας. 

Μιλάμε  για έξυπνη στάθμευση,  μιλάμε  για διαχείριση υδάτων,

μιλάμε  για  διαχείριση  απορριμμάτων.  Υπάρχουν  δηλαδή  πάρα

πολλά  τεχνολογικά  εργαλεία,  τα  οποία  μπορείτε  να
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χρησιμοποιήσετε  και  εμείς  θα  είμαστε  δίπλα  σας,  σύμμαχοι  ανά

πάσα στιγμή. 

Νομίζω  ότι  είναι  από  τις  λίγες  φορές  που  εμφανίζονται

στελέχη  εδώ,  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης  και  έρχονται  πολύ  φιλικά

απέναντι  σας.  Και  είμαστε  και  πάρα  πολύ  ανοιχτοί  στο  να  σας

δώσουμε  συμβουλές.  Γιατί  καταλαβαίνω  ότι  οι  μικροί  Δήμοι  είναι

πάρα πολύ δύσκολο να προβούν σε τέτοιες ενέργειες.  

Για  αυτό  είμαστε  εμείς  εδώ,  για  να  σας  βοηθήσουμε,  και  να

φέρουμε το αύριο σήμερα για όλους. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Ευχαριστούμε  και  εμείς  τον

κύριο Γενικό. 

Τον  λόγο  τώρα  έχει  ο  συνάδελφος  μας,  Δήμαρχος  Σάμου,

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Νησιωτικής  Πολιτικής,  ο  Μιχάλης

Αγγελόπουλος,  με  τον  οποίο  συνεργαζόμαστε  άψογα  για  το

συμφέρον των νησιών μας, αλλά και της πατρίδας γενικότερα. 

Μ.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:   Ευχαριστώ  τους  δυο  Γραμματείς  για  την

αξιόλογη συνεισφορά τους και για τα οδοιπορικά στα ευρωπαϊκά. 

Ο  συνδυασμός  στερεοτυπίας  και  προοπτικής  έχει  πάντοτε

ενδιαφέρον,  όταν  καταλήγει  στο  να  μην  κυνηγάει  η  χώρα  κάθε

χρόνο τις χρηματοδοτήσεις, κάθε χρόνο την απορροφητικότητα. 

Ένσταση  υποβάλω  εδώ.  Δεν  ενδιαφέρει  η  απορροφητικότητα

ως αριθμός.  Ενδιαφέρει  η  απορροφητικότητα με  προστιθέμενη  αξία

για τους τόπους, με πραγματική ποιοτική διάσταση. 

Και  το λέω αυτό γιατί  όλες οι  χώρες,  (…) η δική μας,  σε  κάθε

κυβέρνηση,  καταβάλλει  αγωνιώδεις  προσπάθειες  να  κλείσει  την

χρονιά.  Για  να  βγει  ένα  κείμενο  που να λέει  «δεν  χάθηκε ούτε  ένας

πόρος,  δεν  χάθηκε  τίποτα,  τα  καταφέραμε».  Μεταφέραμε  τις

παλαιές  κυβερνήσεις  από  την  ψηφιακή  σύγκλιση,  δεκάδες  έργα

εδώ.  Μεταφέραμε  από  την  διοικητική  μεταρρύθμιση,  την  οποία  την

γδύσαμε  από  τα  750.000.000  η  προ-προηγούμενη  κυβέρνηση  στα

280.  Και  γενικώς,  να  βγαίνει  ένα  ευχητήριο,  χωρίς  να  αποδομώ  ή

να  αποδομούμε  την  πραγματική  προσπάθεια  που  γίνεται.  Case
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Study, αγαπητέ συνάδελφε του Πειραιά, με καταγωγή ή σχέση με το

νησί μας, και χαίρομαι που είστε εδώ. 

Η  Μάλτα  έλαβε  χρηματοδότηση  24.000.000  €  από  την

Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων,  σε  συνδυασμό  με  την

πρωτοβουλία  JASPERS,  για  να  μπορέσει  να  αναπλάσει  μια

περιοχή, που είχε προσβληθεί από το προσφυγικό ζήτημα. 

Το  λέω  αυτό  γιατί  σε  συνδυασμό  με  το  HELENA,  με  το

Σύμφωνο  για  την  κλιματική  αλλαγή  και  με  όλες  τις  πρωτοβουλίες

που  οι  Δήμοι  παίρνουν,  είτε  αυτό  είναι  το  mayors adapt,  είτε  άλλα

εργαλεία,  πρέπει  επιτέλους  να  βρούμε,  πράγμα  που  απέτυχαν

πολλές  φορές  διοικούντες,  έναν  τρόπο  αειφόρου  συνεργασίας,

παρόλο ότι  πολυχρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, μεταξύ Κεντρικού

Κράτους, Περιφερειών και Δήμων. 

Δεν  μπορούν  οι  Περιφέρειες  να  πλιατσικολογούν  ή  δεν

μπορούν  οι  Περιφέρειες  να  προσφέρουν  και  εμείς  ως  επαίτες  ή

ατζέντηδες  έργων  να  προσπαθούμε  να  μάθουμε  από  το  Ταμείο

Παρακαταθηκών και  Δανείων  ποια  χρυσή ευκαιρία  υπάρχει  σήμερα

και ποια ασημένια αύριο. Το λέω γιατί συνεργαζόμαστε πολύ καλά. 

Επίσης, όταν κανείς ζει  στα 1.100 μέτρα από την Τουρκία, και

όταν  ο  τόπος  του  δοκιμάζεται  από  το  προσφυγικό  ζήτημα  και  το

μεταναστευτικό  πρόβλημα,  και  όταν  οι  Υπηρεσίες  του  είναι

υποστελεχωμένες  και  όταν  πρέπει  να  προσφέρει  τεχνική  βοήθεια

και  στην Ικαρία  και  στους  Φούρνους και  όταν  πρέπει  να  πολεμήσει

κάθε  μέρα  για  το  αυτονόητο,  όλα  αυτά  τα  αναπτυξιακά,  παίρνουν

άλλη χροιά, χωρίς, επαναλαμβάνω, να τα υποβαθμίζω. 

Άλλη  χροιά.  Είναι  κάποιος  κύριος,  με  γραβάτα,  χωρίς

γραβάτα,  λέει  10  πάρα  πολύ  ωραία  πράγματα,  προσκαλεί  τον

υπάλληλο,  το  στέλεχος  του  Δήμου  να  ανταποκριθεί.  Τα  τηλέφωνα

δεν  απαντούν,  τα  e-mails δεν  λειτουργούν  ακριβώς,  κάποια

εμπλοκή  υπάρχει  στο  σύστημα.  Ας  ενοποιήσουμε  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και

ΚΗΜΔΗΣ ας πούμε, αν μπορέσουμε. Σωστά. 
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Και  δεν  φταίει  το  κέντρο  αυτό,  προς  θεού.  Εγώ δεν  αποδίδω

ευθύνες  εκεί  πέρα  που  δεν  υπάρχουν.  Αυτό  όμως  θα  διευκόλυνε

κατά  πολύ,  παράλληλα  με  μια  οριζόντια  ένταξη  ενός  έργου

εκπαίδευσης στελεχών, στα ψηφιακά, στα καινούργια εργαλεία. 

Έρχεται  λοιπόν  η  ανάγκη  να  ενεργοποιηθεί  πλήρως  το  ΠΕΠ

Βόρειου  Αιγίου,  με  την  εξειδίκευση  όλων των  κατηγοριών  πράξεων

και  με  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  να  προβλέπει  τις

σχετικές  πιστώσεις,  προκειμένου  να  εντάσσονται  έργα  με

δικαιούχους  τους  Δήμους,  που  αυτή  τη  στιγμή,  δυστυχώς  δεν

διαθέτουν καμία άλλη πηγή επενδύσεων. 

Και  εδώ,  αυτά  τα  2  δισ.  δεν  ζητούνται  σε  επίπεδο  ποσό,

δώστε  μας  2  δισ.  να  τα  διαχειριστούμε.  Ζητούνται,  και  συμφωνώ

μαζί  σας  για  την  διαδικασία  που  έληξε  πριν  3  χρόνια,  ως  ένα

θεσμικό  αίτημα  αποτελεσματικότητας,  ικανότητας,  ανταπόκρισης

στους στόχους. 

Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι  το διαχειριστικό πλαίσιο του

αναπτυξιακού  προγράμματος  του  ειδικού  σκοπού  Βορείου  Αιγαίου,

το  ειδικό  αναπτυξιακό  Βορείου  Αιγαίου,  το  οποίοι  ενεργοποιήθηκε

και ανακοινώθηκε ότι  έχει  25.000.000 προϋπολογισμό για το βόρειο

Αιγαίο,  και  25.000.000 προϋπολογισμό για  το  Νότιο  Αιγαίο,  πρέπει

να  ενισχυθεί.  Πρέπει  να  μοχλευτούν  οι  πόροι,  πρέπει  να  γραφτούν

στις  Δημόσιες  Επενδύσεις  τα  αντίστοιχα  ποσά  στον

προϋπολογισμό. 

Και  βεβαίως,  παρόλη  την  καλή  πρόθεση  και  καλή  θέληση,  η

ενεργοποίηση του  προχωρά.  Προχωρά με  ένα  έργο ανά  Δήμο,  που

ανακοινώθηκε.  Τα  άλλα  παραπέμπονται  στις  επόμενες,  θέλω  να

πιστεύω, σύντομες καλένδες. 

Η  διαδικασία  του  να  ανταποκρίνομαι  στα  ευρωπαϊκά  και  να

μην  με  κυνηγάνε  Υπηρεσίες,  Δικαστικές  Αρχές,  επικεφαλής,

γραμματείς,  όχι  Σαδδουκαίοι,  πολιτικοί,  να  ακολουθώ  τους

Βουλευτές  ή  να  με  οδηγούν  σε  ένα  ραντεβού,  το  οποίο  θα  εντάξει

ένα  έργο,  το  οποίο  περιχαρώς  θα  ανακοινωθεί,  είναι  μια  θεσμική
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δουλειά.  Μια  δουλειά  με  προοπτική  αναπτυξιακή,  η  οποία  πρέπει

να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. 

Η  πρόταση  λοιπόν  για  την  εκπόνηση  ενός  ή  περισσότερων

ειδικών  προγραμμάτων  κρατικών  ενισχύσεων  για  επιχειρήσεις  των

νησιών  και  όχι  μόνο,  που  πλήττονται  από  τις  προσφυγικές  ροές,

αλλά  και  γενικότερα,  το  πώς  θεωρούμε  κρατικές  ενισχύσεις

συμβατές,  ειδικά  σε  μια  χώρα  σε  κρίση,  όπου  υπάρχουν  ειδικοί

κανόνες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αποτελεί  ένα λόγο. 

Και  βεβαίως,  είναι  αδύνατον  να  πιστέψει  κανείς  ότι  τα

750.000.000  που  έχουνε  εισρεύσει  για  το  προσφυγικό-

μεταναστευτικό,  οι  Δήμοι  να  έχουν  πάρει  4,9  εκατομμύρια,  άντε

τώρα  να  έχουν  γίνει  6.  Δηλαδή  το  1%,  χωρίς  οι  Δήμοι  να  ζητούν

χρήματα. 

Οι  Δήμοι  ζητούν  την  θεσμική  συμμετοχή  τους,  διαχείριση.

Ήρθε τώρα ένα πρόγραμμα στέγασης να μας πει  στην ΚΕΔΕ και  να

πει  και  σε  όλους  τους  φορείς,  ότι  αναλαμβάνετε  από εκεί  και  πέρα

εσείς.  Όταν  την  τελευταία  χρονική  περίοδο,  καλησπέρα  στην

αγαπητή  Ξάνθη,  την  τελευταία  χρονική  περίοδο,  η  συγκεκριμένη

οργάνωση εκταμίευσε, κάνοντας πολύ καλή δουλειά, 62.500.000. 

Και  ο  Δήμος  της  Ειδομένης,  της  Παιονίας  δηλαδή,  και  ο

Δήμος της Χίου,  βλέπετε  τι  τραβάει.  Εξαιρώ το δικό μου νησί,  γιατί

δεν θέλω να μιλώ συνεχώς για την Σάμο. 

Ανεξάρτητα  αν  οι  δυο  Γενικές  Διευθύνσεις  HOME και  ECHO

είναι  συγκεκριμένες  στην  διαδικασία.  Ανεξάρτητα  αν  οι  Μη

Κυβερνητικές  Οργανώσεις,  προβλέπεται  να  παίρνουν  χρήματα  και

καλώς  παίρνουν.  Υπάρχουν  διεθνείς  οργανισμοί,  Μη  Κυβερνητικές

Οργανώσεις πολλές σοβαρές, πολύ αξιόλογες. 

Δεν  μπορεί  το  Κράτος  να  μην μπορεί  να  ανταποκριθεί  σε  ένα

βασικό  αίτημα  ισορροπίας,  που  έχει  σχέση  με  την  ανάπτυξη,  για

αυτό  το  αναφέρω.  Με  την  δυνατότητα  να  απεγκλωβίζει  ανθρώπους

αλλά  και  να  δίνει  αναπτυξιακή  προοπτική  στους  κατοίκους  των
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νησιών που όχι  μόνο δοκιμάστηκαν  πολύ,  αλλά αντιμετωπίζουν και

το εξαιρετικά ενδιαφέρον σταυρόλεξο του ΦΠΑ. 

Μάλτα,  ακτοπλοΐα,  0  ΦΠΑ.  Κανάρια  Νησιά,  έκθεση  1988,

ειδικό  καθεστώς,  εξαίρεση.  Χελγκολάνδη,  μπρος  στην  Γερμανία,

μπροστά,  0  ΦΠΑ.  Κορσική,  300.000  πληθυσμός,  7  λιμάνια.  Πού

είναι  η  Κορσική;  Απέναντι  στην  ανταγωνιστική  Νίκαια.  Στα

ορυκτέλαια και στα πετρελαιοειδή, ειδικές τιμές, από 0,9 μέχρι 8,2. 

Και  βεβαίως,  τα  ειδικά  καθεστώτα  δεν  έρχονται  να  είναι  ένα

προνόμιο,  δεν  αποτελούν  ένα  συντεχνιακό  αίτημα,  δεν  αποτελούν

μια  παραχώρηση  του  ποσοστού  χ.  Αποτελούν  ένα   πρώτο

αντιστάθμισμα  στην  απομόνωση,  στην  έλλειψη  κυκλικής

οικονομίας,  στην  αδυναμία  στόχευσης  μεγάλων πραγμάτων  από τα

νησιά.  Και  βεβαίως,  στο  κόστος  της  μεταφοράς  και  όχι  στο

μεταφορικό ισοδύναμο, που είναι τεράστιο. 

Αυτή  λοιπόν  η  αγωνιώδης  προσπάθεια  των  κυβερνήσεων  και

συγκεκριμένα  σήμερα,  να  κρατήσει  την  αναστολή  της  αύξησης  του

ΦΠΑ  από  το  βόρειο  Αιγαίου  και  κατ’  επέκταση  και  από  το  νότιο

Αιγαίο,  σε  άλλη  κλίμακα,  και  να  το  συνδέσει  με  το  προσφυγικό,  το

θεωρώ  σε  μια  Συνεδρίαση  που  αφορά  την  ανάπτυξη,  καθαρά

αντιαναπτυξιακό,  γιατί  αν  θεωρητικά,  σε  επίπεδο  science –  fiction,

επιστημονικής  φαντασίας,  φύγουν οι  πρόσφυγες  και  εγκαταλείψουν

τα  νησιά,  με  μια  αλλαγή  των  ευρωπαϊκών  πολιτικών  και  στροφή

των κρατών που εκτρέπονται  δημοκρατικά,  εμείς  δεν  θα  έχουμε  να

παραδώσουμε  30.000  περιπτώσεις  ανθρώπων  που  δικαιούνται

άσυλο. 

Επίσης,  εάν  παραδοθούν,  αν  δοθούν στον τελικό  προορισμό,

αν  φύγουν  για  τις  πατρίδες  προορισμού,  τις  νέες  πατρίδες,  θα

πρέπει  να  αυξήσουμε  το  ΦΠΑ  την  1 η  Ιουνίου;  Θα  πρέπει  να

υπογράψουμε  νέα  συμβόλαια,  δηλαδή  οι  tour operators,  σε

ξενοδοχεία, σε έναν τόπο που το 75% του ΑΕΠ είναι τουρισμός; 

Αυτά  λοιπόν  τα  αντιαναπτυξιακά,  πολλές  φορές  συνθλίβουν

τις  αναπτυξιακές  προοπτικές.  Το  2014  το  Υπουργείο  Αγροτικής
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Ανάπτυξης  έχει  χάσει  172.000.000  €,  αν  θυμάμαι  καλά.  Το  2015

χάνει  242.000.000  €.  Τα  καλύπτει  όλα  αυτά,  τα  γνωστά.  Δεν

γίνονται μόνο στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω. 

Αυτό  όμως  δεν  είναι  αναπτυξιακή  προοπτική.  Είναι  μια

προσπάθεια,  έντιμη  πολλές  φορές,  σοβαρή  προσπάθεια,  ισόρροπη

προσπάθεια,  η  οποία  όμως  δεν  μπορεί  να  αποδώσει

μακροπρόθεσμα. 

Από  τον  πακτωλό  χρημάτων  που  χρησιμοποιήθηκε  στην

χώρα,  είναι  καιρός,  πέρα  από  τα  συμπεράσματα  να  φτιάξουμε  και

λίγα βήματα για το μέλλον. 

Και  βεβαίως  να  φροντίσουμε  να  είμαστε  πάντοτε  μέσα  στα

πράγματα,  μη φοβούμενοι  τις  διαπραγματεύσεις  και  μη φοβούμενοι

να  πούμε  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  είναι  χαρακτηριστική  η

απάντηση  του  Πρόεδρου  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  στην

επιστολή του  Δημάρχου Κω για  τον  ΦΠΑ,  που με  τον  τεχνοκρατικό

ευρωπαϊκό  λόγο,  λέει,  δεν  μας  ετέθη  ποτέ  το  θέμα,  αλλά  αν  είναι

εθνική  φορολογία,  πώς  είναι.  Η  απάντηση  είναι  συγκεκριμένη  και

σαφής, την έχουμε. 

Και  οι  διαπραγματεύσεις  λοιπόν,  κατά  τη  γνώμη  μου,

επαναλαμβάνω,  πρέπει  να  έχουν  βάθος.  Προϋποθέτουν  και  από

τους  Δήμους  καλή  πίστη,  προϋποθέτουν  συνεργασία,

προϋποθέτουν  ειδικούς,  προϋποθέτουν  πολλά  πράγματα  που

μπορούν να αποδώσουν. 

Να πω το τελευταίο  παράδειγμα,  που θυμίζει  κάτι  παλιό,  από

την  δεκαετία  του  2004-2012.  Ο  οδοφωτισμός.  Όλοι  μάχονται  για

οδοφωτισμό.  Όλοι  μάχονται  για  την  αλλαγή  σε  led.  Λέτε  και  αυτό

είναι  το  νέο  νερό  του  Καματερού.  Που είναι  πάρα πολύ χρήσιμο,  ο

Δήμος  Σάμου  πληρώνει  2.500.000  €  τον  χρόνο,  τα  κάναμε

2.000.000.  Θα  οδηγηθούμε  στο  1.000.000.  Αλλά  αυτό  δεν  είναι  το

μοναδικό  αναπτυξιακό  εργαλείο  του  σήμερα.  Δεκάδες,  εκατοντάδες

εταιρείες  αναπτύσσονται,  δημιουργούν,  με  καλά  στελέχη,  για  να

προσεγγίζουν  Δήμους,  να  αλλάξουν  τα  φώτα  τους.  Απέχουμε  από
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το να είναι  η πρώτη μας ανάγκη αυτή. Μας χρειάζεται  από την άλλη

πλευρά.

Επιχειρώ  –  καινοτομώ.  Αξιοποίηση  ψηφιακό  κέντρο

αποδήμων,  συμμετοχή  σε  όλους  τους  ευρωπαϊκούς  διαγωνισμούς

που  υπάρχουν.  Ορισμός  από  την  ΜΟΔ,  και  τελειώνει  σε  3

δευτερόλεπτα,  που  έχει  γίνει,  ανθρώπων  υπεύθυνων  για  τις

νησιωτικές περιοχές. ΄

Άρα,  η  παράκληση είναι  και  ένα  Παρατηρητήριο  για  τα νησιά.

Ένα  Παρατηρητήριο  για  τα  νησιά  που  θα  οδηγεί  ουσιαστικά  την

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  που  θα  είναι  στο  Υπουργείο  Οικονομίας  –

Οικονομικών,  στην αντίστοιχη υιοθέτηση,  θέσπιση και  εγκατάσταση

ενός  desk για  τα  νησιά,  που  θα  δουλεύει  εφαρμόζοντας  τον  χάρτη

νησιωτικότητας. 

Είναι  προφανές  επίσης  ότι  ο  χάρτης  νησιωτικότητας  πρέπει

να  περιλαμβάνει  μια  ρήτρα  νησιωτικότητας  για  όλα  τα

νομοθετήματα  της  Ένωσης,  και  για  όλες  τις  εθνικές  πρωτοβουλίες,

σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμιση. 

Διότι  δεν  μπορούμε  να  οδηγηθούμε  στην  νέα  διακυβερνητική

που  θα  αρχίσει,  χωρίς  να  έχουμε  ένα  πακέτο  για  τα  νησιά,  που

αποτελούν και  μια προϋπόθεση μιας κοινωνικής εξέλιξης, σταθερής

και βασικής, αν δεν θέλουμε να χάσουμε όλους τους κατοίκους. 

Θα  μπορούσε  λοιπόν  εδώ  να  γίνει  ένα  πάγωμα  του  Φόρου

Προστιθέμενης  Αξίας,  μέχρι  το  2020  που  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή

θα  παρουσιάσει  το  νέο  χάρτη  φορολογικών  επιβαρύνσεων,  με

κλίμακες  σε  διάφορα  επίπεδα,  αντί  να  περιμένουμε  απάντηση  από

το  Υπουργείο,  αν  σήμερα  το  βράδυ  θα  δοθεί  το  πράσινο  φως,  αν

δεν θα επιβαρυνθούμε και  με το τέλος διαμονής από 1 η  Ιανουαρίου,

αν το τέλος διαμονής,  μαζί  με την αύξηση του ΦΠΑ θα καταστρέψει

τον ανταγωνισμό. 

Γιατί  πολλές  φορές  οι  πολίτες  δεν  γνωρίζουν.  Και  δεν

γνωρίζουν  ότι  η  Τουρκία  ας  πούμε,  δεν  έχει  ΦΠΑ  αλλά  έχει  άλλο

φόρο, που είναι 1%, 8%, 16%. 
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Νιώθουμε  ευγνώμονες  που  μας  δόθηκε  η  παράταση  της

βίζας,  της  διευκόλυνσης  επίσκεψης λίγων  ημερών από τα  τουρκικά

παράλια.  Μυτιλήνη,  Χίος,  Σάμος  και  υπόλοιπα  νησιά,  αξιοποίηση

πλήρως,  για  να  πούμε  το  καλό  και  έχουμε  55.000.  Αλλά  η

κατάσταση δεν είναι αποσπασματική. 

Παρόλο λοιπόν  που ο  Φρύνιχος  στην αρχαιότητα  τιμωρήθηκε

με  πρόστιμο  παρόλη  την  χιλιάδων  ταλάντων,  παρόλη  την

καταπληκτική του τραγωδία,  Περί  Μιλήτου Άλωση, γιατί  υπενθύμιζε

οικεία κακά, αφήνουμε τα κακά πίσω. 

Προσπαθούμε  για  μια  θεσμική  συνεργασία.  Διεκδικούμε  από

τις  Περιφέρειες  το  θεσμικό  μας  ρόλο  και  την  σύμπραξη  με  όλους

τους φορείς της Διοίκησης. 

Ζητάμε  να  περιληφθούμε  στην  αναθεώρηση  σωστά,  σοβαρά,

υπεύθυνα. 

Και  ευχόμαστε  καλή  επιτυχία  σε  όλους  τους  Γραμματείς,  σε

όλους  τους  ανθρώπους  της  πολιτικής  του  σήμερα  και  του  αύριο,

που  μπορούν  να  προσφέρον  στον  ευρύτερο  ελλαδικό  χώρο,  στο

μεγάλο αποθετήριο πολιτισμού, ιστορίας και περιβάλλοντος. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Και  εμείς  ευχαριστούμε  τον

συνάδελφο  τον  Μιχάλη,  τον  Δήμαρχο  της  Σάμου  και  Πρόεδρο  της

Επιτροπής Νησιωτικότητας. Είναι  πάντα  χείμαρρος  και  μαθαίνουμε

πάρα πολλά πράγματα από εκείνον. 

Και  μια και  είμαστε  στα  νησιά,  αποφασίσαμε  να  δώσουμε  τον

λόγο  στην  συνάδελφο  μας,  την  κυρία  Σωτηριάδου,  την  Δήμαρχο

Παρανεστίου  και  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Ορεινών  Περιοχών,

προκειμένου να ακουστούν οι δυο περιοχές της πατρίδας μας. 

Α.Μ.  ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ:   Μιχάλη  και  εγώ  σε  αγαπώ,  άλλωστε  τα  νησιά

είναι βουνά. 

Καλησπέρα  σας  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  το  φετινό

Συνέδριο  πραγματοποιείται  κάτω  από  ένα  βαρύ  κλίμα  εξαιτίας  των
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φυσικών  καταστροφών,  που  έχουν  ως  συνέπεια  και  την  απώλεια

συνανθρώπων μας. 

Λυπούμαστε  βεβαίως  όλοι  για  αυτό  και  όλοι  αναλογιζόμαστε

πώς  πρέπει  να  είναι  η  αντίδραση  της  Αυτοδιοίκησης  σε  τέτοια

γεγονότα.  Μόνο  με  αυτό  το  σχόλιο  θα  αφήσω  αυτή  την  κατάσταση

περαιτέρω ασχολίαστη. 

Συζητούμε  σε  αυτή  την  θεματική  ενότητα  τα  αναπτυξιακά

ζητήματα  των  Δήμων  και  μου  ζητήθηκε  να  κάνω  την  σχετική

εισήγηση για τα αναπτυξιακά ζητήματα των ορεινών περιοχών. 

Σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  και  τον  Ν.

3852, ο αναπτυξιακός μας ρόλος επιτελείται  μέσω της άσκησης των

αρμοδιοτήτων  μας,  για  την  προστασία  και  την  αξιοποίηση  των

τοπικών  φυσικών  πόρων,  την  προστασία  και  ανάπτυξη  της  ζωικής

και  φυτικής  παραγωγής,  την  χορήγηση  αδειών  εγκατάστασης  και

λειτουργίας  επιχειρήσεων,  την  συντήρηση  και  κατασκευή  δικτύων

έργων για την στήριξη της τοπικής οικονομίας. 

Στο 1 ο ειδικό θεματικό Συνέδριο για τις  ορεινές περιοχές, που

πραγματοποιήθηκε  φέτος  στην  Κόνιτσα,  αναδείξαμε  τους  τρόπους

με  τους  οποίους  μπορούν  οι  ορεινοί  Δήμοι  να  συμμετέχουν  στην

ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. 

Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχουν  ψηφιστεί  και  έχουν

εφαρμοστεί  πολιτικές  περισσότερο  από  30  χρόνια  πριν,  πολιτικές

που  έχει  υιοθετήσει  και  η  χώρα  μας,  αλλά  δεν  έχουν  εφαρμοστεί

στην πράξη. 

Γιατί  συνέβη  αυτό;  Γιατί  η  χώρα  μας  ήταν  συγκεντρωτική;

Πιθανόν  ναι.  Μήπως  έχουμε  και  δικές  μας  ευθύνες;  Μήπως

υπάρχουν  ευθύνες  και  στον  χώρο  της  Αυτοδιοίκησης;  Πόσο  καλά

γνωρίζουμε,  αγαπητές  και  αγαπητοί  φίλοι,  συνάδελφοι,  ότι  το

πρόβλημα  του  κάθε  Δήμου  σήμερα  είναι  και  δικό  μας  πρόβλημα,

ίσως αύριο; 
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Πόσο  μας  ενδιάφερε,  κατά  τα  προηγούμενα  χρόνια  αλλά  και

σήμερα,  το  να  είμαστε  όλοι,  όσο  το  δυνατόν  πιο  κοντά  στις

δυνατότητες να αναπτύξουμε τις περιοχές μας; 

Θα  σας  πω  ότι  όπως  οι  περισσότεροι  από  εσάς,  μετέχω  σε

όλα  τα  Συνέδρια  της  ΚΕΔΕ  που  πραγματοποιούνται  στις  θητείες

που θητεύουμε ως Δήμαρχοι ή ως Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Αισθάνομαι  μια  πολύ  μεγάλη  ικανοποίηση  σε  αυτό  το

Συνέδριο.  Ξέρετε  γιατί;  Θα  περιμένω  να  βγουν  τα  πρακτικά  του

Συνεδρίου  για  να  αριθμήσω  πόσες  φορές  ακούστηκε  η  λέξη

ορεινότητα  σε  αυτό  το  Συνέδριο.  Νιώθω  πραγματικά  πολύ  μεγάλη

χαρά,  που  επιτέλους  η  ορεινότητα  της  Ελλάδας  έχει  βρει  ένα

αντίκρισμα  στα  Συνέδρια  μας.  Ακούστηκε  το  πρόβλημα  και  αυτό

είναι πολύ σημαντικό. 

Και  οφείλεται,  κατά  1 ον  στην  ΚΕΔΕ  που  ίδρυσε,  που

δημιούργησε  αυτή  την  επιτροπή  για  να  ακουστούν  τα  προβλήματα

των  ορεινών  περιοχών,  και  κατά  2 ον  στην  δουλειά  της  επιτροπής

και  των  συναδέλφων  που  συμμετέχουν  στις  συζητήσεις  αυτής  της

επιτροπής. 

Τι  πρέπει  να  κάνουμε  λοιπόν,  αφού  αναδείχθηκε  το

πρόβλημα;  Τι  άλλο  μπορούμε  να  κάνουμε  από εδώ και  πέρα;  Ποια

θα  είναι  τα  επόμενα  βήματα;  Ποια  από  όλα  αυτά  που  έχουμε

συζητήσει  θα  αποτελέσουν  ίσως  ένα  σημείο  στα  συμπεράσματα

αυτού του Συνεδρίου; 

Θα  μπορέσουμε  να  ανατρέψουμε  τις  λανθασμένες  επιλογές

του  παρελθόντος,  που  έφτασαν  τις  ορεινές  περιοχές  να  βρίσκονται

μόνο με γηρασμένο πληθυσμό;

Είναι  υπόθεση  άραγε  του  καθενός  από  εμάς,  η  ανάπτυξη

αυτών των περιοχών; 

Κάποιοι από εμάς, έχουν γέροντες γονείς που βρίσκονται  στις

περιοχές  από  τις  οποίες  φύγαμε  για  να  δημιουργήσουμε  μέσα  στα

αστικά κέντρα. Κάποιοι από εμάς έχουν παιδιά, τα οποία θα ήθελαν
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να  δημιουργήσουν  και  να  παράξουν  πλούτο  για  αυτή  την  χώρα,

στις ορεινές περιοχές. 

Τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία;  Φοβούμαι  πως όχι.  Όχι  γιατί

οι  επιλογές  του  παρελθόντος  ήταν  λανθασμένες  και  αυτό  είναι

κοινή ομολογία. Τι πρέπει να κάνουμε όμως από εδώ και έπειτα; 

Θα  ακούμε  πάρα  πολλά  γι  τα  θέματα  της  ψηφιακής

σύγκλισης, για τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν. Και όλα αυτά

είναι  πάρα  πολύ  όμορφα  πραγματικά  και  ζητούμενο.  Πώς  θα

εφαρμοστούν όμως αυτά στους ορεινούς Δήμους; 

Έχουμε  την  δυνατότητα,  αυτές  τις  φτωχότερες  ζώνες  της

χώρας  μας  να  τις  αλλάξουμε;  Με  ποιο  προσωπικό  μπορούμε  να  το

κάνουμε αυτό στους Δήμους μας; 

Αναπτυξιακά  αποθέματα  έχουν  οι  ορεινές  περιοχές,  ίσως

περισσότερο  από  οποιεσδήποτε  άλλες.  Ξέρετε  ότι  μπορούμε  να

παράξουμε,  παράγουμε  στον  πρωτογενή  τομέα,  άσχετα  από  με  το

πόσο  αυτός  έχει  κουτσουρευτεί  ή  όχι,  η  πρωτογενής  παραγωγή

είναι εκεί,  είναι στις ορεινές περιοχές. 

Και  μπορούμε βεβαίως να  έχουμε και  τουρισμό 4  εποχών,  σε

αντίθεση  με  άλλες  περιοχές.  Πώς  όμως  αυτά  μπορούμε  να   τα

κάνουμε πράξη; Έχουμε το προσωπικό που μπορεί να λειτουργήσει

με  τον  ίδιο  τρόπο  που  λειτουργούν  οι  συνάδελφοι  τους  σε  άλλους

Δήμους; Όχι. 

Έχουμε  προσωπικό,  το  οποίο  είναι  αρκετά  εκπαιδευμένο;  Να

σας  πω  ποια  είναι  η  αγωνία  των  συνεργατών  μας  στους  ορεινούς

Δήμους;  Ότι  αν πάνε σε ένα σεμινάριο 2ήμερο ή 3ήμερο,  η  δουλειά

που  θα  τους  βρει  όταν  γυρίσουν  πίσω,  δεν  θα  μπορεί  να

αποκατασταθεί. 

Αυτή  την  ανασφάλεια  που  έχουν  οι  υπάλληλοι,  μπορούν

άραγε  να  την  νιώσουν  ακόμα  και  οι  ίδιοι  οι  συνάδελφοι  τους  των

άλλων περιοχών; 
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Πόσο  μπορούν  αυτοί  οι  συνεργάτες  μας  να  διδαχθούν  από

την  ευρωπαϊκή  εμπειρία;  Έχουν  τον  χρόνο  και  την  δυνατότητα  να

το κάνουν; 

Δεν  είναι  πάντα  θέμα  μη  διάθεσης,  πιστέψτε  με.  Υπάρχουν

άνθρωποι  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  προσωπικά  πιστεύω  ότι  οι

υπάλληλοι  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ίσως  είναι  από  τους  πιο

επιβαρυμένους  εργασιακά  υπαλλήλους  σε  σχέση  με  τον  γενικότερο

δημόσιο  τομέα.  Μπορούν  όμως;  Έχουν  την  δυνατότητα  αυτοί  οι

άνθρωποι να διδαχθούν από την ευρωπαϊκή εμπειρία;

Πρέπει  να  διδαχθούμε.  Πρέπει  και  εμείς  οι  αιρετοί  να

διδαχθούμε  από  την  ευρωπαϊκή  εμπειρία  και  να  κάνουμε  όλες

εκείνες  τις  ενέργειες,  να  προχωρήσουμε  σε  όλες  εκείνες  τις

ενέργειες  που  απαιτούνται  ώστε,  δημιουργώντας  ακόμα  και  δίκτυα

για  τις  ορεινές  περιοχές,  συμμετέχοντας  σε  αυτά,  να  διδαχθούμε

από τις εμπειρίες των άλλων. 

Η  υποστελέχωση  λοιπόν  είναι  το  1 ο που  πρέπει  να

αντιμετωπιστεί  στις  ορεινές  περιοχές,  η  υποστελέχωση  των  Δήμων

μας. 

Έγινε  πολύ  μεγάλος  λόγος,  εξ  αυτού  αλώστε  και  η  χρήση

κατά  κόρον  της  λέξης  ορεινότητα,  ορεινοί  Δήμοι  σε  αυτό  το

Συνέδριο,  για  την  επιχορήγηση  που  δόθηκε  από  το  κράτος  στους

ορεινούς  Δήμους.  Όχι  μόνο  βεβαίως,  περίπου  140  Δήμοι

επιχορηγήθηκαν, οι 31 ορεινοί ενόχλησαν όσους ενοχλήθηκαν. 

Να  σας  πω  όμως  το  εξής.  Ήταν  αυτό  αρκετό;  Πρώτοι  εμείς

είπαμε  ότι  αυτό  δεν  είναι  αρκετό.  Βεβαίως  τα  χρήματα  που  σου

δίνουν  είναι  πάντα  καλοδεχούμενα.  Όμως  είναι  αρκετό;  Υπάρχει

δυνατότητα  να  γίνει  απορρόφηση  αυτών  των  χρημάτων  όταν  δεν

έχεις προσωπικό που θα δουλέψει για να τα απορροφήσει; 

Όταν  έχεις  μόνο  δυο  Αντιδημάρχους,  σε  ένα  Δήμο  με  έκταση

1.000.000  στρέμματα,  πόσες  ώρες  νομίζετε  ότι  χρειάζεται  για  να

εκτελέσει  τα  καθήκοντα  του  ένας  Αντιδήμαρχος  σε  αυτή  την

περιοχή; 
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Είναι  αρκετό  να έχεις  2 Αντιδημάρχους;  Είναι  αρκετό  να έχεις

1  ειδικό  συνεργάτη  όταν  δεν  έχεις  και  προσωπικό;  Είναι  δίκαιο  να

μην  έχουν  οι  ορεινοί  Δήμοι  Γενικό  Γραμματέα;  Είναι  δίκαιο  να  μην

έχουν Κοινωνικές Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες; 

Εμείς  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης

είχαμε  την  τύχη  να  δημιουργήσουμε  Κέντρα  Κοινότητας  σε  όλους

τους  Δήμους.  Τι  γίνεται  όμως  στις  άλλες  ορεινές  περιοχές  με

λιγότερο  από  10.000  κατοίκους  πληθυσμό;  Γιατί  να  μην  υπάρχουν

Κέντρα Κοινότητας παντού;  

Ξέρετε  κατά  ότι  η  θεσμοθετημένη  αρμοδιότητα  των  Δήμων,

των  πόλεων  και  των  Περιφερειών,  να  επικουρούν  το  έργο  των

Τεχνικών  Υπηρεσιών  των  Δήμων,  των  μικρών  ορεινών  και

νησιωτικών Δήμων, δεν έχει  εφαρμοστεί  στην πράξη. 

Βεβαίως  υπάρχουν  ευθύνες  για  αυτό.  Γιατί  μέχρι  σήμερα  δεν

έχει  θεσμοθετηθεί,  να είναι  αυτό υποχρεωτικό και να μην χρειάζεται

να επαιτεί,  όπως ειπώθηκε αυτή η λέξη, κατά κόρος επίσης σε αυτό

το  Συνέδριο,  να  επαιτεί  ο  κάθε  Δήμαρχος  για  να  έχει  μια  βοήθεια

από τις Υπηρεσίες του όμορου Δήμου. 

Αυτή  η  διοικητική  υποστήριξη,  πρέπει  πραγματικά  να  οριστεί

ότι  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτική,  μέχρι  να  στελεχωθούν

τουλάχιστον οι Υπηρεσίες μας. 

Η  εξειδίκευση  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  για  τις

ορεινές  περιοχές,  είναι  θεωρώ,  εκ  των  ουκ  άνευ,  για  να

μπορέσουμε,  με  αυτές  τις  συνθήκες  που  λειτουργούμε  σήμερα,  να

είμαστε ανταγωνιστικοί.  

Η  εφαρμογή  ενός  ειδικού  προγράμματος  τεχνικής

υποστήριξης των Δήμων είναι  επίσης πολύ σημαντικό να συμβεί. 

Έχουμε  κάνει  ενέργειες,  με  την  ΜΟΔ  και  την  ΕΕΤΑΑ  και

πρόκειται  να  υπογραφεί  ένα  σύμφωνο  συνεργασίας  μεταξύ  μας,

μεταξύ  της  ΚΕΔΕ,  της  ΜΟΔ  και  της  ΕΕΤΑΑ  για  την  τεχνική

υποστήριξη. 
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Όμως  ακόμα  και  εκεί,  που  είναι  κάτι  πολύ  σημαντικό  αυτό

που θα συμβεί, είναι ακόμα και εκεί,  αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα,

ποιους  θα  βοηθήσει  η  ΜΟΔ.  Ποιους  υπαλλήλους;  Τον  έναν

μηχανικό;  Τον  έναν  ΤΕ  μηχανικό  που  υπάρχει  στο  Δήμο;  Που

πρέπει  συγχρόνως  να  κάνει  και  όλη  την  διοικητική  υποστήριξη  της

Υπηρεσίας του;

Είναι  επίσης  σημαντικό  το  ότι  υπάρχει  αυτή  η  επιχορήγηση

από το  Ταμείο  Παρακαταθηκών και  Δανείων.  Και  εκεί  όμως έχουμε

το ίδιο πρόβλημα και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. 

Υπάρχουν  τα  ΚΕΠ  στους  Δήμους.  Η  διεύρυνσή  των

αρμοδιοτήτων  των  ΚΕΠ  με  παράλληλα  καθήκοντα  είναι  πολύ

σημαντικό  να  συμβεί.  Είναι  πολύ  σημαντικό  οι  υπάλληλοι  των  ΚΕΠ

να  μπορούν  να  είναι  αρωγοί  στους  συναδέλφους  τους,  όταν

λειτουργούμε με τόσο λίγο προσωπικό. 

Η  αδυναμία  της  στελέχωσης  των  ορεινών  Δήμων,  μπορεί  να

αντιμετωπιστεί  μόνο  αν  δοθούν  ισχυρά  κίνητρα  εντοπιότητας,

ισχυρή μοριοδότητηση για την εντοπιότητα,  ώστε οι  υπάλληλοι  που

προσλαμβάνονται  στις  ορεινές  περιοχές,  να  μην  φεύγουν  με  την

πρώτη ευκαιρία. 

Και  βεβαίως,  πρέπει  να  στηλιτεύσουμε  το  γεγονός  ότι  ακόμα

και  σήμερα έχει  νομοθετηθεί  να μπορεί  να υπάρχει  κινητικότητα και

μετάταξη  των  υπαλλήλων  μας,  χωρίς  την  σύμφωνη  γνώμη  των

Δημάρχων.  Είναι  βέβαιο  ότι  αν  εφαρμοστεί  έτσι  αυτό  το  μέτρο  θα

υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη αποξήλωση του προσωπικού μας. 

Και  η  εντοπιότητα  δεν  θα  πρέπει  να  αφορά  μόνο  τις

Υπηρεσίες  των  Δήμων.  Θα  πρέπει  να  αφορά  γενικότερα,  όλες  τις

Υπηρεσίες  που  υπάρχουν  στις  ορεινές  περιοχές,  ώστε  το

προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  να  παραμένει  εκεί,  γιατί  θα  έχει

ενδιαφέροντα για την περιοχή. 

Αυτονόητο,  όσον  αφορά  τα  οικονομικά.  Ακούσαμε  για  τον

φόρο  ακίνητης  περιουσίας.  Αυτονόητο  είναι  ότι  θα  πρέπει  να

υπάρχει  ένας  μηχανισμός  αναδιανομής,  διότι  η  ψαλίδα  μεταξύ  των
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ακινήτων  στις  ορεινές  περιοχές  και  των  ακινήτων  των  αστικών

κέντρων είναι τεράστια. 

Δεν θα πω περισσότερα για αυτά, γιατί  ήδη έχουν αναπτυχθεί

στη  πρωινή  συνεδρία.  Να  πω  όμως  ότι  πρέπει  να  γίνει  κοινή

πεποίθηση όλων μας ότι  η επιχορήγηση των ορεινών Δήμων για τις

ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, πρέπει να γίνει  κτήμα όλων μ ας ότι

είναι  αναγκαία.  Δεν  μπορούν  οι  ορεινοί,  αραιοκατοικημένοι  Δήμοι

που  έχουν  πολλαπλάσια  έξοδα  για  την  λειτουργία  των

ανταποδοτικών  τους  υπηρεσιών,  να  ανταπεξέλθουν  όπως

ανταπεξέρχεται στην ίδια αρμοδιότητα ενός αστικός Δήμος. 

Δεν  θα  πω  το  περίφημο  παράδειγμα  για  το  πόσες  λάμπες

χρειάζεται  για  να  φωτιστούν  500  άνθρωποι,  500  κάτοικοι  σε  μια

πόλη  και  πόσες  λάμπες  χρειάζεται  για  να  φωτιστούν  500  κάτοικοι

ενός Δήμου. 

Δαπάνες  θέρμανσης,  σχολικών  κτηρίων  στις  ορεινές

περιοχές.  Καύσιμα.  Είναι  δυσανάλογα  μεγαλύτερα  τα  έξοδα  που

έχουμε τους ορεινούς Δήμους. 

Να  γιατί  ανακύπτει  και  το  πρόβλημα  της  διαφορετικής

κατανομής  που  επιβάλλεται  να  γίνει  στους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς

Πόρους και στην ΣΑΤΑ. 

Βεβαίως  είναι  ένα  ζήτημα,  ακούστηκε  το  πρωί,  τι  να

μοιράσουμε;  Την μιζέρια μας;  Όταν τα χρήματα είναι  λίγα. Ας μη τα

μοιράσουμε  τώρα,  συνάδελφοι.  Εγώ  θα  κάνω   μια  άλλη  πρόταση.

Ας μην κάνουμε  σήμερα την διαφοροποίηση του τρόπου κατανομής

των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ. Γιατί να μην την συζητήσουμε όμως;

Εδώ είναι  η ευθύνη της Αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε όλοι ότι  αυτό

πρέπει  να  γίνει.  Γιατί  να  αρνούμαστε  εμείς  αυτοδιοικητικοί,  να

μπούμε σε αυτό το διάλογο;  Να ξεκινήσει  αυτή η συζήτηση με έναν

σοβαρό τρόπο, ώστε όταν θα έχουμε τα χρήματα, να γίνει  τότε αυτή

η διαφοροποίηση. 

Ξέρετε πολύ καλά το πόσα δίκτυα, πόσο δαπανηρότερες είναι

οι  υπηρεσίες  για  τις  συντηρήσεις  των  δικτύων  ύδρευσης  στους
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ορεινούς  Δήμους.  Η  οδοποιία,  η  αγροτική  οδοποιία.  Περισσότερο

από 1.000 χλμ. δασικής οδοποιίας έχουμε στο Δήμο. Τα Δασαρχεία

δεν λειτουργούν, το ξέρετε καλά. Και οι υλοτόμοι και οι κτηνοτρόφοι

που  πάνε  σε  αυτές  τις  περιοχές,  πρέπει  να  μετακινούνται.  Ποιος

μας βοηθά σε αυτό; 

Οι  ελάχιστοι  κάτοικοι  των  ορεινών  περιοχών  δεν  αντέχουν

περισσότερη  φορολόγηση.  Αυτό  πρέπει  να  γίνει  πεποίθηση  όλων

μας.  Και  αν  είμαστε  πολίτες  όλοι  της  ίδιας  χώρας,  πρέπει  να

βλέπουμε και τι κάνει  ο διπλανός μας. 

Μην ακολουθούμε το  παράδειγμα  εκείνο  των πλειστηριασμών

που  όταν  ακούγαμε  για  πλειστηριασμούς  κατοικιών

ξεσηκωνόμασταν  όλοι.  Και  μόλις  λέγανε,  μη  στεναχωριέστε,  θα

πλειστηριάζονται  τα  ακίνητα  που  είναι  πάνω από 200  τ.μ.  Οι  μισοί

μετά  λακίζανε  και  λέγανε  εντάξει,  εμένα  δεν  με  πιάνει  το  σύστημα.

Το πρόβλημα του διπλανού μας είναι και δικό μας πρόβλημα. 

Να  πούμε  για  το  πόσα  περισσότερα  έξοδα  έχουμε  για  την

μεταφορά των σκουπιδιών στις πεδινές περιοχές όπου υπάρχουν οι

ΧΥΤΥ; 

Να  πούμε  ότι  είναι  αδύνατον  να  υπερφορολογήσουμε  ακόμα

περισσότερο αυτά τα νοικοκυριά; 

Να πούμε ότι  ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στο μικρό μαγαζί

της γειτονιάς, σε μια ορεινή περιοχή που έχει  ελάχιστη κατανάλωση

είναι  ο  ίδιος  με  τον  φόρο  που  πληρώνει  ένα  μεγάλο  κατάστημα

στην πόλη, που έχει  πάρα πολύ μεγάλο πελατολόγιο; 

Να πούμε για το τι  έχουν υποστεί  οι  κτηνοτρόφοι  στις ορεινές

περιοχές; Ότι έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο τους; 

Να πούμε  με  αφορμή  αυτό,  ότι  καλούμαστε  εμείς  οι  Δήμοι  να

πληρώνουμε  εξ  ιδίων  τα  έξοδα  που  έπρεπε  να  κάνουν  οι

Περιφέρειες  στις  οποίες  μεταφέρθηκε  το  τέλος  χρήσης

βοσκοτόπων,  για  να  στέλνουμε  συστημένες  επιστολές  στους

κτηνοτρόφους  άλλων  Δήμων  για  να  μην  χάσουν  τις  επιδοτήσεις

τους;
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Να  γιατί  είμαστε  ο  κοντινότερος  βαθμός  εξουσίας  στον

πολίτη.  Γιατί  κανένας  άλλος  εκτός  από  τους  Δημάρχους  και  τις

Δημοτικές  Αρχές  δεν  θα αναλάμβανε  αυτή  την  υποχρέωση έστω με

το μαχαίρι στο λαιμό. 

Εμείς  νιώθουμε  τον  πόνο  του  κτηνοτρόφου  ο  οποίος

κινδυνεύει να χάσει τα προς το ζην του αν δεν λειτουργήσουμε έτσι,

παρότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. 

Να  πούμε  για  τα  τέλη  υλοτομίας,  τα  οποία  στερούμαστε;  Να

πούμε  για  τα  περιβαλλοντικά  τέλη  που  δεν  πληρώνει  η  ΔΕΗ;  Να

πούμε  για  την  ανυπαρξία  κάποιας  ευνοϊκής  τιμολόγησης  του

ηλεκτρικού ρεύματος για τις δημόσιες υποδομές που έχουμε;

Να  διαμαρτυρηθούμε  ή  όχι,  φίλες  και  φίλοι  που  βρισκόμαστε

κατηγορούμενοι,  αρκετοί  από  εμάς,  για  τα  λύματα  και  για  την

έλλειψη  βιολογικών  καθαρισμών,  όταν  δεν  μας  δίνεται

χρηματοδότηση  γιατί  οι  οικισμοί  μας  είναι  κάτω  των  2.000

κατοίκων; 

Άκουσα  το  πρωί  τον  Αλέξη  Καστρινό,  να  λέει  ότι  έκανε

παρέμβαση  η  ΚΕΔΕ  για  το  Πράσινο  Ταμείο,  για  να  μπορούν  να

χρηματοδοτηθούν  από  το  Πράσινο  Ταμείο  και  οι  Δήμοι  που  έχουν

πληθυσμό  κάτω  από  5.000  κατοίκους,  που  σήμερα  δεν  είναι

δικαιούχοι. 

Τι  είπε  όμως;  Οι  Δήμοι  που  έχουν  έναν  τουλάχιστον  οικισμό

με  5.000  κατοίκους.  Ο  δικός  μου  Δήμος  δεν  έχει  κανένα  και  οι

περισσότεροι  ορεινοί  Δήμοι  δεν  έχουν  έναν  οικισμό  με  πάνω  από

5.000  κατοίκους.  Άρα  πάλι  θα  είμαστε  έξω.  Άρα  και  αυτή  η  θέση

της ΚΕΔΕ θα πρέπει να αλλάξει.  

Να  πούμε  ακόμα  για  τις  συγκοινωνίες;  Για  το  ότι  οι

συγκοινωνίες  στις  πόλεις  είναι  επιδοτούμενες,  ενώ  σε  εμάς

υπάρχουν  άγονα  δρομολόγια;  Ότι  ένα  παιδί  που  θέλει  να  πάει  για

ένα  φροντιστήριο  το  απόγευμα,  δεν  έχει  δρομολόγιο  επιστροφής  ή

δεν  έχει  δρομολόγιο  για  να  πάει  να  κάνει  μια  εξωσχολική

δραστηριότητα; 
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Να πούμε  για  το  όριο  της  απόστασης;  Δεν  θα  κουράζομαι  να

το  λέω  μέχρι  να  αλλάξει.  Να  πούμε  για  το  όριο  της  απόστασης

μεταξύ  οικίας  και  σχολείου  του  μαθητή,  ο  οποίος  μπορεί  να

επιδοτηθεί  για την μετακίνηση του; Είναι  το ίδιο να μετακινείται  ένα

παιδί  1.200 μέτρα στον αστικό ιστό και  είναι  το  ίδιο  να μετακινείται

αυτό  το  παιδί  μέσα  στα  βουνά,  να  διασχίζει  εθνικό  δίκτυο,  χωρίς

πεζοδρόμια;

Πώς θα κάνουμε αυτές τις  περιοχές ελκυστικές;  Πώς θα έρθει

ο  νέος  να  κατοικήσει  όταν ούτε  οι  υποδομές για  την υγεία  δεν είναι

σοβαρές.  Όταν  σου  παίρνουν  το  ασθενοφόρο,  γιατί  σου  λέει  έχεις

λίγο πληθυσμό και το κοντινότερο νοσοκομείο είναι  στα 60 χλμ.; 

Για  τα  θέματα  της  αγροτικής  ανάπτυξης  δεν  θα  πω

περισσότερα  πράγματα,  γιατί  είμαι  σίγουρη  ότι  θα  με  καλύψει  ο

συνάδελφος  ο  Δημήτρης  Τζιαχρήστας,  με  τον  οποίο  έχουμε  μια

πολύ καλή συνεργασία. 

Να  πω  μόνο  ότι  είναι  σημαντικό  να  δημιουργηθούν  αγροτικά

ΚΕΠ. Να πω επίσης ότι  το ψηφιακό σήμα αργεί  ακόμα να έρθει στις

περιοχές  μας.  Έγινε  μια  προσπάθεια  για  την  Θράκη,  όχι  όμως  για

όλους τους ορεινούς Δήμους. Και είναι  κάτι που πρέπει να γίνει.  

Και  βεβαίως,  για  να  εφαρμόσουμε  όλες  αυτές  τις  περίφημες

τεχνολογίες,  θα πρέπει  το δίκτυο των οπτικών ινών να  πάει  σε όλη

την Ελλάδα, για να έχουμε γρήγορο ίντερνετ.  

Για  την  πολιτική  προστασία,  το  σήμα  κινητής  τηλεφωνίας

στον  ορεινό  όγκο.  Για  να  αισθάνεται  ο  εργαζόμενος  στον  ορεινό

όγκο  ασφαλής,  θα  πρέπει  να  έχει  και  επικοινωνία.  Το  ίδιο  αφορά

και τον επισκέπτη. 

Φίλες  και  φίλοι,  στο  Συνέδριο  των  Ορεινών  Περιοχών  στην

Κόνιτσα,  καταλήξαμε  σε  κάποια  συμπεράσματα,  με  σκοπό αυτά  να

αποτελέσουν  θέμα  συζήτησης  και  υιοθέτησης  από  το  τακτικό  μας

Συνέδριο. 

Ζητούμε  λοιπόν  την  δημιουργία  ενός  ειδικού  προγράμματος

υποστήριξης των ορεινών Δήμων. 
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Είναι  πολύ  σημαντικό  να  γίνει,  όπως  και  η  διάκριση  των

ορεινών Δήμων για να πάψουμε να μιζεριάζουμε μεταξύ μας. 

Είναι  διαφορετικό  πράγμα  ο  ορεινός  Δήμος  που  προέρχεται

από  συνένωση  ή  όχι,  με  κάποια  άλλη  ορεινή  περιοχή,  δηλαδή  με

κάποιον  άλλον  υποστελεχωμένο  Δήμο.  Και  είναι  διαφορετικό

πράγμα  η  ορεινή  περιοχή  που  βρίσκεται  μέσα  σε  έναν  άλλο  Δήμο

που ήταν επαρκώς στελεχωμένος. 

Δυστυχώς  δεν  είμαστε  το  ίδιο.  Μακάρι  να  ήμασταν.  Η

θεσμοθέτηση  είναι  σημαντικό  να  υπάρξει  το  Ινστιτούτο  Ορεινής

Πολιτικής.  Και  είναι  σημαντικό  να  υπάρχει,  γιατί  όχι,  αυτοτελής

Κοινοβουλευτική  Επιτροπή  Ορεινής  Πολιτικής,  όπως  υπάρχει  η

αντίστοιχη Επιτροπή για τα νησιά. 

Πρέπει να εκτιμηθεί,  ναι,  να εκτιμηθεί πραγματικά το ελάχιστο

λειτουργικό κόστος των ορεινών Δήμων, για να δούμε τότε για τι  θα

μιλάμε,  να  το  δούμε  με  πραγματικούς  αριθμούς.  Εμείς  το  ζούμε

κάθε  μέρα  στο  πετσί  μας.  Ας  το  βάλουμε  κάτω,  με  χαρτί  και  με

μολύβι, για να δούμε ποιες είναι οι διαφορές. 

Και  τότε  είμαι  σίγουρη  ότι  ακόμα  και  αυτοί  που  έχουν

αναστολές ακόμα και για αυτά που συζητάμε τόσες μέρες, θα έχουν

αλλάξει  γνώμη. 

Να  πούμε  ότι  δεν  είναι  δίκαιο,  δεν  υπάρχει  ισοτιμία,  δεν

υπάρχει  η  ελάχιστη  δικαιοσύνη  σε  μια  χώρα,  όταν  εξαιρούνται

περιοχές  αυτής  της  χώρας  από  προγράμματα  και  από

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Ούτως  ή  άλλως  έχουμε  την  αδυναμία  να  μπούμε  σε  αυτά  τα

προγράμματα, ας μη μας αποκλείουν, λόγω του πληθυσμού. 

Δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  την  ανάπτυξη  των  ορεινών

περιοχών,  όταν  τις  αφήνουμε  συνεχώς  εγκαταλελειμμένες.  Πρέπει

να  τις  κάνουμε  ελκυστικές  γιατί  τους  αξίζει.  Πρέπει  λοιπόν  να

αποφασίσουμε  όλοι  αν  θέλουμε  μια  Ελλάδα  πραγματικά  στο  ύψος

που  της  αξίζει,  ας  την  ανεβάσουμε  ψηλά,  όπως  ψηλά  είναι  τα

βουνά της και η περηφάνια της. 
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Και  θα  κλείσω  λέγοντας  το  εξής,  ως  γυναίκα.  Είναι  εντελώς

άσχετο με αυτά που είπα αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το πω. 

Οι  εργαζόμενες  κοινωνικές  οικιακές  βοηθοί  στα  Βοήθεια  στο

Σπίτι  στερούνται  του  ανθυγιεινού  επιδόματος.  Κατά  κανόνα  είναι

γυναίκες.  Για  αυτό  αισθάνομαι  την  ανάγκη,  επειδή  δεν  το  άκουσα,

να το πω εγώ. Δεν είναι  λογικό να παίρνουν το  ανθυγιεινό  επίδομα

οι νοσηλεύτριες και να μη το παίρνουν οι  οικιακές βοηθοί, οι οποίες

ασχολούνται  με  την  καθαριότητα  των  γερόντων.  Τους  καθαρίζουν

τα νύχια, τους περιποιούνται, τους πλένουν, τους σκουπίζουν. 

Ας  αλλάξει  και  αυτό.  Γιατί  αν  αυτές  οι  γυναίκες  δεν

λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, τότε οι υπόλοιπες γυναίκες δεν

μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας. 

Και  να  θυμάστε  πάντα  ότι  τις  γυναίκες  τις  χρειάζεστε.

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Ευχαριστούμε  πολύ  την

συνάδελφο  Δήμαρχο.  Τα  είπε  πολύ  γλαφυρά  τα  των  ορεινών

όγκων,  τα  οποία  εμείς  οι  νησιώτες  δεν  αντιλαμβανόμαστε  πολύ

καλά,  αλλά  είμαστε  μαζί  όλοι  σε  αυτή  την  μεγάλη  προσπάθεια  και

είναι  μαζί  και  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  σε  αυτή  την  μεγάλη

προσπάθεια. 

Είναι  μαζί  μας  ο  Πρόεδρος  μας,  ο  Γιώργος  Πατούλης,  ο

οποίος θα κάνει  έναν μικρό χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση. 

Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα ήθελα πραγματικά  να  πω ότι  χαίρομαι  ιδιαίτερα

που στο Συνέδριο  εδώ των Ιωαννίνων,  4  ταυτόχρονες  αίθουσες,  με

4  διαφορετικές  θεματολογίες  είναι  κατάμεστες.  Και  ακριβώς  δείχνει

και  την  ωριμότητα  της  Αυτοδιοίκησης  αλλά  και  την  ευθύνη  που

έχουμε  να  λύσουμε  τα  προβλήματα  που  είναι  διαχρονικά,  που

δημιουργούν  παθογένεια  στην  χώρα  και  που  έχουμε  την  ιστορική

ευθύνη  να  τα  ψηλαφήσουμε,  αλλά  και  με  ενωτικό  τρόπο  να  τα

επιλύσουμε μέσα από δυναμικές παρεμβάσεις. 
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Είναι  αλήθεια  ότι  ένα  από  τα  ζητήματα  που  αφορούν  την

ανάπτυξη  της  χώρας  εν  προκειμένω,  εμείς  το  έχουμε  πει  καθαρά

και  το  ξαναλέμε  και  εδώ.  Δεν  μπορεί  να  υπάρξει  αν  δεν  υπάρχει

τοπική ανάπτυξη. 

Εάν δεν  υπάρχει  τοπική  ανάπτυξη,  με  την  οποία να  μπορεί  η

κάθε  περιοχή  να  «εκμεταλλευτεί»  σε  εισαγωγικά,  την  κάθε

διαφορετική  δυνατότητα  που έχει  είτε  από την  ορεινότητα  που είπε

πριν  λίγο  η  κυρία  Σωτηριάδου,  είτε  μέσα  από  την  νησιωτικότητα,

είτε  μέσα  από  την  ιστορικότητα,  είτε  μέσα  από  την  αστικότητα  της

κάθε περιοχής, καμία ανάπτυξη δεν θα υπάρξει.  

Για  να  δούμε  λοιπόν,  τι  χρειάζεται  για  να  υπάρξει  τοπική

ανάπτυξη; Το 1 ο  να μπορεί να διαχειρίζεται  κανείς τα χρήματα του. 

Να μπορεί  δηλαδή με  γρήγορους τρόπους να  διαχειρίζεται  τα

χρήματα  χωρίς  να  παρεμβαίνουν  δεκάδες  ανεξάρτητες  αρχές  ή

άλλοι φορείς, οι οποίοι να είναι οι γενικοί κουμανταδόροι. 

Το  2ο ,  είναι  τα  χρήματα  σου,  της  τοπικής  κοινωνίας  να

μπορείς να τα ελέγχεις. Να μπορεί δηλαδή να τα έχεις. 

Και  το  3ο  προφανώς,  να  υπάρχει  δυνατότητα  να  έχεις  το

προσωπικό  εκείνο  το  οποίο  χρειάζεσαι  χωρίς  φτιασίδια,  χωρίς  να

παρεμβαίνουν  άλλοι,  οι  οποίοι  είτε  γνωρίζουν  είτε  δεν  γνωρίζουν

για  να  μπορέσεις  να  κάνεις  τις  λειτουργικές  ανάγκες,  μια  απλή

διαδικασία καθημερινότητας. 

Από αυτά τα 3 υπάρχουν στην χώρα μας σήμερα τα εργαλεία

για  να αναπτυχθούν;  Απάντηση:  Όχι,  δεν  υπάρχουν.  Και  πρέπει  να

είμαστε  ειλικρινείς  αν θέλουμε να  πάμε στην παρακάτω διαδικασία,

της ανάπτυξης δηλαδή. 

Δεν  είμαστε  ζήτουλες  να  λέμε  τώρα  που  φωνάζουμε,  το  μισό

εκατομμύριο  θα γίνει  1  δισ.,  το  οποίο θα το δούμε του Αγίου.  Ή θα

γίνει  2 δισ. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  πιστεύουμε  ότι  θα  αναπτυχθεί  η  χώρα;

Πλάκα κάνουμε τώρα; Είμαστε σοβαροί; 
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Θα  πρέπει  λοιπόν  να  υπάρξει  σαφέστατη  μεταρρύθμιση,  η

οποία  να  δίνει  την  δυνατότητα  των  γρήγορων  διαδικασιών  των

τοπικών  κοινωνιών,  χωρίς  το  συγκεντρωτικό  κράτος  να  βάζει  το

χέρι του παντού. 

Γιατί  αυτό γίνεται.  Και αν θα πει κάποιος ότι  είναι  ηθικό, είναι

λιγότερο  διαφανές  μάλλον,  το  να  μην  είναι  το  κράτος  στις  τοπικές

κοινωνίες,  εγώ θα έλεγα,  γιατί  τότε έχουμε τις  βουλευτικές ασυλίες,

τις  υπουργικές  ασυλίες,  ενώ  δεν  έχουμε  καμία  ασυλία  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση; 

Επειδή  ακριβώς  είναι  όλα  καλά,  ηθικά  καμωμένα,  εις  την

κεντρική  συγκεντρωτική  κυβέρνηση,  την  εκάστοτε,  και  δεν  είναι

στην τοπική κοινωνία; 

Θα  έλεγα  λοιπόν  ότι  θα  πρέπει  να  φύγουμε  από  αυτά  τα

ψευτοδιλήμματα. Γιατί περί ψευτοδιλημμάτων πρόκειται.  

Και  θα  πρέπει  να  πάμε  κατευθείαν  στην  διαδικασία  των

μεταρρυθμίσεων.  Που  οι  μεταρρυθμίσεις  σημαίνει  μπορώ  να

αποφασίζω  όχι  μέσα  από  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο,  που  έχει

εισηγητικό  χαρακτήρα  η  απόφαση  μου,  αλλά  έχει  καθοριστικό

χαρακτήρα,  η  οποία  αμέσως μπορεί  να  εκτελεστεί,  εφόσον αμέσως

προληπτικά  έχει  την  δυνατότητα  να  έχει  ελεγχθεί  στο  διαφανές  και

αν  θέλετε  και  στο  διακριτό,  το  νομικά  αποδεκτό  στο  επίπεδο  της

απόφασης – αποτέλεσμα. 

Και  θα  έλεγα  ότι  έχουμε  ένα  κράτος,  και  δεν  αφορά  την

σημερινή  κυβέρνηση,  πρέπει  να  πάψουμε  να  μιλάμε  με  το  επίπεδο

των κυβερνήσεων. Το θέμα μας είναι εθνικό και έχει να κάνει  με τον

συγκεντρωτισμό του Κεντρικού Κράτους. 

Ενός κράτους, που είτε αλλάξουν οι κυβερνήσεις,  όλα αυτά τα

χρόνια, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς πρόκειται να σκέπτεται.  Για αυτό

ακριβώς και φτάσαμε στα 8 χρόνια παρακμής, κρίσης. 

Για  ποια  ανάπτυξη  μιλάμε;  Παρακμή,  κρίση  ζούμε.  Διότι  πώς

μπορεί  κανείς  να  λέει  ότι  θα  πάρεις  οπωσδήποτε  αυτούς  που  θα

σου  πω;  Οδοκαθαριστές.  Μα  θέλω  και  20  πολιτικούς  μηχανικούς
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για  να  μπορέσω  να  κάνω  μελέτες.  Όχι,  εγώ  θα  σου  πω.  Μα  εσύ

πληρώνεις,  εγώ θα σου πω. Περί αυτού πρόκειται.  

Αν  λοιπόν  δεν  καταλάβουμε  ότι  οι  τοπικές  κοινωνίες  πρέπει

να αποκτήσουν την δύναμη του να μπορέσουν για τους δικούς τους

λόγους,  για  τις  δικές  τους  λειτουργίες,  με  τα  δικά  τους  λεφτά,  να

αποφασίζουν  χωρίς  άλλους  από  πάνω,  οι  οποίοι  αποφασίζουν  για

325  Δήμους,  δεν  πρόκειται  να  μιλάμε  για  ανάπτυξη.  Θα  μιλάμε  για

μιζέρια. 

Και   μια  μιζέρια,  που  ακούγοντας  προφανώς  και  το  Συνέδριο

της  Ορεινότητας  που  η  ΚΕΔΕ  απέσχισε  την  Επιτροπή

Νησιωτικότητα  –  Ορεινότητα  για  αν  δώσει  την  διαφορετικότητα  των

αποφάσεων,  θα  μιλάμε  για  την  μιζέρια  του  ποιος  θα  μπορέσει  από

μια μικρή πίτα να πάρει το τίποτα, γιατί  περί αυτού πρόκειται.  

Και  αν θα πει  κανείς  ότι  είμαστε  άδικοι  ως Αυτοδιοίκηση,  εγώ

θα πω 2-3 παραδείγματα και δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο. 

Πρώτο παράδειγμα.  Πήραν από τις τοπικές κοινωνίες  1,8 δισ.

για  να  τακτοποιήσουν  τους  ημιυπαίθριους  και  αυθαίρετους  χώρους

και  αντί  να  τα  δώσουν για  να  ισοσκελίσουμε  αυτή  την  τακτοποίηση

με αγορά κοινόχρηστων χώρων,  τα κράτησε η Κεντρική  Κυβέρνηση

από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Όχι  μόνο  δεν  έδωσε  τους

παρακρατηθέντες,  αλλά  μπήκε  το  χέρι  μέσα,  βαθιά  στην  κοινωνία

την τοπική και πήρε τα κεφάλαια της. 

Απάντηση  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης:  2,5%  από  αυτό  που

σου έδωσα θα σου δώσω. Μάλιστα. Γιατί  άλλο; Και για την Πολιτική

Προστασία  του  κράτους  από  εκεί  δίνω.  Μάλιστα,  συγχαρητήρια.

Σωστοί διαχειριστές. 

Και  αυτοί  οι  σωστοί  διαχειριστές,  δεν  δίνουν  απάντηση  με

ποιο τρόπο θα ισοσκελίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο των τοπικών

κοινωνιών  εφόσον  τακτοποιήσαμε  τους  ημιυπαίθριους  και

αυθαίρετους χώρους. 

Λέμε  λοιπόν  στην  Κεντρική  Κυβέρνηση,  επειδή  αυτοί

τακτοποιήθηκαν,  νομιμοποιήθηκαν,  μας  δίνετε  τους  συντελεστές,
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μάλλον  μας  δίνετε  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  αριθμοί  ανά  πόλη,  που

πήραν την τακτοποίηση για να υπάρχουν τα δημοτικά τους τέλη και

να  μειώσουμε  τα  συλλογικά;  Ακόμα  2,5-3  χρόνια,  περιμένουμε  την

Κεντρική  Κυβέρνηση  να  μας  δώσει  αυτούς  που  τακτοποιήθηκαν,

αλλά  τα  εισέπραξε  η  Κεντρική  Κυβέρνηση  αλλά  δεν  τα  έχει  δώσει

ούτε  κάν  για  την  συνέχιση  των  δημοτικών  τελών  στην  τοπική

κοινωνία. 

Παράδειγμα 2 ο :  Πράσινο Ταμείο,  το είπαμε.  Τι  γίνεται  με αυτό

λοιπόν  με  αυτό  το  Πράσινο  Ταμείο,  γιατί  είμαστε  μίζεροι.  Είμαστε

μίζεροι.  Αντί  να  πούμε,  εδώ  και  τώρα,  50%  θα  δώσετε  από  το

Πράσινο Ταμείο, δεν κατάλαβα. Όχι, μην…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ αφήστε τα μνημόνια και τα λεμόνια. Εδώ

θα  πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  θα  πρέπει  με  τσαμπουκά  να

καταλάβουν αυτοί που υπογράφουν τα μνημόνια,  ότι  πάνω από όλα

δεν  μπορείς  να  στερήσεις  το  οξυγόνο  από  τις   τοπικές  κοινωνίες.

Δεν  μπορεί  να  είμαστε  συνήγοροι,  συνένοχοι,  σε  μια  διαδικασία  η

οποία δεν υπάρχει πουθενά. 

Και  σε  κάθε  περίπτωση,  εγώ θα  έλεγα  αγαπητοί  συνάδελφοι,

εφόσον είναι  τα  μνημόνια,  γιατί  δεν  δίνουν με  κεντρικές  αποφάσεις

την  δυνατότητα  της  διαχείρισης,  κύριε  Κορκολή,  των  δικών  μας

χρημάτων; 

Και  να  το  πάμε  λίγο  παρακάτω.  Εγώ  σας  λέω  είναι  τα

μνημόνια.  Πάμε  λοιπόν  να  δούμε  οι  Περιφέρειες,  οι  οποίες  πρέπει

όλοι  να  τους  χαϊδεύουμε,  γιατί  αν  δεν  τους  χαϊδεύουμε,  θα

υποστούμε  και  το  μπούλινγκ.  Όποιος  δεν  χαϊδέψει,  δεν  παίρνει.

Πρέπει να χαϊδέψει. 

Και βέβαια, παρακαλώ;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν  ισχύει.  Θα  σας  φέρω  δεκάδες  παραδείγματα

και ένα θα σας πω για το Δήμο μου, εφόσον δεν ισχύει.  
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Όταν  λοιπόν  υπάρχουν  για  ΟΧΕ  5  προτάσεις   μέσα  σε  μια

περιοχή που έχει  τον μισό πληθυσμό που λέγεται  Αττική,  που είναι

βόρεια,  νότια,  δυτικά,  ανατολικά  και  κέντρο  και  στερεί  την

δυνατότητα  να  πάρει  ένας  τομέας,  αντί  να  συγκεντρώσει  την

ισότιμη  ανάπτυξη,  από  χρήματα  που  δεν  είναι  δικά  τους,  δεν  τα

φέρανε  από τον  πατέρα  τους,  είναι  δικά μας,  για  να  μπορέσουν να

αναπτυχθούν  ισότιμα  αυτές  οι  περιοχές,  αλλά  αντίθετα,  υπάρχουν

περιπτώσεις  Δήμων με  5  πλατείες  και  Δήμων με  καμία  πλατεία  για

την ίδια Περιφέρεια, μη μου λέτε δεν ισχύει.  Μη μου λέτε.  

Θα  έλεγα  απεναντίας,  ότι  οι  Περιφέρειες,   κάποιες

Περιφέρειες,  θέλουν  να  μοιράζουν  πορτοκάλια,  λεμόνια,  μήλα,  να

κάνουν  περίφραξη  μιας  δημοτικής  παιδικής  χαράς,  να  μπορέσουν

να  ασφαλτοστρώσουν  ένα  εκατοστό,  και  συγχρόνως  να  κάνουν  τα

μεγάλα  υδροηλεκτρικά  έργα.  Τις  μεγάλες  γέφυρες.  Οι  ίδιοι

άνθρωποι. 

Αν  νομίζουμε  ότι  με  αυτό  τον  τρόπο  θα  μπορέσουμε  τα

χρήματα  μας  να  πάνε  γρήγορα  εκεί  που  πρέπει,  είμαστε

γελασμένοι.  Για  αυτό  και  το  ευρωβαρόμετρο,  κατατάσσει  την

Ελλάδα,  στην τελευταία  θέση, του Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει  ότι

τα ευρωπαϊκά χρήματα πηγαίνουν εκεί  που πρέπει. 

Απεναντίας  στην  Μάλτα,  σε  αυτή  την  μικρή  χώρα,  το  93%

πιστεύουν  ότι  με  το  γρηγορότερο,  αποτελεσματικότερο,

αποδοτικότερο  τρόπο,  τα  χρήματα,  και  το  τελευταίο  ευρώ πάει  εκεί

που πρέπει. 

Άρα  λοιπόν,  θα  έλεγα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  και  μη

μιζεριάζοντας,  με  την  έννοια  ότι  δεν  είπε  η  ΚΕΔΕ  π.χ.  για  το

Πράσινο  Ταμείο.  Απεναντίας.  Η  1 η  ανακοίνωση  από  την  εξαίρεση

των Δήμων ήταν  αμέσως με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου,

και  εδώ  είναι  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  το  γυρίσαμε

ως  απαράδεκτο  να  συμβαίνει  η  εξαίρεση,  έστω  και  αυτών  των

λίγων χρημάτων, να μην δίνεται συνολικά στους Δήμους. 
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Κλείνοντας  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα  έλεγα  ότι

έχουμε  πολύ  δουλειά.  Έχουμε  πολύ  δουλειά  για  ισότιμη  ανάπτυξη

της  χώρας  μέσα  από  μοντέλα  τα  οποία  οι  άλλες  χώρες  τα  έχουν

βρει μέσα από τις Τοπικές τους Αυτοδιοικήσεις. 

Του  πόσους  πρέπει  να  προσλαμβάνουμε  και  να  πληρώνουμε

με τα δικά μας λεφτά. 

Του τι ανάγκες έχουν οι πόλεις μας. 

Το  πώς  ακριβώς  μπορεί  η  Σαντορίνη  να  εκμεταλλευτεί  τις

δυνατότητες  που έχει  το  νησί  ή  το  Παρανέστη  το  ορεινό,  το ξέρουν

οι  Δήμαρχοι  και  οι  τοπικές  κοινωνίες.  Δεν  το   ξέρει  ο  Υπουργός.

Κανείς  δεν  μπορεί  να  το  ξέρει  περισσότερο  από  έναν  τοπικό

Δημοτικό Άρχοντα. 

Υπό  αυτή  την  έννοια,  χρειάζεται  γρήγορες  μεταρρυθμίσεις,

αποτελεσματικές  αποκεντρώσεις,  εκμετάλλευση  της

επιχειρηματικότητας  και  η  Κεντρική  Κυβέρνηση  να  καταλάβει,  δεν

μπορεί  άλλο  να  παίζει  με  τα  χρήματα  των  τοπικών  κοινωνιών.  Θα

πρέπει  να  παράγει  χρήματα,  όχι  μέσα  από  τους  Δήμους  και  τις

τοπικές  κοινωνίες,  αλλά  μέσα  από  την  δική  τους

αποτελεσματικότητα,  στο  επίπεδο  διαχείρισης  και

αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της αποροφητικότητας. 

Αν δεν  συμβούν  αυτά,  θα  έρθουμε  και  στο  επόμενο,  αγαπητέ

κύριε Μαρινάκη, του χρόνου, μπορεί να είναι και στην λεβεντογέννα

Κρήτη,  και  να  λέμε  πάλι,  η  ανάπτυξη  και  γιατί  δεν  υπάρχει  και

έχουμε τόσα χρόνια ύφεσης. 

Η  Αυτοδιοίκηση  λοιπόν  λέει,  αποκέντρωση,

επιχειρηματικότητα, δυνατότητα τοπικών κοινωνιών. 

Σας ευχαριστώ, καλά αποτελέσματα αυτού του τραπεζιού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο

μας. Πάντα δυναμικά. 

Έχει  ζητήσει  ο  κύριος  Κορκολής  και  στην  συνέχεια  ο  κύριος

Ράλλης τον λόγο για 2 λεπτά. 
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Π. ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  για  να  μείνετε  να  με  ακούσετε,  για

αυτό  χαλάω  λίγο  το  πρόγραμμα.  Κατεβάζω  λίγο  τους  τόνους,  γιατί

όπως  σας  άκουσα  είναι  σαν  να  έχουμε  325  μικρές  Καταλονίες,

έτοιμες να αυτονομηθούν. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Χιούμορ κάνω. 

Να πω δυο σημαντικά πράγματα.  Έχετε  απόλυτο δίκιο ότι  για

να  πάει  μπροστά  ανάπτυξη,  χρειαζόμαστε  αποκέντρωση,

χρειαζόμαστε  επιμερισμένη  διαχείριση  το  λένε  τεχνοκρατικά  οι

κοινοτικοί  και  συμφωνούμε.  Και  εγώ  προσωπικά  είμαι  υπέρ  της

αποκέντρωσης  και  της  επιμερισμένης  διαχείρισης  αλλά  και  η

πολιτική  του  Υπουργείου,  όπως  αυτή  θα  αποτυπωθεί  και  σε  ένα

κείμενο  που  θα  σταλεί  προς  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  για  την

επόμενη  προγραμματική  περίοδο  του  ΕΣΠΑ  και  την  πολιτική

συνοχής, λέει 2-3 βασικά πράγματα. 

Λέει  1ον  θέλουμε  επιμερισμένη  διαχείριση  και  διαχείριση  από

τα  κάτω.  Γιατί  εδώ ο  κίνδυνος  δεν  είναι  μόνο  να  μην  πάνε,  να  μην

διαχειριστούν  ένα  μέρος  των  χρημάτων  τουλάχιστον,  οι  φορείς  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  αλλά  εδώ  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να  μην

διαχειριστούν τα εθνικά κράτη μεγάλο  μέρος των χρημάτων. 

Άρα  λοιπόν  τίθεται  ένα  θέμα για  την  επιμερισμένη  διαχείριση

και  την  από  κάτω  ευθύνη  για  την  αναπτυξιακή  πορεία  και  την

ευθύνη για τις πολιτικές αποφάσεις. Συμφωνούμε. 

Άρα  λοιπόν  ένα  κείμενο  που  θα  φύγει  από  την  ελληνική

πλευρά,  και  προφανώς  θα  διαβουλευτούμε  και  μαζί  σας,  θα  είναι

σίγουρα,  θα  μιλάει  για  επιμερισμένη  διαχείριση  και  για

αποκέντρωση. 

Θα  μιλάει  επίσης  και  θέλω  να  το  πω  αυτό  και  στους  δυο

Δημάρχους,  με  αφορμή  την  νησιωτικότητα  και  την  ορεινότητα,  και

για  τις  ενδοπεριφερειακές  ανισότητες  και  για  τις  ιδιαιτερότητες  τις

γεωγραφικές αλλά και,  και εδώ δεν το άκουσα από κανέναν,  και για

τις κοινωνικές ανισότητες εντός Περιφερειών. 
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Που  αυτή  τη  στιγμή,  για  παράδειγμα,  θεωρούνται

αναπτυγμένες.  Η  Αττική,  αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε  θεωρείται

αναπτυγμένη  Περιφέρεια  και  έχει  τα  χαμηλότερα  ποσοστά

χρηματοδότησης,  ενώ  έχει  τα  μεγαλύτερα  ποσοστά  φτώχιας  σε

ορισμένες περιοχές και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Άρα  λοιπόν,  η  πολιτική  συνοχής  για  την  επόμενη  περίοδο,

πρέπει  να  βασίζεται  σε  αυτές  τις  αρχές.  Και  στις  ιδιαιτερότητες  τις

τοπικές  και  τις  γεωγραφικές  και  στις  κοινωνικές  ανισότητες  και  όχι

μόνο στο ΑΕΠ. 

Πρέπει  να  βασίζεται  στην  επιμερισμένη  διαχείριση  και  στην

από κάτω οργάνωση της πολιτικής. 

Αλλά και εδώ είναι η δική μας ευθύνη και εδώ πρέπει να έρθει

και  η κριτική και  εδώ δεν θα είμαι  καθόλου ευχάριστος,  είπατε πριν

πολύ  σωστά,  ότι  πρέπει  να  έχω  τα  χρήματα,  θεσμικά  την  ευθύνη

διαχείρισης και το προσωπικό. 

Θα  δώσω ένα  παράδειγμα  λοιπόν,  όπου  φορέας  των  Δήμων,

η  ΕΕΤΑ,  της  προηγούμενης  περιόδου  και  όχι  αυτής,  είχε  το

προσωπικό,  τα  χρήματα  και  την  διαχείριση.  Η  ολοκλήρωση  των

έργων αυτής της περιόδου ήταν από τις  χειρότερες.  Η ολοκλήρωση

των  έργων  του  2007-2013  είχε  120%  overbooking,  υπερδέσμευση

έργων,  είχε  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  ημιτελών  έργων  και  είχε  ένα

μεγάλο ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων. 

Άρα,  και  εδώ  είναι  και  μια  πρόταση  που  κάνω,  δεν  σημαίνει

αυτομάτως,  ότι  επειδή  κατεβάζουμε  την  διαχείριση  προς  τα  κάτω

έχουμε και   καλύτερα αποτελέσματα.  Πρέπει  να  δουλέψουμε για  να

έχουμε  καλύτερα  αποτελέσματα  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν

ισχυρίζομαι  ότι  το  Κεντρικό  Κράτος  ή  οι  Περιφέρειες  τα  έχουν

καταφέρει  καλύτερα.  Αλλά  θέλει  δουλειά  και  από  κάτω  για  να  τα

καταφέρουν. Αυτό να είναι σαφές. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  εδώ  να  πω,  και  να  πω  και  ένα  σημαντικό

παράδειγμα.  Τα  έργα  που  πρότειναν  μέσω  της  προηγούμενης

περιόδου  από  την  ΕΕΤΑ,  για  λογαριασμό  των  Δήμων,  από  κοινού
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δηλαδή  οι  Δήμοι  μέσω  του  φορέα  τους,  δεν  είχαν  ούτε  ένα

αντιπλημμυρικό έργο. 

Άρα  λοιπόν,  υπάρχει  ευθύνη  και  από  κάτω  και  να

σχεδιάσουμε  και  να  οργανώσουμε  σωστά.  Και  νομίζω  ότι  είναι

κατάλληλη  ώρα  οι  Δήμοι  και  η  ΚΕΔΕ  να  προτείνουν  έναν  τρόπο

διαχείρισης  για  την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο,  για  ένα

μεγάλο  πρόγραμμα  που  θα  μπορέσει  να  διαχειριστεί  ένας  φορέας

των  Δήμων  και  όχι  κανενός  άλλου,  του  Κεντρικού  Κράτους  ή  των

Περιφερειών. 

Αυτά, ευχαριστώ πολύ. 

Σ. ΡΑΛΛΗΣ:   Ένα λεπτό θα μιλήσω και εγώ. 

Θα  ήθελα  να  πω,  εδώ  ο  Πρόεδρος  επικαλέστηκε  το

παράδειγμα  της  Μάλτας.  Η  Μάλτα  είναι  μια  πολύ  μικρή  χώρα  και

μπορώ να  σας  πω ότι  και  εγώ προβληματίστηκα  στην  αρχή  γιατί  η

Μάλτα  ας  πούμε  σήμερα  στους  δείκτες  είναι   στην  ηλεκτρονική

διακυβέρνηση, πρώτη χώρα στον κόσμο, Δήμαρχε. 

Θα σου πω γιατί.  Γιατί  ξεκίνησε  από το  μηδέν.  Η Μάλτα  είναι

μια χώρα με 450.000 κατοίκους μόνο,  και σε επίπεδο συνεννόησης,

συνεννοούνταν όλοι 100%. 

Τι  εννοώ  με  αυτό;  Το  ίδιο  πράγμα  συνέβη  και  στην  Εσθονία.

Είναι  πάρα πολύ εύκολο να ξεκινάς από το μηδέν και να χτίζεις κάτι

παραγωγικό,  από  το  να  ξεκινάς  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να

αντιμετωπίσεις  χίλιες  παθογένειες  του  παρελθόντος.  Το  είπε  και  ο

κύριος Κορκολής αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. 

Θα  σας  πω  και  ένα  δεύτερο  κομμάτι,  που  σας  απασχολεί

όλους σαν Δήμους.  Και  το  βλέπω τώρα,  που βγήκε μια  πρόσκληση

από  τα  ΠΕΔ  και  στέλνουν  οι  Δήμοι  προτάσεις   προς  έγκριση,  για

παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

Και  επιμένω  με  την  παραγωγή  του  οπτικοακουστικού

περιεχομένου,  γιατί  εμείς  θέλουμε  να  σας  δώσουν  λεφτά,  να  τα

πάρετε  εσείς  και  να  τα  διαχειριστείτε  και  να  προβάλλετε  τον  τόπο

σας. 
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Το  να  προβάλλει  ο  καθένας  τον  τόπο  του,  σημαίνει  ότι

προβάλλεται  και  η Ελλάδα συνολικά.  Οπότε εμείς  αυτό το θέμα δεν

το  βλέπουμε  ατομικά.  Δεν  είναι  ότι  θα  προβληθεί  η  κυβέρνηση  του

ΣΥΡΙΖΑ ή η επόμενη κυβέρνηση που κατά τη γνώμη μου μπορεί  να

είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να έρθει μετά. 

Το  να  προβληθεί  η  Ελλάδα,  είναι  ένα  θέμα  πλέον  εθνικό.  Θα

σας  πω  λοιπόν  τι  συμβαίνει.  Βλέπουμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια

προγράμματα και τις ίδιες αποτυχημένες προτάσεις  ξανά και ξανά.

Δηλαδή  εννοώ  ότι  αν  θέλουμε  να  πετύχει  και  όλο  αυτό  το

πρόγραμμα,  πρέπει  και  από  την  πλευρά  σας  και  από  την  πλευρά

μας, να δείξουμε μια συνεννόηση και μια ωριμότητα. 

Δηλαδή,  βλέπουμε  σε  αυτό  το  κομμάτι  ξανά  υποβολή

προτάσεων  για  πλατφόρμα.  Για  πλατφόρμα,  για  πλατφόρμα,  για

site. Θέλετε να δείτε τα site που στηρίζουμε; Θέλετε να δείτε τα site

που πληρώνουμε;

Και για αυτό σας λέω για άλλη μια φορά ότι εμείς είμαστε εδώ

για  να  σας  βοηθήσουμε.  Δεν  είναι  ανάγκη  ο  ψηφιακός

μετασχηματισμός  των Δήμων να  γίνει  κεντρικά.  Εμείς  μπορούμε  να

σας βοηθήσουμε,  με  πάρα πολύ γρήγορα να  σας δώσουν αυτές  τις

πληροφορίες  που  σας  χρειάζονται,  για  να  προχωρήσετε  γρήγορα

και να εξυπηρετήσετε τους πολίτες σας. 

Και  όταν  λέω  γρήγορα,  εννοώ  ότι  αυτή  τη  στιγμή  υπάρχουν

λύσεις  για  ψηφιακές  υπογραφές  και  για  διακίνηση  εγγράφων,  με

20.000 €. Ποιος δεν θέλει  να κάνει  το  Δήμο του ψηφιακό με  20.000

€; Υπάρχει κανείς εδώ μέσα;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Σ. ΡΑΛΛΗΣ:   Ναι, δεν υπάρχει κανένας, ακριβώς. 

Θέλω  να  σας  πω  ότι  αν  ψάξετε  και  εσείς  και  έχετε  την

ωριμότητα και  συνεννοηθούμε  όλοι  μαζί,  λύσεις  θα βρεθούν.  Και  οι

λύσεις είναι προς το καλό όλων. 

Ευχαριστώ πολύ.  
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εγώ,  από  ό,τι  κατάλαβα  και  κλείνω  και  πάμε  σε

άλλη τράπεζα,  οι  δυο Γενικοί  Γραμματείς,  εγώ δεν ξέρω αν θα είναι

ο  ΣΥΡΙΖΑ  επόμενη  κυβέρνηση,  αυτό  που  έχει  σημασία,  να  είναι  η

Αυτοδιοίκηση μπροστά για να πάει η χώρα μπροστά. 

Και ακριβώς αυτό θέλουμε όλοι εδώ στην αίθουσα. Προφανώς

διαχειρίζεστε  τα χρήματα  και  μας  είπατε  ότι  θα μας  τα δώσετε.  Δεν

είναι  δικά  σας  τα  χρήματα.  Είναι  του  ελληνικού  λαού,  είναι  της

Αυτοδιοίκησης, είναι όλων μας. 

Και  όμως,  παίρνω  το  θετικό  κύριε  Ράλλη,  που  είναι  πολύ

θετικό  και  προφανώς  και  του  κυρίου  Κορκολή,  ότι  στηρίζετε  την

πλατφόρμα  και  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  από  ό,τι

άκουσα,  το  είπατε  και  πριν.  Και  η  διάθεση  σας  να  βοηθήσετε,

θεωρείται  μια  θετική  ένδειξη  ότι  όλοι  μαζί  μπορούμε  να  κάνουμε

κάτι καλύτερο. 

Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Μισό  λεπτό,  ναι.  Ο  κύριος

συνάδελφος έχει  την… 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   Ζητώ συγνώμη μισό λεπτό, γιατί θα φύγουμε. 

Καταρχάς  είναι  πάρα  πολύ θετικό,  κύριε  Ράλλη,  η  υιοθέτηση,

η  αποδοχή  όλης  αυτής  της  πλατφόρμας.  Προφανώς  και  20.000  για

κάθε  Δήμο,  είναι  για  έναν  οργανωμένο  Δήμο,  ο  οποίος  μπορεί  να

έχει ροή διαδικασίες και όλα αυτά. 

Και  θα  θέλαμε  το  1 ο,  το  ότι  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα

Μεταρρύθμισης  Δημοσίου  Τομέα,  μόλις  τελειώσει,  ένα  τα

τεχνολογικά εργαλεία να είναι,  που έχουμε ροή, νομοθέτημα  και να

έχουμε μετά την ηλεκτρονική υπογραφή, με βάση την ροή. 

Θα  θέλαμε,  εφόσον  προχωράμε  στην  συνεργασία  αυτή,  να

μας  υποσχεθείτε  ότι  θα  κάνετε  ό,τι  είναι  δυνατόν  προκειμένου  να

βρούμε  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία,  το  οποίο  και  η  κυρία

Σωτηριάδου  που  είναι  δίπλα  σας,  στον  μηχανισμό  υποστήριξης

μικρών νησιών και ορεινών, απαιτεί  χρηματοδότηση, είναι έτοιμη. 
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Εάν  μπορέσουμε,  να  μας  βοηθήσετε,  μέσα  από  το

Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, να υπάρξει χρηματοδότηση. 

Το  θέμα  της  διαλειτουργικότητας  με  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

θέλει και αυτό χρηματοδότηση. 

Και  τόσες  άλλες  Υπηρεσίες,  στις  οποίες  νομίζω ότι  μπορούμε

να βρούμε τρόπο για να τις χρηματοδοτήσετε. 

Αυτό μόνο, σας ευχαριστώ πολύ και συγνώμη από το πάνελ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   εκτός μικροφώνου 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Ευχαριστούμε  πολύ  τον

συνάδελφο  και  συνεχίζουμε  στην  ροή  της  εξέλιξης  της  ενότητας

που έχουμε. 

Τον  λόγο  έχει  ο  συνάδελφος,  Δήμαρχος  Τρικκαίων,  ο

Δημήτρης  Παπαστεργίου  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης

και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας. 

Δ.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι  στην  Αυτοδιοίκηση,

αγαπητές συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι καλησπέρα. 

Δεν  θέλω  να  μιζεριάσουμε  και  δεν  πρόκειται  να  κάνουμε

group therapy την  ώρα  αυτή.  Δυστυχώς  όλα  τα  Συνέδρια  ή  πολλά

από  τα  Συνέδρια  της  ΚΕΔΕ  και  σε  πολλές  από  τις  Ημερίδες

κάνουμε  αυτό  το  πράγμα.  Δηλαδή  πάμε  σε  μια  εσωστρέφεια  και

λέμε  τα  παράπονα  μας.  Γιατί  είναι  πολλά  αυτά  και  δυστυχώς  κάθε

χρόνο τα ίδια, δεν αλλάζουν. 

Ξεκινάω  λοιπόν  με  αφορμή  το  σλόγκαν  το  φετινό,  το

«Αλλάζουμε»,  όπου  προσπαθούμε  να  αλλάξουμε  και  θα  πρέπει  να

δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει  για να αλλάξουμε. 

Καμιά  φορά  λοιπόν  μας  πιάνει  η  γκρίνια,  μας  πιάνει  η

κακομοιριά,  καμία  φορά  φωνάζουμε  κιόλας,  στην  ουσία

αλαλάζουμε.  Είναι  ένα  χαριτωμένο  που  έκανα  χτες  με  ένα

φυλλάδιο,  εντάξει,  η ορθογραφία είναι  λάθος,  αλλά αυτό συμβαίνει.

Αλλά  είναι  καλύτερο  το  να  αλαλάζουμε  από  το  να  αράζουμε.

Εντάξει,  είχα  πει  και  λίγο  τσίπουρο  την  ώρα  που  το  έκανα  αυτό,

οπότε συμπαθάτε με για το άτεχνο της ιστορίας. 
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Σημασία  έχει  λοιπόν  να  μην  αράζουμε.  Και  για  αυτό  το

πράγμα  θέλω  να  σας  μιλήσω  στα  επόμενα  5,  10  λεπτά,  πόσο  θα

χρειαστεί.  

Γίνεται  κουβέντα  για  έξυπνες   πόλεις.  Δεν  θεωρώ  πως

έξυπνες  πόλεις  είναι  οι  πόλεις  που  σώνει  και  καλά  έχουν

τεχνολογία.  Πιθανώς  να  μην  έχουν  καν  τεχνολογία.  Πρέπει  να

υιοθετήσουμε  πρωτοβουλίες  και  πολιτικές  οι  οποίες  κάνουν  τις

πόλεις μας σύγχρονες, ευέλικτες,  ευπροσάρμοστες. 

Ένα κομμάτι  είναι  η τεχνολογία και  πρέπει  να συνεργαστούμε

και  ευχαριστώ  για  τα  καλά  λόγια,  αγαπητέ  μου  Γενικέ  για  τα

Τρίκαλα. 

Θα σας δείξω δυο πράγματα λοιπόν για την πόλη. Τα Τρίκαλα

έχουν  περίπου  82.000  κατοίκους,   παλιά  πόλη,  πατρίδα  του

Ασκληπιού, κρατήστε το αυτό, γιατί  παρακάτω θα το συζητήσουμε. 

Δεν  είναι  εικόνα  από  το  Game of Thrones,  είναι  Τρίκαλα

χιονισμένα,  τότε  που  ψάχναμε  να  βρούμε  πώς  θα  κάνουμε

συμβάσεις  με  μηχανήματα  έργου  για  να  καθαρίσουμε  την  πόλη

φέτος τον χειμώνα. 

Πατρίδα  της  μουσικής,  της  λαϊκής  μουσικής,  με  περίπου

6.000  τραγούδια,  λαϊκά,  γνωστά,  από  Τσιτσάνη,  Βίρβο,  Σαμολαδά

κλπ. 

Και  νούμερο 1 πόλη σε παραγωγή και  εμφιάλωση τσίπουρου,

φέτας. 

Λένε  λοιπόν  πολλοί  ότι  εσείς  τυριά  είστε,  τι  σχέση  έχετε  με

την τεχνολογία;  Παρόλα αυτά,  όλα αυτά  τα χρόνια  είχαμε  κάνει  ένα

άνοιγμα στην καινοτομία. 

Τι  θέλαμε  να  δείξουμε  στα  Τρίκαλα;  Θέλαμε  να  δείξουμε  πως

1ον  απέτυχε  παταγωδώς  η  προηγούμενη  10ετία  και  η  Κοινωνία  της

Πληροφορίας,  προσωπική  μου  άποψη  είναι  αυτή.  Αν  σήμερα

μετρήσουμε  την  αποτελεσματικότητα  των  έργων  της  ΚΤΠ  στην

Δημόσια  Διοίκηση  είναι  πάρα  πολύ  μικρή,  στους  Δήμους  μας  είναι

ανύπαρκτη.
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Λοιπόν,  να  μάθουμε  από  τα  λάθη  μας  και  να  αλλάξουμε,  να

φτιάξουμε  εργαλεία  τεχνολογίας,  τα  οποία  θα  κάνουν  τη  ζωή  των

δημοτών πιο όμορφη, πιο εύκολη, πιο ασφαλή. 

Φτιάξαμε  λοιπόν  ένα  κέντρο  ελέγχου  στην  είσοδο  του

Δημαρχείου,  το  πρώτο  πράγμα  που  βλέπεις  μπαίνοντας  μέσα,  για

να  καταλάβουν  και  οι  δημότες  πως  υπάρχουν  λύσεις  τεχνολογίας

όχι  απαραίτητα  ακριβές  που  μπορούν  να  τους  βοηθήσουν  και  να

λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας. 

Για  παράδειγμα,  εδώ πέρα  στεγάζουμε  το  τηλεφωνικό  κέντρο

του  Δήμου,  κάτι  το  οποίο  πολλοί  Δήμοι  πλέον  έχουν  κάνει.

Δεχόμαστε  τα αιτήματα  των δημοτών,  είτε  με  τηλέφωνο είτε  με  φαξ

είτε  με  το  γνωστό  app,  τέλος  πάντων,  διάφορα  app,  που

κυκλοφορούν για την δουλειά αυτή. 

Οι δημότες,  παρόλα αυτά, αρχίζουν και  νιώθουν πως υπάρχει

μια  δομή  του  Δημοσίου,  που  είναι  οι  Δήμοι,  η  οποία  δομή  τους

ακούει. Καταγράφει  το αίτημα τους. Προφανώς δεν τα ικανοποιούμε

όλα  αυτά,  παρακάτω  έχω  και  δυο  στατιστικά,  αλλά  τουλάχιστον

κάποιος  τους  τηλεφωνεί  πίσω  και  τους  λέει,  ξέρεις  κάτι,  αυτό  που

είπες γίνεται ή δεν γίνεται για αυτό τον λόγο. 

Τι  άλλο  έχουμε  σε  αυτό  εδώ  πέρα  το  σημείο;  Ψηφιακός

χάρτης  με  τα  αιτήματα,  χάρτη  γεωγραφικών  πληροφοριών.

Επιτέλους αρχίζουμε,  σαν Δημόσια Διοίκηση να καταγράφουμε λίγο

τα  δίκτυα  μας,  τους  κάδους  μας,  τον  φωτισμό  μας,  να  ξέρουμε  τι

έχουμε  και  πού  το  έχουμε.  Έλεγχο  στόλου,  για  να  αρχίζουμε  να

κάνουμε  και  βελτιστοποίηση  και  να  εξοικονομήσουμε  πόρους  από

τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. 

Έχουμε  τον  έλεγχο  του  ασυρμάτου  δικτύου.  Πάμε  περίπου

τώρα  15  χρόνια,  με  3  γενιές  ασυρμάτων  δικτύων.  Θα  είμαστε

ελπίζω  και  μια  από  τις  πόλεις  που  θα  κάνουμε  τα  πρώτα

τηλεοπτικά έργα στο 5G. 

Πέντε  νούμερα  για  την  αποτελεσματικότητα  του  τηλεφωνικού

κέντρου το οποίο έχουμε στήσει εδώ και 2,5 περίπου χρόνια. 
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Δεν  ικανοποιούμε  όλα  τα  αιτήματα.  Κάποια  δεν

ικανοποιούνται,  κάποια  δεν  μπορούμε  να  τα  ικανοποιήσουμε.

Παρόλα  αυτά,  τουλάχιστον  τηλεφωνούμε  πίσω  στους  δημότες  και

τους  λέμε  ότι  αυτό  που  ζήτησες  γίνεται  ή  δεν  γίνεται  για  αυτό  τον

λόγο,  και  ενίοτε  έχουμε  και  διάφορα  ευτράπελα.  Θεωρούν  οι

πολίτες  ότι  η  κοπέλα  που  τηλεφωνεί  και  τους  ρωτάει  αν  είναι

ευχαριστημένοι,  το  κάνει  από  υπερβάλλοντα  ζήλο  και  πάνε  κότες,

πίτες και διάφορα τέτοια που στην επαρχία δίνουμε. 

Και  αυτό  είναι  πολύ  θετικό  λοιπόν,  γιατί  αρχίζουμε  και

επανακτούμε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας σαν Δήμοι. 

Τι άλλο περιλαμβάνει; Τον τηλε-έλεγχο του δικτύου ύδρευσης,

κάτι  πολύ  χρήσιμο  παρόλα  αυτά,  για  να  βλέπουμε  τι  γίνεται.

Έλεγχος  φαναριών  κυκλοφορίας.  Το  πάρκινγκ,  το  smart parking,

εξαιρετικά  χρήσιμο,  όχι  μόνο για  το  παρκάρισμα το  ίδιο,  αλλά γιατί

αισθητήρες  έχουν  μπει  και  σε  σημεία  που  δεν  πρέπει  να

παρκάρουμε,  αλλά  και  σε  θέσεις  ΑμΕΑ,  για  να  μπορούμε  να

κρατάμε τις θέσεις αυτές ανοιχτές. 

Λοιπόν,  όλο  αυτό  το  συστηματάκι  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμο,

μαζί  φυσικά  με  led και  όλα  τα  καλούδια  που  η  τεχνολογία  σήμερα

μας  δίνει,  προκειμένου  να  αρχίσουμε  λίγο  να  ελέγχουμε  και  να

εξοικονομούμε πόρους από την πόλη μας. 

Αυτό  είναι  το  κεντρικό  control panel της  CISCO,  το

συγκεκριμένο,  με  τις  θέσεις  στάθμευσης,  με  μέτρηση

περιβαλλοντικών  όρων.  Εξαιρετικά  χρήσιμο,  το  οποίο  όμως  θα

πρέπει  σιγά-σιγά  να  φύγουμε  από  την  λειτουργία  του  πιλότου  και

να  πάμε  να  το  διευρύνουμε  σε  όλη  την  πόλη  και  σε  όλες  τις

λειτουργίες που χρειαζόμαστε. 

Κάτι  για  το  οποίο  νωρίτερα  λέγαμε  για  γραφειοκρατία.  Εδώ

πέρα  λοιπόν,  αποσβολωμένος  ο  Σταύρος  Θεοδωράκης  βλέπει  το

πρώτο  ΑΤΜ  πιστοποιητικών  στην  Ελληνική  Δημόσια  Διοίκηση.  Η

ιδέα  είναι  πάρα  πολύ  απλή.  Ο  πατέρας  μου  που  είναι  86  χρονών

δεν μπορεί  να  μπει  στο  σύστημα Ερμής,  το  οποίο είναι  ένα  από τα
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συστήματα που πραγματικά έκανε η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και

με  εξέπληξε  θετικά,  παρότι  τα  χαρτιά  του,  μάλλον  τα  ψηφιακά  του

έγγραφα δεν έχουν απόλυτη βαρύτητα σε άλλες υπηρεσίες. 

Γιατί  λοιπόν  να  μην  κάνουμε  ένα  ΑΤΜ όπως είναι  η  τράπεζα,

με μια καρτούλα σαν και αυτή που έχω μαζί μου, μια κάρτα δημότη,

την  οποία  θα  την  παίρνει  ο  δημότης,  θα  έρχεται  στο  μηχάνημα,  θα

βάζει  ένα  4ψήφιο  ΡΙΝ,  όπως ακριβώς  στην  τράπεζα  και  θα  παίρνει

όποιο πιστοποιητικό θέλει.  

Το  στήσαμε,  με  την  βοήθεια  της  Εgritos και  της  Unixfor,  2

ελληνικών εταιριών που πραγματικά παρέχουν έργο. 

Το κώλυμα βέβαια ποιο είναι  και  το  πρόβλημα;  Ότι  μπορεί  να

έχουμε  την  καρτούλα  αυτή,  αλλά  πρέπει  να  τροποποιήσουμε  την

ελληνική  νομοθεσία  για  να  μπορούν  τα  χαρτιά  αυτά,  και  για  όσα

ακόμα  χρειαζόμαστε  χαρτί,  γιατί  θα  χρειαζόμαστε,  φοβάμαι,  για

αρκετό καιρό ακόμα χαρτί,  δεν θα έπρεπε, να μπορούν λοιπόν αυτά

τα χαρτιά να έχουν βαρύτητα. 

Και  εκεί  πέρα  θέλω  την  βοήθεια  και  των  2  Γενικών

Γραμματέων.  Αυτό που βιώνουμε στην Ελληνική Δημοσιά Διοίκηση,

ότι  πάμε αργά,  πάμε τραγικά αργά,  ενώ θα έπρεπε να τρέξουμε και

να κερδίσουμε χρόνο, δυστυχώς πάντα κάτι περιμένουμε. 

Εδώ και 6 μήνες έχουμε ζητήσει βοήθεια, συνδρομή, υποθέτω

ότι  υπάρχουν  πάρα  πολλοί  άλλοι  Δήμοι  που  το  κάνουν  αυτό,  για

αυτό  και  τα  αρμόδια  Υπουργεία  ποτέ  δεν  μας  απάντησαν  στο

αίτημα αυτό που κάνουμε. 

Αυτή  την  μοναξιά  θέλω  να  μοιραστώ  μόνο,  την  μοναξιά  των

Δημάρχων,  οι  οποίοι  τρέχουν  μόνοι  τους,  πάρα  πολλές  φορές  για

το  αυτονόητο.  Είναι  αυτό  το  οποίο  έλεγε  το  πρωί  το  Πρόεδρος  για

την επανάσταση του αυτονόητου. 

Να  βάλουμε  την  κοινωνία  στο  παιχνίδι.  Η  κοινωνία  θα

βοηθήσει  και  θέλει  να  βοηθήσει.  Αρκεί  να  τους  βάλουμε  να  μας

πουν  την  γνώμη  τους.  Υπάρχουν  διάφορες  πλατφόρμες
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διαβούλευσης.  Η  δικιά  μας  δεν  είναι  καλή  και  οφείλω  να  το

παραδεχτώ. 

Ξεκινήσαμε  λοιπόν,  ζητήσαμε  την  γνώμη  των  δημοτών.  Δεν

απαντήσαν πάρα πολλοί,  αλλά σημασία έχει  να τους βάλουμε σιγά-

σιγά στο τριπάκι  να συμμετέχουν.  Να έχουν άποψη για το τι  γίνεται

γύρω τους. 

Και   πώς  θα  μπορούσαν  να  έχουν  καλύτερη  άποψη  για  το  τι

γίνεται  γύρω τους;  Με το  να  δουν ότι  τα  χρήματα  τους  άμεσα  πάνε

κάπου.  Για  παράδειγμα  να  έρθει  ο  ΕΝΦΙΑ  στους  Δήμους.  Είναι

άλλο πράγμα να ξέρει  ο δημότης πως τα χρήματα που πληρώνει  σε

φόρους,  και  πληρώνει  πολλά  την  ώρα  αυτή,  πάνε  σε  έναν

γενικότερο  κουβά  και  μετά  διάφοροι,  κυβέρνηση,  Περιφέρειες  θα

μας  τα  δώσουν,  χάνονται  κάπου  στο  διάστημα.  Και  είναι  άλλο

πράγμα να  ξέρουν πως κατευθείαν  τα  λεφτά  αυτά  του  ΕΝΦΙΑ πάνε

σε  ένα  δημοτικό  κουμπαρά,  από  τον  οποίο  θα  μπορούν  να

παρακολουθούν πού πάει  το κάθε ευρώ. Και  κάθε πράγμα το οποίο

γίνεται,  γίνεται και με δικά τους λεφτά. 

Εκπαίδευση.  Οκ,  οι  Δήμοι  πρέπει  να  ασχοληθούν  με  την

καθαριότητα.  Αλλά  γιατί  κρατάμε  για  τον  εαυτό  μας  μόνο  τον  ρόλο

του οδοκαθαριστή, του κηπουρού και του τεχνίτη ασφαλτικών; 

Πρέπει  και  μπορούμε  να  κάνουμε  και  άλλα  πράγματα.  Σε

άλλες,  πιο  προηγμένες  πολιτείες  και  κυβερνήσεις  και  χώρες,  οι

Δήμοι  δεν  ασχολούνται  καθόλου  με  τέτοια  πράγματα.  Ασχολούνται

για  παράδειγμα  με  τα  πανεπιστήμια,  ασχολούνται  με  την

εκπαίδευση. 

Το  Υπουργείο  Παιδείας  προσπαθεί  να  κάνει  πράγματα.  Αλλά

και αυτό είναι εγκλωβισμένο, έχει  χιλιάδες άλλα πράγματα να λύσει.

Θα πρέπει και εμείς να μπούμε στο παιχνίδι αυτό δυναμικά. 

Στα  Τρίκαλα τι  κάναμε;  Ξεκινήσαμε  φέτος  μια  προσπάθεια  να

δώσουμε  στα  σχολεία  υλικοτεχνική  υποδομή  για  το  STEM,  το

Science Technology Engineering and Mathematics.  Να  δώσουμε

πλακέτες  δηλαδή  Raspberry,  Arduino,  ρομποτική,  kids σχολεία.  Να
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εκπαιδεύσουμε  τους  εκπαιδευτικούς  των  σχολείων  και  να

αρχίσουμε  να  περνάμε  στα  παιδιά  σιγά-σιγά,  έναν  νέο  κόσμο.  Να

καταλάβουν πως μπορούν να κάνουν απίστευτα  πράγματα με πολύ

λίγα χρήματα. 

Η φωτογραφία  με  τον  Αμερικανό  Πρέσβη,  νομίζω έφυγε  και  ο

αγαπημένος  μου  Δήμαρχος  Πάτρας  που  θα  διαφωνούσε  με  αυτό.

Τρέξαμε  για  2  χρονιές  και  πάμε  για  την  3 η,  το  πρόγραμμα

CodeGirls.  Υπάρχει  ένα  τεράστιο  χάσμα  ανάμεσα  στους  άντρες  και

στις γυναίκες στην πληροφορική. 

Προσπαθούμε  λοιπόν  να  μικρύνουμε  αυτό  το  χάσμα  και  να

βάλουμε  τις  γυναίκες  στον  προγραμματισμό,  γιατί  τα  γυναικεία

μυαλά  σκέφτονται  πολύ  πιο  δομημένα  και  μπορούν  να  παρέχουν

πολλά περισσότερα στην πληροφορική. 

Λοιπόν,  ξεκινήσαμε  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  αυτό  στις  29

Ιουνίου.  Ήδη  έχουμε  κλείσει  περίπου  ένα  εξάμηνο  και  έχουμε  δει

σημαντικά πράγματα. 

Πάμε  να  δούμε  λοιπόν  τι  είδαμε  σε  αυτό.  Ευρυζωνικότητα.

Πάρα  πολύ  σημαντικό  για  να  αναπτύξουμε  εφαρμογές.  Οκ,  όλοι  οι

Δήμαρχοι  έχουμε  ένα  θέμα  με  τις  κεραίες  κινητής  τηλεφωνίας,

μακριά  από  εμάς.  Φυσικά,  έτσι  και  δεν  έχουμε  σήμα  στο  κινητό

έχουμε  χαθεί  όλοι  μας,  τρελαινόμαστε,  έχουμε  βγει  από  τον

πολιτισμό. 

Αυτό λοιπόν θέλει  μια νέα διαβούλευση.  Δεν λέω να χώσουμε

κεραίες  πάνω  από  τα  κεφάλια  μας.  Αλλά  θα  πρέπει  λίγο  να  δούμε

πως  δεν  γίνεται  να  θέλουμε  και  εφαρμογές  4G,  5G και  να  μη

θέλουμε  και  κεραίες  πουθενά.  Θέλει  λίγο  εκεί  πέρα  και  με  τους

αρμόδιους φορείς να ξαναδούμε μερικά θέματα. 

Πάντως,  παρότι  στα  Τρίκαλα  δεν  έχουμε  ταχύτητες  μεγάλες,

δεν  μπορούμε  να  έχουμε  με  τις  οπτικές  ίνες  την  ώρα  αυτή  εύρος,

στο  ελεύθερο  ασύρματο  δίκτυο  της  πόλης,  δίνουμε  μέχρι  περίπου

50 Μbps up and down, ανάλογα και με τους χρήστες. 
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Μερικά  στοιχεία  για  το  ασύρματο  δίκτυο  μας.  Εξυπηρετεί

αρκετό κόσμο. Είναι  από τα πολύ παλιά δίκτυα.  Προφανώς δεν έχει

ασύρματο  παντού  και  δεν  μπορεί  να  έχει  ασύρματο  παντού,  αλλά

σιγά-σιγά το αναπτύσσουμε. Και πάνω από αυτό ξεκινήσαμε και μια

νέα  εφαρμογή,  το  open mall ,  που  αφορά  σε  προσφορές  που  ο

Εμπορικός  Σύλλογος  περνάει  πάνω  από  το  ασύρματο  δίκτυο  μας

και  εμφανίζονται  σαν  μια  οθόνη  υποδοχής  όταν  μπαίνουν  στο

ασύρματο δίκτυο της πόλης. 

Φωτισμός,  δοκιμές  κάνουμε,  όπως κι  άλλοι  Δήμου που έχουν

προχωρήσει  πολύ  περισσότερο  από  εμάς  σε  αυτό.  Βλέπουμε

εντυπωσιακά στοιχεία. 75% περίπου εξοικονόμηση πριν και μετά. 

Υπάρχει  ένα  θέμα,  το  οποίο  το  ξέρει  και  ο  αγαπητός  κύριος

Κορκολής,  με  τους  υπερχρεωμένους  Δήμους,  οι  οποίοι  δεν

μπορούν,  δεν  μπορούμε  να  πάρουμε κανένα  δάνειο.  Ούτε  για  έργα

εξοικονόμησης ενέργειας. 

Και  εδώ πέρα είναι  που χτυπάμε  το  κεφάλι  μας  στον  τοίχο.  3

χρόνια  Δήμαρχος,  ακόμα  δεν   μπορώ  να  καταλάβω  γιατί  δίνουμε

1.000.000 παραπάνω τον χρόνο για τέτοιες δαπάνες ή σπατάλες σε

ηλεκτροφωτισμό,  αέριο  και  γιατί  δεν  μπορούμε  να  βάλουμε

φωτοβολταϊκά σε σχολεία.

Πρέπει  να  δοθεί  λύση  σε  αυτό  και  ξέρω  πως  ο  Γενικός

Γραμματέας το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. 

Bicons για  τουριστική προβολή,  απλά ωραία πραγματάκια,  τα

οποία μπορεί  να δώσουν προστιθέμενη αξία στις πόλεις μας. Με τα

bicons μπορείς  με  έναν  physical  browser να  δεις  αξιοθέατα  που

είναι γύρω σου και πατώντας να μάθεις περισσότερα. 

Ένα  τελείως  απλό,  αστείο.  Για  μένα  η  καινοτομία  αυτό  είναι.

20  €,  τα  αυτοκόλλητα  σε  ένα  μηχανάκι,  κάνουμε  ντελίβερι

πιστοποιητικών.  Ο δημότης δεν  μπορεί  να έρθει  πάντα να πάρει  το

χαρτί  του,  γιατί  ακόμα  θέλουμε  χαρτιά.  Το  τηλεφωνικό  κέντρο  του

Δήμου  υπάρχει,  τηλεφωνείς,  πού  είσαι,  ποιο  θέλεις  και  η

ταυτοποίηση του δημότη γίνεται την ώρα που το παραδίδουμε. 
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Επίσης  μη  φανταστείτε  ότι  κάθε  μέρα  παραδίδουμε  200

πιστοποιητικά.  Αλλά  η  δυνατότητα  υπάρχει  για  όποιον  θέλει  να

τηλεφωνήσει  στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και  να του το πάμε

σπίτι του. 

Απλές  λύσεις.  Τα  Τρίκαλα  έχουν  πάρα  πολλά  ποδήλατα.

Είμαστε  η  πόλη  των  ποδηλάτων.  Πήραμε  απλά  ποδήλατα,  αυτά  τα

κίτρινα  ποδήλατα,  τα  οποία  τα  δίνουμε  από  τα  κέντρα

πληροφόρησης  της  πόλης  και  από  τα  πάρκινγκ.  Απλά  την

ταυτότητα του δημότη, ποιος είναι και τον πάμε. 

Φέρνουμε  παρόλα  αυτά  ανάπτυξη,  φέρνουμε  τουριστική

ανάπτυξη,  με  τα  τελευταία  παραδείγματα  θα  σας  δείξω  πώς.  Αλλά

όλα αυτά είναι μικρά assets για την πόλη μας. 

Ποδηλατόδρομοι,  όσοι  μένουν  ελεύθεροι,  διότι  δεν  έχουμε

ακόμα όλοι  την  κουλτούρα να  μην  παρκάρουμε  σε  αυτούς.  Παρόλα

αυτά, το παλεύουμε, το δουλεύουμε πολύ σκληρά. 

Μερικά  στατιστικά.  Έχουμε  περίπου  40.000  ποδήλατα.  Το

δίκτυο  ποδηλατοδρόμων  το  επεκτείνουμε,  με  τα  προβλήματα  που

υπάρχουν  όπως ξέρετε,  αλλά  τώρα  που  μπήκαμε,  αγαπητή  Μελίνα

Κεσταβά,  είναι  η  Προϊσταμένη  της  Διαχειριστικής  της  Περιφέρειας,

θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα. 

Ναι,  αυτά  τα  πράγματα  πραγματικά  φέρνουν  ανάπτυξη  στην

περιοχή  και  χαιρόμαστε  που  μπορούμε  πλέον  ισότιμα  με  την

υπόλοιπη  Θεσσαλία  να  ελπίζουμε  σε  καλύτερες  μέρες  για  την

περιοχή μας. 

Απλές  λύσεις,  θα  γελάσουν  οι  της  αντιπολίτευσης,  που  είστε

αγαπητοί;  Εδώ  είστε;  Οκ.  Και  καμιά  φορά  μου  την  λένε,  αλλά

βάλαμε  6  βάρκες  στο  ποτάμι  και  καταφέραμε  να  γυρίσουμε  την

πόλη  στο   ποτάμι.  Στα  Τρίκαλα  έχουμε  το  Ληθαίο  στο  κέντρο  της

πόλης,  δεν  πολυχρησιμοποιούσαμε  το  ποτάμι.  Πηγαίναμε  όταν

θέλαμε,  για  κανένα  παράνομο,  ή  για  φυσική  ανάγκη.  Αρχίζει  σιγά-

σιγά  η  πόλη  και  γυρνάει  στο  ποτάμι  και  οι  βάρκες  αυτές,  κόστος
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3.000  €,  αρχίζουν  και  δημιουργούν  κίνηση  στο  να  κατεβεί  ο

κόσμος, να δει το ποτάμι και να το χαρεί. 

Λεωφορείο  χωρίς  οδηγό.  Έχει  γίνει  πάρα  πολύς  ντόρος.  Για

μένα  ήταν  μια  εξαιρετική  περίπτωση  για  τα  Τρίκαλα,  για  τους  6

μήνες  που  δούλεψε  ως  πιλοτικό  πρόγραμμα.  Ήταν  εξαιρετική

περίπτωση  για  να  δούμε  πώς  μπορούμε  να  αναπτύξουμε  ένα

διεθνούς  επιπέδου  πρότζεκτ.  Για  τις  υποδομές  που  μας  μείνανε,

οπτικές  ίνες,  access points,  optical cometers για  την  οπτική  ίνα.

Και φυσικά μια τεράστια προβολή για τα Τρίκαλα. 

Όλα αυτά κάνανε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βραβεύσει

ως μια από τις 10 πιο βιώσιμες πόλεις για το 2015. Και  στην ουσία

είναι  η επιβράβευση στο να προσπαθήσουμε πιο σκληρά για μερικά

πράγματα τα οποία έχουμε κατά νου. 

Όπως  ας  πούμε,  αυτό  εδώ  πέρα,  για  το  κάπνισμα.  Απλά

πράγματα,  τα  οποία  όμως  μπορούν  να  αλλάξουν  τις  ζωές  και

οφείλουμε  οι  Δήμοι  να  τραβήξουμε  μπροστά.  Ο  αντικαπνιστικός

νόμος υπάρχει  από το 2009.  Ο Όθωνας έχει  ξεκινήσει  από το 1856

να προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα στην Ελλάδα. 

Δεν θέλει  ούτε πολύ τσαμπουκά,  ούτε να φτάσουμε στο άκρο.

Ως  άκρο  θεωρώ  το  να  αρχίσουμε  να  γράφουμε  τους  πάντες.  Οι

κοινωνία  προσπαθεί  να  συμμετέχει,  οι  καταστηματάρχες  της  πόλης

θέλουν, αρκεί  να δουν ότι και ο απέναντι  δεν καπνίζει.  

Έχει  ξεκινήσει  μια  ώσμωση  εδώ  και  2  εβδομάδες  στα

Τρίκαλα,  με αποτέλεσμα ήδη, σε αρκετά μαγαζιά να μην καπνίζουν.

Θεωρώ πως θα το πετύχουμε και  καλώ και άλλους συνάδελφους να

πάρουν  την  πρωτοβουλία  να  εφαρμόσουμε  εμείς  αυτό  το  οποίο  το

Ελληνικό  Κράτος  δεν  κάνει  και  σφυρίζει  αδιάφορα.  Αλλά  την

ευθύνη, ξέρετε, εμείς την έχουμε και όχι το Ελληνικό Κράτος. 

Πρόσφυγες.  Θα  μου  πείτε  σιγά,  τι  πρόσφυγες  έχετε  στα

Τρίκαλα.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  μπρος  σε  αυτό  το  οποίο  τραβάνε  τα

νησιά,  τράβηξε  η  Λέσβος,  η  Σάμος,  η  Κως  και  πολλά  άλλα,  εμείς

δεν τραβήξαμε τίποτα. 
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Γιατί  όμως  παρουσιάζω το  παράδειγμα  των  500  περίπου  στο

μάξιμουμ  προσφύγων;  Διότι  αν  κάθε  πόλη  έκανε  αυτό  το  οποίο

κάναμε  και  στα Τρίκαλα και  περάσαμε  από όλα τα  στάδια.  Από την

ξαφνική  είσοδο,  από  τον  ξαφνικό  ερχομό  των  προσφύγων  από  τα

κέντρα  φιλοξενίας  και  τώρα  από  τα  διαμερίσματα,  δεν  θα  είχαμε

αυτές  τις  εικόνες  στα νησιά,  αν  ο καθένας  έκανε αυτό το οποίο του

αναλογεί.  

Ανάπτυξη  είναι  να  βλέπεις  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της

περιοχής  σου.  Και  εμείς  το  κάναμε  με  την  μουσική.  Μουσείο

Τσιτσάνη  και  τώρα  ακόμα  ένα  μουσείο  για  τους  Τρικαλινούς

δημιουργούς.  Και  όμως,  αρχίζεις  και  πατάς  πάνω  στην  παράδοση

σου και μιλάς για αυτή. 

Ανάπτυξη για μένα είναι  η ιστορία του Ασκληπιού. Και έχουμε

αναδομήσει  ένα  πάρα  πολύ  φιλόδοξο  πρότζεκτ  με  πρωτογενή,

δευτερογενή  και  τριτογενή  τομέα.  Όπως  ακριβώς  ο  Ασκληπιός,  ο

πρώτος γιατρός της ανθρωπότητας μάζευε τα βότανα του, αυτές τις

καλλιέργειες  προσπαθούμε  να  αναβιώσουμε,  βότανα,  αρωματικά

και  φαρμακευτικά  φυτά.  Με  βοήθεια  ελληνικών  και  ξένων

πανεπιστημίων,  για αν δούμε τι  μπορούμε να βάλουμε.  Με βοήθεια

εταιριών,  οι  οποίες  ενδιαφέρονται,  και  έχουμε πολύ καλές εταιρείες

στην  Ελλάδα  πάνω  σε  αυτό,  να  δούμε  τι  τους  ενδιαφέρει  να

κάνουν. 

Συνεργασία  με  Πανεπιστήμια.  Μια  spin-off  την  οποία

σχεδιάζουμε  με  το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας,  την  Βιοϊατρική  για  να

φτιάξουμε  προϊόντα  από  την  γη  του  Ασκληπιού  και  πλέον  να

βάλουμε νέους καλλιεργητές να πάνε σε αυτά τα προϊόντα,  αυτά να

καλλιεργήσουν  και  να  μπορέσουν  να  φύγουν  από  τα  καφενεία  και

να ξαναδούμε κόσμο στα χωράφια να καλλιεργεί.  

Και  τριτογενή  τομέα,  υπηρεσίες,  μονοπάτια,  να  δούμε,  να

περπατήσουμε  στα  μονοπάτια  του  Ασκληπιού  και  να  αναπτύξουμε

τον περιπατητικό τουρισμό. 
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Ανάπτυξη είναι  και  αυτό που σήμερα ξεκινάει  στα Τρίκαλα.  1 η

Δεκέμβρη  ξεκινά  το  μεγαλύτερο  χριστουγεννιάτικο  χωριό  της

Ελλάδας,  ο  Μύλος  των  Ξωτικών.  Μια  πολύ  καλή  ιδέα  της

προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής,  να  εκμεταλλευτούμε  την  δημοτική

περιούσιά  των  Μύλων  Ματσόπουλου.  Ο  Ματσόπουλος  μάλιστα

ήταν  Ηπειρώτης,  ήρθε  στα  Τρίκαλα  και  άφησε  όλη  του  την

περιουσία στο Δήμο. 

Ο  καλύτερος  μύλος  στην  Ελλάδα  θεωρώ  και  στην  πιο  καλή

κατάσταση,  έγινε  το  μεγαλύτερο  θεματικό  πάρκο  της  Ελλάδας,  και

τελειώνω αγαπητέ Μάκη, δυο διαφάνειες είναι ακόμα. 

Δεχόμαστε  περίπου  κάθε  χρόνο  1.000.000  επισκέψεις.  Μια

ολόκληρη  πόλη  για  40  μέρες,  τα  ξενοδοχεία  των  Τρικάλων,  της

Καρδίτσας,  πιθανώς  και  της  Λάρισας  ζούνε  από  αυτό  το  τόσο

όμορφο  γεγονός.  Και  θα  σας  καλούσα  όλους  φεύγοντας  από  τα

Γιάννενα  να  έρθετε,  να  μας  επισκεφτείτε  και  να  δείτε  τι  μπορεί  να

κάνει  πραγματικά  η  συνεργασία  του  Δήμου,  γιατί  η  Δημοτική

Επιχείρηση το διοργανώνει μαζί με τους δημότες μας.   

Η  ανάπτυξη  λοιπόν  για  μένα  είναι  απλές  συνταγές,  απλά

πράγματα.  Προφανώς  πρέπει  να  λύσουμε  πάρα  πολλά  και  αν

αρχίσουμε  να  μπλεκόμαστε  ή  να  κλεινόμαστε  μέσα  στην

εσωστρέφεια  μας και  στα δεκάδες  απίστευτα που βιώνουμε,  δεν θα

φύγουμε μπροστά. 

Δεν  πρέπει  να  αφήσουμε  όμως  ακριβώς  αυτά  τα  εμπόδια  και

αυτές  τις  ανωμαλίες  του  Ελληνικού  Δημοσίου  να  μας  πτοήσουν.

Εμείς  πρέπει  να  κάνουμε  την δουλειά  μας  και  κυρίως να κινηθούμε

με εξωστρέφεια. 

Δεν  είναι  τραγουδίστρια,  η  αγαπητή  κυρία  που  καθόμαστε

δίπλα-δίπλα,  είναι  η  Πρέσβειρα  του  Ισραήλ,  η  οποία  επισκέφτηκε

πρόσφατα τα Τρίκαλα. Στο Μουσείο Τσιτσάνη είναι η φωτογραφία. 

Αναπτύσσουμε  σχέσεις  με  Πρεσβείες  από  όλο  τον  κόσμο,

προκειμένου  να  μιλήσουμε  για  τα  Τρίκαλα,  να  αναπτύξουμε

πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. 
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Για  παράδειγμα,  στο  κομμάτι  της  μουσικής  το  Ισραήλ,

αγαπάει  πάρα πολύ την ελληνική λαϊκή μουσική.  Έχουν γίνει  ήδη 2

συναυλίες  εκεί,  αλλά  μας  ενδιαφέρει  πάρα  πολύ  να  δούμε  πώς  το

Ισραήλ  χρησιμοποίησε  την  εμπειρία  του  και  ανέπτυξε  5.000  start

up,  οι  οποίες  πραγματικά  κάνουν  θαύματα  στην  πληροφορική

σήμερα.  Και  στο  κομμάτι  αυτό  λοιπόν  προχωράμε,  και  να  πάρουμε

καλές πρακτικές.  

Να μην κλειστούμε στο καβούκι  μας,  αλλά μιας και  μιλάμε και

θα  τελειώσω  με  αυτό  το  οποίο  ξεκίνησα,  για  αλλαγή,  μιας  το

σύνθημα  του  Συνεδρίου  μας  είναι  το  πώς  αλλάζουμε,  θα

αλλάξουμε,  ναι.  Αλλά  ξέρετε  στην  Ελλάδα  πάντα  μας  φταίνε  οι

άλλοι και όχι εμείς, οπότε ζητάμε από τους άλλους να αλλάξουν. 

Για  μένα  το  συμπέρασμα  είναι  ότι  η  αλλαγή  πραγματικά  θα

γίνει  όταν πρώτα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Και εμείς ευχαριστούμε. 

Ο  περισσότερο  χρόνος,  νομίζω  ήταν  δυο  κομμάτια  είχε  ο

Δημήτρης,  είχε  και  τις  καλές  πρακτικές.  Οπότε  λοιπόν  έχουμε

προχωρήσει πολύ. 

Τώρα  τον  λόγο  έχει  ο  συνάδελφος  Τζαχρήστας  Δημήτρης,

που έχει  την αγροτική ανάπτυξη. Θα μας πει τα των αγροτικών. 

Δ. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ:   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα. 

Η  πρωτογενής  παραγωγή,  η  αγροτική  ανάπτυξη,  αποτελεί

έναν  από  τον  τομέα  που  μπορεί  να  αναβαθμίσει  την  οικονομική

δυναμική  της  χώρας  μας  και  να  συμβάλλει  σημαντικά  στην

ανάπτυξη της. 

Δεν  μπορεί  όμως  να  υπάρξει  αγροτική  ανάπτυξη,  χωρίς  να

υπάρχει  τοπική  ανάπτυξη.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  Δήμοι  είναι  αυτοί

που  θα  πρέπει  να  διαχειρίζονται  κρίσιμα  αγροτικά  ζητήματα  που

αφορούν  την  καθημερινότητα  των  γεωργών  και  των  κτηνοτρόφων,

με την προϋπόθεση ότι  θα έχουν ουσιαστικό ρόλο και αρμοδιότητες

που θα συνοδεύονται  με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους. 
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Αυτή την κρίσιμη ώρα,  που δίνει  η  χώρα μας την  μάχη για  να

βγει  από  τη  κρίση,  θα  πρέπει  να  θέσουμε  την  πρωτογενή

παραγωγή σε νέες και στέρεες υγιείς βάσεις. 

Και  προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  βασικό  ρόλο  μπορούν  να

παίξουν  οι  Δήμοι.  Για  αυτό,  όλες  οι  προσπάθειες  μας  ως  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  τείνουν  ως  προς  την  ενίσχυση  της  ποιοτικής  φυτικής

και  ζωικής  παραγωγής  και  την  εξωστρέφεια  των  αγροτικών

προϊόντων. 

Κοινή  πεποίθηση  των  Δήμων  της  χώρας  είναι  η  ανάγκη

διατήρησης  του  αγροτικού  πληθυσμού  στην  ύπαιθρο  μέσω  της

διασφάλισης της παραγωγής και του εισοδήματος τους βέβαια. 

Για  αυτό,  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ  και  ως

Επιτροπή  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  ζητήσαμε  από  το  καθ΄  ύλην

αρμόδιο  Υπουργείο   την  αύξηση  του  ακατάσχετου  ποσού  στις

καταθέσεις  των αγροτικών προϊόντων,  που είναι  σήμερα στα  1.250

€,  στις  5.000,  καθώς γνωρίζετε  ότι  οι  ενισχύσεις  μπαίνουν 2 φορές

τον  χρόνο,  με  αποτέλεσμα  να  μπαίνουν  μαζικά  τα  χρήματα  και  να

γίνονται κατασχέσεις από τις τράπεζες, όπως όλοι γνωρίζετε. 

Πήραμε  τον  Απρίλιο  του  2017  δέσμευση  από  τον  αρμόδιο

Υφυπουργό για  το  θέμα αυτό  και  περιμένουμε  να  ανταποκριθεί  στο

θέμα. 

Απαιτήσαμε  την  άμεση  κατάργηση  του  ειδικού  φόρου

κατανάλωσης  στο  κρασί.  Ενός  τελείως  άδικου  φόρου,  αφού  όχι

μόνο  δεν  έφερε  έσοδα  στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  αλλά  προσέθεσε  και

πολύ  μεγάλη  γραφειοκρατία  στους  παραγωγούς,  και  ειδικά  στους

μικρούς  παραγωγούς.  Μείωσε  δραματικά  έως  και  60%  τον  τζίρο

στις  πωλήσεις  των  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  με  την  σειρά  τους

προχώρησαν σε απολύσεις προσωπικού. Και αύξησε την παράνομη

διακίνηση του οίνου. 

Για  αυτό  το  θέμα,  καταφέραμε  και  αποσπάσαμε  δέσμευση

από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ότι  μέχρι  το  τέλος  του

2017 θα καταργηθεί ο φόρος. 
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Διεκδικήσαμε  και  πετύχαμε  συμμετοχή  εκπροσώπου  της

ΚΕΔΕ  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  Προγράμματος  Αγροτικής

Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020. 

Έτσι,  με  στοχευμένες  τοποθετήσεις,  παρατηρήσεις  και

προτάσεις   συμβάλλαμε  αποτελεσματικά  στην  τροποποίηση  του

Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  σε  θέματα  επιλεξιμότητας

δικαιούχων νέων αγροτών,  των  μέτρων  νιτρορύπανσης,  εξισωτικής

αποζημίωσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Διεκδικούμε,  στο  πλαίσιο  της  ενδιάμεσης  αναθεώρησης  ΚΑΠ,

το  2017,  την  απευθείας  μεταφορά  του  1/3  των  πόρων  του

Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  στους  Δήμου,  ώστε  μέσα από

το  σύνολο  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων,  δημοσίων  και  ιδιωτικών,

να  απλοποιήσουμε  τις  στρατηγικές  μας  επιλογές  στον

αγροτοδιατροφικό  τομέα,  προωθώντας  παράλληλα  την

αποκέντρωση και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Απαιτήσαμε  την  άμεση  αξιοποίηση  του  συνολικού

προϋπολογισμού  του  καινούργιου  προγράμματος  των  νέων

αγροτών,  ώστε  να  ενταχθεί  το  σύνολο  των  επιλαχόντων  νέων

αγροτών,  3.122  άτομα  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του

προγράμματος. 

Με στοχευμένες παρεμβάσεις μας, διεκδικήσαμε και πετύχαμε

χρηματοδότηση  Δήμων  και  συνδέσμων  Δήμων  για  την  δημιουργία

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  για το έτος 2017. 

Στις  8  Σεπτεμβρίου  2017  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Εισηγηθήκαμε  την  μείωση  του  πλαφόν  παραγωγής  βάμβακος

κατά 40% για το 2017 σε περιοχές που πάθανε ζημιές,  κυρίως από

το πράσινο σκουλήκι, προκειμένου να μην στερηθούν οι παραγωγοί

την  συνδεδεμένη  ενίσχυση  βάμβακος  του  2017,  που  τόσο  έχουν

ανάγκη  στην  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  που  βιώνουμε  όλοι  τα

τελευταία χρόνια. 
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Ενημερώνουμε  το  σύνολο  των  Δήμων  της  χώρας  για  την

δυνατότητα  που  παρέχεται  σε  χιλιάδες  κτηνοτρόφους,  να

νομιμοποιήσουν  τις  αυθαίρετες  σταβλικές  εγκαταστάσεις,  χωρίς

πρόστιμο,  προσκομίζοντας  μεταξύ  άλλων,  έκθεση  μηχανικού,  με

παράβολο  300  €,  μέσα  από  το  νέο  νομοσχέδιο  του  Υπουργείου

Περιβάλλοντος  για  τον  έλεγχο  και  την  προστασία  του

περιβάλλοντος,  που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια  της Βουλής στις  18

Οκτωβρίου. 

Παράλληλα,  στο  πλαίσιο  διεξαγωγής  του  ετήσιου  Συνεδρίου

της  ΚΕΔΕ,  η  Επιτροπή  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  συνεδρίασε  στις  2

Νοεμβρίου  και  μέσα  από  μια  γκάμα  θεμάτων  που  έχουμε  ως  τώρα

επεξεργαστεί,  ομόφωνα διαμόρφωσε τις  θέσεις  μας  και  τις  θέτουμε

στην διεκδίκηση μέσα στο ετήσιο Συνέδριο μας. 

Θέματα  που  θεωρήσαμε  ως  Επιτροπή  ότι  θα  πρέπει  να

αποτελέσουν  τους  βασικούς  άξονες,  ως  πυλώνες  στρατηγικής  για

το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι τα εξής:

Βοσκοτόπια.  Επιστροφή  του  τέλους  βοσκής  των  επιλέξιμων

βοσκοτόπων από τις Περιφέρειες στους Δήμους. 

Ζητούμε  ως  ΚΕΔΕ  την  άμεση  και  χωρίς  καθυστέρηση

επιστροφή  των  μισθωμάτων  των  επιλέξιμων  βοσκότοπων  στους

Δήμους, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν. 4351/2015. 

Και  αναφέρομαι  και  για  τους  λόγους,  ότι  η  εκπόνηση  και  η

εφαρμογή  των  διαχειριστικών  σχεδίων  βόσκησης  από  τις

Περιφέρειες  απέτυχε,  αφού  μέχρι  σήμερα  δεν  έχουν  προχωρήσει

όλα τα σχέδια αυτά. 

Τα  εν  λόγω  διαχειριστικά  σχέδια  βόσκησης  μπορούν  να

χρηματοδοτηθούν  από  κονδύλια  του  Προγράμματος   Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 αλλά και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας,

Κτηνοτροφίας, όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 5 του Ν. 4351. 

Οι  Δήμοι  και  όχι  οι  Περιφέρειες  είναι  αρμόδιοι  για  την

συντήρηση  των  ποιμνιοστασίων  εντός  των  βοσκήσιμων  γαιών,  την
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κατασκευή  των  ποτίστρων,  δρόμων  αλλά  και  μικρών

ομβροδεξαμενών. 

Τέλος,  εμμένουμε  στην  πάγια  θέση  μας  για  επαναφορά  της

αρμοδιότητας  εξ  ολοκλήρου  από  τις  Περιφέρειες  στους  Δήμους.

Σχετική  απόφαση  έχουμε  πάρει  ως  ΚΕΔΕ  και  είναι  520  στις

19/7/2017. 

Παραχώρηση  της  περιουσίας  των  ανενεργών  αγροτικών

συνεταιρισμών στους οικείους Δήμους.  Ζητάμε  μέσα από μια ειδική

νομοθετική  ρύθμιση,  να  παραχωρηθούν  κατά  κυριότητα  τα

περιουσιακά  στοιχεία  των  συνεταιρισμών  που  είναι  ανενεργοί  και

δεν  έχουν  οφειλές  προς  τρίτους,  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν

προς  όφελος  των  πολιτών  –  δημοτών.  Διαφορετικά  λόγω  της

εγκατάλειψης θα καταστραφούν.  Σχετική απόφαση έχουμε πάρει  ως

ΚΕΔΕ 354/10-5-2017. 

Πρόταση για αναμόρφωση του νομικού πλαισίου ΕΦΚΑ – ΟΓΑ

και  ΕΛΓΑ,  σχετικά  με  την  εργασία  ανταποκριτών  ΕΦΚΑ  –  ΟΓΑ  και

ΕΛΓΑ στους  Δήμους και  τις  δυσχέρειες  που  προκαλούνται  από  την

άσκηση των παράλληλων καθηκόντων των δημοτικών υπαλλήλων. 

Ένα θέμα που αντιμετωπίζουν οι  Δήμοι  χρόνια,  το γνωρίζετε,

καθώς  κατά  τη  διάρκεια  που  εκτελούν  οι  δημοτικοί  υπάλληλοι  τις

εργασίες τους κάνουν και εργασίες του ΟΓΑ και ΕΛΓΑ. 

Ζητάμε  αλλαγή  του  νομικού  πλαισίου.  Να  μην  προβλέπεται

παράλληλη  άσκηση  καθηκόντων,  ώστε  να  προσαρμοστεί  στα

σημερινά  δεδομένα,  εφόσον  αφορά  την  εξυπηρέτηση  των

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ. 

Ορισμός  ενός  τουλάχιστον  υπαλλήλου  σε  κάθε  Δήμο  με

αποκλειστική  απασχόληση σε  θέματα  ΕΦΚΑ,  ΟΓΑ,  ΕΛΓΑ,  ο  οποίος

θα αμείβεται από τους αντίστοιχους φορείς. 

Η  ανάλυση  από  τον  ΕΦΚΑ,  ΟΓΑ  και  ΕΛΓΑ,  όλων  των

οικονομικών  υποχρεώσεων  και  άμεση  καταβολή  στους  Δήμους  του

αντίστοιχου αντιτίμου λειτουργικών δαπανών. 
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Χορήγηση  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού,  ηλεκτρονικούς

υπολογιστές,  προγράμματα,  γραφική  ύλη,  από  τον  ΕΦΚΑ,  ΟΓΑ και

ΕΛΓΑ. 

Δημιουργία  κοινής  ομάδας  εργασίας  ΕΦΚΑ,  ΟΓΑ,  ΕΛΓΑ,

ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΚΕΔΕ που θα εξετάσει τα προβλήματα που έχουν

προκύψει. 

Τροποποίηση  των  κριτηρίων  επιλεξιμότητας  της  δράσης

4.2.1.  μεταποίηση εμπορία και  ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων για

την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  εδώ  έχουμε  το  εξής  περίεργο.

Ότι  για  να  δεχτεί  μια  μικρή  μονάδα  μια  επιχείρηση  στο

συγκεκριμένο  μεταποιητικό  πρόγραμμα  χρειάζεται  να  έχει  τζίρο

πάνω από 600.000 € ενώ μέχρι τώρα ήταν για 200.000 €. 

Δόθηκαν δυο παρατάσεις  και τα χρήματα δεν έχουν καλυφθεί.

Ζητάμε λοιπόν να κατέβει τα όρια στα 200.000 €. 

Εξασφάλιση  των  επιπρόσθετων  κονδυλίων  για  την  συνολική

κάλυψη  πληρωμών  του  μέτρου  εξισωτική  αποζημίωση  της  νέας

προγραμματικής  περιόδου.  Η  κυβέρνηση  αύξησε   τα  χρήματα  που

δίνει  προς  εξισωτική  αποζημίωση,  αποζημίωση  στους

γεωκτηνοτρόφους  της  χώρας  μας,  με  αποτέλεσμα  να  έχουν  δοθεί

περισσότερα χρήματα για την περίοδο αυτή που είναι  7 χρόνια,  και

για να κλείσει το πρόγραμμα αυτό χρειάζονται άλλα 360.000.000 €.

Κρούομε  τον  κώδωνα  του  κινδύνου  γιατί  σήμερα

καταλαβαίνετε  ότι  μια κυβέρνηση τα χρεώνει  στην άλλη και  όταν θα

φτάσει  το  2019  και  2020  και  θα  κλείνε  το  πρόγραμμα,  δεν  θα

υπάρχουν  τα  απαραίτητα  χρήματα  και  έτσι  πολλοί  γεωκτηνοτρόφοι

και σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα μείνουν απλήρωτοι. 

Πρόγραμμα  αγροτικής  οδοποιίας.  Η  κυβέρνηση  πέρσι  έκανε

την  εκχώρηση  38%  του  προγράμματος  στις  Περιφέρειες  για  έργα

που θα γίνουν στους Δήμους. 

Ζητάμε λοιπόν κατευθείαν η εκχώρηση να γίνει  στους Δήμους

γιατί  εκεί  θα πραγματοποιηθούν και τα σχετικά έργα. 
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Κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  ελπίζουμε ότι  με τις παραπάνω

προτάσεις  και  παρεμβάσεις,  σύντομα  θα  υπάρχει  δυνατότητα  να

αλλάξουμε  προς  το  θετικότερο  τα  σημερινά  δεδομένα  τόσο  στην

πρωτογενή παραγωγή, όσο και στον Έλληνα παραγωγό. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Σε  ευχαριστούμε και  εμείς  πολύ,

Δημήτρη.  Και  να  πάρω  τώρα  εγώ  το  λόγο,  για  την  τουριστική

ανάπτυξη. Θα είμαι πολύ λακωνικός. 

Αγαπητές κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  τουριστική ανάπτυξη.

Τουρισμός.  Ο  μοναδικός  πυλώνας  ανάπτυξης  και  ευημερίας  του

τόπου.  Δεν τον επηρεάζει  ούτε η κρίση ούτε τίποτα,  το είδαμε στην

πράξη. 

Όταν  οι  πράξεις  μας  είναι  στοχευμένες,  το  αποτέλεσμα  είναι

φανερό.  Ομορφιά.  Ακούμε  καθημερινά,  και  στο  Συνέδριο  μας,  αυτό

το  πετυχημένο  Συνέδριο,  να  λέμε  συνέχεια  για  τα προβλήματα  που

αντιμετωπίζουμε. 

Υπάρχει  όμως  και  το  όμορφο  κομμάτι  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  εκεί  που  η  τοπική  κοινωνία  σε  συνεργασία  με  την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση που μπαίνει  μπροστά

με την τοπική κοινωνία, δημιουργούν την επιχειρηματικότητα. 

Η  επιχειρηματικότητα  που  δημιουργεί  την  τοπική,

περιφερειακή και στο τέλος την ανάπτυξη του τόπου. 

Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  δεδομένου  ότι  έχουμε  και  τους  2

κυρίους  Γενικούς  Γραμματείς  αλλά και  τον  κύριο  Κορκολή που έχει

το  ΕΣΠΑ,  πρέπει  να  γίνουν  όλες  οι  κινήσεις  που  απαιτούνται,

προκειμένου  να  παταχθεί  η  γραφειοκρατία  και  να  δοθεί  η

δυνατότητα  ο  επιχειρηματίας,  να  μπορεί  να  αξιοποιήσει  αυτά  τα

εργαλεία,  προς όφελος  πάντα  και  δικό  του  αλλά κατ΄  επέκταση  της

τοπικής κοινωνίας. 

Αλλά  απαιτούνται  και  έργα.  Έργα  τα  οποία  οφείλει  η

κυβέρνηση,  οφείλει  η  εκάστοτε  κυβέρνηση,  μη  πηγαίνουμε  τώρα

στην  συγκεκριμένη  αλλά  μια  και  είστε  εσείς  κυβέρνηση  εσείς  τα
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ακούτε,  να  σχεδιάσει,  να  χρηματοδοτήσει,  να  βοηθήσει,

προκειμένου οι Δήμοι να τα υλοποιήσουμε. 

Και  εδώ  αναφέρομαι  στα  λιμάνια,  στα  αεροδρόμια,  στα  οδικά

δίκτυα και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτά.

Θα  σας  πω  ένα  πάρα  πολύ  απλό,  είμαι  στον  7 ο χρόνο

Δήμαρχος,  έχω  ξεκινήσει  πρώτος  να  κάνω  ένα  υδατοδρόμιο  στην

Μήλο.  Πιστεύω  πάρα  πολύ  σε  αυτό.  Και  δεν  πιστεύω,  μέχρι  το

τέλος  της  θητείας  μου  να  το  έχω  καταφέρει,  όταν  είμαι  ο  πρώτος

που ξεκίνησα,  τα  έχω πάει  όλα αλλά δεν  ξέρω τι  είναι  αυτό  που το

σταματάει.  

Πρέπει  λοιπόν  όλη  αυτή  την  παθογένεια,  να  προσπαθήσουμε

και  να βρούμε τρόπους, με συνέργειες,  προκειμένου να λύσουμε το

πρόβλημα. 

Προηγουμένως,  ο  συνάδελφος  ο  Δημήτρης,  ο  Δήμαρχος  των

Τρικάλων,  έδειξε  τα  βαρκάκια  μέσα  στο  ποτάμι  και  είδα  κάτι

συναδέλφους μου να γελάνε.  Αυτό ακριβώς είναι  αυτό που κάνουμε

εμείς  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  παρασύρουμε πραγματικά την

τοπική  κοινωνία,  έτσι  ακριβώς  όπως  το  αισθάνομαι  και  το  λέω  και

δημιουργούμε τι;

Τις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού.  Και  εδώ  θέλω  να

συγχαρώ  και  τον  Δήμαρχο  από  την  Ναύπακτο  διότι  2  χρόνια

συνεχόμενα,  μια και  τον βλέπω μέσα εδώ, μαζί  με τον Αντιδήμαρχο

του,  τον  Γιάννη  Σίπσα,  κάνουν  μια  πολύ  πετυχημένη  προσπάθεια

αξιοποίησης  των  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού,  αυτές  που

επιμηκύνουν  την  τουριστική  περίοδο,  φέρνουν  ποιοτικό  τουρισμό,

δημιουργούν επιχειρηματικότητα, δημιουργούν τοπική ανάπτυξη. 

Και  θα  κλείσω  αυτή  την  ομιλία  μου,  διότι  όλοι  το

αντιλαμβανόμαστε  και  δεν  χρειάζονται  λόγια,  χρειάζονται  πράξεις,

στοχεύοντας πάνω στο Συνέδριο. 

Εμείς  λοιπόν,  ως  Επιτροπή  Τουριστικής  Ανάπτυξης  της

Κεντρικής  Ένωσης Δήμων,  έχουμε βάλει  6  στόχους,  οι  οποίοι  μέσα

από αυτή μας την Συνεδρίαση ζητώ στην Γραμματεία  να μπουν στο
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σώμα  των  αποφάσεων  του  Συνεδρίου,  οι  οποίοι  έχουν  να  κάνουν

με  την  προβολή,  την  εξοικονόμηση  πόρων  και  για  ενέργειες,  οι

οποίες  άπτονται  στα  νησιά  τα  οποία  έχουν  υποστεί  το

μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Αναφέρομαι  λοιπόν  επιγραμματικά  για  να  ακούσουν  οι

συνάδελφοι.  Στα  λιμάνια,  στην  τουριστική  προβολή,  θα  πρέπει  να

δοθεί  η  δυνατότητα  στα  Δημοτικά  μας  Λιμενικά  Ταμεία,  αυτά

δηλαδή  που  το  διαχειρίζονται,  να  διαθέτουν  ένα  πολύ  μικρό  ποσό

για την τουριστική προβολή, το οποίο έχουμε προκρίνει  να είναι 2%

στα  έσοδα  από  τον  τουρισμό.  Για  να  μπορούμε  να  φέρουμε  τα

κρουαζιερόπλοια ή το γιότινγκ. 

Το  2ο  είναι  να  μας  δοθεί  δυνατότητα,  τα  γραφεία

πληροφοριών,  που  πρέπει  να  υπάρχουν  σε  κάθε  γωνιά  της

πατρίδας μας και  εκεί  που υπάρχει  μεγάλη τουριστική κίνηση,  αλλά

και  εκεί  που  ξεκινάει  η  τουριστική  κίνηση,  να  μπορούμε  και  να  τα

στελεχώσουμε με κόσμο και να μπορούμε να πληρώσουμε τα έξοδα

τα οποία δημιουργούνται. 

3ον  επιβάλλεται  ο  καινούργιος  φόρος,  από την  1 η  του  χρόνου.

Ο  φόρος  διαμονής.  Σε  αυτόν  λοιπόν  τον  φόρο,  τον  οποίο  θα  τον

πληρώνουν  όλοι  αυτοί  που  θα  μένουν  σε  ένα  τόπο  δεν  θα

επιβαρύνει  κανέναν  στο  τέλος,  θα  επιβαρύνει  το  πακέτο  να  το

δούμε  έτσι.  Γιατί  μιλάω  με  πάρα  πολλούς  επιχειρηματίες

ξενοδόχους. 

Ένα  ποσό  από  αυτό  λοιπόν,  35%  αυτή  είναι  η  απόφαση  της

επιτροπής μας, να πηγαίνει  στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος να μην

νιώθει  αυτό που είπες Δημήτρη προηγουμένως,  ως ο σκουπιδιάρης

της  περιοχής,  αλλά  να  μπορεί  με  αυτά  τα  χρήματα  να  κάνει

καλύτερη  τουριστική  προβολή  και  να  κάνει  καλύτερες  δράσεις  για

την ανάπτυξη. 

Η  παραχώρηση  των  παραλιών,  να  έρθει  μια  και  τις  (…),  να

τελειώνει  αυτό  διότι  το  μοντέλο  ήλιος  και  θάλασσα  δεν  πεθαίνει

ποτέ  για  την  πατρίδα  μας  την  Ελλάδα,  και  αν  δεν  έχουμε  παραλίες
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για  να  μπορέσουν  να  πάνε  οι  επισκέπτες  μας  το  πρόβλημα  το

γνωρίζετε συνάδελφοι όλοι, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. 

Και  είναι  το  μοντέλο  αυτό  που  είπα  προηγουμένως,  μαζί  με

τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ενισχύει το τουριστικό προϊόν. 

Να  μας  δοθεί  η  δυνατότητα,  σε  μας  που  είμαστε  τουριστικές

περιοχές,  να  έχουμε  έναν  Αντιδήμαρχο,  ο  οποίος  να  ασχολείται  με

αυτό  το  κομμάτι.  Να  είναι  ένας  Αντιδήμαρχος  Τουρισμού  και

Καθημερινότητας,  όσον  αφορά  το  κομμάτι  της  καθαριότητας

περισσότερο ή των προβλημάτων που δημιουργούνται. 

Και  τελευταίο,  να  εκπονηθεί,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο

Τουρισμού,  ένα  σχέδιο  τουριστικής  ανάπτυξης  και  προβολής  για

την αποκατάσταση και  την φήμη των νησιών που έχουν πληγεί  από

το προσφυγικό – μεταναστευτικό. 

Αυτές  είναι  οι  προτάσεις   της  επιτροπής  μας,  πάνω  στις

οποίες  ζητάμε  να  κινηθούν  και  να  μπούνε  στο  Σώμα  των

αποφάσεων. 

Και  θα κλείσω με το θέμα το οποίο μας απασχολεί  όλους. Και

είναι  το  θέμα,  άσχετο  με  τα  τουριστικά,  του  εκλογικού  νόμου.  Και

θα αναφερθώ στον πολύ αγαπητό Πρόεδρο του Παρακαταθηκών και

Δανείων.  Σας  μιλάω  ειλικρινά,  έχουμε  το  κεφάλι  μας  ήσυχο  μαζί

σας, γιατί  έχουμε βρει έναν άνθρωπο δίπλα μας. 

Πάμε  να  κάνουμε  ένα  έργο  ηλεκτροφωτισμού.  Και  πρέπει  να

πάμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  μια  απόφαση.  Είναι

προαπαιτούμενο.  Σήμερα  λοιπόν  έχουν  ισχυρές  πλειοψηφίες.  Εγώ

π.χ. έχω πολύ ισχυρή πλειοψηφία. 

Φανταστείτε  λοιπόν  μεθαύριο,  όταν  κάποιοι  από  εμάς,  που

θέλουν  να  κάνουν  όλα αυτά,  να  εξοικονομήσουν  τους  πόρους,  που

θα είναι  ένα Δημοτικό Συμβούλιο αναλογικότερο αλλά ο καθένας θα

βαράει  το  δικό  του  τον  σκοπό,  να  χρειάζεσαι  να  πας 15.000 φορές

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρεις  μια  απόφαση  προκειμένου  να

δείξεις τι; Το σωστό. 
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Αυτό  λοιπόν  θα  μπει  μεγάλη  τροχοπέδη.  Εγώ  δεν  κάθομαι

στην  λογική  αν  μου  αρέσει  ή  δεν  μου  αρέσει  το  σύστημα.  Εγώ

μπαίνω  επί  της  ουσίας.  Το  σύστημα  αυτό  δεν  θα  επιτρέψει  στους

Δήμους να κινηθούμε ούτε μισή μέρα. 

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  που  με  ακούσατε  και  να

προχωρήσουμε στο πρόγραμμα μας. Να είστε καλά. 

Κύριε Βαρλαμίτη, ελάτε στο μικρόφωνο. 

Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ:   Δεν θα μιλήσω για τον εκλογικό νόμο αλλά για το

παράδειγμα.  Υπήρξε  Δήμος  τώρα  τελευταία  που  ξέρετε,  όταν

χρειάζεται  κάποιος  να  πάρει  ένα  δάνειο  πάνω  από  1.500.000,

χρειάζεται  αυξημένη  πλειοψηφία.  Άρα  καταλαβαίνετε  ότι  σε

πολλούς Δήμους αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. 

Υπάρχουν Δήμοι  που αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα

που  αντιμετωπίζετε  όλοι.  Έχουμε  κληθεί,  έχουμε  εξηγήσει  στο

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  τι  σημαίνει,  το  πώς  λειτουργεί  το

πρόγραμμα,  το  τι  οφέλη  έχει.  Το  αποτέλεσμα;  Βγαίνουν  οι

αποφάσεις με συντριπτικές πλειοψηφίες. 

Γιατί  δεν νομίζω, ό,τι  και  να λέμε,  όταν βάλουμε την διαφορά,

μάλλον  όταν  ασχοληθούμε  με  το  πρόβλημα  και  το  όφελος  που

βγαίνει  στην τοπική κοινωνία, ότι τελικά δεν θα περάσει.  Η εμπειρία

δείχνει  ότι  υπάρχει  πολύ  μεγαλύτερη  ωριμότητα  από  ό,τι  λέμε  στα

Δημοτικά Συμβούλια. 

Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ):   Θα  προχωρήσουμε.

Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο, πάντα κοντά μας. 

Τον  λόγο  έχει  ο  κύριος  Ζερβός,  συνεργάτης  μας  στην

Κεντρική Ένωση Δήμων. 

Γ.  ΖΕΡΒΟΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  καλησπέρα  σας.  Ως  τελευταίος

ομιλητής δεν θα ήθελα να σας κουράσω, θα είμαι λίγο σύντομος. 

Επανειλημμένα  έχετε  ακούσει  αυτές  τις  2  μέρες,  ότι  αποτελεί

ένα  πάγιο  αίτημα  της  ΚΕΔΕ  η  άμεση  και  ουσιαστική  εμπλοκή  και
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αξιοποίηση  των  Δήμων  στις  διαδικασίες  σχεδιασμού,  εφαρμογής

και  διαχείρισης  του  ΕΣΠΑ  2014-2020,  μέσω  της  παράλληλης

εκχώρησης  ενός  ποσού,  το  οποίο  αρχικά  προσδιοριζόταν  στα  2

δισ.  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Πρωτοβάθμιας

Αυτοδιοίκησης. 

Την  παρούσα  χρονική  στιγμή  αυτό  το  αίτημα  γίνεται

περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ.  

Πρώτον,  λόγο  της  τοποθέτησης  του  Γενικού  Γραμματέα,  του

κυρίου  Κορκολή,  σχετικά  με  το  ζήτημα  των  πολιτικών  συνοχής  για

την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο.  Είναι  αλήθεια  ότι  οι  πόροι

σήμερα  δεν  είναι  απλά  πεπερασμένοι,  είναι  περιορισμένοι.  Και  με

βάση  την  πρόθεση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  την  επόμενη

προγραμματική περίοδο θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.  

Δεύτερον,  το  υφιστάμενο  σύστημα  διαχείρισης  φαίνεται  ότι

έχει φτάσει στα όρια του. 

Και  τρίτον,  η  πορεία  εφαρμογής  των  επιχειρησιακών

προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ  της  τρέχουσας  περιόδου  δεν  αφήνει

πολλά αισιόδοξα μηνύματα. 

Συνεπώς  η  ΚΕΔΕ  παρουσιάζει  σήμερα  μια  πρόταση  που

συνίσταται:  

1ον  :  Στην  σύσταση  ή  τον  ορισμό  ενός  φορέα  της

Πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  με  ευθύνη  της  ΚΕΔΕ,  που  θα

λειτουργήσει  ως  ειδική  υπηρεσία  διαχείρισης  για  όλα  τα  έργα  του

ΕΣΠΑ, ενώ ειδικά για τις πράξεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από

το Κοινωνικό Ταμείο, από το ΕΚΤ, θα λειτουργήσει ως δικαιούχος. 

2ον  :  Στον  προσδιορισμό  ορθολογικών  και  διαφανών

κριτηρίων  και  δεσμευτικών  θα  ήθελα  να  πω,  αναφορικά  με  την

διαχείριση  του  συνολικού  budget,  την  απορρόφηση,  την

αποτελεσματικότητα,  την  βελτίωση  της  επιχειρησιακής  ικανότητας

των  Δήμων,  την  κάλυψη  των  τοπικών  αναγκών  και  εντέλει  την

τοπική ανάπτυξη. 
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Και  3ον  :  Στην  ανάλυση  συγκεκριμένων  προϋποθέσεων

εφαρμογής  όσον  αφορά  την  προτεραιοποίηση  των  έργων,  την

ιεράρχηση  των  παρεμβάσεων  και  την  ύπαρξη  σαφούς  συστήματος

παρακολούθησης. 

Ο φορέας αυτό προγραμματίζεται να έχει  διττό ρόλο:

1ον  :  Την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Δήμων  και  την  ενίσχυση

του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Και  2ο ν και  βασικότερο,  στην  ουσιαστική  συνεισφορά  στην

επίτευξη των ποσοτικών και  ποιοτικών στόχων των επιχειρησιακών

προγραμμάτων που θα συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό. 

Ας  δούμε  ποια  είναι  η  αιτιολογική  βάση  αυτής  της  πρότασης.

Σήμερα  είναι  σαφές  ότι  υπάρχει  μεγάλη  καθυστέρηση,  όχι  τόσο

στην  ενεργοποίηση  προσκλήσεων  έργων  που  αφορούν  τους

Δήμους, αλλά κυρίως στις διαδικασίες αξιολόγησης και  ένταξης των

έργων αυτών. 

Μετά  υπάρχει  έλλειμα  χρηματοδότησης  για  την  κάλυψη  των

αναπτυξιακών  προτεραιοτήτων  και  αναγκών  των  Δήμων,  αλλά

κυρίως των υποχρεώσεων των Δήμων. 

Επί  παραδείγματι,  στα  έργα  που  αφορούν  το  περιβάλλον,

εκτιμάται  ότι  υπάρχουν  σαφείς  καθυστερήσεις.  Και  μιλάμε  για  έργα

τα  οποία επιβάλλεται  από κοινοτικούς  κανόνες  και  οδηγίες  και  από

τις  ανάγκες  εθνικής  συμμόρφωσης  σε  συγκεκριμένους  δείκτες  και

στόχους για τους οποίους έχει δεσμευτεί  η χώρα. 

Τρίτον,  υπάρχει  χαμηλή  απορρόφηση,  χαμηλό  ποσοστό

δαπανών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Και  τέλος  υπάρχει  ανάγκη  διασφάλισης  ενός  ικανού

ποσοστού  πόρων  των  (..)  ταμείων  που  θα  καλυφθεί  σε

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  προτείνεται  ένα  νέο  μοντέλο

προγραμματισμού,  οργάνωσης  και  διαχείριση  των  έργων  των

συγχρηματοδοτούμενων, που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, με σκοπό

τον ουσιαστικό ρόλο στην διαδικασία της Αυτοδιοίκησης. 
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Ας  δούμε  την  υφιστάμενη  κατάσταση  με  ποσοτικά  στοιχεία,

που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα. 

Όσον αφορά το  ΕΣΠΑ 2007-2013,  την προηγούμενη  περίοδο,

το  μερίδιο  των  Δήμων,  όσον  αφορά  τις  συμβάσεις  και  τις  δαπάνες

απολογιστικά ήταν λίγο πάνω από το 12%. 

Σήμερα,  για  όλα  τα  προγράμματα,  το  ποσοστό  των  δαπανών

είναι  2,2  δισ.,  δηλαδή  9,2.  Και  μιλάμε  για  την  ολοκλήρωση και  του

4ου  έτους εφαρμογής. 

Ειδικότερα,  όσον αφορά τους  στόχους για  το  έτος  2017,  τους

εθνικούς  στόχους,  έχουν  καθοριστεί  ότι  είναι  ένα  ποσό  2,64  δισ.

Μέχρι  το  τέλος  Οκτωβρίου  οι  δαπάνες  θα  ανέρχονται  στα

650.000.000. Άρα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, άγγιζε τα 2 δισ. 

Ιδιαίτερα  για  τα  4  τομεακά  προγράμματα,  δηλαδή  το

ΕΠΑΝΕΚ,  το  ΕΠΠΕΡΑΑ,  το  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και

την Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, ο στόχος είναι 1,95 δισ. 

Οι  δαπάνες  είναι  λίγο  πάνω  από  τα  360.000.000  και  το

ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ΚΑΠ είναι σχεδόν 1,6. 

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος

απώλειας  κοινοτικών  πόρων  για  τα  επόμενα  χρόνια,  γιατί  για  τα

πρώτα  χρόνια,  ο  στόχος  του  ν+2  είναι  πολύ  χαμηλός,  ύψους

πολλών  εκατομμύριων  ευρών,  για  έναν  πάρα  πολύ  απλό  λόγο.

Όποια  ενεργοποίηση  γίνει  και  είναι  σαφές  ότι  θα  γίνει

ενεργοποίηση  των  προγραμμάτων,  όποια  επίταξη  των  διαδικασιών

υλοποίησης γίνει  και είναι σαφές ότι θα γίνει,  δεν αρκεί.  

Και  ο  λόγος  ονομάζεται  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,

το  συγχρηματοδοτούμενο  σκέλος,  καθώς  μοιάζει  ως  ανέφικτος

στόχος  η  διασφάλιση,  εξασφάλιση  ποσών  2  δισ.  ή  3,5  δισ.  για  τα

επόμενα  χρόνια,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  δεσμεύσεις  της

χώρας. 

Συνεπώς,  αναλύοντας  την  πρόταση,  πώς  διαρθρώνεται  η

διαδικασία.  Προτείνεται  λοιπόν  η  σύσταση  μιας  δομής,  μια

ολιγομελούς,  ευέλικτης  και  αποτελεσματικής  δομής,  η  οποία  θα
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στελεχωθεί  είτε  από  το  υφιστάμενο  προσωπικό,  είτε  από  το

προσωπικό  του  ΕΣΠΑ,  το  οποίο  βρίσκεται  διεσπαρμένο,

κατακερματισμένο  σε  πολλούς  φορείς  που  εξυπηρετούν  τα  έργα

των Δήμων. 

Και  η  διαδικασία  θα  διαρθρωθεί  σε  3  παραμέτρους.  1 ο ν η

προτεραιοποίηση των έργων με βάση της τεκμηρίωση της ανάγκης,

όπως  απορρέει  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου,  της

προστιθέμενης  αξίας  από  την  υλοποίηση,  της  συμβατότητας  του

έργου  με  τον  ευρύτερο  σχεδιασμό,  είτε  σε  επίπεδο  Περιφερειακής

Ενότητας  είτε  Περιφέρειας  και  στην συνέχεια,  συμπληρωματικότητα

των  προς  επιλογήν  έργων,  προκειμένου  να  αποφευχθούν

αποσπασματικότητα και η κατακερματισμός. 

Και  κυρίως  η  ιεράρχηση  των  έργων  με  τι  κριτήρια;  Την

ωριμότητα,  για  να  μην  υπάρχουν  καθυστερήσεις  στην  υλοποίηση,

το χρηματοδοτικό, το αναπτυξιακό και την αποδοτικότητα. 

Στόχος  να  μην  υλοποιηθούν  μόνο  πολύ  μικρά  τεχνικά  έργα,

τα  οποία  υλοποιήθηκαν  σε  προηγούμενες  προγραμματικές

περιόδους  και  όπως  είπε  ορθά  ο  κύριος  Κορκολής  δημιούργησε

αυτή  η  διαδικασία  συγκεκριμένες  παθογένειες  και  όχι  μόνο

καταλογισμούς αλλά και  οριζόντιες  διορθώσεις  σημαντικών ποσών,

αλλά  να  υλοποιηθούν  έργα  ευρύτερης  σημασίας  σε  όλους  τους

τομείς.  Και  στο  περιβάλλον,  και  στην  κοινωνική  πολιτική  και  στην

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων. 

Δεύτερη  παράμετρος,  η  ύπαρξη  συστήματος

παρακολούθησης.  Ένα  καινοτόμο  στοιχείο,  το  οποίο  περιλαμβάνει

την  αξιοποίηση  εκ  των  προτέρων  καθορισμένων  δεικτών,  είτε

εκροών, είτε αποτελέσματος. 

Αυτά  είναι  εργαλεία  τα  οποία  έχουν εκπονηθεί  και  υπάρχουν.

Δεν  θα ανακαλυφθεί  τώρα ο  τροχός.  Προκειμένου  να  βοηθηθούν οι

διαδικασίες  ωρίμανσης  των  έργων,  που  είναι  κρίσιμο  και  να

αξιολογηθεί  και  να  μετρηθεί  η  επίπτωση  από  την  υλοποίηση  στην

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 
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Παράλληλα  επιβάλλεται  περιοδική  αναπροσαρμογή  του

σχεδίου, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή αστοχίες. 

Ολοκληρώνοντας  ένα  κρίσιμο  ζήτημα  για  την  Αυτοδιοίκηση,

είναι  μέρος  της  σχέσης κόστους –  οφέλους  από την  υλοποίηση της

συγκεκριμένης  πρότασης.  Η  ΚΕΔΕ  και  οι  Δήμοι  εάν  και  εφόσον

γίνει  αποδεκτή αυτή η πρόταση,  εντάσσονται  ουσιαστικά και τυπικά

στο  σύστημα  υλοποίησης   του  ΕΣΠΑ  2014-2020,  υπό  δεσμευτικές

προϋποθέσεις,  και  αναλαμβάνουν  παράλληλα  και  ευθύνες  και

πιθανά  έχουν  και  επιπτώσεις  σε  περίπτωση  ανεπαρκής  ή

ανεπιτυχούς εφαρμογής. 

Παράλληλα  όμως υπάρχουν  και  συγκεκριμένα  πλεονεκτήματα

και πολλά πλεονεκτήματα. 

Η διασφάλιση ικανού μπάτζετ για τους Δήμους. 

Η κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών των Δήμων. 

Η  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  για  την

επίλυση ή άμβλυνση συγκεκριμένων αναγκών. 

Η βελτίωση επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων. 

Η συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη και η προστιθέμενη αξία

από την υλοποίηση των έργων. 

Και η διασφάλιση μη απώλειας κοινοτικών πόρων. 

Τα  δεδομένα  αυτά  μπορεί  αλλά  και  πρέπει  να  σταθμιστούν,

προκειμένου να ληφθεί η καλύτερη απόφαση για όλους. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Μιας και  μας εγκατέλειψε ο Μάκης Δαμουλάκης λόγω

υποχρεώσεων,  να  συνεχίσουμε  με  ίσως  ένα  από  τα  πιο

ενδιαφέροντα  κομμάτια  της  ενότητας  αυτής  που  είναι  τα  καλά

παραδείγματα των Δήμων. 

Στην  ουσία  τι  θέλουμε  να  δείξουμε  αγαπητοί  Γενικοί

Γραμματείς;  Ότι  υπάρχει  μεν  η  Αυτοδιοίκηση  η  οποία  έχει  τα

προβλήματα  της,  έχει  μια  πολύ  βαριά  καθημερινότητα,  μια

καθημερινότητα  η  οποία μας  συνθλίβει  και  πολλές φορές  μας  κάνει

να απαισιοδοξούμε. 
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Υπάρχει  όμως  και  η  φωτεινή  πλευρά  της  Αυτοδιοίκησης,  οι

Δήμοι,  οι  οποίοι  προσπαθούν  με  συνέργειες,  με  προγράμματα,  με

καλές  ιδέες  να  καινοτομήσουν,  να  πρωτοπορήσουν  και  να

αναπτύξουν τις περιοχές τους. 

Η  ΚΕΔΕ  πριν  από  λίγο  καιρό  έστειλε  ένα  e-mail  σε  όλους

τους  Δήμους,  ζητώντας  τους  να  στείλουν  μέσω  e-mail  στην

επιτροπή καλές  πρακτικές  και  να  έρθουν να  τις  παρουσιάσουν εδώ

πέρα. 

Πήραμε 14 e-mail  με καλές πρακτικές. Θα αναφέρω λίγο ποιοι

είναι  οι  Δήμοι  που έχουμε στείλει  και  θα καλέσω καθέναν από τους

Δημάρχους,  εφόσον  θέλει,  να  έρθει  να  ανεβεί  και  να  μας

παρουσιάσει την καλή αυτή πρακτική. 

Και  βέβαια,  ακόμα  και  αν  κάποιος  από  τους  Δημάρχους  που

είχε μια καλή πρακτική,  δεν πρόλαβε να το κάνει,  μπορεί  και  αυτός

να  μπει  στο  παιχνίδι,  να  ανεβεί  στο  βήμα  και  να  μας  πει  τι  θεωρεί

πως αξίζει κάποιος άλλος Δήμος να μάθει από τον δικό του Δήμου. 

Οι  Δήμοι  λοιπόν,  οι  οποίοι  καταρχήν  μας  στείλανε  και  το

αναφέρω  με  την  σειρά  που  μας  τα  στείλανε  είναι  οι  Δήμοι:

Θεσσαλονίκης, Μεσσήνης, Λουτρακίου, Δήμος Άργους – Ορεστικού,

Αλεξανδρούπολης,  Πεντέλης,  Κέρκυρας,  Λεβαδέων,  Ερέτρειας,

Δήμος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  Δήμος  Κω,  Δήμος  Πλατανιά,

Δήμος Νέστου και Δήμος Σαρωνικού. 

Αν  υπάρχει  επίσης  κάποιος  άλλος  Δήμος  ο  οποίος  θα  ήθελε

να δείξει  μια καλή πρακτική, εδώ είμαστε, με την παρότρυνση να το

κάνουμε  γρήγορα,  να  μην  πλατειάζουμε  πάρα  πολύ,  να

ξεκινήσουμε λοιπόν με τους Δήμους. 

Ο  1ο Δήμος  ο  οποίος  μας  έστειλε  μια  καλή  πρακτική  είναι  ο

Δήμος  Θεσσαλονίκης.  Δεν  ξέρω  αν  υπάρχει  κάποιος  από  το  Δήμο

Θεσσαλονίκης  εδώ  πέρα  που  θα  ήθελε  να  μας  παρουσιάσει  την

πρακτική. 

Η  καλή  πρακτική  έχει  να  κάνει  με  το  πρόγραμμα  Βελτιώνω

την  Πόλη  μου,  και  στην  ουσία  είναι  κάτι  το  οποίο  εφαρμόζουν
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πλέον πολλοί  Δήμοι  και  έχει  πάρα πολύ ενδιαφέρον.  Το ανέφερα κι

εγώ στην ομιλία μου νωρίτερα. 

Μιλάμε  λοιπόν  για  μια  πλατφόρμα  διαχείρισης  αιτημάτων  για

την  άμεση  επικοινωνία  των  πολιτών  με  το  Δήμο.  Η  Θεσσαλονίκη

είναι μια μεγάλη πόλη. 

Η  πλατφόρμα  αυτή  λοιπόν,  μέσα  σε  1,5  χρόνο  λειτουργίας,

κατάφερε  να  μαζέψει  περίπου  10.000  χρήστες,  οι  οποίοι

επικοινώνησαν  και  αιτήθηκαν  προβλημάτων  και  λύσεως  από  το

Δήμο. Ήταν 17.000 τα αιτήματα.  Άρα προφανώς, αυτοί  που μπήκαν

στον  κόπο  να  τηλεφωνήσουν  και  αφού  είδαν  ότι  πιθανώς  βρήκαν

ανταπόκριση τηλεφώνησαν και δεύτερη φορά οι περισσότεροι.  

Συνοδεύεται  από   μια  κινητή  εφαρμογή,  από ένα  mobile app,

το οποίο κατέβασαν 2.320 χρήστες. 

Και  περίπου  το  85%  των  αιτημάτων  σύμφωνα  με  τα

στατιστικά  στοιχεία  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  απαντήθηκαν  και

διεκπεραιώθηκαν. 

Επόμενος  Δήμος,  ο  Δήμος  Μεσσήνης.  Είναι  κάποιος  από  το

Δήμο Μεσσήνης; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Είναι μια κοπέλα, δεν την βλέπουμε εδώ πέρα. 

Να  πω  εγώ  λίγο  γρήγορα  ότι  το  πρόγραμμα  αφορά  στο

Διεθνές  Νεανικό  Φεστιβάλ  Αρχαίου  Δράματος  στην  Αρχαία

Μεσσήνη. 

Είναι  πολύ σημαντικό  λοιπόν να  φέρουμε  ανάπτυξη και  μέσω

του  τουρισμού,  γιατί  πραγματικά  είναι  μια  πηγή  εισοδήματος  για

την χώρα μας τεράστια,  να αναδείξουμε  την  ιστορία μας.  Χώρες  με

πολύ  μικρότερη  ιστορία  έχουν  αναπτύξει  τεράστιο  πολιτισμό  και

τεράστιο τουρισμό γύρω από αυτό. Εμείς γιατί  να μην το κάνουμε; 

Το  πρόγραμμα  λοιπόν,  είχε  να  κάνει  με  την  ανάδειξη  της

ιστορίας,  του  πολιτισμού  και  της  παιδείας  της  Αρχαίας  Μεσσήνης

και  συνδυάστηκε  προφανώς  με  την  τουριστική  ανάδειξη  και

ανάπτυξη που δημιουργήθηκε. 
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Ήταν  όντως  μια  πολύ  έξυπνη  ιδέα  το  να  κάνεις  ένα  φεστιβάλ

εντοπισμένο  στους  νέους.  Και  το  φεστιβάλ  πλέον  έχει  μια  πολύ

μεγάλη  παρακαταθήκη,  η  οποία  μετρά  περίπου  8  χρόνια

λειτουργίας,  με  16  παραστάσεις  αρχαίου  δράματος  τον  χρόνο  και

με περίπου 8.000 μαθητές να το παρακολουθούν κάθε χρόνο. 

Αυτό σημαίνει  πάρα πολλά. Γιατί  δεν είναι μόνο οι μαθητές, οι

οποίοι  θα  έρθουν  για  αυτές  τις  1  ή  2  ή  3  μέρες.  Αλλά  στην  ουσία

είναι  όλη  αυτή  η  κίνηση  που  δημιουργείς,  διότι  οι  μαθητές  θα

γίνουν  φοιτητές,  θα  γίνουν  οικογενειάρχες,  θα  έχουν  έρθει  σε  ένα

μέρος,  θα  δουν  τις  ομορφιές  και  είναι  σίγουρο  ότι  θα  ξαναέρθουν

εκεί πέρα. Εξαιρετική ιδέα. 

Δήμος  Λουτρακίου,  Περαχώρας  και  Αγίων  Θεοδώρων.  Δεν

ξέρω αν είναι κάποιος εδώ πέρα. 

Ο  Δήμος  ανέπτυξε  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  ονόμασε

Λουτράκι  Plus και  έχει  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον  γιατί  πραγματεύεται

κάτι  διαφορετικό.  Την  ενίσχυση  της  βιώσιμης  επιχειρηματικότητας,

την  ενίσχυση  της  περιβαλλοντικής  αειφορίας  και  την  κοινωνική

καινοτομία. 

Τα  αποτελέσματα,  σύμφωνα με  τα  στοιχεία  που  μας  έστειλαν

από  το  Δήμο  Λουτρακίου  είναι  ότι  υλοποιήθηκαν  εργαστήρια

κοινωνικής  επιχειρηματικότητας.  Η  κοινωνική  οικονομία  είναι  ένα

τεράστιο  κεφάλαιο, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε αναγνωρίσει,  δεν

το έχουμε ανακαλύψει στους Δήμους μας και πρέπει να το κάνουμε.

Προσφέρθηκε  πρόσβαση σε  όλους,  στις  καινοτόμες  ψηφιακές

πλατφόρμες,  οι  οποίες  υπάρχουν και  δυστυχώς πολύ λίγοι  πολίτες

μας ακόμα γνωρίζουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

Και  έγινε  επένδυση,  σύμφωνα  με  όλα  τα  παραπάνω,  στην

αναγνωρισιμότητα  του  τουριστικού  προϊόντος.  Το  branding των

περιοχών  μας,  για  το  οποίο  τόσο  πολύ  κουβέντα  γίνεται  και  τόσο

μικρή  σημασία  δυστυχώς  έχουμε  δείξει  και  έχουμε  δώσει  εμείς  οι

ίδιοι.  
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Δήμος Άργους και Ορεστικού. Ουδείς εδώ, θα το παρουσιάσω

εγώ  αυτό.  Πρόγραμμα  βελτίωσης  της  καθημερινότητας,  του

περιβάλλοντος  και  της ποιότητας  ζωής.  Μιλάμε  για  ένα  πρόγραμμα

το   οποίο  στηρίχθηκε  σε  4  συνιστώσες.  Την  τηλεπαρακολούθηση

και  τηλεμετρία  των  αντλιοστασίων,  σταθμών  και  δεξαμενών

ύδρευσης του Δήμου. 

Είναι  πολύ  σημαντικό,  είναι  εδώ  και  ο  Πρόεδρος  της  ΕΔΕΥΑ

για  τον  οποίο  χτες  ακούσαμε   και  είναι  πολύ  σημαντικό,  αγαπητέ

συνάδελφε,  αγαπητέ  Δήμαρχε,  η  δουλειά  που  έχει  κάνει  η  ΕΔΕΥΑ.

Γιατί μπήκε στο παιχνίδι  η ΕΔΕΥΑ. 

Η  ΕΔΕΥΑ  κατάφερε  και  πέρασε  ένα  νομοσχέδιο  που  έλυσε

πάρα  πολλά  από  τα  ζητήματα  τα  οποία  μας  ταλαιπωρούσαν  και

που  μόνο  όσοι  είστε  Δήμαρχοι  ή  είστε  στελέχη  Αυτοδιοικήσεων

μικρών  Δήμων  ξέρετε.  Οι  μεγάλοι  Δήμοι  δεν  έχουν  ΔΕΥΑ  και  δεν

καταλαβαίνουν  τι  σημαίνει  να  έχεις  όλα  αυτά  τα  αντλιοστάσια,  να

τρέχεις  πίσω  από  κάθε  χωριό  το  οποίο  παρουσιάζει  προβλήματα,

στα  πανηγύρια.  Ειδικά  το  καλοκαίρι,  τουλάχιστον  σε  εμάς,  που

έχουμε  υπερκαταναλώσεις,  τελευταία  ώρα  να  προσπαθούμε  να

διορθώσουμε  τα  κακώς  κείμενα.  Ακόμα  χειρότερα  στους

νησιωτικούς Δήμους με τις αφαλατώσεις. 

Λοιπόν,  η  τηλεπαρακολούθηση είναι  εξαιρετικά  σημαντική  και

για  να  μπορέσουμε  να  δούμε  τα  ισοζύγια  πλέον  καταναλώσεων και

για  να  μπορέσουμε  να  προλάβουμε  καταστάσεις  και  σιγά-σιγά  όλοι

οι Δήμοι αρχίζουμε και βάζουμε αντίστοιχα συστήματα. 

Σύστημα  ηλεκτρονικών  υδροληψιών  άρδευσης,  με  χρήση

επαναφορτιζόμενης  κάρτας  εξοικονόμησης  για  την  άρδευση  του

νερού. 

Χρήση ως κύριο καύσιμο, σε όλες τις σχολικές μονάδες και  τα

δημοτικά κτήρια, της βιομάζας. Πολύ σημαντικό και μπράβο τους. 

Και σύστημα ιχνηλασιμότητας των φασολιών Καστοριάς. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
Αναπτυξιακά Δήμων

83



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017  - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο  καθένας  λοιπόν  Δήμος,  όπως  σας  έλεγα  νωρίτερα,  πολύ

καλά κάνει  και χρησιμοποιεί  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει.

Δίνει  προστιθέμενη αξία στην περιοχή του. 

Δήμος  Αλεξανδρούπολης.  Ο  αγαπητός  Βαγγέλης  ή  κάποιος

άλλος; Δεν υπάρχει. 

Η  Αλεξανδρούπολη  λοιπόν,  έχει  αναπτύξει  το  πρόγραμμα  για

την  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής.  Έχει  δώσει  έμφαση  στο

ενεργειακό  κομμάτι.  Και  αυτό  συντείνει  και  αυτό  βασίζεται  στο  να

αναπτύξουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Η  Αλεξανδρούπολη  για  παράδειγμα  έχει  ένα  εξαιρετικό

γεωθερμικό  πεδίο,  για  το  οποίο  έχει  γίνει  φοβερή  δουλειά  τα

τελευταία χρόνια. 

Το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  τον  σχεδιασμό  και  την

υλοποίηση  ενεργειακών  έργων  ποικίλης  ύλης  που  συνολικά  θα

συμβάλλουν στην επίτευξη της ανάπτυξης στην περιοχή. 

Το  σημαντικό  είναι  η  εκμετάλλευση  γεωθερμικού  πεδίου

χαμηλής ενθαλπίας.  Αν δεν κάνω λάθος,  το γεωθερμικό πεδίο, από

αυτά  τα  οποία  βλέπω και  διαβάζω στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης

από το  Δήμο  Αλεξανδρούπολης,  φτάνει  τους  98  βαθμούς,  τεράστιο

ποσό  ενέργειας,  το  οποίο  πραγματικά  μπορεί  να  δώσει  λύσεις  σε

πάρα  πολλούς  τομείς,  από  την  τηλεθερμία,  τηλεθέρμανση,  την

παραγωγή ενέργειας, την θέρμανση θερμοκηπίων. 

Είναι  τεράστιο  κεφάλαιο  τέτοιες  πηγές  για  τις  περιοχές  που

τις  έχουν  και  όλη  η  Ανατολική  Μακεδονία  και  η  Θράκη  έχει  πολλά

τέτοια γεωθερμικά πεδία, εκμεταλλεύσιμα περισσότερο ή λιγότερο. 

Η  αξιοποίηση  της  υπολειμματικής  βιομάζας.  Η  παραγωγή

ηλεκτρικής  ενέργειας  από  φωτοβολταϊκά.  Η  Αλεξανδρούπολη  έχει

κάνει  σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό. 

Και  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  κτήρια  από  την

τηλεθέρμανση  που  σας  είπα  αλλά  και  στα  θερμοκήπια  στην

αγροτική παραγωγή. 
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Δήμος  Πεντέλης.  Είχε  ζητήσει  τον  λόγο,  τουλάχιστον  μέχρι

προχτές  ήξερα  ότι  θέλουν  να  παρουσιάσουν  την  καλή  τους

πρακτική. 

Πρόκειται  για  το  πρόγραμμα  ανάπτυξης  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  Όπως  βλέπετε  και  εσείς  στην  διαφάνεια,  το

πρόγραμμα  περιλαμβάνει  πρωτοβουλίες  για  την  ανάπτυξη  του

εσωτερικού ελέγχου των Δήμων. 

Είναι  αυτό  το  οποίο  έλεγε  νωρίτερα  και  ο  Πρόεδρος  της

ΚΕΔΕ.  Θα  πρέπει  μόνοι  μας,  εμείς  να  ζητάμε  να  υπάρχουν

δικλείδες  ασφαλείας  και  μόνοι  να  διασφαλίσουν  την  διαφάνεια

στους Δήμους μας. 

Να  αναπτύξουμε,  π.χ.  διαδικασίες  συμμετοχικού

προϋπολογισμού,  έτσι  ώστε  ο  δημότης  μας  να  ξέρει  πού  πάνε  τα

λεφτά του και να αντιλαμβάνεται  τι  σημαίνει  το κάθε ευρώ το  οποίο

πληρώνει  στο  Δήμο,  καθώς  και  σε  έναν  μηχανισμό  ελεγκτικό  για

την Αυτοδιοίκηση. 

Επίσης  δόθηκε  έμφαση  στο  μοντέλο  της  Πολιτικής

Προστασίας.  Η  Πεντέλη  ξέρετε  πως  τα  τελευταία  χρόνια  πέρασε

πολλά  και  συνεχίζει  να  περνάει  με  το  κομμάτι  αυτό,  κυρίως  σε

σχέση με το επίπεδο της Αυτοδιοίκησης του 1 ο υ Βαθμού. 

Δήμος  Κέρκυρας.  Δεν  ξέρω  αν  ο  Δήμαρχος  είναι  εδώ.  Ο

Δήμος Κέρκυρας έκανε κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Έχω διαβάσει όλες

τις  καλές  πρακτικές  για  να  μπορέσω  να  σας  παρουσιάσω  κάποια

από αυτά. Δυστυχώς, δεν μπορώ να μπω σε ιδιαίτερο βάθος. 

Αναπτύξανε  ένα  πρόγραμμα  προσβασιμότητας  ΑμΕΑ  σε

παραλίες του Δήμου. Είναι  ένα θέμα το οποίο προφανώς πρέπει  να

μας  απασχολήσει  διότι  όλοι  είμαστε  εν  δυνάμει  άνθρωποι  με

αναπηρίες.  Υπάρχουν εμποδιζόμενα άτομα και  θα πρέπει  να δούμε

πώς  αυτοί  οι  άνθρωποι  θα  μπορέσουν  να  φτάσουν  στην  παραλία

και να μπουν μέσα. 
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Προμηθεύτηκε  λοιπόν,  για  τον  λόγο  αυτό,  14  πλωτά  αμφίβια

αμαξίδια για τις παραλίες του νησιού. Τοποθέτησε 6 ειδικές ράμπες

στην θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες και ηλικιωμένους. 

Και  ο  στόχος  του  εγχειρήματος  αυτού  είναι  προσβασιμότητα

των ΑμΕΑ σε 25 παραλίες του νησιού. 

Η  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για

τον  προσβάσιμο  τουρισμό.  Προσβάσιμος  τουρισμός  που  είναι

τεράστιο  κεφάλαιο,  το  οποίο  δεν  το  έχουμε συνειδητοποιήσει,  διότι

οι  άνθρωποι  αυτοί  ξέρετε  πως  όταν  πάνε,  και  όταν  βρουν  μέριμνα

πάνε,  και θα μείνουν και  θα ξοδέψουν χρήματα.  Αλλά θέλει  δουλειά

από τη μεριά μας για να γίνουν οι πόλεις μας προσβάσιμες. 

Και  τέλος,  στην  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  δημοτών

και των επισκεπτών. 

Δήμος  Λιβαδέων,  κάποια  στιγμή  ήταν  νωρίτερα  εδώ  πέρα  η

Γιώτα Πούλου. Ο Δήμος Λιβαδέων,  να πω για όσους δεν γνωρίζουν

ότι είναι ο πρώτος Δήμος ο οποίος εντάχθηκε πολύ πριν από όλους

τους  όλους,  δεν  ξέρω  μόνο  σε  σχέση  με  το  Δήμο  Αθηναίων,  στο

πρόγραμμα  Φιλοξενίας  Προσφύγων.  Και  μιλάμε  για  φιλοξενία  σε

διαμερίσματα,  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  για  έναν  μικρό  επαρχιακό

Δήμο και τα ταμπού που υπάρχουν στους μικρούς Δήμους. 

Η  πράξη  όμως  έδειξε,  τόσο  στην  Λιβαδιά  και  στα  Τρίκαλα

μπορώ  να  σας  πω,  και  στην  Κρήτη  η  οποία  σύσσωμη  μέσω  των

αναπτυξιακών τους ξεκίνησε  το  πρόγραμμα αυτό και  η Αθήνα και  η

Θεσσαλονίκη  φυσικά,  ότι  δεν  υπήρχαν  προβλήματα  και  είναι

μάλλον  πιο  πρόσφορος  τρόπος  για  να  ενσωματώσεις  πρόσφυγες,

για όσο τουλάχιστον διάστημα μείνουν στην χώρα. 

Το  πρόγραμμα  λοιπόν,  φιλοξενεί  ευάλωτες  οικογένειες

προσφύγων,  από  χώρες  σε  εμπόλεμη  κατάσταση.  Μιλάμε  για

ανθρώπους οι οποίοι  έχουν αιτηθεί άσυλο αλλά και για υποψήφιους

για μετεγκατάσταση. 
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Προσφέρει  εξοπλισμένα  διαμερίσματα,  χρηματική  βοήθεια,

ψυχοκοινωνική  υποστήριξη,  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  και

εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων. 

Δήμος  Ερέτριας.  Πρόγραμμα  για  τον  εκσυγχρονισμό,

τηλεμετρία και αυτοματισμό των δικτύων ύδρευσης. Κανείς πάλι. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Τώρα  βγαίνουν  αυτές  τις  μέρες,  βγαίνει  νομίζω

ούτως ή άλλως από τον ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) Είναι τελειωμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Είναι  τελειωμένο,  σύμφωνα  με  τον  ειδικό  στα

θέματα…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Βεβαίως, θέλετε τώρα, με την ευκαιρία αυτή;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Επειδή είναι κομμάτι της ύδρευσης και άρδευσης. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Οκ.  Το  έργο  λοιπόν  αφορά  στις  εγκαταστάσεις

ύδρευσης  του  καλλικρατικού  Δήμου  Ερέτριας.  Ένα  πλήρως

λειτουργικό  και  αποδοτικό  σύστημα  αυτοματισμού,  το  οποίο

βοηθάει  στην  ορθολογικότερη  διαχείριση  των  υδατικών

αποθεμάτων  του  Δήμου  και  μειώνει  στο  ελάχιστο  τα  λειτουργικά

κόστη  και  τις  εργατοώρες  του  προσωπικού,  την  ενέργεια  που

χρησιμοποιούμε  και  φυσικά  την  εξοικονόμηση,  εξασφάλιση  των

φυσικών πόρων. 

3Β. Δήμαρχε, θα έρθετε;  Ελάτε να μας το παρουσιάσετε.  

Γ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:   Καλησπέρα,  ευχαριστώ  πολύ.  Νομίζω  ότι

όλοι  ακούμε  για  δημοτικό  φωτισμό,  για  τον  εκσυγχρονισμό  της,  για

την  εξοικονόμηση  την  οποία  μπορεί  να  πετύχει  κάποιος  από  αυτή

την  ιστορία,  όχι  μόνο  σε  πόρους,  αλλά  και  σε  παραγόμενη  και

καταναλισκόμενη μάλλον ενέργεια,  η οποία έχει  ένα περιβαλλοντικό

θετικό πρόσημο. 
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Εμείς  λοιπόν,  δεν  είμαστε  οι  γενναίοι  του  Βορρά,  είμαστε  οι

γενναίοι  του  Νότου.  Και  γιατί  το  λέω  αυτό.  Γιατί  επιχειρήσαμε  και

κάναμε μια διαδικασία η οποία είναι  πρώτη στην χώρα, στο σύνολο

της πόλης. 

Μέχρι  τώρα είχαμε πιλοτικά μικρά προγράμματα για κάποιους

δρόμους,  για  κάποιες  συνοικίες.  Εμείς  κάναμε  ένα  άλμα  στο  κενό

θα  μπορούσα  να  το  πω,  εδώ  και  1,5  χρόνο  και  κάναμε  μια  πλήρη

εφαρμογή  για   όλη  την  πόλη.  Για  το  Δήμο  Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης,  ένα  πρότζεκτ  το  οποίο  ξεκίνησε,  προϋπολογίστηκε

στα 4.500.000 € για περίπου 6.200 φωτιστικά. 

Εξελίχθηκε  ένας  πρωτόγνωρος  για  εμάς  διαγωνισμός,  με

πολλές  τριβές,  πολλούς  διαγωνισμούς,  καταλαβαίνετε  τα

συμφέροντα  γενικότερα  είναι  πολλά,  σε  κάτι  καινούργιο  και

καινοτόμο. Τελικά καταλήξαμε. 

Καταλήξαμε,  υπογράψαμε,  δανειοδοτηθήκαμε  εδώ  από  το

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  αν  και  είχαμε  χρήματα  να

κάνουμε  το  πρότζεκτ  μόνοι  μας.  Δανειοδοτηθήκαμε  γιατί  εφόσον

ξέρετε  ότι  θα  πρέπει  τα  ανταποδοτικά  να  είναι  πάντα

ισοσκελισμένα,  εάν  εμείς  από ίδιους  πόρους χρηματοδοτούσαμε  το

έργο,  θα  έπρεπε  είτε  να  αυξήσουμε  τα  τέλη,  πράγμα  αυτοκτονικό,

ειδικότερα  αυτή  την  περίοδο  ή  θα  έπρεπε  να  κόψουμε  άλλες

δαπάνες  ηλεκτροφωτισμού  και  καθαριότητας,  κάτι  το  οποίο  δεν

μπορούσε να γίνει.  

Έτσι  λοιπόν,  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  μας

χρηματοδότησε. Το έργο έκλεισε στα 1.850.000, περίπου 1.500.000

παίρνουμε  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων.  Την

ερχόμενη  Δευτέρα  ξεκινάμε  να  εγκαταστήσουμε  τα  πρώτα  μας

σώματα.  Είναι  μια  πολύ  μεγάλη  επιτυχία.  Χαίρομαι  που  φτάσαμε

εδώ,  νόμιζα  ότι  δεν  θα  φτάσουμε  ποτέ.  Σας  το  λέω  ειλικρινώς  ότι

νόμιζα ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ, Δημήτρη. 

Και  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  θα  μας  εξοικονομήσει

περίπου  600.000  €  τον  χρόνο.  Δηλαδή  αν  όλα  πάνε  καλά,  θα
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πρέπει  σε  3  χρόνια  να  έχει  αποσβεστεί  η  συνολική  επένδυση,  να

έχει  φωτιστεί  καλύτερα η πόλη μας.  Γιατί  σήμερα,  όπως η δική μας

πόλη,  έτσι  και  οι  υπόλοιπες,  κατά  70-80%  δημιουργούν

φωτορύπανση και όχι φωτισμό. 

Και  γενικότερα,  ας  ελπίσουμε  ότι  θα  είμαστε  τυχεροί  και  του

χρόνου,  όπου απολογιστικά θα σας πούμε τι  φωτιστικά μπήκανε,  τι

τηλεμετρίες  έγιναν,  κατά  πόσο  αυτό  το  σύστημα  λειτούργησε,

απολογιστικά να πούμε ότι εξοικονομήσαμε τα χρήματα αυτά. 

Αυτή  λοιπόν  είναι,  νομίζω  μια  καλή  πρακτική  την  οποία

κάναμε  και  η  οποία  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  ατενίζουμε  το

μέλλον με αισιοδοξία. 

Να  πω  επίσης  ότι  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  μπορέσει  να  δώσει

την  δυνατότητα  στους  υπόλοιπους  Δήμους  να  βρουν  το  δρόμο

ανοιχτό.  Γιατί  στον  δρόμο  αυτό  έπρεπε  να  σπάσουμε  κακές

συνήθειες,  κακές  πρακτικές  φίλε  Δημήτρη,  να  διαγκωνιστούμε  με

συμφέροντα,  τα  οποία  συμβαίνουν  ακόμα  και  τώρα.  Αλλά  νομίζω

ότι  όσοι  ακολουθούν  από  πίσω,  είναι  ο  φίλος  μου  Δήμαρχος  της

Έδεσσας νομίζω είναι  ο 2 ο ς στην σειρά,  βρίσκει  λίγο πιο εύκολο και

ανοιγμένο το δρόμο. 

Το 2ο το  οποίο θα μου επιτρέψετε  να πω και  να  κλείσω,  είναι

μια  άλλη  διαδικασία.  Όπως  ξέρετε,  στο  Δήμο  Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης,  διαχρονικά  οι  προκάτοχοι  μου,  είχαν  μια  ιδιαίτερη

σχέση, καλή σχέση,  με τα λουλούδια, με τις φυτεύσεις,  με όλα αυτά

τα  πράγματα,  τα  οποία  έδωσαν  ένα  συγκεκριμένο  προφίλ  στην

πόλη μας. Ωραίο προφίλ, όμορφο προφίλ, ακριβό προφίλ. 

Διότι  όταν  πληρώνεις,  περίπου 250.000 €  τον  χρόνο  σε άνθη

και  φυτά,  χωρίς  αυτά να  είναι  δέντρα,  χωρίς  αυτά  να  είναι  εντατική

πρασινοποίηση  της  πόλης,  νομίζω  ότι  κάποιος  μπορεί  να  έρθει,

καλλωπιστικά,  κάποιος  να  έρθει  και  να  πει  ότι  εκεί  γίνεται  μια

κατασπατάληση χρημάτων. 

Έτσι  λοιπόν,  άκουσα έναν εκ των κηπουρών του Δήμου,  ένας

μεσήλικας κοντά στην σύνταξη, ετοιμαζόταν να φύγει, ο οποίος είπε
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μόλις  αναλάβαμε,  τι  έχετε  να  πείτε;  Έχετε  να  προτείνετε  κάτι;  Λέει

Δήμαρχε,  γιατί  δεν  φτιάχνουμε  δημοτικά  φυτώρια;  Εφόσον  δίνουμε

250.000 € τον χρόνο, σίγουρα θα δώσουμε λιγότερα. 

Και  να  μη  σας  τα  πολυλογώ,  ο  συγκεκριμένος  κηποτέχνης

μαζί  με  την  παρέα  του,  έφτιαξε  ένα  πρόγραμμα,  το  οποίο  μας  το

έδωσε,  κόστους  40.000  €.  Φτιάχτηκε  το  πρώτο  δημοτικό

υδροπονικό  φυτώριο.  Πέρσι  βάλαμε  και  ένα  δεύτερο  και  άλλες

20.000,  με  αποτέλεσμα  σήμερα  να  παράγουμε  80.000  άνθη  και

φυτά  των  οποίων το  κόστος  ήταν  από 3,50  έως 4,25 το  άνθος  ενώ

τώρα είναι 0,18 €. 

Έτσι  λοιπόν,  τι  κάνουμε;  Φυτεύουμε  πιο  πολύ  από  ό,τι  οι

προκάτοχοι  μου.  Φαντάζεστε  τώρα  πώς  αισθάνομαι  εγώ  τώρα  να

έχω  προκατόχους  οι  οποίοι  φύτευαν  πολλά  και  να  έρχομαι  εγώ

τώρα και  να φυτεύω περισσότερα.  Αισθάνομαι  πολύ καλά για αυτό,

αλλά στο 1/20 του κόστους. 

Άρα  αυτό,  το  συμπέρασμα  το  οποίο  βγήκε  για  εμάς  ήταν  ότι

μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τους  ανθρώπους  του  Δήμου,  οι

οποίοι έχουν εξαιρετικές ιδέες. 

Φτιάξανε  ένα  υδροπονικό,  μάλλον  2  υδροπονικά  φυτώρια,

από τα οποία έχουν περάσει  όλα τα σχολεία της περιοχής και έρθει

και  το  Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  για  να  δείξει  στους

φοιτητές  του  2 ου  και  3ο υ έτους  τι  ακριβώς  σημαίνει  υδροπονικό

φυτώριο  επιπέδου.  Διότι  τα  φυτά  τα  οποία  βγαίνουν  από εκεί  είναι

νομίζω  επιπέδου.  Έχουμε  βάλει  δηλαδή  μέχρι  και  φύλαξη  στο

φυτώριο,  ούτως  ώστε  στην  φάση  ωρίμανσης  του  φυτωρίου  μη

γίνονται τραβηχτικές.  

Να είστε καλά, ελπίζω να μη σας κούρασα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο των 3 Β. 

Σήμερα  λοιπόν,  προσπαθούμε  να  δείξουμε  την  άλλη  πλευρά

της  Αυτοδιοίκησης,  αυτή  η οποία προσπαθεί,  πετυχαίνει  και  βγάζει

καλές  πρακτικές.  Αυτές  τις  καλές  πρακτικές  μοιραζόμαστε  για  να
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δούμε πώς μπορεί  ο καθένας μας λοιπόν να πάρει  ένα κομμάτι  των

καλών πρακτικών και να το εφαρμόσει  στο Δήμο του. 

Επόμενος  Δήμος  είναι  ο  Δήμος  της  Κω.  Ο  Γιώργος  δεν  είναι

εδώ.  Πρόγραμμα  βέλτιστων  πρακτικά  και  βελτίωσης  ποιότητας

ζωής. 

Μιλάμε  για  μια  γενική  εφαρμογή  για  την  ποιότητα  ζωής  στο

σύνολο  των  δημοτών.  Πρόκειται  για  την  εφαρμογή  που  είδαμε  και

νωρίτερα  και  σε  άλλους  Δήμους,  διαχείριση  ηλεκτρονικών

αιτημάτων  των  πολιτών,  προκειμένου  αυτά  να  μην  χάνονται  στο

δρόμο,  σε  γραφεία  Δημάρχων,  Αντιδημάρχων αλλά να  παίρνουν  το

δρόμο  τους  κατευθείαν  υπηρεσιακά.  Την  αύξηση  των  εσόδων  του

Δήμου  και  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  και  την  βιώσιμη

μετακίνηση και ενίσχυση της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας. 

Θα  ήταν  καλό  να  ήταν  εδώ  ο  Δήμαρχος  να  μας  τα  εξηγήσει

αλλά θα περιμένουμε ίσως και λίγο αργότερα. 

Δήμος  Πλατανιά.  Γιάννη.  Θα μας  παρουσιάσεις  την  δικιά  σου

καλή  πρακτική.  Να  πω  πως  έχουμε  ακόμα  2  καλές  πρακτικές,  ο

Δήμος Νέστου και  ο Δήμος Σαρωνικού και  έχουμε και  δυο αιτήματα

για να πάρουν τον λόγο.  Έχουμε τον αγαπητό Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ

τον  Δήμαρχο  Ρεθύμνου   κι  έχω  και  δυο  αιτήματα  για  παρεμβάσεις

από  το  Δήμαρχο  Καισαριανής  και  τον  Αντιδήμαρχο  του  Δήμου

Διδυμοτείχου. 

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ:   Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι  πολύ σύντομος

όπως  είναι  και  ο  Πρόεδρος  που  τα  τρέχει.  Απλώς,  το  προφίλ  του

Δήμου είναι  ένας Δήμος ο οποίος είναι  αμιγώς καλλικρατικός.  Είναι

από  ορεινό  όγκο,  φαράγγι  Σαμαριάς  για  να  φανταστείτε,  μέχρι  την

παραλιακή ζώνη του κόλπου των Χανίων. 

Τι  κάναμε  λοιπόν;  Εκμεταλλευτήκαμε  μια  και  είναι  και  ο

Γενικός  Γραμματέας  Ψηφιακής  Πολιτικής  το  πρόγραμμα  Ψηφιακή

Σύγκλιση.  Φτιάξαμε  ένα  πρόγραμμα  ψηφιοποίησης  όλων  των

μνημείων  του  ορθόδοξου  πολιτιστικού  αποθέματος   του  Νομού

Χανίων. 
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Ψηφιοποιήσαμε  το  αρχείο  της  Ορθοδόξου Ακαδημίας  Κρήτης,

20.000  βιβλία.  Όλα  αυτά  τα  κρεμάσαμε  στον  ουρανό,  όπου

υπήρχαν  πνευματικά  δικαιώματα.  Έτσι  λοιπόν,  μπορεί  αυτή  τη

στιγμή ο καθένας να μπαίνει  μέσα στην εφαρμογή. 

Βέβαια αυτό δεν είναι  αυτό που είχα στείλει,  το  έχει  φτιάξει  ο

Δημήτρης  για  να  είναι  πιο  γρήγορο.  Όπου  βλέποντας  το  interface

της  εφαρμογής,  μπορεί  κάποιος  να  διαλέξει  το  μνημείο,  να  το  δει,

το περιηγηθεί ηλεκτρονικά, τόσο όσο να έχει  την όρεξη να πάει,  όχι

τόσο  να  χορτάσει  από  εκεί  που  είναι.  Με  συντεταγμένες  να  μπορεί

να οδηγηθεί και να φτάσει εκεί,  σημαντικές πληροφορίες. 

Είναι  175  μοναστήρια  και  εκκλησίες,  κειμήλια  εκκλησιαστικά

και συν είπα και το Αρχείο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. 

Τώρα  μάζεμα  στην  διαδικασία,  όπου  το  μεταφράζουμε  στα

ρώσικα.  Οι  λόγοι  είναι  ευνόητοι  και  συγχρόνως  το  αναβαθμίζουμε

εμπλουτίζοντας το κι άλλο. 

Ήταν  ένα  πρόγραμμα  που  το  πήραμε  από το  πρόγραμμα  της

Ψηφιακής  Σύγκλισης.  Ταλαιπωρηθήκαμε  πάρα  πολύ,  το  παλέψαμε,

παρότι  μικρός  Δήμος  και  δεν  είχαμε  την  τεχνογνωσία,  τελικά  το

καταφέραμε, τελείωσαν οι διαγωνισμοί. 

Το  σημαντικό  αυτή  τη  στιγμή  μια  εφαρμογή  ψηλά  και  τρέχει

και  βοηθάει  πάρα  πολύ  σε  αυτό  που  είπε  προηγουμένως  και  ο

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Τουριστικής  Προβολής,  περί  δημιουργίας

κάποιων εργαλείων στον θεματικό τουρισμό. 

Εκεί  λοιπόν  εμείς  αποθέσαμε  ένα  κομμάτι  αξιοποίησης

συγκριτικού πλεονεκτήματος  και  διαφοροποίησης,  σε  ό,τι  αφορά τη

δυνατότητα που έχουμε. 

Κλείνω,  μια  και  έχω  το  βήμα.  Δυο  προτάσεις   για  τον

τουρισμό.  Δεν  είμαι  σύμφωνος  με  αυτό  που  είπε  ο  Πρόεδρος,  να

πάρουμε 35% από τον φόρο που θα βάλει η κυβέρνηση από 1/1/18.

Το λέω γιατί  είναι  ένας  Δήμος που έχουμε  25.000 κλίνες,  από τους

πιο τουριστικούς της Κρήτης. 
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Αυτή  τη  στιγμή  πρέπει  να  απαιτήσουμε  να  υπάρχει  τέλος

διανυκτέρευσης.  Όπως  υπάρχει  σε  όλη  την  Ευρώπη,  πρέπει  να

υπάρχει και εδώ. 

Και  αυτό  το  τέλος  θα  πρέπει  να  γυρίζει  στους  Δήμου  που

είναι  και  επιβαρύνονται.  Και  εκεί  να υπάρχει  η κοινωνική συμφωνία

που  θέλουμε  και  ο  διάλογος  με  τους  παραγωγικούς  φορείς  του

τουρισμού,  πού  θα  πηγαίνουν  τα  λεφτά  αυτά.  Και  όχι  από  την

μαύρη χοάνη του δημόσιο χρέους να ζητάμε το 35% πίσω.  

Και  το  2ο ,  ρηξικέλευθη  πρόταση  είναι  ότι  θα  πρέπει  να

απαιτήσουμε  κάτι  πολύ  εύκολο,  αφού  θέλουμε  όλοι   και  λέμε  για

μεγάλωμα  της  τουριστικής  περιόδου,  να  λέμε  ότι  τα  τέλη

ελλιμενισμού  των  σκαφών  από  τον  Νοέμβριο  μέχρι  τον  Απρίλιο,

μπορούν να πάνε στο 50%, με συγκεκριμένες προτάσεις.  Το είχαμε

ζήσει  και  στα  Χανιά,  με  εταιρίες  low-cost,  οι  οποίες  φέρνουν

εκατοντάδες χιλιάδες παραπάνω επισκέπτες. 

Αυτές  είναι  πολιτικές  που  πρέπει  να  τις  κάνει  η  κυβέρνηση,

ακούγοντας  την  Αυτοδιοίκηση  και  το  όφελος,  πιστέψτε,  είναι

πολλαπλάσιο. 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  λοιπόν  τον  Δήμαρχο  Πλατανιά,  τον

αγαπητό  Γιάννη  για  τις  προσπάθειες  που  κάνει.  Βλέπετε

πραγματικά  Δήμους  σε  όλη  την  Ελλάδα,  οι  οποίοι  έχουν  τεράστιες

δυνατότητες  ανάπτυξης.  Και  το  σημαντικό  είναι  ότι  αυτή  είναι  η

Αυτοδιοίκηση  η  οποία  βρίσκει  αυτές  τις  δυνατότητες  και  σιγά-σιγά

τις αναπτύσσει, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.  

Πάμε  παρακάτω  λοιπόν.  Έχουμε  το  Δήμο  Νέστου.  Κάποιος

από το Δήμο Νέστου εδώ; Γειά σου Δήμαρχε μου, έλα, ανέβα. 

Ε.  ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ      :   Δεν  θα  σας  κουράσω,  5  λεπτά  στην

κυριολεξία. 

Ο  Δήμος  Νέστου  ανήκει  στον  Νομό  Καβάλας.  Το  έργο  για  το

οποίο  μιλάμε  είναι  η  εκμετάλλευση  γεωθερμικού  πεδίου  στο

Ελατινό  Χρυσούπολης  Καβάλας.  Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  έργο
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που  εντάχθηκε  στο  ΕΣΠΑ  2007-2013,  με  ένα  προϋπολογισμό

δημόσιας δαπάνης 8.500.000 και ίδια συμμετοχή 250.000. 

Αφορούσε  την  αξιοποίηση  γεωθερμικής  ενέργειας  χαμηλής

ενθαλπίας. Το έργο συνιστούσε πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης

του  γεωθερμικού  πεδίου,  από  τα  πρώτα  που  αξιοποιήθηκαν,

χαμηλής  θερμοκρασίας,  για  τον  εφοδιασμό  υποδομής

τηλεθέρμανσης  που  θα  εξασφαλίζει  θερμότητα  για  γεωργικούς

σκοπούς. 

Αντικείμενο  της  πράξης  ήταν  ο  σχεδιασμός  ενός  συστήματος

μεταφοράς  θερμικής  ενέργειας  για  αγροτική  χρήση.  Έχουμε  εκεί  το

γνωστό σπαράγγι, καθώς επίσης και εκμετάλλευση θερμοκηπίων.

Κάναμε  2  νέες  γεωτρήσεις,  και  δημιουργήσαμε  θερμικούς

σταθμούς και δίκτυα διανομής γύρω στα 1.000 στρέμματα. 

Επίσης, υπήρχε και  μια νέα γεώτρηση επανεισαγωγής για την

επιστροφή του γεωθερμικού ρευστού στον ταμιευτήρα. 

Δείτε  λίγο τους χρόνους. 2013 υπογράφηκε η σύμβαση με τον

τελικό  ανάδοχο,   31  Δεκεμβρίου  του  2015,  μέσα  σε  18  μήνες

ολοκληρώθηκε  το  έργο.  18/2/2016,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του

Δήμου  παραχωρεί  στην  ΔΕΥΑΝ  του  Νέστου  την  διαχείριση  και

λειτουργία του παραπάνω έργου. 

Ο  Δήμος  Νέστου,  απέστειλε  εγγράφως,  ως  όφειλε,

προσκλήσεις  ενδιαφέροντος  ονομαστικά,  σε  όλους  τους  αγρότες

μας,  στους  οποίους   υπήρχαν  αγροτεμάχια  και  από  μπροστά  τους

περνούσαν  δίκτυα  διανομής,  προκειμένου  να  πάρουν  θερμική

ενέργεια.  Και  παράλληλα διοργάνωσε πολλές ημερίδες ενημέρωσης

του  κόσμου,  γιατί  πραγματικά  οι  αγρότες  σε  αυτές  τις  εποχές  δεν

ήταν  σε  φάση  να  μπορέσουν  να  αξιοποιήσουν  αυτό  το  πολύ

σημαντικό έργο. 

Και  ενώ  είχε  τελειώσει  31  Δεκεμβρίου  του  2015  και  οι

γεωτρήσεις  θα  μένανε  αναξιοποίητες  μέχρι  και  σήμερα,  στις

1/6/2016,  μετά  από  6  μήνες  αφότου  ολοκληρώθηκε  το  έργο,  μέσα

από  προσπάθειες  της  Διοίκησης  μας,  καταφέραμε  να  φέρουμε  μια
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θυγατρική  στην  Ελλάδα,  της  ΕΛΕΚΤΑ Ελλάς,  γερμανικού  ομίλου,  η

οποία  κατέθεσε  αίτημα  σύνδεσης  για  να  κατασκευάσει

θερμοκηπιακή μονάδα 60 στρεμμάτων. 

Όντως  κατασκευάστηκε.  Έχουμε  παραγωγή  μοσχευμάτων

καλλωπιστικών  ανθοκομικών  φυτών.  Δηλαδή  πολλαπλασιασμό  των

άριζων μοσχευμάτων σε ένριζα. 

Η  κατασκευή  του  θερμοκηπίου  ξεκίνησε  αμέσως  και  με  την

υπογραφή  της  σύμβασης,  τα  πρώτα  35  στρέμματα  βρίσκονται  ήδη

σε λειτουργία. 

Πρόκειται  για  μια  μονάδα  που  όμοια  της  δεν  υπάρχει  στην

Ελλάδα ούτε  στις  γύρω γειτονικές  χώρες.  Η συνολική  επένδυση θα

ξεπεράσει,  γιατί  θα υπάρχει  και 2 ο  μέρος, τα 10.000.000 € σε αυτές

τις  εποχές,  ενώ  στο  ζενίθ  της  παραγωγής  θα  απασχολούνται  120

εργαζόμενοι.  Σήμερα  που  μιλάμε,  από  το  Δήμο  απασχολούνται

καθημερινά περίπου 80 εργαζόμενοι.  

Η  μονάδα  ήδη  λειτουργεί  με  φυσικούς  τρόπους  ενέργειας.

Δηλαδή  με  0% περιβαλλοντικό  αποτύπωμα,  χωρίς  φουγάρα,  χωρίς

πετρέλαιο,  με χρήση όμβριων υδάτων.  Το γεωθερμικό ρευστό,  μετά

από  αξιοποίηση  θερμικής  ενέργειας,  επιστρέφει  100%  στο

γεωθερμικό ταμιευτήρα. 

Το  έργο  του  Δήμου  στηρίζει  ενεργειακά  την  θερμοκηπιακή

μονάδα  της  εταιρείας  ΕΛΕΚΤΑ  Ελλάς,  κάνοντας  χρήση  μόνο  προς

στιγμή του 40% της συνολικής ισχύος. Προσέξτε τα δεδομένα. 

Τα  έσοδα  της  ΔΕΥΑΝ  του  Δήμου  προέρχονται  από  τέλη

σύνδεσης  και  χρήσης  και  επιπλέον  η  ΔΕΥΑΝ  έχει  έσοδα  ετησίως

και από λογαριασμούς ύδρευσης. 

Σήμερα που μιλάμε,  με λειτουργία περίπου 1 χρόνου,  μπήκαν

στα  ταμεία  της  ΔΕΥΑΝ  περίπου  100.000  €.  Μιλάμε  για  έναν

μικρομεσαίο Δήμο. 

Μεγάλο  είναι  το  ενδιαφέρον  πολλών  πανεπιστημίων  της

χώρας  μας  για  συνεργασία  με  το  Δήμο μας,  σε  προγράμματα  αφού

αποτελεί  πιλοτική εφαρμογή εκμετάλλευσης της γεωθερμίας. 
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Και  κλείνω,  ήδη  υπάρχει  μεγάλο  ενδιαφέρον  από  νέους

επενδυτές.  Έχουμε  δηλαδή  αιτήματα  ήδη  κατατεθειμένα  στο  Δήμο,

τόσο του εξωτερικού, όσο όμως και από επενδυτές του εσωτερικού,

για  να  αξιοποιήσουν  το  γεωθερμικό  πεδίο  και  να  εγκαταστήσουν

νέα θερμοκήπια στην περιοχή. 

Ο Δήμος μας  έχει  σχεδιάσει  ήδη νέα  μελέτη  ύψους 8.000.000

€,  με  σκοπό  να  το  εντάξει  στην  νέα  πρόσκληση  της  Περιφέρειας

Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης,  για  έργα  γεωθερμίας,

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στο  μεγάλο  ενδιαφέρον  από  νέους

επενδυτές. 

Στα  μελλοντικά  σχέδια  αξιοποίησης  του  γεωθερμικού  πεδίου

του  Νέστου,  είναι  να  δημιουργήσουμε  ένα  γεωθερμικό  πάρκο  στην

περιοχή. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Νέστου.

 Αυτή  είναι  η  ευτυχής  πλευρά  των  πραγμάτων,  και  μέχρι  να

καλέσω το  Δήμαρχο  Σαρωνικού  στο  βήμα,  να  μιλήσω για  την  άλλη

πλευρά.  Όποιος  δεν  έχει  πάει  στις  Θερμοπύλες  να  δει  την  άθλια

κατάσταση  των  πηγών,  των  ιαματικών  των  Θερμοπυλών,

πραγματικά  δεν  έχει  καταλάβει  για  ποιο  λόγο  είναι  σήμερα  η  χώρα

στην κατάσταση αυτή. 

Και  για αυτό το πράγμα,  δεν ξέρω ποιος φταίει  και  ούτε θέλω

να  ρίξω  ευθύνες  αλλά  είναι  τραγικό  πραγματικά,  μια  από  τις  πιο

ιστορικές πηγές της Ελλάδας σήμερα να είναι σε αυτό το χάλι. 

Και  θα  πρέπει  πραγματικά  ο  καθένας  μας,  από  τον  φορέα

που  εκπροσωπεί,  να  δώσει  βάση  και  να  μπορέσουμε  σιγά-σιγά

πλέον να διορθώσουμε τα λάθη δεκάδων ετών. 

Τελευταία  καλή  πρακτική  αυτή  του  Δήμου  Σαρωνικού.  Δεν

υπάρχει  σε  διαφάνεια,  οπότε  Δήμαρχε,  αγαπητέ  Γιώργο,  το

παίρνεις όλο πάνω σου. 

Γ.  ΣΟΦΡΩΝΗΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί

παρευρισκόμενοι,  ο  Δήμος  Σαρωνικού  διαμορφώθηκε  με  τον
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Καλλικράτη,  έτσι  ώστε  να  καλύπτει  μια  περιοχή  της  Αττικής  με

ιδιαίτερα  φυσικά  και  πολιτιστικά  χαρακτηριστικά.  Απαρτιζόμενος

από  τους  τέως  Δήμους  Καλυβίων  και  Αναβύσσου  και  από  τις  τέως

Κοινότητες Κουβαρά, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας. 

Διαθέτουμε  λοιπόν  μια  ακτογραμμή  22  χλμ.,  με  φημισμένες

παραλίες και ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Παραλίες όπως του

Λαγονησίου,  της  Σαρωνίδας,  των  Αλυκών  της  Αναβύσσου,  της

Παλαιάς Φώκαιας. 

Και  μια  όμως  ιδιαίτερα  όμορφη  ενδοχώρα,  με  σημαντικά

μνημεία,  λαογραφική  παράδοση  και  αξιόλογη  αγροκτηνοτροφική

παραγωγή. 

Βρίσκεται  δε  σε  απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον  αστικό

ιστό  της  πρωτεύουσας,  από  την  Διεθνή  Αερολιμένα  Ελευθέριος

Βενιζέλος, από τα λιμάνια και από τους μεγάλους οδικούς άξονες. 

Αξιοποιώντας λοιπόν αυτά τα πλεονεκτήματα, επιδιώκουμε να

αναδείξουμε  τον  τουρισμό,  ως  βασικό  κρίκο  της  στρατηγικής

αλυσίδας,  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  για  την  τόνωση  της

επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της απασχόλησης. 

Διότι  μπορεί  απόψε  να  έχουμε  ακούσει  στον  τομέα  της

ανάπτυξης  για  τις  χρηματοδοτήσεις  του  ΕΣΠΑ,  όπου  όταν  ακούμε

ΕΣΠΑ,  σκεφτόμαστε  οι  περισσότεροι  από  τους  αιρετούς,  από  τους

Δημάρχους έργα, τεχνικά έργα κατά βάση. 

Στο  πλαίσιο  της  ψηφιακής  ανάπτυξης,  σκέφτομαι  τον

εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών και ορθά κάνουμε. 

Αλλά  ουσιαστική  ανάπτυξη  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  αν  δεν

υπάρξει  τόνωση  της  επιχειρηματικότητας  και  ιδιαιτέρως  τη

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Για  τον  σκοπό  αυτό  λοιπόν,  εφαρμόζουμε  ένα  ολοκληρωμένο

πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου μας. 

Η  προσπάθεια  αυτή  ξεκίνησε,  θα  έλεγε  κανείς  από το  μηδέν.

Γιατί,  ως νέος καλλικρατικός Δήμος, χρειάστηκε να προσδιορίσουμε

από  την  αρχή  το  τουριστικό  μας  προϊόν  και  αντίστοιχα  την
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τουριστική  μας  ταυτότητα,  μιας  και  μέχρι  εκείνη  την  στιγμή  δεν

υπήρχε καμία τέτοια λογική κατεύθυνσης από το Δήμο Σαρωνικού. 

Από  την  πρώτη  μέρα  της  εκλογής  μας  συστήσαμε  Γραφείο

Τουριστικής  Προβολής  στο  Δήμο,  το  οποίο  στελεχώσαμε  με

μετατάξεις  υπαλλήλων  από  άλλους  Δήμους  που  είχαν  μακρά

παράδοση στην τουριστική προβολή. 

Σήμερα,  στρατηγικός  μας στόχος είναι  να αναδειχθεί  ο  Δήμος

Σαρωνικού  σε  έναν  αναγνωρίσιμο  και  ελκυστικό  προορισμό  στην

Αττική  και  όχι  μόνο,  μέσα  από  την  δημιουργία  ενός  διακριτικού

brand name. 

Οι  βασικοί  άξονες  πάνω  στους  οποίους  αναπτύσσεται  η

στρατηγική μας είναι  η εξής.  Η ανάδειξη  του τουριστικού προϊόντος

τόσο συνολικά,  όσο και  σε τοπικό αλλά και  σε  θεματικό  επίπεδο.  Η

εξωστρέφεια, η δικτύωση και η ανάπτυξη συνεργειών. Και βέβαια, η

διαμόρφωση ενός σωστού μείγματος τουριστικής προβολής. 

Το 1ο  βήμα υλοποίησης αυτού του στόχου ήταν η καταγραφή,

η  τεκμηρίωση  και  η  ψηφιοποίηση  του  συνόλου  του  τουριστικού

υλικού του Δήμου μας. 

Θέλω  να  σας  πω  ότι  υπάρχουν  πάρα  πολλές  ώρες  πλέον

βιντεοσκοπημένων  σημείων  του  Δήμου.  Υπάρχει  καταγεγραμμένο

κάθε  σημείο  του  Δήμου  που  μπορεί  να  αποτελέσει  κομμάτι

τουριστικού  προϊόντος,  θεματικός  τουρισμός,  ορειβατικοί

περίπατοι,  mountain bikes,  θρησκευτικός  τουρισμός,  αρχαιολογικοί

χώροι, πέρα απ αυτά που όλοι γνωρίζουμε, που δεν είναι  άλλο από

τις  παραλίες  ή  από  το  ιδιαίτερο  brand name της  περιοχής,

χασαποταβέρνες στα Καλύβια. 

Εκτός  λοιπόν  από  αυτά,  έχουμε  πάρα  πολλά  άλλα  πράγματα

που  μπορούμε  να  δείξουμε  και  αυτό  το  ξεκινήσαμε  και  το  κάνουμε

τώρα τα 3 τελευταία χρόνια. 

Πάνω  σε  αυτή  λοιπόν  την  βάση  και  περίπου  τις  12.000

φωτογραφίες  από  το  Δήμο  μας,  πάνω  λοιπόν  σε  αυτή  την  βάση,

αναπτύχθηκε  ένα  πλήρες  περιεκτικό  και  συνεκτικό  περιεχόμενο
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τουριστικής  προβολής,  ενώ  το  δημιουργικό  μέρος  της  εκστρατείας

γεννήθηκε  με  την  λογοτύπηση  της  τουριστικής  ταυτότητας  του

Δήμου,  το  brand δηλαδή  Σαρωνικός,  αποτυπώθηκε  οπτικά  σε  ένα

σύγχρονο,  λιτό,  εικαστικό  το  οποίο  διατρέχει  πλέον  από το  σύνολο

των υλικών του Δήμου μας. 

Επόμενο  βήμα  ήταν  η  δημιουργία  της  τουριστικής  πύλης  του

Δήμου  Σαρωνικού,  το  Saronikos.gr όπου  είναι  το  site τουριστικής

προβολής  και  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου,

αλλά και  εντύπων τουριστικής προβολής, οπτικοακουστικού υλικού,

του  οποίου  βλέπετε  ένα  σύντομο  δείγμα,  και  προωθητικού  υλικού,

με  διαφημιστικά  ουσιαστικά  δώρα  του  Δήμου,  με  το  λογότυπο

τουριστικής  προβολής  επάνω  σε  αυτά,  ώστε  να  μπορέσουμε  να

διαδώσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Παράλληλα,  αρχίσαμε  να  χτίζουμε  ένα  δίκτυο  επαφών  και  να

υλοποιούμε  στοχευμένες  δράσεις,  όπως  την  τοποθέτηση

καταχωρήσεων  σε  ταξιδιωτικές  εκδόσεις  2016-2017  στην  Διεθνή

Έκθεση  Τουρισμού,  στο  περιοδικό  Travel που  μοιράζεται  στους

επισκέπτες από το εξωτερικό. 

Η  μεν  1 η χρονιά,  χρόνια  ελληνορωσικής  φιλίας.  Η  2 η  χρονιά,

χρονιά  ελληνοκινεζικής  συνεργασίας.  Είχαμε  ένα  σαλόνι,  Δήμος

Σαρωνικού, the true Athens escape. 

Αντίστοιχα,  η  πρώτη  τουριστική  παρουσίαση  του  Δήμου

Σαρωνικού  έγινε  στο  ένθετο  της  κυριακάτικης  Καθημερινής  και

μάλιστα  την  άνοιξη  θα  έχουμε  ένα  ολόκληρο  ένθετο  της

κυριακάτικης Καθημερινής, που θα παρουσιάζει το Δήμο Σαρωνικού

ως τουριστικό προορισμό. 

Επίσης,  φέτος  είχαμε  την  ιδιαίτερη  χαρά  και  προσωπική  μου

συγκίνηση  μιας  που  είναι  παιδί  μου  ουσιαστικά  το  δημιούργημα

αυτό,  να  συμμετέχουμε  στην  33 η Διεθνή  Έκθεση  Τουρισμού

Φιλοξένια  στην  Θεσσαλονίκη,  πριν  από  μερικές  ημέρες,

φιλοξενούμενοι στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής. 
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Επίσης,  με  στόχο  την  ανάδειξη  της  παραλιακής  ζώνης  του

Δήμου  Σαρωνικού,  επενδύουμε  στην  φιλοξενία  μεγάλων

ναυταθλητικών  διοργανώσεων  όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα,  σε

συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. 

Το  2015  φιλοξενήσαμε  το  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Optimist

11  ετών,  έως  11  έτων.  Το  2016  φιλοξενήσαμε  το  49 ο  Βαλκανικό

Πρωτάθλημα  Ιστιοπλοΐας,  όπου  είχαμε  τις  χώρες  από  όλα  τα

Βαλκάνια στον τόπο μας, να γνωρίσουν την περιοχή μας. 

Και  το  καλοκαίρι  που  μας  πέρασε  φιλοξενήσαμε  το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist, όχι  πλέον 11χρονων, αλλά όλων

των ηλικιών. 

Τέλος,  έχουμε  καθιερώσει  ένα  ετήσιο  θερινό  πολιτιστικό

πρόγραμμα,  με  περισσότερες  από  50  εκδηλώσεις,  με  δωρεάν

είσοδο για το κοινό. 

Και  βέβαια,  την  αναβίωση 4 παραδοσιακών πανηγυριών,  που

όχι  στην  ορεινή  Ελλάδα,  ούτε  στην  νησιωτική  Ελλάδα,  που

διατηρούν  πιο  έντονα  από ότι  οι  Δήμοι  της  Αττικής  τα  έθιμα και  τις

παραδόσεις  μας,  αλλά  μέσα  στην  Αττική,  μισή  ώρα  από  το  κέντρο

της  Αθήνας,  δίπλα  από  το  αεροδρόμιο.  Έχουμε  λοιπόν  καθιερώσει

τα  4  παραδοσιακά  πανηγύρια  να  τα  αναβιώνουμε  και  να  έχουμε

από  4.000  έως  5.000  συμμετοχές  σε  κάθε  ένα  από  τα  πανηγύρια

αυτά την χρονιά που μας πέρασε. 

Το  αποτέλεσμα  από  την  μέχρι  τώρα  υλοποίηση  της

στρατηγικής  μας,  αποτυπώνεται  στα  στοιχεία  που  έχουμε  για  την

περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου του 2017. 

Αρχίσαμε  λοιπόν  πλέον  να  έχουμε  μετρήσιμα  στοιχεία  όλης

αυτής  της  προσπάθειας.  Διότι  πολύ  καλή  η  προσπάθεια,  αλλά  αν

δεν  υπάρχει  αποτέλεσμα,  δεν  υπάρχει  impact,  δεν  έχει  και  ουσία

ούτε να το συνεχίσουμε ούτε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. 

Υπήρξε  λοιπόν  φέτος,  για  τους  θερινούς  μήνες,  20%  αύξηση

τα  οποία  στοιχεία  παίρνουμε  από  τους  τζίρους  που  καταθέτουν  οι
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επιχειρήσεις  εστίασης  για  να  καταβάλλουν  το  0,5%,  στις

επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου Σαρωνικού. 

Υπήρξε  επίσης  αύξηση  άνω  του  30%  στις  ενοικιάσεις

κατοικιών  ορισμένου  χρόνου.  Και  ιδιαίτερα  με  Ρώσους,  οπότε

βλέπουμε  ότι  απέδωσε  η  προβολή  που  κάναμε  στην  περσινή

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Και  η  πληρότητα  των  ξενοδοχείων  της  περιοχής  έφτασε  στο

να  ξεπεράσει  το  80%  για  τους  θερινούς  μήνες.  Πληρότητα  των

ξενοδοχείων  της  περιοχής,  όταν  έχουμε  6  ξενοδοχειακές  μονάδες

και  μάλιστα  μια  εξ  αυτών,  το  Grand Resort Lagonissi  να  διαθέτει

και την ακριβότερη σουίτα της Ευρώπης. 

Ήδη  όμως  έχουμε  προγραμματίσει  τις  ενέργειες  μας  για  το

2018,  στις  οποίες  περιλαμβάνεται  η  δημιουργία  πρόσθετου

επικοινωνιακού  υλικού  και  θεματικών  πλέον  βίντεο.  Θα

δημιουργήσουμε  μια  σειρά  από  θεματικά  βίντεο,  γαστρονομία,

εναλλακτικός τουρισμός, το συντομεύω φίλε Δημήτρη. 

Και  βέβαια  η  συμμετοχή   πλέον  του  Δήμου  μας  για  το  2018,

σε δυο διεθνείς  εκθέσεις  εξωτερικού,  στο Βερολίνο και  στην Μόσχα

και  πλέον  με  περίπτερο  δικό  μας  στην  επόμενη  Διεθνή  Έκθεση

Τουρισμού Φιλοξένια στην Θεσσαλονίκη. 

Στις  προτεραιότητες  μας  λοιπόν,  εντάσσεται  πλέον  και  η

ανάδειξη  του  θεματικού  τουρισμού,  θαλάσσιου  αλλά  και

θρησκευτικού,  όπως  προανέφερα  και  αγροτουρισμού  με  στόχο  τι

άλλο;  την  επιμήκυνση  της  τουριστικής  περιόδου.  Διότι  όλοι  οι

παραθεριστικοί  Δήμοι  πού  πονάμε;  Στο  ότι  έχουμε  μια  πολύ

συγκεκριμένη και συρρικνωμένη τουριστικό περίοδο. 

Αυτό  λοιπόν  σημαίνει  ότι  διεκδικούμε,  για  να  μπορέσουμε  να

ολοκληρώσουμε  όλον  αυτό  τον  προγραμματισμό,  παρεμβάσεις  και

έργα  που  θα  συμβάλλουν  στην  αναβάθμιση  του  τουριστικού  μας

προϊόντος.  Και  βλέπω  με  ιδιαίτερη  χαρά  ότι  υπάρχουν  πλέον

προγράμματα τόσο για το οπτικοακουστικό υλικό, όσο όμως και  για

άλλες ενέργειες.  
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Και  αποφάσεις  βέβαια,  που  λαμβάνουν  υπόψη  τον  τουρισμό

ως βασική παραγωγική δραστηριότητα για όλη την χώρα, για όλους

τους Δήμους της χώρας. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  οι  προσπάθεια  για  την

τουριστική  προβολή  και  ανάδειξη  του  Δήμου  Σαρωνικού  βρίσκεται

ακόμα  στην  αρχή  και  σίγουρα  οι  προκλήσεις  είναι  μεγάλες  και

έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε. 

Θα  σταματήσω  εδώ σε  σχέση  με  την  τουριστική  προβολή  για

να  αναφέρω  μόνο  για  1,5  λεπτό  Δημήτρη,  κάτι  το  οποίο  θα

παρουσιάσουμε  αύριο  σε  άλλη  θεματική  ενότητα,  που  αφορά  όμως

και πάλι τις καλές πρακτικές. 

Είμαστε  ο  1 ο ς  Δήμος  στην  χώρα,  ο  Δήμος  Σαρωνικού,  όπου

έχουμε πλέον τον  διαγωνισμό σε εξέλιξη για  αντικατάσταση 16.500

λαμπτήρων  που  διαθέτει  ο  Δήμος  μας  με  λαμπτήρες  led και

μάλιστα  τηλεμετρικούς  και  με  εφαρμογή  smart city,  με  διαδικασία

αυτοχρηματοδότησης  και  εκχώρησης  ουσιαστικά  του  δικτύου  στον

ανάδοχο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Αυτό  όμως  θα  το  αναλύσουμε  αύριο.  Θεωρώ  όμως  ότι  είναι

μια  καλή  πρακτική  επίσης  που  γίνεται  όπως  και  άλλοι  Δήμοι

μπαίνουν  σε  αυτή  την  διαδικασία,  με  έναν  διαφορετικό  τρόπο  από

αυτόν  που  μέχρι  σήμερα  έχει  συνηθιστεί,  δηλαδή  της

δανειοδότησης. 

Δεν παίρνουμε δάνειο  και  μεταβιβάζουμε ουσιαστικά το 100%

του ρίσκου αυτού του εγχειρήματος στον ανάδοχο. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  Γιώργο  Σοφρώνη,  τον

συνάδελφο Δήμαρχο Σαρωνικού. 

Και  να  καλέσω  τώρα  στο  βήμα,  τον  Γιώργο  Μαρινάκη,  το

Πρόεδρο  της  ΕΔΕΥΑ.  Είναι  πάρα  πολύ  σημαντική,  όπως  έλεγα

νωρίτερα,  η  δουλειά  που  έχει  κάνει  η  ΕΔΕΥΑ  και  είναι  πολύ

σημαντική  στην  ανάπτυξη  των  Δήμων  μας  η  παρουσία  των  ΔΕΥΑ

και η ενδυνάμωση τους. 
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Αγαπητέ Δήμαρχε. 

Γ.  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ  Δημήτρη.  Αγαπητοί  συνάδελφοι,

κύριε  Πρόεδρε  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών,  αγαπητοί  Γενικοί

Γραμματείς, χαίρομαι καταρχήν που είστε νέοι άνθρωποι και θεωρώ

ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν. 

Εκείνο  που θέλω να  βοηθήσω για  να  κατανοήσουμε  είναι  την

χθεσινή  αναγγελία,  εξαγγελία  του  Υπουργού,  σχετικά  με  αυτό  το

μεγάλο  πρόγραμμα.  Και  επειδή  μιλάμε  και  άκουσα  συναδέλφους

που  μιλάνε  ότι  υστερούν  οι  μικροί  Δήμοι,  θα  έλεγα  ότι  αυτό  το

πρόγραμμα είναι  μεροληπτικό υπέρ των μικρών Δήμων. 

Γιατί;  Αυτό  καταρχήν  έχει  σχεδιαστεί  με  έναν  τρόπο  που

ξεκίνησε,  δεν  είναι  κακό να  το  πούμε Πρόεδρε,  μαζί  κουβεντιάσαμε

ποιο θέμα και  μετά  με  την κυρία Φωτεινάτου και  τον  κύριο  Κυρίτση

και  φυσικά  με  τον  Υπουργό  και  τους  Συμβούλους,  τον  κύριο

Σκουρλέτη. 

Τι  είδαμε;  Είδαμε  1 ον  ότι  τα  χρήματα  τα  οποία  έχουμε  από το

ΕΣΠΑ  δεν  φτάνουν  ούτε  για  τους  οικισμούς  Γ  τάξης,  οι  οποίοι

επισύρουν και τα πρόστιμα της χώρας μας. 

Δεν  είναι  δυνατόν  δηλαδή  να  μιλήσουμε  σε  αυτή  την

διαχειριστική  περίοδο,  αλλά  φοβάμαι  ούτε  για  την  επόμενη,  ότι  οι

μικροί  οικισμοί,  μπορούν  να  έχουν  οποιαδήποτε  ελπίδα

χρηματοδότησης  για  να  πάρουν  έργο  για  τα  θέματα  των  λυμάτων

και των υδροδοτήσεων τους. 

Επίσης  είχαμε  μια  αντικειμενική  δυσχέρεια.  Δυστυχώς,  το

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  δεν  ευθύνεται  εκείνο,  ούτε  και  η

Ελληνική  Πολιτεία,  δεν  μπορεί  να  δανειοδοτήσει  τις  ΔΕΥΑ  για  τα

έργα αυτά, ακριβώς γιατί το απαγορεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αυτό  μας  βγήκε  βέβαια  σε  καλό,  γιατί  τώρα  ήρθε  η  Ελληνική

Πολιτεία,  να μας  δώσει  στην ουσία δωρεάν χρήματα.  Έχει  γίνει  ένα

πρόγραμμα,  το  οποίο  ήταν  φαντάζομαι  και  ξέρω ότι  είναι  πρόταση

που  έκανε  ο  κύριος  Πρόεδρος,  ο  κύριος  Βαρλαμίτης,  να  είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
Αναπτυξιακά Δήμων

103



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017  - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

χρηματοδοτούμενο 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και  25% από

το Ταμείο Παρακαταθηκών. 

Έτσι  λοιπόν,  αντί  το  κράτος  να  δίνει  κάθε  χρόνο  ψίχουλα για

να  καλύπτει  αυτή  την  ανάγκη,  δημιουργεί  ένα  μεγάλο  και  δυναμικό

πακέτο  2 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 4 χρόνια.  Στην ουσία το

κράτος  πληρώνει  τα  τοκοχρεολύσια,  άρα  κάνει  επιμήκυνση  αυτού

του  χρέους  επί  πολλά  χρόνια,  επί  20  χρόνια  και  πλέον  και

μπορούμε  να  είμαστε  πραγματικά  αισιόδοξοι  ότι  οι  μικροί  οικισμοί

και  οι  μικροί  Δήμοι  θα  μπορούν  να  εντάξουν  εκείνα  τα

προγράμματα  που  ήταν  αδύνατον  να  χρηματοδοτηθούν  από  το

ΕΣΠΑ  ή  να  αυτοχρηματοδοτηθούν  από  τους  κατοίκους  αυτών  των

περιοχών  που  είναι  μειονεκτικές.  Αυτό  νομίζω  είναι  το  σκεπτικό

όλο. 

Εδώ  βέβαια  όμως,  αγαπητέ  κύριε  Γραμματέα,  θα  σας  πω  ότι

αν  δεν  αντιμετωπίσετε  με  γενναιότητα  το  θέμα  των  δημοσίων

συμβάσεων  και  αν  δεν  πούμε  στον  κύριο  Υπουργό  ότι  αφού  έκανε

205  τροποποιήσεις  του  νόμου.  Ας  κάνει  και  την  206 η  για  το  θέμα

τουλάχιστον ανάθεσης μελετών. 

Με τους χρόνους που τρέχουν τώρα οι  μελέτες,  θα σας πω τι

θα  συμβεί.  Είπε  ο  κύριος  Πρόεδρος  προηγουμένως  ότι  να  δούμε

πότε  θα  απορροφηθούν.  Δεν  είναι  έτσι.  Τα  χρήματα  θα

απορροφηθούν γιατί  στο πρόγραμμα είχαν κατατεθεί  προτάσεις  για

200.000.000  περίπου.  Από  αυτά  θα  ικανοποιηθούν  μόνο  τα

30.000.000. Άρα έχουμε ήδη ωριμότητα έργων 170.000.000. 

Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  και  θα  είναι  μια  αδικία  για  τους

μικρούς οικισμούς, να τα πάρουν τα χρήματα αυτά οι μεγάλοι Δήμοι

που  έχουν  οργανωμένες  ΔΕΥΑ  και  έχουν  ήδη  ώριμες  προτάσεις

για να δημοπρατήσουν. 

Αν  θέλετε  λοιπόν,  κύριε  Γενικέ  να  βοηθήσουμε  πραγματικά

την  ενδοχώρα  και  να  μην  νιώθει  παραμελημένη,  αυτό  το  θέμα

πρέπει να το αντιμετωπίσετε.  
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Όπως  επίσης  δεν  νοείται  ο  νόμος  αυτός  να  μην  μπορεί  να

εφαρμοστεί  στα  έργα  που  αφορούν  κατεξοχήν  τους  βιολογικούς

που  είναι  ποια;  Τα  έργα  μελέτη  –  κατασκευή,  όπως  λέγαμε  παλιά.

Δηλαδή τώρα το λέμε αξιολόγηση μελέτης. 

Δεν  μπορεί,  αυτή  η  επιτροπή,  δεν  έχει  ακόμα  συσταθεί.  Δεν

φταίει  κανείς  σε  αυτό  ούτε  ευθύνη  της  Αυτοδιοίκησης  είναι  νομίζω

και  κανενός  άλλου.  Ευθύνεται  ο  Υπουργός  ο  οποίος  δεν  έχει

προβλέψει  να  συστήσει  αυτή  την  επιτροπή,  που  είναι  απαραίτητη

για  να  τρέξουν.  Έργα  λοιπόν  ενταγμένα,  έχουμε  μη  εκτέλεση,  μη

απορρόφηση. 

Και  νομίζω  ότι  αυτή  την  αγωνία  την  έχει  και  ο  κύριος

Χαρίτσης,  γιατί  πρόσφατα  είχαμε  μια  συνάντηση  και  είναι

εξομολογημένη  πλέον  αμαρτία.  Αλλά  δεν  πρέπει  απλώς  να  το

περιγράφουμε.  Πρέπει  και  η  ΚΕΔΕ να  τρέξει,  Δημήτρη  μου,  και  να

απαιτήσει  αυτή  την  υπογραφή και  να  βοηθήσει  στην  τροποποίηση,

όσον αφορά στην ανάθεση μελετών. 

2  χρόνια  θέλει  το  σύστημα  όπως  είναι  αυτή  τη  στιγμή

αποτυπωμένο. Μπορεί και περισσότερο. Αυτό κάνει  πικρά πείρα. 

Θέλω να πω επίσης για την διαλειτουργικότητα.  Κύριε  Ράλλη,

νομίζω  ότι  η  δουλειά,  αν  αυτό  το  Συνέδριο  ήταν  σημαντικό,  μόνο

αυτός  ο  κόμβος  της  διαλειτουργικότητας  που  είχε  ετοιμάσει  η

ΚΕΔΕ, είναι όλα τα λεφτά για όλους τους Δήμους. 

Αυτή  πραγματικά  είναι  μια,  αν  θέλετε  άμεση  και  έμμεση

χρηματοδότηση  των  Δήμων.  Με  καλύτερες  υπηρεσίες  και

εξοικονόμηση κόστους. Για να μη σας πω δε ότι  υπάρχει και εισροή

εσόδων στους Δήμους. 

Θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα.  Με  το  θέμα  ότι  πήραμε  την

δυνατότητα  με  το  νέο  πολυνομοσχέδιο  να  πάρουμε  τα  Ε9  και  τα

Κτηματολόγια  από  τις  μεγάλες  ξενοδοχειακές  μονάδες  των

τουριστικών  Δήμων,  έχουμε  εκατομμύρια  έσοδα  που  έχουν

εισρεύσει ήδη. 
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Έχω  χθεσινή  αποτίμηση  από  την  Οικονομική  μου  Υπηρεσία.

Άμεσα  εισέπραξα  1,900  κάτι  και  έχουμε  ρυθμίσει  ακόμα  περίπου

2.500.000.  Αυτό  μιλάμε  ότι  είναι  χρήματα  που  μέχρι  τώρα  τα

χάναμε. 

Αλλά  δεν  καταλαβαίνω,  γιατί  δεν  βάζει  την  υπογραφή  ο

κύριος Πιτσιλής στα θέματα τουλάχιστον του Κτηματολογίου και του

Ε9, που ήδη έχουμε το  δικαίωμα με το πολυνομοσχέδιο,  ελπίζω να

το  ξέρετε  αυτό,  να  κάναμε  μια  απλή  αίτηση  και  ατελώς,  εντός  30

ημερών να τα έχουμε. 

Γιατί  λοιπόν  να  μην  έχουμε  την  δυνατότητα  του  κόμβου;

Όπως  έχουμε  τον  κόμβο  με  την  ΔΕΗ  και  διορθώνουμε  αυτομάτως

τα τετραγωνικά όσοι Δήμοι έχουν πιστοποιηθεί.  

Και  αυτό  ξέρετε  πόσο  ωφέλιμο  ήταν  για  εμάς;  Αντί  να  λέμε,

μετά  από  18  μήνες  να  έρθει  η  ΔΕΗ  να  διορθώσει  τους

λογαριασμούς,  το  επόμενο  δευτερόλεπτο  τα  διορθώνουμε  πλέον

από  την  Οικονομική  μας  Υπηρεσία.  Αυτό  είναι  πάρα  πολύ

σημαντικό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:   Με την ΔΕΔΗΕ, συγνώμη με την ΔΕΔΗΕ. 

Το  3ο και  τελευταίο,  αγαπητέ  Δημήτρη,  το  Πράσινο  Ταμείο.

Νομίζω ότι βάζουμε το θέμα χαμηλά στον πήχη, πολύ χαμηλά. 

Είναι  παράνομη  κατακράτηση  χρημάτων  που  είναι

εξειδικευμένα  για  αλλότριους  σκοπούς.  Έχει  μαλλιάσει  η  γλώσσα

μου να το λέω. Αυτή είναι μια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ. Αντί  να είμαστε

επαίτες  χρημάτων  που  είναι  για  το  ισοζύγιο  γης,  δεν  είναι  για

κανέναν  άλλο  λόγο,  προκύπτουν  μέσα  από  τα  αυθαίρετα  και  είναι

για το ισοζύγιο γης, για την εξαγορά των αντίστοιχων χώρων. 

Αυτό  λοιπόν  είναι  θέμα  και  νομικό  και  πολιτικό.  Και  μέχρι  να

φτάσουμε  εκεί,  ήδη  υπάρχει  μια  εξαιρετική  πρόταση  του  Προέδρου

του Ταμείου  Παρακαταθηκών που λέει,  δανειστείτε  από εμένα αυτά

τα λεφτά,  με το επιτόκιο που έχουμε κατάθεση και  σας δίνω εγώ να

φτιάξετε  μια  δεξαμενή  300.000.000,  να  κάνετε  έργα  στους  Δήμους
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και  να  βοηθήσετε  να  μη  μας  παίρνουν  τις  πλατείες  να  τις  κάνουν

πολυκατοικίες,  με  τον  νέο  αυτό  νόμο  τον  τραγικό,  που  δεν

χρειάζεται  πλέον  ούτε  καν  δικαστική  απόφαση  για  να

αποχαρακτηριστεί  ένας κοινόχρηστος χώρος. 

Και  παράλληλα  να  δούμε  και  να  τρέξουμε  την  μεγάλη  μας

διεκδίκηση. Αυτά τα χρήματα είναι  για το ισοζύγιο και είναι  χρήματα

δικά  μας.  Αλλά  το  βάζουμε  σε  λάθος  βάση  και  με  λάθος  τρόπο

διεκδίκησης. 

Συγνώμη αν σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  Πρόεδρο  της  ΕΔΕΥΑ  και

Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον Γιώργο Μαρινάκη. 

Νομίζω πως Γενικέ μου, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτά; 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Η  διαδικασία  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  απαντήσει  ο

Γενικός  σε  δυο  επισημάνσεις  του  Πρόεδρου  της  ΕΔΕΥΑ.  Έχουν

δώσει  ήδη  χαρτιά  παρεμβάσεων  2  συνάδελφοι,  ο  Δήμαρχος

Καισαριανής,  εσείς,  και  ο  Αντιδήμαρχος  Διδυμοτείχου  και  από  εκεί

και πέρα ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η διαδικασία. 

Ναι,  Δήμαρχε,  αν  θέλετε  να  έρθετε  και  να  απαντήσετε

συνολικά. Ελάτε.  Η νύχτα είναι μεγάλη. 

Λοιπόν,  είναι  ο  κύριος  Ηλίας  Σταμέλος,  ο  Δήμαρχος

Καισαριανής, ο οποίος έχει  ζητήσει το λόγο. 

Και  θα  συνεχίσουμε  από  εκεί  και  πέρα,  οι  Γενικοί  είναι  νέα

παιδιά, αντέχουν. 

Η.  ΣΤΑΜΕΛΟΣ:   Αντέχουν  και  οι  μεγάλοι,  μη  νομίζετε.  Είμαστε

εκπαιδευμένοι εξάλλου εμείς οι μεγάλοι τόσα χρόνια. 

Είναι  γεγονός  ότι  σε  μια  συζήτηση  που  πιάστηκαν  όλα  τα

ζητήματα,  αναπτύχθηκαν  τα  πάντα,  ο  καθένας  επικεντρώνει  σε

αυτό που τον απασχολεί.  

Επιτρέψτε  μου  2-3  πλευρές  να  πιάσω  και  το  προχωρημένο

της ώρας. Σε σχέση με τα προγράμματα των ΕΣΠΑ και  όλα αυτά τα

οποία  ακούστηκαν,  η  αγωνία  που  εκφράστηκε  από  πολλούς
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Δήμους,  είτε  ορεινούς  είτε  νησιωτικούς,  για  τα  προβλήματα,  αν

θέλετε  ακόμα  και  τα  προβλήματα  αυτά  που  βγήκαν  τώρα,  ότι

οικισμοί ολόκληροι δεν μπορούν να έχουν αποχέτευση ή ύδρευση. 

Και  λίγο πολύ παρουσιάστηκε και  σε  άλλες  συζητήσεις  και  σε

άλλες  συζητήσεις  εδώ στο συνέδριο,  ότι  τα  κοινοτικά  προγράμματα

και  το  ΕΣΠΑ,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  γενικότερα  με  τα  προγράμματα

της, θα λύσει όλα τα προβλήματα. 

Νομίζω ότι  πρέπει  να ξεκαθαρίσουμε εμείς  οι  Δήμαρχοι,  ότι  η

διαμόρφωση  των  όρων  και  των  υποδομών,  των  προτεραιοτήτων

που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την κάνει  για τον λαό. 

Μάλιστα,  οι  προτεραιότητες,  οι  οποίες  καθορίζονται  στο

επίπεδο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  αποτέλεσμα  και  οξύτατων

ανταγωνισμών για ποια μονοπώλια,  σε ποια κατεύθυνση,  τι  πακέτα

θα  πάρουν  και  τα  οποία  αλλάζουν  και  κατά  διαστήματα.  Παίρνουν

άλλα προτεραιότητα και άλλα δεν παίρνουν. 

Το  λέω  αυτό  γιατί  ισόρροπη  ανάπτυξη  με  βάση  τις  ανάγκες,

όπως αυτές  εκφράστηκαν από τους Δημάρχους και  των νησιωτικών

και  των ορεινών αλλά και  των αστικών Δήμων. Γιατί  ενιαίο   είναι  το

πρόβλημα,  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  όσο  κυριαρχεί  η  οικονομία  της

αγοράς  όπως  την  αναπτύξατε.  Γιατί  κριτήριο  τους  είναι  το  κίνητρο

του κέρδους.  Και  δεν  θα πάει  κανείς  στο  Παρανέστη,  να  επενδύσει

εάν δεν κερδίσει τα ανάλογα. 

Άρα  λοιπόν,  οι  κατευθύνσεις  αυτές,  αυτό  πρέπει  να  το

καταλάβουμε  εμείς  πρώτα  από  όλα,  ότι  εκείνο  που  καθορίζει,  το

κίνητρο  που  καθορίζει  είναι  το  κέδρος,  και  ως  εκ  τούτου  οι  Δήμοι

δεν μπορούν να είναι,  να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Κριτήριο  τους  είναι  να  συμβάλλουν  σε  αυτή  την  κατεύθυνση,

γιατί  άκουσα  ότι  εντάξει,  έχει  την  ακριβότερη  σουίτα,  αλλά  πρέπει

να πούμε εδώ ότι  οι  εργαζόμενοι  στο αντίστοιχο ξενοδοχείο  είναι  οι

φτηνότεροι  ή  απλήρωτοι  εργαζόμενοι  που  υπάρχουν  και

τουλάχιστον οι  δημότες  της Καισαριανής,  βολεύτηκαν φέτος  πολλοί

περισσότεροι  με  το  να  πηγαίνουν  με  το  λεωφορείο  που  έβαζε  ο
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Δήμος,  να  κάνουν  τα  μπάνια  τους  γιατί  δεν  είχαν  την  δυνατότητα

για διακοπές. 

Άρα  το  επιχειρείν  που  είπε  ο  κύριος  Πατούλης  είναι  σαν

δρόμο  ανάπτυξη,  είναι  ένας  δρόμος  που   θα  πολλαπλασιάζει  τα

προβλήματα  και  στα  Συνέδρια  αυτά  θα  ξανασυζητούμε  τα  ίδια

προβλήματα. 

Και  το  λέω  αυτό  γιατί  το  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

είναι  και  αυστηρό.  Το  είπαν  αρκετοί  ομιλητές,  έχει  δεσμευτικό

χαρακτήρα.  Είναι  υποχρεωτική  η  εφαρμογή  του.  Νομίζω  εδώ

ειπώθηκε  με  πολλές  πλευρές.  Και  ο  εποπτικός  ρόλος  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται  πιο σφιχτός κάθε μέρα.  Το λέω για να

μην έχουμε αυταπάτες το τι και πώς θα προχωρήσουμε. 

Ταυτόχρονα  όμως,  κοιτάξτε,  να  έρθω σε  ένα  δεύτερο  ζήτημα

που  έχει  να  κάνει,  δένεται  με  όλα  αυτά,  άλλα  που  έχει  να  κάνει  με

τα  δικά  μας.  Λίγο-πολύ  οι  Δήμαρχοι  αισθανόμαστε  και  υπόλογοι

εάν δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τα οικονομικά της Τοπικής

Διοίκησης.  Να  έχουμε  έτοιμα  προγράμματα  όσοι  δεν  έχουμε,  να

έχουμε  έτοιμες  μελέτες,  που  στοιχίζουν  δεκάδες  χιλιάδες  ευρώ και

δεν  υπάρχουν,  χρήματα  στους  Δήμους.  Αισθανόμαστε  και  λίγο

υπόλογοι. 

Γιατί  δεν  είμαστε  έτοιμοι  σε  σχέση  με  τα  προγράμματα  που

προτείνονται.  Ή μια άλλη πλευρά. Μιλάμε για την ανακύκλωση στην

πηγή,  όλη  αυτή  την  διαδικασία.  Να  μας  απαντήσει  το  Υπουργείο,

θα σας το πω με το δικό μας παράδειγμα. 

Εμείς  αξιολογηθήκαμε,  βάλαμε  τις  Υπηρεσίες,  δουλέψανε,

φτιάξαμε  ένα  σχέδιο  ολοκληρωμένο,  αξιολογηθήκαμε  σαν  61 ος

Δήμος. 

Μετά  από  λίγο  διάστημα,  άλλαξαν  οι  προτεραιότητες  και  λέει

ότι  θα  πάει,  όχι  με  βάση  την  αξιολόγηση αλλά με  βάση τον  αριθμό

πρωτοκόλλου που κατατέθηκαν οι αιτήσεις. 

Και  ως  δια  μαγείας,  δεν  έφτασαν  φυσικά  για  όλους,  γιατί  τα

ΕΣΠΑ…  Και  έρχεται  το  επόμενο  στάδιο  1 ου  έτους  και  λέει:  Εσείς
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που δεν θα μπορέσετε  να αναπτύξετε  όλη αυτή την δραστηριότητα,

θα  πληρώνετε  πρόστιμο  100  €  τον  τόνο  για  την  χωματερή.  Ή

σταδιακά αυτό λέει  θα γίνει,  δεν θα γίνει  με την μια. 

Ναι,  ποιος  θα  το  πληρώνει;  Θα το  πληρώνει  ο  άνεργος,  γιατί

εκεί  θα  μεταφερθεί.  Ποιος  θα  το  πληρώσει;  Εγώ  από  την  τσέπη

μου,  ο  εκάστοτε  Δήμαρχος;  Ο  άνεργος,  αυτός  που  έρχεται  στο

Κοινωνικό  Συσσίτιο,  από  αυτόν  θα  ζητάμε,  αυτός  που  παίρνει  500

και 600 €. Αυτός θα το πληρώσει, αυτός θα κληθεί να το πληρώσει.

Αυτή  είναι  πολιτική λοιπόν που προχωράει,  που ναι  μεν  είναι

μεγάλα τα λόγια αυτά που πλασάρονται  εδώ. Ακούσαμε και από την

κυβέρνηση  και  από  την  αντιπολίτευση,  αλλά  που  αν  κανείς  δει  την

ουσία  του  ζητήματος,  πού  την  εντάξανε,  σε  τι  πλαίσιο,  για  αυτό

άρχισα  έτσι,  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  τους  κανόνες,  σε  ποια

πολιτική  το  εντάξανε,  καταλαβαίνουμε  ότι  το  επόμενο  διάστημα  θα

ξανασυζητάμε  για  τα  ίδια  προβλήματα.  Οι  κάτοικοι,  τους  οποίους

αυτούς  εκπροσωπούμε,  αυτούς  υπηρετούμε,  θα  έχουν  τα  ίδια

προβλήματα, θα οξύνονται και ξανά θα είμαστε εδώ. 

Βεβαίως  θα  κάνουμε  προσπάθειες,  βεβαίως  θα  έχουμε

καινοτόμα  στοιχεία.  Όλα  τα  έχουμε.  Αλλά  το  κύριο  θα  είναι  τα

προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν στην …

Από  την  σκοπιά  την  δικιά  μας  λοιπόν  λέμε  ότι  δεν  φτάνει  να

συζητάμε  μέσα  σε  αυτά  τα  πλαίσια  ή  να  κάνουμε  προτάσεις   που

είναι  απαραίτητα,  και  ο  τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός.  Η

τεχνολογία  μάλιστα  δίνει  την  δυνατότητα  για  να  λύσει  πολλά

ζητήματα, δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει. 

Αλλά  κυρίως  πρέπει  να  συζητήσουμε  με  ποιο  τρόπο  θα

διεκδικήσουμε.  Και  η  διεκδίκηση  θα  είναι  αποτέλεσμα  και  των

στόχων  που  θα  βάλεις  αλλά  και  της  δυναμικής  που  θα  αναπτύξεις

και σύγκρουσης. 

Γιατί  όπως  συγκρούονται  τα  συμφέροντα  και  εμείς  όταν

θέλουμε  να  συγκρουστούμε  για  να  παράξουμε  αυτά  που  είναι
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αναγκαία  για  τον  λαό  που  εκπροσωπούμε,  θα  πρέπει  να

συγκρουστούμε και να συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές. 

Και  τέλος,  για  να  μην  τρώω  την  ώρα,  γιατί  τους  άκουγα

κουραστικούς,  θα  σου  πω  το  εξής  Δήμαρχε.  Συναντηθήκατε,  είδα

στην  εικόνα,  με  τον  Πρέσβη  του  Ισραήλ  και  του  αρέσει  η  ελληνική

μουσική.  Δεν  ξέρω αν  σας  μίλησε  για  την  μουσική  των  πολυβόλων

που θερίζουν τους Παλαιστίνιους. 

Γιατί  εγώ,  όταν  συναντήθηκα  με  τον  Πρέσβη  της  Παλαιστίνης

για  αυτά  μου  μίλησε.  Για  τα  δικαιώματα  των  παιδιών  που  δεν

υπάρχουν,  για  τα  σπίτια  που  γκρεμίζονται,  για  τα  παιδιά  που

δολοφονούνται.  

Δεν  ξέρω  αν  συναντηθήκατε,  όταν  συναντηθήκατε  με  τον

Πρέσβη των Αμερικάνων,  σου είπε για  τις  δολοφονίες  που γίνονται

στην  Μέση  Ανατολή  και  για  τις  εκατοντάδες  χιλιάδες  των

προσφύγων  που  έρχονται  στα  νησιά,  σαν  αποτέλεσμα  αυτής  της

παρέμβασης. Ή αυτούς που πνίγονται ή τα παιδιά που… 

Για αυτό, εμείς κριτικά. Και να ξέρετε όταν εμείς σαν Δημοτικό

Συμβούλιο  ομόφωνα  στην  Καισαριανή  είπαμε,  ένα  ψήφισμα

διαμαρτυρίας  εκφράσαμε  για  τον  Ομπάμα,  έπεσε  όλο  το  σύστημα

το μιντιακό να μας λοιδορήσει.  Όχι  ότι  μας δημιούργησε και  κανένα

πρόβλημα, μη νομίζετε. 

Αλλά  να  καταλαβαίνουμε  με  ποιους  συναντιόμαστε,  τι

υπηρετούνε  και  τι  μηνύματα  εμείς  δίνουμε  και   πρέπει  να  δίνουμε

σαν  Δήμαρχοι.  Αυτή  την  σημασία  έχουν  και  οι  συναντήσεις.  Δεν

ξέρω  αν  συζητήσατε  τίποτα  άλλο,  ούτε  με  ενδιαφέρει,  αν  θέλετε,

ιδιαίτερα. Αλλά ήθελα να το σχολιάσω από αυτή την σκοπιά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Καισαριανής. 

Τελευταίος  ομιλητής  και  τώρα  δεν  μπαίνω  στον  κόπο  να

απαντήσω.  Θα  τα  πούμε  κατ΄  ιδίαν  Δήμαρχε,  τι  μου  είπε  και  τι

προσδοκούμε από τις συναντήσεις αυτές. 
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Ο  Αντιδήμαρχος  του  Δήμου  Διδυμοτείχου,  τελευταίος

ομιλητής.  Μετά  απαντήσεις  αν  υπάρχουν  από  τους  Γενικούς

Γραμματείς και κλείνουμε την ενότητα αυτή. 

Ι.  ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ:   Δεν  θα  καταχραστώ  από  τον  πολύτιμο  χρόνο,

έχει περάσει ήδη και η ώρα. 

Αγαπητό  Προεδρείο,  αξιότιμοι  Γενικοί  Γραμματείς,

συναδέλφισσες και συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί. 

Θα  ξεκινήσω  λίγο  από  την  απλή  αναλογική  που  τέθηκε

προηγουμένως από τον κύριο Δαμουλάκη, από ό,τι θυμάμαι. 

Η  απλή  αναλογική  κύριε  Πρόεδρε  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων,  γιατί  πήρατε και  εσείς τον λόγο, είναι

μια  πάρα  πολύ  ωραία  ιδέα  και  την  επικροτώ,  θαυμάσια  θα  έλεγα.

Θαυμασιότατη. 

Αρκεί  όμως  να  μπορεί  να  υπάρχουν  κάποιες  ασφαλιστικές

δικλείδες εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Εγώ  λέω  ότι  στο  Δήμο  μου  κατά  80%  οι  αποφάσεις  είναι

ομόφωνες.  Αυτό  το  20%  όμως  που  δεν  είναι  ομόφωνες,  μήπως

αφορούν  κρίσιμα  αναπτυξιακά  ζητήματα  και  δεν  τα  ψηφίζει  η

μειοψηφία γιατί  θα προβληθεί αυτό με αυτό το έργο ο Δήμαρχος; 

Τέτοιες  νοοτροπίες  και  προκαταλήψεις  πρέπει  να

ξεπεράσουμε  και  μετά  να  προχωρήσουμε  στα  επόμενα  βήματα

υλοποίησης της απλής αναλογικής. 

Εγώ  επειδή  σας  εκτιμώ  βαθύτατα  κύριε  Πρόεδρε,  ειπώθηκε

κάτι  χτες  στο  Συνέδριο,  ότι  όποιος  θέλει  να  γίνει  Βουλευτής,  να

περνάει  από  Δήμαρχος.  Εγώ  θα  το  παρέφραζα  και  θα  έλεγα,

όποιος θέλει  να γίνει  Βουλευτής,  ας περνάει  και  από Πρόεδρος του

Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  εύχομαι,  είτε  με  τις

επόμενες  εθνικές  εκλογές  είτε  με  τις  μεθεπόμενες  που  θα  ισχύει  η

απλή αναλογική, να βάλετε υποψήφιος και να εκλεγείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Είναι και η Περιφέρεια του εδώ πέρα, ξέρετε.  
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Ι.  ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ:   Λοιπόν,  σε  ό,τι  αφορά  επιγραμματική  την

γραφειοκρατία  που  αντιμετωπίζουμε  και  ειπώθηκε.  Ένα  απλό

παράδειγμα θα πω. 

Χρήματα  του  Δήμου.  Χρόνια  τώρα  εμείς  επενδύουμε  ως

οφείλουμε  σε  αναπτυξιακές  δράσεις.  Αναπτυξιακές  δράσεις  κύριε

Δήμαρχε,  κύριοι  Γενικοί  Γραμματείς  είναι  ο  τουρισμός,  είναι  ο

πολιτισμός, είναι οι αρχαιότητες. 

Ο  Δήμος  Διδυμοτείχου  τώρα,  χρόνια,  υποκαθιστά  οικονομικά

το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάθε χρόνο σχεδόν, δίνουμε 60.000, έως

100.000  €  για  ανασκαφές.  Ανασκαφές  οι  οποίες  δυστυχώς  δεν

προχωράνε τα τελευταία 2 χρόνια. 

Γιατί;  Άκουσον-άκουσον,  για  να  γίνει  μια  προγραμματική

σύμβαση  με  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  τι  συμβαίνει;  Έρχεται  το

σχέδιο,  εγκρίνεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τον

προϋπολογισμό  του  Δήμου,  εγκρίνεται  από  την  Αποκεντρωμένη

Διοίκηση,  πάει  στην  Περιφέρεια  ως  γενικός  δερβέναγας,  περνάει

από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  ξαναεγκρίνεται  η  απόφαση  του

Περιφερειακού  Συμβουλίου  από  την  Αποκεντρωμένη,  πάει  στο

Υπουργείο  Πολιτισμού και  πάει  και  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  αν

πρόκειται να προστεθούν άτομα, εργάτες για τις ανασκαφές. 

Αυτά  στην  Ελλάδα  του  2017  και  μιλάμε  και  για  την  ψηφιακή,

κύριε Γενικέ Γραμματέα πολιτική. 

Ποια  είναι  η  πολιτική;  Έτσι  θα  γίνουν  ανασκαφές;  Πρέπει  να

περάσουν  5  χρόνια  για  να  εκταμιεύσουν  τα  χρήματα  τους  οι

άνθρωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Δώρο  άδωρο  λοιπόν.  Ένα  απλό  πράγμα,  κύριοι  της  ΚΕΔΕ.

Προγραμματική  σύμβαση  Δήμου,  με  δικά  του  λεφτά,  με  το

Υπουργείο  Πολιτισμού  ή  κάποιο  άλλο  Υπουργείο  και  φορέα,

απευθείας εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη και εκταμιεύονται. 

Και  ακούστε το παράδοξο.  Φέτος λοιπόν,  και  υπάρχουν πάρα

πολλά,  για  να  μην πω και  κατηγορηθώ ότι  κάποιοι  συνάδελφοι  μας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
Αναπτυξιακά Δήμων

113



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017  - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

έξω  αυτές  τις  μέρες,  λένε  «καθένας  σηκώνεται  και  λέει  τον  πόνο

του και τον καημό του». 

Όχι,  σε  αυτό  το  βήμα,  το  οποίο  εγώ  θεωρώ  ιερό  βήμα,

καθένας που ανεβαίνει  εδώ λέει  τα προβλήματα του, καταθέτει  τους

προβληματισμούς  και  τις  προτάσεις   του  που  οφείλει  με  σεβασμό

το  Δ.Σ.  της  ΚΕΔΕ  και  οι  αρμόδιες  επιτροπές  να  εξετάζουν,  να

κωδικοποιούν και να προχωράνε παραπέρα στα Υπουργεία. 

Εγώ λοιπόν,  θα πω το εξής οξύμωρο. Φέτος κάναμε αυτή όλη

την  διαδικασία,  πήγε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  η  απόφαση  του

Δημοτικού  μας  Συμβουλίου,  περνάει  από  το  Περιφερειακό

Συμβούλιο,  είχε  εγκριθεί  από  την  Αποκεντρωμένη  του  Έβρου  αλλά

η  Αποκεντρωμένη  της  Ροδόπης  λέει,  όχι,  δεν  υπάρχει  νομιμότητα.

Δεν  είναι  καλά  συνταγμένος  ο  προϋπολογισμός  της  Εφορίας

Αρχαιοτήτων.  Η  μια  Αποκεντρωμένη  το  ενέκρινε,  η  άλλη

Αποκεντρωμένη  το  απέρριψε.  Άκουσον  –  άκουσον,  να  κάνουμε  τον

σταυρό μας για όσους είμαστε θρησκευόμενοι.  

Προχωρώ  για  να  μην  καθυστερώ.  Ορεινοί  και  νησιωτικοί

Δήμοι.  Τα  ανέπτυξε  πάρα  πολύ  καλά  τόσο  τα  ζητήματα  όσο  και

τους προβληματισμούς της η Δήμαρχος του Παρανεστίου. 

Όμως  κύριοι  της  ΚΕΔΕ  πρέπει  να  προσέξετε  πολύ  καλά  και

τους  Δήμους  που  είναι  κάτω  από  20.000,  γιατί  και  αυτοί  αν  δεν

τους  προσέξουμε,  θα  καταντήσουν  να  είναι  και  αυτοί,  όχι  μεσαίοι,

αλλά  μικροί  Δήμοι.  Μικροί  Δήμοι.  Εξαιτίας  της  πληθυσμιακής

μείωσης.  Εξαιτίας  του  ότι  δεν  τους  προσέχουμε.  Εξαιτίας  του  ότι

δεν  υπάρχει  προσωπικό.  Εξαιτίας  του  ότι  δεν  μπορούν  σε

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Δεν  είναι  λοιπόν  μόνο  οι  μικροί  και  νησιωτικοί  και  ορεινοί

Δήμοι,  που  πρωτίστως  πρέπει  να  είναι  αυτοί,  αλλά  δευτερευόντως

πρέπει  να  είναι  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  μικροί  Δήμοι,  κάτω  των

20.000 κατοίκων. 

Αντιμετωπίζουμε  σοβαρά  προβλήματα  σε  εντάξεις

χρηματοδοτικών  εργαλείων  ΕΣΠΑ.  Δεν  μπορούμε  να
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συναγωνιστούμε,  κύριε  Γενικέ  Γραμματέα  κάποιους  Δήμους  που

έχουν  16  και  20  υπαλλήλους  στο  τμήμα  Προγραμματισμού  και

Ανάπτυξης.  Κι  εγώ  έχω  έναν  πληροφορικάριο  με  παράλληλη

άσκηση  καθηκόντων  και  ένα  Προϊστάμενο  που  είναι  και  στην

μισθοδοσία. 

Πώς θα συναγωνιστώ εγώ με  το  Δήμο Αλεξανδρούπολης που

έχει 40 άτομα; Είναι δυνατόν;

Θα  προτείνω  λοιπόν  κύριε  Γενικέ  Γραμματέα  και  στην  ΚΕΔΕ,

να  υπάρχει  ένα  ποσοστό  ή  ένα  ποσό  τέλος  πάντων,  το  οποίο  να

διατίθεται  ένα  για  τους  μικρούς  ορεινούς  και  νησιωτικούς  Δήμους

και ένα άλλο για Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων. 

Γιατί  δεν  μπορούμε  να  τρέξουμε  σαν  τα  άτια  που  είναι  οι

Δήμοι άνω των 20.000. Δυστυχώς βγαίνουμε πάντα τελευταίοι.  

Προσλήψεις.  Και  λέω  για  τις  προσλήψεις  γιατί  είναι

συνυφασμένες  με  όλα  αυτά  και  όλο  αυτό  το  πακέτο  και

απευθύνομαι  στην ΚΕΔΕ. Κάντε,  δεν  ξέρω αν έχετε  κάνει  Δήμαρχε,

μια απλή αναλογία. 

Ένας Δήμος των 50.000 κατοίκων είμαι  σίγουρος ότι  έχει  500

υπαλλήλους.  Η  αναλογία  ξέρετε  ποια  είναι;  Ανά  100  κατοίκους  1

υπάλληλος.  Ο  Δήμος  Διδυμοτείχου  φερ’  ειπείν  και  φαντάζομαι  και

άλλοι  Δήμοι,  ίσως  είναι  και  σε  χειρότερη  μοίρα,  με  20.000

κατοίκους, έχει  σχεδόν 100. 

Η  αναλογία  ξέρετε  ποια  είναι;  Ανά  200  κατοίκους  1

υπάλληλος.  Και  αν  πάω και  στα 8μηνα,  η  κατάσταση γίνεται  ακόμα

χειρότερη δυστυχώς, εις βάρος των μικρών Δήμων. 

Θα  κάνετε  λοιπόν  και  σας  προκαλώ,  να  το  σημειώσετε  αυτό,

σας  προκαλώ  να  κάνετε  μια  τέτοια  μελέτη  τι  αναλογία  είναι

κατοίκων  ανά  υπάλληλο,  για  όλους  τους  Δήμους  και  μετά  να

προχωρήσει  η  κυβέρνηση  στις  νόμιμες  προσλήψεις  για  τους

Δήμους. Μετά να γίνουν αυτά. 
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Σε ό,τι  αφορά τα  αντιπλημμυρικά.  Είναι  κάτι  που μας  πονάει,

γιατί  ειπώθηκε  για  πακτωλό  χρημάτων,  κύριε  Γενικέ,  σε

αντιπλημμυρικά. 

Να  δούμε  όμως  τι  συμβαίνει  με  τα  αντιπλημμυρικά.  Το

γνωρίζουμε  όλοι.  Ποιος  είναι  υπεύθυνος;  Πρόσφατα  στην  Μάνδρα:

όχι  εγώ, εσύ,  όχι  εγώ, μια καυτή πατάτα.  Έλεος πια.  Η Περιφέρεια;

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων, πώς λέγεται; Ο Δήμος; 

Εγώ  θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα.  Κύριε  Δήμαρχε,  είσαι  και

Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με ποτάμια. Έχετε ένα ποτάμι έτσι; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Ι.  ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ:   3  ποτάμια;  Είστε  με  περισσότερα  από  εμάς.

Εμείς  έχουμε  2  δυστυχώς.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις  τα  ποτάμια  δεν

είναι  ευλογία  αλλά  είναι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα  για  να  μην  πω  την

λέξη  κατάρα.  Είναι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα  και  μάλιστα  πάρα  πολύ

επικίνδυνο. 

Μπορεί  εμείς  να  μην  έχουμε  νεκρούς  και  οφείλουμε  σεβασμό

σε  αυτά  τα  πρόσωπα,  εμείς  έχουμε  καταστροφές  ζωικού  και

φυσικού κεφαλαίου σχεδόν κάθε χρόνο. 

Εμείς  λοιπόν,  ποιοι  είναι  οι  υπεύθυνοι;  Είναι  η  Περιφέρεια

στα  40  χλμ.,  που  έρχεται  από  την  Βουλγαρία  ή  από  την  Τουρκία;

Τελειώνω κύριε Δήμαρχε. Στα 40 χλμ. είναι  υπεύθυνη η Περιφέρεια;

Στα  40  χλμ.  είναι  η  Περιφέρεια.  Στο  1  χλμ.  που  περνάει  μέσα  από

την πόλη είναι  ο Δήμος. Ποιος θα φταίει  λοιπόν όταν πλημμυρίσει  η

πόλη του Διδυμοτείχου; Το 1 χλμ. ή τα 40; Ποιος θα πάει μέσα;

Θα  πρέπει  λοιπόν  να  ξεκαθαριστούν  οι  αντιπλημμυρικές

αυτές  θωρακίσεις  και  να  αναλάβει  ο  καθένας  τις  ευθύνες  του  κύριε

Γενικέ  Γραμματέα.  Να χρηματοδοτηθεί  η  Περιφέρεια  για  το  κομμάτι

που της  αναλογεί  και  ο  Δήμος για  το κομμάτι  που του αναλογεί  και

να  μην βγάζει  κανένας  την  ουρά του  από έξω και  να  μην φτάνουμε

σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. 

Επίσης, είπα κάτι  προηγουμένως κύριε  Γενικέ Γραμματέα,  για

το  Υπουργείο  Πολιτισμού.  Να  δείτε  πώς  μπορεί  να  συνεργαστεί  το
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Υπουργείο  Πολιτισμού  με  τέτοια  αναπτυξιακά  προγράμματα,  γιατί

δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποτελεί  τροχοπέδη. 

Ένα  παράδειγμα  θα  σας  πω.  Είχαμε  ένα  Interreg με  την

Βουλγαρία,  1,200.  800.000  εμείς,  400.000  η  Βουλγαρία.  Οι

Βούλγαροι  το  αξιοποιήσανε  όλο,  εμείς  μείναμε  στις  300.000.  Γιατί;

Γιατί  βγήκαν  κάτι  μαρμάρινες  πλάκες  και  το  Υπουργείο  Πολιτισμού

λέει  στοπ.  Πάνε  λοιπόν  οι  500.000.  Πήγανε  στην  τσέπη  του  τάδε

Interreg. 

Πρέπει  λοιπόν  να  δούμε  πώς  μπορεί  να  βοηθήσει  πιο

αποτελεσματικά  και  γρήγορα  το  Υπουργείο  και  να  μην  κρύβεται

πίσω από το ΚΑΣ. 

Επίσης,  θα  μπορούσε  να  βγει  ένας  οδηγός,  κλείνω,  2

προτάσεις   μόνο.  Ένας  οδηγός  ένταξης  σε  προγράμματα  ΕΣΠΑ.

Τουλάχιστον  να  είναι  ένας  τυφλοσούρτης  για  κάποιους  μικρούς

Δήμους  που  δυσκολεύονται  πάρα  πολύ.  Έναν  τυφλοσούρτη,  θα  το

χαρακτήριζα έτσι, που να βοηθιούνται οι μικροί Δήμοι.

Και από την ΜΟΔ, δεν ξέρω, ήταν εδώ από την ΜΟΔ κάποιος;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ι.  ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ:   Ναι.  Υπάρχει  κάποια  βοήθεια  αλλά  δεν  είναι

σημαντική. 

Πρέπει  αυτό  που  λέγεται  ότι  θα  υπάρχουν  προγραμματικές

συμβάσεις  με  την  Περιφέρεια  ή  με  την  ΜΟΔ  κλπ.  είναι  όλα

ημίμετρα. Είναι  ημίμετρα γιατί  έρχεται ένας υπάλληλος της ΜΟΔ μια

φορά  το  2μηνο.  Και  πώς  αυτός  ο  άνθρωπος  θα  σου  κάνει  μια

δουλειά  μελετών  αξίας  200.000  €  για  να  ενταχθούμε  σε  ένα

πρόγραμμα 1.000.000; Με την μια φορά τον μήνα; 

Μήπως  θα  πρέπει  να  γίνει  κάτι  άλλο;  Να  έρχεται  αυτός  ο

άνθρωπος που έχει  την τεχνογνωσία λίγο πιο τακτικά;  Να αναλάβει

να  ολοκληρώσει  αυτός  σε  κάποιο  χρονικό  διάστημα;  Να

αποσπαστεί  από την Υπηρεσία του για ένα μήνα;

Δεν  μπορεί  με  τέτοια  ημίμετρα  μια  φορά το  2μηνο  να  έρχεται

και να λύσει ως δια μαγείας αυτό το πρόβλημα.
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Τελειώνοντας  κύριε  Δήμαρχε,  είπατε  ότι  υπάρχουν  πολλά

χρήματα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Πάρα πολλά χρήματα.  Όμως οι  Δήμοι  υποφέρουν και  σε άλλο

ζήτημα.  Δεν  είναι  μόνο  τα  πρόστιμα  που  είναι  από  την  υφιστάμενη

λειτουργία  ΧΑΔΑ  κλπ.  Είναι  και  το  ότι  δυστυχώς  έχουμε  τα

απορριμματοφόρα  μας,  οι  περισσότεροι  Δήμοι  τουλάχιστον  οι

περιφερειακοί, γερασμένα. Άνω των 25 ετών τα απορριμματοφόρα. 

Συζητήσαμε  και  με  τον  Πρόεδρο  του  Παρακαταθηκών.  Όμως

είπατε  κύριε  Γενικέ  ότι  κάποια χρήματα από δάνειο  που θα πάρουν

οι Δήμοι για κάποιες δράσεις θα αποπληρωθούν από εσάς. 

Να  μπουν  μέσα  σε  αυτά  και  αγορά  απορριμματοφόρων  και

μηχανημάτων. Απορριμματοφόρων και μηχανημάτων. 

Εγώ ευχαριστώ και  κλείνοντας θα πω κάτι  που είδα στο Δήμο

Τρικκαίων,  στην  διαβούλευση  σου  Δήμαρχε,  είπες  είναι  έξυπνο,

κύριε  Γενικέ  Γραμματέα  και  κύριε  Γενικέ  Γραμματέα,  είναι  έξυπνο

να ακούς  τους  δημότες  σου,  να  ακούς  τους  αυτοδιοικητικούς.  Αλλά

είναι  ακόμα  πιο  έξυπνο  να  κάνεις  πράξη  όσα  από  αυτά  έχουν

ενδιαφέρον. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Λοιπόν  τελειώνουμε  σιγά-σιγά  με  τους  δυο  Γενικούς

Γραμματείς,  αφού  ευχαριστώ  τον  αγαπητό  Γιάννη  Τοπαλούδη,

Αντιδήμαρχο του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Κύριε  Ράλλη,  μάλλον  έχετε  τα  λιγότερα  να  απαντήσετε.  Έχω

την αίσθηση ότι ο Παναγιώτης έχει περισσότερα να πει. 

Σ.  ΡΑΛΛΗΣ:   Εγώ  μια  κουβέντα  θα  πω.  Συνήθως  σε  τέτοιές

πετυχημένες  συγκεντρώσεις,  να  σας  πω την  αλήθεια  δεν  περίμενα

τέτοια  μεγάλη  προσέλευση.  Εξεπλάγην  και  εξεπλάγην  πολύ

ευχάριστα. 

Θα  ήθελα  να  κλείσω  με  μια  εξαγγελία.  Θα  είμαστε  πολύ

σύντομα  έτοιμοι  να  προσφέρουμε,  με  την  χρήση  του  κόμβου

διαλειτουργικότητας  τις  20  αυτές  πολύ  βασικές  υπηρεσίες  προς τις

επιχειρήσεις που θα δώσουν οι Δήμοι και προς τους πολίτες. 
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Και  σε  αυτό  το  σημείο,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  τον

Γενικό  Γραμματέα,  τον  κύριο  Κορκολή,  γιατί  έψαξε  και  βρήκε  τους

τρόπους  προκειμένου  να  μπορούμε  να  χρηματοδοτήσουμε  άμεσα

τέτοιες  ενέργειες  που  θα  οδηγήσει  στον  ψηφιακό  μετασχηματισμό

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Π.  ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Έχει  πάει  αργά,  έχουμε  μείνει  λίγοι  σε  σχέση  με

αυτούς που ήταν στην αρχή. Γενναίοι.  

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Θα  αποφύγω  τον  πειρασμό  να  απαντήσω  για

θέματα  που  δεν  είναι  της  αρμοδιότητας  μου  για  ευνόητους  λόγους,

παρόλο που έχω άποψη για κάποια από αυτά, όχι για όλα. 

Θέματα  στα  οποία  πρέπει  να  απευθυνθείτε  στα  άλλα

Υπουργεία, προφανώς και  πρέπει να το κάνετε και ως ΚΕΔΕ και ως

Δήμαρχοι,  δημόσιες  συμβάσεις  και  Υπουργεία  Πολιτισμού  κλπ.,

που άκουσα,  προφανώς.  Και  ι  εμείς  πιέζουμε  όταν καταλαβαίνουμε

ότι κάτι είναι προβληματικό προς τα άλλα Υπουργεία. 

Για τν  δουλειά  μας  λοιπόν.  Να αρχίσω από τα τελευταία  γιατί

ήταν  πιο  πρακτικά.  Απορριμματοφόρα.  Δεν  είναι  από  το  ίδιο

πρόγραμμα  που  είπαμε  με  το  δάνειο.  Είναι  από  άλλο  πρόγραμμα,

αλλά  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  είναι  όμως  επιλέξιμα

απορριμματοφόρα και μηχανήματα και άδειες…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Αυτά  θα  τα  καθορίσει  το  Εσωτερικών.  Δεν  είμαι,

δεν είμαστε…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   Θα  υπάρχει  περιορισμός;  Θα  είναι  για  τους  μικρούς,

για τους μεγάλους, για όλους;

ΚΟΡΚΟΛΗΣ:   Θα το αφήσω να βγάλει  την σχετική Κοινή Υπουργική

Απόφαση,  να  δώσει  κατευθύνσεις  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  που

θα βάλει κάποια κριτήρια ανάλογα με τους πόρους. 

Εδώ  υπάρχει  το  εξής.  Εμείς,  με  αυτό  το  2 ο  πρόγραμμα  που

ανέφερα,  εμείς  θα  προσπαθούμε  πόρους  που  εξοικονομούμε  κάθε

χρόνο  από  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  να  τους
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διοχετεύουμε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα.  Οπότε  την  επόμενη  αμέσως

χρονιά,  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  ανάλογα  με  τους  πόρους  θα

καθορίζει τα κριτήρια. 

Προφανώς  αν  έχουμε  αρκετούς  πόρους  που  έχουμε

εξοικονομήσει,  θα  είναι  και  τέτοια  τα  κριτήρια  που  θα  καλύπτει

περισσότερους, να το πω έτσι απλά. 

Είπα  και  στην  αρχή,  είναι  πραγματικά  σημαντικό  πρόβλημα,

δεν  μπαίνουν  όλοι  οι  Δήμοι  με  ίσους  όρους  σε  συγκριτικές

αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ ή άλλων προγραμμάτων. 

Για  αυτό  τον  λόγο,  αφενός  ανέφερα  τι  μπορούμε  να  κάνουμε

εμείς  ως  Υπουργείο,  με  τα  όχι  απεριόριστα  μέτρα,  μέσα  που

έχουμε,  έτσι;  Η  ΜΟΔ  έχει  έναν  πληθυσμό  20  ανθρώπων  που

πρέπει  να  γυρίσουν  όλη  την  Ελλάδα.  Αυτό  προλαβαίνουν  να

κάνουν, αυτό κάνουν. 

Ωστόσο  κάναμε  και  κάτι  άλλο,  τουλάχιστον  στα  κεντρικά

προγράμματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν προτάξαμε, όπως

άλλες  χρονιές,  τόσο  πολύ  την  ωριμότητα  έναντι  της  σκοπιμότητας,

ακριβώς  για  να  δώσουμε  ίσες  ευκαιρίες  κατά  την  φάση  της

αξιολόγησης. 

Αλλά αυτό, προφανώς δεν μπορεί  να έχει  μηδέν η ωριμότητα.

Πρέπει  με  κάποιο  τρόπο  να  εξασφαλίσουμε  ότι  την  χρηματοδοτική

περίοδο  την  οποία  έχουμε  στην  διάθεση  μας,  πρέπει  να  κλείσουν

και τα προγράμματα. 

Άρα  δίνουμε  στην  σκοπιμότητα  για  να  μπαίνετε  με  όσο  το

δυνατόν  περισσότερο  ίσους  όρους,  δεν  μπορούμε  να  το

εξαλείψουμε τελείως. Αυτό είναι το πρακτικό πρόβλημα. 

Πράσινο  Ταμείο.  Υπάρχει  πρόβλημα  δημοσιονομικό.  Είναι

δεσμευμένα τα αποθεματικά του Πράσινου Ταμείου. Εκεί σταματάω.

Τα  ειδικότερα  θέματα  με  το  Υπουργείο  Ενέργειας  και

Περιβάλλοντος. 

Να  πω  λοιπόν  ότι  για  το  πρόγραμμα  το  μεγάλο  που  είπαμε,

ακριβώς  απευθύνεται  στους  μικρότερους  Δήμους,  ακριβώς
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απευθύνεται  στις  περιπτώσεις  έργων  που  κολλάνε  λόγω

επιλεξιμότητας στο ΕΣΠΑ για χ, ψ λόγους. 

Οι  λόγοι  μπορεί  να  είναι  οι  οικισμοί  άνω των 2.000 κατοίκων,

κάτω  των 2.000  κατοίκων λοιπόν,  στο  πρόγραμμα  είναι  επιλέξιμοι.

Οι  λόγοι  μπορεί  να  είναι  ότι  ένα  έργο  δεν  ταιριάζει  ακριβώς  με  τα

κριτήρια  της  θεματικής  προτεραιότητας  του  ΕΣΠΑ.  Άρα  εδώ  πάμε

στο Ταμείο.  

Επαναλαμβάνω,  κύρια  προτεραιότητα  είναι  το  ΕΣΠΑ  γιατί  το

ΕΣΠΑ  είναι  η  εισροή  πόρων  στην  χώρα  και  για  δημοσιονομικούς

λόγους.  Μόλις  εξαντλούμε  τις  πιθανότητες  του  ΕΣΠΑ  πάμε  στα

υπόλοιπα  προγράμματα.  Αυτή  είναι  η  λογική.  Αυτό  θα  αποτυπωθεί

και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα βγει. 

Θα  βγει  λοιπόν  μια  νομοθετική  διάταξη  για  τον  καινούργιο

νόμο,  που  θα λέει  ότι  είναι  επιλέξιμοι  οι  Δήμοι,  η  ΔΕΥΑ,  οι  φορείς

των  Δήμων  και  οι  Περιφέρειες,  θα  βάζει  τις  προτεραιότητες,  θα

βάζει  τις εξαιρέσεις  για την λήψη απόφασης. Δηλαδή θα θέλει  απλή

πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Θα  βάζει  και  κάποιους  άλλους  περιορισμούς  για  να  είμαστε

σίγουροι  για  την  διαδικασία και  μετά  μια  απόφαση που θα βάζει  τα

κριτήρια,  τις  προτεραιότητες  και  τον  τρόπο  υποβολής  των

προτάσεων. 

Νομίζω ότι  στις  αρχές  Φλεβάρη,  Φλεβάρη μάλλον,  θα είμαστε

έτοιμοι να υποβληθούν τα πρώτα έργα σε αυτό το νέο πρόγραμμα. 

Και  τέλος  να  πω κάτι  γενικό,  επειδή  ακούστηκε στην αίθουσα

ότι  το  ΕΣΠΑ  δεν  πάει  καλά  ή  ότι  πάει  ή  ότι  εν  πάση  περιπτώσει

ειπώθηκε κάτι  πολύ σοβαρό σε σχέση με την απορρόφηση από τον

Δήμαρχο Σάμου. Δεν ξέρω αν είναι εδώ στην αίθουσα. 

Ισχύει,  το  είπε  πάρα  πολύ  σωστά.  Πρέπει  να  φύγουμε  από

την  κουβέντα  της  απορρόφησης  και  των  αριθμών  απλά  για  να  τις

εξαγγέλλουμε  στο  τέλος  του  χρόνου  και  να  πάμε  στην

προστιθέμενη  αξία,  στην ποιότητα,  στην αποτελεσματικότητα.  Λέμε
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υλοποίηση  βάσει  αποτελεσμάτων  πάλι  στην  τεχνοκρατική  γλώσσα

του ΕΣΠΑ αλλά έχει  ουσία αυτό. 

Υλοποίηση  βάσει  αποτελεσμάτων,  σημαίνει  ότι  φτιάχνω  ένα

έργο  το  οποίο  λειτουργεί,  το  οποίο  είναι  βιώσιμο,  το  οποίο  θα

μπορεί  να  συντηρηθεί  και  το  οποίο  θα  εξυπηρετεί  τους  κατοίκους

και τον σκοπό για τον οποίο υλοποιήθηκε. 

Αυτό  λοιπόν  το  πράγμα  πρέπει  να  είναι  στην  κεντρική

στόχευση  μας.  Αλλά  την  κουβέντα  περί  απορρόφησης  και  την

κινδυνολογία  δεν  την  ανοίγουμε  εμείς.  Δεν  βγαίνουμε  εμείς  κάθε

φορά και λέμε πώς είναι η απορρόφηση. 

Το  2015  ακούγαμε  ότι  θα  έρθει  η  απόλυτη  καταστροφή  και

βγήκαμε  πρώτοι  στην  Ευρώπη.  Τώρα,  αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε

είμαστε  στις  πρώτες  3  χώρες.  Αν  το  συγκρίνουμε  με  την

προηγούμενη  χρηματοδοτική  περίοδο,  ο  στόχος  στο  τέλος  του

έτους  είναι  η  απορρόφηση  να  φτάσει  το  20%,  την  αντίστοιχη

περίοδο  πέρσι  ήταν  κάτω  από  15,  το  προηγούμενο   ΕΣΠΑ  ήταν

κάτω από 15. 

Άρα ας ξεφύγουμε από αυτή την κουβέντα.  Το λέμε εμείς  που

είμαστε  καλύτεροι  λέμε  από  τους  υπόλοιπους,  ας  ξεφύγουμε  από

αυτή την κουβέντα και  ας πάμε στην ουσία και  η ουσία είναι  όλα τα

άλλα που έχουμε πει. 

Για  να  επιτευχθεί  αυτό  το  αποτέλεσμα,  το  οποίο  μπορεί  να

γίνει  και  καλύτερο.  Εγώ θέλω να  χρησιμοποιήσω  τα  τελευταία  μου

λόγια για να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΜΟΔ, των Διαχειριστικών

Αρχών,  της  ΕΕΤΑ  που  τα  είδα  προηγουμένως  εδώ,  του

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  όλων  των  φορέων  που  χωρίς

αυτούς  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  τίποτα  από  αυτά  που

εξαγγέλλουμε.  Και  νομίζω  ότι  χρειάζεται  ένα  χειροκρότημα,  ακόμα

και  από εμάς τους λίγους,  για αυτούς τους  λίγους,  για  αυτούς τους

ανθρώπους που δουλεύουν. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Σας  ευχαριστώ  και  εγώ  πάρα  πολύ  που  μείνατε  3,5,

σχεδόν 4 ώρες μαζί μας. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουμε. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Παρακαλώ Πρόεδρε. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   …(εκτός  μικροφώνου)…  και  πριν  όλες  οι  αίθουσες

ήταν  πλημμυρισμένες  με  συναδέλφους,  αλλά  όπως  είδατε,  κανείς

δεν κοιτούσε το ρολόι του.

Και  αυτό  δείχνει,  αγαπητοί  Γενικοί  Γραμματείς,  ότι  η

Αυτοδιοίκηση ναι,  έχει  ωριμάσει. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. 

Και  εμπιστευτείτε  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Διότι  όπως

ακριβώς  λέω  και  στους  συνεργάτες  μου,  και  προφανώς  και  στον

εαυτό  μου,  αυτό  που  έχεις  σήμερα  δεν  ξέρεις  αν  το  έχεις  αύριο.

Άρα δεν ξέρεις αν μπορείς να το κάνεις, κύριε Γενικέ Γραμματέα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   Σαν γιατρός το λέτε αυτό;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και  σαν γιατρός σίγουρα ακόμα περισσότερο,  αλλά

ακόμα και ως πολίτες- πολιτικοί,  με όποιο ρόλο ο καθένας. 

Άρα,  σήμερα  είστε  πολλοί  συγκεκριμένοι  έγκριτοι  Γενικοί

Γραμματείς,  που ενδεχομένως πάτε  ένα βήμα πιο μπροστά και  από

ηγεσίες,  χωρίς  να θέλω να μειώσω προφανώς τις  αρμόδιες  ηγεσίες

του Υπουργείου, για οποιεσδήποτε ηγεσίες. 

Λέω  λοιπόν  ότι  πρέπει  να  πείσουμε  γιατί  είναι  εθνική

προσφορά  αυτό,  πάνω  από  όλα,  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  θα

πρέπει  να  την  εμπιστευτεί  η  Κεντρική  Κυβέρνηση.  Η  απορρόφηση

την οποία, εύγε,  λέω στον κύριο Κορκολή, προφανώς δεν εννοούσε

όταν  ήταν  Γενικός  Γραμματέας  ο  κύριος  Χαρίτσης  ότι  είχατε

καλύτερη απορροφητικότητα τώρα. Θα του το πω το βράδυ. 

Αλλά  το  σημαντικό  είναι  ότι  μπορούμε  να  κάνουμε  και

περισσότερα  από το  20%.  Σήμερα  να  ήσασταν  ο  πρωταθλητής  της

Ευρώπης και να είχαμε το 40%. Και το πιστεύω ότι  μπορούμε να το

πετύχουμε αυτό. 

Όπως  ακριβώς  με  ενημέρωσε  ο  κύριος  Τσιάμης,  είναι  ο

πληροφοριοδότης  μου  σήμερα  σε  αυτή  την  αίθουσα,  ότι  ο  κύριος
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Ράλλης  είπε  ότι  στην  πλατφόρμα,  την  οποία  πράγματι  με  εργώδη

αλλά  με  ουσιαστικό  και  ελπιδοφόρο  τρόπο  χτίζουμε  κύριε  Ράλλη,

θα  εμπιστευτείτε  κάποιες  ενέργειες  για  να  μπορέσουμε  να

δημιουργήσουμε  από  κοινού  κάποιες  χρηστικότητες,  οι  οποίες

προφανώς  θα  είναι  επωφελείς  για  τις  τοπικές  κοινωνίες,  άρα  για

την χώρα. 

Υπό  αυτή  την  έννοια  νομίζω,  εμένα  δεν  με  νοιάζει  αν  μου

πείτε θα δώσετε 2 δισ. και αύριο πούμε ότι θα μας δώσετε 2,5 δισ. 

Αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  είναι  οι  τοπικές  κοινωνίες  να

μπορούν γρήγορα, εσείς γελάτε γιατί  μας νοιάζει  τελικά… Αυτό που

μας  ενδιαφέρει  όμως,  είναι  να  μπορούμε  γρήγορα  στην

απορρόφηση αυτών των  χρημάτων  να  το  κάνουμε  πράξη  και  να  το

έχουμε  και  να  το  χαιρόμαστε  όλοι.  Εσείς  ως  Γενικοί  Γραμματείς,  ο

Υπουργός  ή  κυβέρνηση,  εμείς  ως  αυτοδιοικητικοί  και  να  πούμε

εθνικά, πάμε μαζί,  να πετύχουμε το καλύτερο. 

Συγχαρητήρια  στους  συνδαιτημόνες  εδώ  της  Αυτοδιοίκησης

γιατί  εγώ  χειροκροτώ  προφανώς  και  τον  Πρόεδρο  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών  και  όλους,  αλλά  και  εσείς,  να  χειροκροτήσετε  την

Αυτοδιοίκηση  και  εν  προκειμένω  και  αυτή  την  θεματική  των

συναδέλφων μας. 

Ευχαριστούμε πολύ και αύριο τα υπόλοιπα. 
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