
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1      ης       ΗΜΕΡΑΣ

18/04/2018

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριοι  Βουλευτές,  κύριε  Πρόεδρε  της  Ένωσης

Περιφερειών  Ελλάδος,  κύριοι  συνάδελφοι  Περιφερειάρχες,

Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.

Σας  καλωσορίζω  με  τη  σειρά  μου  στις  εργασίες  του  διήμερου

κοινού  Συνεδρίου  που  διοργανώνεται  από  κοινού,  για  πρώτη

φορά…

Κύριοι συνάδελφοι, λίγο ησυχία μπορούμε να έχουμε; 

Που  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος  και  η  Ένωση

Περιφερειών  Ελλάδος,  έχουν  την  τιμή,  προφανώς  είναι  τιμή,  να

τίθεται  υπό  την  αιγίδα  του  Προέδρου  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,

κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου.  Το οποίο στόχο έχει  αφενός  μεν να

συμβάλλει  στην  ενίσχυση  του  δημοκρατικού  διαλόγου  που

διεξάγεται  ή  θα  έπρεπε  να  διεξάγεται,  ώστε  επιτέλους  να  γίνει  η

χώρα  μας  σε  πράξη  και  ουσία,  και  προφανώς  η  μεταρρύθμιση  την

οποία  περιμένουμε,  να  διευκολύνει  τη  λειτουργία  του  κράτους.

Αφετέρου  να  δημιουργηθεί  ένα  ισχυρό  αυτοδιοικητικό  μέτωπο  από

την  Αυτοδιοίκηση,  από  τους  δύο  πυλώνες  δηλαδή  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  στον  Α’  και  Β’  Βαθμό,  ώστε  μαζί  να  διεκδικήσουμε

από  κοινού,  προς  όφελος  της  πατρίδας  μας,  και  όχι  των  κομμάτων

μας,  αλλά  και  των   τοπικών  κοινωνιών  μας,  την  υιοθέτηση  ενός

νέου  μοντέλου  αυτοδιοικητικής  διακυβέρνησης  της  χώρας.  Εντός

μοντέλου  διακυβέρνησης  που  θα  συμβάλλει  στη  δημιουργική

αναγέννηση  της  Ελλάδας,  που  το  έχουμε  όλοι  ανάγκη  να  συμβεί,

είτε  σαν  πολίτες,  είτε  σαν  επιστήμονες,  επαγγελματίες,

αυτοδιοικητικοί,  πολιτικοί.  Που  θα  αναδεικνύει  τη  σημασία  της

ειλικρινούς  και  ισότιμης  συνεργασίας  και  συναίνεσης  μεταξύ  όλων

των  θεσμών  του  κράτους,  αλλά  θα  σέβεται  επίσης  και  τις  ανάγκες
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και  τις  απόψεις  των  πολιτών.  Και  το  κυριότερο,  θα  διασφαλίζει  την

πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική ειρήνη. 

Πώς  προέκυψε  αυτό  το  Συνέδριο.  Δεν  προέκυψε  προφανώς

αυτόματα  και  μόνο του.  Προέκυψε μέσα από τη  βούληση  καταρχήν

αυτών των οραμάτων που ανέπτυξα λίγο πριν,  και  μέσα από κοινές

συνεδριάσεις  των  Διοικητικών  Συμβουλίων,  όπου  η  ΚΕΔΕ  και

ΕΝΠΕ,  η  ΕΝΠΕ  και  η  ΚΕΔΕ,  μέσα  από  τα  τεχνικά  και  πολιτικά

κλιμάκια,  κατόρθωσαν  να  βρουν  εκείνους  τους   όρους  σύνθεσης,

συνεννόησης,  ενότητας,  ώστε να έρθουμε σήμερα,  για πρώτη φορά,

οι  δύο  Αυτοδιοικήσεις,  να  δούμε  εκείνα  τα  όρια  του  κράτους,  της

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, που πρέπει να τεθούν. 

Πιστεύουμε  ότι  μέσα  από  ένα  Συνέδριο,  το  σημερινό,  θα

υπάρξουν  τα  αποτελέσματα  εκείνα  τα  οποία  θα  μας  φέρουν  στην

αναγέννηση της χώρας ή του κράτους; Η απάντηση είναι όχι βέβαια.

Όμως  η  συμβολή  του  να  συνεννοηθούμε  επιτέλους  σε  αυτή  τη

χώρα,  να  δούμε  τι  φταίει  και  υπάρχει  ένα  συγκεντρωτικό  κράτος

αγκαλιασμένο  με  την  εξουσία,  που  δεν  θέλει  να  μοιράσει,  πώς

μπορούμε να κάνουμε πιο επιτελικές τις Περιφέρειες,  και τις τοπικές

κοινωνίες,  ώστε  πράγματι  να  υπάρχει  η  μητροπολιτικότητα,  να

μπορεί  να  υπάρχει  η  Περιφέρεια  που  να  ξέρει  τα  όριά  της,  και

προφανώς να λειάνουμε σε διάφορα σημεία της χώρας παθογένειες,

οι οποίες είναι υπαρκτές μέσα από έναν υπερβάλλοντα ζήλο. 

Θα  έλεγα,  κύριε  Υπουργέ,  έχετε  μια  ιστορική  ευθύνη.  Την

ιστορική  ευθύνη  του  να  κάνετε  γρήγορα  βήματα  και  κυρίως

αποτελεσματικά.  Αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  στα  40  χρόνια  που

περιμένει  η  χώρα  μας  επιτέλους  να  γίνει  αποκέντρωση,  και  εσείς

διοικείτε,  μαζί  με  άλλους  δύο  Υπουργούς,  τρία  χρόνια,  να

περιμένουμε  ένα  νομοσχέδιο  μεταρρύθμισης,  το  οποίο  με  διαρροές

ακούγεται ότι θα το δούμε στη Βουλή. 

Θέλουμε  λοιπόν  σήμερα  καθαρές  κουβέντες  από  όλο  το

πολιτειακό  σύστημα  και  προφανώς  εσείς  ως  Προϊστάμενος  της

Αυτοδιοίκησης  αρμόδιος  Υπουργός,  να  ξεκαθαρίσετε  τη  θέση  σας.
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Διότι  αυτή  η  ιστορική  ευθύνη  έχει  μεγάλη  αξία  να  μπορέσει  να

διαφωτίσει  τον  ελληνικό  λαό  και  προφανώς  και  τους

αυτοδιοικητικούς,  ότι  αυτή  η  διαβούλευση δεν  θα είναι  εικονική,  και

εικονική  είναι  όταν  δεν  έχει  δοθεί  κανένα  σχέδιο  και  ακούμε  ότι  θα

πάει στη Βουλή. 

Ξεκάθαρα  λοιπόν  λέω,  ως  Πρόεδρος  της  Κεντρικής  Ένωσης

Δήμων  Ελλάδος,  από  τη  στιγμή  που  θα  έρθει  το  νομοσχέδιο  ως

έντυπη  μορφή,  από  τότε  αρχίζει  η  διαβούλευση.  Για  εμάς  δεν

μπορεί  να  υπάρξει  διαβούλευση  λιγότερο  από  δύο  μήνες

πραγματικής  σύνθεσης  των  κοινωνιών,  για  να  μπορέσουμε  να

αποτυπώσουμε  εκείνες  τις  απόψεις  από  τα  Δημοτικά  Συμβούλια,

από τις  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων και  προφανώς Περιφερειών,

από τα κεντρικά Όργανα των Δήμων και των Περιφερειών, που αυτά

θα βοηθήσουν τη χώρα, την Αυτοδιοίκηση και εσάς προσωπικά. 

Με  αυτές  τις  σκέψεις  θα  ήθελα,  και  προφανώς  οι

τοποθετήσεις  θα  ξεκινήσουν  μετά  τους  χαιρετισμούς  από  τον

Υπουργό και  από τον κύριο Αγοραστό,  να σας καλωσορίσω. Να πω

ότι  η  Αυτοδιοίκηση  μπαίνει  μπροστά  και  είμαστε  αισιόδοξοι  από  το

παρόν,  ότι  θα  δημιουργήσουμε  ένα  γόνιμο  μέλλον  για  τη  χώρα,  για

τους πολίτες, για την Αυτοδιοίκηση. 

Καλώς ήρθαμε λοιπόν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Κύριε  Υπουργέ,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  το  λόγο  τώρα

έχει  ο  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος,  ο  κύριος

Αγοραστός. 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Καλημέρα σας. 

Κύριε  Υπουργέ,  κύριοι  εκπρόσωποι  των  πολιτικών κομμάτων,

συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι.

Εκ  μέρους  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδας,  σας

καλωσορίζω  στο  πρώτο  ιστορικό  κοινό  Συνέδριο  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  Το  Συνέδριο  της  Αυτοδιοικητικής  Διακυβέρνησης.

Αυτό  είναι  με  δυο  λέξεις  το  κεντρικό  μήνυμα  του  Συνεδρίου  μας.
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Έτσι  πιστεύουμε,  με  βάση  την  προεργασία  που  έχουμε   κάνει,  ότι

θα το καταγράψει η ιστορία. 

Θέλω  σε  αυτό  το  σύντομο  εισαγωγικό  χαιρετισμό,  να

ξεκαθαρίσω τι είναι και τι  δεν είναι το Συνέδριό μας. 

Είναι  Συνέδριο με το οποίο και στο οποίο αποδεικνύουμε στην

πράξη  την  κοινή  μας  βούληση  να  προτάξουμε  όσα  μεγάλα  μας

ενώνουν, υπερβαίνοντας όσα μικρά μας χωρίζουν.

Είναι  ένα  Συνέδριο  ενάντια  στην  κατάσταση  όλων  αυτών  των

ετών  και  στη  φιλοσοφία  της  απειλητικής  ετερότητας,  να  βρίσκουμε

έναν  εχθρό  για  να  προστατεύουμε  την  ύπαρξή  μας  και  να

δικαιολογούμε ότι υπάρχουμε.

Ένα  Συνέδριο  με  το  οποίο  και  στο  οποίο  επαναβεβαιώνουμε

στην  πράξη  την  κοινή  μας  θέση,  ότι  η  δύναμη  της  Αυτοδιοίκησης

έγκειται  στην  ενότητά  της,  αλλά  και  στη  ζωτικότητα  της  σχέσης  με

το λαό.

Είναι  ένα  Συνέδριο  με  το  οποίο  και  στο  οποίο  αποδεικνύουμε

στην  πράξη  ότι  έχουμε  τη  θέληση  πραγματικά  να  συζητήσουμε  τις

βέλτιστες  λύσεις  για  την  Αυτοδιοίκηση  και  την  ελληνική  κοινωνία.

Μέσα όμως από γνήσιο, καθαρό, δημοκρατικό διάλογο.

Δεν  είναι  ένα  Συνέδριο  στο  οποίο  πρέπει  να  συμφωνήσουμε

όλοι  σε  όλα.  Θέλουμε  και  εργαζόμαστε  για  τη  σύνθεση,  τη

συνέργεια,  την  εύρεση  της  κοινής  συνισταμένης.  Γνωρίζουμε  όμως

ότι  υπάρχουν  διαφορετικές  προσεγγίσεις  σε  επιμέρους  ζητήματα,

που είναι φυσικό, είναι απολύτως σεβαστές. 

Κυρίες  και  κύριοι,  είμαστε  ίσοι,  δεν  είμαστε  ίδιοι.  Αυτό  είναι

άλλωστε  το  μεγαλείο  της  δημοκρατίας.  Η  λήψη  των  αποφάσεων

κατά πλειοψηφία, με σεβασμό στην αντίθετη, τη μειοψηφική άποψη.

Στο  Συνέδριό  μας  το  ενάντια  δεν  υπάρχει.  Είναι  ένα  Συνέδριο

του  υπέρ.  Υπέρ  να  οικοδομήσουμε  ένα  σχέδιο,  να  ανανεώσουμε  το

νήμα της ιστορίας της Αυτοδιοίκησης και  τη δυναμική της προόδου,

υπέρ του να ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα από τους γονείς μας. 
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Δεν  είναι  ένα  Συνέδριο  για  να  συζητήσουμε  το  κυοφορούμενο

μόνο  νομοσχέδιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Άλλωστε

νομοσχέδιο  ακούμε  και  νομοσχέδιο  δεν  βλέπουμε.  Ένα  νομοσχέδιο

φάντασμα. 

Η  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  σχεδόν  κάθε

εβδομάδα  θέτει  μια  προθεσμία  για  την  παρουσίαση  του

νομοσχεδίου,  και  αποδεικνύεται  ότι  αδυνατεί  να  τηρήσει  τους

χρόνους. 

Έχω  την  αίσθηση,  κύριε  Υπουργέ,  ότι…  και  δεν  θέλω  να  την

πάθετε  σαν  το  βοσκό  της  γνωστής  ιστορίας  με  το  λύκο,  όταν  θα

παρουσιάσετε τελικά το νομοσχέδιο, δεν θα σας πιστεύει κανείς. 

Ολοκληρώνοντας,  το  Συνέδριό  μας  αφορά το παρόν,  αλλά και

το  μέλλον  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  Ελλάδα  τα  επόμενα

χρόνια.  Ο ορίζοντας του Συνεδρίου δεν είναι  μια εβδομάδα ή ένας ή

δύο  μήνες,  ούτε  καν  ένα  έτος.  Αλλά  εκτείνετε  σε  βάθος  χρόνο.  Ας

μην αδικούμε τους εαυτούς μας περιορίζοντας χρονικά την εμβέλεια

αυτών που θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε αυτό το διήμερο. 

Το  γεγονός  όμως  ότι  το  Συνέδριό  μας,  είναι  Συνέδριο

προοπτικής,  δεν  μπορεί  να  συνιστά  άλλοθι  ακινησίας  για  την

κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  Εσωτερικών.  Υπάρχουν  φλέγοντα

θέματα  που έπρεπε  να  αντιμετωπιστούν,  χθες.  Διότι  οι  ανάγκες  της

κοινωνίας είναι  πολλές και μεγάλες.  Διότι  στη συγκεκριμένη χρονική

συγκυρία  η  ακινησία  κοστίζει  πολύ  ακριβά.  Η  δε  αδράνεια  είναι

πολύ επικίνδυνη. 

Χωρίς  αμφιβολία  υπάρχουν  θέματα  που  αφορούν  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  στα οποία η συγκεκριμένη κυβέρνηση… θυμίζω ότι  η

κυβέρνηση  βρίσκεται  σχεδόν  39  μήνες  στην  εξουσία,  έχει

καθυστερήσει σημαντικά. 

Για  να  αναφέρω ένα  και  μόνο χαρακτηριστικό  παράδειγμα.  39

ολόκληρους μήνες περιμένουμε να καταργηθούν ή να συρρικνωθούν

οι  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  προς  όφελος  της  τοπικής  κοινωνίας,
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προς  όφελος  των  ανθρώπων  και  της  διοίκησης,  της  ταχύτητας,  και

της λειψανδρίας που έχουμε όλοι. Και για τις γυναίκες.  

Από την  άλλη  πλευρά όμως,  αυτή  η  καθυστέρηση  δεν  μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για να ψηφιστεί  με διαδικασίες εξπρές

το νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση. 

Ως  θεσμικοί  φορείς  των  Περιφερειών  και  των  Δήμων,  έχουμε

ξεκαθαρίσει  και  το  επαναλαμβάνω,  πως  ούτε  πρόκειται  να

δεχτούμε,  ούτε  να  παράσχουμε  πολιτική  νομιμοποίηση  σε

διαδικασίες εξπρές.

Και  μια  τελευταία  επισήμανση  πριν  καλέσω  τον  Υπουργό  στο

βήμα. Για να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ δια παντός.  Όσο η κυβέρνηση

και  το  Υπουργείο  κρατούν  κλειστά  τα  χαρτιά  τους  για  τη

μεταρρύθμιση  στην  Αυτοδιοίκηση,  ούτε  έχει  γίνει  διάλογος,  ούτε

νοείται  ως  διάλογος.  Μπορείτε  να  βαπτίζετε  το  κρέας  ψάρι,  αλλά  η

πραγματικότητα  δεν  αλλάζει.  Παρουσιάστε  το  νομοσχέδιο  για  να

ξεκινήσει  ο  διάλογος.  Εξυπακούεται  ότι  το  χρονικό  διάστημα  του

διαλόγου  πρέπει  να  είναι  ανάλογο  της  σοβαρότητας,  του  εύρους,

του  βάθους,  της  μεταρρύθμισης.  Τουλάχιστον  δύο  μήνες,  αν  όχι

παραπάνω. 

Επιπρόσθετα  είναι  αυτονόητο,  αλλά οφείλω να  το επισημάνω,

πως  διάλογος  με  προειλημμένες  αποφάσεις,  ιδεοληπτικές  εμμονές,

συμπλεγματικές λογικές, δεν είναι διάλογος 

Με αυτές τις  σκέψεις σας καλωσορίζω και  πάλι  στο πρώτο,  το

ιστορικό,  το  κοινό  Συνέδριο  της  Αυτοδιοίκησης  και  των  δύο

Βαθμών,  και  αφού  σας  ευχαριστήσω  για  την  προσοχή  σας,  καλώ

στο βήμα τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη. 

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Κύριοι  Πρόεδροι,  κυρίες  και  κύριοι  Δήμαρχοι,

άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης.

Ειλικρινά  δεν  κατάλαβα  αν  το  χειροκρότημα  ήταν  για  τον

κύριο Αγοραστό ή για εμένα. 

Μίλησε  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ  πριν  από  λίγο  για  ιστορική

ευθύνη.  Και  πήγε  να  τη  χρεώσει  μόνο  σε  εμένα.  Πρόεδρε,  δεν
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συμφωνώ.  Η  ιστορική  ευθύνη  είναι  όλων  μας.  Είναι  της

κυβέρνησης,  είναι  του  Υπουργού,  είναι  των  Δημάρχων,  είναι  της

κοινωνίας.  Διότι  πράγματι,  οι  στιγμές  απαιτούν το  να  δείξουμε  όλοι

την  ανάλογη  ευθύνη  και  υπευθυνότητα.  Την  ιστορία  δεν  την

γράφουν  μόνο  οι  προσωπικότητες,  την  γράφουν  και  οι  λαοί,  την

γράφουν  και  τα  κινήματα,  την  γράφουν  και  οι  πρωτοπορίες  και  στο

τέλος επισφραγίζει αυτή την υπόθεση ο ίδιος ο λαός.

Κυρίες  και  κύριοι,  προσέρχομαι  στο  Συνέδριό  σας  και

χαίρομαι  και  θεωρώ  ότι  πράγματι  είναι  ένα  ποιοτικό  βήμα  ότι

κατορθώνουν  οι  δύο  Βαθμοί  Αυτοδιοίκησης  για  πρώτη  φορά  να

κάνουν ένα κοινό Συνέδριο.  Και αν η αφορμή είναι  οι  προθέσεις του

Υπουργείου  Εσωτερικών  για  το  νέο  νόμο,  τότε  αυτό  να  μας  το

πιστώσετε ως κάτι θετικό. 

Χαίρομαι  λοιπόν,  ότι  οι  δύο  Βαθμοί  Αυτοδιοίκησης  θα

καθίσουν,  πέρα  από  τις  ξεχωριστές  μέχρι  τώρα  αποφάσεις  που  ο

καθένας  έχει  πάρει  μέσα  από  τα  Συνέδριά  του,  να  σκεφτούν  να

συγκεκριμενοποιήσουν  σε  αυτή  την  τελική  φάση  συζήτησης,  τις

προτάσεις  τους.  Και  νομίζω  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  αυτό  θα  είναι

προς όφελος όλων.

Προσέρχομαι  λοιπόν στο  Συνέδριό  σας,  με  την  πεποίθηση ότι

ο  διάλογος,  οι  συναινέσεις,  οι  συνθέσεις,  οι  συμφωνίες,  είναι

έννοιες  πολύτιμες, είναι  πρακτικές με αξία,  οι  οποίες ενδυναμώνουν

τη  λειτουργία  της  Αυτοδιοίκησης.  Και  νομίζω  ότι  αυτός  είναι  ο

κοινός μας στόχος. 

Όπως κοινός  μας  στόχος  είναι  να  δημιουργήσουμε εκείνες  τις

κατάλληλες  συνθήκες  όπου  η  Αυτοδιοίκηση  θα  μπορέσει  τελικά  να

παίξει  τον  ρόλο  της  στην  υπόθεση  της  τοπικής  ανάπτυξης,  στην

ευημερία  των  πολιτών,  σε  μια  προσπάθεια  πραγματικής

μεταρρύθμισης  του  κράτους  στην  κατεύθυνση  μιας  πραγματικής

αποκέντρωσης.  Και  εδώ  δυστυχώς,  η  ιστορία  του  νεοελληνικού

κράτους, πράγματι  δεν έχει  να επιδείξει  πολλά στην κατεύθυνση της

αποκέντρωσης.  Το  γνωρίζετε  καλά,  γιατί  έχετε  υπάρξει  οι
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αποδέκτες  μιας  συγκεντρωτικής  λογικής,  διότι  και  όσες

μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  έγιναν κατά καιρούς,  που ο καθένας

τις  αξιολόγησε  με  βάση  τη  δικιά  του  οπτική,  έμειναν  ημιτελείς.

Έμειναν  κολοβές.  Άσε  που  μεγάλες  πολιτικές  παρατάξεις  σε  αυτό

τον τόπο, ήταν πάντοτε  εχθρικές σε κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης.

Τουλάχιστον από το ’74 και έπειτα. 

Στοχεύουμε  λοιπόν  στην  ενδυνάμωση  της  Αυτοδιοίκησης,

στην  ενδυνάμωση  της  δημοκρατίας.  Για  να  μπορέσουμε  πράγματι

να  οδηγηθούμε  σε  μια  νέα  αποκεντρωμένη  βάση,  σε  μια  νέα

αποκεντρωμένη  οργάνωση  του  κράτους,  έτσι  ώστε  να  περάσουμε

σε  ένα  επίπεδο  μιας  πραγματικής  ισχυρής  περιφερειακής  και

τοπικής διοίκησης. 

Κυρίες  και  κύριοι,  ζούμε  σε  μια  εποχή  έντονα  μεταβατική.

Είναι  σαφείς  οι  ενδείξεις  για θετικές αλλαγές,  για μια θετική πορεία.

Αυτό  δεν  είναι  μια  έωλη  εκτίμηση  των  σημερινών  κυβερνώντων.

Βγαίνουμε  από  μια  δύσκολη  περίοδο  και  τα  γεγονότα  μας  πείθουν,

τα  οποία  πυκνώνουν,  ότι  τα  πράγματα  πάνε  καλύτερα.  Αψευδής

μαρτυρία  η αύξηση,  για  πρώτη φορά μετά  από χρόνια,  των άμεσων

επενδύσεων.  Η  αποκλιμάκωση  της  ανεργίας.  Η  αύξηση  των

εξαγωγών.  Οι  ολοένα  και  πιο  πυκνές  θετικές  αξιολογήσεις  για  την

οικονομία.  Η  πτώση  των  επιτοκίων  στα  ελληνικά  ομόλογα.  Η

κτηματαγορά,  που  φαίνεται  ότι  ξανά  πάλι  ζωντανεύει.  Η  νέα

δημιουργία  επιχειρήσεων  στο  ισοζύγιο  αυτών  που  ανοίγουν  των

καινούργιων και κλείνουν. 

Όλα  αυτά  δείχνουν  ότι  πράγματι,  μετά  από  ένα  μεγάλο

διάστημα,  μετά  από μεγάλες  απώλειες,  μπορούμε να  αισιοδοξούμε.

Όχι  να  πετάμε  στα  σύννεφα,  αλλά  να  αισιοδοξούμε.  Και  εδώ

πράγματι  πρέπει  να  αντιληφθούμε  ότι  με  τον  έναν  ή  με  τον  άλλο

τρόπο, μετά τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε μια νέα φάση, σε

μια  νέα  πραγματικότητα,  όπου το  ζητούμενο,  η  αποκατάσταση ενός

μέρους  των  βαθμών  ελευθερίας  μας,  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  το

αντικείμενο  της  συζήτησης  για   το  ποιος  μπορεί  να  είναι  ο  ρόλος
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της  Αυτοδιοίκησης  στη  συμβολή  της  σε  αυτή  την  καινούργια  φάση.

Για  το  ποιος  πρέπει  να  είναι  ο  δικός  της  λόγος,  η  δική  της

συμμετοχή,  στη  διαμόρφωση  ενός  νέου  παραγωγικού  σχεδίου  για

την ανασυγκρότηση της χώρας.

Δεν  ισχυρίζομαι  ότι  οι  πληγές  που  ανοίξανε  τα  τελευταία

χρόνια,  μπορούν  να  επουλωθούν  από  τη  μια  στιγμή  στην  άλλη.

Αυτό  θα  ήταν  πράγματι  κάτι  το  οποίο  θα  χαρακτηριζόταν  ως  μια

προσπάθεια  να  ωραιοποιήσουμε  την  κατάσταση.  Δεν  είναι  έτσι.

Ούτε  προφανώς  αυτό  που  υπέστη  η  Αυτοδιοίκηση,  όπως  και  οι

υπόλοιποι  θεσμοί,  όπως  και  το  σύνολο  σχεδόν  της  ελληνικής

κοινωνίας,  από  την  εφαρμογή  των  βάρβαρων  μνημονιακών

πολιτικών,  η  απώλεια  του  πάνω  από  60%  των  πόρων,  μπορεί  να

αποκατασταθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Όμως,  γνωρίζουμε  καλά  ότι  υπάρχουν  κοινές  προθέσεις.

Υπάρχει  συναντίληψη  σε  μια  σειρά  πράγματα.  Ξέρετε,  τα  μνημόνια

δεν  στέρησαν  μόνο  πόρους  από  αυτή  τη  χώρα,  από  τους  πολίτες

της.  Ουσιαστικά  ανέκοψαν  και  μια  μεταρρυθμιστική  προσπάθεια

που  είχε  ξεκινήσει,  ανέκοψαν  μια  πορεία  ωρίμανσης  των  ίδιων  των

θεσμών  της  Αυτοδιοίκησης,  μας  γύρισαν  πίσω  και  πρέπει  να

ξαναπιάσουμε  το  νήμα  από  εκεί  που  το  είχαμε  αφήσει,  για  να

μπορέσουμε  να  ανατάξουμε  αυτή  τη  χώρα,  να  μπορέσουμε  να

ανατάξουμε την ίδια την Αυτοδιοίκηση.

Είναι  γνωστό  ότι  μας  επιβλήθηκαν  επιλογές  καταναγκαστικές,

τις  οποίες  εμείς  τουλάχιστον  ως  κυβέρνηση  ποτέ  δεν  διεκδικήσαμε

την  πατρότητα.  Όταν  κάποιοι  άλλοι,  θυμόσαστε  ότι  λέγανε  ότι  αν

δεν  υπήρχαν  τα  μνημόνια,  θα έπρεπε  να  τα  εφεύρουμε.  Θα έπρεπε

να  τα  εφεύρουμε.  Λέγανε  κάποιοι,  ευλογία  τα  μνημόνια.  Τώρα  όλοι

συνειδητοποιούμε πόσο λάθος, πόσο μεγάλες ήταν οι ευθύνες όσων

το ισχυρίζονταν τότε.  Και  επειδή θα παρουσιαστούν αυτές τις  μέρες

μπροστά σας,  οι  βασικοί  υπεύθυνοι  για  το  πού οδηγήθηκε όχι  μόνο

η  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  συνολικά  η  χώρα,  αύριο,  θα  ήθελα  να  τους

ρωτήσετε  –  ρητορικό  είναι  το  ερώτημα,  να  μην  τους  διακόψετε,
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αφήστε  τους  να  μιλήσουν  –  αισθάνονται  καμιά  ευθύνη;  Έχουν

βγάλει  κανένα συμπέρασμα για τις  επιλογές που οδήγησαν σε αυτά

τα χάλια τη χώρα; 

Κυρίες  και  κύριοι,  νομίζω  πως  η  κυβέρνηση,  με  έναν  σαφή

τρόπο  έχει  δείξει  το  πώς  προσεγγίζει  την  Αυτοδιοίκηση,  το  πώς

αντιμετωπίζει  την  Αυτοδιοίκηση.  Πώς  βλέπει  το  ρόλο  της  στη  νέα

φάση.  Έχουμε  δώσει  δείγματα  γραφής.  Δεν  πρόκειται  για  απλές

διακηρύξεις. 

Και  επιτρέψτε  μου  στο  σημείο  αυτό  να  αναφερθώ,  κάνοντας

έναν  απολογισμό  των  17  περίπου  μηνών  που  βρίσκομαι  στο

Υπουργείο  Εσωτερικών,  τι  κάναμε.  Ποια  σχέση  εμπιστοσύνης

οικοδομήσαμε  μεταξύ  μας.  Και  όταν  λέω  μεταξύ  μας,  δεν  εννοώ  με

τον  Πρόεδρο  ή  τον  Πρόεδρο  μόνο,  τους  οποίους,  πέραν  από  τη

διαφωνία που μπορεί να έχουμε, τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς και

ότι  λέει  ο ένας  και  ο άλλος, το εννοεί.  Αναφέρομαι  στην πλειοψηφία

εσάς  των  αιρετών.  Μια  σχέση  εμπιστοσύνης,  ειλικρίνειας,  η  οποία

συνοδεύτηκε  από  προθέσεις,  έργα  της  κυβέρνησης,  τόσα  όσα

μπορούσε  να  υποστηρίξει.  Ποτέ  αυτούς  τους  17  μήνες  δεν

υποσχεθήκαμε σε κανέναν κάτι  που δεν μπορούμε να το παλέψουμε

και  κάτι  που  δεν  μπορούμε  να  το  πραγματοποιήσουμε.  Και  νομίζω

ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. 

Κυρίες  και  κύριοι,  θέλω  πολύ  σύντομα  να  θυμίσω  ορισμένα

πράγματα που τεκμηριώνουν αυτόν τον  θετικό,  κατά  τη  γνώμη μου,

απολογισμό  που  έχει  να  επιδείξει  σήμερα  η  κυβέρνηση  μπροστά

σας.  Απολογισμός  από  συγκεκριμένα  έργα.  Πολλά  έργα.  Και  δεν

κατάλαβα  καθόλου  την  αναφορά  πριν  περί  ακινησίας.  Ποια  είναι  η

ακινησία;  Ακινησία  είναι  όταν  κάναμε  πράξη  την  ψήφιση  του

πολυνομοσχεδίου  για  την  Αυτοδιοίκηση,  υλοποιώντας  και

ικανοποιώντας  αιτήματα  ετών;  Πρώτα  από  όλα  εσάς  των  ίδιων  των

αιρετών.  Επαναφέραμε  το  θέμα της  αντιμισθίας  των Αντιδημάρχων;

Δώσαμε  τη  δυνατότητα,  με  βάση  το  δυσμενές  δημοσιονομικό

πλαίσιο, σε εκείνες τις περιπτώσεις των Δημοτικών Συμβούλων που
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βρίσκονται  σε  κάποια απόσταση από τις  έδρες  των Δήμων τους,  να

τυγχάνουν  μιας  αποζημίωσης;  Αποκαταστήσαμε  μια  αδικία  που

αφορούσε  τους  εργαζόμενους  στην  Καθαριότητα,  τους

συμβασιούχους,  οι  οποίοι  δεν  είχαν  το  δικαίωμα  των  ΜΑΠ,  ναι  ή

όχι;  Δώσαμε  τη  δυνατότητα  μετά  από  χρόνια,  γιατί  τιμάμε  την

εργασία στην Αυτοδιοίκηση, υπογραφής συλλογικής σύμβασης; 

Ήμασταν  εμείς  αυτοί  οι  οποίοι  ψηφίσαμε  τις  32  και  πάνω

διατάξεις  για  τη θωράκιση των ΔΕΥΑ,  ένα  αποτελεσματικό  εργαλείο

στα  χέρια  της  Αυτοδιοίκησης,  το  οποίο  άντεξε  και  προχώρησε  στα

χρόνια  της κρίσης,  ναι  ή όχι;  Ήμασταν εμείς  οι  οποίοι  σταματήσαμε

την  καθοδική  πορεία  των  πόρων  προς  την  Αυτοδιοίκηση,  κάνοντας

μια  μικρή  έστω  αύξηση  στον  τελευταίο  προϋπολογισμό,  της  τάξης

του 5%; Ήμασταν εμείς ή άλλοι οι οποίοι μόνο στο 2017 δώσαμε για

έκτακτη  ενίσχυση  για  τις  θεομηνίες,  πάνω  από  30  εκατομμύρια,  με

αντικειμενικό  τρόπο,  αδιάβλητο,  χωρίς  ενδιάμεσους,  όταν  ξέρει  ο

καθένας  ότι  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  με  έναν  ισότιμο  τρόπο  στη

βάση των πραγματικών αναγκών από τον Υπουργό; 

Ε, αυτό λοιπόν είναι  επαναστατικό, είναι τομή για την Ελλάδα.

Διότι  προηγούμενα,  για  να  δεις  τον  Υπουργό,  έπρεπε  να  έχεις

μέσον,  να  πέρναγες  από  τον  κομματάρχη.  Αυτά  δεν  είναι  δικά  μου

λόγια,  αυτά  είναι  τα  λόγια  των  περισσοτέρων  που  μου  τα  έχετε

καταθέσει εσείς, ως την δική σας εμπειρία,  στο γραφείο μου. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  ήμασταν  εμείς  αυτοί  οι  οποίοι

μετά  από  χρόνια  δώσαμε  30  εκατομμύρια,  όταν  ήταν  μηδενικά,

προς  τις  Περιφέρειες,  για  επενδυτικούς  σκοπούς  και  φέτος  θα

δώσουμε  άλλα  50.  Ήμασταν  εμείς  αυτοί  που  δώσαμε  για

ληξιπρόθεσμες  δαπάνες  από  το  πρόγραμμα  «ΑΚΣΙΑ»  127

εκατομμύρια.  Ήμασταν  εμείς  αυτοί  οι  οποίοι  έχουμε  ενεργοποιήσει

το πρόγραμμα των 326 εκατομμυρίων για ληξιπρόθεσμες δαπάνες. 

Θέλετε  να  προσθέσουμε  σε  αυτά,  την  υλοποιούμενη  από

κοινού  με  την  ΕΝΠΕ  και  την  ΚΕΔΕ  προγραμματική  συμφωνία  για

την  πιστοποίηση  και  την  απλοποίηση  των  διαδικασιών  σε  ένα
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πρόγραμμα  30  εκατομμυρίων;  Θέλετε  να  προσθέσουμε  τα  ποσά

που  δόθηκαν  από  το  ΕΣΠΑ  από  τις  Περιφέρειες  και  τα  Υπουργεία,

προς  την  Αυτοδιοίκηση;  Θέλετε  να  προσθέσουμε  την  κοινωφελή

εργασία και  το τι  σημαίνει  σε εξοικονόμηση δαπανών και προσφορά

εργασίας για την Αυτοδιοίκηση; 

Και  τέλος,  να  σας  θυμίσω ότι  υλοποιούμε  τα  δύο  μεγαλύτερα

χρηματοδοτικά  εργαλεία  που  στοχεύουν  στην  κάλυψη

συγκεκριμένων  αναγκών  και  δαπανών  όσον  αφορά  τις  υποδομές

των Δήμων, το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» και  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2», αθροιστικά,

που  αφορούν  τα  ποσά  αυτά,  για  το  2017  740  εκατομμύρια,  2,3

δισεκατομμύρια  στο  βάθος  5ετίας.  Αυτά  εμείς  έχουμε  να

αντιτάξουμε  απέναντι  στην  ανομβρία  από  το  2010  μέχρι  το  2015,

που  υπήρξε  απέναντι  στην  Αυτοδιοίκηση.  Αυτή  είναι  η  ακινησία

λοιπόν; 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  όταν  μιλάω  λοιπόν  ότι

μπορούμε  να  επικαλούμαστε  συγκεκριμένα  πράγματα,  δεν  είναι

σχήμα λόγου. 

Και  τέλος,  θέλω  να  σας  θυμίσω  και  αυτά  τα  οποία  είναι  σε

εξέλιξη. Τα χρήματα τα οποία έχουμε δεσμεύσει για τη συμμόρφωση

των παιδικών σταθμών, ένα πρόγραμμα 90 εκατομμυρίων, με το νέο

Προεδρικό  Διάταγμα.  Τα  20  περίπου  εκατομμύρια  τα  οποία  έχει

δεσμεύσει  αντίστοιχα  το  Υπουργείο  Εργασίας  για  την  επέκταση

θέσεων  στους  παιδικούς  σταθμούς.  Τα  168  εκατομμύρια  που

δόθηκαν  μόνο  το  ’17  μέσω  των  voucher,  για  τους  παιδικούς

σταθμούς. 

Να αναφερθώ σε ένα κορυφαίο ζήτημα,  το οποίο δυστυχώς με

στενοχώρησε η αναφορά που έκανε ο κύριος Πατούλης, ο Πρόεδρος

της  ΚΕΔΕ,  όταν  το  σχολίασε  στην  χθεσινή  σας  Γενική  Συνέλευση

και  αφορά  την  πρόσληψη  των  8.500  μόνιμων  υπαλλήλων  στην

Καθαριότητα.  Χιλιάδες  μόνιμες  θέσεις  εργασίας,  μετά  από  δέκα

σχεδόν  χρόνια.  Έτσι  τιμάμε  τον  κόσμο  της  εργασίας  εμείς.  Και
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αυτές οι  προτάσεις,  είναι  οι  δικές σας προτάσεις.  Είναι  οι  δικές σας

προτάσεις. Δεν επιβλήθηκαν από το Υπουργείο.

Πείτε  το  λοιπόν  και  σε  κάποια  κόμματα  που  μιλάνε  για

διορισμούς  κομματικών  και  ημετέρων,  πως  είναι  ο  πρώτος

αδιάβλητος  διαγωνισμός  που  έγινε  στην  Ελλάδα  μετά  από  χρόνια,

τιμώντας  τους  ανθρώπους  στην  Καθαριότητα,  θωρακίζοντας  τους

Δήμους, εκτός αν υπάρχουν άλλα σχέδια.  Τα άλλα σχέδια θα τα πει

ίσως  ο  κύριος  Βορίδης  όταν  θα  μιλήσει,  θεωρώντας  ότι  οι

ανταποδοτικές  υπηρεσίες  πρέπει  να  γίνουν  βορά  στον  ιδιωτικό

τομέα.  Αυτή  η  αντίληψη  όμως  είναι  ξένη  με  εμάς.  Και  από  όσο

ξέρω,  είναι  ξένη  και  για  την  ίδια  την  ΚΕΔΕ,  τουλάχιστον  προς

στιγμής.

Άρα  λοιπόν  ποιος  κορόιδεψε;  Πέρσι  τον  Ιούλιο,  όταν  το

Ελεγκτικό  Συνέδριο  σταμάτησε  για  τους  δικούς  του  λόγους,  με  το

δικό  του  σκεπτικό,  την  εργασία  των  τότε  συμβασιούχων,  που

τελείωνε  στις  31/12,  και  είπε  ότι  είναι  αντισυνταγματικές,  είπαμε

εμείς  τότε  ότι  θα  πάμε  σε  ένα  φωτογραφικό  διαγωνισμό  για  να

μπορέσουμε  όλους  όσους είχε  κριθεί  ότι  ήταν  αντισυνταγματικό,  να

εργαστούν  την  επόμενη  μέρα;  Αυτό  δεν  θα  ήταν  προσβολή  που  σε

130.000  συμπολίτες  μας  ζήτησαν  να  κάνουν  αίτηση  για  να  πάνε  να

μαζεύουν τα απορρίμματα; 

Εμάς  αυτές  οι  λογικές  είναι  ξένες.  Είναι  ξένες  αυτές  οι

λογικές.

Τιμήστε  λοιπόν  αυτό  το  πρώτο  βήμα  που  έγινε  για  τη

θωράκιση  της  Αυτοδιοίκηση  στην  Καθαριότητα,  και  αφήστε  να

παίζετε με εντυπώσεις, με αναφορές που δεν τιμούν κανέναν. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  συνάδελφοι  τη  ευρεία  έννοια.

Βεβαίως,  όπως  σας  είπα  και  πριν,  η  ζημιά  που  έχει  υποστεί  η

Αυτοδιοίκηση  είναι  μεγάλη  και  δεν  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  μια

ανάταξη  από  τη  μια  μέρα  στην  άλλη.  Ειλικρινά  θα  ήθελα  το

σημερινό  Συνέδριο  να  γινόταν  αφού προηγουμένως  είχατε  πάρει  το

νομοσχέδιο  στα  χέρια  σας.  Δεν  ευθύνομαι  εγώ   για  αυτό.  Από  την
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προηγούμενη  εβδομάδα  είχα  επικοινωνήσει,  τόσο  με  τον  κύριο

Αγοραστό,  όσο  και  με  τον  κύριο  Πατούλη,  και  του  είχα  πει  ότι  θα

μπορούσε  να  υπάρξει  μια  μικρή  μετάθεση,  η  οποία  θα  διευκόλυνε

όλους.  Επιλέχτηκε,  για  δικούς  σας  λόγους,  να  το  κάνετε.  Δικαίωμά

σας απόλυτα σεβαστό. Εσείς οργανώνετε τη συζήτηση. 

Άκουσα  για  επιχείρηση  αιφνιδιασμού.  Αλλά  θα  ακούσετε  και

παρακάτω  παρουσιάζοντάς  σας  κάποιες  πλευρές  του  νομοσχεδίου,

πως  όλα  αυτά  τα  οποία  αναφέρονται,  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από

αυτά  τα  ζητήματα  που  έχει  αναδείξει  η  ίδια  η  ζωή,  η  ίδια  η

πραγματικότητα.  Απαντούν  όλα  σε  προβλήματα  της  ίδιας  της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Και  αλήθεια,  γιατί  μηδενίζουμε ένα διάλογο

ο  οποίος  έχει  συμβεί  στα  προηγούμενα  Συνέδρια,  τόσο  της  ΕΝΠΕ

και  της  ΚΕΔΕ;  Και  έχει  καταλήξει  σε  μια  προτάσεις,  λιγότερο  ή

περισσότερο  επεξεργασμένες.  Εσείς  έχετε  την  ευθύνη  αυτών  των

προτάσεων,  δεν  την  έχω  εγώ.  Δεν  έχει  σημασία,  δεν  έχουν  καμιά

σημασία  οι  περιφερειακές  συσκέψεις;  Ο  διάλογος;  Η  παρουσία  του

Υπουργού;  Οι  μεταξύ  σας  συζητήσεις;  Αυτά  τι  είναι;  Είναι  εντελώς

έξω  από  την  πραγματικότητα  των  Δήμων;  Δεν  τέμνονται  με  το

περιεχόμενο  της  θεσμικής  κουβέντας,  της  θεσμικής  μεταρρύθμισης

που  έρχεται;  Γιατί  λοιπόν  μιλάμε  και  πετάμε  στο  καλάθι  των

αχρήστων μια δουλειά η οποία είναι  πολύτιμη; Μια δουλειά η οποία

είχε  υπάρξει  και  στο  επίπεδο  της  ομάδας  εργασίας,  στην  οποία

συμμετείχε  η  μεν  ΕΝΠΕ  μέχρι  τέλους,  για  ακατανόητους  λόγους

έφυγε στο παρά πέντε η ΚΕΔΕ. 

Όλα αυτά δεν είναι  ένα πολύτιμο υλικό, τα οποία μας βοηθάνε

στην  τελική  φάση;  Νομίζω  πως  είναι  και  αυτό  το  ξέρετε  και  εσείς.

Και  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  θα  υπάρξει  κανενός  είδους

αιφνιδιασμός.  Δεν  θα  υπάρξει  κανενός  είδους  αιφνιδιασμός  όταν

μιλάμε  για  μια  σοβαρή  μεταρρύθμιση,  για  μια  σοβαρή

μεταρρυθμιστική  προσπάθεια.  Και  διαβούλευση  θα  υπάρχει  λοιπόν

στην  τελική  φάση,  και  θα αξιοποιήσουμε  και  τα  συμπεράσματα από

τον  πολύμορφο  διάλογο  των  προηγούμενων  μηνών.  Είναι  κακό;
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Μήπως  είχατε  συνηθίσει  σε  νομοσχέδια  fast track,  τα  οποία

ετοιμάζονταν και  δίνονταν μέσα σε δεκαπέντε και είκοσι μέρες προς

την  Αυτοδιοίκηση  και  της  δημιουργούσαν  τετελεσμένα  γεγονότα;

Διότι  αυτή  είναι  η  εμπειρία  από τους  προηγούμενους  κυβερνώντες.

Αντί  λοιπόν  να  χαιρετίσετε  μια  βαθιά  δημοκρατική  πολύμορφη

συζήτηση,  ασκείτε  κριτική.  Βλέπετε  ότι  μιλάω  ειλικρινά.  Δεν  θέλω

να  ανεβάσω τους  τόνους,  ούτε  να  απαντήσω καμιά  φορά με  το  ίδιο

ύφος  που  ακούστηκαν  τις  προηγούμενες  μέρες  σε  διάφορου  είδους

δηλώσεις.  Με  ενδιαφέρει  η  ουσία,  η  ειλικρίνεια,  η  αντιπαράθεση

πάνω  σε  συγκεκριμένες  θέσεις.  Αυτό  έχει  ανάγκη  ο  κόσμος,  αυτό

έχει  ανάγκη η Αυτοδιοίκηση. 

Σας  λέω  λοιπόν  ότι  για  να  κάνουμε  μια  μεταρρύθμιση

πραγματικότητα,  της  καρδιάς  μας,  της  καρδιάς  σας,  όλων  μας,  για

ισχυρή  Αυτοδιοίκηση,  με  αρμοδιότητες,  πόρους,  με  συγκεκριμένο

ρόλο  και  χώρο,  προφανώς  θα  θέλαμε  μια  σειρά  από  αντικειμενικές

προϋποθέσεις,  που  δεν  τις  έχουμε.  Το  ακούτε  πρώτη  φορά;  Όχι

βέβαια.  Σε  όλες  τις  δημόσιές  μου  τοποθετήσεις  πάντοτε

προσπαθούσα  να  βάλω  το  εύρος  αυτών  των  αλλαγών  που

ετοιμάζουμε  μέσα  σε  μια  πραγματική  διάσταση,  με  βάση  τις

πραγματικές  δυνατότητες.  Προφανώς  λοιπόν  και  δεν  μπορεί  κανείς

να  μιλάει  για  εδώ  και  τώρα  αναμόρφωση  της  λειτουργίας  των

Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  αν  προηγούμενα  δεν  συζητήσει  για

τη  συνταγματική  μεταρρύθμιση.  Κανείς  δεν  μπορεί  να  μιλάει  για

φορολογική  εξουσία στους  Δήμους,  αν  προηγούμενα δεν  ασχοληθεί

με το θέμα της συνταγματικής μεταρρύθμισης. 

Και  εδώ  πραγματικά,  βάλτε  αυτό  το  ερώτημα  και  στις

υπόλοιπες  πολιτικές  δυνάμεις.  Τι  θα  κάνουν  στο  θέμα  της

συνταγματικής  μεταρρύθμισης;  Θα  τη  βάλουμε  μπρος;  Θα  είναι  η

Αυτοδιοίκηση  ένα  ξεχωριστό  κομμάτι;  Υπάρχει  ανάγκη;  Έχει

ωριμάσει  κάτι  τέτοιο;  Πρέπει  να  γίνει  αυτή  η  συζήτηση;  Για  να

μπορέσουμε  να  έχουμε  όλα  τα  δεδομένα  και  να  μπορέσουμε  να

κάνουμε μια συζήτηση ανάλογη της κρισιμότητάς της. 
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Τέλος,  μια  μεταρρύθμιση  θέλει  πόρους.  Και  ενώ  εγώ

αναφέρθηκα  για  συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες  και  μέτρα,  αυτά  όλα

προφανώς  αθροιζόμενα  δεν  μπορούν  να  υποκαταστήσουν  τη

μεγάλη  ζημιά,  να  αντικαταστήσουν  και  να  υποκαταστήσουν  τη

μεγάλη  ζημιά  που  έχει  υποστεί  η  Αυτοδιοίκηση  από  την  απώλεια

των πόρων των τελευταίων ετών.

Άρα  λοιπόν,  μιλάμε  για  μια  νέα  μεταρρυθμιστική  περίοδο,  για

ένα πρώτο βήμα σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό οδικό χάρτη,  ο οποίος

θα  έρθει  να  απαντήσει  σε  ότι  είναι  ώριμο,  σε  ότι  μπορεί  να  γίνει

υπό  τις  παρούσες  συνθήκες.  Είναι  μια  ανοιχτή  μεταρρυθμιστική

πρόταση.  Για  αυτό  μιλήσαμε  για  τον  Κλεισθένη  1.  Το  1  δεν  ήταν

απλά  και  μόνο  για  λόγους  μαρκετίστικους.  Ήταν  για  λόγους

ουσιαστικούς, για αυτούς που σας εξηγώ αυτή τη στιγμή. 

Νομίζω  λοιπόν  ότι  εδώ  πέρα  πάρα  πολλά  πράγματα

μπορούμε  να  τα  συμφωνήσουμε,  σε  πάρα  πολλά  πράγματα

μπορούμε  να  έχουμε  κοινές  απόψεις,  και  σε  κάποια  να

διαφωνήσουμε βεβαίως.

Κυρίες  και  κύριοι,  στο  νομοσχέδιο  το  οποίο  θα  έρθει  τις

επόμενες  μέρες  για  διαβούλευση,  θα  σας  δοθεί  στα  χέρια,  και  που

θα  έχετε  όπως  μαθαίνω  και  σωστά  τη  δυνατότητα  να  ξανά

συζητήσετε  και  σε επιμέρους αποκεντρωμένες  συζητήσεις,  αλλά και

όλοι  μαζί  σε ένα νέο έκτακτο Συνέδριο.  Το πρώτο το οποίο θέλω να

ξεκαθαρίσω  είναι  ότι  θα  προβλέπεται  η  αποσυσχέτιση  των

Δημοτικών  και  Περιφερειακών  Εκλογών  από  τις  Ευρωεκλογές.  Η

μετάθεσή  τους  θα  γίνει  μέσα  από  τον  συγκεκριμένο  νόμο,  για  τη

δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2019. 

Είναι  ευνόητο  γιατί  το  θέλουμε  αυτό,  κατανοητό.  Διότι  άλλο

είναι  το  διακύβευμα  στις  Αυτοδιοικητικές  Εκλογές,  και  άλλο  στις

κεντρικές  πολιτικές  εκλογές.  Και  όποτε  υπήρξε  αυτή  η  ταύτιση,

νομίζω ότι  θα συμφωνήσετε  μαζί  μου, αλλοίωσε τον χαρακτήρα των

εκλογών. 
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Νομίζω  λοιπόν,  άλλωστε  βολεύει,  βολεύει  και  με  την

ημερομηνία  ανάληψη των καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών,

το να επανέλθουμε σε αυτό που ίσχυε από παλιά. 

Το  δεύτερο  που  θα  καθιερώνει  σε  αυτές  τις  εκλογές,  είναι  το

σύστημα  της  απλής  αναλογικής.  Δεν  το  ακούτε  για  πρώτη  φορά,

ούτε  το  ένα,  ούτε  το  άλλο.  Να  λοιπόν  μέχρι  τώρα  στα  δύο  πρώτα

σημεία  που  δεν  έχουμε  κανενός  είδους  αιφνιδιασμό.  Πράγματα

γνωστά,  πράγματα  στα  οποία  πολλοί  μου έχετε  εκφράσει  κατ’  ιδίαν

και  δημόσια  σε  περιφερειακές  συσκέψεις  τις  απόψεις  σας.  Και

έχουν τη δικιά τους αξία όλα αυτά. 

Η  απλή  αναλογική,  η  οποία  από  όσο  γνωρίζω,  τουλάχιστον

μέχρι  τα  τέλη  του  προηγούμενου  αιώνα,  ήταν  και  θέση  της  ΚΕΔΕ.

Γύρω στο  2000,  μέχρι  το  2000,  κάποιο  Συνέδριο,  θυμίστε  μου  σας

παρακαλώ, σε ποιο Συνέδριο η ΚΕΔΕ είχε…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Ποιο ήταν;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Σε όλα τα Συνέδρια. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριοι, παρακαλώ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Σωστό…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε  Υπουργέ,  αν  θέλετε  να  κάνουμε  ερωτήσεις-

απαντήσεις,  μπορώ  να  σας  απαντήσω,  αλλά  δεν  θέλω  να  σας

διακόψω.

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Πολύ  χρήσιμη  η  παρατήρηση  του  κυρίου

Προέδρου. Συνεχίζω. 

Εν πάση περιπτώσει,  νομίζω ότι… άλλωστε κοιτώντας  και  την

ευρωπαϊκή  πραγματικότητα,  όπως εσείς  οι  ίδιοι  την  αναδείξατε  στο

τελευταίο  Συνέδριο  που  κάνατε  της  ΚΕΔΕ,  που  υπήρξε  μια  εκτενής

αναφορά  στα  εκλογικά  συστήματα  που  ισχύουν  στην  υπόλοιπη

Ευρώπη,  θα  δούμε  ότι  είναι  εκδοχές  της  απλής  αναλογικής.  Μόνο
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εδώ συμβαίνει  αυτό το οποίο έχουμε.  Μόνο εδώ υπάρχει  ένα τέτοιο

εκλογικό σύστημα, το οποίο θεωρώ ότι έχει  κλείσει  τον κύκλο του.

Δεν  μπορούμε  λοιπόν  να  μιλάμε  για  δικτατορίες  των

μειοψηφιών.  Από  πού  και  ως  πού  είναι  δικτατορία  των  μειοψηφιών

η  προσπάθεια  να  διαμορφωθούν  ευρύτατες  πλειοψηφικές

παρατάξεις  μέσα…  και  πλειοψηφίες  μέσα  στους  Δήμους;  Που

αντιστοιχούν  σε  μεγάλες  πλειοψηφίες  μέσα  στην  ίδια  την  κοινωνία.

Από πού και  ως πού πρόκειται  για  ένα   φοβερό ευφάνταστο  σχέδιο

της  κυβέρνησης  να  αλώσει  τους  Δήμους;  Μα  θα  τους  άλωνε  κανείς

αν  πηγαίναμε  σε  ένα  εκλογικό  σύστημα  το  οποίο  θα

πολλαπλασίαζες  όσους  ψηφίζουν  ανθρώπους  που  έχουν  εντός

εισαγωγικών το  χρίσμα του  ΣΥΡΙΖΑ  και  όσους έχουν το  χρίσμα του

κυρίου  Βορίδη  θα  τους  αφαιρούσε  ψήφους.  Αυτό  θα  ήταν

προσπάθεια  άλωσης.  Εμείς  λέμε  λοιπόν  τα  του  Καίσαρος  τω

Καίσαρι,  και  κυρίως δημοκρατία,  συναίνεση,  σύνθεση.  Αυτό είναι  το

σημαντικό  το  οποίο  πρέπει  να  κατακτήσουμε.  Αυτό  έχει  ανάγκη  η

ελληνική  κοινωνία  και  η  Αυτοδιοίκηση.  Δεν  μπορεί  να  κρύβεται

κανείς,  καμία  μειοψηφία,  πίσω από το  άλλοθι,  ότι  κοίταξε  Δήμαρχε,

δες  τα  μόνος  σου  εσύ  με  τους  δικούς  σου,  εγώ  μπορεί  να

καταψηφίζω εσαεί.  Αυτή  η  στάση  ανευθυνότητας  δεν  δικαιολογείται

για κανέναν, είτε είναι στην πλειοψηφία, είτε είναι  στη μειοψηφία. 

Κυρίες  και  κύριοι,  στο  υπό  κατάθεση  νομοσχέδιο  θα

προβλέπεται  προφανώς  στη  βάση  της  καθιέρωσης  της  απλής

αναλογικής,  και  η  δυνατότητα  να  ορίζονται  με  πρόταση  του

Περιφερειάρχη  και  του  Δημάρχου,  να  ορίζονται  Αντιπεριφερειάρχες

και  Αντιδήμαρχοι  από όλες εκείνες  τις  δυνάμεις  που θα συγκροτούν

τη νέα πλειοψηφία, από τη στιγμή που δεν θα έχει προκύψει…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Έτσι  απαιτεί,  έτσι  απαιτεί  η  δημοκρατία,  η

σύνθεση, η συνεννόηση.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Αυτό απαιτεί  η δημοκρατία,  και  όχι  να  υπάρχουν

παζάρια εν κρυπτώ, όπως γίνονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σας  παρακαλώ,  σας  παρακαλώ.  Κύριοι  Σύνεδροι,

σας παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι ημέρα αποκαλύψεων. 

Παρακαλώ, ησυχία. 

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Ακούστηκαν  πολλά τα  οποία  δεν  είχαν  σχέση  με

την πραγματικότητα, όπως ότι αφού…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. 

Συγνώμη, κύριε Υπουργέ. 

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Ευχαριστώ. 

Αφού  λοιπόν  μπει  σε  εφαρμογή  αυτό  το  σχέδιο  το  σατανικό

διάλυσης  της  Αυτοδιοίκησης,  θα  έρθει  και  θα  φορέσει  η  κυβέρνηση

ένα διορισμένο Γραμματέα.

Αυτό  ποιος  το  άκουσε;  Ποιος  αρρωστημένος  εγκέφαλος  το

σκέφτηκε  αυτό;  Θέλω  να  σας  διαβεβαιώσω  ότι  ουδέποτε,  είτε  σε

επίσημες,  είτε  ανεπίσημες,  είτε  κατ’  ιδίαν  δηλώσεις  δικές  μου,

συνεντεύξεις,  έχω  υποστηρίξει…  Αντίθετα,  όταν  πριν  από  λίγες

μέρες  ο  κύριος  Πατούλης  με  ρώτησε  στο  γραφείο  μου,  του  είπα ότι

σε καμία περίπτωση, δεν πιστεύω σε μια τέτοιου είδους τοποθέτηση

εγκάθετων από οποιαδήποτε κυβέρνηση.  Και θέλω να το τονίσω και

εδώ και να το κάνω ξεκάθαρο. 

Κυρίες  και  κύριοι,  ούτε  βέβαια  σκεπτόμαστε,  όπως  άκουσα

έναν  συμπαθή  Δήμαρχο  χθες  να  λέει,  το  παρακολούθησα  από  το

διαδίκτυο  με  άλλους  22  από ότι  είδα  εκείνη  την  ώρα,  για  αυτό  έχω

ακούσει  κάποιες  από  τις  τοποθετήσεις  σας.  Άκουσα  να  λέει  ότι

σκεφτόμαστε  να  καταργήσουμε  την  Οικονομική  Επιτροπή.  Το

αντίθετο.  Η  όλη  φιλοσοφία  είναι  πώς  θα  μπορέσουμε  να

αποσυμφορήσουμε  τη  λειτουργία  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  από

διάφορα  θέματα  τα  οποία  είναι   μικρής  βαρύτητας,  τα  οποία  θα

πρέπει  να λύνονται  στις αντίστοιχες  αρμόδιες  Επιτροπές,  έτσι  ώστε
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να  συζητούνται  τα  πιο  πολιτικά  ζητήματα  στο  πλαίσιο  των

συζητήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Καθιερώνουμε  το  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  για  τις  Κοινότητες  με

πληθυσμό έως 500 κατοίκων. 

Εισαγάγουμε  την  καθιέρωση  της  λευκής  εποικοδομητικής

ψήφου.

Ενεργοποιούμε τον θεσμό των δημοψηφισμάτων. 

Δίνουμε  τη  δυνατότητα  για  σύσταση  ειδικών  εταιρειών,

εταιρειών ειδικού σκοπού της Αυτοδιοίκησης, στον τομέα της κοινής

ωφέλειας.  Ενώ  ταυτόχρονα  θα  υπάρχουν  οι  δυνατότητες  σε

διαδημοτικά σχήματα να συμμετάσχουν σε ανώνυμες εταιρείες,  πάλι

του τομέα της κοινής ωφέλειας. 

Κύριε  Κυρίζογλου,  αναφέρομαι  στην  πρόταση  που

επεξεργαστήκαμε από κοινού στο τελευταίο Περιφερειακό Συνέδριο,

η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους μητροπολιτικούς Δήμους της

Θεσσαλονίκης  να  συμμετάσχουν  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  ΕΥΑΘ.

Ακριβώς μια δημιουργική αντιπρόταση απέναντι  σε άλλες προτάσεις

που θέλουν να μεγαλώσουν το ποσοστό…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ.

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Λοιπόν,  θα το πείτε.  Είπα στον τομέα της κοινής

ωφέλειας.

Θα  συγκροτήσουμε  μια  διαρκή  Επιτροπή  ελέγχου

αρμοδιοτήτων  σε  διυπουργικό  επίπεδο,  με  εξασφαλισμένη  και

θεσμοθετημένη τη συμμετοχή των Περιφερειών και  των Δήμων,  έτσι

ώστε  κάθε  νομοσχέδιο  που  πηγαίνει  για  ψήφιση,  να  κοιτάμε  τι

επίδραση,  τι  αντίκτυπο  θα  έχει  στην  ίδια  την  Αυτοδιοίκηση.  Είναι

μια επιλογή που θα μας οδηγήσει σε μια καλή νομοθέτηση, είναι  μια

πρακτική  που  ποτέ  δεν  έγινε  σε  αυτή  τη  χώρα.  Ενώ  μέσα  σε  ένα

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  ολίγων  μηνών,  πάλι  μέσα  από  το

νόμο θα προβλέπεται η θεσμοθέτηση αντίστοιχων Επιτροπών, με τη
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συμμετοχή  πάντοτε  της  Αυτοδιοίκησης,  οι  οποίοι  θα  έρθουν  να

συμβάλλουν στο ξεδιάλυμα των σημερινών αρμοδιοτήτων.

Καθιερώνουμε  τον  Επόπτη  Νομιμότητας  ή  τον  Ελεγκτή

Νομιμότητας,  αν  το  θέλετε  όπως  μέχρι  τώρα  ακουγόταν.  Είπα  και

πριν,  αναφέρθηκα  πριν  για  τη  σχέση  της  Αποκεντρωμένης  και  του

Συντάγματος.  Αλλά  το  θέμα  της  νομιμότητας  των  αποφάσεων

πρέπει  να  τεθεί  σε  άλλη  βάση.  Θα  συγκροτηθεί  αυτή  η

αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,  η οποία θα

απαρτίζεται  κατά  κύριο  λόγο  από  νομικούς,  οι  οποίοι  ακριβώς  θα

στέκονται  στον  έλεγχο  της  νομιμότητας  και  δεν  θα  μπαίνουν  στα

χωράφια της σκοπιμότητας. 

Είναι  κάτι  το  οποίο  θα  βοηθήσει  και  σε  μια  αξιόπιστη

λειτουργία ελέγχου της νομιμότητας, αλλά θα κερδίσουμε και χρόνο.

Και  αυτό  όλο  θα  γίνει  μέσα  από την  υιοθέτηση  των  πιο  σύγχρονων

μορφών  ελέγχου  νομιμότητας  που  υπάρχουν  και  με  βάση  την

ευρωπαϊκή εμπειρία.  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  εν  τη  ευρεία  έννοια  πάλι,

σκοπεύουμε  να…  και  θα  το  διαπιστώσετε  αυτό  όταν  πάρετε  στα

χέρια  σας  το  ακριβές  σχέδιο  που  θα  έρθει  για  ψήφιση  στη  Βουλή,

μετά  την  προβλεπόμενη  περίοδο  διαβούλευσης  και  γόνιμης

φαντάζομαι συζήτησης…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πόση, κύριε Υπουργέ;

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   Τόση  όση  να  μην  αιφνιδιαστεί  κανένας,  να  είναι

γόνιμη η συζήτηση, και να μπορέσουμε τουλάχιστον να είμαστε όλοι

εντάξει  με  τον  εαυτό  μας,  ότι  συμβάλλαμε  εποικοδομητικά  με  τις

προτάσεις  μας,  αλλά  που  γνωρίζοντας  στο  τέλος  ότι  την  τελική

ευθύνη της νομοθέτησης την έχει  η κυβέρνηση. 

Εν πάση περιπτώσει,  αυτό δεν είναι  το θέμα.  Το θέμα είναι  το

να  υπάρχουν οι  συγκεκριμένες  προτάσεις.  Αυτές  τις  προτάσεις  που

πολλές  φορές  τις  ακούμε  σε  ένα  γενικόλογο  επίπεδο  και  που  ποτέ

δεν είχαμε δει  να συγκεκριμενοποιούνται.  Και  αυτό δεν είναι  ευθύνη

μόνο  της  Αυτοδιοίκησης.  Είναι  ευθύνη  και  των  κυβερνώντων.  Η
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θεσμική  δουλειά,  η  επεξεργασία,  η  συγκεκριμενοποίηση

λεπτομερειών κρίσιμων ζητημάτων,  για παράδειγμα στον τομέα των

αρμοδιοτήτων,  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  έχει  γίνει  σε  καμία  από  τις

προηγούμενες μεταρρυθμιστικές απόπειρες.

Νομίζω  λοιπόν  ότι  είναι  καιρός  το  να  μπορέσουμε  να

λειτουργήσουμε με έναν τέτοιο σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. 

Κυρίες  και  κύριοι,  θεωρώ ότι  θα  πρέπει  το  επόμενο  διάστημα

να  μπορέσουμε  να  το  εκμεταλλευτούμε  κάνοντας  μια  συζήτηση

παραγωγική,  γόνιμη,  που  ανεξάρτητα  αν  θα  οδηγήσει  σε  κοινές

αποφάσεις,  θα  είναι  μια  παρακαταθήκη  για  το  πώς  πρέπει  με  έναν

δημοκρατικό  τρόπο να  συζητάμε,  αλλά  κυρίως  θα  ανοίγει  το  δρόμο

σε  έναν  επαναλαμβάνω οδικό  χάρτη,  ο  οποίος  μόλις  τώρα κάνει  τα

πρώτα  του  βήματα.  Η  δημοκρατία  δεν  είναι  μπιμπελό,  δεν  είναι

διακοσμητικό.  Δεν  μπορεί  να  έπεται  των  όποιων  αποφάσεων.  Η

δημοκρατία  πρέπει  να  χαρακτηρίζει  τον  τρόπο  συζήτησης,  τον

τρόπο  λειτουργίας,  τον  τρόπο  διαβούλευσης,  διότι  ακριβώς  όταν

είναι  δημοκρατικός  ο  τρόπος  αυτός,  είναι  δημοκρατικές  και

κοινωνικά  συμβατές  και  προς  όφελος  των  τοπικών  κοινωνιών  οι

αποφάσεις.  Αυτή  είναι  νομίζω  η  μεγάλη  αντίληψη,  η  μεγάλη

πρακτική, που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. 

Θέλω  να  πω  λοιπόν  ότι,  ολοκληρώνοντας,  ότι  δεν  τιμά

κανέναν  να  υποβιβάζει  τον  ρόλο  της  Αυτοδιοίκησης,  είτε  σε

βαστάζο  της  κεντρικής  κυβέρνησης  και  της  κεντρικής  εξουσίας,  είτε

να  το  μετατρέπει  σε  υποχείριο  κάποιων  πολιτικών  σκοπιμοτήτων.

Από  αυτά  έχει  χορτάσει  η  ελληνική  κοινωνία  τα  προηγούμενα

χρόνια.  Από  αυτό  που  έχουμε  ανάγκη,  είναι  από  έναν  ειλικρινή

διάλογο,  έναν αξιόπιστο διάλογο,  ο  οποίος είμαι  βέβαιος ότι  μπορεί

να οδηγήσει σε συνθέσεις. 

Ο  κοινός  τόπος  υπάρχει,  και  είναι  η  ισχυρή  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  είναι  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με  περισσότερο  ρόλο,

περισσότερο  χώρο,  περισσότερες  αρμοδιότητες,  η  οποία  τελικά  θα
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δώσει  τη  δυνατότητα  να  συμβάλλει  από τη  μεριά  της  στην υπόθεση

της ευημερίας των πολιτών.

Σας ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον Υπουργό. 

Προφανώς,  κύριε  Υπουργέ,  οι  απαντήσεις,  και  θα

παρακαλέσουμε  κατά  τη  διάρκεια  και  της  δικής  μου  τοποθέτησης,

και του κυρίου Αγοραστού, να είστε παρών.

Προχωρούμε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  βάσει  του

προγράμματος, στις τοποθετήσεις των κομμάτων. 

Είναι  λοιπόν  κοντά  μας  και  προφανώς  θα  πάρει  το  λόγο  ως

επικεφαλής  του  κόμματος  Ποταμιού,  ο  κύριος  Θεοδωράκης.

Ευχαριστούμε,  Σταύρο Θεοδωράκη, για την παρουσία σου. Έρχεσαι

ευθύς  αμέσως  στο  βήμα,  και  να  ετοιμάζεται,  έχουμε  πει,  κύριε

Βορίδη,  οι  επικεφαλής  των  κομμάτων  προηγούνται  και  κατόπιν

προφανώς και οι εκπρόσωποι. Με όλο το σεβασμό.

Κύριοι  συνάδελφοι,  όσοι  αποχωρείτε,  εκείνοι  που είστε  όρθιοι

καθίστε, παρακαλώ λίγο ησυχία.

Σ.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ:   Θα  είμαι  βέβαια  αρκετά  σύντομος  γιατί  είναι

πολλοί  να  μιλήσουν  και  ο  διάλογος  απαιτεί  όσο  το  δυνατόν

περισσότερες  τοποθετήσεις  και  περιμένω  και  εγώ  με  αγωνία  την

απάντηση του κυρίου Βορίδη στο σχέδιο του κυρίου Σκουρλέτη.

Μια  μικρή  διόρθωση  θέλω  να  κάνω  στον  Υπουργό,  γιατί  τον

άκουσα  κάποια  στιγμή  μπαίνοντας  να  μιλάει  για  τους  17  μήνες  της

θητείας  του.  Η  κυβέρνηση  είναι  40  μηνών.  Είναι  κυβέρνηση  στον

τέταρτο  χρόνο.  Άρα  ο  απολογισμός  θα  πρέπει  να  γίνει  με  βάση  ότι

είχε  μπροστά  της  μια  ολόκληρη  4ετία  να  παράγει  πράγματα  και  για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι

ο  απολογισμός  αυτός  είναι  ελλειμματικός  για  τα  τέσσερα  χρόνια

που κυβερνάει. 

Τώρα,  τα  πράγματα  είναι  μάλλον πιο απλά.  Δεν χρειαζόμαστε

μια  αλλαγή  πολιτικής.  Χρειαζόμαστε  μια  αλλαγή  μοντέλου.  Πρέπει

να  περάσουμε σε μια χώρα που θα έχει  πολλές  μικρές  κυβερνήσεις
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Αυτοδιοίκησης.  Η  ευρωπαϊκή  Αυτοδιοίκηση  είναι  ο  δρόμος  που

πρέπει  να ανοίξουμε. Ο άλλος δρόμος είναι  οι  μικρές και  οι  μεγάλες

χρεοκοπίες.  Η  μεγάλη  χρεοκοπία  που  ζήσαμε,  και  οι  μικρές

χρεοκοπίες που ζούμε καθημερινά με την αδυναμία να αναστήσουμε

τις τοπικές οικονομίες. 

Άρα  μιλάμε  για  μια  αλλαγή  μοντέλου  που  δεν  είμαι  σίγουρος

ότι  είμαστε  διατεθειμένοι  να  κάνουμε.  Γιατί  προσέξτε,  υπάρχουν

δύο  νούμερα  που  θα  σας  πω μόνο.  Από  τη  μία  υπάρχει  το  23.142

και  από  την  άλλη  υπάρχει  το  650.  Προσέξτε  αυτά  τα  δύο  νούμερα

και  νομίζω ότι  ξέρετε ήδη γιατί  μιλώ. Οι  αρμοδιότητες του κεντρικού

κράτους  είναι  23.142  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  είναι  650.

Αυτό εάν δεν αλλάξει,  δεν θα αλλάξουμε το μοντέλο,  και  η χώρα θα

οδηγείται συνεχώς σε μικρά και μεγάλα λάθη. 

Προσέξτε.  Βέβαια,  το  θέμα  δεν  είναι  να  πάρουμε  απλώς

κάποιες  αρμοδιότητες  και  να  τις  πάμε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Εμείς  μιλούμε  για  ολοκληρωμένα  πεδία  πολιτικής  που  πρέπει  να

πάνε  στην  Αυτοδιοίκηση.  Η  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  έχει  πλήρη

ευθύνη  σε  συγκεκριμένα  πεδία  πολιτικής.  Όχι  αποσπασματικές

ευθύνες με την τελική ευθύνη στο κράτος. 

Αποφάσεις  λοιπόν  κοντά  στον  πολίτη,  η  περιβόητη  εγγύτητα

που  λέμε,  όμως  προσέξτε,  και  νομίζω  ότι  και  για  αυτό  πρέπει  να

γίνει  ένας  διάλογος  ειλικρινής  μεταξύ  σας.  Δεν  είναι  στόχος  μας  να

αποκεντρώσουμε  τη  γραφειοκρατία.  Σκοπός  είναι  να  φτιάξουμε  μια

καινούργια  διακυβέρνηση  που  δεν  θα  έχει  γραφειοκρατία.  Άρα

απαιτείται  από  τη  μεριά  σας  μια  μεγάλη  τόλμη,  τόλμη  και  ευθύνη,

ώστε  η  αξιολόγηση,  η  αξιοκρατία,  η  διαφάνεια,  και  τελικά  η

αποτελεσματικότητα,  να  είναι  συστατικά  της  νέας  διακυβέρνησης

της Αυτοδιοίκησης. 

Και  βέβαια  μέσα  σε  αυτά  πρέπει  να  αλλάξουμε  και  το

Σύνταγμα,  πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να μην χάσουμε άλλο

χρόνο,  για  να  δώσουμε  τη  δυνατότητα  ουσιαστικής  μεταφοράς
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αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς

να προσκρούει σε αποφάσεις του κεντρικού κράτους. 

Τώρα,  τελειώνω  με  μια  σύντομη  τοποθέτηση  στην  πρόταση

που θα έρθει  από την  κυβέρνηση.  Το θέμα είναι  η  Αυτοδιοίκηση να

είναι  προϊόν  δημιουργικών  πλειοψηφιών  και  όχι  ιδεοληπτικών

μειοψηφιών,  όχι  μειοψηφίες  που  να  μπορούν  να  πετροβολούν  την

κοινωνία,  να  παίρνουν  απόσταση  από  της  αποφάσεις,  να  κτίζουν

κάστρα,  μέσα  στα  οποία  θα  λειτουργούν  συμφέροντα  και

συντεχνίες. 

Είμαστε  λοιπόν  πολύ  επιφυλακτικοί,  για  να  το  πω  πολύ

ευγενικά,  με  την  πρόταση  της  κυβέρνησης.  Θα  πρέπει  να  δοθεί  ο

χρόνος  και  όχι  δύο-τρεις  μέρες,  να  συζητηθεί  διεξοδικά  από  τους

ανθρώπους  της  Αυτοδιοίκησης.  Θα  πρέπει  να  ακούσουμε  τους

ανθρώπους  της  Αυτοδιοίκησης,  να  ακούσουμε  τις  παρατηρήσεις

τους,  των  Περιφερειαρχών  και  των  τοπικών  Δημάρχων,  έτσι  ώστε

να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. 

Πάντως  επιτρέψτε  μου  ότι  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να

αντιμετωπίσουμε  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν  σήμερα  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  παραχωρώντας  εξουσία  σε  μειοψηφίες  οι

οποίες  θα  είναι  απέναντι  στις  τοπικές  κοινωνίες.  Ειδικά  σε  μια

περίοδο  που  υπάρχουν  λογιών  λογιών  μειοψηφίες,  και  πολιτικές,

που εύκολα πετροβολούν την Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Θέλω  να  τελειώσω  λέγοντας  ότι  δεν  είμαι  αισιόδοξος  για  το

επόμενο  διάστημα   σε  σχέση  με  την  Αυτοδιοίκηση.  Τα  μηνύματα

που  υπάρχουν  στην  Ευρώπη,  η  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  που

υπάρχει  στην  Ευρώπη,  δεν  είναι  μηνύματα  που  φτάνουν  στο

κεντρικό κράτος.  Δεν είναι  μηνύματα που μας απασχολούν.  Βλέπεις

τις  μεταρρυθμίσεις  του  Μακρόν,  βλέπεις  τις  μεταρρυθμίσεις  που

κάνουν  οι   Σκανδιναβοί,  στην  υγεία,  μην  σας  κουράζω,  στη

μεταφορά  όλων  και  περισσοτέρων  πεδίων  πολιτικής  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Εμείς δεν το κάνουμε. Και νομίζω, και επιτρέψτε μου,

η ευθύνη είναι  διπλή. Προφανώς είναι  του κράτους, προφανώς είναι
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της  κυβέρνησης,  αλλά  είναι  και   δική  μας.  Πρέπει  οι  Δήμαρχοι,  οι

Περιφερειάρχες,  να  αναλάβουν  με  τόλμη  και  ευθύνη  το  πεδίο

πολιτικής  που  τους  αντιστοιχεί.  Να  αλλάξουμε  μοντέλο  και  να

περάσουμε σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης από την Αυτοδιοίκηση. 

Σας ευχαριστώ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν  είναι  η  εκπρόσωπος  του  ΣΥΡΙΖΑ  εδώ  τώρα

στην αίθουσα. 

Καλωσορίζουμε,  κύριε  Λεβέντη,  καλώς  ήρθατε.  Θα  κάτσετε

λίγο να μπείτε στο κλίμα. 

Τον  κύριο  Βορίδη  παρακαλώ,  εκ  μέρους  της  Νέας

Δημοκρατίας, να πάρει το λόγο.

Μ.  ΒΟΡΙΔΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  κύριε  Πρόεδρε  της  ΕΝΠΕ,

κύριε  Υπουργέ,  κυρίες  και  κύριοι  Δήμαρχοι,  κυρίες  και  κύριοι

Περιφερειάρχες,  στελέχη  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  συνάδελφοι

στη Βουλή.

Ευχαριστώ  ιδιαιτέρως  για  την   πρόσκληση  και  να  συγχαρώ

καταρχήν  για  αυτή  την  εξαιρετική  και  ιστορική  πρωτοβουλία,  της

κοινής  συνεδρίας  ΕΝΠΕ και  ΚΕΔΕ,  Περιφερειαρχών  και  Δημάρχων,

Α’  και  Β’  Βαθμού Αυτοδιοίκησης.  Σε  μια  χρονική  στιγμή στην οποία

θα  έπρεπε  κανείς  να  συζητά  τα  μεγάλα  προβλήματα  της

Αυτοδιοίκησης,  τη  δική  της  δυνατότητα  να  συμβάλλει  αποφασιστικά

στην  ανάπτυξη  του  τόπου  και  στην  υπέρβαση  της  κρίσης,  στο  πώς

θα  μπορέσει  να  είναι  αποτελεσματικότερη  η  παροχή  υπηρεσίας

στους  πολίτες,  η  πολυαναμενόμενη  και  πολλάκις  εξαγγελθείσα

νομοθετική  πρωτοβουλία  της  κυβέρνησης,  έρχεται  ακόμα,

αναμενόμενη,  υποθέτω  θα  τη  δούμε  στο  επόμενο  διάστημα,  αλλά

που στον πυρήνα της θέτει  ένα θέμα,  και  για αυτό μένει,  για τίποτα

άλλο,  το  οποίο  κανείς  δεν  έχει  θέσει  ως  κεντρικό  θέμα  των

προβλημάτων  των  Δήμων  και  της  Αυτοδιοίκησης  και  των

Περιφερειών.  Αυτό  το  ζήτημα  της  διακυβέρνησης.  Για  να  στηριχθεί

ένα τέτοιο  επιχείρημα,  κυρίες  και  κύριοι,  θα έπρεπε να έχει  ειπωθεί

το  εξής  πριν.  Ότι  από  όλα τα  καταγραφέντα  προβλήματα  στο  χώρο
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της  Αυτοδιοίκησης,  εντοπίσαμε  τη  δυσλειτουργία  της  στον  τρόπο

λήψης  αποφάσεων  των  Δημοτικών  και  Περιφερειακών  Συμβουλίων.

Εκεί  ήταν  το  πρόβλημα.  Και  αυτό  έρχεται  να  λύσει  η  κυβέρνηση.

Δεν  ήταν  πρόβλημα  υποχρηματοδότησης,  δεν  ήταν  πρόβλημα

στελεχών,  δεν  ήταν  πρόβλημα  αρμοδιοτήτων,  δεν  ήταν  πρόβλημα

γραφειοκρατίας,  δεν  ήταν  πρόβλημα  πολλαπλών  ελέγχων,

σύγχυσης  αρμοδιοτήτων,  ενίσχυση  της  αποφασιστικής  δυνατότητας

της  Αυτοδιοίκησης,  όλα  αυτά  δεν  υπάρχουν.  Εκείνο  που  υπάρχει

είναι  το  πώς  θα  συγκροτηθούν  οι  πλειοψηφίες  στα  Δημοτικά  και

Περιφερειακά Συμβούλια. 

Αυτό επέλεξε  ως θέμα η κυβέρνηση,  αυτή είναι  η  πολιτική της

προτεραιότητα,  για  αυτό  θέλει  να  τον  θυμούνται  ο  κύριος

Σκουρλέτης. 

Και  έρχομαι  τώρα  στο  σημαντικό.  Γιατί  το  κάνει;  Αφού  δεν

είναι  αυτό το θέμα,  γιατί  το κάνει;  Το κάνει,  λέει,  για να ενισχυθούν,

να  ενισχυθεί  μια  κουλτούρα  πλειοψηφιών  και  συναινέσεων  μέσα

στην  Αυτοδιοίκηση.  Μάλιστα.  Και  χρησιμοποιεί  ως  επιχείρημα

πρόσθετο,  μα  τι  φωνάζετε,  αφού  στο  τέλος-τέλος  τα  περισσότερα

θέματα  δεν  διαμορφώνονται  στα  πλαίσια  συναινέσεων  μέσα  στην

Αυτοδιοίκηση; 

Αντιλαμβανόμαστε  το  αυτοαναιρούμενο  του  επιχειρήματος.

Αφού ήδη υπάρχει κουλτούρα συναινέσεων στην Αυτοδιοίκηση, τι το

θέλουμε  την  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος;  Και  πώς  θα

ενισχυθεί  άραγε  η  συναίνεση;  Μέσα  από  την  οικοδόμηση  ενός

συστήματος,  όπου  προσέξτε,  σήμερα  οι  συναινέσεις  κτίζονται  ες

πραγματική  βάση,  γιατί  όμως  υπάρχει  μια  ισχυρή  πλειοψηφία  που

μπορεί  να  προχωρήσει  τη  δουλειά,  άρα  σε  αυτό  έρχονται  και

κουμπώνουν  οι  αντιπολιτεύσεις  δημιουργικά,  τώρα  δεν  θα  μπορεί

να  δημιουργηθεί  αυτή  η  πλειοψηφία,  επομένως  αυτό  υπονομευτικά

θα  λειτουργήσει  για  τις  συναινέσεις,  γιατί;  Διότι  θα  αρχίσει  ένα

αλισβερίσι  διαπραγμάτευσης  της ψήφου μέσα στα  Περιφερειακά και
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Δημοτικά  Συμβούλια.  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα.  Αυτό  πρόκειται

να συμβεί. Η συναίνεση θα υπονομευτεί  και όχι το αντίστροφο. 

Αυτά  τώρα,  κύριοι  και  κυρίες,  Περιφερειάρχες,  Δήμαρχοι,

Περιφερειακοί  και  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  δεν  είναι  προφανή;

Εντελώς.  Λέμε  τίποτα  καινούργιο;  Όχι.  Κάτι  ιδιαίτερα  έξυπνο;  Όχι.

Γιατί  το  κάνει;  Έχετε  ένα  κακό  οι  αυτοδιοικητικοί.  Δεν  είστε  αρκετά

ΣΥΡΙΖΑ.  Αυτό  είναι  το  πρόβλημα  της  Αυτοδιοίκησης  και  αυτό

προσπαθεί  να  θεραπεύσει  η  συγκεκριμένη  νομοθετική

πρωτοβουλία.  Πρέπει  οπωσδήποτε  να  δοθεί  ρόλος  σε  ένα  κόμμα,

που  κυβερνά  τη  χώρα  μεν,  αλλά  έχει  μηδενική  παρέμβαση  στην

Αυτοδιοίκηση  δε.  Και  για  αυτό  πρέπει  να  διαμορφωθούν  τώρα

τέτοιοι  όροι  πολιτικοί,  εκλογικοί,  προκειμένου  να  αποκτήσει  ο

ΣΥΡΙΖΑ ρόλο. 

Μετάφραση.  Υπονομεύεται  με  τη  συγκεκριμένη  πρωτοβουλία,

υπονομεύεται  η  αποτελεσματική  διακυβέρνηση  των  Δήμων,  η

δοκιμασμένη,  η  στηριγμένη  στους  πολίτες,  για  να  φτιαχτεί  ένα

σύστημα  που  εξυπηρετεί   τις  μικροκομματικές  στοχεύσεις  του

ΣΥΡΙΖΑ,  του  κυρίου  Τσίπρα,  του  κυρίου  Σκουρλέτη.  Αυτή  είναι  η

πραγματικότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας αυτής.  

Έρχομαι  τώρα  στη  δική  μας  θέση.  Την  έχω  πει  και  είναι

καθαρή. Θα την πω για άλλη μια  φορά. Εκτιμάμε ότι  οι  Βουλευτικές

Εκλογές θα γίνουν πριν τις Αυτοδιοικητικές, και είμαστε σίγουροι ότι

ο ελληνικός λαός θα δώσει καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη

για  τη  διακυβέρνηση  της  χώρας.  Και  ένα  από  τα  πρώτα  πράγματα

που  θα  κάνουμε,  θα  είναι  να  καταργήσουμε  την  απλή  αναλογική

που  θα  έχει  φέρει  ο  κύριος  Σκουρλέτης.  Άρα  λοιπόν,  οι

Αυτοδιοικητικές  Εκλογές  θα  διεξαχθούν  με  το  προηγούμενο

σύστημα. 

Υπάρχει  ανάγκη  συζήτησης  για  αλλαγή  του  εκλογικού

συστήματος;  Αυτό  εν  ευθέτω  χρόνο,  σε  διάλογο  με  την

Αυτοδιοίκηση,  ευρύ  διάλογο  και  άνετο,  μπορεί  να  συζητηθεί.  Αν

διαπιστωθεί  μια  τέτοια  ανάγκη.  Όχι  άρον-άρον,  όχι  με  προθεσμίες,
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όχι με την αντίθεση,  την εκπεφρασμένη αντίθεση του συνόλου ή της

συντριπτικής πλειοψηφίας της Αυτοδιοίκησης. 

Ημερομηνία  εκλογών.  Θέλω  να  σας  θυμίσω  δύο  πράγματα.

Γιατί  το  θέμα  της  ημερομηνίας  των  Αυτοδιοικητικών  Εκλογών  έχει

μια μικρή ιστορία. 

Τι  είπαμε;  Είπαμε  5ετής  θητεία.  Και  τι  άλλο  είπαμε,  γιατί

5ετής;  Για  να  εναρμονίζεται  με  τον  κύκλο  των  Ευρωεκλογών.  Γιατί

να  γίνεται  αυτό;  Για  να  μην  υπάρχουν  διαδοχικές  εκλογικές

αναμετρήσεις  στη  χώρα.  Μην  έχουμε  Ευρωεκλογές  και  άλλη

ημερομηνία  Αυτοδιοικητικών,  και  άλλη  ημερομηνία  Βουλευτικών,  με

τις  Βουλευτικές  τις  έχουμε  και  συχνά  πυκνά,  και  επομένως  στην

πραγματικότητα αυτό να είναι  ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος,

αλλά  επίσης  και  αν  θέλετε  να  ενισχύει  την  πολιτική  αστάθεια  στη

χώρα.

Άρα  λοιπόν,  ποια  ήταν  η  βασική  ιδέα;  5ετής  κύκλος,  και

εναρμόνιση με τις Ευρωεκλογές.

Τι  έρχεται  και  λέει  σήμερα  ο  κύριος  Σκουρλέτης;  Υπάρχει

σύγχυση,  λέει,  των  μηνυμάτων  μεταξύ  Αυτοδιοικητικών  και

πολιτικών  εκλογών.  Σωστά.  Ωραία.  Και  τι  άλλο  λέει;  Θα  τις  πάω

κάπου  μέσα  στον  Οκτώβριο.  Μάλιστα.  Πρώτη-δεύτερη  εβδομάδα

του Οκτωβρίου  είπατε;  Δεύτερη.  Τώρα,  να  πάρω μια  δέσμευσή σας

ότι  δεν  θα  συμπέσουν  με  τις  Βουλευτικές  Εκλογές,  έτσι;  Να  την

πάρω  αυτή  τη  δέσμευσή  σας.  Γιατί  κάθισα  και  μέτρησα  λίγο  τις

ημερομηνίες.  Εκτίμηση  έκανα.  4ετής  ο  κύκλος,  25  ή  22/9  ήταν  αν

θυμάμαι  καλά  οι  τελευταίες  Βουλευτικές  Εκλογές,  διάλυσης  της

Βουλής,  έκδοσης  Προεδρικού  Διατάγματος,  άρθρο  52  παρ.3  του

Συντάγματος,  από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  εντός 30 ημερών.

Να μην μου μπαίνουν ψύλλοι στα αυτιά ότι  μπορεί να σκέφτεστε και

ένα τέτοιο ενδεχόμενο,  γιατί  τότε,  πόσο μάλλον άμα δεν θέλουμε να

συνδέσουμε  το  πολιτικό  μήνυμα  των  Ευρωεκλογών,  με  το  πολιτικό

μήνυμα  των  Εθνικών  Εκλογών.  Μην  μπαίνουν  τέτοιες  δόλιες

σκέψεις στο μυαλό μας. θέλω μια  δέσμευσή σας σε αυτό. 
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Τέλος, όλα τα υπόλοιπα, και έρχομαι λίγο σε αυτό το οποίο θα

παρουσιάσει  και  αύριο  ενώπιόν  σας  ο  Πρόεδρός  μας,  ο  Κυριάκος

Μητσοτάκης.  Κοιτάξτε  κάτι.  Έχει  πτωχό  έργο  να  επιδείξει  η

συγκεκριμένη  κυβέρνηση.  Βρήκα  και  εγώ  εντυπωσιακό,  κυρίες  και

κύριοι,  το  ότι  ο  κύριος  Σκουρλέτης  δεν  αντιλαμβάνεται  τον  εαυτό

του  ως  οργανική  συνέχεια  της  διακυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ.  Το

περιόρισε στο δεύτερο κομμάτι.  Λέει  εγώ 17 μήνες έκανα αυτά.  Ναι,

δεν  έχουμε  17  μήνες  ΣΥΡΙΖΑ.  Καλά  θα  ήταν  να  είχαμε  17  μήνες.

Σήμερα δυστυχώς έχουμε 37 ή κάτι  τέτοιο. 

Άρα  λοιπόν,  έχουμε  να  αξιολογήσουμε  μια  συνολική

κυβερνητική  πορεία  και  παρουσία.  Αλλά  και  τι  είναι;  Επιτρέψτε.

Στην  πραγματικότητα  αναφέρθηκε  σε  ένα  νομοσχέδιο  ερανιστικό,

αποσπασματικό,  εμβαλωματικό,  γεμάτο  από  μικρές  ρυθμίσεις,

χωρίς  τομές,  χωρίς  όραμα.  Ένα  νομοσχέδιο,  αυτό  είναι  το

νομοσχέδιό του, διαχείρισης. 

Πράγματι,  μπορεί  να  επιλύονται  και  ζητήματα  γιατί

ανακύπτουν.  Και  γιατί  είναι  υποχρεωτικά  ερανιστικά  αυτά  τα

νομοσχέδια;  Γιατί  έχουμε  μια  κατακερματισμένη  νομοθεσία,

διασπαρμένη  σε  διάφορα  σημεία,  χωρίς  ενότητα,  που  δεν  είναι

κωδικοποιημένη, και άρα δεν έχει μια οργανική φιλοσοφία. 

Να  λοιπόν  μια  σημαντική  πολιτική  προτεραιότητα.  Η

κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  ώστε  να  αποκτήσει  η  Αυτοδιοίκηση

ένα οργανωμένο περιβάλλον στο ζήτημα αυτό. 

Αλλά  εδώ  αυτό  είναι  που  πρέπει  να  εξηγήσει  η  κυβέρνηση.

Εγώ  δεν  θα  χρησιμοποιήσω  τον  όρο  φορολογική  Αυτοδιοίκηση,

γιατί  μπορεί  να  έχει  κάποια  σε  ορισμένα  σημεία  συνταγματικά

ζητήματα.  Θα  χρησιμοποιήσω  όμως  τον  όρο  δημοσιονομική  και

οικονομική  Αυτοδιοίκηση  και  θα  χρησιμοποιήσω  και  τον  όρο  πιο

συγκεκριμένα, Αυτοδιοίκηση των εσόδων. 

Ερώτηση.  Αυτό  γιατί  δεν  προχώρησε  τρία  χρόνια  τώρα,

τρεισήμισι;  Γιατί  δεν  έγιναν  πρωτοβουλίες  ως  προς  αυτό;  Γιατί  δεν

πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις ως προς αυτό;  
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Εμείς  λοιπόν  λέμε  ότι  αν  θέλουμε  τώρα,  για  να  αρχίσουμε  να

μιλάμε  σοβαρά  για  τα  ζητήματα  της  Αυτοδιοίκησης,  δύο

προσεγγίσεις  μπορεί  να  έχει  κανείς.  Ή  να  βελτιώνει  διαχειριστικά

ζητήματα  που  υπάρχουν,  και  ανέκυψαν  και  σε  αυτή  την  κυβέρνηση

πολλά.  Για  παράδειγμα,  δημοπράτηση  έργων.  Τι  είναι  αυτό  το

οποίο  σήμερα  περνάνε  σε  όλα  τα  επίπεδα,  όλοι  οι  αυτοδιοικητικοί,

προκειμένου  να  τελειώσουν  ένα  έργο;  Έχουμε  εκτιμήσει  ότι  για  να

γίνει  ένα  γυμναστήριο  σε  ένα  Δήμο,  από  τη  χρονική  στιγμή  που

παίρνεται  η απόφαση αυτή, μέχρι τη χρονική στιγμή που τελειώνει  η

διαδικασία,  όσο  γρήγορα  και  να  το  πας,  θέλεις  δυόμισι  χρόνια.

Δυόμισι  χρόνια.  Αν  το  πας  με  τις  προθεσμίες  που  προβλέπει  ο

νόμος.  Άρα  λοιπόν,  ξεκινάει  ο  Δήμαρχος  τη  θητεία  του,  θέλει  να

κάνει κάτι,  είναι  αδύνατον να το υλοποιήσει. 

Άρα  λοιπόν…  μου  λέτε  από  κάτω,  μου  δείχνει  ο

Κωνσταντέλλος  πέντε,  μου  λέει  τέσσερα  ο  Πρόεδρος.  Άρα  εν  πάση

περιπτώσει  το  δυόμισι  χρόνια  είναι  αισιόδοξο  που  λέω.  Πού  είναι

παρεμβάσεις  λοιπόν  εδώ;  Προκειμένου  να  μειωθούν  οι  χρόνοι,  να

γίνουν  αποτελεσματικές  οι  διαδικασίες.  Ίσα-ίσα,  με  τον  νόμο

Σπίρτζη  όλα  αυτά  επιδεινώθηκαν,  έγιναν  πιο  δύσκολα  και  πιο

βαριά. 

Υπήρξαν  λοιπόν  παρεμβάσεις  σε  αυτό;  Όχι.  Μπορούν  να

γίνουν;  Ναι.  Μπορεί  να  βελτιωθεί  το  περιβάλλον;  Προφανώς.  Αυτά

είναι  πράγματα  όμως  που  δεν  αλλάζουν  τη  φιλοσοφία.  Είναι

σημαντικά  διαχειριστικά  πράγματα  που  μπορούν  να  γίνουν.  Θα

επιταχύνουν και θα βελτιώσουν αυτό που παίρνει  ο κόσμος από την

Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία. 

Ερώτηση.  Είμαστε  έτοιμοι,  και  η  Αυτοδιοίκηση,  και  το κράτος,

να  προχωρήσουμε  σε  αυτό  που  είναι  η  μετάβαση  σε  μια

ολοκληρωμένη  Αυτοδιοίκηση  από  πλευράς  αρμοδιοτήτων;  Εμείς

λέμε  το  θέλουμε,  το  πιστεύουμε  και  σας  λέμε  ότι  θα  το  κάνουμε.

Ξεκινάμε  με  ένα  συγκεκριμένο.  Πρωτοβάθμιες  δομές  υγείας.

Θέλουμε  να  περάσουν  στην  Πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση.  Θα  το
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κάνουμε  αυτό.  Προφανώς χρειάζεται  δουλειά,  προφανώς χρειάζεται

πλαίσιο,  προφανώς  χρειάζεται  νομοθεσία,  προφανώς  χρειάζεται  να

οργανώσουμε  αυτή  τη  μετακίνηση,  αλλά  είναι  δουλειά  την  οποία

ήδη ετοιμάζουμε και θα την κάνουμε. 

Θέλουμε  Αυτοδιοίκηση  των  εσόδων;  Τη  θέλουμε.  Έχουμε

συνταγματικά  θέματα;  Έχουμε.  Μπορούμε  να  δούμε  πώς  αυτά

μπορούν  να  προχωρήσουν;  Ναι.  Και  μπορούμε  να  πάρουμε  και

συγκεκριμένες αποφάσεις σε αυτό. 

Ως  λοιπόν  φιλοσοφία  εμείς  τι  θέλουμε;  Θέλουμε  τον

Περιφερειάρχη  και  τον  Δήμαρχο  να  μπορούν  να  παίρνουν

αποφάσεις,  να  έχουν  οι  ίδιοι  την  ευθύνη  και  το  κόστος  των

αποφάσεων αυτών,  να είναι  υπόλογοι  στους πολίτες  τους και  κοντά

τους,  και  όχι  διεκδικητικές  έναντι  της  κεντρικής  διοικήσεως,  και

αυτό  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  τη  μεταφορά  αρμοδιοτήτων,  με  τη

δημιουργία  πραγματικών  αποφάσεων,  δυνατότητας  αποφάσεων

στην  Αυτοδιοίκηση,  και  βεβαίως  με  τη  δυνατότητα  να  υπάρξει

αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων. 

Αυτό  είναι  ένα  άλλο  μοντέλο,  αυτό  είναι  μια  άλλη  φιλοσοφία,

αυτό  είναι  το  επόμενο  βήμα  για  την  Αυτοδιοίκηση,  αυτό  είναι  που

πιστεύει  η  Νέα  Δημοκρατία,  αυτό  είναι  που  θα  υλοποιήσει  ο

Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. 

Ευχαριστώ πολύ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα  καλέσουμε…  Κυρία

Θελερίτη,  έχει  έρθει  ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων,  και  θα τον

καλέσουμε ευθύς αμέσως για τη δική του τοποθέτηση στο βήμα. 

Ελάτε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.

Β.  ΛΕΒΕΝΤΗΣ:   Καλημερίζω  όλους  και  όλες,  και  το  Προεδρείο,  για

την  οργάνωση  του  Συνεδρίου,  σε  μία  εποχή  προβλημάτων  και  για

τη χώρα και για την Αυτοδιοίκηση. 

Από  ότι  αντιληφθήκατε,  υπάρχουν  ενώπιόν  σας  δύο

διαφορετικές  αντιλήψεις.  Η  μία  η  αντίληψη  της  απλής  αναλογικής,

που αφαιρεί  τα μπόνους και  τα δώρα Συμβούλων, και  υπάρχει  και  η
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αντίληψη  της  ενισχυμένης,  που  εξέφρασε   μόλις  τώρα  ο  κύριος

Βορίδης,  οι  γνωστές  απόψεις  περί  κυβερνησιμότητας,  που  για  να

κυβερνηθεί  μια  χώρα  πρέπει  να  δωρίζεις  Συμβούλους,  Βουλευτές,

για να δημιουργούνται πλειοψηφίες. 

Και  απαρίθμησε  τα  λάθη  ο  κύριος  Βορίδης,  του  ΣΥΡΙΖΑ,  ως

στοιχεία  υπέρ  του  δικού  του  συστήματος.  Αλλά…  ότι  δεν  γίνονται

συναλλαγές,  δεν  γίνονται…  Μα  συγνώμη,  εγώ  στην  Καλλιθέα  ας

πούμε,  να  σας  πω  ένα  παράδειγμα,  έβγαινε  κάποιος  αριστερός

Δήμαρχος  τέσσερις  4ετίες,  επειδή  ψήφιζαν  οι  ψηφοφόροι  της  Νέας

Δημοκρατίας  τη  δεύτερη  Κυριακή  την  αριστερά.  Αυτό  τι  ήταν;  Δεν

ήταν  συναλλαγή;  Πόσες  φορές  ας  πούμε  οι  αριστεροί  πάλι  ψήφιζαν

μερικοί δεξιά για να μη βγει το ΠΑΣΟΚ. Ή τα γνωστά που ξέρετε. 

Λοιπόν,  νομίζω  ότι  δεν  έχουμε  καταλάβει  ότι  βρισκόμαστε  σε

μια αλλαγή κουλτούρας. Όλη η Ευρώπη έχει απλή αναλογική.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριοι Σύνεδροι, όποιος θέλει βγαίνει  έξω. Ησυχία. 

Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ:   Όλη η Ευρώπη έχει  την απλή αναλογική. Είδατε στη

Γερμανία,  ο  Σουλτς ενώ δεν  είχε  συμφέρον να  συγκυβερνήσει  με τη

Μέρκελ,  χάριν  της  Γερμανίας  έκατσαν  και  κυβέρνησαν.  Το

συμφέρον  της  Γερμανίας  οδηγούσε  αυτούς  τους  ανθρώπους  να

παραμερίσουν  τα  πολιτικά  οφέλη.  Έτσι  είναι.  Και  το  έκαναν,  γιατί

υπάρχει  ωριμότητα,  υπάρχει  σοβαρότητα,  υπάρχει  αίσθημα

ευθύνης.  Εδώ δεν  υπάρχει  τίποτε.  Ο καθένας  το  μαγαζί  του.  Και  το

λάθος του Τσίπρα του το είπα εγώ εξαρχής.  Όταν πρωτοσυνάντησα

μου  είπε  ότι  ένα  από  τα  όνειρά  του  είναι  η  απλή  αναλογική.  Του

λέω  η  απλή  αναλογική  δεν  έρχεται  μόνη  της  με  ένα  νομοσχέδιο.

Χτίζεται  με  τη  συμπεριφορά  σου,  με  τη  συμπεριφορά  του

Πρωθυπουργού.  Θα  καλέσεις  τα  άλλα  κόμματα  σε  διαρκείς

συζητήσεις,  θα  κάνεις  στην  εξωτερική  πολιτική,  στην  παιδεία,  στην

υγεία,  διακομματική  καθοδήγηση,  θα  κάνεις  συγκλήσεις  υπό  τον

Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  συχνές,  για  τα  εξοπλιστικά,  για  την

άμυνα,  για  όλα  τα  ζητήματα,  και  έτσι  θα  δείξεις  ότι  πιστεύεις  στην
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συναίνεση.  Όχι  θα  κυβερνάς  με  μπόνους,  γιατί  και  σήμερα  έχουμε

μια  κυβέρνηση  η  οποία  μιλάει  ότι  θέλει  την  απλή  αναλογική,  αλλά

κυβερνά  με  μπόνους  50  εδρών.  Και  είναι  πραγματικά  αντίφαση  να

λέγεις ότι είσαι υπέρ των συμμαχικών λύσεων και των συναινέσεων,

να  χρησιμοποιείς  όμως  για  τη  δική  σου  εξουσία  σύστημα  άλλης

κατεύθυνσης.  Είναι  το  οξύμωρον,  γιατί  δείχνει  υποκρισία  στο

πολιτικό σύστημα. 

Ένα άλλο ζήτημα για την απλή αναλογική  στους  Δήμους,  από

την  οποία…  και  στις  Περιφέρειες,  θα  δείτε  τι  ωφέλεια  θα  έχει  η

χώρα και εσείς οι Δήμαρχοι, που τώρα έχετε ευθύνες, πολλές φορές

σας παραπέμπουν σε δικαστήρια,  όταν θα έχει  διακομματικό έλεγχο

ο Δήμος και Διοίκηση, πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. 

Ένα  άλλο  θέμα  που  πρέπει  να  προσεχθεί,  να  είναι  μία  και

μόνη  Κυριακή.  Όχι  δύο  Κυριακές.  Μία  και  μόνη  Κυριακή.  Εκλέγει  ο

λαός,   τόσο  τοις  εκατό  δίνει  στο  ένα  κόμμα,  στον έναν  Συνδυασμό,

τόσο  στον  άλλον,  τόσο  στον  άλλον,  συνέρχονται  μετά  οι

εκλεγόμενοι  Σύμβουλοι  και  αποφασίζουν  ποιος  είναι  ο  Δήμαρχος.

Γιατί  να  μιλήσει  ο  λαός  δεύτερη  φορά  ποιο  Δήμαρχο  θέλει;  Αφού

έχει  μιλήσει  ο  λαός  και  έδωσε  20%  στον  έναν,  15%  στον  άλλον…

Γιατί  να εκβιαστεί  ο λαός να διαλέξει  μεταξύ των δύο πρώτων; Άλλη

απερισκεψία  που  κρύβει  υποκρισία  και  αυτή.  Η  απλή  αναλογική

όπου  εφαρμόζεται,  είναι  μια  Κυριακή.  Δεν  είναι  μια  Κυριακή  απλή

και την άλλη Κυριακή ενισχυμένη. 

Ας  καταλάβει  η  κυβέρνηση  ότι  έχει  υποχρέωση  με  τη  στάση

της  να  δείξει  ότι  πιστεύει,  όχι  με  τη  θέσπιση  ενός  νόμου.  Ένας

νόμος  δεν  διορθώνει  τρία  χρόνια  λαθών  για  τον  κύριο  Τσίπρα,  και

κακών επιλογών, ο νόμος. 

Για αυτό και δηλώνω σαφώς ότι  η Ένωση… Και στο θέμα το…

γιατί  είπαν  ότι  θέλουν  και  στις  Βουλευτικές  να  φέρουν  την  απλή

αναλογική.  Να  τη  φέρουν,  εγώ  θα  την  ξανά  ψηφήσω.  Αλλά  μην

αποτολμήσουν  να  κόψουν  τις  περιφέρειες.  Θα  σας  πω  γιατί  όχι  να

κόψουν  τις  περιφέρειες.  Το  έχω  εξηγήσει  και  στον  κύριο  Τσίπρα.

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

34



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

Και  στον  Μητσοτάκη  το  εξήγησα.  Όταν  κόβονται  οι  περιφέρειες  και

αντί  42,  45,  πόσους  Βουλευτές  έχει  η  Β’  Αθηνών,  κοπεί  στα  τρία

των δέκα,  τότε  για  να  πάρεις  έδρα από την  πρώτη κατανομή θέλεις

10%.  Άρα  θα  περιμένει  ένας  για  να  δει  αν  βγαίνει  Βουλευτής,  την

άλλη μέρα. Και θα έχουμε φαινόμενα όπως ο Στεφανόπουλος, να μη

βγαίνει  ο  αρχηγός  του  κόμματος  Βουλευτής,  και  να  βγαίνει  η

Κολοπετινίτσα,  να  το  πω  έτσι.  Που  δεν…  δεν  εννοώ  ποτέ

Κολοπετινίτσα…  Το  είπα  παράδειγμα.  Δηλαδή  ο  Στεφανόπουλος

δεν εξελέγη και εκλέχτηκε ο Κατσίκης, ο οποίος πήγε την άλλη μέρα

και  συναλλάχθηκε με τον Μητσοτάκη,  τον  γέρο.  Αυτά συνέβησαν με

τα  κοψίματα  περιφερειών.  Γιατί  το  λέει  και  το  ΠΑΣΟΚ  αυτό,  θα

κόψουμε… η πάταξη  της  διαφθοράς.  Δηλαδή όταν  είναι  μονοεδρική

δεν  μπορεί  να  είναι  διαφθορά;  Η  διαφθορά  απαιτεί  μεγάλο  αριθμό

εδρών  για  να  διαφθαρείς;  Δεν  το  καταλαβαίνω.  Αφού  έτσι  και

αλλιώς  και  στις  τηλεοράσεις  καλούν  όλο  τους  ίδιους.  Άμα  δείτε

σήμερα  ποιοι  καλούνται  από  τη  Νέα  Δημοκρατία  στις  τηλεοράσεις,

πέντε-έξι  είναι  που  έχουν  αυτό  το  προνόμιο.  Και  από  το  ΣΥΡΙΖΑ

άλλοι  πέντε-έξι.  Δεν  καλούνται  οι  απλοί  Βουλευτές.  Εγώ  συναντώ

Βουλευτές  στη  Βουλή,  μου  λένε  είμαι  Βουλευτής,  λέω  σε  ποιο

κόμμα; Δεν τον έχω δει  σε καμία τηλεόραση. Υπάρχει  μια χούντα σε

όλα  τα  κόμματα,  αυτή  καλείται.  Και  διερωτώμαι,  οι  ίδιοι  αυτοί  που

καλούνται,  σεβασμό έναντι  των υπολοίπων δεν έχουν; Να καλούνται

όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι; 

Συνεπώς,  τα  προβλήματα  είναι  σύνθετα.  Ο  κύριος  Παπάς

έλεγε ότι  θα διώξει  τη διαπλοκή από τα μέσα ενημέρωσης.  Αλλά όχι

μόνο  δεν  την  έδιωξε,  αλλά  την  νομιμοποίησε  κιόλας,  την

εγκατέστησε.  Λέει  πληρώνουν  νοίκι.  Τι  πληρώνουν  νοίκι;  Εδώ τους

έκοψες το φόρο, τι πληρώνουν νοίκι;  

Εδώ  είναι  κωμικοτραγικά  πράγματα  που  συμβαίνουν  σε  αυτή

τη  χώρα.  Αυτοί  που  διακηρύσσουν  πάταξη  της  διαπλοκής,

συναλλάσσονται  μαζί  της,  και  κάνουν  το  παν  για  την  εδραίωση  και

την άνδρωσή της περαιτέρω.  
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Σιγά-σιγά  θα  καταλάβετε  τι  κόμμα  είναι  η  Ένωση  Κεντρώων.

Μη  βιάζεστε.  Λέω  όμως  πριν  αποχωρήσω,  το  συμφέρον  των

Δημάρχων  και  των  Περιφερειαρχών  είναι  να  θεσπιστεί  η  απλή

αναλογική.  Είναι  και  συμφέρον της  χώρας η απλή αναλογική  και  να

εγκαταλείψουμε  τα  αλισβερίσια.  Και  η  ίδια  η  Νέα  Δημοκρατία  που

κόπτεται  υπέρ της  ενισχυμένης,  το  κάνει  γιατί  φοβάται  ότι  θα μείνει

μόνη  και  αβοήθητη  από  όλους.  Ο  κύριος  Μητσοτάκης  με  τη  στάση

που  τηρεί,  θα  διώξει  όλους  από  κοντά  του.  Διότι  λέει,  το  πρώτο

νομοσχέδιο  που  θα  εφαρμόσω  άμα  έρθω,  είναι  η  ενισχυμένη.

Δηλαδή  θέλω  μπόνους  εδρών,  θέλω  έδρες  που  δεν  μου

αντιστοιχούν.  Αυτό  σημαίνει.  Κλέβω  έδρες  από  άλλους  για  να

κυβερνώ,  για  να  έχει  κυβερνησιμότητα.  Κοιμούνται,  στον ύπνο τους

βλέπουν τη λέξη κυβερνησιμότητα. Καληνύχτα, κύριε Μητσοτάκη. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  για  να  συνεχίσουμε  ξύπνια…  Να  πω  ότι

είναι  κοντά  μας  και  ο  Πρόεδρος,  ο  κύριος  Λαφαζάνης.  Δεν  ξέρω αν

είστε  έτοιμος  να  ανέβετε  στο  βήμα,  κύριε  Πρόεδρε.  Σας  καλούμε

λοιπόν ευθύς αμέσως στο βήμα να τοποθετηθείτε,  και  ευχαριστούμε

για την παρουσία  σας. Κυρία Θελερίτη…

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Όχι,  όχι.  Κύριε  Λαφαζάνη,  είπαμε  οι  Πρόεδροι  των

κομμάτων  του  Κοινοβουλίου  μας  προηγούνται  και  του

Ευρωκοινοβουλίου. 

Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:   Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου

δίνετε,  κύριε  Πρόεδρε,  να  πω  δύο  λόγια  στο  Συνέδριό  σας,  και  θα

πω στην κυρία να μη δυσανασχετεί,  διότι  θα σας θυμίσω ότι  κάποτε

οι  παλιότεροι  ξέραμε  ότι  είμαστε  πολύ  μικρά  κόμματα,  πολύ  μικρά

κόμματα,  και  ξέρετε  ότι  οι  έσχατοι  πολλές  φορές  γίνονται  πρώτοι.

Οι έσχατοι γίνονται πρώτοι.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Π.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:   Μα  το  Ευαγγέλιο  δεν  λέει  λάθος  πράγματα.  Λέει

αρκετά σωστά πράγματα, αλλά δεν τα τηρούμε. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  κύριοι  συνάδελφοι.  Συγνώμη,  κύριε

Πρόεδρε. Θα παρακαλέσω λίγο την ησυχία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον

η σημερινή μέρα για την Αυτοδιοίκηση. 

Ελάτε,  κύριε Πρόεδρε.

Π.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:   Καταρχάς  αυτό  που  θέλω  να  πω  στο  Συνέδριό

σας,  ότι  η  περιοχή  μας  ζει  τραγικές  ώρες,  μετά  την  πυραυλική

επίθεση  των  Ηνωμένων  Πολιτειών,  της  Γαλλίας,  της  Βρετανίας,  της

Δύσης θα έλεγα,  αυτά τα οποία θεωρούμε ιερά  σύμβολα,  του ΝΑΤΟ

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της Συρίας.

Τα  τύμπανα  πολέμου  ηχούν  στην  περιοχή  και  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  δεν  μπορεί  να  μένει  αδιάφορη  απέναντι  σε  αυτές  τις

άθλιες  και  βρώμικες  εξελίξεις.  Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  νομίζω  αυτή

την  ώρα  πρέπει  πρώτη  και  πολύ  ψηλά  να  σηκώσει  τη  σημαία  της

ειρήνης και της αντι ιμπεριαλιστικής πάλης. 

Θα  έλεγα  επίσης  ότι  αυτή  την  ώρα  η  χώρα  μας  ζει  έντονες

εθνικές  απειλές,  με  πρώτη  και  κύρια  βεβαίως,  την  επεκτατικότητα

της  Τουρκίας,  η  οποία  δυστυχώς  κλιμακώνεται.  Και  όλοι  θα

διαβάσατε  σήμερα  την  επίσημη  πλέον  τοποθέτηση  του  Υπουργείου

Εξωτερικών  της  Τουρκίας,  με  την  οποία  θεωρεί  τα  Ίμια  τουρκικό

έδαφος,  τουρκικά χωρικά ύδατα  τα χωρικά ύδατα  των Ιμίων και  τον

εναέριο χώρο τους. 

Αυτές  τις  ώρες  λοιπόν,  δύο  πράγματα  χρειάζεται  η  Ελλάδα.

Δύο  τα  οποία  πρέπει  να  γίνουν  οπωσδήποτε.  Δεν  μπορεί  να

αντιμετωπίσουμε  τις  εθνικές  απειλές  χωρίς  ισχυρές  τοπικές

κοινωνίες.  Και  αυτό  σημαίνει  πρώτα  από  όλα  και  κυρίως,  ισχυρή

δημοκρατική  και  κοινωνική  Αυτοδιοίκηση.  Και  όχι  μια  Αυτοδιοίκηση

που  περιθωριοποιείται,  μία  Αυτοδιοίκηση  που  πένεται  και  δεν

μπορεί να ανταποκριθεί  ούτε καν στις λειτουργικές ανάγκες της. 

Και  το  δεύτερο  επίσης,  το  οποίο  είναι  άκρως απαραίτητο,  και

κάτι  το  οποίο δεν βλέπω να συζητείται  στο  Συνέδριό  σας,  ενώ είναι
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από  τα  πιο  κρίσιμα  οικονομικά  και  κοινωνικά  προβλήματα  της

χώρας,  είναι  το  θέμα  των  πλειστηριασμών.  Δεν  είναι  δυνατόν,

κύριοι  της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  δεν  είναι  δυνατόν στους Δήμους

σας να ξεσπιτώνεται  κόσμος και να λεηλατούνται  και  να αρπάζονται

λαϊκές  περιουσίες.  Δεν  μπορεί  να  έχουμε  εθνικές  απειλές  και  στο

εσωτερικό  μέτωπο  να  έρχονται  οι  τραπεζίτες,  μαζί  με  την

κυβέρνηση,  και  μια  δράκα  συμβολαιογράφων,  και  να  αρπάζουν  τις

λαϊκές  περιουσίες.  Γιατί  αυτό  γίνεται.  Σήμερα Τετάρτη,  που είναι  το

φόρτε των πλειστηριασμών, έχουμε 600 πλειστηριασμούς, άκουσον-

άκουσον, σε όλη την Αττική. 600 οικογένειες θα βρεθούν με χαμένες

περιουσιακές τους καταστάσεις,  αποκτημένες με ιδρώτα και  αίμα.  Η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  δεν  μπορεί  να  σιωπά.  Δεν  μπορεί  να  αφήνει

το  κέντρο  να  αστυνομοκρατείται.  Αν  πάτε  στο  κέντρο  της  Αθήνας

τώρα,  θα  δείτε  σε  κάθε  τετράγωνο  να  υπάρχουν  τα

συμβολαιογραφεία  πολιορκημένα  από  κλούβες  των  ΜΑΤ.  Πού

ζούμε;  Δικτατορία  έχουμε;  Χούντα  έχουμε;  Ποτέ  δεν  είχε  γίνει  ξανά

αυτό  στη  χώρα  αυτή.  Εμένα  μου  θυμίζουν  παλιότερα  χρόνια  αυτές

οι καταστάσεις.  

Η  Τοπική  λοιπόν  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  μπει  στην  πρώτη

γραμμή  για  να  σταματήσουν  οι  πλειστηριασμοί.  Δεν  μπορεί  η  χώρα

μας  να  αντιμετωπίζει  εθνικούς  κινδύνους,  να  μιλάμε  για

συστράτευση  του  ελληνικού  λαού,  και  την  ίδια  ώρα  να

ξεσπιτώνουμε,  να  τον  κάνουμε  άστεγο  και  να  του  παίρνουμε  την

περιουσία. 

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι  όταν μιλάμε για Αυτοδιοίκηση,

μιλάμε για την κατεξοχήν δημόσια και  κοινωνική  λειτουργία.  Μιλάμε

για  μία  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  πρώτα  από  όλα  εργάζεται  για  να

είναι  όρθιος  ο  πολίτης  στους  Δήμους  και  στις  Περιφέρειες.  Αυτό

όμως  δεν  έχει  καμία  και  δεν  μπορεί  να  έχει  καμία  σχέση  με  την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  φορομπήχτη.  Δεν  είναι  δυνατόν  να  περνάμε

σε  μια  γενικευμένη  ανταποδοτικότητα  και  να…  και  ο

προσανατολισμός  που  να  υπάρχει  είναι  όλες  οι  υπηρεσίες  σχεδόν
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των  Δήμων  να  περάσουν  σε  ιδιωτικά  χέρια,  να  περάσουν  στην

κερδοσκοπία,  και  από  εκεί  και  πέρα  να  γίνονται  ανταποδοτικά  με

τέλη,  τα  οποία  θα  πληρώνουν  οι  δημότες.  Οι  δημότες  δεν  έχουν

άλλα  να  πληρώσουν.  Χρειάζεται  ένα  ενιαίο,  δίκαιο  φορολογικό

σύστημα,  μέσα  από το  οποίο  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  θα  παίρνει  το

δικό  της  μερίδιο  για  να  σταθεί.  Αυτό  χρειάζεται,  και  όχι  να

καταμερίζουμε  τους  φόρους,  οι  οποίοι  είναι  δυσβάσταχτοι,  είναι

επιδρομικοί,  να  καταμερίσουμε  τους  φόρους  ώστε  να  τους

επιβάλλουν  όλο και  περισσότεροι,  να  γίνονται  όλο και  περισσότερο

ανταποδοτικές  οι  υπηρεσίες.  Αυτό  θα  είναι  ένα  πολύ  μεγάλο

έγκλημα, που δεν το αντέχει  ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία. 

Αυτή  την  ώρα  νομίζω  ότι  είναι  κρίσιμη  μια  μεγάλη  ανατροπή

στη  χώρα.  Εμείς  έχουμε  πει  ξεκάθαρα  τις  θέσεις  μας.  Είμαστε

αντίθετοι  απέναντι  σε ένα σάπιο,  παρακμιακό, συναινετικό πολιτικό

σύστημα,  και  σε  μια  Βουλή  στην  οποία  στην  ουσία  δεν  υπάρχει

αντιπολίτευση,  και  η  μόνη  αντιπολίτευση  γίνεται  από  κινήματα  και

από δυνάμεις  που είναι  εκτός  Βουλής.  Αυτή  την  ώρα χρειάζεται  μια

μεγάλη  ανατροπή  η  χώρα,  και  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να

μπει  στην  πρώτη  γραμμή  αυτής  της  ανατροπής,  και  όχι  να

αναπαράγονται  αυτά  τα  οποία  βλέπουμε  επί  10ετίες.  Κόμματα  να

εναλλάσσονται,  τα  οποία  δεν  έχουν  να  προτείνουν  τίποτε  άλλο

παρά  τη  συνέχεια  της  πολιτικής  των  προηγούμενων,  και  η

καταστροφή να συνεχίζεται.  Δεν υπάρχουν έξοδοι  από τα μνημόνια.

Έξοδος  από  τα  μνημόνια  δεν  υφίσταται  σε  αυτή  τη  χώρα.  Είναι  η

κοροϊδία  η  καινούργια  που  σερβίρεται  για  να  συνεχιστεί  η

αποικιοποίηση  της  χώρας,  αποικιοποίηση  χωρίς  ορίζοντα  τέλους.

Και αυτή η ανατροπή χρειάζεται άλλες επιλογές, και πρώτα από όλα

επιλογές  οι  οποίες  να  εγκαταλείπουν  το  νεοφιλελευθερισμό  και  τη

λιτότητα  και  να  βάζουν  τη  χώρα  σε  μια  καινούργια  προοδευτική,

αναπτυξιακή τροχιά. 

Και  ένα  από τα  μέτρα  τα  οποία  χρειάζεται  άμεσα,  όσο  και  αν

φαίνεται  δύσκολο,  και  το  οποίο  είναι  θεμέλιο  για  να  ανοίξουμε  ένα
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καινούργιο  προοδευτικό  δρόμο  για  τη  χώρα,  είναι  να  φύγει  η

Ελλάδα  από  την  Ευρωζώνη  και  να  συγκρουστεί  με  μια

ολοκληρωτική  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  οποία  πλέον  δεν  έχει  να

προσφέρει  τίποτα  στους  λαούς  της,  παρά  μόνο  δυστυχία,  δάκρυα,

ηγεμονίες και αντιδημοκρατικές αποφάσεις. 

Αυτή  είναι  η  επιλογή που προτείνουμε  και  είναι  η  επιλογή για

να  σταθεί  όρθια  και  η  Αυτοδιοίκηση  και  να  παίξει  το  δικό  της

αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. 

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. 

Θα  παρακαλέσω  την  κυρία  Θελερίτη  Μαρία,  Βουλεύτρια  του

ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος, να έρθει στο βήμα. 

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα  ήθελα  να  πω  ότι,  κύριε  Λαφαζάνη,  δεν  αναφέρθηκα  σε

εσάς,  απλά  με  την  αίσθηση  του  χιούμορ  είπα  ελπίζω  να  μην

υφίσταμαι  διάκριση λόγω φύλου. Τίποτε άλλο πέραν τούτου. 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  Σύνεδροι,  αγαπητοί  Πρόεδροι  της

ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ,  αγαπητοί  Περιφερειάρχες  και  Δήμαρχοι,

αγαπητές καλεσμένοι και καλεσμένοι. 

Θα  ήθελα  και  εγώ  με  τη  σειρά  μου  εκ  μέρους  του  ΣΥΡΙΖΑ  να

εκφράσω  τις  ευχαριστίες  μου  για  την  πρόσκληση  στο  πρώτο  κοινό

Συνέδριο  της  Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδος  και  της  Κεντρικής

Ένωσης  Δήμων,  και  πραγματικά  είναι  πάρα  πολύ  σπουδαίο  αυτό

που  γίνεται,  για  να  μιλήσει  για  το  πιο  σοβαρό  αν  θέλετε  ζήτημα

αυτή  τη  στιγμή,  της  μεταρρύθμισης  της  ίδιας  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. 

Άρα  λοιπόν,  είναι  ένα  Συνέδριο  που  θέτει  στο  επίκεντρο  της

δημόσιας  ατζέντας  τη  μεταρρύθμιση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,

που  οφείλουμε  να  επισημάνουμε  ότι  αν  είχε  διοργανωθεί  μία  ή  δύο

εβδομάδες  αργότερα,  θα  μπορούσε  να  γίνει  συζήτηση  με  βάση  το

νομοσχέδιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  και  άρα  θα  μπορούσε  να
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συμβάλλει  πιο  εποικοδομητικά,  με  συγκεκριμένες  παρατηρήσεις,

διαφωνίες, στις προτάσεις της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση. 

Πριν  αναφερθώ  αναλυτικά  για  τη  μεταρρύθμιση,  θα  ήθελα  να

θίξω τρία σημαντικά ζητήματα. 

Αν  γίνεται,  σας  παρακαλώ,  λίγη  ησυχία.  Να σεβόμαστε  αυτόν

που μιλάει.  

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριοι  συνάδελφοι,  σας  παρακαλώ,  σεβασμό  στην

ομιλήτρια.

Μ.  ΘΕΛΕΡΙΤΗ:   Θα  ήθελα  λοιπόν  να  διευκρινίσω  πως  εμείς  σαν

ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για αυτήν την μεταρρύθμιση.  Να αναφερθώ σύντομα

στα  βασικά  χαρακτηριστικά  και  το  κυρίαρχο  προφίλ  της

Αυτοδιοίκησης  αυτή  την  περίοδο,  και  τις  συνθήκες  που  επικρατούν

σήμερα,  πολιτικές,  και  στην  Αυτοδιοίκηση,  για  τις  οποίες  κάτω από

αυτές τις συνθήκες επιχειρείται  αυτή η μεταρρύθμιση. 

Ας διευκρινίσουμε λοιπόν τι  εννοούμε εμείς όταν μιλάμε για τη

μεταρρύθμιση  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  και  επειδή  αναφέρθηκε

από  πάρα  πολλούς  προηγούμενους  ομιλητές  ότι  αυτή  η

μεταρρύθμιση  που  επιχειρείται  αυτή  τη  στιγμή  δεν  θίγει  σημαντικά

ζητήματα  από αυτά  που  είχαμε  εμείς  στο  σχεδιασμό  μας,  όπως για

παράδειγμα  τις  αρμοδιότητες,  θα  ήθελα  λοιπόν  να  επισημάνω  για

άλλη  μια  φορά  ότι  ο  ΣΥΡΙΖΑ  θεωρεί  μεταρρύθμιση  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  ότι  αυτή  η  μεταρρύθμιση  είναι  αναπόσπαστο  μέρος

της  ουσιαστικής  αναδιάρθρωσης  του  πολιτικού  και  διοικητικού

συστήματος  της  χώρας,  με  στόχο  να  καλύψει  σύγχρονες  ανάγκες

και να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. 

Άρα  η  αναδιάρθρωση  που  έχουμε  κατά  νου,  και  το  λέμε  γιατί

είναι  αναγκαία  για  δύο λόγους.  Γιατί  η  σημερινή  δομή της δημόσιας

διοίκησης  δεν  μπορεί  να  υποστηρίξει  οποιαδήποτε  μεταρρύθμιση

μπορεί  να γίνει  σε όλα τα επίπεδα συγκρότησης και  λειτουργίας της

κοινωνίας.  Και  κατά  δεύτερον,  γιατί  σε  κάθε  περίπτωση  η  τολμηρή

μεταρρύθμιση  του  κράτους  θα έχει  πολλαπλά καταλυτικά  οφέλη  για

την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. 
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Άρα  εκτός  από  την  ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  του

κρατικού  μηχανισμού  και  την  εξοικονόμηση  πόρων,  η

αναδιάρθρωση  είναι  αναγκαία  προκειμένου  η  χώρα  να

απελευθερώσει  τις  εγκλωβισμένες  δημιουργικές  δυνάμεις  και  να

κερδίσει  το  στοίχημα  της  ισόρροπης  ανάπτυξης,  με  σημαντική

αύξηση  στην  απασχόληση,  και  ανατροπή  των  κοινωνικών  και

οικονομικών ανισοτήτων. 

Και  επιπλέον,  η  αναδιάρθρωση  μπορεί  να  συμβάλλει  στο  να

εδραιωθεί  η  διαφάνεια  και  η  λογοδοσία,  να  ενισχυθεί  η  δημοκρατία

με  άμεσους  θεσμούς  της  δημοκρατίας,  και  να  ενισχυθεί  η

ισοπολιτεία. 

Με  αυτή  την  έννοια  λοιπόν,  συνιστά  και  την  οφειλόμενη

θεσμική  απάντηση  στη  χρόνια  και  επιδεινούμενη  κρίση  κοινωνικής

και πολιτικής εκπροσώπησης. 

Άρα  είναι  και  παραμένει  ο  στρατηγικός  στόχος  του  ΣΥΡΙΖΑ,

αυτής  της  νέας  μεταρρύθμισης,  η  δημιουργία  ενός  δημοκρατικά

διαρθρωμένου  πολιτικού  διοικητικού  συστήματος,  στα  τρία  επίπεδα

διοίκησης,  επιτελικό  κράτος,  Περιφέρεια,  Δήμοι,  με  παράλληλη

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κατώτατο επίπεδο. 

Και  εδώ έρχομαι  στον κύριο  Βορίδη,  και  πραγματικά  χαίρομαι

πάρα  πολύ  που  άκουσα  σήμερα  ότι  η  θέση  της  Νέας  Δημοκρατίας

είναι  υπέρ της αποκέντρωσης των δημόσιων πολιτικών και υπέρ της

αποκέντρωσης  των  αρμοδιοτήτων  προς  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Και  μάλιστα  θα  ήθελα…  αναρωτιέμαι,  40  χρόνια  διακυβέρνησης

αυτής  της  χώρας,   γιατί  ουδέποτε  επιχειρήθηκε  αυτή  η

αποκέντρωση;  Και  δεύτερον,  ακόμα  και  με  τον  Καλλικράτη  που

προέβλεπε αυτή την αποκέντρωση των δημόσιων πολιτικών, γιατί οι

κυβερνήσεις  αυτές  που  ήσαν  στην  εξουσία  και  στη  διακυβέρνηση,

της χώρας, δεν επιχείρησαν αυτή την αποκέντρωση; 

Επίσης,  με  βάση  που  ανέφερε  που  ο  κύριος  Βορίδης,  θεωρώ

ότι  τελικά  η  Νέα  Δημοκρατία  θα  συμβάλλει  στην  προσπάθεια  της

συνταγματικής  αναθεώρησης,  δηλαδή  να  δούμε  ποια  άρθρα  του
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συντάγματος  πρέπει  να  αλλάξουν  και  αφορούν  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  και  άρα  να  πάμε  σε  μια  συνταγματική  αναθεώρηση

των  άρθρων  αυτών  που  σήμερα  μας  εμποδίζουν  να  κάνουμε  τη

μεταρρύθμιση  για  την  οποία  μας  εγκαλείτε;  Αν  την  είχατε  αυτή  την

συνταγματική  αναθεώρηση,  σήμερα  εμείς  θα  μπορούσαμε  να

κάνουμε  μια  μεταρρύθμιση  με  βάση  αυτά  που  προανέφερα.  Άρα

λοιπόν,  αντιλαμβάνομαι  μετά από την τοποθέτησή σας,  ότι  θα είστε

υπέρ  της  συνταγματικής  αναθεώρησης  των  συγκεκριμένων  άρθρων

που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Έρχομαι  στο  δεύτερο  μέρος.  Να  δούμε  ποιο  είναι  αυτό  το

περιβάλλον  και  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης σήμερα.  

Εδώ  δεν  μπορούμε  να  μην  αναφερθούμε  στις

μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  των  τελευταίων  ετών,  που  παρά  τις

ηχηρές  διακηρύξεις  περί  δήθεν  επανίδρυσης,  εκσυγχρονισμού  του

κράτους  και  της  δημόσιας  διοίκησης,  αποδείχτηκαν  κενές

περιεχομένου.  Η  εφαρμογή  του  Καποδίστρια,  στη  συνέχεια  του

Καλλικράτη,  και  τα  επτά  χρόνια  μνημονιακής  πολιτικής,  και  η

ταυτόχρονη  αφειδής  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  στην  Αυτοδιοίκηση,

χωρίς  πρόβλεψη  των  απαιτούμενων  πόρων,   που  είναι  πάγια  θέση

του  Συντάγματος,  ότι  όποια  αρμοδιότητα  μεταφέρεται  πρέπει  να

συνοδεύεται  και  από  πόρου,  μετέτρεψαν  τον  κατεξοχήν  θεσμό

άσκησης  πρωτογενούς  λαϊκής  εξουσίας,  που  είναι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  και  κοινωνικού  ελέγχου,  σε  διοικητή  των   τοπικών

υποθέσεων και διαμεσολαβητή της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. 

Οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  μετά  τον  Καλλικράτη

μετεβλήθησαν  σε  μια  μικρογραφία  του  κεντρικού  κράτους,  με

αποτέλεσμα  να  συγκεντροποιείται  η  πολιτική  εξουσία  μέσω  της

χωρικής τους πύκνωσης. 

Άρα  όλα  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  σήμερα,  που  συνοδεύουν,

που  χαρακτηρίζουν  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  το  πλειοψηφικό

αντιδημοκρατικό  εκλογικό  σύστημα,  η  ενδυνάμωση  στα
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μονοπρόσωπα Όργανα,  η απουσία θεσμών πραγματικής κοινωνικής

συμμετοχής,  που  ακόμα  και  όταν  οι  Περιφερειακές,  οι  Δημοτικές

Αρχές,  δημιουργούν,  αντιμετωπίζονται  τυπολατρικά  και  εργαλειακά,

έχοντας  αποξενωθεί  από  το  πραγματικό  τους  περιεχόμενο.  Η

συγκεντρωτική  οργάνωση  και  λειτουργία  των  ΟΤΑ  εις  βάρος  της

εσωτερικής, ενδοδημοτικής και ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης. 

Ο  πολυκερματισμός  των  ελέγχων,  με  αποτέλεσμα  οι  ΟΤΑ  να

ασφυκτιούν από τον έλεγχο επί της δράσης τους, που πολλές φορές

αντί  για έλεγχος νομιμότητας γίνεται  έλεγχος σκοπιμότητας,  και άρα

η αποτελεσματικότητα  αυτών των επάλληλων ελέγχων ως προς την

πάταξη  των  πραγματικών  περιπτώσεων  κακοδιοίκησης  και

διαφθοράς, είναι τελείως αμφισβητούμενη.

Τέλος, το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής ακόμα…

Λίγο πιο σιγά σας παρακαλώ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  κύριοι  συνάδελφοι.  Θέλει  υπομονή,  να

ακουστούν  όλες  οι  απόψεις,  να  καταγραφούν,  έχουμε  δουλειά

μπροστά μας. 

Μ.  ΘΕΛΕΡΙΤΗ:   Επομένως  η  μεταρρύθμιση  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  καλείται  να  εισάγει  θεσμικές  παρεμβάσεις,  οι  οποίες

πρέπει  να  αλλάξουν  το  προφίλ  της  Αυτοδιοίκησης,  τόσο  στο

επίπεδο  του  εκδημοκρατισμού,  όσο  όμως  και  στο  επίπεδο  της

αποτελεσματικότητας,  ενισχύοντας  παράλληλα  και  τον  αναπτυξιακό

της  ρόλο  σε  ένα  πλαίσιο  ενός  νέου  αναπτυξιακού  μοντέλου  για  την

ανάπτυξη  της  χώρας,  που  αυτή  τη  στιγμή  η  κυβέρνηση  το

διαπραγματεύεται  σε  όλες  τις  Περιφέρειες  με  τα  Περιφερειακά  της

Συνέδρια. 

Και  τώρα  θα  ήθελα  να  μιλήσω  πολύ  συνοπτικά  και  πιο

αναλυτικά  για  τους  στόχους  που  θέλουμε  εμείς  με  αυτή  τη

μεταρρύθμιση. 

Είχαμε  αναφερθεί  ότι  οι  στρατηγικοί  στόχοι  της  νέας

μεταρρύθμισης είναι  ότι… για παράδειγμα ξέρουμε πάρα πολύ καλά

ότι  οι  ριζικές  μεταρρυθμίσεις,  ιδίως  οι  φιλόδοξες  μεταρρυθμίσεις,
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δεν  συντελούνται  εν  κενώ.  Εμείς  θα  αξιοποιήσουμε  τη  μνήμη  του

πολιτικού  και  διοικητικού  συστήματος  της  χώρας,  και  την

αξιολόγηση των προσπαθειών που έχουν προηγηθεί,  καθώς και  την

εμπειρία  που  μέχρι  σήμερα  έχει  αποκτηθεί,  και  για  αυτό  με  βάση

αυτά θα πάμε σε τρεις στρατηγικούς στόχους. Στο επιτελικό κράτος,

στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στην διαβαθμική συνεργασία. 

Οι  Περιφέρειες  θα  μεταβληθούν  σε  βασικούς  θεσμούς

ανάπτυξης  και  θα  διαχειρίζονται  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων

Επενδύσεων, πέραν των κεντρικών έργων εθνικής εμβέλειας, και θα

υλοποιούνται αυτά τα έργα από τις Περιφέρειες. 

Θα  συμμετέχουν  επίσης  ουσιαστικά  στο  δημόσιο  σχεδιασμό,

συντονίζοντας  και  συναποφασίζοντας  με  τους  ΟΤΑ  για  τις

παραγωγικές και κοινωνικές δράσεις της περιοχής τους. 

Οι  Δήμοι  θα  είναι  συνδιαμορφωτές  και  διαχειριστές  του

κοινωνικού  κράτους,  και  οι  δομές  της  τοπικής  εξουσίας  και

διοίκησης  που  παρεμβαίνουν  και  απαντούν  αποτελεσματικά  στα

προβλήματα της  καθημερινότητας  των πολιτών,  θα είναι  δομές  που

πραγματικά θα επιλύουν αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Αυτό  πρακτικά  σημαίνει  ότι  το  σύνολο  των  τομέων  που

αφορούν  κοινωνικές  δράσεις,  θα  περάσουν  στην  αρμοδιότητα  των

Δήμων. 

Άρα λοιπόν, με βάση τους στρατηγικούς στόχους και τις αρχές

που  είχαμε  πει,  τα  εννέα  σημεία  δηλαδή  που  αφορούν  όλα  αυτά

που  σήμερα  προβληματίζουν  την  Αυτοδιοίκηση,  δηλαδή

αποκέντρωση,  ισχυρή  Αυτοδιοίκηση,  επικουρικότητα,  δημοκρατικός

προγραμματισμός,  συμμετοχή,  ενδοπεριφερειακή,  ενδοδημοτική

αποκέντρωση,  οικονομική αυτοτέλεια.  Μπορεί  να μην αναφέρθηκε ο

Υπουργός  σήμερα  Εσωτερικών  για  τα  οικονομικά  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  και  ποιες  αλλαγές  προβλέπει  το  νομοσχέδιο,  όμως

προβλέπονται αλλαγές στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επίσης,  στην  ενίσχυση  του  αναπτυξιακού  ρόλου,  που

πραγματικά  ενισχύουμε  τα  επιχειρησιακά  προγράμματα  ώστε  να
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μπορέσουν να  αποτελέσουν εργαλεία  σοβαρά για  την  ανάπτυξη της

τοπικής κοινωνίας.

Και  τελειώνω.  Πού βρισκόμαστε  σήμερα  και  πώς  προχωράμε.

Και  ξεκινώ  από  το  όνομα  που  έχει  επιλεγεί  για  το  νέο  εγχείρημα.

Κλεισθένης.  Και  εξήγησε  ο  Υπουργός  γιατί  Κλεισθένης  1  και

Κλεισθένης  2.  Και  πιστεύω,  και  δεν  θέλω να  επεκταθώ σε αυτό,  ότι

από  όσα  προανέφερα  νομίζω  ότι  έχω  καταστήσει  σαφές  το

ιδεολογικό  και  πολιτικό  πλαίσιο  της  μεταρρύθμισης,  αυτό  που

στοχεύει  η  παρούσα  η  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ.  Και  άρα  είναι

αλήθεια  πως μια  τέτοια  μεταρρύθμιση  δεν  μπορεί  να  υλοποιηθεί  με

αυτοματισμούς  και  διαδικασίες  fast track.  Για  αυτό  και  θα  υπάρξει

διαβούλευση. Και για αυτό στην παρούσα φάση λαμβάνονται  υπόψη

μια  σειρά  πραγματικά  δεδομένα,  και  η  υφιστάμενη  κατάσταση  της

χώρας και της Αυτοδιοίκησης. 

Αναφέρθηκε  ο  Υπουργός.  Όταν  θέλεις  να  κάνεις  μια

μεταρρύθμιση,  άρα…  και  έχεις  δημοσιονομικά  και  οικονομικά

δεδομένα  και  μια  επιτροπεία,  άρα  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  για  το

μέχρι  πού  μπορείς  να  πας  αυτή  τη  μεταρρύθμιση.  Όταν  θέλεις  να

κάνεις  αποκέντρωση  δημόσιων  πολιτικών  ή  να  καταργήσεις  για

παράδειγμα  την  Αποκέντρωση  Διοίκηση,  δεν  πρέπει  να  έχεις

συνταγματικούς  περιορισμούς,  και  άρα  πρέπει  να  έχει  προηγηθεί  η

συνταγματική  αναθεώρηση.  Αλλά  μην  ξεχνάμε  ότι  αυτή  η

πολύχρονη  και  βαθιά  ριζωμένη  κουλτούρα  συγκεντρωτισμού  που

διαπερνά  το  πολιτικό  προσωπικό  και  τους  υπηρεσιακούς

παράγοντες,  τους  πολίτες  και  τις  γυναίκες  της  χώρας,  είναι  πολύ

σοβαρό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη μεταρρύθμιση. 

Επίσης,  αυτό  που  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  είναι  το

ανθρώπινο  δυναμικό  της  ίδιας  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  όπου

μέσα  από  τις  μνημονιακές  πολιτικές  αποδυναμώθηκε,  και  αυτή  τη

στιγμή  πρέπει  να  ενισχύσουμε  αυτό  το  ανθρώπινο  δυναμικό  για  να

είναι  ικανό  και  με  νέους  επιστήμονες  να  αναλάβει  να  υλοποιήσει

αυτή τη μεταρρύθμιση. 
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Άρα  τι  κάνουμε  εμείς;  Με  βάση  τους  στρατηγικούς  και

προγραμματικούς  στόχους,  σχεδιάσαμε  ένα  οδικό  χάρτη  για  τη

μεταρρύθμιση.  Και  για  τον  Κλεισθένη  λοιπόν,  περιλαμβάνονται

βήματα. Το πρώτο και το ουσιαστικότερο βήμα αφορά το νομοθετικό

πλαίσιο και είναι αυτό που αναμένουμε, το νομοσχέδιο. 

Το  δεύτερο  αφορά  την  αναθεώρηση  του  Συντάγματος.  Εδώ

πρέπει  να γίνει  μια προετοιμασία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει

να  έχει  μια  Επιτροπή  που  θα  προτείνει  ποια  από  τα  άρθρα  είναι

υπό αναθεώρηση,  έτσι  ώστε  να συμβάλλει  σε αυτή τη συνταγματική

αναθεώρηση που επιχειρείται  από τη μεριά της κυβέρνησης. 

Με  βάση  λοιπόν  αυτά  τα  δύο  βήματα,  περιλαμβάνουν  πυκνές

εξελίξεις,  σημαντικές  θεσμικές  και  λειτουργικές  αλλαγές  και  κυρίως

πολλαπλά επιμέρους στάδια και φάσεις, για αυτό έχουμε  Κλεισθένη

1  και  Κλεισθένη  2,  και  έτσι  θα  μπορέσουμε  να  οριστικοποιήσουμε

τη  μεταρρύθμιση.  Ολοκληρώνουμε  τη  μεταρρύθμιση  με  το  νέο

διοικητικό  σύστημα,  όπου  θα  υιοθετεί  το  ρόλο  κάθε  επιπέδου

διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης.  Αυτό  σημαίνει  τακτοποίηση  των

υφιστάμενων  αρμοδιοτήτων,  αλλά  και  αποκέντρωση  νέων

αρμοδιοτήτων,  με  αντίστοιχους  πόρους,  ώστε  να  οδηγηθούμε  σε

ένα ρεαλιστικό και δυναμικό πεδίο οργάνωσης των πολιτικών. 

Δεν  θα  αναφερθώ  στο  νομοσχέδιο,  γιατί  αναφέρθηκε  ο

Υπουργός.  Απλά  θα  ήθελα  να  τονίσω  ότι  σήμερα  ανοίγει  ένας

ουσιαστικός  διάλογος  στη  δημόσια  ατζέντα  και  ένα  πεδίο

ανταλλαγής  προβληματισμού  και  κατάθεσης  προτάσεων,  και

εμπειριών. 

Θέλω  να  ευχηθώ  καλή  επιτυχία  σε  αυτό  το  πρώτο  εγχείρημα

κοινού  Συνεδρίου  της  Αυτοδιοίκησης,  και  να  σας  διαβεβαιώσω  ότι

είμαστε  πολλοί  και  πολλές  εκείνες  και  εκείνοι  που  πιστεύουμε  στη

θεμελιώδη  σημασία  και  στις  δυνατότητες  της  Αυτοδιοίκησης,  για  το

βάθεμα της δημοκρατίας. 

Ευχαριστώ. 
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  τοποθέτηση  της

εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Θα  παρακαλέσω  τον  εκπρόσωπο  του  ΠΑΣΟΚ,  τον  κύριο

Ιωαννίδη,  να  προσέλθει  στο  βήμα.  Του  Κινήματος  Αλλαγής,  κύριε

Μπίρμπα.

Γ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:   Όχι,  κύριε  Πρόεδρε,  δεν  είναι  έτσι  τα  πράγματα.

Πράγματι  εκ  μέρους  του  Κινήματος  Αλλαγής,  επειδή  έχει  ήδη

μιλήσει  ο  επικεφαλής του  Ποταμιού,  ο  Σταύρος Θεοδωράκης,  αύριο

θα  μιλήσει  η  Φώφη  Γεννηματά,  και  εμείς  στο  ΠΑΣΟΚ  επειδή

προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε την Αυτοδιοίκηση, αλλά να την

εξυπηρετούμε, θα είμαι συντομότατος. 

Θέλω να  σας  ευχηθώ καλή  επιτυχία  στις  εργασίες  του  κοινού

σας  Συνεδρίου,  καίτοι  γίνεται  χωρίς  να  υπάρχει   το  πολλαπλώς

εξαγγελθέν νομοσχέδιο. 

Θέλω  να  σας  θυμίσω,  μια  που  μιλάμε  για  μεταρρυθμιστικές

τομές  στην  Αυτοδιοίκηση,  ποιο  ήταν  το  κλίμα  όταν  προετοιμαζόταν

ο  Καλλικράτης,  ποιο  ήταν  το  κλίμα  στα  Συνέδρια  όταν

προετοιμαζόταν  ο  Καποδίστριας,  οι  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις.

Συγκρίνετέ  το  με  τη  σημερινή  ατμόσφαιρα,  για  να  καταλάβουμε  αν

μιλάμε  ουσιαστικά  για  μια  μεγάλη  μεταρρυθμιστική  προσπάθεια  ή

όχι. 

Θέλω  να  πω  επίσης  ότι  ο  κύριος  Υπουργός,  εντάξει,  θύμισε

ότι  η  Νέα  Δημοκρατία  ήταν  κόντρα  σε  όλες  τις  μεταρρυθμιστικές

προσπάθειες  που κάναμε,  δεν θυμήθηκε ότι  ήταν και  ο ΣΥΡΙΖΑ,  και

ο  Συνασπισμός,  πάντοτε  εναντίον  κάθε  μεταρρυθμιστικής

προσπάθειας. 

Αλλά τούτα νομίζω τα ξέρετε  όλοι  σας πολύ καλά.  Δεν νομίζω

ότι  χρειάζεστε  από εμένα να σας πω περισσότερα.  Αύριο θα είναι  η

επικεφαλής  του  Κινήματος  Αλλαγής,  η  Φώφη Γεννηματά,  να  τιμήσει

το Συνέδριό σας και να σας μιλήσει για όλα τα ζητήματα. 

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

48



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

Εμείς να ευχηθούμε να έχετε καλή δύναμη και να είστε βέβαιοι

ότι  όπως  πάντοτε,  έτσι  και  τώρα,  θα  προσπαθούμε  να  μην  σας

ταλαιπωρούμε, αντιθέτως, να είμαστε φιλοαυτοδιοικητικοί. 

Σας ευχαριστώ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  τον  εκπρόσωπο  του  ΚΚΕ,  τον  κύριο

Καραθανασόπουλο, να προσέλθει στο βήμα και ευχαριστούμε για τη

δική του υπομονή. 

Ν.  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:   Ευχαριστούμε  για  την  πρόσκληση

συμμετοχής  του  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  στο

πρώτο  κοινό  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  και  της  Ένωσης  Περιφερειών.  

Βεβαίως,  ο  μέχρι  τώρα  χαρακτηρισμός  του  Συνεδρίου  δεν

είναι  τίποτα  άλλο  παρά  μία  προσχηματική  αντιπαράθεση  ανάμεσα

στην  ΚΕΔΚΕ  και  στην  Ένωση  Περιφερειών,  την  ΕΝΠΕ,  με  την

κυβέρνηση.  Μια  προσχηματική  αντιπαράθεση  που  επικεντρώνεται

απλά  και  μόνο  στον  εκλογικό  νόμο.  Και  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει

διαφορετικά,  γιατί  επί  της  ουσίας,  στο  σύνολο  των  στρατηγικών

επιλογών,  κυβέρνηση  και  κόμματα  της  αντιπολίτευσης,  κυβέρνηση

και  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  και  Κοινοτήτων  και  Ένωση

Περιφερειών, έχουν την ίδια στρατηγική αντίληψη. 

Και  η  στρατηγική  αντίληψη  είναι  πώς  θα  προσαρμόσουν  τις

πολιτικές  και  στρατηγικές  επιλογές,  στις  ανάγκες  αναπαραγωγής

ενός  σάπιου,  διεφθαρμένου,  βάρβαρου  και  απάνθρωπου

καπιταλιστικού  συστήματος,  στο  πώς  θα  προσαρμόσουν  το  αστικό

κράτος  και  τις  δομές  του,  σε  κεντρικό,  περιφερειακό  και  τοπικό

επίπεδο, στις ανάγκες ακριβώς των επιχειρηματικών ομίλων και  του

κεφαλαίου.

Το  Συνέδριο  βεβαίως  πραγματοποιείται  σε  μια  περίοδο

κλιμάκωσης  των  ιμπεριαλιστικών  επεμβάσεων  στην  περιοχή.  Μια

κλιμάκωση η οποία φέρνει  πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου

πολέμου,  που  μπορεί  να  αγκαλιάσει  και  την  ίδια  μας  τη  χώρα.  Η

αιτία  αυτών  των  νέων  ιμπεριαλιστικών  επεμβάσεων  και  της

κλιμάκωσης,  δεν  είναι  καμία  άλλη,  παρά  το  μοίρασμα  των
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πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγορών. Ο έλεγχος των χωρών

και  των  κρατών  και  ο  ανταγωνισμός  με  άλλα  κράτη,  με  άλλες

δυνάμεις,  όπως  η  Ρωσία  και  η  Κίνα.  Δεν  είναι  η  ιμπεριαλιστική

επέμβαση  τίποτα  άλλο  δηλαδή,  παρά  η  συνέχιση,  με  άλλα  μέσα,

μιας  ειρήνης,  μιας  ιμπεριαλιστικής  ειρήνης  με  το  πιστόλι  στον

κρόταφο,  που  καθημερινά  βιώνουν  οι  λαοί,  όπως  και  ο  ελληνικός

λαός. 

Η  κυβέρνηση  στηρίζει  τις  νέες  ιμπεριαλιστικές  επεμβάσεις,

δίνοντας  γη  και  ύδωρ  στους  ιμπεριαλιστές  να  εξαπολύσουν  τις

επιθέσεις  τους.  Μετατρέπει  την  Ελλάδα  σε  προκεχωρημένο

φυλάκιο,  σε  σημαιοφόρο  του  αμερικάνικου  ιμπεριαλισμού,

αναβαθμίζοντας  τη  βάση  της  Σούδας,  δίνοντας  νέες  βάσεις  στους

Αμερικάνους  ιμπεριαλιστές.  Καλλιεργεί,  από  την  άλλη  μεριά,  τον

εφησυχασμό  στο  λαό  ότι  δεν  τρέχει  και  τίποτα,  ότι  εμάς  θα  μας

προστατεύσει  το  ΝΑΤΟ,  οι  Αμερικάνοι  και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση,

έχουμε ισχυρούς συμμάχους. 

Και  από  την  άλλη  μεριά,  όσοι  δεν  πείθονται  με  τη  λογική  του

καρότου,  αξιοποιεί  τον  βούρδουλα,  το  μαστίγιο,  τη  βία  και  την

καταστολή,  δίνοντας  τα  διαπιστευτήρια  στους  Αμερικάνους,  ότι

μπορεί  να τιμωρήσει  τη νεολαία,  την εργατική τάξη και  τον λαό που

ξεσηκώνεται  ενάντια  στον  ιμπεριαλιστικό  πόλεμο  και  την  εμπλοκή

της  Ελλάδας  σε  αυτό  τον  πόλεμο,  προστατεύοντας  μάλιστα  το

άγαλμα  αυτού  ο  οποίος  χαρακτήρισε  την  πιο  αιματοβαμμένη

περίοδο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, του Τρούμαν. 

Όμως  σε  αυτή  την  κατάσταση  έχουν  ευθύνες  και  οι  Δήμαρχοι

και  οι  Περιφερειάρχες,  όχι  μόνο  γιατί  δεν  αντιτίθενται  σε  αυτούς

τους  σχεδιασμούς,  αλλά  αντίθετα,  συμμετέχουν  ενεργά  στην

υλοποίησή  τους.  Δέχονται  τον  Αμερικάνο  πρέσβη  στα  συνεχή

ταξίδια  του  που  κάνει  σε  όλη…  στην  Ελλάδα.  Και  μάλιστα  είναι

συνδαιτυμόνες  μαζί  του,  στους  σχεδιασμούς,  στο  πώς  θα

υλοποιηθούν οι αμερικάνικοι σχεδιασμοί, είτε αφορούν το λιμάνι της

Θεσσαλονίκης,  είτε  το  λιμάνι  της  Αλεξανδρούπολης,  είτε  τα
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ναυπηγεία  της  Σύρου,  είτε  τον  Άραξο  και  την  Ανδραβίδα  στην

περιοχή  της  Δυτικής  Ελλάδας.  Αντί  να  τον  κηρύξουν  ανεπιθύμητο

πρόσωπο, μια  persona non grata,  ως εκπρόσωπο του αμερικάνικου

ιμπεριαλισμού. 

Ο  κύριος  Υπουργός  ισχυρίστηκε  στην  παρέμβασή  του,  ότι  η

Ελλάδα μπαίνει  σε μία νέα φάση. Ποια είναι  αυτή η νέα φάση; Είναι

ακριβώς  η  αξιοποίηση  του  συνόλου  των  αντιλαϊκών  μέτρων  που

εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης, ακριβώς

για  να  διαμορφωθεί  ένα  περιβάλλον  που  θα  στηρίξει  την

καπιταλιστική  ανάπτυξη,  μια  ανάπτυξη  αβέβαιη,  μια  ανάπτυξη

έωλη,  αλλά πάνω από όλα μία ανάπτυξη άδικη,  με έντονα τα ταξικά

χαρακτηριστικά,  ακόμη  πιο  έντονα  στο  παρελθόν,  γιατί  ακριβώς  θα

βασίζεται  σε  ένα  εργασιακό  δυναμικό,  χωρίς  συγκροτημένα

εργασιακά,  ασφαλιστικά  και  συνδικαλιστικά  δικαιώματα,  δίνοντας

επί της ουσίας και νομοθετώντας το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων,

που  αυτή  τη  στιγμή  θωρακίζουν  την  ανταγωνιστικότητα  και  την

καπιταλιστική κερδοφορία. 

Από αυτή την άποψη λοιπόν,  δεν είναι  τυχαίο ότι  σε αυτές  τις

κατευθύνσεις,  στις  ανάγκες  προσαρμογής  της  ανταγωνιστικότητας

και  θωράκισης  της  καπιταλιστικής  κερδοφορίας,  προσαρμόζεται  και

ο  ρόλος  του  αστικού  κράτους,  ως  θεματοφύλακας  αυτών  των

συμφερόντων  του  κεφαλαίου,  των  μονοπωλιακών  ομίλων  και  της

αστικής  τάξης.  Έτσι  λοιπόν,  το  αστικό  κράτος  διαμορφώνει  το

έδαφος,  ψηφίζει  νόμους,  για  να  ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  των

καπιταλιστών.  Διαμορφώνει  δομές,  προσαρμόζει  υπάρχουσες  και

δημιουργεί  νέες  δομές,  για  να  υποστηρίξουν  και  να  υπηρετήσουν

αυτές  τις  ανάγκες  των  καπιταλιστών,  είτε  είναι  δομές  που  αφορούν

την  Κεντρική  Διοίκηση,  είτε  είναι  δομές  που  αφορούν  την

Περιφερειακή ή την Τοπική Διοίκηση.

Άλλωστε,  είναι  γνωστό  ότι  όλες  οι  μεταρρυθμίσεις  στην

Τοπική  και  Περιφερειακή  Διοίκηση  που  εφαρμόστηκαν  τα

προηγούμενα  χρόνια,  τις  προηγούμενες  δεκαετίες,  ήταν  απότοκο

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

51



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

αυτών  των  αναγκών  των  επιχειρηματικών  ομίλων  και  του

κεφαλαίου.  Και  οι  τελευταίες  αλλαγές  που  έγιναν  στην  Τοπική

Διοίκηση  με  τη  μεταρρύθμιση  Καλλικράτη,  ξεδιπλώθηκαν  κατά  την

περίοδο  της  καπιταλιστικής  κρίσης.  Αυτές  οι  αλλαγές  και  οι

μεταρρυθμίσεις,  έχουν  ήδη  δείξει  τα  αποτελέσματά  τους.  Όχι  μόνο

δεν  αντιμετώπισαν  την  καπιταλιστική  κρίση,  όχι  μόνο  δεν

προστάτευσαν  το  βιοτικό  επίπεδο  του  λαού,  δεν  θωράκισαν  τα

δικαιώματα  των  εργαζόμενων  και  της  λαϊκής  οικογένειας,  αλλά

αντίθετα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι αλλαγές στους Δήμους και στις

Περιφέρειες,  στην  υλοποίηση  αυτής  της  βάρβαρης  μνημονιακής

αντιλαϊκής  επίθεσης.  Συνεισέφεραν  στην  δημοσιονομική  πειθαρχία,

στην  διεύρυνση  της  αντιλαϊκής  φορολόγησης,  στην

εμπορευματοποίηση  περιουσιών  και  αγαθών,  στην  ανατροπή

εργασιακών  σχέσεων  και  δικαιωμάτων  και  στους  Δήμους,  αλλά  και

στις Περιφέρειες. 

Από το  2010 που η  κυβέρνηση  του  ΠΑΣΟΚ έφερε  για  ψήφιση

τη  Διοικητική  Μεταρρύθμιση  του  Καλλικράτη,  είχε  τότε  άμεσα  ή

έμμεσα  τη  συναίνεση  και  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  τη  συνηγορία

των Οργάνων της ΚΕΔΕ και  της ΕΝΠΕ, αλλά και  τη σιωπηρή ανοχή

του  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ,  που  τότε  ακριβώς  στήριζε  πλευρές  αυτών των

μεταρρυθμίσεων.  Μόνο  το  ΚΚΕ  αντιτάχθηκε  στις  μεταρρυθμίσεις,

γιατί  τόνιζε  ότι  η  ενίσχυση  των  αρμοδιοτήτων  και  των  λειτουργιών

των  Περιφερειών  αλλά  και  των  Δήμων,  της  διοικητικής  δομής  του

κράτους,  γίνεται  όχι  για  να  εξυπηρετηθούν  οι  ανάγκες  του  λαού,

αλλά πρόκειται  επί της ουσίας για ευθυγράμμιση με τις επιταγές της

ευρωενωσιακής  καπιταλιστικής  αγοράς,  πρόκειται  δηλαδή  για

αστικούς  εκσυγχρονισμούς  δοκιμασμένους  ήδη  στο  σύνολο  των

χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αλλαγές  που  είχαν  ως  στόχο  να  μετατρέψουν  σε  πιο  ικανές

και  αποτελεσματικές  την  Περιφέρεια  αλλά  και  τους  Δήμους,  για  να

στηριχθεί  η  δράση  των  επιχειρηματικών  ομίλων,  να  στηριχθούν  οι

επενδύσεις  και  η  κερδοφορία,  να  υπάρξει  ακόμη  μεγαλύτερη
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σύμφυση  ανάμεσα  στους  Δήμους  και  στις  επιχειρήσεις.  Να

ενισχυθεί  ο  ανταποδοτικός  χαρακτήρας  στις  υπηρεσίες  και  να

προχωρήσει  η  διαχείριση  των  ακραίων  φαινομένων  φτώχειας  που

δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική. 

Άλλωστε,  χωρίς  μεγάλες  αντιστάσεις,  και  Δήμαρχοι,  και

Περιφερειάρχες,  δέχθηκαν  τη  μείωση της  κρατικής  χρηματοδότησης

των  Δήμων  για  πάνω  από  62%  έως  σήμερα  και  την  κατακόρυφη

ταυτόχρονη  αύξηση  των  λεγόμενων  ιδίων  εσόδων,  που  αποτελεί

βεβαίως  και  την  τρανή  απόδειξη  ότι  συμμετέχουν  και  αυτοί  στη

λογική  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας.  Οι  διάφορες  απόψεις  περί

αποκέντρωσης  και  δημοκρατίας,  περί  λαϊκής  συμμετοχής  και

ελέγχου από τα κάτω, στο όνομα της εγγύτητας και της αιρετότητας,

δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  η  στάχτη  στα  μάτια,  η  προσπάθεια  να

χρυσωθεί το χάπι των αντιλαϊκών επιλογών που εξελίσσεται. 

Έτσι  λοιπόν,  το  σημερινό  πλαίσιο  που  επεξεργάζεται  η

κυβέρνηση  για  τις  αλλαγές  στους  Δήμους  και  στις  Περιφέρειες,  ο

Κλεισθένης,  ως αναθεώρηση του Καλλικράτη,  δεν κάνει  τίποτα άλλο

παρά  να  συνεχίζει  στην  ίδια  λογική,  παίρνοντας  το  νήμα  από  εκεί

που το άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για να βαθύνει ακόμα

περισσότερο  τον  αντιδραστικό  χαρακτήρα  της  Περιφερειακής  και

Τοπικής  Διοίκησης.  Οι  φορείς  της  εξοπλίζονται  με  τον  Κλεισθένη

θεσμικά,  ώστε  να  συνδράμουν  σε  τοπικό  και  περιφερειακό  επίπεδο

πιο  αποφασιστικά  στις  ανάγκες  κερδοφορίας  και

ανταγωνιστικότητας  του  κεφαλαίου,  να  έχουν πιο  ενεργό  ρόλο στην

εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής. 

Για  αυτό  και  οι  βασικές  αλλαγές  εστιάζονται  στη  μεγαλύτερη

συγκέντρωση  και  διαχείριση  πόρων  από  το  ΕΣΠΑ  και  από  το

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  σε  έργα  και  υποδομές  που

υπηρετούν  τους  στρατηγικούς  σχεδιασμούς  των  μονοπωλίων.  Στη

ληστρική  αξιοποίηση  του  συνόλου  της  δημοτικής  ακίνητης

περιουσίας  και  από  επιχειρηματικούς  ομίλους.  Στην  παραπέρα

προώθηση  της  λεγόμενης  κοινωνικής  οικονομίας,  μέσα  από  τις
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ΜΚΟ,  από  τις  ΚΟΙΝΣΕΠ,  τα  δίκτυα  και  τους  συνεταιρισμούς

Προσώπων,  με  τη  συμμετοχή  και  της  Τοπικής  Διοίκησης,  ακριβώς

για  την  ανακύκλωση  των  ακραίων  φαινομένων  της  φτώχειας  και  τη

σταδιακή  μεταφορά  νέων  φορολογικών  βαρών  στις  πλάτες  των

λαϊκών  νοικοκυριών,  τη  νομιμοποίηση  παλιών  φορολογικών

επιδρομών. Εδώ επικεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον τους. 

Στο  όνομα  αυτό  και  στο  όνομα  της  γενίκευσης  της

ανταποδοτικότητας,  προσπαθούν  ακριβώς  να  προσαρμόσουν  το

σύνολο της λειτουργίας των Δήμων.  Πανηγυρίζει  η  κυβέρνηση και  ο

κύριος  Σκουρλέτης,  για  τον  επιτυχημένο  διαγωνισμό  πρόσληψης

του  ΑΣΕΠ  8.000  μονίμων  υπαλλήλων  στις  Καθαριότητες  των

Δήμων.  Όμως  ξεχνάει  να  τονίσει  ότι  υπάρχουν  δεκάδες  Δήμοι,  για

να  μην  πω  περισσότεροι,  που  δεν  έκαναν  ούτε  μία  πρόταση.  Γιατί

έχουν λυμένο το πρόβλημα; Όχι. Αλλά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα

να  αυξήσουν  τα  ανταποδοτικά  τέλη.  Γιατί  οι  εργαζόμενοι  αυτοί  θα

πληρώνονται  από τη  διπλή  φορολόγηση μέσω των  ανταποδοτικών

τελών  από  τα  λαό.  Και  μάλιστα,  ο  κύριος  Σκουρλέτης,

ανακαλύπτοντας  την  πεμπτουσία  του  νεοφιλελευθερισμού,  τονίζει

ότι  η  ανταποδοτικότητα  πρέπει  να  επεκταθεί  και  σε  άλλους  τομείς

της  δραστηριότητας  των  Δήμων,  όπως  είναι  το  πράσινο  και  έχει  ο

Θεός μετά για το τι άλλο μπορεί να επακολουθήσει. 

Αυτές  λοιπόν  οι  διοικητικές  αλλαγές  που  προωθούνται,  δεν

πρόκειται  να φέρουν ούτε  καν αλλαγές  προς όφελος του λαού, ούτε

ανάπτυξη  προς  όφελος  του  λαού,  δεν  μπορούν  να  αναιρέσουν  τις

οικονομικές,  περιφερειακές  ανισότητες  και  ανισομετρίες,  πολύ  δε

περισσότερο τις  κοινωνικές  ανισότητες  που είναι  απότοκο του ίδιου

του καπιταλιστικού συστήματος.

Για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ακριβώς αυτή τη στρατηγική

υλοποιούν,  τόσο  η  κυβέρνηση,  όσο  και  η  ΚΕΔΕ  με  την  ΕΝΠΕ,

προβάλλουν  τη  σημαία  της  αποκέντρωσης  και  της

επιχειρηματικότητας,  ως  τον  κεντρικό  άξονα  αναθεώρησης  του

Καλλικράτη.  Οι  λεονταρισμοί  και  οι  σκιαμαχίες  γύρω  από  το
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εκλογικό  σύστημα,  είναι  ένα  ακόμη  επεισόδιο,  κατά  τη  γνώμη  μας,

του  αποπροσανατολισμού.  Γιατί  όπως  εκτιμάει  η  κυβέρνηση,  και

έτσι  είναι,  σήμερα ήρθε η ώρα για να  επιτευχθούν ακόμη ευρύτερες

συναινέσεις,  όπως υπάρχουν πραγματικά,  στο  επίπεδο υλοποίησης

της  αντιλαϊκής  πολιτικής,  θωράκισης  των  Δήμων  και  των

Περιφερειών και επιτάχυνση της υλοποίησης αυτής της πολιτικής. 

Για  αυτό  ακριβώς  το  λόγο  και  από  τον  προβληματισμό  που

αναπτύσσεται,  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  αλλά  και  τώρα,

απουσιάζουν  προκλητικά  από  το  πεδίο  των  παρεμβάσεων  στην

Τοπική  και  Περιφερειακή  Διοίκηση  και  των  φορέων  τους,  ζητήματα

που  αφορούν  άμεσα  το  επίπεδο  διαβίωσης  της  λαϊκής  οικογένειας,

όπως  είναι  τα  ζητήματα  της  αντισεισμικής  θωράκισης,

αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. 

Για  εμάς  –  και  ολοκληρώνω,  κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι  –  η

εναντίωσή  μας  στις  αντιδραστικές  ανατροπές,  στο  κράτος,  στην

Περιφερειακή  και  στην  Τοπική  Διοίκηση,  συνδέεται  άμεσα  με  την

οργάνωση της πάλης ενάντια  στη συνολική πολιτική που ικανοποιεί

τις  ανάγκες  του  κεφαλαίου  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  θεωρούμε

ότι  καμιά  διοικητική  δομή,  καμία  αλλαγή  και  προσαρμογή  στις

κεντρικές  δομές  του  κράτους,  των Περιφερειών και  των Δήμων,  δεν

μπορεί να οδηγήσει σε μία ανάπτυξη που να υπηρετεί  το λαό και τις

ανάγκες  του.  Δεν  μπορεί  καμία  αλλαγή,  καμία  μεταρρύθμιση,  να

αντιμετωπίσει  τις αιτίες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ούτε

τις  αντιλαϊκές  συνέπειες  της  καπιταλιστικής  ανάπτυξης,  εφόσον  θα

παραμένει  στο  απυρόβλητο  η  κυριαρχία  και  η  εξουσία  των

μονοπωλίων στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η  αντίληψη  του  ΚΚΕ  για  τις  δομές  διοίκησης  και  διεύθυνσης

σε  κεντρικό  και  τοπικό  επίπεδο,  έχει  θεμέλιό  της  την  κοινωνική

ιδιοκτησία  στα  συγκεντρωμένα  μέσα  παραγωγής,  τον  κεντρικό

σχεδιασμό  της  παραγωγής  με  κίνητρο  την  ικανοποίηση  των  λαϊκών

αναγκών.  Στηρίζεται  στην εργατική  συμμετοχή  και  τον  λαϊκό  έλεγχο

από  τα  κάτω  προς  τα  πάνω,  που  διαρθρώνεται  πρώτα  από όλα  σε
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επίπεδο παραγωγικής μονάδας και  κοινωνικής  υπηρεσίας.  Πάνω σε

αυτή  τη  βάση  μπορεί  μόνο  να  διαμορφώνεται  ένα  ενιαίο,  σύγχρονο

και  δωρεάν  κρατικό  σύστημα  υγείας,  παιδείας,  πρόνοιας,

ουσιαστικοί  διέξοδοι  και  ενασχόληση  των  εργαζόμενων  και  της

νεολαίας  με  τα  αγαθά  του  πολιτισμού,  της  φυσική  αγωγή  και  την

άθληση,  θα  εξασφαλίζεται  ο  σχεδιασμός  της  ανάπτυξης  ανά  τομέα

και  κλάδο,  αξιοποιώντας  το  σύνολο  του  φυσικού  και  παραγωγικού

πλούτου.

Με  αυτή  τη  γραμμή,  θα  σταθεί  απέναντι  στις  επικείμενες

αλλαγές  και  αναδιαρθρώσεις.  Με  αυτή  τη  γραμμή,  καλεί  τους

εργαζόμενους  να  αντιπαλέψουν  αυτές  τις  αλλαγές,  καλεί  το

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ  ΚΟΜΜΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ  τους  αιρετούς  να  έχουν  ως

αφετηρία  της πάλης τους,  τις  αγωνίες  και  τις  έγνοιες  και  τον αγώνα

του  λαού,  να  μην  εγκλωβιστούν  στη  λογική  για  το  πώς οι  Δήμοι  θα

γίνουν  πιο  λειτουργικοί,  πιο  αποτελεσματικοί  στην  προώθηση  μιας

βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής. 

Να  αντισταθείτε,  σας  καλούμε,  σε  αυτή  την  πολιτική,  να

απειθαρχήσετε  και  ιδού  πεδίον  δόξης  λαμπρό,  στο  σχεδιασμό  τον

οποίο  αποδέχεται  δυστυχώς  η  πλειοψηφία  των  Δημάρχων,  από  1 η

Μαΐου  του  2018  και  κοιτάξτε  τον  συμβολισμό  της  ημέρας,  να

εντάσσονται  στο  σύστημα  των  ηλεκτρονικών  πλειστηριασμών  τα

χρέη προς τους Δήμους πάνω από 500 €.  Που επί  της  ουσίας  στην

πλειοψηφία  τους  τα  χρωστούν  λαϊκές  οικογένειες.  Σε  αυτό  ακριβώς

το  μέτρο  σας  καλούμε  να  απειθαρχήσουμε,  ως  ένδειξη  σεβασμού

στους αγώνες, τους πόθους και τις αγωνίες του λαού. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  και  εμείς  τον  κύριο

Καραθανασόπουλο για την τοποθέτησή του. 

Και  ολοκληρώνουμε  τις  τοποθετήσεις  των  εκπροσώπων  των

κομμάτων, με τον κύριο Μοίρα, εκπροσωπώντας τους ΑΝΕΛ. 

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Εκπροσωπώντας τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 
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Αξιότιμοι  κύριοι  Πρόεδροι  και  μέλη  των  Διοικητικών

Συμβουλίων  της  Ένωσης  Περιφερειών  και  της  Κεντρικής  Ένωσης

Δήμων  Ελλάδος,  αξιότιμοι  κύριοι  Σύνεδροι,  και  ως  Περιφερειακός

Σύμβουλος  Αττικής  και  ο  ίδιος,  να  μου  επιτρέψετε,  αγαπητοί

συνάδελφοι.

Ευχαριστούμε  για  την  πρόσκληση,  ο  Πρόεδρός  μας  και  το

κόμμα  μας  συνολικά,  χαιρετίζουμε  το  πρώτο  κοινό  Συνέδριο  ΚΕΔΕ

και  ΕΝΠΕ.  Κάθε  ευκαιρία  για  διάλογο  είναι  χρήσιμη.  Επομένως

αναμένουμε  ότι  η  διαδικασία  αυτή  όπως  θα  εξελιχθεί  και  όπως  θα

ολοκληρωθεί,  θα  αφήσει  πίσω  της  και  αυτή  κάποια  χρήσιμα

συμπεράσματα. Χρήσιμα αυτοδιοικητικά και πολιτικά. 

Δεδομένου όμως ότι  αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια  μας

το  ακριβές  σχέδιο  νόμου  του  νέου  Καλλικράτη,  του  Κλεισθένη  –

όπως  ακούστηκε  πριν  –  προκύπτει  αναπόφευκτα  το  εξής  ερώτημα.

Πάνω  σε  ποια  πλατφόρμα  και  με  ποιο  σκοπό  καλούμαστε  να

τοποθετηθούμε  εδώ  σήμερα;  Γιατί  μέχρι  τη  στιγμή  που  μιλάμε,

γνωρίζουμε  τις  βασικές  προθέσεις  της  κυβέρνησης  και  τους

βασικούς  προσανατολισμούς  και  επίσης  γνωρίζουμε  ποιες  είναι  οι

βασικές  ενστάσεις  και  τα  βασικά  αντεπιχειρήματα  ορισμένων.

Δηλαδή,  πέρα  από  όσα  έχουμε  ήδη  συζητήσει,  στο  τελευταίο

Συνέδριο  της  ΕΝΠΕ,  στο  τελευταίο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ,  στα  όσα

βασικά,  ως προθέσεις  και  προσανατολισμούς,  επανέλαβε  σήμερα  ο

Υπουργός, ουδέν νεότερο έχει μεσολαβήσει. 

Επαναλαμβάνω  λοιπόν  και  υπογραμμίζω,  ότι  πιο  λογικό  θα

ήταν  να  μαζευόμασταν  και  να  κουβεντιάζαμε  αμέσως  μόλις  γινόταν

η  υποβολή  του  σχεδίου  νόμου  και  βεβαίως  όπως  όλοι  γνωρίζουν,

όσοι  γνωρίζουν  από  κοινοβουλευτικές  διαδικασίες,  υπάρχει  ένα

εύλογο  διάστημα  ωρίμανσης,  διαβούλευσης,  μέχρι  να  πάει  στις

Επιτροπές  της Βουλής και  αυτός θα ήταν ένας  γόνιμος  χρόνος,  ένα

γόνιμο  διάστημα,  για  να  γίνει  το  Συνέδριο  αυτό  και  να  κάνουμε  και

τις απαραίτητες μεταξύ μας ζυμώσεις και διαβουλεύσεις. 
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Ακούστηκε  κάτι,  ότι  θα  πρέπει  η  διαβούλευση  –  δεν  θυμάμαι

ποιος από τους δύο αξιότιμους Προέδρους το είπε – να διαρκέσει  2

μήνες.  Είναι  ένα  διάστημα  το  οποίο  και  εμείς  θεωρούμε  ως  λογικό

και  άκρως  αξιοποιήσιμο.  Επειδή  ήμουν  μπροστά,  άκουσα  κάποιοι

συνάδελφοι  από  κάτω  που  είπαν  2  –  3  μέρες  θα  διαρκέσει  η

διαβούλευση.  Δεν  το  πιστεύω  αυτό  το  πράγμα.  Εξάλλου,  φίλες  και

φίλοι,  αυτό  δεν  έχει  σημειωθεί  σε  προηγούμενα  νομοσχέδια  της

παρούσας  συγκυβέρνησης.  Το  μήνυμα  που  προσωπικά  εισπράττω

από  τις  βάσεις  ψηφοφόρων  και  υποστηρικτών  και  των  δύο

συγκυβερνώντων κομμάτων –  και  αυτό  είναι  μία  κριτική που γίνεται

–  ότι  η  παρούσα  συγκυβέρνηση  δαπανά  πάρα  πολύ  χρόνο  για

διαβούλευση και  συζήτηση και  δημόσιο διάλογο και  δεν  κινείται  πιο

γοργά,  επομένως  όσοι  σκέφτονται  για  αυτό  το  νομοσχέδιο  ή  για

οποιοδήποτε  άλλο  νομοσχέδιο,  να  χρεώσουν  στην  παρούσα

συγκυβέρνηση  λογικές  τάχα  του:  αποφασίζουμε  και  διατάσσουμε,

προφανώς  πλανάται  και  παραπλανάται  από  λάθος  σκέψεις,  λάθος

συμπεράσματα  ή  τίποτα  προσωπικές  θύμησες  και  προσωπικές

εμπειρίες του παρελθόντος.

Πριν  καλά  –  καλά  λοιπόν σβήσει  η  θράκα  από τον  πασχαλινό

οβελία,  άψε  –  σβήσε  μαζευτήκαμε  να  κουβεντιάσουμε  σε  αυτό  το

Συνέδριο.  Περιμένουμε να δούμε εάν έχει  συμβεί  κάτι  ενδιάμεσα,  με

όλα όσα έχουν  ήδη προηγηθεί,  το  οποίο  εμείς  όλοι  δεν  γνωρίζουμε

και πρέπει εδώ και σήμερα να το συζητήσουμε. 

Απορία  επίσης  προκαλεί  η  επιλογή  να  τοποθετηθούν  τη

δεύτερη  ημέρα  του  Συνεδρίου  ο  κύριος  Μητσοτάκης  και  η  κυρία

Γεννηματά.  Βέβαια  τα  κόμματά  τους  εκπροσωπήθηκαν  σήμερα  και

διπλοεκπροσωπούνται  οι  παρατάξεις  στις  διαδικασίες  του

Συνεδρίου.  Μίλησε ο κύριος Θεοδωράκης από το ΠΟΤΑΜΙ,  ο κύριος

Ιωαννίδης  από το  ΠΑΣΟΚ,  θα  έρθει  ως  ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ η  κυρία

Γεννηματά,  μίλησε  ο  κύριος  Βορίδης  ως  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  θα

έρθει  ο  κύριος  Μητσοτάκης  ως  επικεφαλής  της  ΝΕΑΣ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  και  ως  θεσμικός  πολιτειακός  εκπρόσωπος  της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης…

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Πιθανώς.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σας παρακαλώ, κύριε Καστρινέ… 

Θα  υπάρξουν  απαντήσεις.  Παρακαλώ,  μη  διακόπτουμε.  Δεν

σας διακόπτουμε.

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Κύριε Πατούλη, μην ανησυχείτε.  Σε λογικές εξέδρας δεν

θα μπω προσωπικά. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Το ξέρω, δεν θέλω να…

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Μπορεί  ο καθένας  να φωνάζει  ότι  θέλει,  δεν θα μπω σε

διάλογο. Πόσο μάλλον σε λογική εξέδρας. 

Πιθανή δικαιολόγηση για την απουσία… για την παρουσία των

κυρίων  Μητσοτάκη  και  Γεννηματά  αύριο  και  την  απουσία  τους

σήμερα,  ήταν ότι  δεν έβγαινε  το πρόγραμμα του Συνεδρίου,  ότι  έτσι

επέβαλε το πρόγραμμα των δύο αρχηγών ή ενδέχεται να ακούσουμε

ότι  πρώτα  θέλαμε  να  πάρουμε  κάποιο  κλίμα  και  να  ακούσουμε

απόψεις  από  τους  αυτοδιοικητικούς  και  μετά  να  έρθουμε  εμείς  να

τοποθετηθούμε.  Αυτό  όμως  ακούγεται  τόσο  πειστικό,  όσο  πειστικά

ακούγεται  ότι  τα  δύο  αυτά  κόμματα  έχουν  έρθει  εδώ  και  2  –  3

χρόνια  μόλις,  στο  προσκήνιο,  ως  προϊόντα  πολιτικής

παρθενογένεσης. 

Η  αλήθεια  είναι  βέβαια,  ότι  τα  δύο  κόμματα  που

εκπροσωπήθηκαν σήμερα και θα διπλοεκπροσωπηθούν αύριο, είναι

εκείνα  τα  οποία  διαχειρίστηκαν  το  κεντρικό  κράτος  και  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση επί  40 χρόνια.  Και  για  αυτό λοιπόν θα περιμέναμε  να

παρουσιαστούν  εξαρχής,  πρώτοι,  να  δώσουν  έναν  απολογισμό  και

να  εξηγήσουν  αφενός  γιατί  μείναμε  τόσο  πίσω  από  την  υπόλοιπη

Ευρώπη  σε  επίπεδο  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  αφετέρου  να  μας

πουν  και  ποια  είναι  η  πλατφόρμα  των  δικών  τους  αρχών  και  των

δικών τους θέσεων, ενόψει της νέας μεταρρύθμισης. 
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Γιατί  εκείνο  το  οποίο  ακούσαμε  σήμερα  από  τον  πρώτο

εκπρόσωπο του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι ότι

θα  έρθουν  μαζί  με  άλλα  νομοσχέδια  να  καταργήσουν  και  αυτό  το

νομοσχέδιο.  Μιλάμε δηλαδή ότι  ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε μαζί

με  ένα  άλλο  για  40  χρόνια,  επικαλούνται  και  επιστρατεύονται  τη

λογική του: όχι σε όλα, καταργούμε τα πάντα και ότι  δεν έρχονται  οι

αρχηγοί  τους  την  ίδια  στιγμή,  από  την  πρώτη  στιγμή,  μαζί  με  τον

αρμόδιο  Υπουργό,  να  παραθέσουν  και  εκείνοι  παράλληλα  τις  δικές

τους  θέσεις  και  τη  δική  τους  πλατφόρμα,  ούτως  ώστε  να  δώσουν

καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  πρώτης  μέρας  και  για  τις  δύο  μέρες,  τη

δυνατότητα  στους  συνέδρους  που  βρίσκονται  σήμερα  εδώ,  να

τοποθετηθούν  πάνω  στις  θέσεις  των  μεν  και  στις  θέσεις  των  δε,

συγκριτικά. 

Αυτό,  αγαπητοί  φίλοι,  προσωπικά  το  αξιολογώ  ως  μία

φυγομαχία  και  ως  μία  δημοκρατική  –  εντός  πολλών  εισαγωγικών  –

αρχή  της  πολιτικής  μονοφωνίας.  Μιλάμε  δηλαδή  εμείς,  για  να  μην

υπάρχει  ο  χρόνος,  αλλά  ούτε  και  ο  αντίλογος  να  εισπράξουμε  τις

πολιτικές απαντήσεις στα όσα πολιτικά πούμε και εξαγγείλουμε. 

Επειδή  μίλησα  για  μονοφωνία,  ως  μονόφωνη  φαίνεται  και

μονόπρακτη  και  η  στάση  των  δύο  κομμάτων  απέναντι  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα.  Έφερε το ΠΑΣΟΚ τον Καποδίστρια.  Την

εποχή  εκείνη  η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  αφιέρωσε  τόνους  μελάνι  και

επιτελεία  επιστημονικών  συνεργατών,  προκειμένου  να  εντοπίσουν

τα  τρωτά  του  Καποδίστρια,  να  τα  αποδομήσουν,  ενόψει  μίας

μεταρρύθμισης που θα ερχόταν να διορθώσει τον Καποδίστρια. 

Το  ίδιο  ακριβώς  συνέβη  και  το  2010,  με  το  λεγόμενο

Καλλικράτη.  Η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  πήρε  τη  σκυτάλη  της

διακυβέρνησης  από  το  ΠΑΣΟΚ,  δύο  φορές.  Και  το  ’04  –  ’07  και  το

2012.  Είδατε  με  μία  κόντρα  μεταρρύθμιση  ή  με  μία  σειρά

τροποποιήσεων,  να  έρθει  και  να  αλλάξει  εκείνα  τα  τρωτά,  τις

ατέλειες,  τις  αδυναμίες,  που  η  ίδια  ως  Αξιωματική  Αντιπολίτευση

αναδείκνυε; 
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Αποκεντρωμένη  Διοίκηση.  Αγαπητέ  Πρόεδρε,  θα  πάρω  τόσο

χρόνο όσο πήραν τα άλλα κόμματα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Βεβαίως.

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Αποκεντρωμένη  Διοίκηση.  Σαφώς  και  οι  δομές  και

λειτουργίες  του  κεντρικού  κράτους  δεν  μπορούν  να  ξεκινούν  και  να

σταματούν  στα  στενά  όρια  της  Αθήνας  και  του  Λεκανοπεδίου

Αττικής.  Σαφώς  και  πρέπει  να  ενισχυθεί  έτι  περαιτέρω  η  ικανότητα

και  αποτελεσματικότητά  τους  παντού  στην  ελληνική  επικράτεια,  δια

μέσου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Αλλά  δεν  μπορεί  να

λειτουργεί  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  ως  κυβερνητικός  και  σε

μεγάλο  βαθμό  κομματικός  αγάς,  πάνω  από  τις  αιρετές  Αρχές  της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Λέμε φυσικά ναι  στον έλεγχο για διαφάνεια

και  νομιμότητα,  αλλά  λέμε  όχι  στον  πολιτικό  έλεγχο.  Η  σημερινή

σχέση  μεταξύ  των  δύο  τους  παραμένει  τόσο  ετεροβαρής  και

προβληματική,  που  τολμώ  να  πω,  φίλες  και  φίλοι,  πως  δεν

παραπέμπει  καν σε Ευρώπη. Επανέρχομαι  και λέω λοιπόν,  ότι  ΝΕΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και  ΠΑΣΟΚ,  ούτε  αυτό  το  ευαίσθητο  θέμα,  το  οποίο

όλοι  μας  μοιραζόμαστε,  ως  μία  κοινή  διαπίστωση  φαντάζομαι,

ήρθαν για να αγγίξουν. 

Πόροι,  προσωπικό,  τα  οποία  όλες  και  όλοι  σας  έχετε  ανάγκη.

Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  ο  Καλλικράτης  κοίταξε  να  μεταβιβάσει

υποχρεώσεις  μη  συνοδευόμενες  και  από  τις  αντίστοιχες

αρμοδιότητες.  Και  όπου  έδωσε  υποχρεώσεις  μαζί  με  αρμοδιότητες,

δεν  διέθεσε  τους  κατάλληλους  πόρους  και  το  κατάλληλο

προσωπικό.  Δεν  θα  επαναλάβω  τα  όσα  είπε  ο  Υπουργός  πριν,  για

αποκατάσταση  κάποιων  αδικιών  στο  προσωπικό,  που  ήταν  σε

ομηρία  ετών.  Ή  για  την  κάλυψη  αναγκών  που  εσείς  οι  ίδιοι  σωστά

εγείρετε.  Ούτε θα μιλήσω για τα κονδύλια. Τα ακούσαμε πριν.  Απλά

και  μόνο  θα  πω  ότι  ήταν  όχι  η  πρώτη,  ήταν  η  δεύτερη  φορά  που

καταβλήθηκε  τώρα,  πρόσφατα,  μία  προσπάθεια  σε  σχέση  με  την

ενίσχυση του προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Η  πρώτη  προσπάθεια,  όπως  θυμάστε  και  θυμόμαστε  κάποιοι

πολύ καλά,  ήταν  με  το  γνωστό  νόμο  Παυλόπουλου,  γίνεται  και  υπό

την  αιγίδα  του  το  σημερινό  Συνέδριο,  που  ήρθε  να  μονιμοποιήσει

όσους  κάλυπταν  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες.  Δεν  άκουσα  να

γίνεται  λόγος  από τη  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  για  αυτή  την  πολύ  σωστή

κίνηση  που  ήρθε  σωστά  να  συμπληρώσει  η  σημερινή  κυβέρνηση.

Εκτός  αν  το  όνομα  του  κυρίου  Παυλόπουλου,  επειδή  δεν  τον

ψήφισε  ο  κύριος  Μητσοτάκης  για  Πρόεδρο,  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν

αγγίζουμε  ή  είναι  για  λόγους  ιδεολογικούς,  δεδομένου  ότι

Παυλόπουλος  στην  αρχή  και  η  συγκυβέρνηση  η  σημερινή,  δίνουν

προσωπικό  για  τις  ανάγκες  της  Αυτοδιοίκησης,  ενώ  το

νεοφιλελεύθερο  δόγμα  της  σημερινής  ηγεσίας  το  κόμματος  της

Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης,  είναι  ότι  δίνουμε  τα  πάντα,  τα  πάντα

όμως, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Εκλογικό  σύστημα.  Πρέπει  να  δούμε  για  τι  είδους  απλή

αναλογική  μιλάμε.  Γιατί  δεν  είναι  μία  και  μοναδική,  υπάρχουν

διάφορες  εκδοχές  ή  μορφές.  Εμείς  ως  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ

είμαστε  υπέρ  της  απλής  αναλογικής  στη  μορφή  της  ανόθευτης

εκπροσώπησης  της  λαϊκής  βούλησης  και  της  λαϊκής  ψήφου.  Και

επιτέλους, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και  στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  πρέπει  να  προχωρήσουμε  σε  συνθετική  και

συναινετική  κουλτούρα  και  σε  συνθετικά  και  συναινετικά  μοντέλα

διακυβέρνησης. 

Τα ισχυρά…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε Μοίρα, έχετε 2 λεπτά ακόμα. 

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Τα  ισχυρά  πλειοψηφικά  μοντέλα,  ως  προς  την

διαχείριση,  την  εκπροσώπηση  και  τις  δυνατότητες  έκφρασης  ή

παρέμβασης,  στα πλειοψηφικά μοντέλα ο πρώτος παίρνει  τα πάντα,

ο  δεύτερος  ελάχιστα  και  οι  υπόλοιποι  σχεδόν  τίποτα.  Μπορεί  να

βόλευε  κάποτε  τα  δίπολα  σε  κεντρική  πολιτική  σκηνή  και  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  να  μοιράζονται  εναλλάξ  την  εξουσία  και  στην  Τοπική

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

62



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

Αυτοδιοίκηση,  αλλά πλέον πρέπει  να  κινηθούμε,  φίλες  και  φίλοι,  σε

διαφορετικές λογικές. 

Υπάρχει  το  επιχείρημα  περί  συναλλαγής.  Πιο  πολύ  πού

υπάρχει  διαφάνεια;  Εάν στην υπόθεση της διακυβέρνησης μετέχουν

πολλοί  ή  είναι  ένα  παιχνίδι  μεταξύ  κλειστών  ομάδων;  Τα  ισχυρά

πλειοψηφικά  μοντέλα  φέρνουν  αλαζονεία,  για  αυτό  και  βλέπουμε

Δημάρχους τα τελευταία χρόνια να ξεκινούν με πλειοψηφία και λόγω

μίας  αλαζονείας  που  τους  δίνει  το  ισχυρό  πλειοψηφικό  σύστημα,

στο  τέλος  να  έχουμε  διαρροές  από  την  παράταξη,  να  έχουμε

παραιτήσεις και να έχουμε απώλειες σε Συμβούλους. 

Και  αυτό  το  οποίο  ειπώθηκε  από  τον  εκπρόσωπο  της

Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης  πριν,  περί  κομματισμού,  ότι  η

κυβέρνηση  θέλει  απλή  αναλογική  γιατί  εσείς  –  και  προσέξτε,  έδειξε

εσάς,  φίλες  και  φίλοι  –  δεν  είσαστε  του ΣΥΡΙΖΑ,  ήταν η πιο στυγνή

έκφραση  κομματισμού.  Όπως  το  είδα  εγώ  προσωπικά,  ίσως  να

διαφωνείτε  κάποιοι,  ο  κύριος  Βορίδης  από  αυτό  το  βήμα  έσκυψε,

σας  φόρεσε  ένα  κομματικό  καπέλο,  στη  συνέχεια  θριαμβωδώς  το

κούνησε στον αέρα και κάποιοι από εσάς χειροκροτήσατε κιόλας. Σε

μία  εποχή  που  μιλάμε  για  ανεξάρτητη  και  χειραφετημένη  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. 

Δύο σημεία, τα δίνω με τίτλους, για να κλείσω…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Ήδη  έχω  κάνει  υπέρβαση  του  χρόνου  και  ζητάω

συγγνώμη από όλους, και από το Προεδρείο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ.  Σε  ένα  λεπτό,  παρακαλώ,

ολοκληρώνετε.

Ι.  ΜΟΙΡΑΣ:   Για  να  μην  υπάρχουν  αιώνια  καθεστώτα  που  δίνουν

αιώνιους  αυτοδιοικητικούς  και  αιώνιοι  αυτοδιοικητικοί  οι  οποίοι

δημιουργούν  αιώνια  καθεστώτα,  βλέπουμε  επίσης  θετικά  την

υπόθεση  θεσμοθέτησης  θητειών  για  τους  αιρετούς  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  Όσο  για  το  χρόνο  διεξαγωγής  των  εκλογών,
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βλέπουμε  και  εμείς  θετικά  τη  μετάθεσή  τους  για  λίγους  μήνες

αργότερα,  αφετέρου  για  να  μην  έρθουν  να  συμπέσουν  με  τις

Ευρωεκλογές  και  χαθεί  η  εστίαση,  χαθεί  η  στόχευση,  χαθεί  το

νόημα και αφετέρου υπάρχει και το θέμα του πώς τρέχουν τα ΕΣΠΑ.

Νομίζω  ότι  έμπειρες  Διοικήσεις  της  Αυτοδιοίκησης,  μπορούν  να

τρέξουν  αυτή  την  υπόθεση  πιο  αποτελεσματικά  και  να  μη  βρεθεί

κενό με την ανάληψη της εξουσίας νέων Διοικήσεων.

Εκείνο  το  οποίο  κατάλαβα  εγώ  από  την  τοποθέτηση  του

κύριου  Βορίδη  πάντως,  είναι  ότι  η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και  εκείνος

προσωπικά,  αναγνωρίζουν  ότι  η  κυβέρνηση  αυτή  την  οποία

παραιτούσαν  εδώ και  2  χρόνια,  πρόκειται  μέχρι  τον  τελευταίο  μήνα

να εξαντλήσει πλήρως τη θητεία της.

Σας  ευχαριστώ  πολύ,  αγαπητοί  Πρόεδροι  και  Συμβούλια  και

ζητώ πάλι συγγνώμη για την υπέρβαση του χρόνου. 

Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Μοίρα. 

Ολοκληρώνοντας  τις  τοποθετήσεις  και  των  πολιτικών

αρχηγών,  εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων,  που συμμετέχουν στο

εθνικό  και  ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο,  μπαίνουμε  στις  εισηγήσεις  των

κεντρικών  Οργάνων,  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος  και  της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

Παρακαλώ τον  Κώστα  τον  Αγοραστό  να  ανέβει  στο  βήμα.  Και

παρακαλώ την ησυχία όλων. 

Όσοι  είναι,  παρακαλώ,  έξω,  Σύνεδροι,  θα  ήταν  καλό  να

προσέλθουν  μέσα.  Παρακαλώ  τις  Υπηρεσίες  των  δύο  φορέων,  να

ενημερώσουν. 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Κύριε Υπουργέ,  κύριοι  εκπρόσωποι των πολιτικών

κομμάτων, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.

Σας  καλωσορίζω και  πάλι  στο  ιστορικό πρώτο κοινό  Συνέδριο

της  Αυτοδιοίκησης.  Ήδη  με  τις  μέχρι  τώρα  τοποθετήσεις,

επιβεβαιώνει την ιστορικότητά του. 
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Κύριε  Υπουργέ,  από  όσα  ακούσαμε  και  σήμερα  και  από  όσα

έχετε  πει  και  διαρρεύσει  τις  προηγούμενες  ημέρες,  ακόμη  και  οι

πλέον  καλοπροαίρετοι  –  και  πιστέψτε  με,  ανήκω  σε  αυτούς  –

αντιλαμβάνονται  ότι  το  κυοφορούμενο  νομοσχέδιο  αφορά

αποκλειστικά  το  εκλογικό  σύστημα  στην  Αυτοδιοίκηση.  Δεν  είναι

ούτε μεταρρύθμιση και  πολύ περισσότερο δεν είναι  η μεταρρύθμιση

που έχουν ανάγκη η Αυτοδιοίκηση, η ελληνική κοινωνία και η χώρα.

Είναι  επίσης  ξεκάθαρο  ότι  το  κρυφτούλι  που  έπαιζε  το  Υπουργείο

Εσωτερικών όλους αυτούς τους μήνες,  δεν  είχε  άλλη στόχευση από

το  να  εξυπηρετήσει  τον  πολιτικοεκλογικό  σχεδιασμό  του

κυβερνώντος κόμματος. 

Καθώς  λοιπόν  οι  ομιλίες  σας,  όπως  και  το  νομοσχέδιο,

αφαιρούν από της ουσίας την απλή αναλογική, ξεκινώ από αυτήν. 

Ξεκαθαρίζω  εξαρχής  ότι  ούτε  ως  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση

φοβόμαστε,  ούτε  προσωπικά  φοβάμαι  την  απλή  αναλογική.  Σας

ανακοινώνω  επίσης  ότι  συζητήθηκε  στο  τελευταίο  Διοικητικό

Συμβούλιο  της  Ένωσης  Περιφερειών,  βέβαια  είχαμε  και  απουσίες,

και  πήραμε απόφαση, πλειοψηφικά, τασσόμαστε εναντίον αυτής της

απλής  αναλογικής  όπως ακούγεται  για  την  Αυτοδιοίκηση.  Απόφαση

με σκεπτικό που παρουσιάζω συνοπτικά.

Πρώτη  επισήμανση.  Συναίνεση  επιβεβλημένη  εκ  του  νόμου,

δεν  είναι  συναίνεση.  Δεν  νοείται,  δεν  γίνεται  συναίνεση  με  το

στανιό.  Υπάρχει  εγγενής  αντίφαση  στη  συλλογιστική  που

αναπτύσσεται.  Άλλωστε  και  σήμερα  υπάρχει  και  συναίνεση  και

συνεργασία  σε  πολλά  Συμβούλια.  Οι  άνθρωποι  της  Αυτοδιοίκησης

έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην πράξη ότι διακατεχόμαστε από

έναν  υπερκομματικό,  υπερπαραταξιακό  πατριωτισμό.  Δεν

περιμένουμε  ένα  νομοσχέδιο  για  να  ξεκινήσουμε  να

συνεργαζόμαστε. 

Δεύτερη  επισήμανση.  Με  ποια  λογική  προωθείτε  την  απλή

αναλογική  για  τα  Περιφερειακά  και  Δημοτικά  Συμβούλια  και

ενισχυμένη  αναλογική  με  Β΄  γύρο  για  την  εκλογή  Περιφερειαρχών
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και  Δημάρχων;  Η  διατήρηση  του  Β΄  γύρου  ακυρώνει  πλήρως  το

σκεπτικό σας για την απλή αναλογική. 

Τρίτη  επισήμανση.  Το Σύνταγμα προβλέπει  ότι  για  να  ισχύσει

ένας  νέος  εκλογικός  νόμος  από  τις  επόμενες  εθνικές  εκλογές,

πρέπει  να  επιτευχθεί  η  πλειοψηφία  200  ψήφων  στη  Βουλή.

Ειδάλλως  ισχύει  από  τις  μεθεπόμενες.  Αντίστοιχη  μέριμνα  δεν

υπήρξε  όμως  για  το  αντίστοιχο  σύστημα  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα – και

η  σημερινή  την  αξιοποιεί  –  να  χειραγωγήσει,  με  γνώμονα  τους

δικούς της εκλογικούς σχεδιασμούς. 

Τέταρτη  επισήμανση.  Οι  εκλογές  στην  Αυτοδιοίκηση

παρουσιάζουν  μια  σημαντική  ιδιαιτερότητα  σε  σχέση  με  τις

βουλευτικές εκλογές. Δεν αφορούν την ανάδειξη κοινοβουλίου, αλλά

θεσμικών  Οργάνων  που  ασκούν  διοίκηση.  Θεσμικών  Οργάνων  που

λαμβάνουν  διοικητικές  αποφάσεις  και  μάλιστα,  στον  υψηλότερο

βαθμό εγγύτητας προς τον πολίτη. 

Όταν  συζητάμε  για  εκλογικά  συστήματα,  τίθεται  το  εξής

δίπολο.  Από  τη  μια,  αντιπροσωπευτικότητα  και  νομιμοποίηση  και

από  την  άλλη,  κυβερνησιμότητα  και  αποτελεσματικότητα.  Όταν

αναφερόμαστε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  οφείλουμε  συνεπώς  να

δίνουμε  μεγαλύτερη  σημασία  στο  δεύτερο  τμήμα  του  ζεύγματος,

κυβερνησιμότητα,  αποτελεσματικότητα.  Άλλωστε  στη  Βουλή,  όταν

δεν  επιτυγχάνεται  πλειοψηφία,  υπάρχει  η  δυνατότητα  της  πρόωρης

προσφυγής  στη  λαϊκή  ετυμηγορία.  Στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αυτό

δεν ισχύει.  Συνεπώς, θα πρόκειται  για εγκλωβισμένη ακυβερνησία. 

Άρα,  μήπως  αυτό  που  η  κυβέρνηση,  στο  πλαίσιο  της

απόλυτης εφαρμογής των μνημονίων, δεν κατάφερε να περάσει  από

την  πόρτα,  επιχειρεί  να  το  περάσει  από  το  παράθυρο;  Αναφέρομαι

φυσικά  στον  διορισμένο  από  την  κυβέρνηση  Εκτελεστικό

Γραμματέα,  έναν  Εκτελεστικό  Γραμματέα  με  κομματικά  εύσημα,  ο

οποίος θα αντικαταστήσει τον Αποκεντρωμένο.
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Πέμπτη  επισήμανση.  Συνεχώς  μιλάτε  για  την  ισοδυναμία  της

ψήφου. Είναι προφανές ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να εγγυάται

τη  σχέση  αντιπροσώπευσης  μεταξύ  των  πολιτών  και  των  αιρετών

Οργάνων.  Κατά  τη  νομολογία,  αυτή  η  αρχή  πηγάζει  από  τη  γενική

αρχή της ισότητας και συνδέεται  με την αρχή της καθολικότητας της

ψήφου.  Όμως,  η  σύνδεση  με  την  αρχή  της  ισότητας  σημαίνει  ότι  η

ισοδυναμία  της  ψήφου  δεν  είναι  απεριόριστη,  αλλά  μπορεί  να

προσαρμόζεται χάριν σκοπών δημοσίου συμφέροντος. 

Αυτοί οι  σκοποί δεν μπορούν να είναι  τυχαίοι,  αλλά πρέπει  να

ανάγονται  στο  ίδιο  το  Σύνταγμα.  Η  αρχή  της  ισοδυναμίας  αφορά

κυρίως το εκλογικό Σώμα, αλλά πρέπει  να σταθμίζεται  με αρχές  και

σκοπούς  που  συνδέονται  με  τα  εκλεγόμενα  Όργανα  των

Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  που  επίσης  κατοχυρώνονται

στο  Σύνταγμα.  Συνεπώς,  αποκλίσεις  από  την  απόλυτη  εφαρμογή

της ισοδυναμίας  της ψήφου,  δηλαδή από την απλή αναλογική,  είναι

σύμφωνη με το Σύνταγμα και  αυτό έχει  κριθεί  πολλές φορές από το

Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Συνταγματικά θεμιτός σκοπός που δικαιολογεί  αποκλίσεις από

την  αρχή  της  ισοδυναμίας,  είναι  η  αποτελεσματική  άσκηση  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  με  την  ενίσχυση  της  εκπροσώπησης  του

πλειοψηφούντος συνδυασμού στα εκλεγόμενα Όργανα. 

Και  βέβαια  σε  όλο  τον  κόσμο  υπάρχει  σύστημα  αναλογικό,

συνδυασμένο  με  πλειοψηφική   διάσταση.  Είτε  αυτό  που

εφαρμόζεται  σήμερα  στην  Ελλάδα,  είτε  αυτό  που  εφαρμόζεται  σε

πολλές χώρες  του κόσμου και  της Ευρώπης,  το  σύστημα   D'Hondt ,

που πάλι δίνει  bonus στον πλειοψηφούντα συνδυασμό. 

Όπως  γνωρίζουν  πολύ  καλά  και  οι  νομικοί,  βρίσκονται  σε

αυτή  την  αίθουσα,  η  αρχή  της  διοικητικής  αποτελεσματικότητας

είναι  συνταγματικά κατοχυρωμένη και επιβάλλει  την εκπλήρωση των

νομοθετικά ταχθέντων στη διοίκηση στόχων. Αλλά φυσικά δεν αρκεί

οποιαδήποτε  εκπλήρωση  στόχων.  Για  την  αποτελεσματικότητα,

ουσιώδης  είναι  η  συνεχής,  πλήρης,  άρτια  και  ταχεία  εκπλήρωση
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των  στόχων  οι  οποίοι  νομικά  λαμβάνουν  τη  μορφή  ανάθεσης

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  έχει  κρίνει

ως  σύμφωνη  με  το  Σύνταγμα,  την  ενίσχυση  του  επιτυχόντος

συνδυασμού  στις  αυτοδιοικητικές  εκλογές,  ώστε  να  καταλαμβάνει

κατ’  ελάχιστον τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου και μάλιστα, χωρίς

καν  ο  επιτυχών  συνδυασμός  να  έχει  λάβει  έστω  την  απόλυτη

πλειοψηφία  επί  του  εκλογικού  αποτελέσματος.  Υπενθυμίζω  το  42%

που ίσχυε παλιότερα. 

Έκτη  και  τελευταία  επισήμανση.  Στο  Σύνταγμα  υπάρχει  μια

ιστορική  σιωπή  ως  προς  το  εκλογικό  σύστημα  των  ΟΤΑ.  Μια

ιστορική  σιωπή  εύλογη,  κατά  τη  γνώμη  μας,  διότι  αν  ήθελε  ο

συντακτικός  νομοθέτης  τότε,  θα  μπορούσε  να  καθιερώνει  τον

αναλογικό  ή  τον  πλειοψηφικό  χαρακτήρα  της  εκλογής.  Δεν  το

έπραξε,  διότι  το  εκλογικό  σύστημα  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις

εκάστοτε  επικρατούσες  πολιτικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές

συνθήκες, μέσα στις οποίες καλείται  να επιτελέσει  τη λειτουργία της

η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ας  αναλογιστούμε  συνεπώς  όλοι  μας  αν  υπάρχει  σήμερα  το

κατάλληλο  πολιτικό,  κοινωνικό  και  οικονομικό  περιβάλλον.  Ας

αναλογιστούμε  τις  προκλήσεις  των  καιρών,  ιδίως  στα  εθνικά

θέματα.  Ας  αναλογιστούμε  ότι  με  την  απλή  αναλογική  η  εξάρτηση

από  κυκλώματα  παρανομίας  και  οι  ολιγάρχες  θα  μπορούν  με

ελάχιστες  χορηγίες  να  δημιουργούν  και  να  ελέγχουν  εύθραυστες

ισορροπίες.  Άλλωστε,  για  αυτό  άλλαξε  το  σύστημα  εκλογής  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  η  Ιταλία,  για  να  αποφύγει  την  εξάρτηση  από

κυκλώματα παρανομίας.  Ας  αναλογιστούμε  όχι  μόνο  την  ημέρα των

εκλογών, αλλά και την επόμενη μέρα και κυρίως αυτή.

Η  απλή  αναλογική,  κυρίες  και  κύριοι,  μου  αρέσει.  Αρέσει  σε

όλους.  Στα  λόγια.  Ως  άκουσμα,  ως  ταμπέλα.  Τι  γίνεται  όμως  την

επόμενη  μέρα;  Όταν  καλείσαι  να  προσφέρεις  στο  συνάνθρωπό σου

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

68



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

πιο  γρήγορα,  πιο  αποτελεσματικά,  για  να  προχωρήσεις  στην

παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας; 

Κυρίες  και  κύριοι,  η  χώρα  μας  εξακολουθεί  να  δοκιμάζεται

από  παρατεταμένη  κρίση.  Το  τελευταίο  που  αφορά  σήμερα  τον

πολίτη, είναι  το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση. Τον αφορούν

όμως αν μπορεί  να εξυπηρετηθεί  με αξιοπρέπεια σε νοσοκομεία και

Κέντρα  Υγείας,  αν  έχει  σχολεία  και  παιδικούς  σταθμούς  για  τα

παιδιά  του,  αν  έχει  δρόμους  και  πεζοδρόμια  για  να  μετακινηθεί  με

ασφάλεια  και  ταχύτητα.  Αν  οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  είναι

λειτουργικές και φιλικές προς τον πολίτη. Αν υπάρχουν δουλειές για

να  μη  μεταναστεύουν  τα  παιδιά  του  στο  εξωτερικό.  Αν  υπάρχει

παραγωγή,  αν  υπάρχουν  αξιοπρεπείς  μισθοί  και  συντάξεις.  Αν  δεν

τιμωρείται  η  παραγωγικότητα  και  η  εργατικότητα  με  εξοντωτικές

φορολογικές  και  ασφαλιστικές  επιβαρύνσεις.  Αυτά  αφορούν  τον

πολίτη. Γιατί  συνομιλούμε με την κοινωνία.

Ας  βάλουμε  λοιπόν  το  άλογο  μπροστά  από  το  κάρο.  Η

μεταρρύθμιση  στο  κράτος  πρέπει  να  προηγηθεί.  Και  η  κύρια  οδός

μεταρρύθμισης  του  κεντρικού  κράτους  είναι  η  αποκέντρωση.

Καθαρές  κουβέντες.  Με  αυτό  το  κράτος,  η  Ελλάδα  δεν  μπορεί  να

πάει  πουθενά.  Είναι  ένα κράτος δουλοκτητικό. Ένα κράτος που εκεί

που  απαγορεύει,  εκεί  και  επιτρέπει.  Εκεί  που  τιμωρεί,  εκεί  και

αθωώνει.  Εκεί  που  σου  λέει  πήγαινε  γρήγορα,  εκεί  και  ορθώνει

εμπόδια. Αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει.  

Ο  πλανήτης  τρέχει  με  διαστημικές  ταχύτητες  και  η  χώρα  μας

δυστυχώς  μοιάζει  να  κινείται  με  τον  αραμπά.  Σύμφωνα  με  τις

εκθέσεις  του  ΟΟΣΑ,  η  Ελλάδα  συγκαταλέγεται  στα  πλέον

κεντρικοποιημένα,  υπερσυγκεντρωτικά,  central ized κράτη  του

Οργανισμού,  μαζί  με  την  Τουρκία  και  τη  Χιλή.  Ενώ  στις  ώριμες

δημοκρατίες  και  τα  οικονομικά  αναπτυγμένα  κράτη,  η  Αυτοδιοίκηση

διαδραματίζει  έναν  ολοένα  και  σημαντικότερο  ρόλο,  στην  Ελλάδα

εξακολουθεί  να  παραμένει  ο  φτωχός  συγγενής.  Πάρτε  για

παράδειγμα  τις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις,  ένα  πλέον
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αναχρονιστικό  απολίθωμα,  που  παραπέμπει  σε  προηγούμενες

δεκαετίες.  Αναφέρω  ενδεικτικά,  οι  δαπάνες  των  Οργανισμών

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  Περιφερειών  και  Δήμων,  ανέρχονται  μόνο

στο  6,7%  του  συνόλου  των  δημοσίων  δαπανών  ενώ  ο  μέσος  όρος

στις  χώρες  του  ΟΟΣΑ  είναι  40,2%.  Όσον  αφορά  τις  δημόσιες

επενδύσεις,  η  Αυτοδιοίκηση  καλύπτει  μόνο  το  17,9%  του  συνόλου,

ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ, ανέρχεται στο 58,8%. 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχει  περικοπεί  το  60%  έως  65%  των

πόρων  της  Αυτοδιοίκησης.  Ταυτόχρονα,  λόγω  των  αθρόων

συνταξιοδοτήσεων,  Περιφέρειες  και  Δήμοι  έχουν  αδειάσει  από  το

απαιτούμενο προσωπικό. Η κατάσταση είναι  πραγματικά τραγική σε

ειδικότητες  αιχμής  και  συγκεκριμένες  περιοχές  όπως είναι  τα  νησιά

μας.  Άλλωστε  και  όταν  εξασφαλίζουμε  πόρους  για  επενδύσεις  και

έργα,  συναντούμε  ανυπέρβλητα  πολλές  φορές  προβλήματα,  λόγω

του ακατανόητου νομοθετικού πλαισίου του Υπουργείου Υποδομών.

Μπορώ να πω πολλά ακόμη. Άλλωστε τα ζούμε όλοι μας στην

καθημερινότητά  μας.  Η  ουσία  άλλωστε,  δεν  είναι  μόνο  να

αναδεικνύουμε τα προβλήματα,  αλλά να προτείνουμε και  λύσεις.  Ως

Ένωση  Περιφερειών,  εργαζόμαστε  και  θέλουμε  σε  αυτό  το  πρώτο

κοινό  Συνέδριο  της  Αυτοδιοίκησης,  να  αναδείξουμε  μια  θετική

ατζέντα.  Μοχθούμε  καθημερινά  να  είμαστε  μια  θετική  δύναμη

αλλαγής,  θετικής  ανατροπής,  με  προτάσεις,  λύσεις  και  το

κυριότερο,  αποτελέσματα.  Αποδείξαμε  ότι  είμαστε  doers.

Αποδείξαμε  ότι  με  λίγα  μπορούμε  να  κάνουμε  πολλά.  Αποδείξαμε

ότι  σεβόμαστε  και  το  τελευταίο  ευρώ  του  σκληρά  εργαζόμενου  και

ακόμη σκληρότερα φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Αποδείξαμε ότι

είμαστε  υπερκομματικά  πατριώτες  και  βάζουμε  πάνω  από  όλα  την

Ελλάδα,  τις  Ελληνίδες  και  τους  Έλληνες.  Αποδείξαμε  ότι  μπορούμε

να  συνεργαστούμε,  αποδείξαμε  ότι  υπακούμε  στο  συμφέρον  της

πατρίδας  και  μόνο  σε  αυτό.  Αποδείξαμε  ότι  ξέρουμε  να

συνεργαζόμαστε  και  να  φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα,  που είναι
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η  ωφέλεια  προς  τον  πολίτη.  Για  αυτό  και  οι  προτάσεις  μας  είναι

συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και κυρίως εφαρμόσιμες. 

Πιστεύουμε  ότι  έκλεισε  ο  κύκλος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

όπως  την  ξέραμε  και  εξηγούμαι.  Ο  Καλλικράτης  ήταν  ένα  μεγάλο

θετικό  βήμα  για  τις  Περιφέρειες.  Ένα  θετικό  βήμα  που  έδειξε  ότι  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  κα  ξέρει  να  συνεργάζεται  και  να  έχει

αποτελέσματα και  κράτησαν  στη δύσκολη στιγμή,  που θυμόσαστε  η

καθεμιά  και  ο  καθένας  σας  το  2015,  στην  πιο  δύσκολη  στιγμή  της

χώρας,  οι  Περιφέρειες  και  οι  Δήμοι  κράτησαν  τη  συνοχή  του

κοινωνικού ιστού. 

Ήρθε  η  ώρα  να  προχωρήσουμε  κυρίες  και  κύριοι,  θαρραλέα

στην  περιφερειακή  και  αυτοδιοικητική  διακυβέρνηση.  Όλοι  λίγο  –

πολύ,  κυβέρνηση,  αντιπολίτευση,  όλοι,  το  λένε.  Αλλά  πρέπει  να  το

κάνουμε  πράξη.  Για  να  μπορεί  κάθε  πολίτης  να  αποφασίζει  για  τις

τοπικές  υποθέσεις,  για να  κάνουμε  πράξη τη  συλλογική ηγεσία που

έχουμε  στις  Περιφέρειες,  να  καλούνται  να  αποφασίζουν  εκείνοι  οι

οποίοι  καλούνται  και  να  τα  υλοποιήσουν.  Για  να  έχουμε  καλύτερη

υλοποίηση,  προσφορότερη,  γρηγορότερη,  να  το  αγαπήσουν,  να

παθιαστούν,  να  το  πιστέψουν,  να  λειτουργήσουν,  να  αποδώσουν

και  τέλος  να  φτάσουμε  σε  αυτό  που  όλοι  θέλουμε  το  διακύβευμα.

Την  προσφορά  προς  τον  πολίτη.  Αυτό  επιτάσσει  η  πραγματική

δημοκρατία.  Αυτό  είναι  το  διακύβευμα  της  σύγχρονης  εποχής  με

βάση και τα ισχύοντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το  πρόγραμμα  Καλλικράτης  είχε  μια  δυναμική,  έχει  πλέον

ξεπεραστεί  από  τις  εξελίξεις  και  τις  σύγχρονες  ανάγκες  σε  πολλές

βασικές επιλογές. 

Η  δημιουργία  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  είναι  ένα  θετικό

βήμα,  αλλά  άτολμο  στην  εφαρμογή  του,  γιατί  αποφεύγει  να

τραβηχτεί  η  σαφής  διαχωριστή  γραμμή  ανάμεσα  στο  κεντρικό

κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Συνεπώς,  η  μεταρρύθμιση  στην  Αυτοδιοίκηση  δεν  είναι

σήμερα  πολυτέλεια,  αλλά  αδήριτη  ανάγκη.  Δεν  εναπόκειται  στη

διακριτική  ευχέρεια,  στην  καλή  θέληση  μιας  κυβέρνηση  ή  ενός

Υπουργού.  Είναι  ανάγκη  των  καιρών,  είναι  επιταγή  των  πολιτών.

Είναι  επιλογή  προοπτικής  για  την  ελληνική  κοινωνία.  Είναι  εκ  ων

ουκ άνευ προϋπόθεση ώστε η πατρίδα μας να βρει το δρόμο της και

να ξεπεράσει  την πολύπλευρη κρίση.

Ως  Ένωση  Περιφερειών  έχουμε  ετοιμάσει,  παρουσιάζουμε

σήμερα στο  Συνέδριο  της  Αυτοδιοίκησης και  την ελληνική  κοινωνία,

και  φυσικά  θα  επιδώσουμε  στην  κυβέρνηση  και  τα  πολιτικά

κόμματα,  μια  συγκεκριμένη  πρόταση,  έναν  οδικό  χάρτη  για  τη

μετάβαση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. 

Η  πρόταση  αυτή  θα  λάβει  και  από  τους  νομικούς  μας  και  τη

μορφή  πρότασης  σχεδίου  νόμου.  Και  άρα  είμαστε  απόλυτα

συγκεκριμένοι.  Εξυπακούεται  βεβαίως  ότι  όχι  απλά  είναι

ευπρόσδεκτες,  αλλά  επιζητούμε  τις  προτάσεις,  τις  παρατηρήσεις

και ιδέες όλων των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης.

Αναφέρω με τίτλους τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε. 

Πρώτη  μεταρρύθμιση,  στις  σχέσεις  με  την  κεντρική  διοίκηση,

αναδόμηση  του  πλαισίου  εποπτείας  της  Περιφερειακής

Διακυβέρνησης.  Εμείς  θέλουμε  τον  έλεγχο,  αλλά  γρήγορο,

αποτελεσματικό  και  σοβαρό,  όχι  αποσπασματικό.  Αυτή  τη  στιγμή

ξέρετε  πόσοι  μηχανισμοί  ελέγχου  λιγότερο  ή  περισσότερο

εξαρτώμενοι  και  εξαρτημένοι  λειτουργούν  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  και  μάλιστα  διαρκώς  πολλαπλασιάζονται;  Συνήγορος

του  Πολίτη,  Γενικός  Επιθεωρητής  Δημόσιας  Διοίκησης,  Σώμα

Επιθεωρητών,  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης,  Οικονομική

Επιθεώρηση,  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης,

Περιφερειακός  Συμπαραστάτης,  Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,  Ειδική

Υπηρεσία  Επιθεωρητών  Περιβάλλοντος,  και  αν  συνεχίσω  θα

τελειώσει το Συνέδριο απαριθμίζοντας.
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Όλα  αυτά  δημιουργούν  μια  ασφυκτική  διοικητική

πραγματικότητα,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  πολυάριθμους  και

αποσπασματικούς  ελέγχους,  που  διενεργούνται  από  ασυντόνιστους

ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Προτείνουμε  λοιπόν  σε  κάθε  Περιφέρεια  τριμελείς  Επιτροπές

στις οποίες προεδρεύουν οι Πρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

θα  συμμετέχουν  ένα  μέλος  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,

και  ένα  αιρετό  στέλεχος  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης,  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  και  φυσικά  δεν  προέρχεται  από  την

Περιφέρεια που θα έχει  εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. 

Στην  ως  άνω  ειδική  Επιτροπή  θα  μπορεί  να  προσφύγει  σε

πρώτο και τελευταίο βαθμό όποιος έχει  έννομο συμφέρον. 

Οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής  προσβάλλονται  στα  αρμόδια

δικαστήρια,  ενώ  ο  αυτεπάγγελτος  έλεγχος  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου  παραμένει  και  θα  μπορούσε  να  ασκηθεί  εντός

προθεσμίας  δύο μηνών από την έκδοση ή  δημοσίευση της  σχετικής

πράξης. 

Δεύτερη  μεταρρύθμιση.  Η  θωράκιση  της  καταστατικής  θέσης

των  αιρετών  της  Περιφερειακής  Διακυβέρνησης  με  επαρκείς

υποστηρικτικούς  μηχανισμούς  για  την  άσκηση  των  καθηκόντων.

Σύγχρονο  καθεστώς  ειδικών  αδειών.  Επαναρρύθμιση  θεμάτων

αστικής,  ποινικής  και  πειθαρχικής  ευθύνης.  Επανεξέταση  των

κωλυμάτων  και  των  ασυμβιβάστων.  Δεν  μπορεί  να  έχουμε  Τοπική

Αυτοδιοίκηση πολλών ταχυτήτων ή πολιτική πολλών ταχυτήτων.

Ως  ΕΝΠΕ  αναλαμβάνουμε  την  πρωτοβουλία  και  την

ανακοινώνουμε  σήμερα,  να  εκπονήσουμε  Κώδικα  Δεοντολογίας

Αιρετών  Δευτεροβάθμιας  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Με  τον  τρόπο

αυτό, ή για την ακρίβεια και με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύουμε την

ισχυρή βούλησή μας για τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της

χρηστής διοίκησης. 

Δεύτερο  βήμα  για  τη  μετάβαση  στην  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση.  Θεσμική  ανασυγκρότηση  της  Περιφέρειας,  με

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

73



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

υποκατάσταση  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  βασιζόμενη  σε

καλές  πρακτικές  άλλων  χωρών.  Υποκατάσταση  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  από  την  Περιφερειακή  Διακυβέρνηση

και  τη  δημιουργία  ενός  νέου  επιπέδου  διοίκησης  στο  διοικητικό

χάρτη της χώρας. 

Ριζική,  ριζοσπαστική,  τολμηρή,  αλλά  και  βιώσιμη  διεύρυνση

των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Ενίσχυση του

πολιτικού ρόλου της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Η Περιφερειακή

Διακυβέρνηση  αποκτά  κανονιστική  αυτονομία,  δηλαδή  την

αρμοδιότητα  να  νομοθετεί  η  ίδια  για  τα  της  ευθύνης  της.  Η

Περιφερειακή  Διακυβέρνηση  αναδιοργανώνεται  εσωτερικά  και

αποκεντρώνει τις ευθύνες και τους ρόλους.

Κυρίες  και  κύριοι,  διαχωρισμός  επιτελικών  και  εκτελεστικών

λειτουργιών  βάσει  των  αρχών  της  επικουρικότητας,  της  αρχής  της

ενότητας  του  προγραμματισμού,  της  αρχής  της  ολοκλήρωσης  των

διοικητικών ενεργειών, της αρχής της συγκέντρωσης του διοικητικού

έργου,  της  αρχής  της  καταλληλότητας  και  της  επάρκειας  των

πόρων.

Τρίτο  βήμα  για  τη  μετάβαση  στην  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση.  Απόκτηση  σταθερών  και  δυναμικών  πηγών  ιδίων

εσόδων  που  μπορούν  να  λειτουργήσουν  και  στις  συνθήκες  της

παρατεταμένης  οικονομικής  κρίσης  που  βιώνει  η  χώρα  μας.

Κάνοντας  πράξη  τη  συνταγματική  απαίτηση  για  ουσιαστική

οικονομική  αυτοτέλεια,  η  οποία  στηρίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  και  τη

διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Ξεκαθαρίζω,  ποτέ  εμείς  δεν  ζητήσαμε  να  βάλουμε  φόρους.

Ξεκάθαρα.  Εμείς  ζητήσαμε  να  υπάρχει  στη  σημερινή  εποχή,  εποχή

που  όλα  γίνονται  ηλεκτρονικά,  ένα  τέτοιο  σύστημα  ώστε  αυτά  που

δικαιούται  να  πάρει  η  κάθε  Περιφέρεια,  ο  κάθε  Δήμος,  να  έρχονται

αυτοματοποιημένα μέσω ενός  αλγορίθμου. Γιατί  να χρειάζεται  τόσοι

εργαζόμενοι και τόσες υπογραφές και τόσα ταξίδια στην Αθήνα, που

ταξιδεύει  όλη  η  Ελλάδα  καθημερινά  στην  Αθήνα  για  να  λύσει  τα
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προβλήματά  της,  λοιπόν  να  υπάρχει  αυτό  το  μπέρδεμα;  Τι

δικαιούται ο καθένας; Έτοιμο, εισπράττει  το κράτος, δεν χρειάζονται

πολλοί εισπρακτικοί μηχανισμοί. 

Με  την  ευκαιρία,  επισημαίνω.  Με  την  ευκαιρία,  ακούω  για  το

πρόγραμμα  Φιλόδημος  1  και  Φιλόδημος  2.  Το  επικροτούμε,  το

χειροκροτούμε,  λέμε  μπράβο,  αλλά  αν  διαβάσετε  το  άρθρο  281  το

Καλλικράτη θα δείτε ότι  υπήρχε το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α, το οποίο

ήταν πρόγραμμα…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Όχι.  Το πρόγραμμα εκεί  έπρεπε να φέρει  τέσσερα

δις  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν τα έφερε. 

Υπήρχε  και  άλλο  πρόγραμμα,  το  ΑΚΣΙΑ,  που  έπρεπε  να

ξεκινήσει και δεν ξεκίνησε. 

Λοιπόν,  άρα  προβλεπόταν  και  αυτά  στον  Καλλικράτη,  όπως

προβλεπόταν  και  ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας,  και  καλά  είναι  να

ξεκινήσει  για  να  δημιουργηθούν  συνθήκες  ταχύτατης  και  καλύτερης

διεκπεραίωσης των προβλημάτων. 

Τέταρτο  βήμα  για  τη  μετάβαση  στην  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση,  η  αναπτυξιακή  προοπτική  που  καλείται  να

συνοικοδομήσει  και  να  υπηρετήσει  προς  όφελος  της  περιφερειακής

οικονομίας  και  των  πολιτών,  στηριζόμενη  σε  καινοτόμα

χρηματοδοτικά  εργαλεία  και  υποστηριζόμενη  από  εξειδικευμένο

προσωπικό. 

Δεν  θα πω περισσότερα,  καθώς θα τα συζητήσουμε διεξοδικά

και  στο  Συνέδριό  μας,  αλλά  και  στα  Περιφερειακά  Συμβούλια  όλης

της χώρας. 

Ολοκληρώνω με μια φράση. Μεταρρύθμιση δεν σημαίνει  κάνω

κάτι  καινούργιο.  Μεταρρύθμιση  σημαίνει  κάνω  κάτι  πιο

αποτελεσματικό,  πιο  δίκαιο,  πιο  λειτουργικό  και  πιο  γρήγορο.

Μεταρρύθμιση  στην  Αυτοδιοίκηση  δεν  σημαίνει  μεταρρύθμιση  που

αφορά  εμάς  εδώ  στην  αίθουσα,  τους  Συμβούλους,  και  τους

εργαζόμενους  στις  Περιφέρειες  και  στους  Δήμους.  Μεταρρύθμιση
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στην  Αυτοδιοίκηση  σημαίνει  μεταρρύθμιση  που  θα  αφορά  την

καθημερινότητα  κάθε  Ελληνίδας  και  κάθε  Έλληνα.  Αφορά το  παρόν

και  το  μέλλον  κάθε  οικογένειας.  Αφορά  πρωτίστως  και  κυρίως  τα

παιδιά μας και τις νέες γενιές.  

Για αυτό παραφράζοντας τον Μπίσμαρκ,  η μεταρρύθμιση στην

Αυτοδιοίκηση  είναι  πολύ  σοβαρή  υπόθεση  για  να  γίνει  ερήμην  της

Αυτοδιοίκησης και πολύ περισσότερο ενάντια στην Αυτοδιοίκηση.

Σας  ευχαριστώ  για  την  υπομονή  και  την  παρακολούθηση,  και

να ξέρετε είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτοπροσκαλούμαι, όπως καταλάβατε. 

Λοιπόν,  βάσει  του  προγράμματος,  θα  παρακαλέσω,

ακούγοντας  προφανώς  τις  απαντήσεις  στις  οποίες

συνυπογράφουμε,  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος,  από  τον

Πρόεδρο,  τον  κύριο  Αγοραστό,  θα  θέλαμε  μέσα  από  τη  δική  μας

εισήγηση,  να  απαντήσουμε,  αλλά  και  προφανώς  να  προτάξουμε

στην  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  ακούγοντας  και  τους

εκπροσώπους  αλλά  και  επικεφαλής  κομμάτων,  θεωρούμε  ότι  η

σημερινή  συνάντηση  είναι  πάρα  πολύ  σημαντική  καταρχήν.  Και

πράγματι είναι ιστορική.

Κύριε  Υπουργέ,  είναι  σίγουρο  ότι  έχετε  εσείς  την  ιστορική

ευθύνη,  διότι  εσείς  είστε  η  νομοθετική  και  εκτελεστική  εξουσία.  Ότι

και  να  πούμε  εμείς,  ότι  και  να  προτάξουμε,  όποια  πρόταση  και  να

σας  κάνουμε,  αν  δεν  το  νομοθετήσετε  εσείς,  μέσα στο  κοινοβούλιο,

από  δική  σας  εισήγηση,  είναι  πραγματικά  ένα  κενό  γράμμα  το

οποίο, παρά τη βούληση που μπορεί  όλοι  μας να λέμε,  αυτό δεν θα

είναι  νόμος  του  κράτους.  Για  αυτό  ακριβώς  εμείς  από  την  πρώτη

στιγμή  δώσαμε  το  δικό  μας  στίγμα για  τη  δική  μας  ιστορική  ευθύνη

ως Αυτοδιοίκηση και  βρεθήκαμε κοντά σε αυτή την προσπάθεια του

νομοσχεδίου  –  σκούπα  και  κατόπιν  της  μεταρρύθμισης  που  ξεκινά

στη χώρα με την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση τη δική σας. 

Και  θα  έλεγα,  έγινε  ένας  πολύμηνος  διάλογος  αιρετών,  με

υπηρεσιακών  παραγόντων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.
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Θεωρήσαμε  ότι  έπρεπε  και  αυτό να  το  κάνουμε.  Και  το  κάναμε.  Και

επειδή ακούστηκε ότι  εμείς  φύγαμε μία εβδομάδα μετά από 6 μήνες

διαλόγου  με  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  και  βεβαίως  και

εκπροσώπους  εργαζομένων,  ότι  στερήσαμε  από  αυτό  το  διάλογο,

να  μπορέσει  να  εκφραστεί  ο  πολιτικός  λόγος  για  τη  μεταρρύθμιση.

Όπου  τον  ζητήσαμε  αυτό  τον  πολιτικό  λόγο.  Τότε.  Μετά  από  αυτή

την διαβούλευση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Είναι  αλήθεια  ότι  έχουν  περάσει  πολλοί  μήνες  από  αυτή  την

περιβόητη  μεταρρύθμιση.  Και  είναι  σαφές  ότι  εμείς  από την  πρώτη

στιγμή  ζητήσαμε  το  πολιτικό  κείμενο  εκείνο,  μέσα  από το  οποίο  θα

διαβουλευτούμε.  Να  δούμε  τις  προθέσεις  σας  δηλαδή.  Τι  εννοείτε

μεταρρύθμιση;  Αυτό  το  κείμενο,  ακόμα  και  σήμερα,  δεν  έχει  δοθεί.

Και  σήμερα,  κύριε  Υπουργέ,  οφείλω  να  σας  πω,  ότι  αυτό  που

λάβαμε  είναι  κάποιες  απόψεις  μέσα  από  διαρροές,  που  τις  είχαμε

διαβάσει  και  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα,  προ  ολίγων

εβδομάδων.  Αυτό  που  πράγματι  έχουμε  ακούσει  όλο  αυτό  το

χρονικό διάστημα του έτους και έχετε δίκιο σε αυτό, το είπατε και το

πρωί,  είναι  η απλή αναλογική.  Δηλαδή,  εάν ρωτήσει  κανείς  σήμερα,

σε  όλη  την  Ελλάδα,  τι  εννοούμε  μεταρρύθμιση  βάσει  αυτών  των

οποίων  έχει  εξαγγείλει  η  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  η

κυβέρνηση, είναι ένα πράγμα. Απλή αναλογική.

Θεωρούμε  λοιπόν  ότι  έχετε  χρόνο  –  όχι  πολύ  –  να

δημιουργήσετε  αυτή  τη  μεγάλη  μεταρρύθμιση  και  πιστεύω

πραγματικά,  το  είχαμε  πει  και  στο  γραφείο  σας  κατά  τη  δική  σας

ανάληψη  των  ευθυνών  σας,  ότι  εμείς  θα  συνεργαστούμε  μέσα  σε

ένα  πλαίσιο  όπου  ουσιαστικά  θέλετε  να  προσφέρετε  στην

Αυτοδιοίκηση,  άρα  στη  χώρα.  Και  είμαστε  εδώ  σήμερα,  κάνοντας

και  εμείς  ένα  βήμα  ακόμα  περισσότερο,  ενώνοντας  τις

Αυτοδιοικήσεις  Α΄  και  Β΄  Βαθμού.  Είναι  όλα  αγγελικά  πλασμένα

μεταξύ  των  δύο  Αυτοδιοικήσεων;  Όχι.  Χωρίς  ευθύνη  όμως των  δύο

Αυτοδιοικήσεων. Με ευθύνη ενδεχομένως ενός πολύ σημαντικού για

την  περίοδο  εκείνη  Καλλικράτη,  που  θέλει  όμως  το  ρεκτιφιέ  του.
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Θέλει  δηλαδή  να  δημιουργηθούν  δυνατότητες  παθογενών

καταστάσεων και να γίνουν θεραπευτικές διαδικασίες.

Θεωρούμε λοιπόν ότι  τα  40 τελευταία  χρόνια  στην Ελλάδα,  το

σύστημα  αυτό  του  συγκεντρωτικού  κράτους,  που  διαχειρίστηκε

1.000 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και δάνεια,  το μόνο που

κατάφερε  ήταν  η  πτώχευση.  Διερωτήθηκε  κανείς,  κύριε  Υπουργέ,

γιατί  πτώχευσε  το  κράτος;  Διερωτηθήκαμε…  Εγώ  μιλώ

αυτοδιοικητικά.  Και  πράγματι  θα  έλεγε  κανείς,  πέραν  λαϊκίστικων

απόψεων,  πέραν  των  κομματιών  της  διαφθοράς,  ακόμα  και  αυτό,

διερωτήθηκε  κανείς  ότι  όταν  βρίσκεται  στην  εγγύτερη  διαδικασία

διαχείρισης  των  χρημάτων,  είναι  το  focus πιο  σημαντικό  στο

επίπεδο της διαχείρισης των πόρων, αλλά και της διαφθοράς να την

εντοπίσεις; 

Λέμε  λοιπόν,  επίμονα,  σε  αυτά  τα  3  χρόνια  της  δικής  σας

διακυβέρνησης,  ότι  φαίνεται  και  εσείς  έχετε  διαπιστώσει  ότι  η

εξουσία  του  συγκεντρωτικού  κράτους  είναι  γλυκιά.  Το  προνόμιο

δηλαδή  ότι  δεν  τολμάμε  ακόμα  στη  χώρα  μας,  επίμονα,  να

αποκεντρώσουμε  το  συγκεντρωτικό  κράτος  σε  εντελώς  αντίθετη

κατεύθυνση από ότι  συμβαίνει  σε όλο τον πλανήτη, θα έλεγα σε όλη

την Ευρώπη, είναι  ένα ζήτημα που δεν έχετε  απαντήσει  ακόμα.  Δεν

έχετε  απαντήσει.  Γιατί  μπορείτε  να  λέτε  για  τον κύριο Βορίδη τώρα,

θα  βρείτε  και  συμμαχίες  μεταξύ  σας  απέναντι  στην  Αυτοδιοίκηση

αλλά  ο  κύριος  Βορίδης  δεν  θα  τσιμπήσει,  θα  σας  πω  λοιπόν  ότι

είναι  σίγουρο  ότι  η  ενδυνάμωση  της  Αυτοδιοίκησης  και  η

αποδυνάμωση  του  κεντρικού  κράτους  στο  επίπεδο  των

υπερσυγκεντρωτικών  εξουσιών  τους,  είναι  η  λύση  για  την  ίδια  τη

χώρα. 

Γιατί  λοιπόν  δεν  τολμάτε,  και  σήμερα  ακόμα,  εγώ  σας  πετάω

το  γάντι,  να  δημιουργήσετε  μέσα  από  τη  δική  σας  ευθύνη,  που  θα

είναι  ιστορική, θα χειροκροτηθεί από όλη την Ελλάδα, εγώ πιστεύω,

σίγουρα από την  Αυτοδιοίκηση,  τη  ριζική  αναδιανομή  της  εξουσίας.

Γιατί  δεν  χτίζουμε  από  την  αρχή  το  νέο  μοντέλο  του  κράτους,  στο
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οποίο  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  των  13  Περιφερειών  και  των  325

Δήμων,  να  έχουν  πραγματική  διοικητική  αυτοτέλεια  και  πραγματική

οικονομική ανεξαρτησία. Τι σας κρατά τελικά κολλημένους στο χθες;

Εγώ  σας  λέω  ότι  ήταν  ένα  αρρωστημένο  χθες.  Θα  πρέπει  λοιπόν

την  αρρώστια,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  να  την  έχουμε  συνεχώς;  Την

αρρώστια  δεν  πρέπει  να  τη  θεραπεύσουμε,  εφόσον  τη

διαγιγνώσκουμε;

Κύριε  Υπουργέ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  του  Α΄  αλλά και

του  Β΄  Βαθμού,  σε  αυτό  το  Συνέδριο,  οι  δύο  πυλώνες  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  της  Ελλάδος  ενώνονται.  Και  θα  διαπιστώσετε  ότι

ενώνονται  πραγματικά. Διότι  μας ενδιαφέρει  η πραγματική θεραπεία

των  παθογενών  καταστάσεων  της  χώρας.  Η  σημερινή  παρουσία

όλων  σας  και  όλων  μας  σε  αυτή  την  αίθουσα,  νομίζω  δείχνει

ακριβώς  και  την  αξία  αυτής  της  πρώτης  συνεδρίασης,  αυτού  του

πρώτου  Συνεδρίου,  αλλά  και  την  απόλυτη  ευαισθησία  αλλά  και

συγχρόνως ευθύνη που έχουμε αναλάβει όλοι. 

Λέω  λοιπόν,  εμείς  αυτό  που  ακούσαμε  σήμερα,  είναι  κάτι

ξεκάθαρο  από  την  κυβέρνηση  για  την  Αυτοδιοίκηση;

Αντιλαμβανόμαστε  ότι  για  κάποιους,  μεταρρύθμιση  είναι  απλή

αναλογική.  Είναι  αλήθεια  ότι  αυτό  θα  δημιουργήσει  καλύτερες

συνθήκες  ώστε  η  Ελλάδα  να  πάει  μπροστά  μέσα  από  τις  Τοπικές

και  Περιφερειακές  Διοικήσεις;  Εγώ  θεωρώ,  αγαπητοί  συνάδελφοι,

ότι  δεν μιλάμε για μεταρρύθμιση,  μιλάμε για  απορρύθμιση της ίδιας

της  τοπικής  κοινωνίας  και  άρα  της  ίδιας  της  χώρας.  Διότι  πώς

μπορεί  κανείς,  όταν  αποσυνδέσει  τον  τρόπο  του  εκλέγειν  και  του

εκλέγεσθαι  και  κλείσουμε  με  αυτό,  εγώ σας λέω αύριο  το  ψηφίζετε,

είστε κυβέρνηση, ότι αμέσως θα λειτουργεί η ανάπτυξη της χώρας; 

Και  βέβαια,  μεταρρύθμιση  δεν  είναι  η  αποσύνδεση  των

δημοτικών  εκλογών  από  τις  ευρωεκλογές.  Δεν  είναι  μεταρρύθμιση

τα  5  χρόνια,  όπως διαβάσαμε,  να  τα κάνετε  4  χρόνια.  Και  βεβαίως,

δεν  είναι  μεταρρύθμιση  η  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος.

Μεταρρύθμιση  για  εμάς,  μετά  από  40  χρόνια  συγκεντρωτικού
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κράτους,  είναι  η  υιοθέτηση  άλλων  λογικών,  όχι  της  απλής

αναλογικής, αλλά της απλής λογικής. 

Κυρίες  και  κύριοι,  υπάρχει  σήμερα  κανείς  μέσα  σε  αυτή  την

αίθουσα, που να πιστεύει  πραγματικά ότι θα λυθούν τα προβλήματα

στη  λειτουργία  των  Δήμων  και  των  Περιφερειών  με  την  απλή

αναλογική;  Για  εμάς  είναι  ακόμα  περισσότερο,  μέσα  από  αυτό  το

οποίο  ακούγεται,  ένας  πιο  σφιχτός  εναγκαλισμός  και  έλεγχος  του

κεντρικού κράτους στην Αυτοδιοίκηση.  Είναι  να οδηγηθούν οι  Δήμοι

και  προφανώς  και  οι  Περιφέρειες,  από  την  επόμενη  κιόλας  μέρα

των  εκλογών,  σε  ακυβερνησία,  ώστε  στη  συνέχεια  να  έρθει  το

κράτος  να  δώσει  τη  λύση  που  επιθυμεί.  Δεν  πιστεύω το  κράτος  να

αφήσει  τις  τοπικές  κοινωνίες  ακυβέρνητες.  Κάτι  θα  κάνει.  Και  καλά

δεν  το  λέμε  σήμερα,  αλλά  επειδή  ρώτησε  ο  Υπουργός,  λέει:

ακούστηκε  από εμένα  ότι  θα  βάλω τον  Γραμματέα  τον  Εκτελεστικό;

Όχι,  δεν  το  έχετε  πει.  Ομολογώ  ότι  σας  ρώτησα  με  υπομονή  και

επιμονή  στο  γραφείο  σας.  Όμως,  μήπως  ρωτήσατε  τον  συνάδελφό

σας,  τον  κύριο  Γιάννη  Μπαλάφα,  που  το  2017  παρουσίασε  αυτόν

τον Γραμματέα και  μετά από την έντονη και  γρήγορη αντίδραση της

Αυτοδιοίκησης της ίδιας, το πήρε πίσω; 

Εγώ  θα  σας  ρωτήσω  και  κάτι  ακόμα.  Επειδή  λέει  η  απλή

αναλογική,  ακόμα  και  στην  Ιταλία,  ακόμα  και  εδώ  που  έχετε

ψηφίσει,  δεν  τα  βρίσκουν  τα  κόμματα.  Λογικό  δεν  είναι;  Είναι

σίγουρο  ότι  θα  τα  βρουν  τα  κόμματα  για  να  κάνουν  την  επόμενη

κυβέρνηση;  Δεν τα βρίσκουν,  για «χι» λόγους.  Το αποτέλεσμα ποιο

είναι;  Εκλογές.  Μπορείτε  να  μας  πείτε  λοιπόν,  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  που  μιλάτε  για  την  απλή  αναλογική,  και  δεν  τα

βρίσκουν,  δεν  τα  βρίσκει  δηλαδή  ο  σημερινός  Δήμαρχος  της

Αθήνας,  ο  κύριος  Καμίνης,  που  θα είχε  από τους  29 Συμβούλους…

Από τους 49 στο σύνολο,  29 έχει  ο κύριος Καμίνης και  σύμφωνα με

την  απλή  αναλογική  θα  είχε  11.  Το  δεύτερο  κόμμα  θα  είχε  κοντά

στους  8.  Μέχρι  το  29,  θα  έπρεπε  να  συνδυάσει  και  άλλες  ακραίες,

ενδεχομένως… 
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Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Τέσσερις,  λέει  ο κύριος Δανιηλίδης.

Θα  έλεγα  λοιπόν,  τέσσερις  συνδυασμοί.  Ποιοι  συνδυασμοί;

Ποια  Αθήνα;  Εδώ  δεν  μπορεί  να  λύσουμε  το  θέμα  του  Πεδίου  του

Άρεως.  Φανταστείτε  δηλαδή ακόμα περισσότερη  πολυπλοκότητα σε

ένα ζήτημα, για την πρωτεύουσα της Ελλάδας. 

Είναι  λοιπόν  σίγουρο  ότι  θα  κάνετε  το  επόμενο  βήμα,  που

είναι  στον  Κλεισθένη  2,  το  οποίο  δεν  θα  αφήσει  την  ακυβερνησία

στους  Δήμους,  δεν  θα  γίνουν  οι  εκλογές.  Θα  βάλει  τις  δικλείδες

ασφαλείας  μέσα  από  τον  αυτόματο,  για  κάποια  θέματα  της

καθημερινότητας.  Δίνοντας  με  ένα  νόμο,  ένα  άρθρο,  μία  διαδικασία

που θα τη θεωρεί και κανείς αυτονόητη.

Κύριε  Υπουργέ,  με  όλο  το  σεβασμό  που  έχω  στο  πρόσωπό

σας  προφανώς,  σας  προειδοποιώ  ότι  αν  σκέφτεστε  πραγματικά  να

φέρετε  το  νόμο  της  απλής  αναλογικής,  αλλά  και  πολύ  περισσότερο

αργότερα  διορισμένους  κρατικούς  υπαλλήλους,  δεν  θα  είναι  απλά

απέναντι  η  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  θα  δίνουν  πολύ  σημαντικότερα

ζητήματα αντίδρασης. Και δεν είναι  απέναντι  σε αυτό το οποίο εσείς

πρεσβεύετε,  αλλά έχει  να κάνει  με το μέλλον της χώρας. 

Πίσω από τις αγαθές εξαγγελίες περί ανόθευτης έκφρασης της

λαϊκής  βούλησης,  ανοίγουν  επίσης,  κύριοι  συνάδελφοι  διάπλατα  οι

πόρτες  για  την  είσοδο  στα  Δημοτικά  μας  Συμβούλια  των  δυνάμεων

των  άκρων.  Εισβάλλουν  από  την  πίσω πόρτα  στα  θεσμικά  Όργανα

της  Αυτοδιοίκησης,  πολιτικοί  εκφραστές  λαϊκισμού,  μίσους,

ρατσισμού  και  ξενοφοβίας.  Ανοίγουν  κερκόπορτες  και  σε  κάποιες

συνοριακές  περιοχές  της  χώρας  μας,  τις  οποίες  θα  πρέπει  να

αντιληφθεί  κανείς  (…)  ότι  δεν  πρέπει  να  παίζει  και  με  τα  εθνικά

θέματα. 

Είναι  αλήθεια  ότι  δεν  ακούσαμε  πουθενά  τις  αναφορές  για

κάποιες  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  και  τομές.  Δεν  ακούσαμε

δηλαδή στο επίπεδο εκείνο των μεταρρυθμίσεων, τη διασφάλιση της

οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Δεν ακούσαμε και
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σήμερα,  δεν  διαβάσαμε  πουθενά  για  τη  βελτίωση  της  καταστατικής

θέσης των αιρετών. 

Ξέρετε,  κύριοι  Βουλευτές,  είναι  πολύ  ωραίο  να  υπάρχει  η

βουλευτική  ασυλία,  η  υπουργική  ασυλία,  να  υπάρχουν  όλα  όμορφα

καμωμένα.  Και  από  την  άλλη  να  μην  υπάρχει  καμία  ισοτιμία  ενός

πολιτικού  προσωπικού,  ότι  και  να  λέτε,  κύριε  Υπουργέ.  Διότι  εγώ

θα  σας  πω,  είναι  δυνατόν  σήμερα  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  να  μην

παίρνει  ούτε  την  αποζημίωση  για  τη  μετάβασή  του  στο  Δημοτικό

Συμβούλιο; Δεν είναι.  Διότι  προσπαθήσατε – και  οφείλω να το πω –

και  πήρατε  τη  δυνατή  υπόσχεση,  και  συνέβη,  των  Αντιδημάρχων.

Όμως,  δεν  συνέβη  αυτό  που  έπρεπε  ολοκληρωτικά  να  συμβεί.  Δεν

νομίζω ότι σε άλλες κατηγορίες πολιτικών έχει  συμβεί αυτό που έχει

συμβεί στις Δημοτικές Αρχές της χώρας μας. 

Για  την  αποκέντρωση  και  τη  μεταφορά  των  πόρων  δεν

ακούσαμε τίποτα. Για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

και  την  προώθηση της  τοπικής  ανάπτυξης,  δεν  ακούστηκε  ποτέ  και

τίποτα.  Αυτό  που  ακούστηκε  όμως,  ήταν  η  αλλαγή  του  εκλογικού

συστήματος.  Σε  καμιά  χώρα  της  Ευρώπης  δεν  συνιστά  προφανώς

μεταρρύθμιση  το  εκλογικό  σύστημα.  Στην  Ελλάδα  γιατί  είναι

μεταρρύθμιση η μείωση της θητείας στα 4 χρόνια; Όταν το minimum

σε  οποιαδήποτε  Δημοτική  Αρχή  της  Ευρώπης  είναι  5  χρόνια.  Στη

Γερμανία  είναι  8.  Που  είναι  ένα  άλλο  κράτος.  Μήπως  επειδή  εκεί

δεν  σκέφτονται  με  κοντόφθαλμο  τρόπο για  άλλα επίπεδα εξουσιών,

αλλά  γιατί  σκέφτονται  για  τον  αναπτυξιακό  προγραμματισμό  της

χώρας; 

Δεν  είναι  μεταρρύθμιση  προφανώς  ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας.

Είναι  μια  αυτονόητη  λειτουργία,  την  οποία  επιζητούμε  και  ζητάμε.

Δεν είναι  μεταρρύθμιση η ένταξη της ανταποδοτικότητας υπηρεσιών

του  Πρασίνου,  που  δεν  το  είπατε  αλλά  το  διαβάσαμε,  είναι  μια

λογική απόφαση που ανταποκρίνεται  στη σημερινή πραγματικότητα.

Προφανώς  δεν  αποτελεί  μεταρρύθμιση  τα  τοπικά  δημοψηφίσματα,

κάτι  το  οποίο  είχε  περιγράψει  και  ο  Καλλικράτης.  Δεν  είναι
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μεταρρύθμιση  η  ανακατανομή  των  πόρων  με  βάσει  μόνο  τα

πληθυσμιακά  κριτήρια  ορεινότητας  –  νησιωτικότητας,  διότι  κάνουμε

ανακατανομή  της  μιζέριας.  Τα  χρήματα  μας  λείπουν,  όχι  η

ανακατανομή.  Δώστε  μας  τα  χρήματα  και  εμείς  ξέρουμε  να

μοιράζουμε  ως  Αυτοδιοίκηση,  στους  Δήμους,  βάσει  των

πραγματικών  αναγκών.  Και  βέβαια  χρειάζεται  ένα  ολοκληρωμένο

σχέδιο  που  να  συνδέει  τις  κατηγορίες  των  Δήμων  με  τις

αρμοδιότητες,  τους  πόρους,  το  προσωπικό,  τους  θεσμούς,  τη

διοικητική υποστήριξη, τη διαδημοτική και διαβαθμική συνεργασία.

Τι  να  κάνουν  τα  χρήματα  οι  Δήμοι  σήμερα,   όταν  δεν

υπάρχουν  μηχανικοί  για  να  εκτελέσουν  μελέτες  και  να  μπορέσουν

πραγματικά  να  αναπτυχθούν  οι  πόλεις;  Τι  να  κάνουν  όταν  υπάρχει

ο  νόμος  Σπίρτζη  για  να  κάνουν  αναθέσεις  και  διαγωνισμούς,  και

ενάμισι  χρόνο  παλεύουμε  για  να  πείσουμε  τον  Υπουργό,  τον  κύριο

Σπίρτζη, ότι η Πάτμος δεν έχει  κάνει  μια μελέτη. 

Και  βέβαια  προτεραιότητα  στην  παρούσα  φάση  έχει  η

βελτίωση  της  διοικητικής  υποστήριξης  με  ενίσχυση  των

συγκεκριμένων Δήμων με επιστημονικό προσωπικό

Μεταρρύθμιση  είναι  η  μεταφορά  πόρων,  ευθυνών  και

αρμοδιοτήτων,  όπως και  μεταρρύθμιση είναι  η λειτουργία,  αγαπητοί

συνάδελφοι,  ενός  μικρού,  ευέλικτου,  με  στρατηγικό  χαρακτήρα,

κεντρικού  κράτους,  και  η  μεταβίβαση  όλο  και  περισσότερων

λειτουργιών προς την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. 

Μεταρρύθμιση  είναι  να  δοθούν  το  8%  τουλάχιστον  του  ΑΕΠ

στην  Αυτοδιοίκηση  μέσα  από  την  κεντρική  εξουσία,  διότι  ήδη  ο

μέσος όρος  στην Ευρώπη είναι  11,4.

Μεταρρύθμιση είναι η φορολογική αποκέντρωση. 

Μεταρρύθμιση  είναι  να  έχουμε  ουσιαστικό  ρόλο  στην

αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Μεταρρύθμιση  είναι  να  μη  μας  παίρνει  η  κυβέρνηση  τα  δικά

μας  χρήματα  από  το  Πράσινο  Ταμείο,  τα  οποία  έπρεπε  να  δοθούν

για το περιβαλλοντικό μας ισοζύγιο. 
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Καταλαβαίνω,  θα  πείτε,  και  δίκιο  θα  έχετε,  δεν  φταίει  το

Υπουργείο  Εσωτερικών,  και  προφανώς  δεν  έγινε  επί  των  ημερών

σας.  Όμως  το  κράτος  είναι  εκείνο  το  οποίο  χρωστά  στην

Αυτοδιοίκηση  και  σήμερα  Υπουργός  Εσωτερικών  είστε  εσείς,  κύριε

Υπουργέ. 

Μεταρρύθμιση είναι  να έχουμε τον πρώτο λόγο στη διαχείριση

των  παραλιών  μας.  Η  κυρία  Παπανάτσιου  κάνει  τις  δικές  της

διαβουλεύσεις,  αλλά  όχι  με  την  Αυτοδιοίκηση.  Η  κυρία

Παπανάτσιου,  ακούστε  κύριοι  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,  κάνει

διαβούλευση  με  τα  Υπουργεία,  ώστε  να  κάνει  τον  κεντρικό  τρόπο

μέσα  από  τη  διαχείριση  της  ηλεκτρονικής  δημοπράτησης,  και

βέβαια τα χρήματα θα πάνε στον κεντρικό κορβανά που έχει  τρύπιο

προϋπολογισμό. 

Αυτό  είναι  μεταρρύθμιση;  Όπως  μεταρρύθμιση  είναι  οι

ναυαγοσώστες,  αλλά  και  οι  άλλοι  να  διαχειρίζονται  τις  παραλίες

μας,  όταν  εμείς  θα  πρέπει  να  τους  πληρώνουμε  βάσει

συγκεκριμένων νόμων;

Μεταρρύθμιση  είναι  να  μπορούμε  να  προσλαμβάνουμε  εμείς

το προσωπικό στις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες.  

Κύριε Υπουργέ, ακούστε λιγάκι. Καταλαβαίνω, δώσαμε μεγάλο

αγώνα, δώσατε,  εγώ είμαι   σίγουρος, έναν αγώνα ο οποίος δεν είχε

προσωπική  ιδιοτέλεια.  Όμως  κρινόμαστε  από  το  αποτέλεσμα.

Είχαμε  μία  διαδικασία  8μηνιτών,  οι  οποίοι  έκαναν  την  αύξηση  του

χρόνου  παραμονής  τους  στους  Δήμους,  μέσα  από  τη  νομοθετική

εξουσία, χωρίς να μας ρωτήσουν,  μπράβο.  Κατόπιν,  μέσα από τους

κακούς χειρισμούς,  40 μέρες από απεργίες,  οι  πόλεις μας έγιναν με

σκουπίδια γεμάτες μέχρι τα μπαλκόνια. Φταίει η Αυτοδιοίκηση; 

Και  βέβαια,  επειδή  υποσχεθήκατε,  και  ακούσανε  και  οι

εργαζόμενοι  και  εμείς,  ότι  οι  συμβεβλημένοι  κατά  το  μεγαλύτερο

ποσοστό θα ήταν μόνιμες θέσεις αυτές τις οποίες θα καταλάβουν.   

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτό λέγατε. 
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Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ξέρετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ; Πήρατε…

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  την  ψυχραιμία  σας.  Θα  σας  δοθεί  ο

λόγος αν θέλετε να τα πείτε. 

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ…

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε  Υπουργέ,  μην  ψεύδεστε  εσείς.  Παρακαλώ

ψυχραιμία.

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε Υπουργέ, ακούστε λιγάκι. Ακούστε. Πρέπει να

ξέρετε  ότι  το  Πάσχα,  εσείς  δεν  ξέρω πού  μένετε,  οι  πόλεις  έμειναν

με  σκουπίδια  και  αιτία  ήσασταν…  οι  δικές  σας  επιλογές.  Όχι  οι

δικές μας.  Και  φέρετε ευθύνη σε αυτό. Διότι  όταν σας είπαμε δώστε

έξι  μήνες  παράταση σε αυτούς τους  συμβασιούχους,  που τις  δίνατε

έτσι,  σαν  το  νερό  που  πίνουμε,  δεν  το  δεχτήκατε.  Και  σας  λέω

λοιπόν,  ξέρετε  πόσοι  μόνιμοι  έχουν  αναλάβει  σήμερα  στους

Δήμους; Για πάρτε λοιπόν μια λογοδοσία των Δήμων. 

Παρακαλώ  λοιπόν,  θα  πρέπει…  και  δεν  καταλαβαίνω,  κύριε

Υπουργέ,  κάτι.  Δεν  καταλαβαίνω  πραγματικά  κάτι,  κύριε  Υπουργέ.

Τα  χρήματα  ποιος  τα  έχει;  Οι  Δήμοι  δεν  τα  έχουν;  Οι  δημότες.  Τα

έχουν; Αυτοί πληρώνουν;

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σας  παρακαλώ,  κύριε  Υπουργέ.  Ρωτώ.  Τα χρήματα

τα έχουν οι  Δήμοι;  Οι  ανάγκες  είναι  στους Δήμους;  Τι  δουλειά έχετε

εσείς  να  προσλαμβάνετε;  Οι  Δήμοι  θα  πρέπει  να  προσλαμβάνουν.

Προφανώς. 

Λέω λοιπόν…

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Η  μεταρρύθμιση  είναι  να  έχουμε  πόρους  και

αρμοδιότητες  στη  λειτουργία  των  σχολείων  μας  και  όχι  να  γίνεται
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αυτή  η  εικονική  πραγματικότητα,  μέσα  από  τους  οποίους  τα

προνήπια  πήγαν  στα  νήπια,  χωρίς  να  έχουμε  δώσει,  και  να  μην

έχετε δώσει, τις αίθουσες τις απαραίτητες για να συμβεί αυτό. 

Και  βέβαια  μεταρρύθμιση  είναι  να  διαχειριζόμαστε  τα

σκουπίδια, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Και  μεταρρύθμιση  είναι  να  μπορούμε  να  έχουμε  τον  πρώτο

λόγο σε χωροταξικό, πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεών μας. 

Μεταρρύθμιση  προφανώς  είναι  και  πολλά  άλλα,  τα  οποία

έχουν  δοθεί  στο  Υπουργείο  μέσα  από  τις  αποφάσεις  που  έχουμε

πάρει.  Και  από  το  Συνέδριο  μεταρρύθμισης  που  έγινε  στο  Βόλο  το

’16,  και  από  τις  Γενικές  μας  Συνελεύσεις,  στις  οποίες  πράγματι

συμμετείχατε  και  είχατε  τη  δυνατότητα  να  αντιληφθείτε  τι  ακριβώς

εννοούμε για Αυτοδιοίκηση και μεταρρύθμιση, και προφανώς σας τα

δώσαμε  και  προ  έτους  μετά  τη  λήξη  εκείνης  της  διαβούλευσης  με

τους υπηρεσιακούς. 

Είναι  αλήθεια  ότι  ακούσαμε  στις  συνεντεύξεις,  αλλά  και

σήμερα  από  τον  Υπουργό,  ότι  η  μεταρρύθμιση  θα  γίνει  σε  δύο

φάσεις.  Κλεισθένης  1,  Κλεισθένης  2.  Πολύ καλά.  Όταν θα έχει  γίνει

δηλαδή  η  συνταγματική  αναθεώρηση  και  η  βελτίωση  της

δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 

Ρωτώ:  όταν  δύο  κόμματα  τα  οποία  βρίσκονται  σήμερα  στην

κυβέρνηση  και  υπάρχουν  κρίσιμα  ζητήματα  εθνικά  και  δεν

συμφωνούν,  και  όταν  υπάρχει  ένα  σημείο  συνεννόησης  για  τη

συνταγματική  αναθεώρηση,  μπορείτε  να  μας  πείτε  εμείς  ως Βαθμός

πρώτος  Αυτοδιοίκησης,  γιατί  στην  Επιτροπή  για  τη  συνταγματική

αναθεώρηση  με  απόφαση  της  κυβέρνησης  δεν  συμμετέχει  ένας

εκπρόσωπος  της  Αυτοδιοίκησης  Α’  Βαθμού;  Τι  σόι  δηλαδή

αναθεώρηση  του  συντάγματος  θα  κάνετε  για  την  Αυτοδιοίκηση

χωρίς  τη  συμμετοχή  της  ίδιας  της  Αυτοδιοίκησης;  Αυτό  είναι  ένα

ερώτημα,  κύριοι  συνάδελφοι.  Το  οποίο  προφανώς  δεν  έχει

απαντηθεί ακόμα. 
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Ούτε  βέβαια  δεν  έχουμε  ακούσει  πώς  θα  γίνει  η  μείωση  των

ελλειμμάτων.  Η  καταπολέμηση  της  γραφειοκρατίας  κοστίζει  πολλά

δισεκατομμύρια  σήμερα  στο  κράτος.  Με  ποιο  τρόπο  έχουμε

καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία; 

Μην  ξεχνάτε,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  τους

πλεονασματικούς  και  ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς  η

Αυτοδιοίκηση  τους  έχει.  Οι  φορείς  κεντρικής  κυβέρνησης  πώς

λειτουργούν  με  ελλείμματα  συνεχώς;  Οι  Δήμοι  έχουν  δημιουργήσει

τα  ελλείμματα  ή  η  διαχείριση  ενός  γραφειοκρατικού,

συγκεντρωτικού,  κεντρικού  κράτους,  έχει  δημιουργήσει  όλη  αυτή

την παθογένεια;  

Η  Ελλάδα  λοιπόν,  δεν  χρειάζεται  απλή  αναλογική.  Χρειάζεται

απλή  λογική.  Σε  ένα  μοντέλο  αυτοδιοικητικής  διακυβέρνησης.  Και

βέβαια  θεωρούμε  ότι  το  πρόβλημα  δεν  είναι  πώς  θα  γίνουν  οι

προσεχείς  εκλογές.  Ως  Αυτοδιοίκηση  εμείς  σχεδιάζουμε  τον

ορίζοντα των προσεχών δεκαετιών για τη χώρα. Τώρα είναι η ώρα η

Αυτοδιοίκηση ενωμένη να διεκδικήσει  μια ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Και  βέβαια  με  μια  κοινή  αποδεκτή  πρόταση  και  ένα  νέο  μοντέλο

διακυβέρνησης  της  χώρας.  Ένα  νέο  μοντέλο  που  θα  έρθει  να

αντικαταστήσει  το  αποτυχημένο  μοντέλο  που  μέχρι  σήμερα

εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας.  

Ο  στόχος  μας  είναι  ξεκάθαρος.  Να  προχωρήσει  η  Ελλάδα

μπροστά  με  ένα  σύστημα  διακυβέρνησης.  Να  στηριχτεί  η

αναγέννηση  της  χώρας  στην  αυτοδιοικητική  διακυβέρνηση.  Και

βέβαια  ένα  μοντέλο  που  θα  προωθεί  την  τοπική  και  περιφερειακή

ανάπτυξη, ένα μοντέλο με καλές πρακτικές,  ένα μοντέλο που δεν θα

χρειάζεται περισσότερη κεντρική εξουσία. 

Μεταρρύθμιση είναι  να  αποφασίζουν οι  τοπικές κοινωνίες,  και

βέβαια όχι ένα κεντρικό και απρόσωπο κράτος. 

Εμείς  θέλουμε  μεταρρύθμιση  του  κράτους,  ενώ  η  κυβέρνηση

προωθεί την απορρύθμιση της Αυτοδιοίκησης. Θέλω λοιπόν σήμερα

από αυτό εδώ το βήμα, από το βήμα του κοινού Συνεδρίου μας, που
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για  πρώτη  φορά  διοργανώνεται  από  την  ΕΝΠΕ  και  την  ΚΕΔΕ,  να

στείλω  ένα  καθαρό  δυνατό  μήνυμα.  Το  μήνυμα  ότι  δεν  θα

επιτρέψουμε  άλλο  να  παίζει  κανείς  με  την  αξιοπρέπειά  μας,  με  την

αξιοπρέπεια  της  Αυτοδιοίκησης.  Και  προφανώς  ότι  κανείς  δεν

μπορεί να αλλοιώσει κανένα μέσα από δήθεν μεταρρυθμίσεις. 

Η  Ελλάδα  βιάζεται  και  η  κυβέρνηση  πρέπει  να  τρέξει.  Πρώτη

λοιπόν  κόκκινη  γραμμή  που  βάζουμε  εμείς  είναι  ότι  δεν  υπάρχει

άλλος  χρόνος  να  περιμένει  κανείς  κανέναν.  Έχουμε  καθυστερήσει

ήδη υπερβολικά. 

Δεύτερη  κόκκινη  γραμμή.  Αφορά  το  περιεχόμενο  του

νομοσχεδίου.  Εμείς  ως  ΚΕΔΕ  απαιτούμε  να  υπάρξει  μια

ολοκληρωμένη  μεταρρυθμιστική  πρόταση  η  οποία  θα  κατατεθεί

αρμοδίως  στα  κέντρα  των  αποφάσεων  της  Αυτοδιοίκησης.  Και

βέβαια ως νέο μοντέλο για τους Δήμους που θα δίνει  την οικονομική

αυτοτέλεια  και  ανεξαρτησία.  Με  τις  τοπικές  κοινωνίες  να  έχουν  τον

πρώτο λόγο σε όσα τους αφορούν. Με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων,

πόρων  και  ευθυνών.  Με  βάση  τις  αρχές  της  εγγύτητας,  της

επικουρικότητας, της αποτελεσματικότητας.

Τέλος,  κόκκινη  γραμμή  είναι  η  αλλαγή  του  εκλογικού

συστήματος  να  μπορεί  να  μετατεθεί  σε  ένα  χρόνο  πραγματικής

διαβούλευσης,  όπου  πρώτα  θα  υπάρχει  πραγματική  μεταρρύθμιση.

Εμείς δεν λέμε ότι  δεν μπορούμε να διορθώσουμε το εκλέγειν και το

εκλέγεσθαι.  Προφανώς.  Μπορεί  να  υπάρχουν  κάποια  σημεία  που

μπορούν  να  βελτιωθούν.  Όμως  δεν  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να

βαπτίσουμε  κατ’  ουσίαν  ως  μεταρρύθμιση  μία  διαδικασία  απλής

αναλογικής, την οποία ένα χρόνο λέτε ότι  θα μας παρουσιάσετε,  και

σήμερα  μετά  από  ένα  χρόνο,  τουλάχιστον,  εύχομαι  να  μην  είναι

έτσι,  το  γραπτό  κείμενο,  αυτό  το  οποίο  άκουσα  σήμερα,  είναι  κάτι

το οποίο τουλάχιστον δεν μπορεί να ονομαστεί  μεταρρύθμιση. 

Θεωρούμε  ότι  στην  παρούσα  φάση  η  ΚΕΔΕ  είναι

προετοιμασμένη  να  συμμετάσχει  σε  έναν  ουσιαστικό  διάλογο,  σε

έναν  διάλογο  όμως  ειλικρινή,  σε  ένα  διάλογο  που  θα  προϋποθέτει
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δύο  πράγματα.  Τον  επαρκή  χρόνο  διαβούλευσης.  Θα  πρέπει  να

δοθεί  άμεσα  το  προσχέδιο  και  όπως  είπαμε  και  το  πρωί,  εμείς

θεωρούμε  ότι  η  διαβούλευση  χρειάζεται  δύο  μήνες  τουλάχιστον  για

να  μπορέσει  να  δοθεί  στα  Δημοτικά  Συμβούλια,  στις  Περιφερειακές

Ενώσεις,  στην  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος,  και  στην  ΕΝΠΕ.

Καμία διαβούλευση δεν είναι σε χρονική διαδικασία χωρίς κείμενο. 

Δεύτερον.  Θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  υπάρξει  σήμερα,  κύριε

Υπουργέ,  μια  δημόσια  δέσμευση  ότι  θα  δοθεί  επαρκής  χρόνος…

εσείς  είπατε  θα  υπάρξει  χρόνος.  Δεν  μας  το  αποσαφηνίσατε.  Και

εμείς  θεωρούμε  ότι  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  καμία  διαδικασία  χωρίς

σύνθεση,  συναίνεση,  δημιουργία,  για  να  αποτρέψουμε  τη  διάλυση

των Δήμων μας. 

Κλείνοντας  θα  έλεγα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  έχουμε  μπροστά

μας  ένα  δύσκολο  αγώνα,  είναι  αλήθεια.  Έναν  αγώνα  τον  οποίο

μπορούμε  και  θα  βγούμε  νικητές  όταν  είμαστε  ενωμένοι,

αποφασισμένοι,  αν  προτάξουμε  την  αυτοδιοικητική  μας  ταυτότητα

και  τα  συμφέροντα  των  τοπικών  μας  κοινωνιών,  πάνω  από

μικροπολιτικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες. 

Και  είμαι  σίγουρος ακούγοντας  και  άλλες  παρατάξεις  και  άλλα

κόμματα,  μέσα  και  από  το  λόγο  του  εκπροσώπου  της  αξιωματικής

αντιπολίτευσης,  του  κυρίου  Βορίδη,  αλλά  και  άλλων  εκπροσώπων,

όπως του Προέδρου του Ποταμιού, αλλά  και  άλλους,  ότι  μπορεί  να

δημιουργηθεί  μια  διαδικασία  πραγματικού  διαλόγου,

διαπαραταξιακού,  διακομματικού,  με  έναν   στόχο.  Την  Ελλάδα,  την

ανάπτυξή  της  και  την  αποκέντρωση  της  Αυτοδιοίκησης  για  να  γίνει

Αυτοδιοίκηση και Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε και

έγινε  αυτός  ο  διάλογος;  Μήπως  θέλετε  το  λόγο  να…  Άμα  θέλετε,

έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Το λόγο έχει  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,  κύριος

Γαλιατσάτος. 
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Θ.  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  αναρωτιούνται  ίσως

πολλοί  και  μαζί  και  εμείς,  τι  ρόλο  αναλαμβάνει  αυτό  το  κοινό

Συνέδριο  υπό αυτές  τις  συνθήκες  στην Αυτοδιοίκηση και  στη  χώρα.

Πιστεύουμε  ότι  θα  μπορούσε  να  είναι  ένα  αποδοτικό  Συνέδριο  και

ωφέλιμο,  αν  υπήρχε  μια  καλύτερη  συνεννόηση  και  συντονισμός

ούτως  ώστε  η  πρόταση  της  κυβέρνησης  να  είναι  ήδη  γνωστή  σε

προηγούμενο χρόνο. Να είναι στο τραπέζι.  

Φυσικά  μπορεί  και  τώρα,  μπορεί  και  τώρα  να  είναι  ωφέλιμο,

γιατί  από μόνο του έχει  μια μεγάλη δυναμική ως κοινό Συνέδριο της

Αυτοδιοίκησης  στην  Ελλάδα.  Μπορεί  να  είναι  αποδοτικό,  εάν

φυσικά  δεν  επιλεγεί  η  τακτική  της  δημιουργίας  εντυπώσεων  για

πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους. 

Έχουμε  μια  σειρά  θέματα  στα  οποία  χρειάζεται  να

αποδώσουμε  σήμερα  τα  δικά  μας  νοήματα.  Και  είναι  ευκαιρία  γιατί

οι  δύο  Βαθμοί  είναι  εδώ,  και  η  κυβέρνηση  είναι  εδώ,  άρα  αντί  να

επιλέγουμε  την  εμμονή  σε  ένα  από τα  θέματα  της  συζήτησης,  καλό

είναι  να δώσουμε μερικούς άξονες και αυτό θα επιχειρήσουμε εμείς.

Πρώτα  από  όλα  υπάρχει  το  ζήτημα  του  αν  τελικά  ο

Καλλικράτης  όπως  υλοποιήθηκε,  όπως  υπήρξε,  σχετίζεται  με

πολιτικές  επιλογές  μιας  περιόδου  που  βιώνουμε  όλα  αυτά  τα

χρόνια,  της  περιόδου  της  κρίσης,  και  εάν  μέσα  από  τις  διατάξεις

αυτές  του  Καλλικράτη  επιδεινώθηκε  ή  όχι  η  κατάσταση  στην

Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία μας. 

Η  απάντηση  πρέπει  να  δοθεί  και  σε  αυτό  το  Συνέδριο  μπορεί

να  δοθεί,  γιατί  υπάρχουν  αντιτιθέμενες  απόψεις.  Υπάρχουν

συνάδελφοι  και  πολιτικές  δυνάμεις,  αυτοί  που  δημιούργησαν  τον

Καλλικράτη,  οι  οποίοι  ισχυρίζονται  ότι  είναι  θετική  η  αποδρομή  και

η πορεία. 

Υπάρχουν  άλλοι  και  μαζί  με  αυτούς  και  εμείς,  που

ισχυριζόμαστε  ότι  αυτές  οι  διατάξεις  είχαν  ακριβώς  στη  γέννησή

τους  τη  στόχευση  της  κάλυψης  αυτής  της  περιόδου  με  ότι  σημαίνει

αυτό  για την Αυτοδιοίκηση και  την  κοινωνία.  Και  δεν μπόρεσαν,  και
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αυτό  φαίνεται  από  αυτό  που  συμβαίνει  σήμερα,  να  αντιμετωπίσουν

τα προβλήματα και των δύο Βαθμών της Αυτοδιοίκησης. 

Ας δούμε λοιπόν ορισμένα σημεία αυτής της πραγματικότητας

που  βιώνουμε  σήμερα  στην  Ελλάδα.  Υπάρχει  πρόβλημα  για  την

χωροταξική  διάρθρωση  και  την  εσωτερική  αποκέντρωση  στους

Δήμους και  στις Περιφέρειες;  Υπάρχει  είναι  η απάντηση.  Συζητείται;

Σε  πολύ  μικρό  βαθμό.  Και  μέχρι  τώρα  σχεδόν  καθόλου  στα

συνέδρια της Αυτοδιοίκησης. 

Είναι  η  στιγμή  να  δούμε  για  ποιους  λόγους  έχουμε  τα

προβλήματα  να  επιτείνονται  σε  ορισμένες  περιοχές  της  χώρας

εξαιτίας  του πώς υπήρξε η λογική του ένας  Δήμος ένα  νησί.  Ή πώς

ορισμένες  δυσπρόσιτες  περιοχές,  απομακρυσμένες  και  μεγάλες,

δημιούργησαν  μεγαλύτερα  προβλήματα  εξαιτίας  της  έλλειψης  της

ενδοδημοτικής αποκέντρωσης στους κατοίκους των περιοχών. 

Εάν  αντιμετωπίσουμε  έτσι  αυτές  τις  εικόνες,  τότε  μπορούμε

να δώσουμε και λύση χωρίς να φοβόμαστε να αγγίξουμε και το θέμα

της χωροταξίας.

Υπάρχει  ζήτημα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  στον  τρόπο  ελέγχου

των αποφάσεων;  Μεγάλο.  Τι  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  πρέπει

να  γίνει;  Η  λύση  είναι  μία  και  μόνη.  Είναι  η  κατάργηση  του

υποχρεωτικού  ελέγχου  των  αποφάσεων.  Η  πλήρης  κατάργηση  του

υποχρεωτικού  ελέγχου,  που  είναι  μια  σημαντική  μεταβολή  που  θα

δώσει  αυτομάτως  δύο  θετικά  πράγματα.  Το  ένα,  ότι  θα  αναδείξει

την εμπιστοσύνη του ίδιου του κράτους  στην Αυτοδιοίκηση και τους

αιρετούς, το αίσθημα ευθύνης που πρέπει να έχουν όσοι λαμβάνουν

τις  αποφάσεις,  και  ταυτόχρονα  θα  μειώσει  εξαιρετικά  τον  όγκο  των

ελεγχόμενων  αποφάσεων,  που  σήμερα  είναι  κατά  χιλιάδες,

στοιβάζονται  στις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις,  με  τους  γνωστούς

ρυθμούς και τις γνωστές συνέπειες. 

Τι  θα  γίνει  όμως;  Θα  είναι  ανεξέλεγκτη  η  Αυτοδιοίκηση;

Ασφαλώς όχι.  Αυτό  που μπορεί  να  έχουμε  είναι  τον  έλεγχο κατόπιν

προσφυγής  όποιου  έχει  έννομο  συμφέρον,  και  όλων  των  αιρετών,
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έχουν  δεν  έχουν  έννομο  συμφέρον,  και  φυσικά  την  περίπτωση  του

ελέγχου μέσα από τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου. 

Έτσι  μπορούμε  να  ξεφύγουμε  από  την  μέχρι  σήμερα  λογική,

που  ήταν  λογική  ελέγχου  πολλές  φορές  σκοπιμότητας  και  όχι

νομιμότητας.  Ήταν πολιτική επιβολή όχι σε μια, όχι σε δύο, αλλά σε

πάρα πολλές περιπτώσεις.

Άρα η λύση,  και   πρέπει  να  στοχεύσουμε  σε αυτό,  και  πρέπει

να  μιλήσουμε  για  αυτό,  και  πρέπει  να  στηρίξουμε  πολιτικές

κατευθύνσεις  που  μπορεί  να  έχει  το  Υπουργείο  σήμερα,  για  να

έχουμε αποτέλεσμα αύριο.  

Υπάρχει  πρόβλημα  με  τις  Αποκεντρωμένες;  Ναι  ή  όχι;  Κανείς

εδώ σε αυτή την αίθουσα ασφαλώς δεν  θα πει  όχι.  Τι  γίνεται  όμως;

Γιατί  δεν  έχουμε  την  εξέλιξη  που  οι  περισσότεροι  τουλάχιστον  εξ

ημών επιθυμούμε;

Πρέπει  να  συζητηθεί  σε  αυτό  το  Συνέδριο.  Πρέπει  να  δούμε

λοιπόν  ότι…  χωρίς  περιστροφές,  ότι  η  υπόθεση  των  καταργήσεων

των  Αποκεντρωμένων,  αν  πάρει  κανείς  υπόψη  όλες  τις

παραμέτρους,  την  αρχή  της  επικουρικότητας,  την  αρχή  της

ολοκλήρωσης  των  διοικητικών  ενεργειών,  την  αρχή  της  ενότητας

του  προγραμματισμού,  την  αρχή  της  συγκέντρωσης  του  διοικητικού

έργου,  την αρχή της καταλληλότητας  και  της επάρκειας  των πόρων,

όλες  αυτές  οι  αρχές  και  άλλες  που  κανείς  θα  μπορούσε  να

προσθέσει,  συγκλίνουν ότι  πρέπει  η  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  να

καταργηθούν,  οι  αρμοδιότητές  τους  να  ασκούνται  από  την

Αυτοδιοίκηση  Α’  και  Β’  Βαθμού,  και  φυσικά  να  μεταφερθεί  το

προσωπικό και οι πόροι. 

Αντί  αυτού  σήμερα  επιχειρείται  κάτι  το  οποίο  είναι  εντελώς

μεμονωμένο  και  όχι  καθοριστικό  για  τη  συνέχεια.  Και  πρέπει  να

δώσουμε αυτή την βαρύτητα που χρειάζεται στο συγκεκριμένο θέμα.

Ποιος  είναι  εκείνος  που  αποφασίζει  τελικά  για  το  σύστημα

διοίκησης;  Για  το  σύστημα  διαχείρισης  των  τοπικών  υποθέσεων;

Εδώ  δεν  θα  πρέπει  να  ξεχάσουμε  ποτέ  πώς  κινήθηκε,  αφήστε  τις
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προηγούμενες  κυβερνήσεις,  αυτές  που  έθεσαν  τα  ζητήματα,  που

καθιέρωσαν  τις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  ως  ένα  μακρύ  χέρι

κρατικό,  κομματικό,  πάνω  στις  Αυτοδιοικήσεις.  Να   δούμε  και  πώς

λειτούργησε και  η κυβέρνηση μετά  το  2015.  Παρά το  γεγονός  ότι  η

πρώτη εξαγγελία του πρώτου Υπουργού Εσωτερικών, του Νίκου του

Βούτση,  ήταν  ότι  καταργούνται  οι  Αποκεντρωμένες,  ύστερα  από

μερικούς  μήνες  άλλαξε  το  λεκτικό.  Γιατί;  Γιατί  εκτός,  δυστυχώς,  και

πρέπει  να το πούμε,  εκτός από την πολιτική επιλογή, υπάρχουν και

τα  συντεχνιακά  συμφέροντα  των  σωματείων,  υπάρχουν  τα

υπηρεσιακά,  γραφειοκρατικά  συμφέροντα  της  γραφειοκρατίας  και

της  ανώτερης  ιεραρχίας  των  Υπουργείων,  και  εκτός  από  αυτά  τα

δύο  που  επηρεάζουν   τελικά  τις  εξελίξεις,  υπάρχει  και  η  λογική  σε

μερικούς  Υπουργούς,  Υφυπουργούς,  Γενικούς  Γραμματείς,  που

βλέπουν  ότι  πρέπει  να  λύνονται  τα  προβλήματα  με  βάση  τη  λογική

της δικής τους καρέκλας κάθε φορά.

Αυτά  και  τα  τρία  ζητήματα  πρέπει  αυτό  το  Συνέδριο  να  τα

απαντήσει.  Πρέπει  να  δώσει  αυτή  την  κατεύθυνση  που  χρειάζεται

για  την κατάργηση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης στο  σύνολό της.

Και  οι  δικαιολογίες  ότι  υπάρχουν  συνταγματικά  κωλύματα  έχουν

ξεπεραστεί.  Μπορεί  να  μεταβιβάζονται  αρμοδιότητες  του  κράτους

για άσκηση από την Αυτοδιοίκηση. Έχει γίνει  πολλές φορές. Μπορεί

να  γίνει  και  τώρα.  Και  αυτή  την  τακτική  θα  πρέπει  εμείς  να

ζητήσουμε να υλοποιηθεί. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  εκτός  από  αυτές  τις  πλευρές  που  τις

έχουμε λίγο-πολύ συζητήσει, αλήθεια δεν πρέπει η Αυτοδιοίκηση να

ασχοληθεί  και  με  τα  ζητήματα  που,  σωστά  τέθηκε  και  από

κομματικούς  εκπροσώπους,  σήμερα  βασανίζουν  την  επικαιρότητα,

αναδεικνύουν άλλες  πλευρές,  για  τις  οποίες  η  Αυτοδιοίκηση πρέπει

να  έχει  λόγο;  Αλλά  πολλές  φορές  ο  λόγος  της  Αυτοδιοίκησης,  είναι

λόγος  ψηφισμάτων.  Δεν  είναι  λόγος  ουσιαστικός,  γιατί  δεν  έχει

κατοχύρωση στο να ομιλεί  για αυτά τα ζητήματα.  Δείτε  λοιπόν,  ποια

είναι  η  σχέση  της  Αυτοδιοίκησης  με  το  δημόσιο  χώρο  και  τη
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δημόσια  λειτουργία;  Όσες  φορές  εμείς  ως  Περιφέρεια  Ιονίων

Νήσων,  και  εντάξει,  εδώ  ομιλούμε  ως  αυτοδιοικητική  παράταξη,

αλλά  ως  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  επιχειρήσαμε  να  στηρίξουμε

πολιτικές  όταν  υπήρχαν  ζητήματα  ιδιωτικοποίησης  δημόσιου

χώρου,  από  τις  πολλές  περιπτώσεις  της  εκχώρησης  στο  ΤΑΙΠΕΔ,

και  παρενέβημεν υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα,  τα

δικαστήρια μας  είπαν δεν  έχετε  έννομο  συμφέρον.  Και  ποιος  τελικά

έχει  έννομο  συμφέρον σε μια  περιοχή,  εάν  δεν  έχει  η  Αυτοδιοίκηση

που  εκφράζει  τους  πολίτες  με  την  εγγύτητα  την  οποία  αναφέρατε

όλοι;  Αυτό  το  ζήτημα  δεν  πρέπει  να  τεθεί;  Και  αν  δεν  μπορεί  να

τεθεί  με νόμο, δεν είναι ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης; 

Αλλά  δείτε  τη  σχέση  της  Αυτοδιοίκησης  και  με  άλλες  πλευρές

της  δημόσιας  λειτουργίας,  για  την  οποία  θα  πρέπει  να  ζητήσουμε

ως  Συνέδριο.  Με  βάση  τη  λογική  της  μη  αναπλήρωσης  όσων

φεύγουν  από  το  υπηρεσιακό  μας  στερέωμα,  που  δεν

αναπληρώνονται  οι  υπάλληλοι  που  φεύγουν  με  σύνταξη  ή  με  άλλο

τρόπο,  στη  βάση  των  μνημονιακών  πολιτικών,  τι  έχουμε  τα

τελευταία  χρόνια;  Έχουμε  μια  σοβαρότατη  έλλειψη από ειδικευμένο

προσωπικό,  το  οποίο  είναι  αυτό  που  μας  χρειάζεται  για  να

ασκήσουμε  πολιτική.  Ούτε  μηχανικούς,  ούτε  γεωπόνους,  ούτε

κτηνιάτρους,  ούτε  οικονομολόγους,  στο  βαθμό  που  τους  θέλεις  για

να  κάνεις  πολιτική αναπτυξιακή,  για να  αντιμετωπίσεις  προβλήματα

που  έχει  η  δική  σου  τοπική  κοινωνία.  Δεν  μπορείς  να  παρέχεις

υπηρεσίες.  Αποτέλεσμα;  Φτάνει  στο  τέλος  η  συζήτηση ότι  αυτές  τις

υπηρεσίες  πρέπει  να  τις  αναπληρώσει  ο  ιδιωτικός  τομέας.  Έτσι

ακριβώς  σας  θυμίζω  έγινε  με  την  υπόθεση  των  14  αεροδρομίων.

Πλήρης  αναξιοπιστία  στην  παροχή  των  υπηρεσιών  για  μια  σειρά

χρόνια,  ούτως  ώστε  ο  απλός  πολίτης  να  λέει  επιτέλους  να  τα

πουλήσουμε  γιατί   δεν  μπορούν  να  μας  εξυπηρετήσουν.  Το  ίδιο

εξελίσσεται  με  την  παροχή  υπηρεσιών  από  τις  υπηρεσίες  μας

εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Θα το αφήσουμε να συμβεί; 
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Άρα  έχουμε  ζητήματα,  εκτός  από  όσα  έχουν  τεθεί,  και  τώρα

και παλιότερα, που πρέπει να μπουν σε αυτή την ημερήσια διάταξη.

Και πρέπει και σε αυτή τη συζήτηση όπως θα εξελιχθεί και θα βγει η

όποια  απόφαση  ή  το  όποιο  ψήφισμα,  αλλά  κυρίως  και  στο  χρόνο

που  ήδη  δέχτηκε  ο  Υπουργός  ότι  θα  υπάρξει  όταν  γίνει  η

διαβούλευση  και  βγει  το  κείμενο  στη  δημοσιότητα,  να  δούμε  με

πολλή προσοχή πώς θα τα οριοθετήσουμε. 

Έχουμε  υποχρέωση  αυτή  η  ευκαιρία  που  μας  δίνεται  στα

πλαίσια  της  αναθεώρησης  του  νομικού  πλαισίου  για  την

Αυτοδιοίκηση,  να  είναι  επιτυχής,  γιατί  μόνο  έτσι  μπορούμε  να

αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που σήμερα υπάρχουν στην ελληνική

κοινωνία,  και  για  τις  οποίες  οι  προσπάθειες  που  κάνει  η

Αυτοδιοίκηση  και  στον  Α’  και  στον  Β’  Βαθμό,  δεν  μπορούν

δυστυχώς ακόμη να αντιμετωπίσουν. 

Σας  ευχαριστώ  πολύ,  κύριε  Πρόεδρε.  Εύχομαι  να  υπάρξει

επιτυχία στο Συνέδριο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πολύ. 

Το  λόγο  τώρα  έχει  ο  Απόστολος  ο  Κοιμήσης,  ο  Δήμαρχος

Αμφιλοχίας  και  επικεφαλής  της  παράταξης  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ. 

Α.  ΚΟΙΜΗΣΗΣ:   Νομίζω,  συνάδελφοι,  ότι  σήμερα  δεν  γίναμε

σοφότεροι  από την  ομιλία  του  κυρίου  Υπουργού.  Θα έλεγα  μάλιστα

ότι  η  σύγχυση έχει  επιταθεί  ακόμα περισσότερο και  έγινε  προφανής

η  σκοπιμότητα  όλης  αυτής  της  προσπάθειας,  μιλάω  του

κυβερνητικού νομοθετήματος…

Θα  σας  παρακαλούσα,  συνάδελφοι,  όσοι  είστε  μέσα  μη

μιλάτε.  Ξέρω  ότι  απευθύνομαι  σε  ανθρώπους  οι  οποίοι  έχουν   μια

ιδιαίτερη  ευαισθησία  για  να  γίνει  ένας  ουσιαστικός  διάλογος.  Για

αυτό και κάθεστε μέσα.

Έλεγα λοιπόν ότι  έχει  επιταθεί  ακόμα περισσότερο η σύγχυση

γιατί  το  ζήτημα  αρχής  πήγε  περίπατο,  και  πήγε  περίπατο  όταν  η

δήλωση  καθοσιώσεως  όσον  αφορά  την  απλή  αναλογική
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περιορίστηκε  μόνο  στην  εκλογή  των  Δημοτικών  Συμβούλων.  Δεν

ξέρω αν θα συμβεί αυτό και για τις Δημοτικές Ενότητες, εάν και πώς

θα  διατηρηθούν,  δεν  ακούστηκε  τίποτε.  Γιατί  κατά  τα  λοιπά  έχουμε

σύστημα   ενισχυμένης  αναλογικής  με  πλειοψηφικό  στις  Τοπικές

Κοινότητες. Επομένως θέμα αρχής δεν υπάρχει. Πήγε περίπατο. 

Όλα  τα  άλλα  είναι  σκοπιμότητες  και  κατά  την  άποψή  μου

αφήνουν το πεδίο της συζήτησης ανοιχτό. 

Θα  κάνω  μια  επισήμανση,  ότι  για  πρώτη  φορά  σε  ένα  τόσο

κρίσιμο  Συνέδριο  δεν  παρίσταται  ο  Γενικός  Γραμματέας  του

Υπουργείου,  όταν  πριν  μια  μέρα  έχει  κάνει  δήλωση  και  άνοιξε  το

χωροταξικό.  Με  δελτίο  τύπου,  προσέξτε,  όχι  με  δήλωση  απλή.

Εξεδόθη  δελτίο  τύπου.  Και  ο  Υπουργός  σήμερα,  ο  καθ’  ύλην

αρμόδιος,  στο  σύνολο  των  Δημάρχων  και  των  Περιφερειαρχών,  και

Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων της χώρας, δεν έκανε επί

αυτού καμία κουβέντα. Επομένως, όλο το πεδίο είναι ανοιχτό. 

Και  επιβεβαιώθηκε  πλήρως η  χθεσινή  μου  πρόβλεψη,  ότι  δεν

θα το πάει  στη Βουλή το νομοσχέδιο,  υπάρχει  πρόβλημα εσωτερικό

και  στο  ΣΥΡΙΖΑ  από  ότι  φαίνεται.  Θα  δοθεί  για  διαβούλευση  με

επαρκές  χρονικό  διάστημα,  νομίζω  ήταν  σαφής,  το  υπονόησε  αλλά

ήταν σαφής, και άφησε πολλά θέματα ανοιχτά. 

Έχω  την  εντύπωση  ότι  αυτή  την  ευκαιρία  θα  πρέπει  να  την

εκμεταλλευτούμε.  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου.  Το  είπα  και  στα

Γιάννενα.  Ότι  αν  η  κυβέρνηση  είναι  διαθέσιμη  να  νομοθετήσει  με

βάση  προβληματισμό  που  αναπτύσσεται  σε  ανθρώπους  που  έχουν

μια  δεδομένη  εμπειρία  και  λειτουργούν  τον  θεσμό  με

αυταπαρνησιακή  διάθεση  αυτά  τα  χρόνια  της  κρίσης,  τότε  εμείς

πρέπει να ανταποκριθούμε. 

Έχουμε  λοιπόν  τρεις  αποδέκτες  στη  σημερινή  μας  κουβέντα.

Το  ένα  ακροατήριο  είναι  το  μεταξύ  μας,  Περιφερειάρχες,  Δήμαρχοι.

Το  δεύτερο  είναι  η  κυβέρνηση,  και  το  τρίτο  και  το  πιο  σημαντικό

είναι  η  χώρα,  ο  λαός.  Στα τρία  ακροατήρια,  μακάρι  να  είχαμε ενιαία

στρατηγική  και  λόγο,  αλλά  νομίζω  όμως  ότι  ο  προβληματισμός  και
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τα  θέματα  μας  οδηγούν  στο  να  κάνουμε  τρεις  διαφορετικούς

συλλογισμούς. Θα περιοριστώ στο πρώτο, στις μεταξύ μας σχέσεις.

Καθαρά  πράγματα.  Δεν  έχω  καμία  διάθεση  να  ταράξω  νερά

και  να  βάλω θέματα  διαφωνιών  ή  ζιζάνια.  Νομίζω όμως ότι  εμείς  οι

γεννήτορες  του  θεσμού  των  νομαρχιακών  και  περιφερειακών

εκπροσωπήσεων,  στο  μυαλό  μας  είχαμε  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει

μια  θεσμική  αυτονομία,  όπως  ακριβώς  λέει  το  άρθρο  102  του

Συντάγματος.  Δηλαδή  με  κανέναν  τρόπο  να  μην  υπάρχει  σχέση

πολιτικής  ή  επιχειρησιακής  εξάρτησης  μεταξύ  των  δύο  επιπέδων

Αυτοδιοίκησης. Σήμερα υπάρχει αυτό όμως. Αυτό σήμερα υπάρχει. 

Και  άκουσα  και  κάποια  κυβερνητική  πρόθεση,  η  οποία  είναι

εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα σας πω ποια είναι.  

Υπάρχει  στο  σκέλος  που  αφορά  τις  δημόσιες  επενδύσεις.

Υπάρχει πλήρης πολιτική εξάρτηση σε αυτό. 

Θα πρέπει  να  λυθεί.  Κατά  την  άποψή μου θα πρέπει  να  λυθεί

με  δύο  τρόπους.  Ο  ένας  όσον  αφορά  τη  δημιουργία  ενός

ανεξάρτητου  προγράμματος  επενδύσεων  από  πλευράς  των  δύο

Βαθμών,  ο  Β’  το  δικό  του,  ο  Α’  το  δικό  του,  και  επειδή  θεωρώ,  το

είπα  και  χθες,  ότι  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  ο  δημόσιος  χώρος  να

μπορέσει  να ανταποκριθεί  στις αυξημένες ανάγκες των αναγκών για

χρηματοδότηση  των  τοπικών  δημοσίων  επενδύσεων,  θα  πρέπει  να

κάνουμε  στροφή  στην  αναζήτηση  πόρων  με  συνέργιες  μ  την

ιδιωτική  οικονομία.  Πρέπει  να  ανοίξουμε  ένα  κεφάλαιο  νέο

προβληματισμού,  ώστε  στη  λογική  των  αντισταθμισμάτων  να

εκμεταλλευτούμε  τις  επενδύσεις  τις  οποίες  θα  κάνει  η  ιδιωτική

οικονομία,  όχι  με  αυτή  τη  δομή του  κράτους  που διώχνει  οτιδήποτε

πάει  να  επενδυθεί  στη  χώρα,  σε  μια  βάση υγείας,  χωρίς  φυσικά  να

τους κάνουμε να το βάλουν στα πόδια.

Το   δεύτερο.  Θα πρέπει  να  προσέξουμε  πολύ  το  κομμάτι  των

αποφαινομένων  οργάνων  όσον  αφορά  τις  αδειοδοτήσεις.  Και  εδώ

υπάρχει  σχέση  εξάρτησης.  Εάν  οδηγηθούμε  σε  πλήρη  κατάργηση

του  αποσυγκεντρωμένου  κράτους  στην  περιφέρεια,  δηλαδή  αν
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καταργήσουμε  τις  Υπηρεσίες  που  σήμερα  έχει  ο  Διευθυντής,  ο

πρώην  Αποκεντρωμένος  Γενικός  Γραμματέας,  πού  θα  πάνε  αυτές;

Εάν  πάνε  στην  Περιφέρεια,  η  εξάρτηση  θα  γιγαντωθεί  ακόμα

περισσότερο. 

Κατά  την  άποψή  μας  πρέπει  να  πάνε  στον  Α’  Βαθμό  και

ορισμένες  θα  έπρεπε  να  είναι  ανεξάρτητες  Αρχές.  Ένα  παράδειγμα

μιας  ανεξάρτητης  Αρχής  θα  έπρεπε  να  είναι  ο  λεγόμενος  Ελεγκτής

Νομιμότητας.  Δεν  μπορεί  να  ανήκει  ούτε  στην  κυβέρνηση,  δεν  το

συζητάω ότι  δεν μπορεί  να ανήκει  στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,

δεν  νομίζω  ότι  κανείς  το  υποστηρίζει  αυτό.  Και  μάλιστα  θα  έπρεπε

να  έχει  και  μια  μορφή  επιθεωρησιακού  ελέγχου.  Δεν  θέλω  να  το

αναλύσω,  το  έχω  πει  πάρα  πολλές  φορές.   Δεν  μπορεί  να  είναι

όμως  αυτό  το  ξεπερασμένο  σχήμα  το  οποίο  υπάρχει  σ  ήμερα,  που

δημιουργεί  εμπλοκές,  πολιτικές  παρεμβάσεις,  καμία  σχέση  δηλαδή

με την τυπική δικαστική ή νομική διαδικασία και την επιστήμη. 

Στο σκέλος αυτό θα έπρεπε ίσως να δούμε και το κομμάτι των

Διαχειριστικών  Αρχών,  να  έχουν   μια  τελείως  αυτοτελή  λειτουργία.

Αυτό  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  status,  με  το  προβάδισμα  αν

θέλετε,  με το πρωτόκολλο αν θέλετε,  του ποιος είναι  πρώτος, ποιος

είναι  δεύτερος.  Όχι.  Θεωρώ ότι  και  η  Περιφέρεια  σήμερα όπως έχει

εξελιχθεί  σαν θεσμός, είναι πολύ κάτω από τις δικές μας οραματικές

βλέψεις όταν θέλαμε να υπάρξει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

Και  θα σας πω τώρα κάτι  το  οποίο έχει  την  αξία του.  Όταν το

ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση το 2009 ήθελε να κάνει  τον θεσμό, ορισμένοι

στο  μυαλό  τους  είχαν  σύστημα  απλής  αναλογικής  στην  εκλογή,

έμμεση  εκλογή  Προέδρου  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  όχι

Περιφερειάρχη,  δώσε  τους  και  λίγα  λεφτά  εκεί  πέρα  να  έχουν  να

παίζουν,  δεν  είχαν  στο  μυαλό  τους  αυτό  που  τελικά  κατατέθηκε

στον  Καλλικράτη  και  ισχυροποίησε  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  την

υπόθεση  των  Περιφερειακών  Συμβουλίων  και  των  Περιφερειαρχών,

να  μπορούν  να  διαχειρίζονται  μεγάλο  κομμάτι  του  Εθνικού

Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  και  των  Δημοσίων  Επενδύσεων.
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Δεν  ήταν  αυτό.  αυτό  επεβλήθη  από  τους  αυτοδιοικητικούς  στο

κεντρικό πολιτικό σύστημα. 

Και  (…)  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  η  χώρα,  κάνω  μια  παρένθεση,

θα  μπορέσει  να  ξεφύγει  αυτή  την  κακοδαιμονία,  όταν  το  κεντρικό

πολιτικό  σύστημα αντιληφθεί,  κατανοήσει  δηλαδή,  ότι  ο  εχθρός του

δεν  είμαστε  εμείς,  που  κάποιοι  ενδεχομένως  εποφθαλμιούν  θέσεις

για  να  πάνε  στην  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  αλλά  είναι  οι  δικές  τους

αδυναμίες.  Οι  δικές  τους  αδυναμίες  και  το  συγκεντρωτικό  σύστημα

το  οποίο  διέπει  τη  δική  τους  λειτουργία.  Το  Κοινοβούλιο  στενάζει

όπως είναι  ακριβώς σήμερα  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Εθνικού

Κοινοβουλίου.  Δεν  είναι  Βουλευτές  αυτοί  που  είναι  εκεί  μέσα.  Είναι

επικροτητές  ή  αρνητές  των  σκέψεων  της  κεντρικής  γραφειοκρατίας

που  διοχετεύονται  μέσω  των  νομοσχεδίων  και  πηγαίνουν  στην

Βουλή για να γίνουν διατάξεις νόμου. 

Αυτό  είναι  το  μεγάλο  πρόβλημα  της  χώρας.  Και  αυτό

παλεύεται,  καταστρέφεται,  πολεμιέται,  διαλύεται,  με  την

αποκέντρωση. 

Οι  Περιφέρειες  έχουν  έναν  πολύ  ισχυρό,  πολύ  επιβαλλόμενο

ρόλο να  αναλάβουν,  όσον αφορά την  προσέλκυση επενδύσεων.  Μα

τι  δουλειά  έχει  ο  επενδυτής  να  τρέχει  στα Υπουργεία,  ρε παιδιά;  Σε

ποια χώρα γίνεται  αυτό; Βρείτε μου μία χώρα, στον κόσμο, όχι στην

Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Εάν  όμως  δεν  γίνει  αυτό,  τότε  πολύ  μεγάλο

κομμάτι  της  κεντρικής  γραφειοκρατίας  δεν  θα  υπάρχει.  Υπάρχουν

πολλά  Υπουργεία  που  σήμερα  δεν  έχουν  κανέναν  απολύτως  ρόλο.

Έχετε  σκεφτεί  το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  αν  πρέπει

να  χρειάζεται;  Δεν  χρειάζεται  να  υπάρχει.  Το  Υπουργείο

Εσωτερικών  με  τη  μορφή  που  υπάρχει  σήμερα,  έχει  νόημα  να

υπάρχει;  Δεν  χρειάζεται  να  υπάρχει.  Παίρνει  τα  λεφτά  από  το

Υπουργείο  Οικονομικών,  τα  μοιράζει  μέσω  του  Παρακαταθηκών  με

έναν  τρόπο…  εν  πάση  περιπτώσει  και  κάνει  και  τις  εκλογές.  Και

έχει  και  την  ιθαγένεια  και  τη  διαχείριση  ας  πούμε  της

μετανάστευσης  και  των  οικονομικών  προσφύγων.  Ε  και;  Υπουργείο
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Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζεύει  και  τα θέματα τάξης,  και  όλα αυτά

τα  πράγματα.  Και  πολλά  από  αυτά  πηγαίνουν  στην  Περιφέρεια  και

στους  Δήμους,  όπως  είναι  οργανωμένα  τα  κράτη,  για  να  έχεις

άμεση  παρέμβαση  στα  θέματα  τάξης.  Δεν  μιλάω  για  την

εγκληματικότητα  και  τα  άλλα  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  εθνικές

διαστάσεις και υποθέσεις.

Με  ποιον  να  μιλήσεις  για  αυτά  όμως;  Με  αυτούς  οι  οποίοι

βλέπουν να ανεβαίνει  από κάτω το νέο ανθρώπινο δυναμικό, οι νέοι

επιστήμονες  με τα διδακτορικά,  και  τους κρατάνε με το κεφάλι  μέσα

στο  νερό  για  να  μην τους  καταλάβουν  τις  θέσεις;  Με  την  επετηρίδα

που  εξελίσσεται  με  βάση  τα  χρόνια  και  την  εμπειρία  και  οι  μισθοί

δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  τις  επιδόσεις;  Και  με  κίνητρα  τα  οποία

δίνουν  τη  δυνατότητα  ανέλιξης  σε  ανθρώπους  που  έχουν  στοιχεία

καινοτομίας,  έχουν  πετύχει  στον  τομέα  τους  και  έχουν  δώσει

δείγματα  γραφής,  και  τα  εξορκίζουμε  αυτά  τα  πράγματα;  Με  τις

ψυχώσεις  οι  οποίες  ενδεχομένως  προκύπτουν  από  αφετηριακές

ιδεοληψίες,  παλιές  καταβολές  κομμάτων,  τα  οποία  σήμερα  δεν

έχουν  καμία  σχέση  με  την  πραγματικότητα  και  τη  ζωή  όπως

ακριβώς  εξελίσσεται  με  κινηματογραφική  ταχύτητα  στη  σημερινή

εποχή;

Πώς  θα  τα  πολεμήσεις  αυτά;  Δεν  διορθώνονται.  Αυτά  θέλουν

κατεδάφιση. 

Συνεχίζω  στα  δικά  μας.  Έχουμε  τεράστια  ευθύνη  για

αρμοδιότητες  οι  οποίες  έφυγαν  από  εμάς  και  πήγαν  στους

Περιφερειάρχες.  Γιατί  όταν  εμείς  λέμε  ότι  θέλουμε  να  κρατήσουμε

μόνο  εκείνες  εκεί  τις  αρμοδιότητες  που  μας  περιποιούν  τιμή

απέναντι  στο  δικό  μας  πολιτικό  ακροατήριο  και  να  διώξουμε  τη

λάντζα,  εντός  εισαγωγικών,  τότε  προφανώς  έχουμε  τεράστια

ευθύνη. 

Έχω  πει  κατ’  επανάληψη  ότι,  προφανώς  σχήμα  λόγου,  δεν

θέλω  να  υπερβώ  το  άρθρο  102  του  Συντάγματος,  ότι  θέλουμε  να

πάρουμε  αρμοδιότητες  ακόμα  και  χωρίς  λεφτά.  Και  υφίσταμαι
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κριτική για αυτό.  Μα το λέω γιατί  όταν λέμε ότι  πρέπει  να ισχύσει  η

αρχή  της  εγγύτητας,  πρέπει  να  έχουμε  μια  συνέπεια  σε  αυτό  το

πράγμα.  Δεν  γίνεται  να  κρατάμε  ότι  μας  συμφέρει.  Πρέπει  να

επιδιώκουμε  και  να  ζητάμε  αυτό  που  πρέπει  να  έχουμε  σαν  τοπική

δημόσια εξουσία, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.

Το  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  λειτουργούμε,  μπορεί  να  μας

εξασφαλίσει  μια  τέτοια  απρόσκοπτη  λειτουργία;  Πρέπει  να

γελάσουμε,  να  ξεκαρδιστούμε  στα  γέλια.  Να  σκάσουμε  στα  γέλια.

Είναι  πιο  έντιμο  να  πεις  ότι  κοιτάξτε  βρε  παιδιά,  εμείς  θέλουμε  να

εξασφαλίσουμε  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  εμείς  η

κυβέρνηση  δηλαδή,  κάποια  λεφτά  για  να  πάμε  να  κάνουμε  τις

εκλογές.  Εντάξει,  θεμιτό,  το  κάνουν  όλες  οι  κυβερνήσεις.  Μην

κάθεσαι  τώρα και  βάζεις  ας πούμε ότι  να’  ναι  για  να  μην μπορεί  να

γίνει  τίποτε.  Γιατί  μπροστά  σε  αυτό  που  εσύ  έχεις  σαν  προφανή

στόχο,  να  κρατήσεις  δηλαδή  το  Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων

ανέγγιχτο,  τινάζεις   στον  αέρα  όλη  την  υπόλοιπη  λειτουργία.

Συμπαρασύρεις  ένα ολόκληρο σύστημα.  Και  αυτό γίνεται  γιατί  αυτοί

που  νομοθετούν  έχουν  μαύρα  μεσάνυχτα  οι  άνθρωποι,  κοιμούνται

όρθιοι και πληρώνουν και ξενοδοχείο κιόλας. 

Τι  γελάτε;  Για  γέλια  είναι;  Είναι  για  κλάματα.  Μια  χώρα

προνομιακή  και  στενάζει  κάτω  με  τη  μετριότητα  αντιλήψεων  και

δοξασιών, οι οποίες μας έχουν ταπώσει.

Έχουμε και άλλη ευθύνη. Μιλάω για τον Α’ Βαθμό. Δεν έχουμε

μια  ξεκάθαρη  στρατηγική  όσον  αφορά  το  πού  πρέπει  να  πάει  το

πράγμα.  Δεν  την  έχουμε  εξειδικεύσει  τουλάχιστον.  Θα  έπρεπε  να

γίνει  αυτό. 

Και  σήμερα  είδα  και  μια  αντινομία.  Ξέρετε,  όλη  αυτή  η

πολυσπερμία  των  διαφόρων  θεσμών  που  έχουν  γίνει,  τώρα

τελευταία  έχουμε  ένα  απίστευτο  νεοσυγκεντρωτισμό,  έχουν  γίνει

θεσμοί  που δεν παίρνει  κανείς  μυρωδιά τι  γίνεται,  άλλα λέει  ο ένας,

άλλα  κάνει  ο  άλλος,  ο  ένας  αναιρεί  τον  άλλον,  οι  ελεγκτικοί

μηχανισμοί  έχουν  τρελαθεί,  δεν  ξέρουν  τι  να  εφαρμόσουν,  και  για
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αυτό η διαδικασία των ελέγχων έχει  οδηγήσει σε ένα φρακάρισμα τη

διοικητική  μηχανή,  με  αποτέλεσμα  να  μην  κάνει  τίποτα  το

δημιουργικό, και να ασχολούνται μόνο με διαδικαστικά προβλήματα.

Προσέξτε.  Ο  κύριος  Χαρίτσης  έχει  προ  καιρού  πει  σε

συνεννόηση  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  ότι  θα  πρέπει  να

υπάρχει  ένα  πρόγραμμα  επενδύσεων,  εν  πάση  περιπτώσει

πρόγραμμα  επενδυτικό,  στον  Α’  Βαθμό  Αυτοδιοίκησης,  και  στις

Περιφέρειες,  εκτός  από  αυτό  το  οποίο  έχει.  Το  είπε  και  ο

Αγοραστός  σήμερα,  για  το  Φιλόδημο και  (…) για  το  ΕΛΛΑΔΑ και  τα

λοιπά. 

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τι  είπε;  Η Μαρία,  η φιλενάδα μου.

Δεν  είναι  εδώ  τώρα.  Η  Μαρία  είπε  ότι  ας  αφήσουμε  στους  Δήμους

λέει  τα  κοινωνικοπρονοιακά και  όλο το κομμάτι  των επενδύσεων να

πάει  στις  Περιφέρειες.  Μωρέ να πάει,  δεν έχω αντίρρηση.  Με ποιον

μηχανισμό  θα  το  κάνει;  Μα  είναι  απίστευτο  δηλαδή.  Ξέρετε,  το

μυαλό  του  καθενός  επηρεάζει  και  αυτά  τα  οποία  γράφονται  και

ψηφίζονται και μετά τρέχεις από πίσω. 

Έχω την αίσθηση ότι  οι  Περιφέρειες θα πρέπει  να πάνε ακόμα

πιο  πέρα.  Δηλαδή θα πρέπει  να  αποκτήσουν τώρα στα  πλαίσια  της

συνταγματικής  μεταρρύθμισης,  οιονεί  νομοθετικές  εξουσίες.  Οιονεί

νομοθετικές  εξουσίας.  Θα  πρέπει  να  αποκτήσουν  εξουσία

προσέλκυσης επενδύσεων,  με  διαφορετικά κίνητρα ανά Περιφέρεια.

Δηλαδή  η  Περιφέρεια  της  Δυτικής  Ελλάδας,  που  έχει  ένα  βασικό

παραγωγικό  πλεονέκτημα  όσον  αφορά  την  κτηνοτροφία,  θα  πρέπει

να  έχει  δυνατότητες  προσέλκυσης  περισσότερων  επενδύσεων  από

την  Περιφέρεια  Αττικής  που  κάνει  εισαγωγές  κρεάτων  από  την

Αργεντινή και τα πουλάει  στα Καλύβια και δεν ξέρω πού αλλού. Σας

λέω  ότι  στη  Χασιά,  προσέξτε,  τα  κρέατα  είναι  από  την  Αμφιλοχία.

Φάτε ελεύθερα εκεί πέρα. 

Αυτό  πρέπει  να  γίνεται.  Πρέπει  να  γίνεται.  Να  δώσει  τη

δυνατότητα  δηλαδή  να  κάνεις  προσέλκυση  επενδύσεων.  Μέσα  από

το  πρόγραμμά  σου.  Η  Περιφέρεια  πρέπει  να  έχει  ένα  σοβαρό
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αναπτυξιακό  σχεδιασμό,  και  να  μπορεί  να  κάνει  προσέλκυση  της

υγιούς επιχειρηματικότητας. Στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας.

Εγώ  ακόμα  πιστεύω  ότι  θα  μπορούσε  να  κάνει  και  τοπική

διπλωματία.  Θα  ήταν  πιο  αποτελεσματική  από  το  Υπουργείο

Εξωτερικών σε πολλά θέματα.  Γιατί  τα ζητήματα δεν γίνονται  πλέον

με  την  επικοινωνία  και  το  πώς  ζυμώνεις  το  εθνικό  ακροατήριο.  Για

τα  εθνικά  θέματα  μιλάω.  Δεν  θα  τα  αγγίξω,  ξέρω πού  μιλάω.  Αλλά

θεωρώ όμως  ότι  θα  μπορούσαν  να  έχουν  κτιστεί  συμμαχίες  τέτοιες

που  να  την  κάνουν  την  πυραμίδα  να  στέκεται  στη  βάση  της.  Όχι

σβούρα που τη γυρνάς εδράζοντάς την στην κορυφή. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  θα  πρέπει  να  πάμε  στο  Υπουργείο

Εσωτερικών  ως  μια  γροθιά  και  να  πούμε  ότι  το  κομμάτι  του

εκλογικού  συστήματος,  ακόμα  και  αν  έχει  μέσα  μια  πολιτική

ιδιοτέλεια,  να  το  ολοκληρώσουμε  παρέα  και  να  το  κάνουμε  για  τις

μεθεπόμενες  εκλογές,  όχι  αυτές  εδώ.  Πώς  είναι  στις  Βουλευτικές

Εκλογές,  τι  λέει  το  Σύνταγμα;  Ψηφίζουμε  αυξημένη  πλειοψηφία,

αλλά θα ισχύσει  για τις  μεθεπόμενες  εκλογές.  Εμείς  γιατί  πρέπει  να

πειραματιστούμε;  Όχι  εμείς  τα  φυσικά  πρόσωπα,  οι  θεσμοί  μας.

Γιατί  θα  πρέπει  να  πειραματιστούν  και  να  μην  έχουν   μια

προγραμματική  ασφάλεια  για  να  μπορέσεις  να  έχεις  μια  εδραία

πολιτική παρουσία στη θητεία  σου;  Αυτό  που έχεις  πει,  που να μην

αναιρείται  από κανένα εκλογικό σύστημα,  από κανέναν συμβιβασμό

που  θα  αναγκαστείς  να  κάνεις.  Το  είπα  και  χθες,  αναφέρθηκε,  δεν

μπορείς  να  ακυρώνεις  τη  θητεία  των  οργάνων,  να  την

προακυρώνεις  με  διαδικασίες  οι  οποίες  εκ  των  πραγμάτων  είναι

θνησιγενείς. 

Για  να  κλείσω  και  να  μην  σας  τρώω  το  χρόνο  περισσότερο.

Να  ενισχυθεί  αυτή  η  προσπάθεια  όσον  αφορά  τη  σύσταση  της

Επιτροπής,  να  προχωρήσει  σε  παραπέρα  επεξεργασία  θέσεων  και

προτάσεων.  Ας  κρατήσουμε  διευκρινιστικού,  διαδικαστικού

χαρακτήρα  ζητήματα,  που  είναι  πάμπολλα.  Άκουσα  και  θετικές

προτάσεις  τις  οποίες  έκανε  ο  Υπουργός  Εσωτερικών.  Να  πάνε  σε
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αυτή  τη  λεγόμενη  οιονεί  μεταρρύθμιση.  Τώρα  και  η  λέξη

μεταρρύθμιση,  αφήστε  το  να  πάει  πως  έχει  περάσει  ας  πούμε

στον…  ακούει  μεταρρύθμιση  και  το  βάζει  στα  πόδια.  Εν  πάση

περιπτώσει,  αυτό που είναι  να γίνει,  ας γίνει,  με έναν τρόπο που θα

διευθετεί  κάποια  θέματα  ή  εν  πάση  περιπτώσει  θα  περιορίζει  εδώ

πέρα  την  υποχώρηση  των  δύο  θεσμών,  και  ας  κοιτάξουμε  να

βάλουμε  πλάτη  για  να  φτιάξουμε  τη  χώρα  απευθυνόμενοι  και  στα

κόμματά  μας,  να  πείσουμε  και  αυτούς  ότι  η  υπόθεση  της

αποκέντρωσης  είναι  μονόδρομος  και  για  τη  δική  τους  πολιτική

επιβίωση  και  παρουσία,  και  έχουμε  πολύ  δρόμο  μπροστά  να

κάνουμε. 

Θα έλεγα ότι εάν το καταφέρουμε να το κάνουμε σε έναν κοινό

βηματισμό,  τότε  τα  αποτελέσματα  θα  είναι  θεαματικά  και  θα  γίνουν

και  γρήγορα,  δεν  θα  αργήσουμε  πάρα  πολύ  για  να  πετύχουμε  μια

αισθητή ανάκαμψη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εμείς ευχαριστούμε. 

Το  λόγο  έχει  ο  Αντιπρόεδρος  της  Ένωσης  Περιφερειών,  ο

Γιάννης  ο  Σγουρός.  Και  μετά  είναι  η  σειρά  του  κυρίου  Μπίρμπα,

έτσι; 

Ι.  ΣΓΟΥΡΟΣ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  σήμερα  λοιπόν  αναδείχθηκε  η

αναντιστοιχία  μεταξύ  της  Κεντρικής  Διοίκησης  και  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  στο  μεγαλύτερο  βαθμό.  Το  ξέραμε,  το  ζούσαμε,

σήμερα επαληθεύτηκε με τις τοποθετήσεις όλων.

Θα  συμφωνήσω με  την  τοποθέτηση  του  κυρίου  Κοιμήση,  του

Δημάρχου  Αμφιλοχίας,  αλλά  θέλω  να  πω  ότι  όλοι  μαζί  ζούμε  στον

ίδιο  χώρο,  σε  διαφορετικές  πόλεις,  αλλά  αντιμετωπίζουμε  όλοι  τα

κοινά  προβλήματα.  Το  1994  έγινε  η  πρώτη  μεταρρύθμιση  από

χιλιάδες  Δήμους  και  Κοινότητες  και  από  τη  διορισμένη  Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση,  με  το  νόμο  του  Καποδίστρια  πήγαμε  στους  1.071

Δήμους και  Κοινότητες και  στις 54, αν θυμάμαι  καλά,  Νομαρχίες και

3  Υπερνομαρχίες.  Το  2010  τον  Μάιο  έγινε  ο  Καλλικράτης,  όπου  η
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μείωση  από  τους  1.071  Δήμους  και  Κοινότητες  πήγε  στους  325

Δήμους και στις 13 Περιφέρειες, αυτό δηλαδή που υπάρχει σήμερα. 

Σήμερα  λοιπόν,  δια  στόματος  του  κυρίου  Υπουργού,  είπε  ότι

με  βάση τη  νέα  ονομασία  του  Κλεισθένη,  επί  της  ουσίας  μίλησε  επί

των αρχών, αλλά δεν μίλησε τίποτα για αυτό το οποίο βασανίζει  και

προβληματίζει  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α΄  και  Β΄  Βαθμού.  Όλοι

νομίζω  τα  ξέρουμε  τα  προβλήματα  και  κανείς  δεν  μπορεί  να  πει  το

αντίθετο.  Εγώ  πάντοτε  έλεγα  και  λέω  ότι  μεταρρύθμιση  χωρίς

πόρους, δεν γίνεται.  

Άρα  λοιπόν  σήμερα  δεν  ακούστηκε  ούτε  ένα  οικονομικό

στοιχείο,  από  την  περικοπή του  60% -  65%,  από  την  περικοπή για

κάθε  Περιφέρεια  και  Δήμο,  από την  περικοπή του  προϋπολογισμού

γύρω στα  400  εκατομμύρια.  Καταλαβαίνετε  λοιπόν  τι  μεταρρύθμιση

είναι  αυτή.  Η  μεταρρύθμιση  περιορίζεται  στον  καινούργιο  εκλογικό

νόμο,  στην  επέκταση  της  θητείας,  στο  θέμα  πώς  θα  εκλέγονται  οι

Αντιπεριφερειάρχες,  παρ’  όλο  που  ήταν  λάθος  από  το  νόμο  του

Καλλικράτη  ότι  διορίζονταν  τότε,  επιλεγόντουσαν  και  οι  οκτώ,  οι

χωρικοί  και  μετά  έβγαιναν  οι  θεσμικοί  Αντιπεριφερειάρχες  και

σήμερα  λένε  ότι  θα  είναι  με  σταυρό.  Νομίζω  ότι  είναι  το  πλέον

λογικό και το πλέον δημοκρατικό σύστημα.

Είμαστε  σε  μια  οικονομική  ασφυξία  γενικά.  Αυτό  πρέπει  να

μας  προβληματίζει  όλους.  Δεν  μπορούμε  να  ζητάμε  πράγματα  τα

οποία  είναι  περισσότερο  για  λαϊκισμό,  περισσότερο  για

επικοινωνιακό  χαρακτήρα,  παρά  για  την  πραγματικότητα.  Η

πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. 

Τι  μένει  λοιπόν  από  όλους  εμάς  που  πορευόμαστε  τόσα

χρόνια  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α΄  και  Β΄  Βαθμού;  Η  πολιτική

συνοχής.  Υπάρχει  αυτή;  Δυστυχώς  στο  βαθμό  που  υπάρχει  και

ζούμε  τόσα  χρόνια,  σήμερα  λοιπόν  έρχεται  να  καταργηθεί.  Και  αν

καταργηθεί  η  πολιτική  συνοχής,  τότε  λοιπόν  τα  πράγματα  θα  είναι

πολύ δύσκολα και δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες.
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Το σημερινό ιστορικό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, έρχεται  σε μια στιγμή που η

συζήτηση  για  θεσμικές  αλλαγές  στην  Αυτοδιοίκηση  είναι  στο

επίκεντρο.  Όχι  μόνο  σήμερα,  χθες  ή  προχθές,  αλλά  εδώ  και

αρκετούς  μήνες  ακούμε  τον  Υπουργό  Εσωτερικών  να  ευαγγελίζεται

αναδιαρθρώσεις  και  αλλαγές.  Μάθαμε  λοιπόν  ότι  και  το  όνομα  της

μεταρρύθμισης  αυτής,  που  σας  είπα  προηγουμένως,  είναι  ο

Κλεισθένης.  Λες  και  η  ονοματοδοσία  είναι  αυτή  που  θα  κρίνει  την

αποτελεσματικότητά της και όχι η ουσία και το περιεχόμενό της. 

Θέλω ευθύς  εξαρχής  να  ξεκαθαρίσω κάτι  γύρω από όλο  αυτό

το  επικοινωνιακό  παιχνίδι  που  στήνεται,  για  να  μη  κρυβόμαστε

πίσω από το  δάχτυλό μας  και  για  να  μην  κάνουμε  την  τρίχα  τριχιά.

Για  να  μπορεί  μια  θεσμική  αλλαγή  να  έχει  τα  χαρακτηριστικά  της

μεταρρύθμισης,  θα  πρέπει  να  αλλάξει  τους  συσχετισμούς  και  τις

ισορροπίες  σε  σχέση  με  την  Κεντρική  Διοίκηση.  Κεντρική  Διοίκηση

και  Αυτοδιοίκηση  είναι  συγκοινωνούντα  δοχεία.  Όταν  γίνονται

μεταρρυθμιστικές  αποκεντρωτικές  αλλαγές  υπέρ  της  μίας,

επηρεάζεται και η άλλη. 

Αλλαγές  λοιπόν  εντός  των  τειχών  της  Αυτοδιοίκησης,  δεν

μπορεί  να  τιτλοφορούνται  μεταρρυθμίσεις.  Είναι  νομοτεχνικές

βελτιώσεις.  Προσωπικά  λοιπόν,  από  όσα  κείμενα  προετοιμασίας

διάβασα  και  από  όσες  πληροφορίες  έχει  αφήσει  το  Υπουργείο

Εσωτερικών  να  διαρρεύσουν,  γιατί  εδώ  γίνεται  συζήτηση  σε  θολά

νερά,  δεν  βλέπω  καμία  μεταρρύθμιση  στον  ορίζοντα.  Διότι,  πείτε

μου,  ποιο  είναι  το  κυβερνητικό  σχέδιο  για  την  Αυτοδιοίκηση;  Ποιο

είναι  το  κυβερνητικό  όραμα για  την  Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα;  Και

πώς  αυτό  το  σχέδιο  και  το  όραμα  μετουσιώνονται  σε

πραγματικότητα  μέσω  της  νομοθετικής  παρέμβασης;  Μήπως  ο  Α΄

και  ο  Β΄  Βαθμός  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έχει  νομοθετική  ισχύ;

Δεν υπάρχει απάντηση. 

Ήδη,  ανεξάρτητα  από  τις  προτάσεις  που  καταθέτουν  από

κοινού  ΕΝΠΕ  και  ΚΕΔΕ,  η  ατζέντα  της  συζήτησης  περιστρέφεται
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ολοένα  και  πιο   έντονα  γύρω  από  τα  δύο  ζητήματα,  τον  χρόνο  και

το  σύστημα  των  εκλογών.  Στην  Ευρώπη,  καμία  κυβέρνηση  δεν  θα

επιχειρούσε  να  κάνει  ένα  μόλις  χρόνο  πριν  από τις  αυτοδιοικητικές

εκλογές,  αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και  στη θητεία των αιρετών

επί  γνώση  της  ότι  αυτές  οι  αλλαγές  αφενός  μεν  εγείρουν  ζητήματα

αντισυνταγματικότητας  και  αφετέρου  μπορούν  να  φέρουν  το

απόλυτο  χάος.  Τα  είπαν  προηγουμένως  οι  συνάδελφοι,  δεν

χρειάζεται να τα επαναλάβω. 

Στην  Ελλάδα  είμαστε  ικανοί,  μπροστά  στο  μικροκομματικό

συμφέρον,  να  τα  τινάξουμε  όλα  στον  αέρα  και  να  φτάσουμε  στο

παρά  πέντε  να  κρίνεται  στις  δικαστικές  αίθουσες  η  νομιμότητα  της

προκήρυξης  των  εκλογών.  Γιατί  σαφώς  και  εγείρονται  ζητήματα

αντισυνταγματικότητας,  όταν  έχουμε  κάνει  την  θητεία  των  αιρετών

λάστιχο.  Είναι  δυνατόν  η  πρώτη  θητεία  να  είναι  3,5  χρόνια  και  η

δεύτερη  5,5 χρόνια;  Να έρθει  και  η  επόμενη  κυβέρνηση να  το  κάνει

8 χρόνια, όπως είπε προηγουμένως ένας συνάδελφος. 

Εάν  αυτό  θέλει  η  κυβέρνηση,  ιδού  ο  δρόμος  προς  τη

μπαχαλοποίηση,  είναι  ανοικτός.  Εάν  όμως  η  κυβέρνηση  δεν

καταφέρει  να  προκαλέσει  μπάχαλο  με  τη  μετάθεση  του  χρόνου  των

εκλογών,  θα το καταφέρει  σίγουρα με την απλή αναλογική.  Έχω πει

πολλές  φορές  ότι  η  παράταξή  μας  δεν  είναι  αντίθετη  με  την  απλή

αναλογική,  είναι  μία  δημοκρατική  πρόκληση.  Εξαρτάται  όμως  με

ποιο τρόπο και σε ποιο χρόνο την εφαρμόζεις.  Το είπε πολύ καλά ο

Αποστόλης  προηγουμένως,  ο  κύριος  Κοιμήσης,  ότι  πρέπει  να  γίνει

μία  ζύμωση,  πρέπει  να  υπάρξει  μια  προετοιμασία.  Πρέπει  να

δοκιμαστούν πολλά πράγματα. 

Το  υβριδικό  σχήμα  που  είχε  διατυπωθεί  από  την  κυβέρνηση,

που  δεν  γνωρίζω  να  έχει  αλλάξει  τη  βάση  του,  μετατρέπει  τις

πλειοψηφίες  σε  ομήρους  των  μειοψηφιών  και  τους  Δημάρχους  και

Περιφερειάρχες σε αχυρανθρώπους. Αυτό θέλουμε; Μη γένοιτο. 

Ο  Υπουργός  μιλάει  για  κουλτούρα  συνεργασιών  που  πρέπει

να αναπτυχθεί.  Οι συνεργασίες,  κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται,  δεν
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επιβάλλονται.  Και  αυτή  είναι  η  μία  όψη  του  νομίσματος,  η

εξιδανικευμένη.  Εγγυάστε  ότι  θα  επικρατήσει  η  κουλτούρα  των

συνεργασιών  και  όχι  οι  διαδρομές  των  υπογείων  συναλλαγών;  Και

πώς,  εάν  καταρρεύσει  ένα  σχήμα  διοίκησης,  δεν  θα  οδηγηθεί  μια

Περιφέρεια  ή  ένας  Δήμος  σε  ακυβερνησία,  αφού  δεν  προβλέπονται

σε  επίπεδο  Δήμου  ή  Περιφέρειας,  απώλεια  της  δεδηλωμένης  και

επαναπροκήρυξη εκλογών; 

Προσωπικά  καλώ  την  κυβέρνηση  και  τον  Υπουργό

Εσωτερικών  να  μη  θυσιάσουν  την  Αυτοδιοίκηση  στο  βωμό

μικροκομματικών  επιδιώξεων  και  σκοπιμοτήτων.  Αυτό  δεν  είναι

μεταρρύθμιση,  είναι  αυτοδιοικητική  αυταπάτη.  Θα  θυμίσω  ότι  και

άλλοι  επιχείρησαν  στο  πρόσφατο  παρελθόν να  διαμορφώσουν πριν

τις  αυτοδιοικητικές  εκλογές,  συνθήκες  που θεωρούσαν  ευνοϊκές  για

το κόμμα τους και  εκεί  που πήγαιναν για μαλλί,  βγήκαν κουρεμένοι.

Μην  κάνετε  λοιπόν  σχέδια  επί  χάρτου  και  εκλογομαγειρέματα,  γιατί

και άλλοι που τα έκαναν, δεν τους βγήκαν σε καλό. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  η Αυτοδιοίκηση αποτελεί  μέρος

της  διοικητικής  οργάνωσης  του  κράτους  και  μάλιστα  από  τα  πιο

ενεργά,  αφού  στους  Δήμους  και  στις  Περιφέρειες  η  Διοίκηση

ασκείται  στο  κοντινότερο  επίπεδο  του  πολίτη.  Στο  πιο  επιθυμητό

δηλαδή επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας,  που αποτελεί

πρωτογενή  αρχή  του  ενωσιακού  δικαίου  κατά  τη  συνθήκη  για  τη

λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Περιττό  να  σας  πω,  στην

Επιτροπή  των  Περιφερειών,  οι  συνάδελφοι  που  συμμετέχουν,

γνωρίζουν  πολύ  καλά  τι  λένε  οι  αξιωματούχοι  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης  στη  σχέση  μεταξύ  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  απέναντι  στις

κυβερνήσεις. 

Το ζήτημα είναι  ότι  η  Αυτοδιοίκηση μέσα στο περίγραμμα των

συνταγματικών πλαισίων και των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών

περιορισμών που  έχουν τεθεί,  δεν  μπορεί  σήμερα,  άμεσα,  τώρα να

κάνει  το  μεγάλο  βήμα  για  την  περιφερειακή  διακυβέρνηση  με  την

πλήρη  έννοια  του  όρου.  Μπορούμε  όμως  να  κάνουμε  τη  ζωή  των
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πολιτών  καλύτερη,  βελτιώνοντας  τομείς  που  είναι  καταγεγραμμένα,

που  πάσχουν,  εμποδίζοντας  την  ανάπτυξη,  την  εκτέλεση  σοβαρών

έργων,  υποδομών,  τη  θωράκιση  της  ζωής  και  της  περιουσίας  –

κύριε  Μπίρμπα,  όταν θα μιλήσετε  εσείς,  εγώ θα κράζω από κάτω –

των συμπολιτών μας, την κοινωνική μας παρεμβατικότητα. 

Μόνο όταν μιλάει ο Υπουργός σου είσαι ήσυχος. 

Εκεί  πρέπει  να  εστιάσουμε,  εκεί  πρέπει  να  επιμένουμε,

αφήνοντας  στην  άκρη  τα  μικροπολιτικά  παιχνίδια  με  τον  θεσμό  της

Αυτοδιοίκησης. 

Συγγνώμη, Δημήτρη μου, αλλά έπρεπε να το πω.

Η  έξοδος  από  την  κρίση,  δεν  θα  κριθεί  μόνο  στην  εξυγίανση

των  δημοσιονομικών  μεγεθών,  αλλά  και  στην  απρόσκοπτη

λειτουργία  των  θεσμών,  όπως  είναι  οι  αυτοδιοικητικοί  θεσμοί  που

αποτελούν  πυλώνα  για  την  οικονομία,  την  ανάπτυξη  και  την

κοινωνική συνοχή. 

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  προσοχή  σας  και

κλείνοντας,  να  σημειώσω  ότι  θεωρώ  αυτονόητη  τη  σύγκληση

Συνεδρίου,  γιατί  όχι  και  κοινού, για την αξιολόγηση της νομοθετικής

πρότασης  της  κυβέρνησης,  όταν  αυτή  λάβει  συγκεκριμένα  σάρκα

και οστά. 

Και  κλείνοντας,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  θέλω  να  σας  πω  ότι  ο

κύριος  Υπουργός  έκανε  λάθος  που  δεν  δευτερολόγησε,  κυρία

Δούρου.  Το  ζητήσατε,  το  αποδεχτήκαμε  και  είπαμε  στον  κύριο

Υπουργό  να  τοποθετηθεί  επί  των  τοποθετήσεων  και  του  κυρίου

Αγοραστού  και  του  κυρίου  Πατούλη.  Πρέπει  να  είναι  ζωντανός  ο

διάλογος.  Έστω  και  αν  έχουμε  αντιθέσεις.  Μόνο  έτσι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  θα  προχωρήσει.  Ειδεμή,  θα  είναι  πάντοτε  κλητήρας

της Κεντρικής Διοίκησης.

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ο  κύριος  Μπίρμπας,  ο  Δήμαρχος  Αιγάλεω  και

επικεφαλής  της  παράταξης  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 
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Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  όσοι  είμαστε  σήμερα

εδώ,  γιατί  αυτή  η   εικόνα  ήταν  το  χρονικό  ενός  προαναγγελθέντος

θανάτου.  Για  όσους  από  εμάς  ξεκινήσαμε  τη  συζήτηση  από  χθες,

ζήσαμε  τη  χθεσινή  τεράστια  συμμετοχή  στις  συζητήσεις  και  στο

διάλογο, θα συζητήσουμε και τώρα.

Γιατί  έγινε  αυτό  και  ξεκινάω  με  τα  διαδικαστικά,  γιατί

πραγματικά  υπήρξαν  και  μερικές  ενδιαφέρουσες  τοποθετήσεις,  που

αξίζει να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση.

Τι  είχαμε  εμείς  μέχρι  σήμερα;  Σήμερα  κληθήκαμε  για  να

συζητήσουμε  το  μέλλον  της  Αυτοδιοίκησης,  βάζοντας  πολύ

πομπώδεις,  όπως  συνηθίζουμε,  πομπώδεις  όρους,  αλλά  δεν

άκουσα  καμία  εισήγηση επί  του  προκειμένου  και  καμία  τοποθέτηση

σε  ένα  κείμενο  που  έρχεται  ως  κοινό  πόρισμα,  το  οποίο  δεν

συζητήθηκε  καν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ,  και  δεν  ξέρω

αν  συζητήθηκε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΝΠΕ.  Και  δεν  ξέρω

αν  αυτό  το  ψήφισμα…  εγώ  θα  τοποθετηθώ  πάνω  σε  κείμενα,  μου

αρέσουν τα κείμενα,  γιατί  τα  έπεα είναι  πτερόεντα και  πάρα πολλές

φορές  αντιφατικά,  και  με  τις  πράξεις  μας,  αλλά  και  με  τα

προηγούμενα κείμενά μας. 

Θεωρώ  θεμιτό  πραγματικά  μέσα  στην  πορεία  να  αλλάζουν

απόψεις,  τα πάντα ρει,  έλεγε  ο Ηράκλειτος,  αλλά πραγματικά όμως,

άλλο τα πάντα ρει,  και  άλλο το να είμαστε από τη μια μεριά και  από

την  άλλη  να  βαράμε  με  τα  ίδια  μας  τα  κείμενα  στην  ίδια  διαδικασία

με τις τοποθετήσεις μας. 

Και θα γίνω απόλυτα σαφής. Το Συνέδριο αυτό έγινε σε λάθος

στιγμή,  με  λάθος  προετοιμασία.  Άρα  είναι  ένα  αποτυχημένο

Συνέδριο.  Παρ’  όλα  αυτά  είναι  ιστορικό.  Είναι  ιστορικό  και  εμείς

από  την  πρώτη  στιγμή  υποστηρίξαμε,  παρ’  όλο  που  οι  δυνάμεις

είναι  μικρές,  την  πραγματοποίηση,  με  μια  κυβέρνηση  που  εμείς  τη

θεωρούμε  φιλική,  να  γίνει  αυτό  το  Συνέδριο,  γιατί  πρέπει  κάποτε  η

Αυτοδιοίκηση να μιλήσει επί τον τύπον των ήλων. 
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Είναι  πάρα  πολύ  καλή  η  περιγραφική  απεικόνιση  όλων  το  τι

θέλουμε.  Άκουσα πάρα  πολλούς  να  μας  λένε  πόσο θέλουν  να  είναι

ψηλοί,   ωραίοι,  δυνατοί,  γρήγοροι,  ταχείς,  πλούσιοι  και  υγιείς.  Αυτά

είναι  πάρα  πολύ  εύκολα  πράγματα.  Είναι  όμως  πολύ…  όλοι  το

θέλουμε,  δεν  υπάρχει  κανένας  που  να  μην  το  θέλει.  Και  όμορφοι,

έτσι;  Μην  το  ξεχνάμε  αυτό.  Αλλά  από  την  άλλη  μεριά  αυτή  την

ομορφιά  θα  πρέπει  να  πούμε  πώς  την  επιτυγχάνουμε,  και   επειδή

καλούμαστε,  ειδικά  εμείς  η  Αυτοδιοίκηση,  που  συμφωνώ  απόλυτα

σε  όλους  τους  λεκτικούς  χαρακτηρισμούς  για  την  εγγύτητα,  την

επικουρικότητα,  την  αποτελεσματικότητα  και  την  εταιρική  σχέση,

δεν  την  είπαμε,  ανάμεσα στους  Βαθμούς και  ανάμεσα στα  επίπεδα,

στην  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικά

πράγματα, τα οποία πρέπει όμως κάποτε να απεικονίσουμε. 

Και  επειδή  θα  πρέπει  να  είμαστε  εμείς  και  ρεαλιστές,  με

όραμα ρεαλιστές,  θέλω να πω ότι  το πιο προχωρημένο κείμενο που

έρχεται  εδώ  σαν  βάση  συζήτησης,  περιγράφει  ένα  πολύ

συγκεκριμένο  όραμα.  Δεν  ξέρω  πόσοι  το  έχουν  διαβάσει  αυτό  που

θα  ψηφίσουμε  αύριο  και  αν  κανένας  άλλος  θα  τοποθετηθεί  επί

αυτού του κειμένου που θα ψηφίσουμε, αλλά έχει  μια σημασία να το

κάνουμε  μετά.  Επειδή  έχουμε  χώρο  πιστεύω  άνετο,  δεν  υπάρχει

τίποτα,  συζητάμε  ελεύθερα  εδώ πέρα,  θα  πω για  μερικά  πράγματα

που άκουσα.

Καταρχήν  να  κάνουμε  μια  αποτίμηση  το  τι  συζητήθηκε  μέχρι

τώρα  με  τρία  λόγια  από  τις  πολιτικές  δυνάμεις.  Υπήρξε  μια  σαφής

πρόταση  του  Υπουργού,  στην  οποία  την  κατεύθυνση  συμφωνώ.

Μακιγιάρισε  τις  αδυναμίες  της  κυβέρνησης,  γιατί  υπάρχουν

αλλεπάλληλες  θεσμικές  αστοχίες  της  κυβέρνησης  σε  σχέση  με  την

Αυτοδιοίκηση,  και  υπάρχουν  προβλήματα  στη  λειτουργία  το  πώς

γίνεται  αυτό,  αλλά  μίλησε  με  έναν  ρεαλισμό  και  μια  ειλικρίνεια

απόλυτα  σαφή.  Δεν  υπάρχουν  οι  αντικειμενικές  προϋποθέσεις  για

να  γίνει  μια  πολύ  μεγάλη  και  ουσιαστική  μεταρρύθμιση.  Όμως  η

χώρα  οφείλει,  εμείς  το  ζητάμε  πάρα  πολλά  χρόνια,  και  θα  δούμε
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μετά  τις  δικές  μας  ευθύνες,  να  προχωρήσει  σε  αυτή  τη

μεταρρυθμιστική  πορεία,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  να

πετύχουμε  όλα  αυτά  που  γράφουμε  εδώ  και  που  είναι  πάρα  πολύ

ωραία  σε αυτά  που γράφουν κάποιοι  για  εμάς  ενδεχομένως  ή εμείς

οι ίδιοι για εμάς. 

Και  θέλω  να  γίνω  απόλυτα  σαφής  απέναντι  σε  αυτό.  Τι  είπε;

Υπάρχει  κανένας  που  πιστεύει  ότι  δεν  πρέπει  να  προχωρήσει  η

χώρα  στη  συνταγματική  αναθεώρηση;  Και  εγώ  θα  κάνω  και

συγκεκριμένες προτάσεις.  Υπάρχουν απόψεις για την Αυτοδιοίκηση,

άλλες  είναι  παρόμοιες,  άλλες  αντιφατικές  και  άλλες  αντιθετικές.  Θα

κατατεθούν ελπίζω καθαρά. 

Τι  ζητάμε  από  αυτό  το  Συνέδριο;  Πρώτον,  αυτό  το  Συνέδριο

οφείλει  να  προσδιορίσει,  και  να  μην  πετάμε  τη  μπάλα  στη

συζήτηση,  εμείς  το  είπαμε και  χθες.  Θα πρέπει  σε  ένα μήνα από τη

δημοσίευση  του  κειμένου  της  κυβέρνησης,  θα  πρέπει  να  έχει

πραγματοποιηθεί  έκτακτο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ.  Έχουμε  όλο  το

χρόνο  να  κάνουμε  Δημοτικά  Συμβούλια,  περιφερειακές

συνδιασκέψεις,  και  να  συζητήσουμε  απέναντι  σε  αυτό.  και  μετά  να

μπει  η  κατάθεση  στη  Βουλή,  για  να  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  η

κοινοβουλευτική του ένα και ενάμισι μήνα. Συγκεκριμένα.

Αυτά  τα  δύο  μήνες  διαβούλευση,  που  δεν  θα  πούμε  ότι  είναι

διαβούλευση,  για  να  είναι  η  άλλη  διαβούλευση…  γιατί  είμαστε  η

Αυτοδιοίκηση  της  υπεκφυγής,  στα  θεσμικά.  Εντελώς  της

υπεκφυγής. 

Και  θα  μιλήσω  συγκεκριμένα,  Αποστόλη  μου,  ως  Διβριώτης,

και ορεινός και ορεσίβιος. Θα πω το εξής. Εκ καταγωγής. Θα πω τα

εξής πράγματα και θα τα πω καθαρά. 

Φταίει  μόνο  η  κυβέρνηση  για  την  καθυστέρηση  του

νομοσχεδίου; Να θυμίσω τι λέγαμε εμείς; Εμείς παρακολουθούσαμε,

δεν  καταθέταμε  απόψεις,  εν  αντιθέσει  με  την  ΕΝΠΕ,  γιατί  δεν  μας

κατατεθεί  ολοκληρωμένο  νομοσχέδιο.  Παρ’  όλα  αυτά  κάναμε

Συνέδριο,  κοινό  Συνέδριο  ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ,  χωρίς  να  έχουμε  το
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ολοκληρωμένο  νομοσχέδιο.  Θετικό  ότι  είμαστε  εδώ  και  συζητάμε,

όσοι  συζητάμε.  Γιατί  το  Συνέδριο,  το  διήμερο  Συνέδριο,  είχε  δύο

φάσεις.  Η  μία  ήταν  η  ομιλία  του  Υπουργού,  και  η  αυριανή  ομιλία

των  δύο  αρχηγών.  Της  Νέας  Δημοκρατίας  και  του  Κινήματος

Αλλαγής.  Έχει  σαφώς  πολιτικό…  πολιτική  οπτική.  Δεν  άκουσα

τίποτα  να  πούμε  εμείς  και  να  υπερασπιστούμε  από αυτά  που λέμε,

δεν  ξέρω  πώς  θα  βγουν  τα  συμπεράσματα,  καταγγέλλοντας  μόνο

ένα  πράγμα.  Είμαστε  εγκλωβισμένοι  εμείς  οι  ίδιοι,  εδώ  είναι  ένα

θέατρο  παραλόγου.  Όποιοι  ανεβαίνουν  πάνω,  εκτός  από  τον

Αποστόλη  τον  Κοιμήση,  ο  οποίος  έθεσε  μια  σειρά  ενδιαφέροντα

ζητήματα,  σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ,  εκτός από ένα

κείμενο  που  κάτι  λέει,  κάτι  λέει,  θα  πω  μετά  τι  δεν  λέει,  και  εκεί

είναι  το  επικίνδυνο,  υπάρχει  το  εξής,  ότι  όλοι  είπαν  πράγματα  όχι

που  τα  έχουμε  πει,  και  πιο  κάτω  από  τις  αναλύσεις  που  έχουμε,

απλώς  είχαμε  μια  καταγγελτική  μανία  για  ένα  πράγμα.  Στην  απλή

αναλογική. 

Εμείς  καθορίσαμε  την  ατζέντα  ότι  η  απλή  αναλογική,  την

οποία  εγώ  υπερασπίζομαι,  την  υπερασπιζόμουν  και  θα  την

υπερασπίζομαι,  με  ασφαλιστικές  δικλείδες  κυβερνησιμότητας,  που

υπάρχουν  σε  πάρα  πολλά  εκλογικά  συστήματα  απέναντι  σε  αυτό,

να υλοποιηθούν. 

Εμείς  που δεν  συζητήσαμε,  που και  εμείς  βάλαμε  διακηρύξεις

αρχών  και   κατευθύνσεων  στη  συζήτηση,  δεν  επεξεργαστήκαμε

τίποτα,  και  θα  είμαι  σαφής.  Ενάμισι  χρόνο  τώρα  ζητάω  να

επεξεργαστούμε  τη  δικιά  μας  πρόταση,  εμείς  σαν  Αυτοδιοίκηση,  το

τι  Επόπτη  Νομιμότητας  θέλουμε.  Ενάμισι  χρόνο  ζητάω  ποια

ζητήματα  συνταγματικής  αναθεώρησης,  εμείς  οφείλουμε  να  πούμε

ανεξάρτητα  αν  εμάς  δεν  μας  καλέσανε  και  καλέσανε  μόνο  την

ΕΝΠΕ.  Αστοχία  της  κυβέρνησης  αυτό.  Και  δεν  το  λέω  τώρα

τελευταία στιγμή. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. 

Να σας πω κάτι;  Τι  ζητάμε;  Θα αποφασίσει  αυτό το Συνέδριο;

Τουλάχιστον  δύο  πράγματα,  ένα,  ότι  θα  κάνουμε  αυτή  τη
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διαδικασία,  δεύτερον,  ότι  θα  ζητήσει  από  όλα  τα  κόμματα  να

ορίσουμε  από  τώρα,  να  γίνει  συνταγματική  αναθεώρηση,  και  το

κείμενο  το  λέει,  και  σε  ομιλίες  όσων  μίλησαν  έβαλαν  ζητήματα

συνταγματικής  αναθεώρησης,  για  την  Περιφερειακή  Διακυβέρνηση,

για τα ζητήματα… Απορώ… Καλά,  για τον κύριο Βορίδη, ήταν πάρα

πολύ  συγκεκριμένος.  Ομολογώ,  δεν  είπε  τίποτε,  είπε  μεταφορά

Πρωτοβάθμιας  Υγείας,  και  είπε  με  εξαιρετικό  τρόπο  ότι  πρέπει  να

πάρουμε  αρμοδιότητες,  και  δεν  πιστεύω  ότι  το  εννοεί  ο  κύριος

Κοιμήσης  και  δεν  κάνω  προβοκάτσια  τώρα,  το  λέω  ειλικρινά,  αλλά

με  αποτελεσματική  διαχείριση  των  πόρων.  Χωρίς  πόρους.

Αποτελεσματική  διαχείριση  των  πόρων.  Και  δυστυχώς,  αυτό  το

τόσο  χαζό,  ουδέτερο,  απεικονίζεται  στη  σελίδα  22  αυτού  του

πονήματος,  στο  οποίο  ζητάμε  και  λέμε  ότι  οι  στόχοι  της

μεταρρύθμισης  των  καλών  ευρωπαϊκών  πρακτικών,  και  τώρα

ξεκινάω  να  ασχολούμαι  από  το  τέλος  με  αυτό,  λέει  περιορισμό  του

ρυθμού αύξησης  των  τοπικών δημόσιων   δαπανών… Μας είπε  κάτι

άλλο το ΔΝΤ; Μας είπε κάτι άλλο…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:    (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Όχι,  εμάς  αυτό  μας  δόθηκε.  Και  εξασφάλιση  της

εγγύτητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  δημοσίων  υπηρεσιών

με  παράλληλο  περιορισμό  της  φορολογικής  επιβάρυνσης  και  του

δημόσιου ελλείμματος σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. 

Αυτά  αγαπητές  φίλες  και  φίλοι,  είναι  το  σκληρό…  ο  πυρήνας

της  σκληρής  νεοφιλελεύθερης  αντίληψης  που  έχει  ο  ΟΟΣΑ,  και  για

όσους  παρακολουθούν  τα  τεκταινόμενα,  είναι  και  αλλαγές,  είναι

δυστυχώς  παραχωρήσεις,  μια  που  έτσι  να  μιλήσουμε  και  λίγο

θεωρητικά,  έκανε  η  δεξιά  σοσιαλδημοκρατία  στην  Ευρώπη  στον

τεχνοκρατικό φιλελευθερισμό, και οδηγηθήκαμε…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτά  τα  πράγματα,  συμφωνεί  κανένας  ότι  πρέπει  να  έχουμε

αυξημένους  ρυθμούς  τοπικών  δαπανών;  Αυτά  μας  λέει  το  Γενικό
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Λογιστήριο  του  Κράτους,  το  βαθύ  κράτος,  το  οποίο  πραγματικά  θα

πρέπει  να  αλλάξει  σε  μια  συνταγματική  αναθεώρηση  και

αρμοδιότητες που έχει.  

Θα  μιλήσουμε   για  αυτά;  Θα  μιλήσουμε  για  το  άρθρο  101 του

Συντάγματος,  που μιλάει  το πώς είναι  η δημοτική αποκέντρωση; Να

μην  ακούω  τώρα  μπούρδες.  Υπάρχουν  αποφάσεις  του  Συμβουλίου

Επικρατείας.  Και  για  τα  τέλη,  που  δεν  ξέρει  ο  κύριος  Βορίδης,  ότι

εμείς  μόνο  τέλη  βάζουμε,  εντέλει,  μόνο  τέλη.  Υπάρχουν  αποφάσεις

του  Συμβουλίου  Επικρατείας.  Και  υπάρχουν  αποφάσεις  του

Συμβουλίου Επικρατείας που έκριναν μετά από τις παραινέσεις  που

έλεγαν  τα  διάφορα  και  τα  λοιπά,  ότι  εμείς  θα  πρέπει  να  υπάρχει

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  του  κράτους.  Το  λέει  το  101  του

Συντάγματος.  Θα  τα  βάλουμε  αυτά;  Να  γίνει  συνταγματική

αναθεώρηση;  Θα  βάλουμε  το  102  να  μας  πει  τι  σημαίνουν  τοπικές

υποθέσεις; Τι σημαίνουν τοπικά έσοδα; 

Ουδείς,  ουδεμία,  ουδέν.  Ουδείς  έβαλε  ζήτημα  συνταγματικής

αναθεώρησης.  Ουδείς  ορίζει…  Και  για  τους  άλλους  που  έχουν  και

ενδιαφέρον.  Για  τους  Περιφερειάρχες  που  τους  έχουν  υποτιμήσει

και  δεν  μπορούν  να  γίνουν  Βουλευτές.  Το  άρθρο  54  του

Συντάγματος  θα  αλλάξει,  για  τα  κωλύματα  εκλογής;  Ούτε  αυτό  το

συζητάτε.  Επειδή  ο  κύριος  Βορίδης  μας  είπε  ότι  δεν  θέλω

συνταγματική  αναθεώρηση.  Και  εδώ  όλοι  αυτοί  που  θα  μας…

Ξέρετε,  αυτό  το  γνωστό,  εκείνο  και  το  άλλο  και  το  άλλο.  Εγώ  δεν

λέω  τίποτα  άλλο.  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Ποια  άρθρα  θέλουμε

να  αλλάξουμε.  Και  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  να  πιεστούν  τα

κόμματα.

Πρώτον,  συγκεκριμένα.  Δεν  μπορώ  πια  αυτά,  είμαστε  όλοι…

όλοι  θέλουμε  να  είμαστε  ψηλοί,  υγιείς,  όμορφοι,  με  λεφτά  και  να

τρέχουμε  με  12  δευτερόλεπτα  τα  100  μέτρα.  Αυτά  τελειώσανε,

παιδιά.  Κάνουμε  ένα  κοινό  Συνέδριο.  Θα  τα  δούμε;  Θα  δούμε  τις

διαφορές  μας;  Θα  λειτουργήσουν  οι  ΠΕΑΣ;  Πριν  φτάσουμε  στο

σημείο  της  ανακατανομής  και  της  αλλαγής,  θα  λειτουργήσουμε  τις
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ΠΕΑΣ;  Η  προηγούμενη  κυβέρνηση,  και  όχι  η  κυβέρνηση  που

υποστηρίζω  εγώ,  δημιούργησε  κάποιες  Επιτροπές  για  να  κάνουμε

έναν  περιφερειακό  προγραμματισμό.  Θα  τις  λειτουργήσουμε;  Θα

μιλήσουμε για αυτά; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Λειτουργούν  όχι  παντού.   Και   δεν  υπάρχει  και  μια

εμπειρία  συγκεκριμένη  το  πώς  γίνονται  και  πώς  κατανέμονται  σε

αυτά. 

Να  συζητήσουμε  για  αυτά,  να  συζητήσουμε  για  τις  διαφορές,

γιατί άκουσα εδώ πέρα το ζήτημα ότι είπε η Μαρία η Θελερίτη. Είναι

κατατεθειμένες  οι  απόψεις  που  έχει  καταθέσει  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  για  το

πώς  θέλει  ακριβώς  την  Αυτοδιοίκηση  και  τον  επιτελικό  ρόλο  των

Περιφερειών.   Δεν  είναι  αποκλειστικοί  (…)  των  επενδύσεων.

υπάρχει  ένας περιφερειακός, ένας εθνικός, ευρωπαϊκός, εθνικός και

τοπικός σχεδιασμός. 

Να  πάμε  παρακάτω.  Εγώ  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  ένα  κείμενο

στο  οποίο  δεν  θα  αναφέρουμε…  θα  αφήσω  τελευταίο  τον  εκλογικό

νόμο,  τον  δημόσιο  και  κοινωνικό  χαρακτήρα  των  υπηρεσιών  με

πλήρεις  και  σταθερές  σχέσεις  εργασίας  στο  Δημόσιο.  Αυτό  δεν

λέγεται  πουθενά  στο  κείμενο.  Και  μάλιστα  δαιμονοποιεί  εμμέσως

πλην  σαφώς  την  απλή  αναλογική,  και  ακόμα  χειρότερα,

προβοκάτσια  απέναντι  στα  τοπικά  δημοψηφίσματα.   Άρα  το  τοπικό

περιφερειακό  δημοψήφισμα  της  ΕΥΔΑΘ  ήταν  τραγικό.  Ήταν

οπισθοχώρηση. 

Χθες  ακούσαμε  ομηρικά  πράγματα,  δηλαδή  φοβερό.  Ότι  η

απλή αναλογική έφερε τον Μεταξά.  Μιλάμε για τεράστιες  κοινωνικές

και  οικονομικές  πολιτικές  αναλύσεις.  Το  κείμενο  χθες,  (…)  της

ΚΕΔΕ.  Και  εδώ  πέρα  σήμερα  διαβάζουμε  ότι  τα  τοπικά

δημοψηφίσματα,  παίρνοντας  μονάχα  κάποιων  χωρών,  με  εντελώς

διαφορετικά  πολιτικά  συστήματα,  είναι  για  τις  εθνικές  (…)

μειονότητες. 
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Μόνο  για  αυτά  είναι;  Τι  λέτε  ρε  αδέρφια;  Αυτή  είναι  η

ευρωπαϊκή εμπειρία;  

Το  τρίτο.  Θα  μπορούσα  να  σας  μιλάω  ατελείωτα  για  το  τι

σημαίνει  και  πόσο  σημαντική  είναι  η  απλή  αναλογική.  Εγώ  θα

μιλήσω ένα πράγμα.  Εγώ θα αντιστρέφω τα ερωτήματα γιατί  ακούω

πράγματα  τα  οποία  είναι  φοβερά.  Εγώ  πιστεύω  στην  ηθική  της

ευθύνης των αιρετών. Εγώ πιστεύω ότι οι αιρετοί πολύ περισσότερο

από  τα  πολιτικά  κόμματα,  όταν  μπουν  τα  προβλήματα  στην  ουσία,

θα  το  αντιμετωπίσουν  και  θα  βρουν  κοινές  λύσεις.  Όλοι  εσείς  που

το  αμφισβητείτε,  που  ομνύουμε  στην  υπευθυνότητα  της

Αυτοδιοίκησης,  του  τεράστιου  ενδιαφέροντος  για  τα…  που  το

πιστεύω.  Στη  συντριπτική  πλειοψηφία  τους  οι  αιρετοί,  ανεξαρτήτου

πολιτικής  τοποθέτησης  και  στάσης,  πραγματικά  ενδιαφέρονται

ειλικρινά  για  το  καλό  του  τόπου  τους.  Το  πιστεύω  ακράδαντα.

Πιστεύετε  ότι  δεν  θα  υπάρξει  ηθική  της  ευθύνης  όταν  αλλάξει  το

πλαίσιο;  Και   δεν  πιστεύετε  ότι  το  πλαίσιο  δημιουργεί  συνειδήσεις;

Δεν  ζούμε όλοι  μια  κατάσταση  ότι  όλοι  θέλουν να  γίνουν  χαλίφηδες

στη  θέση  του  χαλίφη  και  υπάρχει  ένας  πόλεμος  από

αντιπολιτεύσεις,  πλην  ελαχίστων  τιμητικών  εξαιρέσεων,  οι  οποίοι

ισοπεδώνουν  εκείνον  που  κάθε  φορά  ασκεί  τη  διοίκηση,  με

δαιμονοποιήσεις και μια σειρά ζητήματα;

Άρα,  αγαπητές και  κύριοι  συνάδελφοι,  θα μπορούσα να μιλάω

πάρα  πολύ  ώρα,  για  πάρα  πολλά  πράγματα.  Υποτιμάμε  μια  σειρά

ενέργειες  που  είπε  ο  Υπουργός  και  θα  κριθούν  αν  αυτά  υπάρχουν.

Γνωρίζω  ότι  έχει  συμπεριληφθεί  η  ιδιάζουσα  δωσιδικία,  που  τόσο

πολύ  συζητούσαμε,  σε  αυτό  το  πλαίσιο,  και  άλλες  νομοθετικές  για

την  καταστατική  θέση  των  αιρετών,  ιδιαίτερα  σημαντικά  πράγματα.

Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά  πράγματα  που έχουν ειπωθεί  ότι

έχουν ενσωματωθεί.  

Ξεκινάμε που λέτε, να πούμε τρία πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δύο λεπτά σας αρκούν;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Ναι, τελειώνω. Και ένα λεπτό. 
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Τρία  πράγματα.  Ποια  άρθρα  θέλουμε  συνταγματική

αναθεώρηση,  γιατί  αυτά  που  περιγράφουμε  δεν  είναι  εκεί.  Αν

αποτελεί  αυτό  το  κείμενο,  στο  οποίο  εμείς  είμαστε  αντίθετοι  στην

ιδεολογική  του  κατεύθυνση,  συμφωνούμε  όμως  σε  πολύ  μεγάλο

βαθμό  για  τις  θεσμικές,  λειτουργικές  προσεγγίσεις  που  έχει  σε  μια

σειρά  ζητήματα  και  λειτουργίες  και  διεκδικήσεις,  να  ξέρουμε  τι

ψηφίζουμε  κάποτε,  σε  αυτή  τη  στιγμή ,  αλλά  δεν  μπορούμε  να  το

ψηφίσουμε  αν  δεν  προσδιοριστεί  η  έμμονη…  η  έμμεση

δαιμονοποίηση  της  απλής  αναλογικής  στη  σελίδα  5,  γιατί  εμείς  δεν

πιστεύουμε  ότι  η  απλή  αναλογική  είναι  ακυβερνησία,  ούτε  θα  μας

φέρει  τον  Μεταξά.  Ίσα-ίσα  που  θα  είναι  ένα  εμβρυουλκό

συναινέσεων,  αναγκαστικών  δυστυχώς,  δυστυχώς  αναγκαστικών,

και ωρίμανσης δικής μας απέναντι  σε αυτή. 

Και  από  την  άλλη  τη  μεριά  αφού  αποφασίσουμε  σε  αυτά  τα

δύο-τρία,  να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε,  να  πούμε  τι  ακριβώς  εκλογικό

σύστημα  θέλουμε.  Δεν  απαντήσαμε  για  το  εκλογικό  σύστημα  τι

θέλουμε  επί  δύο  χρόνια.  Εγώ έχω την  απλή  αναλογική,  να  σας  την

περιγράψω αυτή που θέλω εγώ. Εσείς τι  θέλετε;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Έκλεισα,  Γιώργο,  έκλεισα.  Απλώς τρώγανε έξω, για

αυτό.  Τώρα  που  ήρθε  ο  κόσμος  εδώ  για  τον  προβληματισμό,  σας

ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Και εμείς ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει  ο  Σπύρος ο  Τζόκας,  Αντιπεριφερειάρχης  Αττικής

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών.

Κύριε Τζόκα, ο λόγος σε εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Στη συνέχεια, ο κύριος Κωτσός και στη συνέχεια…

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Κύριε  Μπίρμπα,  έχουμε  ολοκληρωμένη  πρόταση

για την περιφερειακή διακυβέρνηση, με άρθρα. 

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Λοιπόν,  για  να  διευκρινίσουμε,  πριν  ξεκινήσετε,  στη

συνέχεια  ο  κύριος  Κωτσός  εκπροσωπώντας  την  παράταξη  ΚΙΝΗΜΑ
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ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, μετά θα έχουμε εναλλαγή από

την Περιφερειακή και στη συνέχεια εσείς, κύριε Ιωακειμίδη. Εντάξει;

Σ.  ΤΖΟΚΑΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν  θα  είμαι  τόσο

εκτεταμένος  όπως  ο  Δημήτρης  ο  Μπίρμπας.  Είναι…  δεν  μπορώ να

τον φτάσω σε τίποτα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΤΖΟΚΑΣ:   Ναι, έχει  χάρισμα σε αυτό ο Δημήτρης ο Μπίρμπας. 

Λοιπόν, και θα σας πω και γιατί στη συνέχεια. 

Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι  αν αυτό το Συνέδριο, το κοινό

Συνέδριο,  είναι  ιστορικό  Συνέδριο  και  είναι  μια  θετική  εξέλιξη  για

την  Αυτοδιοίκηση.  Η απάντηση  είναι  αναμφισβήτητα  είναι.  Και  είναι

για  τους  εξής  λόγους.  Έτσι  επιγραμματικά.  Ότι  ακολουθεί  τους

μακροχρόνους αγώνες της Αυτοδιοίκησης για την ενότητα του Α’ και

Β’  Βαθμού,  όπως ακολουθεί  και  τους  αγώνες  σαν  Αυτοδιοίκηση  για

τον αιρετό Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

Δύο.  Αντιπαλεύει  διχαστικές  απόψεις  και  κοινωνικούς

αυτοματισμούς  διαίρεσης  της  Αυτοδιοίκησης,  που  έχουν  εκφραστεί

και  από  τις  συλλογικές  ηγεσίες  και  από  τις  ηγεσίες  και  των  δύο

οργάνων.

Και  τρίτο,  δίνει  μήνυμα  σε  όποιους  είναι  απέναντι  στην

Αυτοδιοίκηση, και στο κεντρικό κράτος, ισχυρής Αυτοδιοίκησης. 

Όμως  το  σημαντικό  αυτό  Συνέδριο,  κυρίες  και  κύριοι,

ναρκοθετείται.  Είναι  ναρκοθετημένο  από  τις  ηγεσίες  των

συλλογικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης, και από την παρελκυστική

πολιτική  της  κυβέρνησης  που  εδώ  και  ένα  χρόνο  φέρνει  και  ξανά

παίρνει  πίσω το νομοσχέδιο.

Αποτέλεσμα  είναι  να  εξελίσσεται  και  το  βλέπουμε  μπροστά

στα  μάτια  μας  όλοι  και  όλες,  να  εξελίσσεται  ένα  Συνέδριο

κομματικών  αντιπαραθέσεων.  Φάνηκε  και  από  τις  ομιλίες,  από  τις

τοποθετήσεις των προσκεκλημένων από τα κόμματα.

Τι  θα  μπορούσε  να  γίνει.  Αν  υπήρχε  διάθεση,  αν  υπήρχε

διάθεση  για  γόνιμη  και  οργανωμένη  διαδικασία,  τα  πράγματα  είναι
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απλά.  Δεν  υπάρχει  κανένας  προφήτης.  Θα  μπορούσε  κάλλιστα  να

κατατεθεί  το  νομοσχέδιο.  Να  το  ξέρουμε,  να  το  δούμε,  τι  λέει  το

νομοσχέδιο.  Στη συνέχεια να προκληθεί  μια συζήτηση στα Δημοτικά

και  Περιφερειακά  Συμβούλια.  Να  τα  μαζέψουμε  αυτά  τα

αποτελέσματα.   Στη  συνέχεια  να  συγκροτηθούν  οι  ΠΕΔ  της  χώρας

και  να συζητήσουν επί του νομοσχεδίου. Στη συνέχεια τα συλλογικά

Όργανα  της  Αυτοδιοίκησης,  και  στο  τέλος  να  καταλήξουμε   σε  ένα

Συνέδριο.  Έτσι  θα  μπορούσε  ένα  Συνέδριο  να  είναι  γόνιμο,  ένα

Συνέδριο  να  είναι  αυτοδιοικητικό,  και  ένα  Συνέδριο  να  είναι

αποτελεσματικό.  Όχι  τώρα,  το  οποίο  Συνέδριο  θα  εξελιχθεί  όπως

φαίνεται και σε άδειες καρέκλες.

Άρα  λοιπόν,  Συνέδριο  λοιπόν,  εν  κενώ,  με  υποθέσεις.  Η

Συνέδριο,  να  το  πω,  της  απλής  αναλογικής.  Ένα  τέτοιο  Συνέδριο.

Έτσι  εξελίσσεται.  Συνέδριο  που  ούτε  καν  επαναλαμβάνει  τις  ήδη

υπάρχουσες  θέσεις,  τώρα,  πριν  από  τρεις  και  τέσσερις  μήνες,

έγιναν τα αντίστοιχα Συνέδρια  και  της ΚΕΔΕ και  της ΕΝΠΕ,  και  εκεί

ειπώθηκαν  ορισμένα  πράγματα,  κατατέθηκαν  απόψεις,  και  της

πλειοψηφίας,  και  της μειοψηφίας,  υπάρχουν αυτές  οι  απόψεις,  ούτε

καν αυτές τις απόψεις δεν πρόκειται  να… ούτε αυτές οι απόψεις δεν

πρόκειται  να ακουστούν. 

Και  στο  τέλος  πιστεύω,  θεωρώ,  ότι  θα  καταλήξουμε  σε  ένα

κοινό  κείμενο,  θα  καταλήξετε  μάλλον,  γιατί  εγώ  θα  καταθέσω  κάτι

διαφορετικό,  έτσι;  Σε  ένα  κοινό  κείμενο  θέσεων,  και  αυτό  το

ιστορικό  Συνέδριο  θα  ξεχαστεί  πολύ  γρήγορα  και  θα  απαξιωθεί

επίσης πολύ γρήγορα. 

Άρα  λοιπόν,  κλείνω,  και  λέω  ότι  στην  κατεύθυνση  αυτή  η

συζήτηση  επί  της  ουσίας  ούτε  εφικτή  είναι,  δεν  είναι  εφικτή,  αλλά

είναι  και  κουραστική.  Να  λέμε  πάλι  τις  ίδιες  θέσεις  και  να

επαναλαμβάνουμε τις ίδιες θέσεις που είπαμε πριν από τρεις μήνες.

Άρα  λοιπόν,  καταθέτω,  κυρίες  και  κύριοι,  ένα  κείμενο

παρέμβαση, το οποίο υπογράφουν και  άλλοι  Σύνεδροι,  το καταθέτω

στο  Προεδρείο,  και  επιμένουμε  στο  κείμενο  θέσεων  που  είναι
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αναλυτικό  σε  όλα  τα  ζητήματα  τα  οποία  τέθηκαν  και  σε  άλλα,  στο

κείμενο  θέσεων  της  μειοψηφίας  από  το  Συνέδριο  της  ΕΝΠΕ,  το

οποίο  κείμενο  μειοψηφίας  ψήφισαν  κάποιοι  Σύνεδροι  και  υπάρχει

στα πρακτικά της ΕΝΠΕ. 

Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας,  η οποία

εκατεγράφη. 

Και  να  ζητήσουμε  από  το  Δήμαρχο  Μουζακίου  και  Πρόεδρο

της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Θεσσαλίας,  τον  κύριο  Γιώργο

Κωτσό, να πάρει το λόγο.

Γ. ΚΩΤΣΟΣ:   Συνάδελφοι, καλησπέρα. 

Αν  ήθελε  κάποιος  να  συνοψίσει  όλα  αυτά  που  ανακοίνωσε  ο

Υπουργός  ενόψει  της  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  που  προωθείται,

με  δύο  λόγια  θα  μπορούσε  να  πει  ότι  οι  λέξεις  που  το  εκφράζουν

απόλυτα  είναι:  ώδινεν  όρος  και  έτεκεν  μυν.  Όλη  η  κουβέντα  της

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  εστιάστηκε  στο  εδώ  και  πάρα  πολύ

μεγάλο  χρονικό  διάστημα  ανακοινωμένο  θέμα  της  απλής

αναλογικής.  Ωσάν  να  επρόκειτο  για  το  μέγιστο  ζήτημα  που  αφορά

την ελληνική κοινωνία, που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  αν  μη  τι  άλλο,  η  8χρονη

βαθιά  κρίση  που  μαστίζει  τη  χώρα  μας  με  πολιτικά,  κοινωνικά,

οικονομικά  χαρακτηριστικά,  επιβάλλει  και  επιτάσσει  βαθιές,

ουσιαστικές  και  αποτελεσματικές  μεταρρυθμίσεις  στο  σύνολο  της

ελληνικής  κοινωνίας.  Επιτάσσει  μεταρρυθμίσεις  και  στο  πολιτικό

σύστημα της χώρας μας.  Και  δεν είναι  δυνατόν η Κεντρική Διοίκηση

του κράτους, που έχει  και την καίρια ευθύνη που οδηγήθηκε η χώρα

μας  σε  αυτό  το  σημείο,  να  επιχειρεί  να  μεταρρυθμίσει  τους  πάντες

εκτός από τον εαυτό του. Μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, η 8 η  σε

30  χρόνια,  μπορώ  να  σας  τις  απαριθμήσω,  μεταρρυθμίσεις

οικονομικές,  μεταρρυθμίσεις  στους  συνταξιούχους,  στους  πολίτες,

αλλά όχι μεταρρυθμίσεις στο κεντρικό κράτος. 
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Η  Διοικητική  Μεταρρύθμιση,  αγαπητές  και  αγαπητοί

συνάδελφοι,  δεν  αφορά  μόνο  την  Περιφερειακή  και  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Επιβάλλεται  να  αγγίξει  το  σύνολο  του  διοικητικού

συστήματος  της  χώρας  μας.  Επιβάλλεται  επιτέλους  αυτό  το

βραδυκίνητο,  το  εξαιρετικά  βαρύ,  υπερσυγκεντρωτικό  κράτος,  να

αποτελέσει  έναν  μηχανισμό  ευέλικτο  και  σύγχρονο.  Και  πώς  θα

συμβεί  αυτό,  όταν  ακόμη  και  τώρα,  όταν  έχει  αποτύχει  επί  της

ουσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια,  να εξακολουθεί  να αντιστέκεται

σθεναρά  και  να  συγκεντρώνει  ξανά  και  ξανά και  αρμοδιότητες  αλλά

και πόρους, στερώντας τους από τους αποκεντρωμένους θεσμούς; 

Βεβαίως,  από  εκεί  θα  έπρεπε  να  έχει  ξεκινήσει  η

μεταρρύθμιση,  εκεί  θα  περιμέναμε  να  ακούσουμε  και  τις  προτάσεις

και  να  αγγίξει  και  τη  Δευτεροβάθμια  και  την  Πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση.  Και  θεωρώ,  συνάδελφοι,  ότι  πέφτουμε  στην  παγίδα

του  Υπουργού,  να  συζητάμε  επί  μακρόν  για  τον  εκλογικό  νόμο  και

να  μην  αναφερόμαστε  στο  τι  σύγχρονο  μοντέλο  κράτους  θέλουμε

για  την  Ελλάδα.  Θέλουμε  ένα  κράτος  επιτελικό;  Ένα  κράτος

ευέλικτο;  Ένα  κράτος  πιο  μικρό  και  πιο  ουσιαστικό;  Θέλουμε

θεσμούς  της  Αυτοδιοίκησης  και  αποκεντρωμένους  θεσμούς,

ισχυρούς,  δομημένους  έτσι  που να  μπορούν να  ανταπεξέλθουν στα

διακυβεύματα των τοπικών κοινωνιών; 

Αν  είναι  έτσι,  τότε  θα  πρέπει  μέσα  στο  διάστημα  που

τουλάχιστον  ήταν  θετικό  αυτό,  ο  Υπουργός  ανακοίνωσε  ότι  θα

υπάρξει  από την κατάθεση του νομοσχεδίου,  μέχρι  την ψήφισή του,

να  πάμε  με  πολύ  συγκεκριμένες  προτάσεις.  Προτάσεις  που  θα

αφορούν  και  την  Κεντρική  Διοίκηση  του  κράτους,  αλλά  και  το  πώς

θα  διαστρωματώνεται  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σε  περιφερειακό  και

σε  τοπικό  επίπεδο.  Θα  πρέπει  και  στο  δικό  μας  επίπεδο  των

Περιφερειών  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  να  υπάρξει  σαφής

διαχωρισμός και των αρμοδιοτήτων και των πόρων.

Και  το  λέω  αυτό,  γιατί  εμείς  στην  Πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση

βιώνουμε  έντονα  το  ζήτημα  της  έλλειψης  πόρων.  Φανταστείτε,
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αγαπητοί  Περιφερειάρχες,  να  υλοποιούσατε  τις  δράσεις  και  το

πρόγραμμά  σας  χωρίς  να  έχετε  τη  δυνατότητα  να  διαχειρίζεστε  το

Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα.  Να  είχατε  μόνο  εθνικούς

πόρους.  Πόσο  πιο  δύσκολο  θα  ήταν  το  έργο  σας,  πόσο  πιο  φθηνή

θα ήταν η όλη αυτή διαχείριση, κάτι  που συμβαίνει  και  στο δικό μας

επίπεδο. 

Και  βέβαια,  Διοικητική  Μεταρρύθμιση  χωρίς  τον  σαφή

διαχωρισμό,  όπως  είπαμε,  αρμοδιοτήτων  αλλά  και  την  σαφή

εκτίμηση  των  πόρων  που  απαιτούνται  σε  κάθε  βαθμό,  δεν  μπορεί

να υπάρξει. 

Αναφορικά  τώρα  με  την  απλή  αναλογική.  Ανεξάρτητα  από  το

αν  συμφωνεί  κανείς  ή  διαφωνεί.  Προσωπικά  διαφωνώ.  Εκτιμώ  ότι

επί  της  ουσίας  δεν  θα  έχει  να  προσφέρει  τίποτα,  ούτε  στην

Αυτοδιοίκηση,  ούτε  και  στην  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  παρά  μόνο

θα  δημιουργήσει  μια  χαοτική  κατάσταση.  Βέβαια,  είδατε  ότι  ο

Υπουργός  προσπάθησε  να  δικαιολογήσει  όλη  αυτή  τη  διαδικασία,

επιχειρώντας  να  επιχειρηματολογήσει  ότι  θα  καλυφθούν  οι

αδυναμίες  της  απλής  αναλογικής  μέσα  από  τη  συναίνεση  και  τις

συνέργειες που επιβάλλεται  να αναπτυχθούν. 

Προσέξτε  ποιος  το  λέει  αυτό.  Μια  παράταξη  που  αξιοποίησε

την  κυρίαρχη  συνταγματικά  κατοχυρωμένη  επιταγή  για  συναίνεση,

που είναι  η  εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Την αξιοποίησε

προκειμένου  να  οδηγήσει  τη  χώρα  σε  εκλογές,  όταν  το  Σύνταγμα

επιτάσσει  συνεννόηση.  Νομίζω  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση

τουλάχιστον υποκρινόμαστε και στρουθοκαμηλίζουμε. 

Συνάδελφοι,  ο  Ελύτης  έχει  πει  ότι  θα  πρέπει  να  κάνουμε  το

άλμα  πιο  γρήγορα  από  τη  φθορά.  Και  νομίζω  ότι  είναι  ο  χρόνος  η

χώρα μας να κάνει  πραγματικά το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά.

Και  για να γίνει  αυτό το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά,  κυρίαρχα

πρέπει  να  δομήσουμε  ένα  σύγχρονο  και  αποτελεσματικό  σύστημα

διοίκησης  στη  χώρα  μας.  Ένα  σύστημα  διοίκησης  που  θα

διασφαλίζει  αποτελεσματικότητα,  ευελιξία  και  ταυτόχρονα  θα  είναι
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επ’  ωφελεία των τοπικών αλλά και  του συνόλου των κοινωνιών που

εκφράζει.  

Θα  μιλήσουμε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  μέσα  από  τις

συγκεκριμένες  διαδικασίες,  για  την  καταστατική  θέση  των  αιρετών;

Θα  μιλήσουμε  για  τα  οικονομικά  των  αιρετών;  Απαιτείται

συνταγματική  αναθεώρηση  για  να  είναι  αξιοπρεπής  η  αντιμισθία

των  αιρετών;  Πείτε  μου  ποιος  Δήμαρχος  νιώθει  όμορφα  και  άνετα

με τα 1.500 € το μήνα; Δεν είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται

η  Κεντρική  Διοίκηση  του  κράτους,  δια  αυτού  του  τρόπου,  τον  ρόλο

και  την  προσφορά των αυτοδιοικητικών;  Απαιτεί  αυτό  συνταγματική

μεταρρύθμιση;  Απαιτεί  συνταγματική  μεταρρύθμιση  να  αυξηθεί  από

το  3%  του  ΑΕΠ  περίπου  που  διαχειριζόμαστε  εμείς  σήμερα,  σε

πολύ  μεγαλύτερο  ποσοστό;  Απαιτεί  συνταγματική  μεταρρύθμιση  να

διασφαλιστούν  συγκεκριμένοι  πόροι,  μέσα  από  τη  μεταφορά  των

πόρων  αυτόματα  στην  Αυτοδιοίκηση,  με  τον  προσδιορισμό

συγκεκριμένων  φόρων  από  το  κεντρικό  κράτος  προς  την

Αυτοδιοίκηση; 

Γιατί  δεν  τα  συζητάμε;  Γιατί  δεν  τα  ανοίγουμε;  Δεν  θα  ήταν

αυτά  ουσιαστικές  διαδικασίες  μέσα  από  τις  οποίες  προωθείται  επί

της  ουσίας  η  ευελιξία  και  η  αποτελεσματικότητα;  Ζητήματα  που

έχουν  να  κάνουν  με  την  επικάλυψη  αρμοδιοτήτων,  είτε  σε  επίπεδο

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  Περιφέρειας,  είτε  σε  επίπεδο

Περιφέρειας  και  κεντρικού  κράτους.  Θα  θυμάστε  ασφαλώς  τι  είχε

γίνει  στο  επίπεδο  της  Μάνδρας,  με  την  πολιτική  προστασία.  Είναι

τόσο  δύσκολο  αυτό  να  το  διαχωρίσουμε  και  να  το  διασφαλίσουμε;

Ζητήματα  διαχείρισης  υδατικών  πόρων.  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος

στην  Περιφέρεια,  Διεύθυνση…  Διαχείριση  Υδατικών  Πόρων  στην

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση.  Ταλαιπωρία  για  τους  πολίτες,

χρονοβόρες διαδικασίες, ανυπαρξία ευελιξίας. 

Και  εν  πάση  περιπτώσει,  εμείς  σε  αυτό  το  διάστημα  που

μεσολαβεί  μέχρι  την  ψήφιση  του  νομοσχεδίου,  θα  πρέπει  να

απαιτήσουμε  και  να  διευκρινίσουμε  τι  επιτέλους  είναι  οι  τοπικές
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υποθέσεις.  Είναι  τοπική  υπόθεση  η  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  ας

πούμε;  Και  εδώ  βλέπετε  μια  διάθεση  από  το  κράτος,  ακόμη  και

αποκεντρωμένες  αρμοδιότητες,  όπως  είναι  τα  προνήπια,  να  τις

πάρει  σε  κεντρικές  δομές.  Είναι  τοπική  υπόθεση  η  Πρωτοβάθμια

Υγεία,  που  αναφέρθηκε  πιο  πριν;  Είναι  τοπική  υπόθεση  η

διαχείριση  και  η  διοίκηση  ενός  μηχανισμού  του  κράτους,  που

λειτουργεί  εντελώς  απαράδεκτα  απέναντι  σε  όποια  διαδικασία

προωθούμε  και  λέγεται  Δασαρχείο;  Είναι  τοπική  υπόθεση  ζητήματα

που  έχουν  να  κάνουν  αυστηρά  με  τις  τοπικές  μας  κοινωνίες  και

πρέπει,  για  το  οτιδήποτε  έχει  να  κάνει  με  αυτές  τις  υποθέσεις,  ο

πολίτης  θα  πρέπει  να  απευθύνεται  σε  πολύ  μακρύτερα  κέντρα

αποφάσεων  από  το  κοντινότερο  που  είναι  ο  Δήμος  ή  η  Περιφέρεια

εν πάση περιπτώσει; 

Νομίζω  ότι  αυτά  τα  ζητήματα  θα  πρέπει  να  βάλουμε  μετ’

επιτάσεως στο διάλογο, που ελπίζω να τον εννοεί  ο Υπουργός,  από

το  διάστημα  που  θα  δώσει  το  νομοσχέδιο  στη  δημοσιότητα,  μέχρι

την περίοδο που θα πάει για ψήφιση στη Βουλή. Και εκεί  είναι  και η

δική  μας  η  ευθύνη,  ούτως  ώστε  να  κατέλθουμε  με  πολύ

συγκεκριμένες,  τεκμηριωμένες  προτάσεις,  τις  οποίες  θα  έχουμε

επεξεργαστεί  και  εμείς  πιο  πριν.  Γιατί,  ξέρετε,  κατά  καιρούς

υπήρχαν  διάφορα  αφηγήματα,  που  δεν  ξέρω  αν  τα  πιστεύαμε  και

τόσο  πολύ.  Μιλούσαμε  ας  πούμε  ή  μιλάμε  για  φορολογική

αποκέντρωση.  Τη  θέλουμε;  Θέλουμε  να  δοθεί  στους  Δήμους  ή  στις

Περιφέρειες  η  δυνατότητα  επιβολής  τοπικών  φόρων;  Και  αν  τη

θέλουμε,  με  ποιο  μηχανισμό;  Με  ποιο  προσωπικό;  Με  ποια

διαδικασία  θα  τα  επιλύσουμε  αυτά;  Απαιτείται  συνταγματική

αναθεώρηση,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  προκειμένου  επιτέλους  να

στελεχωθούν οι  Δήμοι  με το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό,  το οποίο

θα  κάνει  τους  Δημάρχους  αξιοπρεπείς,  αλλά  και  τη  λειτουργία  της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεσματική; 

Εκτιμώ  ότι  υπάρχουν  μια  σειρά  από  ζητήματα,  που

πιθανότατα  το  πρόσχημα  της  συνταγματικής  αναθεώρησης  να  δίνει
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δικαιολογία  στον  Υπουργό,  αλλά  δεν  αποτελεί  ουσιαστικό

πρόβλημα  στο  να  προωθήσουμε  λύσεις  που  θα  κάνουν  το  κράτος

μας, την Αυτοδιοίκηση, αποτελεσματικές και ουσιαστικές.  

Ξέρετε,  θα  τελειώσω  λέγοντας  το  εξής.  Ένας  Γερμανός

φιλόσοφος  είχε  πει  πως,  όπου  υπάρχει  κίνδυνος,  υπάρχει  και

ευκαιρία  διάσωσης.  Ε,  η  Ελλάδα  είναι  σε  κίνδυνο.  Κίνδυνο

οικονομικό,  κίνδυνο  κοινωνικό,  κίνδυνο  και  εθνικό.  Η  ευκαιρία  της

διάσωσης  είναι  να  προσαρμοστούμε  στα  νέα  δεδομένα  και  ως

χώρα, και ως λαός, και  ως πολιτικό σύστημα.  Και  νομίζω ότι  αυτή η

διαδικασία  της  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης,  αν  την  εννοούμε  όλοι

σοβαρά  και  ουσιαστικά,  είναι  μια  ευκαιρία  να  διασώσουμε  την

Ελλάδα μας. 

Ευχαριστώ πολύ.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Παρακαλώ  τη,  κυρία  Δωροθέα  Κολυνδρίνη,

Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δ. ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ:   Καλησπέρα σας. 

Oι  αιρετές  Περιφέρειες  μπορεί  να  έχουν  αυτοτελή  λειτουργία,

όμως  αυτή  ήταν  πάντα  «εγκλωβισμένη»  στο  πλαίσιο  της

αποκεντρωμένης  διοίκησης,  γι '  αυτό  άλλωστε  και  μια  από  τις

δημοφιλέστερες  λέξεις  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  είναι  η  λέξη

«γνωμοδοτώ».  Ακόμα  και  η  διοίκηση  των  τοπικών  υποθέσεων  έχει

πολλούς  αστερίσκους,  σκοντάφτοντας  σε  πλήθος  γραφειοκρατικών

και οργανωτικών εμποδίων.

Άρα  ορθώς  βασικός  άξονας  της  ΕΝΠΕ  είναι  :   «Επανασχεδιασμός

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Β’  Βαθμού.  Μετάβαση  από  την

Περιφερειακή  και  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  στην  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση».

H Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  η  κρατική  αποκέντρωση

συγκροτούν  ένα  εξαιρετικά  πολύπλοκο  και  ευαίσθητο  σύστημα

σχέσεων  που  χαρακτηρίζεται  από  λεπτές  ισορροπίες,  αφού  είναι

υποχρεωμένο  να  εναρμονίζει  αντίρροπες  δυνάμεις.  Η  εικόνα  που

διαθέτουμε σήμερα, μετά από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις των
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τελευταίων  χρόνων,  χαρακτηρίζεται  από  ρευστότητα  που  συχνά

προκαλεί  σύγχυση αλλά και  συγκρουόμενες  αποφάσεις  όπου ισχύει

τελικά η απόφαση του «ισχυρού».  

Επικαλύψεις  αρμοδιοτήτων,  αλληλοκαλυπτόμενες

αρμοδιότητες  αλλά  και  πινγκ  πονγκ  άλλων  αρμοδιοτήτων,    με

ασαφείς νομικές διατάξεις.  Έλεγχος του ελέγχου για να περνάει  έτσι

χρόνος  τέτοιος  που,  όταν  ολοκληρώνονται  οι  γραφειοκρατικές

διαδικασίες  να   έχουν  αλλάξει  οι  Νόμοι   η  να   έχουν  μεταφερθεί  οι

αρμοδιότητες  σε  άλλες  υπηρεσίες  ή  κάποιες  καίριες  να  έχουν  γίνει

φάντασμα  η  να  συνταξιοδοτήθηκε  ο  υπάλληλος  και  ο  διάδοχος  δε

ξέρει  εν τέλει  να έχει  χαθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο.

Υπάλληλοι…  ελάχιστοι  ως  κλωνοποιημένοι  για  να  παίζουν  το

ρόλο  του  κλειδιού  πασπαρτού,  γραφειοκρατία,  αποκεντρωμένη,

ελεγκτικό,  2  και  3  φορές  έγκριση  ξανά  και  ξανά  και  πίσω  στο

ελεγκτικό  και  ξεχνάμε  από  πού  ξεκινήσαμε,  και  συν  όλα  αυτά  μας

φορτώνει  και  κανένα  υπουργείο  και  καμιά  δικιά  του  αρμοδιότητα

άμα  έχει  πολιτικό  κόστος.  Διαφορετικά  βγαίνει  μπροστά  σε

αρμοδιότητες  που  έχεις  αναλωθεί  για  να  τις  πουλήσει  και  ξαφνικά

αισθάνεσαι,  αν  δε  διακατέχεσαι  από  βεντετισμούς  και  ξύλινο

πολιτικό  λόγο  και  αν  έχεις  αποφασίσει  να  πολιτεύεσαι  με  ενάργεια

και  να  προχωρείς  μεταξύ  των  πολιτών  χωρίς  να  είσαι

ακριβοθώρητος, σα το παιδί  για τα δύσκολα και επίπονα θελήματα ,

ενώ  στρώνεις  το  δρόμο  για  τις  πολιτικές  φιέστες  της  εκάστοτε

κυβέρνησης.  Και  ενώ  ζητάμε  σε  όλους  τους  τόνους  τόσο  καιρό  να

αλλάξει  το  θεσμικό πλαίσιο έτσι  που να  αποκτήσουν οι  Περιφέρειες

κανονιστικό  χαρακτήρα  και  να  βοηθηθούν  στην  πράξη  ώστε  να

ολοκληρώνουν  πιο  εύκολα  το  αγαστό  τους  έργο,  καθώς  προς  αυτή

την  κατεύθυνση  η  εκάστοτε  εχέφρων  κυβέρνηση  θα  μπορούσε  να

βρει  και  δεκανίκια,   αντί  λοιπόν  να  πρυτανεύσει  η  λογική…  μας

σερβίρεται η απλή αναλογική.

Η υποστήριξη της απλής αναλογικής φοβάμαι ότι είναι κομμάτι

ενός  λαϊκιστικού  επιχειρήματος  το  οποίο  εσφαλμένως  υποστηρίζει
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ότι  ο  αριθμός  των  ψήφων  οφείλει  να  αναλογεί  σε  μερίδιο  της

εξουσίας.  Όμως  οι  εκλογές  ποτέ  δεν  οδηγούν  σε  αναλογική

μοιρασιά της εξουσίας. Όλη αυτή η συζήτηση μας απομακρύνει  από

τη  δικαιοσύνη  που  έχει  πράγματι  σημασία,  δηλαδή  τη  δίκαιη

διακυβέρνηση της χώρας. 

Στο  εκλογικό  σύστημα  κάνουμε  τη  ρεαλιστική  παραδοχή  ότι

κάποιοι θα κυβερνούν και οι υπόλοιποι θα ελέγχουν. Το σχήμα αυτό

δεν οδηγεί στην ολιγαρχία διότι αυτοί  που κυβερνούν υπόκεινται σε

πολλαπλούς  ελέγχους  από  τις  ανεξάρτητες  αρχές,  ελεγκτικούς

μηχανισμούς  ,    τη  δικαιοσύνη  και  τον  Τύπο  ενώ  τελικά  κρίνονται

στη  δημόσια  δοκιμασία  των  εκλογών.  Η  άποψη  αυτή  για  τη

δημοκρατία  ήταν,  πιστεύω,  και  η  άποψη  που  συμμερίζονταν  οι

σημαντικότεροι  έλληνες  συνταγματολόγοι,  ο  Αλέξανδρος  Σβώλος

και  ο  Αριστόβουλος  Μάνεσης  (και  στο  βιβλίο

μου Συνταγματισμός και  Πολιτικές  Αξίες,  Σάκκουλας,  1999,

προτείνω  μια  ανάλυση  της  αξίας  του  κράτους  δικαίου  που

υποστηρίζει το επιχείρημα αυτό).  

Σε  πρόσφατες  δηλώσεις  του  ο  Υπουργός  Εσωτερικών

ανακοίνωσε,  ότι  πρόθεση  της  κυβέρνησης  είναι  οι

δημοτικοί/περιφερειακοί  σύμβουλοι  να  εκλέγονται  με  απλή

αναλογική  από  τον  Α  γύρο  των  εκλογών,  ενώ  στο  Β  γύρο  θα

προκρίνονται  οι  επικεφαλής  των  δύο  παρατάξεων,  που

συγκέντρωσαν  την  πλειοψηφία,  εφόσον  κανείς  από  τους  δύο  δε

συγκέντρωσε  το  50%+1  των  ψήφων.  Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  σε  μια

τέτοια  περίπτωση  οι  αντιδήμαρχοι/αντιπεριφερειάρχες  θα  μπορούν

να προέρχονται από οποιαδήποτε παράταξη.

Ποια  είναι  τα  προβλήματα  που  θα  επιφέρει;  Εν  ολίγοις  και

συνοπτικά  πρώτο  είναι  η  ακυβερνησία.  Με  δεδομένο,  ότι  η

πλειοψηφούσα  τοπική  αρχή  ενδεχομένως  να  μην  έχει  την

πλειοψηφία  στα  δημοτικά/περιφερειακά  συμβούλια  δύσκολα  θα

παράγει  έργο.  Πως  θα  διοικήσει  την  Περιφέρεια   πχ  ο  εκάστοτε

εκλεγμένος  Περιφερειάρχης  όταν  δεν  θα  έχει  την  πλειοψηφία  στα
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συμβούλια  να  περάσει  τις  αποφάσεις  του.  Γιατί  πολιτική  βούληση

μπορεί  να  υπάρχει,  αλλά πώς θα αποτυπωθεί  στην πράξη,  όταν θα

ισχύει  η  απλή  αναλογική;  Πώς  θα  συνεννοηθεί  με  τους

αντιπεριφερειάρχες   του  ο  εκάστοτε  Περιφερειάρχης  ,  όταν  αυτοί

πιθανόν  να  προέρχονται  από  άλλες  παρατάξεις  και  έχουν

τοποθετηθεί  για  να  έχει  εξασφαλισμένη  την  ψήφο  τους  αλλά   θα

εξυπηρετούν τα δικά τους μικροκομματικά συμφέροντα;

Αντίθετα  θα  δούμε  δυστυχώς να  παρουσιάζονται  στις  τοπικές

κοινωνίες  κάποιοι  «επιτήδειοι»,  που  θα  κατέρχονται  αντάρτες  στις

εκλογές,  θα υφαρπάζουν πρανάγγέλοντας  τάχα το  «νέο»,  την ψήφο

των συμπολιτών τους και  κατόπιν θα μπορούν να  κάνουν κουμάντο

εκβιάζοντας  και  παζαρεύοντας  θέσεις  έχοντας  εκλεγεί-άκουσον

άκουσον-  με  ψήφους  λίγων  εκατοντάδων  συμπολιτών  τους!!!  Αυτή

δυστυχώς  είναι  μια  ζοφερή  προοπτική  που  ενδεχομένως  και

δυστυχώς βιώσουμε σε αυτές τις εκλογές.

Με  αυτά  και  με  τα  άλλα  με  την  απλή  αναλογική  μάλλον  θα

επέλθει  ακυβερνησία  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  παρά  σταθερές  και

αξιόπιστες  αυτοδιοικητικές  αρχές.  Και  ναι  μεν  στα  κοινοβουλευτικά

συστήματα  όταν  οι  συνασπισμοί  διαλύονται  η  λύση  είναι  προσφυγή

στις  κάλπες,  αλλά  στην  περίπτωση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  τα

πράγματα  διαφέρουν!  Στην  δημοκρατία  βέβαια  δεν  υπάρχουν

αδιέξοδα,  αλλά  από  την  άλλη  ως  γνωστό  «συν  Αθηνά  και  χείρα

κίνει».  Δηλαδή  πρέπει  και  εμείς  να  βάλουμε  το  χεράκι  μας  για  να

μην  οδηγηθούμε  σε  αδιέξοδα  και  όχι  να  βγάλουμε  τα  ματάκια  μας

μόνοι  μας… Δεν  χρειάζεται  απλή  αναλογική.  Απλή  λογική

χρειάζεται”.

Η  απλή  αναλογική  αποτελούσε  προεκλογική  σημαία  του

ΣΥΡΙΖΑ,  ο  οποίος  «έσκουζε» για  το  αισχρό μπόνους των 50 εδρών

στο πρώτο κόμμα μέχρι φυσικά να γίνει  ο ίδιος το πρώτο κόμμα.

Η  λύση  είναι  μια  και   βρίσκεται  στη  μεταφορά  αποφασιστικών

αρμοδιοτήτων και  ρόλων στις  Περιφερειακές  Ενότητες,  διατηρώντας

ασφαλώς  ο  Περιφερειάρχης  τον  κεντρικό,  διακριτό,  ουσιαστικό  και
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σε  κάθε  περίπτωση  ηγετικό  του  ρόλο,  με  ανάλογη  αντιστοίχιση  και

στα δεδομένα των Δήμων!

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε. 

Ο  κύριος  Ιωακειμίδης,  Δήμαρχος  Νίκαιας  –  Αγίου  Ιωάννη

Ρέντη, επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Όταν  έγινα  Δήμαρχος  και  όλα  τα  χρόνια  που

είμαι  εκεί,  προσπαθώ να  μην  κάνω  αυτό  που  λέει  ο  Σαββόπουλος,

«οδηγήσαν  μια  γενιά  στα  πιο  βαθιά  χασμουρητά».  Και  είναι  κάτι

πάρα  πολύ  επικίνδυνο  για  όλους  μας,  όσους  ασκούμε  διοίκηση.

Είτε στην κεντρική εξουσία, είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχει  λοιπόν  τεράστια  σημασία,  αν  θέλουμε  να  έχουμε  τον

κόσμο  μαζί  μας,  όχι  κατ’  ανάγκη  να  μας  ψηφίζει,  να  συμμετέχει.

Διότι  το  μεγάλο  πρόβλημα είναι  η  συμμετοχή  σήμερα.  Αυτό  χάνεται

σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  αυτό  έχει  χαθεί  και  σε  εμάς,  το  πρόβλημα

με  τη  νεολαία  που  δεν  ακούει  κανέναν  είναι  επίσης  ένα  τεράστιο

πρόβλημα,  το  ότι  οι  ψηφοφόροι,  ακόμα  και  στις  δημοσκοπήσεις,

όσοι  δέχονται  να  ψηφίσουν,  είναι  το  50%,  ίσως  και  πιο  κάτω  από

αυτό και αυτό σημαίνει  μια τεράστια απαξίωση για όλους μας. Είναι,

κατά την άποψή μου, ο πρώτος κίνδυνος που έχουμε. 

Και  όμως  αυτόν  δεν  τον  συνειδητοποιούμε,  περπατάει  ο

καθένας  με  τον  τρόπο  που  θέλει  και  δεν  αντιλαμβανόμαστε  αν

οδηγούμε μια γενιά  στα πιο βαθιά χασμουρητά και  οι  προηγούμενοι

από  εμάς  και  εμείς,  γιατί  για  εμάς  έχει  σημασία  να  λέμε,  τώρα  τι

έκαναν  οι  άλλη  καμία  σημασία  δεν  έχει,  νομίζω  λοιπόν  ότι  οι

πράξεις έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και σημασία. 

Εμείς ήρθαμε εδώ για δύο Συνέδρια. Το χθεσινό της ΚΕΔΕ και

το σημερινό της ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ. Για το χθεσινό, μίλησα, δεν θα μπω

παραπέρα,  θεωρώ  ότι  ήταν  πάρα  πολύ  λάθος  η  διεξαγωγή  του,

αποδείχθηκε  ότι  από  το  μεσημέρι  και  μετά  ούτε  το  l ive streaming

λειτούργησε και πενήντα άνθρωποι έμειναν εδώ. 

Φοβάμαι  ότι  και  το  σημερινό  έτσι  εξελίσσεται.  Μετά  το

διάλειμμα  το  μεσημεριανό,  οι  Σύνεδροι  θεωρούν  ότι  αφού  φάνε,
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μπορούν  να  πάνε  σπίτια  τους  ή  στα  ξενοδοχεία  τους  να

ξεκουραστούν  και  μένουμε  από  εδώ  κάποιοι  άρρωστοι  –  άρρωστοι

με  την  καλή  έννοια  –  της  Αυτοδιοίκησης,  κάποιοι  συνεπείς

άνθρωποι  που  σε  αυτούς  οφείλω  μια  συγγνώμη  και  χθες  και

σήμερα,  που  έρχονται  από  την  επαρχία  γιατί  πιστεύουν  ότι  πρέπει

να  είναι  παρόντες  στα  Συνέδριά  μας,  ξοδεύονται,  προσπαθούν,

τρώνε  τις  μέρες  τους  και  μπράβο  τους,  αλίμονο,  δεν  απαξιώνω  τη

δική  τους  συμμετοχή,  το  λάθος  απαξιώνω των Συνεδρίων,  όπως το

σημερινό και το αυριανό είναι ένα Συνέδριο που όφειλε να γίνει.  

Γίνεται  στον  κατάλληλο  χρόνο;  Όχι,  κατά  την  άποψή  μου.

Γίνεται  σε  ένα  χρόνο  τελείως  λάθος,  διότι  μιλάμε  πια  στη  στιγμή

που  περιμένουμε  έναν  καινούργιο  νόμο.  Άρα  λοιπόν,  τα  μυαλά

όλων  είναι  εκεί.  Άκουσα  την  προηγούμενη  κυρία  και  πολλούς

άλλους,  να  λέει  την  άποψή  της  για  την  απλή  αναλογική.  Αυτό

κληθήκαμε  να  κουβεντιάσουμε  σήμερα;  Προφανώς  όχι.  Δεν  είναι

αυτό  το  αντικείμενό  μας.  Το  αντικείμενό  μας  είναι  να  βρούμε  το

κοινό  κομμάτι  ΚΕΔΕ  –  ΕΝΠΕ.  Να  ανιχνεύσουμε  αν  μπορούμε  να

συμφωνήσουμε.  Γιατί  το  να  λέμε  ότι  ο  αριθμός  των  ψήφων  δεν

οφείλει  να  αναλογεί  σε  μερίδιο  εξουσίας,  γιατί  το  άκουσα  και  αυτό,

εμένα  μου  μοιάζει  καινοφανές  και  απίστευτο.  Προφανώς  ο  αριθμός

των  ψήφων  οφείλει  να  αναλογεί  και  σε  μερίδιο  εξουσίας,  αλλά  δεν

είναι  το ζητούμενο το σημερινό. 

Το  ζητούμενο  το  σημερινό  αυτού  του  Συνεδρίου,  κατά  την

άποψή  μου  είναι  το  εξής.  Μπορούμε  να  συμφωνήσουμε

Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  Αυτοδιοίκηση,  με  πώς  θα

μοιράσουμε  αυτά  που  ήδη  έχουμε  και  το  πώς  θα  μπορέσουμε  να

πάρουμε  και  άλλα  από  το  κράτος;  Δεν  είναι  εύκολο.  Διότι  είναι

προφανές  ότι  η  Πρωτοβάθμια  ζητάει  μέρος  αυτών  που  έχει  η

Δευτεροβάθμια.  Η  Δευτεροβάθμια  είναι  διατεθειμένη  να  δώσει;

Κανείς  δεν  είναι  διατεθειμένος  να  δώσει,  καταρχήν.  Προσπαθεί  να

τα κρατάει όλα για τον εαυτό του.
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Η  Πολιτεία,  γιατί  αυτή  κάνει  τη  μοιρασιά,  είναι  ένα  άλλο

ζητούμενο.  Αν  μπορέσουμε  λοιπόν  να  συμφωνήσουμε  μεταξύ  μας,

θα  μπορέσουμε  και  από  κοινού  να  πιέσουμε  την  Πολιτεία  να  μας

δώσει  αυτό  που  συμφωνήσαμε  από  κοινού.  Αν  όχι,  όποιος  πιέσει

πιο  δυνατά,  κερδίζει.  Δεν  σημαίνει  λοιπόν  ότι  κατ’  ανάγκη  αυτό  το

Συνέδριο  μπορεί  να  βγάλει  εκεί  που  θέλουμε  εμείς,  διότι  οι

διαφορές μας μπορούν να εμφανιστούν ισχυρότερες. 

Έχουμε  ένα  κοινό  πόρισμα.  Σημαντικό  πράγμα  το  κοινό

πόρισμα.  Κατά  την  άποψή  μου  είναι  βάση  συζήτησης.  Δεν  θα  το

ψηφίσουμε  ως  παράταξη,  παρά  μόνο  ως  βάση  συζήτησης.

Συζήτησης  που  οφείλει  να  αρχίσει.  Που  όφειλε  να  έχει  αρχίσει  εδώ

και  πάρα  πολύ  καιρό.  Γιατί  σήμερα  είναι  κακή  στιγμή  να  την

κάνουμε  αυτή  την  κουβέντα.  Σήμερα  ο  άλλος  λέει:  ο  εκλογικός

νόμος  είναι  αυτό  που  έχω  στο  μυαλό  μου.  Τίποτα  άλλο  δεν  με

νοιάζει.  Εγώ  σε  ένα  χρόνο  έχω  εκλογές,  αυτό  με  καίει.  Τώρα  τα

υπόλοιπα που λέτε εσείς,  αν εγώ δεν είμαι  Δήμαρχος ή αν δεν είμαι

Περιφερειάρχης,  τι  με  νοιάζει  εμένα;  Δυστυχώς  αυτό  είναι  στο

μυαλό των περισσότερων από εμάς. Άρα είναι  λάθος στιγμή.

Εγώ  λέω  το  εξής  όμως.  Πέρα  και  έξω  από  ότι  θα  βγάλουμε

αύριο  ως  κοινό  συμπέρασμα  του  κοινού  μας  Συνεδρίου.  Οφείλουμε

να  τη  συνεχίσουμε  τη  συζήτηση;  Λέω  βεβαίως.  Αυτή  η  συζήτηση

ξεκίνησε  και  πρέπει  να  συνεχιστεί.  Και  αν  συνεχιστεί  ακόμα  και  με

ένα  νόμο  που  θα  υπάρχει  και  θα  μας  πηγαίνει  ή  δεν  θα  μας

πηγαίνει  στις εκλογές, θα το δούμε, εμείς οφείλουμε τη συζήτηση να

τη  συνεχίσουμε.  Οφείλουμε  τη  συζήτηση  να  τη  διευρύνουμε,  δεν

τελειώνει  εδώ.  Και  ας  την  αφήσουμε  παρακαταθήκη  για  τους

επόμενους μετά από εμάς ή για την επόμενη κυβέρνηση ή δεν ξέρω

για ποιον. Η συζήτηση οφείλει να συνεχιστεί,  να μην κλείσει.  

Και  εγώ  δεν  κατάλαβα  γιατί  βιαστήκαμε  να  το  κάνουμε  αυτό.

Δηλαδή  αν  ο  Σκουρλέτης  ήθελε  να  πάρει  την  κοινή  μας  πρόταση,

του  τη  δίναμε,  ας  ενσωμάτωνε  ότι  ήθελε  από  αυτό.  Αν  δεν  ήθελε

πάλι,  δική  του  υπόθεση.  Εμείς  αυτά  που  έχουμε  να  πούμε  και  την
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προσπάθειά  μας  να  συνεννοηθούμε,  οφείλουμε  να  την  κάνουμε.

Αλλά αυτό δεν έγινε  εδώ.  Διότι  εμείς  το κείμενο ως ΚΕΔΕ το είδαμε

το  βράδυ  της  Δευτέρας,  άρα  λοιπόν  ποια  συζήτηση  να  γίνει;  Το

κείμενο δεν είναι  υπόθεση να το συζητήσει το Διοικητικό. Που εχθές

στο  Διοικητικό,  φυσικά  και  δεν  κουβεντιάσαμε  κείμενο.  Δεν  ξέρω

πώς  λειτουργεί  η  ΕΝΠΕ,  δεν  θα  μιλήσω  αν  το  είχε  νωρίτερα,

φαντάζομαι  ότι  δεν  μπορεί  να  το  είχε  νωρίτερα  από  εμάς  ή  να

πρόλαβε  να  τα  κάνει  όλα  αυτά.  Και  έχει  σημασία  αυτό  να  το

κάνουμε. 

Και  αυτό  να  το  κάνουμε,  σημαίνει  με  άνεση  χρόνου  και  έξω

από  την  εκλογική  διαδικασία  και  το  νόμο  και  όλα  τα  υπόλοιπα  και

την πίεση αυτή,  να κάνουμε αυτή την κουβέντα.  Και  να την κάνουμε

σε  έναν  ουδέτερο  χρόνο,  έχοντας  δουλέψει  στα  περιφερειακά  μας

Όργανα,  έχοντας  δουλέψει  στα  Δημοτικά  ή  στα  Περιφερειακά  μας

Συμβούλια,  καταθέτοντας  προτάσεις,  έχοντας  στο  νου  μας  μια

συνταγματική  αναθεώρηση  που  οφείλει  να  γίνει  στο  κομμάτι  που

μας  αφορά,  εγώ  δεν  θα  μιλήσω  στα  υπόλοιπα  κομμάτια,  ας

τοποθετηθεί  ο  καθένας  όπως  θέλει.  Στο  κομμάτι  που  μας  αφορά,

νομίζουμε  ότι  πρέπει  να  γίνει.  Αυτά  λοιπόν  ας  τα  ετοιμάσουμε.  Και

αν  τα  ετοιμάσουμε  σε  χρόνο  ουδέτερο,  είναι  πολύ  καλύτερα  για

όλους μας. 

Αυτή  είναι  η  δική  μας  πρόταση  και  αυτό  θα  θέλαμε  να  γίνει.

Να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, να μην την ξεχάσουμε εδώ. 

Ευχαριστώ, να είστε καλά. 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Το λόγο έχει  ο κύριος Καχριμάνης. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και να ετοιμάζεται η κυρία Παντελάκη.

Α.  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ:   Κύριοι  συνάδελφοι,  είχα  την  τύχη  στην  πορεία

στην  Αυτοδιοίκηση  να  έχω  κάνει  Δήμαρχος  Μετσόβου,  Νομάρχης

Ιωαννίνων  και  Περιφερειάρχης  Ηπείρου.  Έχουμε  δει  στην  πράξη τα

πράγματα  και  όχι  στη  θεωρία.  Είναι  μεγάλο  πράγμα  αυτό  να  τα

αντιμετωπίζεις  από  κοντά  τα  πράγματα  και  όχι  θεωρητικά.  Και  για

αυτό έχω ταχθεί κατά της απλής αναλογικής. 
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Θα  σας  θυμίσω  ότι  όταν  έγινε  ο  Καποδίστριας,  την  πρώτη

φορά οι  εκλογές έγιναν ανοιχτές.  Και  άρχισε η συναλλαγή.  Βλέπαμε

τη  δεύτερη  Κυριακή,  έβγαινε  Δήμαρχος  αυτός  που  έκανε

Αντιδήμαρχο  από  άλλη  παράταξη  που  ήταν  απέναντί  του.  Και

βλέπαμε  αποτελέσματα,  από  το  23%  και  από  το  22%  να  πιάνει  το

51%.  Τότε  αναγκάστηκε  το  κράτος,  για  λόγους  αξιοπρέπειας,  να

κόψει  τη  συναλλαγή  και  απαγόρευσε  να  συμμετέχουν  ως

Αντιδήμαρχοι  ή  Πρόεδροι  Δημοτικών  Συμβουλίων,  από  αυτούς  που

ήταν στη μειοψηφία του Δήμου.  Καταλαβαίνετε  ότι  ο  Υπουργός εδώ

σήμερα  ήρθε  επίσημα  να  μας  πει  ότι  διαλύουμε  την  Αυτοδιοίκηση

και  από  εδώ  και  πέρα  θα  είναι  σύνθημά  μας  η  συναλλαγή,  για  να

σωθούμε πολιτικά.

Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  Περιφερειάρχη,  τον  κύριο

Καχριμάνη.

Και  παρακαλώ  την  κυρία  Παντελάκη,  εκπροσωπώντας  την

παράταξη του ΚΚΕ της ΚΕΔΕ, να έρθει στο βήμα. 

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Κυρίες  και  κύριοι,  βέβαια ακούσατε  ότι  χθες  εμείς

κάναμε  ήδη  τη  Γενική  Συνέλευση  της  ΚΕΔΕ,  αναλύσαμε  ορισμένα

ζητήματα… Θα ήθελα να σας κάνω μια ρητορική ας πούμε ερώτηση,

έτσι  νοερά.  Σκεφτείτε  να  μην  είχαμε  το  θέμα  της  απλής  αναλογικής

ως  θέμα  συζήτησης.  Ποια  θα  ήταν  η  αντιπαράθεση;  Σκεφτείτε.  Θα

υπήρχε αντιπαράθεση; Λογικά όχι. 

Εξηγούμαστε.  Γιατί  ακριβώς  και  το  κείμενο  που  κατατέθηκε

σήμερα,  απορώ  και  με  τις  ενστάσεις  που  υπάρχουν,  αλλά  είπαμε,

ακριβώς  εξυπηρετούν  το  ότι  πρέπει  να  βγει  μια  αντίθεση.  Το

κείμενο  λοιπόν  αυτό  που  έχουμε  στα  χέρια  μας,  της  ΚΕΔΕ  και  με

την  ΕΝΠΕ,  βασίζεται  –  δεν  ξέρω  αν  έχετε  κάνει  εσείς  μελέτη  στην

ΕΝΠΕ –  στο  κείμενο,  στη  μελέτη,  στην  επεξεργασία  που  έχει  κάνει

το  Ινστιτούτο  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κατόπιν  εντολής  της  ΚΕΔΕ.

Σωστά; Ορισμένα ζητήματα είναι και αυτούσια. 
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Αυτός  ο  άξονας  του  κειμένου,  βρίσκεται  ακριβώς  και  στα

συμπεράσματα  που  έβγαλε  η  Επιτροπή  του  Υπουργείου  που

μαζεύτηκε  και  δημοσιοποίησε  το  πόρισμα,  για  να  το  δώσει  μετά

στον  Υπουργό  να  ετοιμάσει  αυτό  το  περιβόητο  νομοσχέδιο  για  τη

μεταρρύθμιση. 

Θέλουμε να πούμε λοιπόν,  επειδή εδώ ταυτίζονται  και  λεκτικά

ορισμένα  ζητήματα,  μια  λέξη  μόνο  άλλαξε  τώρα,  φορολογική

εξουσία,  προστέθηκε  και  φορολογική  ελευθερία.  Θέλω  να  πω

λοιπόν  ότι  διαφορετικές  Επιτροπές,  διαφορετικά  επιτελεία,

καταλήγουν  στο  ίδιο  περιεχόμενο  και  στην  κατεύθυνση.  Γιατί

ακριβώς θέλουν να φτιάξουν ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι με βάση

τις  μνημονιακές  υποχρεώσεις  της  χώρας,  που  η  κυβέρνηση  έχει

δεχτεί,  προαπαιτούμενο.  Τι  ζητούν  αυτή  τη  στιγμή  στο  πλαίσιο  και

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης;  Ότι  η  Ελλάδα  πρέπει  να  αποκτήσει  μια

Δημόσια  Διοίκηση  σε  όλα  τα  επίπεδά  της,  η  οποία  Δημόσια

Διοίκηση  θα  είναι  ένα  μικρό  επιτελικό  Όργανο  ας  πούμε  το  αστικό

κράτος  αυτό,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  της

αγοράς.  Την  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  της  οικονομίας  και

την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτά είναι.  Ένα και ένα κάνουν δύο. 

Ακριβώς  αυτές  οι  εκφράσεις,  μα  οι  ίδιες  οι  εκφράσεις,  είναι

μέσα  στο  κείμενο.  Κάθε  Περιφέρεια,  λέει  εδώ,  αναλαμβάνει  να

προωθήσει  την καινοτομία και  την επιχειρηματικότητα στην περιοχή

της  και  να  διασφαλίσει  την  ελκυστικότητα  της  Περιφέρειας  για

επενδύσεις  και  λοιπά  και  λοιπά.  Και  εντός  3ετίας,  βάσει  τον

προγραμματισμό.  Για  το  Δήμο:  κάθε  Δήμος  αναλαμβάνει  την

ανάπτυξη  της  περιοχής  του  ως  «Έξυπνης  πόλης»,  την  αξιοποίηση

της δημοτικής περιουσίας – εμείς  λέμε ληστρικής αξιοποίησης – για

την  προσέλκυση  ιδιωτικών  επενδύσεων  με  αξιοποίηση  και  των

εργαλείων  συνεργασίας  δημόσιου  –  ιδιωτικού  τομέα,  συμβάσεις

δημόσιου  –  ιδιωτικού  τομέα,  συμβάσεις  παραχώρησης  και  λοιπά.

Προσέξτε.  Και  την  υποστήριξη,  λέει,  των  επιχειρήσεων  της

περιοχής  –  αυτά  θα  τα  κάνουν  οι  Δήμοι  –  ιδιαίτερα  για  την
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ανάπτυξη  διεθνώς,  εμπορεύσιμων  προϊόντων  και  την  προώθηση

των  εξαγωγών  με  αξιοποίηση  ενός  ολοκληρωμένου  προγράμματος

ανάδειξης της ταυτότητας της πόλης. 

Αυτό  είναι  το  περιεχόμενο  και  η  κατεύθυνση,  που  εδώ

υπάρχει  αντιπαράθεση  ότι  υπάρχει  διαφωνία  και  αναζητιέται  ο

οδικός  χάρτης.  Αυτός  είναι  ο  οδικός  χάρτης.  Αποκέντρωση  και

επιχειρηματικότητα.  Οι  προτάσεις  που ακούστηκαν ήταν εξαιρετικές

για  την  κυβέρνηση,  η  οποία  κανονικά  ανοίγει  σαμπάνιες  διότι

προχωράει  σε  μία  μεταρρύθμιση,  στη  συνέχεια  των προηγούμενων,

που  όλο  το  πολιτικό  προσωπικό  συμφωνεί  στο  περιεχόμενο  και

στην κατεύθυνση. 

Βεβαίως υπάρχουν διαφορές και  είναι  υπαρκτές,  αφορούν τον

εκλογικό  νόμο,  αφορούν ζητήματα  που είχαν  κάνει  από την  πλευρά

των  Δήμων  για  το  Γενικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας,  κάτι  για  τα

ζητήματα  του  ελέγχου  της  νομιμότητας  ή  της  σκοπιμότητας,  τώρα

λέει  η κυβέρνηση ότι το προχωράει και τα λοιπά. 

Βεβαίως,  εδώ πρέπει  να  παρθεί  υπόψη και  η  εμπειρία,  τι  έχει

αποδώσει  όλο  αυτό  το  διάστημα  –  και  βέβαια  ο  κόσμος  να  βγάλει

συμπεράσματα  –  η  προηγούμενη  θεσμική  μεταρρύθμιση.  Εμείς

λοιπόν  προσπαθούμε  να  μιλήσουμε  με  βάση  τα  στοιχεία  της

πραγματικότητας.  Έχουμε  μια  πραγματικότητα  η  οποία  είναι  η

πράξη. 

Τα  προηγούμενα  χρόνια,  εγώ δεν  θα πάω μόνο  από το  2010.

Γιατί  δεν  ξεκινάμε  και  από  τον  Καποδίστρια;  Την  τελευταία  20ετία

ας  πούμε,  τι  έχει  γίνει.  Σταδιακά  αυτές  οι  αλλαγές  και  οι

αναδιαρθρώσεις  αν  έχουν  βελτιώσει  τη  ζωή  των  εργαζομένων  στον

τόπο κατοικίας,  που  λέγονται  Δήμοι  και  Περιφέρειες.  Με  την  έννοια

αυτή βέβαια, είναι πιο μακρινό η Περιφέρεια από τους κατοίκους, ας

πούμε,  της  κάθε  πόλης.  Την  έχουν  βελτιώσει;  Σε  μια  στιγμή  που

έχει  αναπτυχθεί  τόσο  πολύ  ο  πλούτος;  Έχουν  λύσει  βασικά

ζητήματα;  Που  έτσι  και  πιάσει  μια  βροχή,  ένας  κατακλυσμός,  μια
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πυρκαγιά,  βλέπετε  τις  τραγωδίες  που  έχουμε  και  τα  θύματα  ας

πούμε. Δεν έχουν λυθεί βασικά λοιπόν ζητήματα.

Τι  μας  είπε  όμως  ο  Υπουργός  σήμερα;  Πέρα  από  το  γεγονός

ότι  έδειξε  ότι  βρισκόμαστε  σε  μια  άλλη  πραγματικότητα,  σε  έναν

άλλο  κόσμο,  είμαστε  σε  έναν  παράδεισο,  δημιουργούν  τις

αυταπάτες  ας  πούμε  ότι  όλα  αλλάζουν  και  προχωράμε  στη  δίκαιη

ανάπτυξη,  είναι  αυτή  που  ζει  καθημερινά  ο  κόσμος  και  δεν  θα  την

επαναλάβουμε άλλη μια φορά από αυτό το βήμα και  ο  εκπρόσωπός

μας  από  το  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ  ΚΟΜΜΑ  που  μίλησε,  ήταν

αναλυτικός σε αυτά,  για να το κάνω και  εγώ άλλη μια φορά.  Μιλάμε

λοιπόν  για  το  πρώτο  κύμα  μεταρρυθμίσεων  και  το  δεύτερο  κύμα,

ειπώθηκε, θα έρθει μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Βασικά,  στάθηκε  στο  εκλογικό  σύστημα.  Ειπώθηκαν  πολλά.

Εμείς  λέμε  μια  κουβέντα  και  μόνο.  Ότι  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την

αποτύπωση της  λαϊκής  βούλησης αυτό  που θέλει  να  προχωρήσει  η

κυβέρνηση,  να  δούμε  τι  θα  φέρει,  κατά  πόσο  θα  είναι  απλή

αναλογική, ανόθευτη και τα λοιπά, θα δούμε, θα έρθει,  θα τη δούμε,

στην  καλύτερη  περίπτωση  της  πιο  απλής,  ανόθευτης  αναλογικής,

που  μπορεί  να  φέρει  λοιπόν,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την

αποτύπωση  της  λαϊκής  βούλησης.  Αλλά  με  την  αναζήτηση  και

θεσμικά  τρόπων  για  ευρύτερη  στρατηγική  σύμπλευση,  για

ενσωμάτωση του λαού στις αστικές επιδιώξεις.  Αυτός είναι  ο λόγος.

Δεν θέλουν μόνο το λαό να έχει  μια δυσαρέσκεια και μια ανοχή στην

αντοχή στη βάρβαρη πολιτική που τον ξεθεμελιώνει, θέλουν και κάτι

άλλο.  Θέλουν να μπουν και  μπροστά,  να  μπουν στο παιχνίδι,  να τη

στηρίζουν αυτή την πολιτική.

Όλα  αυτά  λοιπόν  περί  των  συγκεκριμένων  ζητημάτων,  των

θεσμικών,  που  αφορούν  τη  διαβούλευση,  αφορούν  τους

συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, δημοψηφίσματα,  όλο αυτό το νέο

θεσμικό  πλαίσιο  που  θα  έρθει,  έχει  να  κάνει  με  αυτό  το  γεγονός.

Θέλουν να βάλουν λοιπόν τον κόσμο σε όλη αυτή τη λογική. 
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Ειπώθηκε  καθαρά  και  από  αρκετούς  μάλιστα,  οι  οποίοι

θεωρούνται  ότι  είναι  αντιπολίτευση  εδώ.  Ότι  δεν  θέλουμε τώρα… Ο

κύριος  Βορίδης  το  είπε,  από  τη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Δεν  θέλουμε,

λέει,  διεκδικήσεις  από τους  αιρετούς  απέναντι  στο  κράτος,  θέλουμε

Αυτοδιοίκηση  η  οποία  να  μαζεύει  έσοδα.  Αυτό  είναι,  αυτό  ζητούν.

Άρα λοιπόν θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι  ο κόσμος.  Τίποτα

περισσότερο.  Ενσωμάτωση  σε  αυτή  τη  λογική,  ότι  είναι  αυτός  ο

μονόδρομος  και  δεν  μπορούν  να  αλλάξουν  τα  πράγματα  με  τίποτα.

Δηλαδή  η  αιτία  που  βασανίζει  τον  κόσμο,  αυτή  η  πολιτική  η

βάρβαρη, αυτή λοιπόν να είναι στο απυρόβλητο. 

Άρα,  αφού  μένει  στο  απυρόβλητο  αυτή  η  πολιτική,  ελάτε

λοιπόν  να  κουβεντιάσουμε,  να  κάνουμε  διαβουλεύσεις,  γιατί  στα

πλαίσια  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,  στα  πλαίσια  της

εποπτείας,  δεν  μπορείς  να  αλλάξεις  τον  κεντρικό  άξονα  σου  λένε,

θα  κάνεις  για  τις  παρωνυχίδες,  στα  επιμέρους,  προτάσεις.  Και  θα

γίνονται  διαβουλεύσεις.  Αυτό  είναι.  Αυτή  είναι  η  ουσία.  Όχι

απλοϊκά, απλά. Αυτή είναι η ουσία. 

Όμως  ο  Υπουργός  δεν  αναφέρθηκε  στα  ζητήματα  που

ακούσαμε  τις  κατηγοριοποιήσεις  των  Δήμων  στη  βάση  των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  τους  για  τους  ΚΑΠ και  οπωσδήποτε  θα

αφορά και τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Εδώ  τα πράγματα είναι

συγκεκριμένα.  Από  τότε  που  εφαρμόστηκε  ο   νόμος  του  2010,  που

ψηφίστηκε,  όχι  εφαρμόστηκε,  και  καθιερώθηκαν  οι  κεντρικοί

αυτοτελείς  πόροι,  για  τους  Δήμους  ποτέ  δεν  λειτούργησε.  Τώρα

έχουμε  μια  νέα  γενιά  παρακρατημένων  πόρων,  διαβάσατε  και  στο

κείμενο,  αφού  είναι  η  μείωση  των  πόρων  για  τους  Δήμους  πάνω

από 60%,  για  την  Περιφέρεια  πάνω από 65%,  είναι  κοντά  στα  14 –

15 δισεκατομμύρια  ευρώ.  Για  αυτό  ποιος  μιλάει;  Θα μου  πεις,  είναι

αίτημα  άμυνας,  αλλά  εδώ  έχουν  αποψιλωθεί  τα  πάντα.  Το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει  εξαϋλωθεί  και  μας  λένε  για

μία μεταρρύθμιση που έστω και στα δικά σας πλαίσια, στη δική σας

πολιτική,  που  εμείς  δεν  συμφωνούμε,  πρέπει  να  υπάρχει  μια
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προϋπόθεση  να  μιλήσεις  για  πόρους  και  για  προσωπικό.  Πώς

αλλιώς θα κάνεις ας πούμε κάτι;  Για αυτό δεν υπάρχει.

Αλλά όμως ειπώθηκε ότι  προχωρήσαμε  σε έναν διαγωνισμό ο

οποίος  ήταν  ο  πιο  επιτυχημένος  της  δεκαετίας,  όταν  χιλιάδες

κόσμος  είναι  στο  σπίτι  του  από  αυτόν  τον  διαγωνισμό.  Γιατί

ακριβώς επιλέχθηκε 8.000 άνθρωποι να προσληφθούν,  οι  οποίοι  να

πάνε  μόνο  σε  ανταποδοτικές  υπηρεσίες.  Αυτή  είναι  η  σύγχρονη

αντίληψη.  Η  σύγχρονη  αντίληψη  λοιπόν,  να  καταλάβει  ο

εργαζόμενος  λαός,  είναι  ότι  θα  προσλαμβάνεται  προσωπικό  στους

Δήμους,  ιδιαίτερα  στους  Δήμους  και  θα  πληρώνει  αυτό  το

προσωπικό  ο  εργαζόμενος  κόσμος,  ξανά  και  ξανά  από  την  τσέπη

του.  Γιατί  ήδη  πληρώνει  μέσω  των  ανταποδοτικών,  τέλη,  φόρους

και  χαράτσια.  Αυτό  το  προσωπικό  λοιπόν,  μέχρι  τον  καταληκτικό

μισθό,  δεν  θα  τον  πληρώνει  ο  κρατικός  προϋπολογισμός,  αλλά  θα

τον πληρώνει ο κόσμος.

Εμείς  επιμένουμε,  για  αυτή  την  παρωχημένη  άποψη  που

ακούστηκε  ας  πούμε,  ότι  είναι  υποχρεωμένο  το  κράτος,  αυτό  το

αστικό  κράτος,  να  δίνει  το  σύνολο  των  πόρων  και  των  δαπανών,

που αφορά τις  υπηρεσίες  και  τα  λειτουργικά έξοδα των Δήμων.  Και

αναγκαία  έργα για  την  ασφάλεια  του  κόσμου και  την  ποιότητα  ζωής

του.  Γιατί  αλλιώς μπαίνει  το  ερώτημα,  γιατί  φορολογείται  ο  κόσμος;

Γιατί  πληρώνει  φόρους  ο  λαός,  όταν  δεν  του  αποδίδεις  υγεία,

παιδεία,  πρόνοια;  Γιατί  πληρώνει;  Γιατί  και  αυτά  τα  συσσίτια  είναι

μέσω,  τα  περισσότερα,  τα  προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

πάλι  είναι  χρήματα  τα  οποία  ας  πούμε  έχει  συμβάλλει  ο  ελληνικός

λαός  και  ας  πούμε  υπάρχει  αυτό  το  ταμείο  και  έρχονται  στην

Ελλάδα.  Γιατί  πληρώνει  ο  λαός  φόρους  όταν  δεν  του  αποδίδεις

τίποτα  και  για  κάθε  νέο  μέτρο  πρέπει  να  πληρώνει  εξτρά;  Βεβαίως

εδώ  πρέπει  να  προβληματιστεί  ο  κόσμος  και  να  μπει  στο  παιχνίδι

για  να  αλλάξει  τη  ζωή  του.  Αλλά  αυτό  είναι  λοιπόν  το  στίγμα  της

αντιπαράθεσής σας. 
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Τώρα,  υπάρχει  ιδιαίτερο  πρόβλημα,  με  άλλα  ζητήματα  τα

οποία  δεν  έχουν λεχθεί.  Που δεν  είναι  επιμέρους,  είναι  βασικά.  Και

έχει  σχέση  με  τα  οικονομικά.  Τα  δημοτικά  τέλη,  το  ευέλικτο

σύστημα.  Που  τι  ευέλικτο  σύστημα  θα  είναι  αυτό;  Γιατί  ακριβώς

εφόσον η γραμμή είναι,  είναι  μία και  μοναδική γραμμή.  Αυτό γίνεται

και  στις  άλλες  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  είναι  στη  ζώνη

του  ευρώ  και  όχι  μόνο,  αλλά  και  στην  Ελλάδα,  ότι  θα  μειώνεται  ο

κρατικός  προϋπολογισμός  που  χρηματοδοτεί  τους  Δήμους  και  θα

αυξάνονται  τα  ίδια  έσοδα.  Αυτό  είναι  το  μοτίβο.  Και  αναφέρεται

μέσα  και  στο  κοινό  κείμενο.  Διαφωνείτε  σε  αυτή  την  κατεύθυνση;

Δεν υπάρχει  άνθρωπος,  δεν έχω ακούσει  μέχρι  στιγμής,  από όλους

τους  συνδυασμούς,  να  φέρουν  μια  διαφορετική  πρόταση.  Δεν  έχω

ακούσει, έτσι λεκτικά, για πλάκα. 

Λοιπόν,  αυτά είναι  τα κρίσιμα ζητήματα.  Δυνατότητα επιβολής

τοπικών  φόρων.  Μάλιστα  το  κείμενο  λέει  ότι,  να  είναι  τέτοια

αποκέντρωση,  σε  συνδυασμό  με  την  επιχειρηματικότητα,  η  οποία

να φτάνει  μέχρι  της εξαντλήσεως των ορίων του Συντάγματος.  Αυτό

δεν  λέει;  Να ιδιωτικοποιηθούν,  να  απελευθερωθούν τα πάντα.  Αυτό

είναι  αποκέντρωση. Αλλά η αποκέντρωση, την 20ετία,  σας λέω, έχει

δείξει  ποιο  ήταν  το  αποτέλεσμα  αυτής  της  αποκέντρωσης.  Με  αυτά

που  είχαν  αποκεντρωθεί  και  ήρθαν  στους  Δήμους.  Μειώθηκαν  οι

πόροι  από  το  κράτος,  το  ταμείο  των  Δήμων  ανέλαβε  να

αντιμετωπίσει   αυτά  τα  ζητήματα  για  τους  βρεφικούς  –  παιδικούς

σταθμούς,  για  τις  σχολικές  καθαρίστριες  και  εγώ  δεν  ξέρω  τι,

ανατράπηκαν  οι  εργασιακές  σχέσεις  και  οι  Δήμοι  είναι  το  σύγχρονο

δουλεμπόριο.  Ήταν  ο  μοχλός  που  ξεκίνησε  η  ανατροπή  των

εργασιακών  σχέσεων  και  ο  αρνητικός  προπομπός  όλων  των

εξελίξεων. Και συνεχίζεται  λοιπόν. 

Βεβαίως  δεν  μας  εντυπωσιάζει,  δεν  μας  ξαφνιάζει  αυτή  η

εξέλιξη,  είναι  αναμενόμενη,  γιατί  αυτή  η  πολιτική  θέλει  μία  τέτοια…

αυτό  το  κράτος  θέλει  τέτοια  περιφερειακά  Όργανα,  ώστε  να

υποτάσσονται  στη λογική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
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της  υποβοήθησης  της  καπιταλιστικής  κερδοφορίας.  Αυτό  είναι,

business.  Για  αυτό  όπως  βλέπετε  στα  περισσότερα  Δημοτικά

Συμβούλια,  παίρνουν  αποφάσεις  και  φεύγουν  αρμάδες  Δημοτικών

Συμβούλων ανά τον κόσμο, για να κάνουν συζητήσεις για να φέρουν

επενδύσεις.  Τι  στην  Κίνα  πάνε…  Μόνο  στην  Αυστραλία  δεν  έχουν

πάει  ακόμα  εδώ  κοντά  δεν  ξέρω.  Και  πού  δεν  πάνε.  Για  να

προσελκύσουν επενδύσεις. Διάφορα gala γίνονται.  

Επενδύσεις,  που  όπως λέει  λοιπόν  εδώ το  κείμενο,  δημόσιου

και  ιδιωτικού τομέα,  που οι  ιδιώτες  θα είναι  μέσα όχι  για να  κάνουν

τα  προγράμματα  μέσω  εταιριών,  αλλά  να  συμμετέχουν  και  στη

χάραξη  της  πολιτικής.  Αυτό  λέει  το  κοινό  κείμενο  που  είμαστε  εδώ.

Και  λέμε  ότι  υπάρχει  διαφορά.  Πού  υπάρχει  διαφορά;  Στο  εκλογικό

σύστημα.  Το  εκλογικό  σύστημα  αυτούς  τους  στόχους  εξυπηρετεί  το

επόμενο διάστημα. 

Εμείς  κατηγορηματικά  βεβαίως  είμαστε  αντίθετοι  με  αυτό  το

θεσμικό  πλαίσιο,  παλεύουμε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  τόσο  στην

Περιφέρεια,  όσο  και  στους  Δήμους,  μέσα  από  τους  Δήμους,  οι

εκλεγμένοι,  ο  κόσμος  γύρω  από  το  συνδυασμό  μας,  να

εμποδίσουμε  αυτές  τις  εξελίξεις,  γιατί  όντας  μέσα  στο  θεσμό,  δεν

μπορείς το θεσμό να τον ανατρέψεις  από μέσα,  γιατί  ο θεσμός είναι

νύχι  –  κρέας.  Γιατί  είναι  μέρος  του  κράτους  ο κάθε  Δήμος,  έτσι  δεν

είναι;  Και  έχει  σχέση με τις  κεντρικές  επιλογές και  προσπαθούμε να

συσπειρώσουμε  κόσμο,  για  να  μπορέσει  μέσα  από  την  αντίδρασή

του,  από  την  οργάνωση  της  πάλης  του,  να  μπορεί  να  κερδίσει

ορισμένα  πράγματα,  να  μην  τα  χάσει  όλα,  να  κερδίσει  ορισμένα

πράγματα,  μέχρι  να  αρχίσει  η  αντίστροφη  μέτρηση  και  αυτό  που

θεωρείται  έστω με  τα  αστικά  πλαίσια  μειοψηφία  στον ελληνικό  λαό,

που  θεωρείται  ας  πούμε  στην  αστική  Βουλή,  αλλά  τα  πράγματα  θα

παίξουν μέσα στο κίνημα,  ότι  ο κόσμος πρέπει  να δημιουργήσει  μια

πλημμυρίδα,  να  τα  αλλάξει  όλα  και  να  πάρει  την  εξουσία  στα  χέρια

του. 
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Μόνο  τότε  μπορεί  να  προχωρήσει  μέσα  από  έναν  εθνικό

σχεδιασμό  και  εθνικές  προτεραιότητες,  αλλά  εθνικές  που

εξυπηρετούν  την  πλειοψηφία  του  ελληνικού  λαού.  Γιατί  τώρα  το

εθνικό  συμφέρον  εξυπηρετεί  τους  τραπεζίτες,  τους  εφοπλιστές  και

τους βιομηχάνους. Τότε λοιπόν να υπάρχει  μία ανάπτυξη, με κέντρο

τον  εργαζόμενο  και  την  ικανοποίηση  των  σύγχρονων  αναγκών  του.

Αλλά  χρειάζεται  μια  μεγάλη  διαφορά  να  αντιμετωπιστεί,  που  αυτό

είναι  το  εμπόδιο  για  να  μπορέσει  να  αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα

της  ζωής  του,  ότι  τον  πλούτο  που  παράγει,  πρέπει  να  τον  έχει  στα

χέρια του.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνετε.  

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Όλα  τα  μέσα  παραγωγής  δηλαδή,  όλα  αυτά  που

ιδροκοπάει  και  φτιάχνει,  πρέπει  ακριβώς  αυτή  την  κατοχή   να  την

έχει  στα  χέρια  του,  για  να  μπορεί  ακριβώς  τα  αποτελέσματα  της

εργασίας του, να τα καρπώνεται ο ίδιος.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ελπίδα, ολοκληρώνεις;

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Ναι.

Επομένως  είναι  σαφές  ότι  είναι  πολύ  στημένο  παιχνίδι,

μακάρι  να το παρακολουθούσε ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω να έχουν

την  υπομονή,  πολύ  στημένο  παιχνίδι  όλο  αυτό  της  αντιπαράθεσης,

η  αντιπαράθεση  είναι  στα  σημεία  τα  οποία  και  αυτά  αχνοφαίνονται,

έχουν  μείνει…  εξαλειφθεί  στον  εκλογικό  νόμο,  στημένη  λοιπόν

αντιπαράθεση,  γιατί  αυτή  τη  στιγμή  Περιφέρειες  και  Δήμοι  κάνουν

πλάτες στην κυβέρνηση.  Τις κάνανε διαχρονικά,  έχει  γράψει  χρυσές

σελίδες  πάνω  σε  αυτό  –  μέσα  σε  εισαγωγικά  το  λέω  –  για  τις

κυβερνήσεις  ιδιαίτερα  η  ΕΝΠΕ,  θα  μου  επιτρέψετε,  καλά,  η  ΕΝΠΕ

ήταν…  η  ΚΕΔΕ…  η  ΕΝΠΕ  ήταν  μία  ιστορία  που  ξεκίνησε  από  τη

μεγάλη  επανάσταση τότε,  κατέληξε  εδώ που κατέληξε,  αλλά πλάτες

και  ακριβώς  είναι  εκείνο  το  επιτελείο  το  οποίο  βοηθάει  στις

επεξεργασίες και  για αυτό που θα έρθει.  Σίγουρα αυτό που θα έρθει

θα  είναι  πιο  ελλιπές  από  αυτό  που  υπάρχει  εδώ  και  θα  πάρουν
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ιδέες.  Νομίζω ότι  το κείμενο που έχουμε μπροστά μας βοηθάει  στην

αιτιολογική έκθεση που θα κατατεθεί  στη Βουλή.

Με  αυτές  τις  σκέψεις,  θέλω  να  σας  πω  ότι  η  ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταθέτει  ένα κείμενο,  είμαστε σίγουροι  ότι  δεν θα το

διαβάσει  ο  ιστορικός  του  μέλλοντος,  πιστεύω  ότι  μπορεί  να  μην  το

μελετήσετε  και  εσείς,  να  μην  έχετε  το  χρόνο  μετά,  αλλά  γιατί  το

καταθέτουμε;  Γιατί  αυτό  το  καταθέτουμε  στο  λαό  και  κάνουμε

δουλειά,  όταν  θα  ξεσηκώνεται  ο  κόσμος  να  έχετε  καταλάβει  ποια

είναι  η πηγή έμπνευσής του.

Ευχαριστώ πολύ. 

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Ο κύριος Θάνος Τζήμερος.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πηγαίνουμε εναλλάξ, κύριε Κανταρά. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Επαναλαμβάνω,  κύριοι  συνάδελφοι,  πηγαίνει

εναλλάξ, Περιφέρεια, Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού. 

Ελάτε.  

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Αφού είναι από την Περιφέρεια.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σαν Περιφέρεια το είπε ο κύριος Αγοραστός.

Ελάτε.  

Θ.  ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Το  μυστικό  για  κάθε  διακυβέρνηση,  είτε  μιλάμε  για

τη  διακυβέρνηση  ενός  μικρού  σχήματος,  είτε  για  τη  διακυβέρνηση

ενός  σπιτιού,  είτε  για  τη  διακυβέρνηση  μιας  χώρας,  είναι  πολύ

απλό.  Ποιος  πληρώνει,  ποιος  ξοδεύει  και  τι  σχέση  έχουν  αυτοί  οι

δύο. 

Οι  Περιφέρειες,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  γενικότερα,

λειτουργούν σε ένα στρεβλό,  στρεβλότατο  πλαίσιο,  και  το  μιμούνται

μερικές  φορές  μεθ’  επιτάσεως.  Αναρωτιέμαι  πόσοι  από  εδώ  μέσα

θέλουν αλλαγή αυτού του  πλαισίου ή αλλαγή της  στρέβλωσης προς

την πλευρά των ιδεολογιών ή των ιδεοληψιών τους.

Είναι  προφανώς  αδύνατο  σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  να

δημιουργηθεί  υγιής  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  διότι  η  σχέση  αυτή  που
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είπα  πριν,  δεν  ισχύει  ούτε  στο  κράτος,  ούτε  φρόντισε  ποτέ  το

κράτος  να  τη  βάλει  σε  κουβέντα  τουλάχιστον,  αλλά  δεν  ξέρω  και

πόσοι αυτοδιοικητικοί θέλουν να ισχύσει.

Τι  εννοώ.  Αυτό  που  προτείνει  η  Δημιουργία  Ξανά  από  το

2011,  και  το  οποίο  λειτουργεί  σε  ένα  σωρό κράτη,  τα  οποία τα  έχει

κάνει  πλούσια  και  δυνατά  και  έχει  κάνει  και  δυνατή  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση και  έχει  κάνει  και  τους πολίτες  πλούσιους.  Το σύνολο

των φόρων που θα πληρώνει  ένας  πολίτης,  θα είναι   συγκεκριμένο,

καθορισμένο.  Εμείς  ορίσαμε  ότι  αυτό  θα  είναι  12%,  γραμμικός

φόρος,  και  μάλιστα  με  όλα  τα  έξοδα  αναγνωρισμένα.  Ένα  μέρος,

ένα  ποσοστό  αυτών  των  φόρων,  θα  μπορεί  να  το  επιβάλλει  η

Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα μπορεί να επιβάλλει  και παραπάνω εάν

συμφωνήσουν  οι  πολίτες  με  δημοψήφισμα.  Δηλαδή  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση θα έχει  πόρους που θα τους παίρνει  από τους πολίτες

της,  θα  τους  χρησιμοποιεί  για  τους  πολίτες  της,  και  θα  δίνει

λογαριασμό  στους  πολίτες  της.  Η  διαδρομή  του  χρήματος  από  τις

τοπικές  κοινωνίες  στην  κεντρική  κυβέρνηση  και  πίσω  πάλι,

δημιουργεί  αιτίες  και  εστίες  διαφθοράς,  και  φυσικά χάνονται  τα ίχνη

και  αυτών  που  πληρώνουν  και  αυτών  που  καταναλώνουν.  Θέλετε,

κύριε  Δήμαρχε,  να  έχετε  τόσους εργάτες  εκεί  ή  τόσους υπαλλήλους

εκεί;  Θα  το  ανεβάσετε  σε  ένα  site,  το  οποίο  θα  ελέγχουν  όλοι  οι

πολίτες,  και  θα  λέτε  ότι  προσέλαβα  τον  κύριο  Τζήμερο  με  τόσο

μισθό  για  να  κάνει  αυτή  τη  δουλειά.  Και  οι  πολίτες  θα  ξέρουν  εάν

αυτή  η  δουλειά  γίνεται  σε  άλλα  κράτη  με  πέντε  ή  με  πενήντα  ή  με

πεντακόσιους.  Διότι  η  διακυβέρνηση  πρέπει  να  είναι

πολιτοκεντρική.  Δεν μας ενδιαφέρουν οι  αιρετοί.  Μπορεί  να  είμαστε

άχρηστοι.  Μπορεί  να  μην  χρειάζεται  να  υπάρχουν  καν  οι

Περιφέρειες.  Μας ενδιαφέρει  ο πολίτης. Και  ο πολίτης θα πρέπει  να

ξέρει τι  δίνει  και γιατί το δίνει.  

Το  κράτος  το  οποίο  ξέρει  ότι  είναι  φαύλο,  έχει  δημιουργήσει

μηχανισμούς  ελέγχου  οι  οποίοι  δεν  εμπιστεύονται  κανέναν.  Και

κανένας  αυτοδιοικητικός  δεν  μπορεί  να  πάρει  απόφαση,  ούτε  για
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μικροπράγματα, αν δεν έχει  από πάνω του δέκα,  δεκαπέντε καπέλα

να τον ελέγχουν. Αυτό πρέπει να τελειώσει.  Αλλά θα τελειώσει  μόνο

όταν  δημιουργηθεί  απόλυτη  αναλογία  δικαιωμάτων  και  ευθυνών  με

προσωποποίηση  της  ευθύνης,  όχι  μόνο  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,

αλλά  στο  σύνολο  του  διοικητικού  μηχανισμού  του  κράτους.

Δηλαδή  θα  ξέρουμε  ποιος  χρησιμοποίησε  αυτά  τα  χρήματα,  για

ποια  δουλειά  τα  χρησιμοποίησε  και  ποιος  είναι  υπεύθυνος  αν  κάτι

δεν γίνει  σωστά. 

Οι  επικαλύψεις  που  υπάρχουν  σήμερα,  ουσιαστικά  διαχέουν

την  ευθύνη,  άρα  κανένας  δεν  έχει  ευθύνη,  και  φυσικά  δεν  έχει

προβλέψει  αυτό  το  κράτος  καμία  επίπτωση,  καμία  ποινή  για  κάθε

λειτουργό του, είτε υπηρεσιακό, είτε αιρετό, αν δεν κάνει  τη δουλειά

του σωστά. Θα ήθελα να το δω αυτό σε ένα νομοσχέδιο. 

Και  για  να  μη  μακρηγορήσω,  πηγαίνω  στις  εκλογές,  διότι  οι

εκλογές  είναι  ένας  θεσμός  ο  οποίος  οδηγεί  στα  κοινά  αναλόγου

επιπέδου ανθρώπους, όπως προβλέπει ας πούμε ο μηχανισμός των

εκλογών.  Διότι  αν  ο  μηχανισμός  των  εκλογών  δίνει  τη  δυνατότητα

συναλλαγών  ή  συνεννοήσεων  κάτω  από  το  τραπέζι  ή  κάτω  από  το

μυαλό  του  ψηφοφόρου,  τότε  αυτές  θα  γίνουν.  Αν  όμως  ο  θεσμός

των  εκλογών  έχει  τέτοια  θωράκιση  ώστε  αυτό  θεσμικά  να  το

επιτρέπει,  τότε  διαφορετικού  επιπέδου  άνθρωποι  και  διαφορετικών

προθέσεων άνθρωποι θα ασχοληθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σας  προτείνω,  φυσικά  δεν  πρόκειται  να  το  υιοθετήσει  αυτό  η

κυβέρνηση, γιατί  ξέρουμε τις προθέσεις της, αλλά σας προτείνω ένα

εκλογικό  μηχανισμό,  ο  οποίος  με  το  καλημέρα  αποκλείει  τις

δοσοληψίες.  Καταρχήν  να  συμφωνήσουμε  ότι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  δεν  είναι  κυρίως  πολιτικό  όργανο.  Δεν  ξέρω  πόσοι

θεωρούν  ότι  το  πρόβλημα  των  σκουπιδιών  ακόμα,  γιατί

προεκλογικά  το  θεωρούσαν  κάποιοι,  λέγοντας  ότι  αλλιώς  μαζεύουν

τα  σκουπίδια  οι  μνημονιακοί  και  αλλιώς  οι  αντιμνημονιακοί,  πόσοι

θεωρούν  ότι  το  πρόβλημα  των  σκουπιδιών,  της  ύδρευσης,  της

χωροταξίας,  της  αρχιτεκτονικής  ας  πούμε  εικόνας  που  έχουν  οι
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οικιστικοί  χώροι,  είναι  θέμα  πολιτικό  ή  θέμα  τεχνικό.  Η  άποψή μου

είναι  ότι  είναι  κυρίως  θέμα  τεχνικό.  Δηλαδή  θα  ήθελα  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  να  μην  έχει  τόσο  πολιτικό  χαρακτήρα.  Θα  ήθελα

κάποια  στιγμή  να  μην  έχει  καθόλου,  αλλά  ας  ξεκινήσουμε  με  ένα

βήμα  πριν  πάμε  στο  τελικό.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αυτοί  που  θέλουν  οι

πολίτες  να  ασχοληθούν  με  τα  κοινά,  δεν  θα  είναι  υποχρεωμένοι  να

ανήκουν  σε  μια  παράταξη.  Πολλές  φορές  ως  ψηφοφόροι  έχουμε  το

πρόβλημα,  κοίταξε  να  δεις,  αυτός  είναι  καλός,  είναι   δυνατός,  μου

αρέσει,  αλλά  ανήκει  σε  αυτό  το  ψηφοδέλτιο  και  εγώ  θέλω  να

ψηφίσω ένα άλλο. 

Η  πρότασή  μας  λοιπόν,  είναι  οι  Δήμαρχοι  ή  οι

Περιφερειάρχες,  να  εκλέγονται  από  ένα  ενιαίο  ψηφοδέλτιο,  και  οι

Περιφερειακοί,  οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι,  να εκλέγονται  από ένα άλλο

ενιαίο  ψηφοδέλτιο.  Μακρύ;  Μακρύ.  Αλλά ας  μπει  και  ο  δημότης,  ας

μπει  και  πολίτης  στη  διαδικασία  να  γίνει  υπεύθυνος  και  να  ψάξει

ποιους  σταυρώνει.  Αν  θέλει  κάποιος  από  τους  υποψηφίους

Συμβούλους,  μπορεί  δίπλα  στο  όνομά  του  να  βάλει  και  το  όνομα

του  Δημάρχου,  του  υποψηφίου  Δημάρχου,  στον  οποίο  πρόσκειται

ας  πούμε.  Αν θέλει.  Εγώ θα προτιμούσα να  μην υπάρχει.  Έτσι  από

την  πρώτη  Κυριακή,  από  την  πρώτη  εκλογική  διαδικασία,

εκλέγονται  οι  Δημοτικοί,  οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  με  απλή

αναλογική,  οι  πρώτοι  είκοσι,  οι  πρώτοι  εκατό  ας  πούμε,  και

μπορούν  να  εκλέγονται  και  οι  Δήμαρχοι  ή  οι  Περιφερειάρχες,

ακούστε πώς. Ακούστε πώς. Με διπλή ψήφο. Τι σημαίνει  αυτό; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Λέω οι πρώτοι. Οι πρώτοι, αυτοί που πήραν τους…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Μισό λεπτό, είναι πάρα πολύ απλό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Θ.  ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Μαθηματικά  είναι  πάρα  πολύ  απλό.  Εάν  πρόκειται

να  εκλεγούν  δέκα  ας  πούμε  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  θα  εκλεγούν  οι

πρώτοι δέκα. Πού είναι η δυσκολία;
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Θα σας εξηγήσω…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ…

Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Θα σας εξηγήσω.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν έχετε απεριόριστο χρόνο. Όσο…

Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Τελειώνω. 

Θα  μπορούσε  λοιπόν  ο  πολίτης  να  ψηφίσει  τον  πρώτο  στην

προτίμησή  του  και  τον  δεύτερο.  Δηλαδή  δίπλα  από  το  όνομα  ενός

υποψηφίου,  να  βάλει  τον  αριθμό  ένα  ή  δύο.  Οπότε  να  ξέρουμε  οι

πρώτοι  δύο  που  βγαίνουν,  ποιες  ψήφους  παίρνουν.  Και  μόνο  στην

περίπτωση  που  αυτοί  οι  δύο,  σε  αυτούς  τους  δύο,  δεν  υπάρχει

απόλυτη  πλειοψηφία  από  τον  πρώτο  γύρο,  να  γίνεται  δεύτερος

γύρος  εκλογών.  Δεν  ξέρω  αν  το  καταλάβατε.  Διότι  ο  πολίτης  θα

πρέπει  να  δείχνει,  να  δίνει  την  προτίμησή  του,  γιατί  δεν  είναι  όλοι

απορριπτέοι  αν  ψηφίσει  κάποιον,  αλλά  αυτός  ο  μηχανισμός  θα

αναδεικνύει  συναινετικούς ανθρώπους ως υποψηφίους. 

Και  κάτι  άλλο  το  οποίο  θεωρώ  σημαντικό,  είναι  οι

υποψήφιοι… 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Θ.  ΤΖΗΜΕΡΟΣ:   Σας  παρακαλώ,  αν  θέλετε  το  συζητάμε  μετά.  Δεν

νομίζω  ότι  είναι  ο  χώρος  και  ο  χρόνος  κατάλληλος  για  να  κάνουμε

συζήτηση τώρα. 

Και  οι  υποψήφιοι  να  δεσμεύονται,  κάτι  το  οποίο  το  έχουμε

προτείνει  και  για  τις  Βουλευτικές,  και  για  τις  Εθνικές  Εκλογές,  να

δεσμεύονται  με  δέκα  πλήρη  νομοσχέδια  σε  επίπεδο  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  για  αυτό  που  θέλουν  να  κάνουν.  Δηλαδή  να  ξέρει  ο

πολίτης ότι  ο  συγκεκριμένος  Δήμαρχος έχει  αυτό το πρόγραμμα,  το

έχει  κοστολογήσει με αυτό το πρόγραμμα, και κοστίζει τόσο. 

Εάν  λοιπόν  κάποια  στιγμή  οι  Δήμοι  λειτουργήσουν  με  αυτόν

τον τρόπο, θα μπορεί ο  Δήμαρχος να πει, θέλετε πολίτες να έχουμε

ας  πούμε  ημερήσια  σχολεία  ή  να  φτιάξουμε  ένα  κολυμβητήριο  ή  οι

εγκαταστάσεις  να  είναι  τέτοιες  για  τα  παιδιά  ή  να  έχουμε  αυτές  τις
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προνοιακές  δομές;  Κοστίζουν  τόσο.  Συμφωνείτε;  Ψηφίζουν,

εφαρμόζονται.  

Η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  οι  δυνατότητες  της

πληροφορικής, μπορούν πολλά ωφελήματα της άμεσης δημοκρατίας

να  τα ενσωματώσουν  στον  τρόπο με  τον  οποίο  λειτουργούμε  τώρα.

Όχι  με  συνελεύσεις  στις  πλατείες,  αλλά με  το  να  καταστήσουν τους

πολίτες  υπεύθυνους,  να  τους  δώσουν  τα  εργαλεία  για  να  μπορούν

να  εκφράζουν  την  άποψή  τους,  και  τα  χρήματα,  ξανά  λέω  και

κλείνω,  να  μένουν  εκεί  που  εισπράττονται,  ώστε  ο  αιρετός  να  δίνει

λογαριασμό  στους  πολίτες.  Αυτός  είναι  ο  καλύτερος  έλεγχος.  Δεν

χρειάζονται  εκατό  εποπτικά  συμβούλια.  Χρειάζεται  ο  πολίτης  να

ξέρει πού πάνε τα λεφτά του. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζήμερο. 

Ο  κύριος  Κανταράς  είναι  εδώ  τελικά;  Δεν  είναι  ο  κύριος

Κανταράς. 

Ο  κύριος  Χιωτάκης,  παρακαλώ,  για  να  δώσει  κάποιες

διευκρινίσεις  και  ως  υπεύθυνος  της  Επιτροπής  μεταξύ  ΚΕΔΕ  και

ΕΝΠΕ, του οργανωτικού. 

Και αμέσως μετά ο κύριος Παρίσης.

Ν.  ΧΙΩΤΑΚΗΣ:   Κύριοι  Πρόεδροι,  αγαπητές  και  αγαπητοί  φίλες  και

φίλοι στον Α΄ και στο Β΄ Βαθμό. 

Καταλήξαμε  στη  σημερινή  συνεδρίαση  αυτή  την  ώρα,  μετά

από μία πορεία που ξεκίνησε από τον Ιούλιο του ’16. Δεν ξέρω γιατί

την  πρώτη  περίοδο του  Καλλικράτη  δεν  κατόρθωσε τότε  να  τα  βρει

η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με την ΕΝΠΕ, να κάνει  ένα κοινό

Συνέδριο,  αν  και  τότε  είχε  επίσης  συζητηθεί,  θυμάμαι  η  πρόταση

ήταν του τότε  Περιφερειάρχη Αττικής,  στο Συνέδριο στην Κομοτηνή.

Που  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  ένα  κοινό  Συνέδριο.  Δεν

προχώρησε περαιτέρω.

Όμως μετά από μία συνάντηση – κάλεσμα του Πρωθυπουργού

στις  25  Ιουλίου  του  ’16  στη  Βουλή,  από  όπου  ανακοίνωσε  τη

συνταγματική  αναθεώρηση,  παρουσία  αντιπροσωπείας  της  ΕΝΠΕ
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με τον Πρόεδρο, τον κύριο Αγοραστό και της ΚΕΔΕ με τον Πρόεδρο,

τον κύριο Πατούλη και  είπε ότι  θα συμμετάσχουμε και  η ΚΕΔΕ και η

ΕΝΠΕ στην συνταγματική αλλαγή, έπεσε η ιδέα και ο σπόρος για να

γίνει  αυτό. 

Στις  4  Οκτωβρίου  του  ’16,  έγινε  η  πρώτη  συνάντηση  στην

ΕΕΤΑΑ,  που  μας  τη  φιλοξένησε,  των  Διοικητικών  Συμβουλίων.  Και

εκεί  συζητήθηκε  και  προτάθηκε  να  γίνει  κοινό  Συνέδριο.

Ακολούθησε  δεύτερη  συνάντηση,  πάλι  στην  ΕΕΤΑΑ  και

αποφασίστηκε  το  Συνέδριο.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  η  ημερομηνία  του

Συνεδρίου,  ενός  τόσο  δύσκολα  πραγματοποιήσιμου  Συνεδρίου,  θα

έπρεπε  να  συμπέσει  και  με  κάτι  περισσότερο  ιστορικό  από  ότι  τα

καθημερινά  προβλήματα  της  ΕΝΠΕ  και  της  ΚΕΔΕ.  Έτσι  λοιπόν,

περιμέναμε  με  αγωνία  μέσα  στο  2017,  όπως  είχε  εξαγγελθεί  ο

νόμος  της  τροποποίησης,  της  αλλαγής,  ο  νέος  νόμος  για  τον

Καλλικράτη, όπως τον λένε. 

Στο  τέλος  του ’17 συζητήσαμε  και  ορίσαμε από την  ΕΝΠΕ και

από την ΚΕΔΕ, 3μελείς  Επιτροπές οι  οποίες  άρχισαν να ετοιμάζουν

το  Συνέδριο.  Η  πρώτη  απόφαση  ήταν  και  η  πρώτη  συνάντηση  στα

γραφεία  της  ΕΝΠΕ,  ότι  θα  γίνει  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2018.  Στη

συνέχεια  έγινε  μία  δεύτερη  συνεδρίαση  στις  αρχές  του  ’18  και

είπαμε  να  το  προσδιορίσουμε  μέσα  στον  Μάιο.  Πάντοτε

περιμένοντας, μετά τις διάφορες διαρροές που υπήρχαν, το πότε θα

γίνει  η  παρουσίαση  από το  Υπουργείο,  του  προγράμματος  αλλαγής

του Καλλικράτη. 

Όλα πήγαιναν  για  να  πάνε  τον  Μάιο,  όπως ειπώθηκε  και  από

τον  Πρόεδρο  χθες.  Όμως  στις  19  Μαρτίου  του  ’18  ο  Υπουργός

βρέθηκε  στα  Τρίκαλα,  όπου  σε  μία  ανοιχτή  συνάντηση  παρουσία

εκπροσώπων  και  της  Περιφέρειας  και  των  Δήμων,  είπε  ότι:  αν

κάνετε  εσείς  το  Συνέδριο  τον  Μάιο,  εμείς  τέλος  Απριλίου θα έχουμε

ψηφίσει  το νόμο.  Τότε λοιπόν έγινε μία συζήτηση, πάλι στα γραφεία

της  ΕΝΠΕ,  ότι  πρέπει  να  επισπεύσουμε  και  συνεδριάσαμε  οι  δύο

Επιτροπές  από  κοινού,  μαζί  με  τους  τεχνοκράτες  που  έχει  και  η
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ΚΕΔΕ  και  η  ΕΝΠΕ,  και  αποφασίστηκε  να  γίνει  αυτές  τις

ημερομηνίες.  Για  το  λόγο  ότι  όπως  διέρρεε  πάλι  το  Υπουργείο

Εσωτερικών,  μέχρι  και  την Παρασκευή,  την  Πέμπτη,  πριν το  Πάσχα

των  Καθολικών,  πριν  την  Κυριακή  των  Βαΐων,  έλεγε  ότι:  θα  το

πάρετε μέχρι τη Δευτέρα. 

Άρα  λοιπόν,  συνεπείς  σε  αυτές  τις  ημερομηνίες  για  το

Συνέδριο  ήταν  η  ΚΕΔΕ  και  η  ΕΝΠΕ.  Αυτοί  που  δεν  είναι  συνεπείς

είναι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  που  δεν  ετοίμασε  αυτό  το  πόνημα

τόσο καιρό για να το φέρει.  

Και  θα  ήθελα  και  μια  προσωπική  –  και  να  μου  επιτρέψετε,

Πρόεδρε – άποψη, επειδή άκουσα τον Υπουργό και  επειδή τυγχάνει

να  τον  ξέρω  γιατί  είναι  και  συνδημότης  μου,  κάποιος  τον  κρατάει

και δεν το φέρνει.  Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο Υπουργός

είναι  έτοιμος  να  το  φέρει  και  κάποιοι  τον  κρατάνε.  Ελπίζω  αυτοί

που τον κρατάνε, να μην του αλλάξουν τα φώτα. 

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ.

Μόνο να πούμε ότι  εμείς δεν θέλαμε έστω, κύριε Χιωτάκη, ένα

έτοιμο  νομοθέτημα,  ας  μας  έλεγε  ένα  πολιτικό  κείμενο  έστω.  Ούτε

αυτό δεν ήρθε, κατ’  ουσίαν. 

Παρακαλώ,  ο  κύριος  Κουκιαδάκης  Ευριπίδης,

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. 

Και  να ετοιμάζεται  ο κύριος Παρίσης ο Αλέξανδρος,  Δήμαρχος

Κεφαλονιάς  και  Πρόεδρος  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Ιονίων

Νήσων. 

Ε.  ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ:   Καταρχήν  χρόνια  πολλά  σε  όλους  μετά  το

Πάσχα,  και  επειδή  πιθανόν  να  στεναχωρήσω λίγο  τα  πράγματα,  θα

ζητήσω συγνώμη προκαταβολικά. 

Είμαι  από  εκείνους  που  θυμούνται  την  ιστορία  της

Αυτοδιοίκησης, αν δεν την έχουν ζήσει. 

Να  κάνω  μια  διόρθωση  στο  Προεδρείο.  Δεν  είναι  το  πρώτο

Συνέδριο  κοινό.  Προϋπήρξε,  εκτός  αν  κάνουμε  περιόδους  κάθε
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θητείας.  Γιατί  άκουσα  και  τον  Υπουργό  το  πρωί  να  μιλάει  για  τη

δική του χρονική περίοδο. 

Εγώ που θυμάμαι  καλά,  γιατί  είμαι  μεγάλος,  θυμάμαι  ότι  έγινε

ένα  πολύ  καλό  κοινό  Συνέδριο  ΚΕΔΚΕ και  ΕΝΑΕ στο  Ηράκλειο  της

Κρήτης  το  2000.  Και  ήταν  πολύ  πετυχημένο  και  αποτελεσματικό,

διότι  η  σημερινή  διατύπωση  του  102  του  Συντάγματος

συμφωνήθηκε  τότε.  Και  με  την  κυβέρνηση,  και  με  την

αντιπολίτευση. 

Έχει  προταθεί  πάρα  πολλές  φορές  να  γίνει  κοινό  Συνέδριο.

Ξεχάστηκε  βέβαια,  και  είναι  εύλογο,  γιατί  έφυγαν  οι  άνθρωποι  που

ήταν  τότε  στην  Αυτοδιοίκηση  και  αυτοί  που  είναι  σήμερα,  αν  δεν

έχουν  μια  συνέχεια,  ήρθε  ένας  από  αυτούς,  αν  δεν…  και  τον

καλωσορίζω,  τον  Γιάννη  τον  Μαχαιρίδη,  προφανώς  δεν  γνωρίζουν

ότι  πριν  από  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  που  ήταν  συναινετική

για το 102,  προηγήθηκε ένα πολύ μεγάλο κοινό Συνέδριο  στην Αγία

Πελαγία  Ηρακλείου  και  ήταν  και  καλοκαίρι  και  περάσαμε  καλά.  Δεν

φάγαμε όρθιοι,  και φάγαμε και καλά και πλούσια, αλλά  βγάλαμε και

πλούσιο αποτέλεσμα. 

Στη  συνέχεια,  και  θα  επικαλεστώ  και  την  μαρτυρία  του

Προέδρου,  του  Γιάννη  του  Σγουρού,  και  του  Γιάννη  του  Μαχαιρίδη,

όταν  δουλεύαμε,  φτιάξαμε  και  μια  πολύ  ωραία  πρόταση  για  τη

συνταγματική αναθεώρηση,  και  δεν την έφτιαξε  μια ομάδα άσχετων.

Είχα  την  ευθύνη  τότε  της  Επιτροπής  Θεσμών  ως  Γραμματέας  της

ΕΝΑΕ,  και  την  πρόταση  ουσιαστικά  τη  δούλεψε  μία  ομάδα

καθηγητών  υπό  τον  μακαρίτη  τον  Γιώργο  τον  Παπαδημητρίου.  Την

έχω  μοιράσει  αυτή  την  πρόταση,  μαζί  με  τις  σημερινές  μου

προτάσεις,  σε  όλους  όσων  τα  e mail  είχα  των  συνέδρων  της

Ένωσης  Περιφερειών.  Συμπληρωμένη,  βελτιωμένη,  ύστερα  από  τη

διαβούλευση που κάναμε στο Ηράκλειο, με την ΠΕΔ Κρήτης, και την

Περιφέρεια Κρήτης, και την Επιτροπή την άτυπη που δημιούργησε η

κυβέρνηση,  διότι  εμείς  είπαμε  ανεξάρτητα  από  τις  προθέσεις  που

μπορεί  να  έχει  η  κυβέρνηση,  αν  πάει  να  κάνει  πραγματική
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αναθεώρηση,  αν  θέλει  να  εκμεταλλευτεί  για  λόγους  επικοινωνίας,  η

διαβούλευση  με  την  κοινωνία  ήταν  μια  μεγάλη  ευκαιρία.  Την

αξιοποιήσαμε  λοιπόν  και  έχουμε  μια  συγκεκριμένη  πρόταση,  που

δεν  θα  την  αναπτύξω,  για  τη  συνταγματική  αναθεώρηση,  που

αποτελεί  τη βάση για να μιλήσουμε σοβαρά για μεταρρυθμίσεις. 

Να  μου  επιτρέψετε  να  πω,  εγώ  είμαι  υπέρ  της  απλής

αναλογικής,  ξεκάθαρα,  και  είμαι  τριάντα-σαράντα  χρόνια,  για  την

Αυτοδιοίκηση  ιδιαίτερα,  για  έναν  πολύ  σημαντικότερο  λόγο  των

όσων  έχουν  ακουστεί  μέχρι  σήμερα.  Για  λόγους  διαφάνειας.  Στην

Αυτοδιοίκηση  υπάρχει  αδιαφάνεια  και  η  αιτία  του  κακού  είναι  το

60%.  Είναι  πολύ  κυρίαρχος  ο  πρώτος  συνδυασμός  για  να  νιώθει

ανασφάλεια.  Όλα  τα  άλλα  περί  εκφράσεων…  πού  κινδυνεύει  όμως;

Τα  έχω  πει  στον  Υπουργό,  τα  έχω  πει  στον  Γενικό  Γραμματέα,  τα

έχω πει στον Ειδικό του Σύμβουλο, τους έχω στείλει  και κείμενο, και

καλά  θα  μου  πεις,  ρε  κουμπάρε,  και  ποιος  είσαι  εσύ;  Ένας

άνθρωπος  που  δεν  θα  ξανά  κατέβει  στην  Περιφέρεια,  και  δεν

κατεβαίνει  για ένα  και  μόνο λόγο.  Δεν θα μπω σε καμία αξιολόγηση

κανενός.  Στη  μοναδική  αξιολόγηση  που  θα  μπω,  είναι  οι  πολίτες.

Κανείς  Περιφερειάρχης,  κανείς  Δήμαρχος,  κανείς  παππάς,  ο

πολίτης  αξιολογεί.  Και  η  εκλογή  των  Αντιπεριφερειαρχών  πακέτο

όπως  λέει  η  περίφημη  μελέτη,  ήταν  να  ξέρει  ο  πολίτης  ότι  το

μέγεθος  της  Περιφέρειας  είναι  πολύ  μεγάλο  για  να  είναι  ευθύνη

ενός  ανδρός  αρχή.  Τελεία  και  παύλα.  Κανείς  δεν  είναι  φωτισμένος

για  να  έχει  την  επιφοίτηση  του  Αγίου  Πνεύματος  να  τους  αξιολογεί

όλους. 

Η  εκλογή  των  Αντιπεριφερειαρχών  με  τον  Περιφερειάρχη  σε

ενιαίο  ψηφοδέλτιο,  δίδει  τη  συλλογική  ηγεσία  της  Περιφέρειας,

κρατεί  τη  συνοχή  της  Περιφέρειας,  την  έκφραση των παλιών νομών

που  δεν  καταργείται,  και  τα  υπόλοιπα  είναι  φληναφήματα  και

σαχλαμαρίτσες  για  να  παίζουμε.  Δεν  είναι  για  να  κρατήσει  κάποιος

την καρέκλα του.
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Για  να  μπορώ  να  μιλάω  έτσι,  είπα  δεν  κατεβαίνω,  γιατί  δεν

θέλω  να  υπερασπιστώ  καμία  καρέκλα.  Τις  καρέκλες  τις  δίνουν  οι

πολίτες  και  δεν  τις  δίνει  ούτε  ο  Περιφερειάρχης,  ούτε  ο

Αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο Δήμαρχος. 

Το  μεγάλο  πρόβλημα  της  Αυτοδιοίκησης  είναι  τα

μονοπρόσωπα  όργανα.  Αν  θέλουμε  την  οργάνωση  των  Δήμων  και

των  Περιφερειών,  πρέπει  να  δούμε  πού  είναι  το  κακό.  Στην  πολύ

μεγάλη δύναμη του όποιου ενός. Και ας είμαι εγώ. 

Να  κάτσουμε  λοιπόν  να  κουβεντιάσουμε  σοβαρά  και  να  μην

κάνουμε  συναλλαγές  κάτω  από  το  τραπέζι,  παζαρεύω  την  απλή

αναλογική και δίνω και κάτι άλλο. 

Έχω  δώσει  ένα  κείμενο,  το  έχω  υπογράψει,  ας  το  διαβάσουν

όλοι.  Τα  λέω  όπως  είναι.  Δεν  θα  ξανά  πω  τίποτα  άλλο  επί  αυτού.

Να το τελειώνουμε κάποια στιγμή. 

Τι  πρέπει  να  γίνει.  Τώρα.  Δεν  μπορεί  να  γίνει  μεταρρύθμιση

χωρίς  αξιολόγηση  του  θεσμού.  Ποιος  θα  τον  αξιολογήσει;  Με  ποια

κριτήρια  και  ποια  μέσα  είχε  για  να  πετύχει  να  αποτύχει;  Είχε  μέσα

αυτή  την  περίοδο;  Άκουσα τα  νούμερα  του  κυρίου  Υπουργού.  Αυτό

να  μου  επιτρέψετε  να  πω  είναι  γελοιότητες.  ΚΑΠ  υπάρχουν;  Όχι.

ΚΑΠ έδωσαν;  Από το… Οι  τελευταίοι  ΚΑΠ το  ’11.  223  εκατομμύρια

στις  Περιφέρειες,  από  το…  το  ’12  ένα  εκατομμύριο  σε  κάθε

Περιφέρεια,  και  τα  τελευταία  που  πήραμε  ήταν  στο  προηγούμενο

Συνέδριο  της  ΕΝΠΕ,  όταν  (…)  γκρινιάζαμε  εδώ  για  τις  πλημμύρες

στη  Μάνδρα  και  μας  έδωσαν  32  εκατομμύρια  σε  όλες  τις

Περιφέρειες για να λύσουμε το πρόβλημα. 

Το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων;  Πώς  διαχειρίζεται;

Ποιος το διαχειρίζεται; Με ποιες αποφάσεις;

Το  ΕΣΠΑ;  Ποιος  το  διαχειρίζεται;  Με  ποιες  αποφάσεις

συλλογικές;  Με  ποιο  σχεδιασμό;  Με  ποιο  προγραμματισμό;  Μιλάω

(…).

Αν  θέλουμε  λοιπόν  να  μιλήσουμε  σοβαρά  για  δημοκρατικό

προγραμματισμό,  γιατί  το αστείο τώρα που ακούω να πάμε από την
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Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  στην  Περιφερειακή  Διακυβέρνηση,  είναι

ανέκδοτο.  Δεν  έχουμε  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.  Ο  Υπουργός  το

πρωί  ξέρετε  τι  είπε;  Μίλησε  για  Περιφερειακή  Διοίκηση.  Ξέρετε

ποιος  το  λέει  αυτό  και  έχει  δίκιο  και  το  υιοθετώ  και  εγώ  πια  στα

Περιφερειακά Συμβούλια; Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Μας χαρακτηρίζει

τοπική διοίκηση. Και έχει δίκιο, γιατί έχουμε μείνει  τοπική διοίκηση. 

Πρόταση  και  τελειώνω.  Καμία  μεταρρύθμιση  πριν  στηριχθεί  η

μεταρρύθμιση.  Καμία.  Μην  αγγίξουν  στον  Καλλικράτη,  είναι  μια

χαρά. Να τον εφαρμόσουν όμως. Τώρα, ποιος θέλει  να  μπει από το

παράθυρο  στους  Δήμους,  ποιος  θέλει  να  μπει  από  την  πόρτα,  να

μπούμε  όλοι  από  την  πόρτα  και  να  μην  μπαίνει  κανείς  από  το

παράθυρο. 

Τα υπόλοιπα για την απλή αναλογική και  θα κλείσω, γιατί  λέω

πολλά, γραμμένα είναι,  και δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας. 

Η  απλή  αναλογική,  έκανα  μια  δήλωση  στα  τοπικά  μέσα  του

Ηρακλείου  το  πρωί,  κινδυνεύει  να  εκτεθεί  ο  Κλεισθένης,  γιατί  την

ονόμασαν  Κλεισθένη  1.  Ο  Κλεισθένης  το  508  π.Χ.  στην  Αθηναϊκή

Πολιτεία  δημιούργησε  Δήμους  ύστερα  από  απαίτηση  των  πολιτών.

Τα  λέει  ο  Αριστοτέλης  στην  Αθηναίων  Πολιτεία,  έτυχε  να  τα

διαβάσω  το  ’96  και  να  τα  γράψω  σε  μια  εισήγηση   εκείνης  της

εποχής.  Ονομάζοντας  αυτή  τη  μεταρρύθμιση  Κλεισθένη,  εκθέτουμε

και την απλή αναλογική που θα γίνει  πολλαπλή συναλλαγή Α’ και Β’

Βαθμού,  και  θα  την  υπονομεύσουν  όσοι  την  πιστεύουν  πραγματικά

και  αγωνιώ  για  την  απλή  αναλογική  προσωπικά,  για  λόγους

διαφάνειας  στην  Αυτοδιοίκηση  και  μόνο,  για  λόγους  διαφάνειας.

Κατατμήσεις  έργων  σε  Δήμους  ή  Περιφέρειες,  για  να  μη  λέω  μόνο

σε  Δήμους,  δεν  γίνονται  χωρίς  το  60%  αν  είναι  η  απλή  αναλογική

και  συνεργαζόμενες  στα  σοβαρά  παρατάξεις.  Ποιες  παρατάξεις;

Υπάρχουν  παρατάξεις  σήμερα;  Προβλέπεται  λειτουργία

παρατάξεων; 

Η  απλή  αναλογική  και  κλείνω,  έχει  μια  ασφαλιστική  δικλείδα

και  εγγύηση.  Τη  θεσμοθετημένη  λειτουργία,  όχι  παρεών,  αλλά
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παρατάξεων.  Δεν  υπάρχει  πουθενά  και  δείξτε  μου  τη…  εμείς  δεν

έχουμε καλή παράταξη και μας θεωρούν καλή Περιφέρεια.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ε.  ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ:   Ναι,  καλά.  Να  πάμε  στο  Νότιο  Αιγαίο  να  πω.

Και  ξέρετε  γιατί  το  λέω  το  Νότιο  Αιγαίο.  Γιατί  αυτό  το  κακό

παράδειγμα  του  Νοτίου  Αιγαίου  μας  οδηγεί  αντί  για  να  χτυπάμε  το

γάιδαρο, χτυπάμε το σαμάρι. 

Τελειώνω.  Η  πρότασή  μου  είναι  να  αποφασίσουμε  να

στηριχθεί  ο  Καλλικράτης,  που  σημαίνει  να  αποδοθούν  οι  ΚΑΠ.  Αν

αποδοθούν  οι  ΚΑΠ  και  λειτουργήσει  με  δημοκρατικό

προγραμματισμό,  γιατί  θα  έχει  έσοδα,  και  δεν  θα  έχει  έκτακτες

επιχορηγήσεις  που  τις  δίνει  ο  Μαυρογιαλούρος  Υπουργός,  για  να

τους  διαχειριστούμε  όπως  θέλουμε  και  εμείς  αναλόγως  από  κάτω,

τότε  μπορούμε  να  μιλήσουμε  για  αξιολόγηση.  Τώρα δεν  μπορούμε,

γιατί  όλοι  θα κριθούν από το αν… πόση επιδεξιότητα έδειξαν για να

πάρουν  λεφτά  από  τον  Υπουργό,  για  να  κάνουν  ένα  έργο,

εκλιπαρώντας,  όπως  την  πάλαι  ποτέ  εποχή  το  κατόπιν  ενεργειών

μου. 

Δεν  χρειάζεται  να  βγάλουμε  κανένα  ψήφισμα,  αυτή  είναι  η

άποψή μου, παρά να πούμε του Υπουργού να τα πάρει  πίσω και να

κάτσουμε  να  κουβεντιάσουμε  σοβαρά  για  τη  μεταρρύθμιση  του

συντάγματος,  να  πείσουμε  και  τα  κόμματα  να  ψηφίσουν  μια

συνταγματική  μεταρρύθμιση σοβαρή,  γιατί  ακούστε,  η  συνταγματική

μεταρρύθμιση, δεν την κάνει  η σημερινή πλειοψηφία. Μπορεί να την

κάνει  η  επόμενη  και  η  επόμενη  δεν  ξέρουμε  ποια  θα  είναι.  Αν

ανοίξουμε  διατάξεις  του  συντάγματος  ξανά  χωρίς  να  έχουμε

εξασφαλίσει  ότι  θα  υπάρξει  συναίνεση,  μπορεί  να  σου  κάνουν  μια

μεταρρύθμιση  συνταγματική  που  να  αλλάξουν  τα  φώτα  και  στο  102

που είναι καλό. Να ξέρουμε τις παγίδες. 

Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε.
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Ο Αλέξανδρος Παρίσης,  Δήμαρχος Κεφαλονιάς,  Πρόεδρος της

ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Α.  ΠΑΡΙΣΗΣ:   Μετά τον Γιώργο το Κωτσό, τώρα τι  να πω; Πρέπει  να

τα αλλάξω τώρα όλα.

Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες,  σεβαστό  Προεδρείο,  από  το  πρωί

ακούω,  ακούω,  αλλά  δυστυχώς… Εκάθισα  σε  ορισμένα  σημεία  δύο

πρώην  ομιλητών  και  θα  επανέλθω  σε  λίγο.  Η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση…  Καταρχήν  είμαι  πολύ  ευτυχής  που  βλέπω  μια

κοινή…  Το  Συνέδριό  μας  σήμερα  μεταξύ  του  Α΄  και  Β΄  Βαθμού,  η

ΕΝΠΕ  μαζί  με  την  ΚΕΔΕ,  διότι  είναι  σίγουρο  ότι  θέλουμε  και

ακολουθούμε  τις  μεταρρυθμίσεις  που  χρειάζεται  να  γίνει  για  την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Αλλά  ποια  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μιλάμε

σήμερα;  Υπάρχει  Τοπική  Αυτοδιοίκηση;  Δηλαδή  θέλετε  να

κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας;  Σας είπα στο Συνέδριο στη Χαλκιδική,

ότι  το  χειρότερο  κατάντημα  είναι  να  λέγεσαι  σήμερα Δήμαρχος.  Και

τι  έχεις;  Δεν  προλαβαίνεις  σήμερα,  από  τους  ΚΑΠ  παίρνεις…  60%

έχουν μειωθεί  τα έσοδα των Δήμων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τη

ΣΑΤΑ;  Ευτυχώς  είμαι  λίγο  τυχερός  εγώ,  γιατί  είναι  ο  Θόδωρος  ο

Γαλιατσάτος  και  τα  πάει  πολύ  καλά  η  Περιφέρεια  με  τον  Δήμο  της

Κεφαλονιάς  και  με  σχεδόν  με…  σαν  Πρόεδρος  της  ΠΕΔ  με  όλους

τους Δήμους και τσουλάμε λίγο.

Παιδιά,  πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  οι  μεταρρυθμίσεις

χρειάζονται  καινούργια  Αυτοδιοίκηση,  πρέπει  να  ξεκινήσουμε  από

το  μηδέν.  Κάτσαμε  τώρα  στην  απλή  αναλογική.  Για  ποια  απλή

αναλογική;  Είπε  ο  φίλος  μου  ο  Μπίρμπας  προηγουμένως,  ότι…

Έχουν από την  απλή αναλογική  περάσει  δεινά,  φίλε  Δημήτρη,  αυτή

η χώρα. Που εγώ τα θυμάμαι  λίγο καλύτερα,  γιατί  είμαι  πιο μεγάλος

από  εσένα.  Δεινά  και  ακυβερνησία.  Αλλά  δεν  καθόμαστε  εκεί.  Εκεί

είναι  το τελευταίο. 

Και  το  μόνο  που  κατάλαβα  σήμερα  με  το  Συνέδριο,  που

ορισμένοι  συνάδελφοι  διαφώνησαν  ότι  δεν  έπρεπε  να  γίνει,  έπρεπε

να  πάρουμε  το  νομοσχέδιο,  ίσως  το  σημερινό  Συνέδριο  αναγκάσει
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να υπάρξει  και  χρόνος για διαβούλευση και είναι  θετικό το Συνέδριο

σήμερα. Αυτό απεδείχθη.

Φίλες  και  φίλοι,  πρέπει  να  αλλάξουμε  πολλά  μέσα  στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση, και στον Α΄ και στον Β΄ Βαθμό. Ο φίλος μου ο

Κοιμήσης  είπε  προηγουμένως  ότι  έπρεπε  να  πάρουμε…  Τι  να

πάρουμε  Απόστολε,  φίλε;  Τη  μεταφορά  των  μαθητών  και  το  οδικό

δίκτυο;  Με  τι  προσωπικό;  Υπάρχει  προσωπικό;  Έχουμε  διαλύσει  οι

Δήμοι.  Εγώ  τουλάχιστον.  Εφόσον  δεν  έχουμε  δυνάμεις,  τι  να

πάρουμε και τι να κάνουμε; Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται, όλη μέρα

στο Δήμαρχο τα παράπονα. Εζήτησα από την Αποκεντρωμένη… 2,5

μήνες  να  μου  εγκρίνουν  20  άτομα  ανταποδοτικά.  Πότε  θα  έρθουν

στο Υπουργείο  ακόμα και  θα πάει  Ιούνιος μήνας,  Ιούλιος και  δεν θα

έχω  να  καθαρίσω  το  Δήμο.  2  μήνες  να  στείλουν  την  έγκριση,  να

πάει  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  να  φύγει  από  την  κυρία

Διαμαντοπούλου,  να  πάει  στον  ΑΣΕΠ,  να  κάνουμε  διαδικασίες.

Πότε; Αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση;

Εν  πάση  περιπτώσει,  καλό  θα  είναι  και  πολύ  θετικό,  όπως

είπα  προηγουμένως,  ότι  η  ΕΝΠΕ  μαζί  με  την  ΚΕΔΕ,  μία  δύναμη

μεγάλη,  σταθερή,  δεν μπορεί  να  μας  κουνήσει  κανείς  και  μπορούμε

να  διεκδικήσουμε  τα  πάντα.  Αυτά  που  πρέπει  να  έχει  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Δεν  θα σας  κουράσω,  όπως είπα,  εύχομαι  καλή  συνέχεια  στο

Συνέδριο  και  όλοι  θα  είμαστε  κοντά,  άγρυπνοι,  για  να  κοιτάξουμε

και  με το νομοσχέδιο μόλις  έρθει,  αλλά λάβετε  υπόψη σας ότι  μόλις

αρχίσει  η  διαβούλευση  του  νομοσχεδίου,  θα  πρέπει  να  περάσει  και

από  τα  Δημοτικά  Συμβούλια,  θα  πρέπει  αυτή  τη  στιγμή  να  έχουμε

τον  ανάλογο  χρόνο  και  περιθώριο  να  γίνουν  διαβουλεύσεις  προτού

ψηφιστεί  στη Βουλή.

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος,  ο  κύριος  Μαραβέλιας,

παρακαλώ. 
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Δ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ:   Κύριοι  Πρόεδροι, φίλες και  φίλοι, συνάδελφοι  του

Α’ και του Β’ Βαθμού. 

Νομίζω  ότι  σήμερα  είναι  η  πρώτη  μέρα  ενός  πραγματικά

ιστορικού Συνεδρίου, και ακούγοντας και συναδέλφους που πιθανόν

να  είχαν  προβληματισμούς  για  τον  χρόνο  τον  οποίο  επέλεξε  η

ΕΝΠΕ  και  η  ΚΕΔΕ  να  γίνει  το  Συνέδριο,  και  αυτοί  ακόμα  το

χαρακτήρισαν  ιστορικό.  Και  είναι  πράγματι  ιστορικό  γιατί  μετά  από

οκτώ-εννιά χρόνια βαριάς κρίσης μιας χώρας, που έχει περάσει τρία

μνημόνια,  νομίζω ότι  είναι  η  πρώτη φορά που δίνεται  η  ευκαιρία σε

ένα  πολιτικό  δυναμικό  που  υπάρχει,  που  σχετικά  είναι  άφθαρτο,

έχει  δοκιμαστεί  γιατί  πραγματικά  οι  Δήμαρχοι,  τα  Δημοτικά

Συμβούλια,  οι  Περιφερειάρχες  και  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια,  σε

όλο αυτό το διάστημα κατέβαλλαν ότι  μπορούσαν για να κρατήσουν

την  κοινωνία  όρθια  και  την  κράτησαν,  σε  σχέση  με  το  τι  συνέβαινε

στην  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  έχουν  τη  δυνατότητα  να

συνεννοηθούν  και  να  δουν  πώς  μπορεί  να  χαράξει  μια  καλύτερη

αυριανή ημέρα. 

Δυστυχώς όμως πρέπει  να πω ότι  πραγματικά απογοητεύτηκα

από  την  παρουσία  του  Υπουργού  Εσωτερικών  στη  βασική  του

εισήγηση.  Τι  μας  είπε  ο  Υπουργός;  Μας  είπε  ότι  προετοιμάζει  μια

μεταρρύθμιση  και  πού  στάθηκε;  Εδώ  στους  φακέλους  μας,  στα

folder μας,  έχει  κατατεθεί  ένα  πλαίσιο  συζήτησης,  ένα  πλαίσιο

διαβούλευσης.  Προφανώς  δεν  είναι  ευαγγέλιο,  αλλά  είναι  ένα

πρώτο  δείγμα  που  πάνω σε  αυτό  μπορούμε  όλοι  να  προσθέσουμε,

να   αφαιρέσουμε,  να  συνθέσουμε.  Και  έχει  τις  εξής  ενότητες:  Οι

σχέσεις των Περιφερειών και των Δήμων στο πολιτικό και διοικητικό

σύστημα,  η  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση,  για  τη  διαβαθμική

συνεργασία  των  Περιφερειών  και  των  Δήμων,  για  τη  διοικητική

αυτοτέλεια  και  την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  των  ΟΤΑ,  για  τον

αναπτυξιακό  ρόλο  της  Αυτοδιοίκησης,  το  πρόγραμμα  οργάνωσης

και  του  λειτουργικού  εκσυγχρονισμού  των   Περιφερειών,  των

Δήμων,  για  τη  καταστατική  θέση  των  αιρετών,  και  γενικά  την
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πρόσφατη  διεθνή  εμπειρία  που  έχουμε  για  τις  διοικητικές

μεταρρυθμίσεις  που  συμβαίνουν  στα  υπόλοιπα  κράτη  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε  τι  από  αυτά  αναφέρθηκε  ο  Υπουργός;  Σχεδόν  σε  τίποτα.

Αναλώθηκε  δυστυχώς  στον  εκλογικό  νόμο.  Θα  λύσει  το  πρόβλημα

της  Αυτοδιοίκησης  και  το  πρόβλημα  της  χώρας  η  αλλαγή  του

εκλογικού νόμου;  Νομίζω όχι.  Δυστυχώς είναι  άλλη μια προσπάθεια

αποπροσανατολισμού.  Και  εδώ  θα  πρέπει  να  είμαστε  εμείς  οι

αυτοδιοικητικοί  ιδιαίτερα  προσεκτικοί,  να  λύσουμε  τις  πιθανόν

διαφορές  και  τριβές  που  υπάρχουν  μεταξύ  των  δύο  θεσμών,  γιατί

δεν  είναι  αγγελικά  πλασμένος  ο  κόσμος.  Υπάρχουν  διαφορές,

υπάρχουν  ζητήματα  που  πρέπει  να  τα  οριοθετήσουμε  οι  ίδιοι  στο

χώρο της  Αυτοδιοίκησης,  και  να  έχουμε,  όπως προσπαθούμε  να  το

κάνουμε  και  να δώσω συγχαρητήρια και  στο  πολιτικό  δυναμικό  των

δύο  Ενώσεων,  και  στους  επιστημονικούς  συνεργάτες,  που

προσπαθούν  να  συνθέσουν  και  είναι  μια  πολύ  δύσκολη

προσπάθεια, τα συμπεράσματα και την εμπειρία οκτώ-δέκα χρόνων,

για να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα.

Φίλες  και  φίλοι,  είναι  στο  χέρι  μας  την  αυριανή  μέρα  να  βγει

πιο  δυνατή  η  Αυτοδιοίκηση.  Και  είναι  και  στο  χέρι  του  Υπουργού

αυτό  το  Συνέδριο  να  το  δει  ως  ευκαιρία,  για  να  δείξει  στις

τροχοπέδες που προφανώς υπάρχουν στην κεντρική κυβέρνηση, ότι

η  Αυτοδιοίκηση  στην  Ελλάδα  έχει  ωριμάσει  και  ζητά  μια  καλύτερη

μέρα για την επόμενη δημοτική περίοδο. 

Δεν  ξέρω  πότε  θα  γίνουν  οι  εκλογές.  Και  για  να  είμαστε

δίκαιοι,  ήταν  αίτημα  της  ΚΕΔΕ,  συμμετείχα  και  εγώ  στο  Διοικητικό

Συμβούλιο τότε όταν συζητάγαμε τον Καλλικράτη, να αποσυνδεθεί  ο

χρόνος   των  Δημοτικών  Εκλογών  από  το  χρόνο  των  Ευρωπαϊκών

Εκλογών,  γιατί  αλλοίωνε  το  πολιτικό  περιεχόμενο  των  εκλογών.

Δεσμεύτηκε  σήμερα  ο  Υπουργός  ότι  δεν  θα  ταυτίσει  τη  μέρα  των

Αυτοδιοικητικών  Εκλογών  με  την  ημέρα  των  Εθνικών,  Βουλευτικών

Εκλογών; 
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Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε τον Δημήτρη.

Ο  Γιάννης  ο  Λώλος,  Δήμαρχος  Ηγουμενίτσας  και  Πρόεδρος

της ΠΕΔ Ηπείρου.

Ι.  ΛΩΛΟΣ:   Γεια σας και από εμένα. 

Καταρχήν  θα  ήθελα  και  εγώ  να  χαιρετίσω  το  κοινό  Συνέδριό

μας  που  κάνει  η  ΚΕΔΕ  μαζί  με  την  ΕΝΠΕ  και  πιστεύω  είναι  μιας

ιστορικής  σημασίας  παρότι  πολλοί  το  επικρίνουν  αυτό,  διότι  είναι

ένα  σημαντικό  γεγονός,  διότι  είμαστε  όλοι  αυτοδιοικητικοί  και

παρότι  υπάρχουν  κάποια  θέματα  τα  οποία  μας  χωρίζουν,  είναι

όμως  πολλά  εκείνα  που  μας  ενώνουν.  Και  άρα  λοιπόν  και  σίγουρα

από  αυτό  το  Συνέδριο,  κάτι  πολύ  θετικό  μπορεί  να  βγει,  για  τη

συνέχεια της αυτοδιοικητικής πορείας.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  τα  τελευταία  χρόνια  γινόμαστε

μάρτυρες  αποσπασματικών  διαρροών  σχετικά  με  τη  μεταρρύθμιση

στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Μια  μεταρρύθμιση  που  δυστυχώς  τείνει

να  γίνει  το  γεφύρι  της  Άρτας,  καθότι  είμαι  και  Ηπειρώτης.  Εν

αντιθέσει λοιπόν με αυτή την τακτική, εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση

δεν απαντήσαμε με διαρροές,  αλλά με τεκμηριωμένες προτάσεις  και

θέσεις  που  πήραμε  όλοι  μας  ως  ΠΕΔ  και  ως  ΚΕΔΕ  και  απόδειξη

αυτών είναι  και  το  κοινό  κείμενο που σήμερα καταθέσαμε,  αλλά και

οι  αποφάσεις  του  Ειδικού  Συνεδρίου  μας  στον  Βόλο,  αλλά  και  στα

Γιάννενα  πέρυσι.  Άρα  λοιπόν  είναι  λάθος  η  όποια  προσέγγιση  ότι

ούτε  ο  Α΄  Βαθμός ή ο Β΄  Βαθμός δεν  προσέρχονται  στο  διάλογο με

θέσεις αυτοδιοικητικές. 

Το θέμα είναι όμως άλλο. Ακούσαμε σήμερα τον Υπουργό. Και

τι  μας είπε ουσιαστικά;  Μας είπε δυο – τρία πραγματάκια.  Μας είπε

και  προέκρινε  σαν  βασικό  θέμα  της  μεταρρύθμισης,  τον  εκλογικό

νόμο  και  την  αλλαγή της  ημερομηνίας  των εκλογών και  τη  σύσταση

του Ελεγκτή  Νομιμότητας.  Είναι  αυτή η μεταρρύθμιση που θέλουμε;

Τι είναι;  Ο Ελεγκτής Νομιμότητας δεν είναι θεσμοθετημένος από τον

Καλλικράτη  και  έπρεπε  χρόνια  τώρα  να  συσταθεί;  Γιατί  δεν
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συστάθηκε  λοιπόν;  Αυτή  είναι  η  μεταρρύθμιση  που  θέλουμε  να

κάνουμε; 

Εγώ πιστεύω ότι  εμείς θέλουμε να γίνει  μια μεταρρύθμιση που

να  λάβει  χώρα  και  στα  τρία  επίπεδα  της  διακυβέρνησης.  Και  στο

κεντρικό  κράτος,  και  στο  περιφερειακό…  και  στον  Β΄  Βαθμό

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  αλλά  και  στον  Α΄  Βαθμό  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  Άρα  λοιπόν  δεν  είναι  αυτό  που  περιμένουμε  ως

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  δεν  θα  μας  λύσει  τα  θέματα  η

προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Θα  πρότεινα,  αγαπητό  Προεδρείο,  δεν  χρειάζεται  να  κάνουμε

ξανά  Συνέδριο,  διότι  αυτά  τα  λίγα  τα  οποία  μας  ειπώθηκαν,  δεν

χρειάζεται  να  γίνουν  αντικείμενο  ενός  Συνεδρίου  όπου  να

αναπτυχθεί  και  ένας  διάλογος.  Άρα  λοιπόν  να  πάνε  στα  θεσμικά

μας  Όργανα,  στην  ΚΕΔΕ,  στην  ΕΝΠΕ,  στις  ΠΕΔ  και  στα  Δημοτικά

μας  Συμβούλια  και  να  αποφασίσουν  αν  αυτά  τα  οποία  μας

προτείνουν  τα  εγκρίνουμε  ή  συμφωνούμε  ή  διαφωνούμε.  Άρα

λοιπόν,  πιστεύω  ότι  ο  διάλογος  γίνεται  και  σήμερα  και  αύριο,  στο

σημερινό  Συνέδριο  και  μέσα  από  αυτό  το  διάλογο  πρέπει  να

αποκρυσταλλώσουμε  τις  θέσεις  μας  και  τις  προτάσεις  μας  για  τι

Αυτοδιοίκηση θέλουμε.

Σας ευχαριστώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. 

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Ο  κύριος  Σπυρίδων  Σπύρου,  Περιφερειακός

Σύμβουλος  Ιονίων  Νήσων,  πρώην  Περιφερειάρχης,  πρώην

Βουλευτής και ιατρός στο επάγγελμα, έχει  το λόγο. 

Σ. ΣΠΥΡΟΥ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ενημέρωση. 

Κύριοι  Περιφερειάρχες,  κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητέ  Κώστα,

κύριοι  του  Προεδρείου,  κύριοι  Αντιπεριφερειάρχες,  Δήμαρχοι,

Αντιδήμαρχοι,  Πρόεδροι της ΠΕΔ, αγαπητοί συνάδελφοι. 

Είναι  μια  εξαιρετική  μέρα  σήμερα,  που  απευθυνόμαστε  στο

Σώμα  των  εκπροσώπων  του  Συνεδρίου  για  να  συζητήσουμε  ένα

πολύ  σοβαρό  θέμα,  το  οποίο  απασχολεί  προ  πολλού   την

Αυτοδιοίκηση. 
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Χαιρετίζω  λοιπόν  το  σημερινό  ιστορικό  θα  έλεγα  έκτακτο

Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ,  και  συγχαίρω  τους  Προέδρους

και  τα  μέλη  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  για  την  απόφασή  τους

αυτή. 

Το  θεωρώ  ιστορικό  το  Συνέδριο  αυτό  γιατί  έρχεται  συνέχεια

άλλων   Συνεδρίων  που  έλαβαν  χώρα  στο  παρελθόν,  με  θέμα

πάντοτε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία του

στην  κοινωνία  σε  τοπικό  και  περιφερειακό  επίπεδο,  και  για  το

μέλλον  του  τόπου  και  το  αύριο,  σε  μία  δύσκολη  περίοδο  όπως  την

βιώνουμε όλοι. 

Η  σημερινή  όμως  αναγκαιότητα  προέκυψε  εξαιτίας  της

πολυδιαφημισθείσας  αναθεώρησης  του  Καλλικράτη,  η  οποία  προ

πολλού καιρού έχει εξαγγελθεί,  αλλά δεν έχει  έρθει μέχρι σήμερα. 

Αυτή  η  εξαγγελία  μέχρι  και  πρόσφατα  ενεργοποίησε  τα

αντανακλαστικά  των  συλλογικών  μας  Οργάνων,  ότι  η  κοροϊδία

πρέπει  να  σταματήσει.  Η  πολιτική  μεταξύ  της  κυβέρνησης  και  της

κάθε  κυβέρνησης,  με  την  Αυτοδιοίκηση,  δεν  πρέπει  να  γίνεται  με

διαρροές,  με γενικόλογες τοποθετήσεις,  με αοριστίες,  με λαϊκίστικες

συμπεριφορές. 

Πιστεύουμε  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  οφείλει  να  λειτουργεί  αφενός

μεν  ανεξάρτητα,  αλλά  και  σε  αρμονική  συνεργασία  με  την  πολιτική

ηγεσία,  με  την  εκάστοτε  κυβέρνηση,  για  να  δίνει  λύσεις  στα

προβλήματα της κοινωνίας, λόγω και της εγγύτητάς της. 

Και  θα  έλεγα  ότι  επειδή  ακούστηκε  εδώ  μέσα,  γιατί  ήρθε  το

έκτακτο  Συνέδριο,  και  ως  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της

Ένωσης  Περιφερειών  που  συναποφασίσαμε,  πράγματι   δεν  υπήρχε

πρόθεση να έρθει  γρηγορότερα,  (…) ότι  είχε προγραμματιστεί  προς

τον  Μάιο,  και  το  γνωρίζουμε  όλοι,  αλλά  και  η  κυβέρνηση  είχε

δεσμευτεί  ότι  ξέρετε,  πριν  το  Πάσχα  θα  φέρουμε  το  νομοσχέδιο,

πριν  το  Πάσχα  θα  συζητήσουμε  για  να  το  φέρουμε  προς  ψήφιση,

και  αυτό  το  είχε  πει  ήδη  από  τον  Σεπτέμβρη,  μετά  το  τέλος  του

καλοκαιριού θα έρθει το νομοσχέδιο. 
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Όταν  λοιπόν  δεν  έρχεται,  κάποια  στιγμή  μπαίνει  ένας

προβληματισμός,  βρε  παιδιά,  τι  κάνουμε  εμείς.  Πού  καταλήγουμε

εμείς;  Δεν  μπορούμε  να  μην  έχουμε  θέση  πέρα  από  τη  γενικόλογη

στάση  της  Περιφερειακής  Διακυβέρνησης,  και  των  άλλων

διεκδικήσεων.

Πιστεύουμε  ακόμη  ότι  το  μέλλον  του  τόπου  μας,  η  ανάπτυξή

του,  και  η  κοινωνική  συνοχή  της  ελληνικής  κοινωνίας,  περνά  μέσα

από  την  εύρυθμη  και  δημοκρατική  λειτουργία  της  Αυτοδιοίκησης  Α’

και  Β’  Βαθμού,  όπως  έχει  αποτυπωθεί  στα  συμπεράσματα  των

Συνεδρίων και των δύο θεσμών που έγιναν πρόσφατα,  αλλά και στο

παρελθόν. 

Η  σύμπλευση  αυτή  των  δύο  αυτοδιοικητικών  θεσμών,  δεν

προέκυψε  τυχαίως,  ούτε  υπηρετούν  κάποιον  καιροσκοπισμό  ή

κομματική  σκοπιμότητα.  Αντίθετα  μάλιστα,  είναι  αποτέλεσμα  μιας

βαθειάς  και  εμπεδωμένης  αντίληψης  ευθύνης  κατά  την  άσκηση των

καθηκόντων  μας,  απέναντι  στους  πολίτες  με  τους  οποίους

καθημερινά έρχεστε και ερχόμαστε ο καθένας, η κάθε μια από εσάς,

σε επαφή. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  αυτή  η  σημερινή  σύμπλευση

των δύο θεσμών,  οφείλεται  και  σε  έναν  ακόμη πρόσθετο   λόγο που

είναι  πολύ  σημαντικός  και  απειλεί  τη  μελλοντική  λειτουργία  του

θεσμού. Έχει  περάσει  σχεδόν ενάμισης χρόνος που έχει  ξεκινήσει  η

συζήτηση  για  την  αναθεώρηση,  μεταρρύθμιση  του  Καλλικράτη,

έχουμε  κάνει  συναντήσεις  στο  Υπουργείο,  έχει  βγει  Επιτροπή  και

από την ΕΝΠΕ και από την ΚΕΔΕ, συζητήσανε, είδαμε ένα πόρισμα,

στο  οποίο  πλεόναζαν  κυρίως  οι  υπάλληλοι  του  Υπουργείου.  Και

διεφάνη  κατά  την  αντίληψή  μου,  ότι  η  κυβέρνηση,  το  αρμόδιο

Υπουργείο,  και  όπως  με  διαρροές  γίνεται,  δεν  έχει  στο  μυαλό  του

αυτό  που  ανησυχούμε  εμείς  όλοι,  σημερινοί,  αυριανοί,  είμαστε,  δεν

είμαστε,  πώς  να  βελτιωθεί  αυτός  ο  θεσμός,  πώς  να  λειτουργούμε

καλύτερα,  και  όποιος  τον  έχει  ζήσει,  είτε  ως  Διοίκηση,  είτε  ως

συνεργάτης,  έχει  βιώσει  πόση  μεγάλη  δυσκολία  είναι  να  ασκείς  τα
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καθήκοντά  σου,  να  επαιτείς,  να  εκτίθεσαι,  να  σέρνεσαι  στα

δικαστήρια, να σε βρίζουν οι  πολίτες.  Γιατί;  Γιατί  το κράτος θέλει  να

λειτουργεί  γραφειοκρατικά,  να  σε έχει  ως υπηρέτη  του,  να  αρνείται,

και  βέβαια  μολονότι  ο  Περιφερειακός  θεσμός  μετράει  επτά  χρόνια

από  την  ίδρυσή  του,  και  θα  έλεγε  κανείς,  βρε  αδελφέ,  γιατί  τόση

βιασύνη να αναθεωρηθεί;  Επειδή έχουν προκύψει  θέματα,  τα  οποία

αν  υπήρχε  καλή  βούληση και  καλή θέληση,  θα μπορούσε  κανείς  να

πει  τα  τροποποιώ αυτά,  να  τα  βελτιώσω. Και  είναι  πολλά,  τα  έχουν

αναφέρει  και  άλλοι,  σχετικά  με  τη  χρηματοδότηση,  οι

θεσμοθετημένοι  πόροι  να δίνονται.  Δεν  δίνονται.  Μόνο τα τελευταία

τρία  χρόνια  400  εκατομμύρια  στερήθηκαν  οι  Περιφέρειες,  και  άλλα

τόσα τα προηγούμενα χρόνια,  και  ο Α’  Βαθμός. Η υποστελέχωση,  η

γραφειοκρατία,  και  άλλα  επίπεδα  ελέγχου  που  αναφέρθηκαν  και

από άλλους ομιλητές, είναι  ζωντανά εμπόδια της λειτουργίας μας.

Αντί  αυτού  τι  έχουμε  εισπράξει;  Το  αρμόδιο  Υπουργείο  δεν…

δια  στόματος  Υπουργού,  αλλά  και  του  Γενικού  Γραμματέα,  που

απουσιάζει  και  σήμερα,  αλλά  και  του  ίδιου  του  κυρίου

Πρωθυπουργού,  ο  οποίος  δεν  παύει  να  αναφέρεται  στην

τροποποίηση του Καλλικράτη, δείχνοντας ότι είναι επιλογή όλη αυτή

η  ιστορία,  χωρίς  να  εμβαθύνει.  Με  τοποθετήσεις,  διαρροές,  για  τον

τρόπο εκλογής των οργάνων, για παράταση του χρόνου λειτουργίας

της  Αυτοδιοίκησης  προς  τον  Οκτώβριο,  (…),  και  έτσι  εννοεί  τον

διάλογο  η  κυβέρνηση.  Έτσι  η  πρώτη  θητεία  ήταν  3,5  χρόνια,  η

δεύτερη  θα  πάει  5,5,  η  επόμενη  θα  έρθει  4,  και  αυτό  είναι

δημοκρατία,  είναι  δίκαιο,  είναι  διάλογος,  είναι  έτσι  με  πειστικότητα,

το  Υπουργείο,  σέβεται  όλους  αυτούς  τους  ανθρώπους  που

ασχολούνται  και  έχουν  δώσει  τη  ζωή  τους  καθημερινά  κοντά  στα

προβλήματα της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι στιγμής για ενάμισι χρόνο

τώρα  μιλάμε  για  ένα  νομοσχέδιο  φάντασμα,  που  στόχο  έχει  την

ακυβερνησία  και  την  αδυναμία  λήψης  σοβαρών  αποφάσεων.  Έτσι

με  ψευτοδίλημμα  ότι  η  απλή  αναλογική  ενισχύει  τη  συνεργασία.
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Εμείς  πιστεύουμε  αντίθετα  ότι  την  επιβάλλει  με  συναλλαγές,  με

αποτέλεσμα  να  υπάρξει  αδυναμία  να  λειτουργήσει  τόσο  ο  Α’,  όσο

και ο Β’ Βαθμός. 

Και  έκανα  τη  σκέψη,  αν  ήθελε  κανείς,  με  την  ίδια  λογική,  να

μην  το  αναλύσω,  θα  μπορούσε  να  βγαίνει  από  την  πρώτη  Κυριακή

λοιπόν,  και όποιος έχει  την πλειοψηφία προσπαθεί να δημιουργήσει

κυβέρνηση τοπική. Ή θα πήγαινε στον δεύτερο, και εν κατακλείδι θα

μπορούσε κανείς να προσφύγει ξανά σε εκλογές. 

Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  τι  σύγχυση  δημιουργείται  και  γιατί  να

μην  υπάρχει  σύμπλευση  και  συνεννόηση  με  τα  στελέχη  της

Αυτοδιοίκησης,  που έχουν την εμπειρία,  και  εγώ δεν σας κρύβω ότι

και  από  τη  θέση  του  πρώην  Περιφερειάρχη,  αλλά  και  μέλους  της

ΕΝΠΕ,  δεν  διαπίστωσα  καιροσκοπισμό  και  σκοπιμότητα  από  τους

σημερινούς  διοικούντες.  Η αγωνία  τους  είναι  πώς αυτό  ο  θεσμός,  ο

οποίος  πραγματικά  στάθηκε  στα  πόδια  του  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  τα

δύσκολα  χρόνια,  και  βρέθηκε  κοντά  στους  πολίτες,  και  ενίσχυσαν

την  κοινωνική  συνοχή  και  την  αλληλεγγύη,  θέλουν  να  λειτουργήσει

και  να μην είναι  υπηρέτης του αθηνοκεντρικού κράτους,  που χρόνια

από την ίδρυσή του έτσι λειτουργεί.  

Επομένως  το  θέμα  της  απλής  αναλογικής,  για  να  κλείσω,  το

θεωρούμε ότι  θα εμποδίσει  εν κατακλείδι  τη  λειτουργία  του θεσμού.

Το  θέμα  των  Αντιπεριφερειαρχών,  που  δεν  το  έθιξε  ο  Υπουργός,

των  Χωρικών  θα  έλεγα,  ξέρετε  πολλές  φορές  διευκολύνει  να  πεις

δεν  ορίζω  Xωρικό,  αλλά  ιδιαίτερα  στη  νησιωτική  Περιφέρεια,  το  να

κάνεις  εκλογές  από  την  Κέρκυρα  στη  Ζάκυνθο  και  να  μην  έχεις

κάποιον  που  πιστεύεις  ότι  η  κοινωνία  θα  εμπιστευτεί  σαν  πρώτο

στην  τάξη,  να  είναι  ο  Χωρικός  εκεί,  και  να  το  αφήσεις  έωλο,  δεν

νομίζω ότι  και  αυτό είναι  ειλικρινές  και  βοηθάει.  Γιατί  πολλές φορές

αν  πάμε,  όποιος  πάρει  τους  περισσότερους  ψήφους,  δεν  σημαίνει

ότι θα είναι και ο ικανότερος να διοικήσει. 

Επομένως  θα  έλεγα  ότι  είναι   σημαντικό  να  υπάρχει  ο

Χωρικός  Αντιπεριφερειάρχης,  και  να  βοηθήσει  το  νομοσχέδιο  αν
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θέλει  και  είναι  μια  ευκαιρία  αυτό  το  έκτακτο,  πιστεύω  ότι  και  ο

Υπουργός  και  μετά  από  την  ένταση  που  προέκυψε,  να

προβληματιστεί,  να  τα  βάλουν  κάτω,  να  διορθώσει  τα  κακώς

κείμενα,  να  γίνουν  βήματα,  και  όταν  θα  γίνει  αναθεώρηση  του

συντάγματος,  να  προβλεφθούν  διατάξεις  που  θα  δυναμώσουν  τον

θεσμό  της  Αυτοδιοίκησης,  αν  θέλουμε  να  έχουμε  μια  κοινωνία  η

οποία μπορεί  να λειτουργεί  πολλές φορές  και  με  ανοιχτά  τα  θέματα

της  κεντρικής  κυβέρνησης.  Τα  βλέπουμε  σε  γειτονικά  κράτη,  στη

Γερμανία,  στην  Ολλανδία,  και  αλλού,  που  πριν  φτιαχτεί  η  κεντρική

κυβέρνηση,  μέσω  της  Αυτοδιοίκησης  μπορούν  να  λειτουργούν  για

πολλούς μήνες. 

Ευχαριστώ  πολύ,  κύριε  Πρόεδρε,  και  για  τη  δυνατότητα  που

μου δώσατε. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε.

Ο  Σάββας  ο  Χιονίδης,  Δήμαρχος  Κατερίνης  και  μέλος  του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Σ.  ΧΙΟΝΙΔΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητέ  Κώστα  Αγοραστέ,  εκλεκτό

Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Είναι  γεγονός  ότι  καταφέραμε  τελικά  να  συναντηθούμε  και  να

συνενωθούμε,  γιατί  η  Αυτοδιοίκηση  έτσι  και  αλλιώς  είναι  ενιαία,

αυτό  που  λέμε  τέλος  πάντων  Αυτοδιοίκηση,  γιατί  ουσιαστικά

ομιλούμε  –  θα  πω  κάτι  κοινότυπο  –  για  ετεροδιοίκηση  εν

προκειμένω.  Αφού  βρεθήκαμε  λοιπόν,  θα  συνεχίσουμε  μαζί  και  τα

ξεκαθαρίζουμε όλα στην ώρα τους και όπως πρέπει. 

Θα  ήθελα  να  σταθώ  σε  κάποιες  εισηγήσεις  που  είχαμε  κάνει,

ότι  επιτέλους  δεν  πρέπει  να  είμαστε  το  κάρο  που  σέρνει  το  άλογο

μπροστά  η  κάθε  κυβέρνηση,  αλλά  να  μπούμε  με  δικούς  μας  όρους

και  για  αυτό  ξεκίνησε  και  μία  μελέτη  εκ  μέρους  της  ΚΕΔΕ,  ώστε  να

μπορέσουμε  εμείς  να  πούμε  πώς  πρέπει  να  λειτουργεί  η

Αυτοδιοίκηση ως τρίτος μοχλός, η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση

και  το  κράτος.  Να  τους  πούμε  εμείς.  Γιατί  μέχρι  τώρα,  με  όλες  τις
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καταστάσεις  που  έχουμε  ζήσει,  και  δεν  αφορά  μόνο  τη  σημερινή

κυβέρνηση, κατά το δοκούν λειτουργεί το κεντρικό κράτος. 

Ένα  κεντρικό  κράτος,  που  θα  θυμίσω  και  πάλι  ότι

διαχειρίζεται  το  97,5%  του  ΑΕΠ.  97,5%  του  ΑΕΠ  και  πάντοτε  ήταν

στο  απυρόβλητο,  γιατί  όλα  τα  φώτα  πέφτανε  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση του 2,5%. Και θλίβομαι όταν ακούω συναδέλφους εδώ

μέσα  να  έχουν  τη  γνώμη και  την  άποψη του  κυρίου  Ρακιντζή  ή  των

διαφόρων  άλλων,  οι  οποίοι  στόχευαν  στον  εύκολο  στόχο,  για  να

καλυφθούν όλοι  οι  υπόλοιποι.  Το στόχο της  Αυτοδιοίκησης,  όταν οι

παρατυπίες  βαφτιζόταν παραπτώματα και  παρανομίες.  Αυτή  είναι  η

λογική.  Γιατί  εμείς  στους  Δήμους  δεν  αγοράζουμε  ούτε  όπλα,  δεν

αγοράζουμε  φάρμακα,  δεν  αγοράζουμε  πλοία,  δεν  αγοράζουμε

τηλεπικοινωνίες,  δεν  κάνουμε  τέτοιες  δράσεις,  είμαστε  το  2,5%.

Αυτό το 2,5% που είναι  η ντροπή της Ελλάδας και  έχουμε προτείνει

και  πήραμε  και  αποφάσεις  να  βρεθεί  έστω  και  ένας  πολιτικός,  το

ανέφερε μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης,  ως προοπτική, να φτάσουμε

στο  8%  στα  2/3  του  μέσου  όρου  της  Ευρώπης.  Έχουμε  τις

δυνατότητες,  και  αυτό  που  είπε  ο  Αλέξανδρος,  θα  μας  δοθούν  και

τα μέσα,  να τα απαιτήσουμε.  Και  τότε θα λειτουργήσει  και  καλύτερα

και φθηνότερα. 

Ποιος  είναι  αυτός  λοιπόν  που  δεν  θέλει  τη  λειτουργία  του

συγκεντρωτικού  κράτους;  Οι  κοινωνίες.  Ενώ  το  συγκεντρωτικό

κράτος  θέλει  να  το  κάνει  ακόμη  πιο  συγκεντρωτικό,  έγινε  από

βουλευτοκεντρικό,  έγινε  υπουργοκεντρικό  και  τώρα  τελευταία

γίνεται  και  πρωθυπουργοκεντρικό.  Οι  κοινωνίες  θέλουν  τελείως

διαφορετικά πράγματα. 

Θα  σταθώ  λοιπόν  στο  κομμάτι  του  νόμου.  Θα  έπρεπε,  κύριοι

Πρόεδροι,  να  καταθέσουμε  εμείς  δικό  μας  σχέδιο  νόμου  και  το

προτείνω  τώρα  σε  αυτό  το  Συνέδριο,  για  να  είμαστε  μια  φορά

μπροστά  εμείς  που  τραβάμε.  Εμείς  τραβάμε  μπροστά  και  μας

ακολουθούν.  Έχουμε  τις  μελέτες  και  η  ΕΝΠΕ και  η  ΚΕΔΕ,  ώστε  να
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καταθέσουμε  πώς  πρέπει  να  λειτουργεί  το  κράτος.  2  χρόνια  το

παιδεύουμε και το παλεύουμε. 

Και  δεν  περιμένουμε  από  δημοσίους  υπαλλήλους  και  από

κάποιους  που  έχουν  ιδεοληψίες,  να  καταθέτουν  κατά  το  δοκούν,

χωρίς  να  έχουν  καμία,  μα  καμία  εικόνα  της  πραγματικής

κατάστασης.  Διότι  δεν  ξέρουν  τι  κάνει  ο  Δήμος.  Ρώτησα  κάποιον:

ξέρεις  ότι  κάποιοι  Δήμοι  στην  Ελλάδα,  οι  περισσότεροι,  έχουν

αρδεύσεις;  Σου  λέει:  τι  είναι  αυτό;  Ότι  υπάρχει  αγροτική  οδοποιία;

Μα; Καμία σχέση με το αντικείμενο. 

Ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποια κομμάτια, εκφράζοντας μια

τεράστια  αγωνία.  Δεν  είναι  το  εκλογικό  σύστημα  που  αφορά  τον

άλφα,  αν  αφορά  τον  Χιονίδη  ή  τον  Αγοραστό  ή  τον  οποιονδήποτε.

Εδώ  υπάρχει  μία  στόχευση.  Θα  λέγαμε  ότι  είναι  μία  ιδεολογική,

έτσι,  αφέλεια  και  κάτι  που έχει  σημειολογική  αξία  να  πούμε  για  την

απλή αναλογική.  Είναι  αυτό;  Μήπως είναι  κάτι  το  οποίο  δίνει  άλλες

προσδοκίες  και  να  κάνουμε  κάτι  καλύτερο;  Ή  μήπως  είναι

στοχευμένη  κίνηση  να  διαλυθεί  και  να  μπαχαλοποιηθεί  όλη  η

Αυτοδιοίκηση;  Ένας  ισχυρός  πόλος  που  και  τα  γκάλοπ  δίνουν  ότι

είμαστε  ψηλά.  Είναι  η  Εκκλησία,  είναι  το  στράτευμα,  είναι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Και  όχι  αδίκως,  γιατί  απέδειξε  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  όσο  και  αν  είναι  ετεροδιοίκηση  –  βλέπω  εδώ  τον

Πελετίδη  τον  Κώστα,  είμαστε  ετεροδιοίκηση  και  θα  μας  τα  πει  και

αυτός  πολύ  δυνατά  –  από  εκεί  και  πέρα,  όσο  μπορέσαμε,

αποδείξαμε  τελικά  στην  μεγάλη  κρίση  ποιος  κράτησε.  Αποδείξαμε

ποιος  δεν  χρωστούσε  το  170%  του  ΑΕΠ.  30%  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Ερχόμαστε  λοιπόν και  λέμε ότι  σήμερα κινδυνεύει  πραγματικά

ο  θεσμός  να  τιναχτεί  στον  αέρα.  Κινδυνεύουμε  να  γεμίσουμε

μπαχαλάκηδες.  Πρώτα από όλα,  αυτός  ο τρόπος είναι  πολύ απλός.

Ας  πούμε  ότι  γίνονται  εκλογές.  Ποιο  κόμμα  δεν  θα  ήθελε  να

μετρήσει  τις  δυνάμεις  με  κομματικούς  υποψηφίους;  Μια  κατάχρηση

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έρχεται  βιαίως  στην  κομματική
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εναγκάλιση  και  στον  έλεγχο  κεντρικά.  Ποιο  κόμμα  δεν  θα  μετρήσει,

από  αυτά  που  δεν  μπήκαν  στη  Βουλή,  ή  από  αυτά  που  είναι  στη

Βουλή,  δεν  θα  μετρήσει  τις  δυνάμεις  του  μέσα  από  τις  ερχόμενες

Δημοτικές  Εκλογές,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  εκλογές  πολιτικές  θα

γίνουν νωρίτερα; Δεν είναι έτσι; 

Και  να  βάλουμε  τα  πράγματα  με  αριθμούς.  Δεν  θέλω να  μπω

σε φοβίες,  στο  εθνικό  επίπεδο,  το πώς θα μπορούσαν διάφοροι,  σε

αυτά  που  ζούμε,  μειονότητες,  παράξενοι,  κυνηγοί,  οι  βλάχοι  της

Σαμαρίνας  ή  οτιδήποτε  άλλο,  οι  φίλοι  των  σκύλων,  οι  κυνηγετικοί

σύλλογοι.  Μα  δεν  υπάρχει  ήδη  διαβούλευση  σε  όλους  τους

συνδυασμούς,  όπως  δούλεψε  σήμερα  το  ζήτημα,  πριν  γίνουν  οι

συνδυασμοί  και  κατέβουν;  Ξέρετε  έστω,  στην  Ελλάδα,  έστω  και

έναν  μονοκομματικό  συνδυασμό  που  να  έχει  από  ένα  κόμμα;  Δεν

υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια όσμωση.

Τι  ερχόμαστε  να  κάνουμε  τώρα;  Να  διαλύσουμε  αυτή  την

προσπάθεια  όσμωσης  των  κοινωνιών  και  να  διαχωρίσουμε

φυλετικά,  διαφορετικά  και  σε  μία  άλλη…  Σε  μια  τεράστια  λαίλαπα,

σε έναν πύργο της Βαβέλ. 

Να  πω  λίγο  με  μερικά  νούμερα,  για  να  καταλάβουμε.  Γιατί

μερικοί  θεωρούμε  ότι  μπορεί  να  λέμε  και  κανένα  παραπανίσιο.  Ε,

δεν  θα  πάρω  κανέναν,  να  πάρω  το  Δήμο  του  Προέδρου  μας,  του

Γιώργου Πατούλη.  Ψήφισαν… Έχω όλους τους Δήμους εδώ, όποιος

θέλει,  να  ρωτήσει  και  να  δούμε  πώς  αλλάζεται,  πώς  αλλάζει  ένα

σύστημα.  Θα μου  πεις,  δεν  μπορούσε  να  βγει  κάποιος  άλλος  με  το

μέτρο  που  υπήρχε;  Όχι  ως  επικεφαλής  παράταξης  για  να  σε

εκβιάζει.  Ένας  επιχειρηματίας  σε  ένα  μικρό  Δήμο,  αν  δώσει  15.000

€,  θα  στήσει  ή  δεν  θα  στήσει  δύο  συνδυασμούς  για  να  κάνει

μπάχαλο όλες τις  εκλογές;  Τον έχει  στήσει  και  θα πάρει  και  αυτό το

ποσοστό. 

Ξεκινάω  λοιπόν,  για  να  μην  πάω  σε  άλλα,  Αμαρουσίου.

Ψηφίσαντες:  31.872,  30.519,  γιατί  ο  Πρόεδρός  μας  βγαίνει

πανηγυρικά  με  την  πρώτη.  41  Δημοτικοί  Σύμβουλοι.  Το  μέτρο;  735
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ψήφοι.  Άρα  λοιπόν  μπορεί  να  γίνουν  10  επικεφαλής  παρατάξεων

και  με  735  ψήφους  οι  κυνηγοί,  οι  φαρμακοποιοί,  ότι  άλλο  θέλεις.

Αυτό  βοηθάει  στην όσμωση των κοινωνιών ή βοηθάει  στην διάλυση

και στους μπαχαλάκηδες; 

Να  πάμε  πλέον  στο  Δήμο  Αμφιλοχίας  που  είναι  ο  έτερος

επικεφαλής,  ο Αποστόλης ο Κοιμήσης.  Ψηφίσαντες  14.319, 27μελές

Δημοτικό Συμβούλιο, 530 άτομα βγάζουν παράταξη. 

Για να μη συνεχίσω προς τα κάτω, διότι  εδώ είναι  ο τεράστιος

κίνδυνος.  Μπαχαλοποίηση  της  Αυτοδιοίκησης  και  για  αυτό  λέω

πάντοτε  και  θέλω να καταγραφεί.  Πρόκειται  για μία πράγματι  άδολη

και  εύηχη,  η  λέξη,  η  απλή  αναλογική  άδολη;  Ή  πρόκειται  για  μια

βαθέως  δολία  απλή  αναλογική;  Βαθιά  δολία.  Η  δολιότητα

αποδεικνύεται  από  αυτά  που  ανέφερα  και  πολλά  άλλα,  που  δεν

θέλω περαιτέρω να σας κουράσω. 

Εκεί  λοιπόν  βρίσκεται  η  δολιότητα.  Ένας  θεσμός  –  και  τώρα

συμβαίνει  αυτό  –  θα  γκρεμιστεί.  Έχει  αμελητέα  σημασία  αν  θα  και

ποιος  θα  είναι  Δήμαρχος  ή  Περιφερειάρχης.  Θα  είμαστε  συνένοχοι

στην  κατάργηση,  ουσιαστικά  στο  πλήρες  γκρέμισμα  της

Αυτοδιοίκησης,  έστω  και  με  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  της.  Ας

παλέψουμε  λοιπόν  να  φύγουμε  μπροστά.  Να  πάρουμε  το  8%  που

αφορά και πόρους, και παρουσίες. 

Γιατί  ο  Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας  δεν  μπορεί  να  έχει  τα

νοσοκομεία  της  Θεσσαλίας  στη  Δευτεροβάθμια  Φροντίδα  Υγείας;

Και όπως έλεγε ο Καλλικράτης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

τι  έχει  να χάσει  η Δυτική Στερεά… η  Δυτική Ελλάδα, από το να έχει

τα νοσοκομεία;  Τόσο ωραίος είναι  ο Υπουργός, τόσο γνώστης, τόσο

καλός,  τόσο  αγαπά  τον  τόπο  στη  Δυτική  Μακεδονία  ή  στη

Θεσσαλία;  Μα  τόσο  πια;  Και  δεν  τα  αγαπά  ο  Περιφερειάρχης;  Δεν

κατάλαβα; 

Γιατί  πρέπει  ο  Οργανισμός  Εργατικής  Κατοικίας  να  κάνει

κουμάντο  και  να  μην  το  έχουν  οι  Δήμοι  αυτό  το  ποσοστό  και

μάλιστα  να  μειωθεί  το  κόστος  που  πληρώνει  ο  εργαζόμενος  για
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αυτή  την  υπόθεση;  Γιατί  πρέπει  ο  ΟΣΚ  να  είναι  εδώ,  κτηριακές

υποδομές;  Δεν  το  κατάλαβα;  Για  να  μπορούν  να  αγοράζουν

οικόπεδα  με  δημοπρασίες  και  να  βγάζουν  τις  εργατικές  κατοικίες

στα χαμένα, μέσα στα χωράφια; Αυτή είναι  η διοίκηση που θέλουμε;

Ενώ μπορεί οποιοσδήποτε Δήμος να δώσει ένα οικόπεδο. 

Όταν το είπα λοιπόν… Δώστε μου μισό λεπτό, σας παρακαλώ.

Όταν  το  είπα σε  κάποιον  Υπουργό,  λέει:  να  σε  κάνουμε  μάγκα;  Και

του απαντώ:  μάγκας είμαι  τώρα που θα σου πάρω τις  κατοικίες.  Αν

το  κάνεις  οριζόντια,  δεν  είναι  κανείς  μάγκας.  Είναι  μάγκας  ο

Δήμαρχος  που  πήρε  ΚΕΠ;  Να  είναι  καλά  ο  Σταύρος  ο  Μπένος.

Έγινε  κανείς  μάγκας  σε  οριζόντιες  δράσεις,  στο  «Βοήθεια  στο

Σπίτι»;  Τι  κομπλεξισμοί  είναι  αυτοί  του  κεντρικού  κράτους;  Και

συνεχίζουμε  με  την  ίδια  λογική  δυστυχώς.  Αυτά  είναι  ζητήματα  που

μπαίνουν μπροστά. Μα, λέει,  μας τα δίνανε. Καλά να πάθουμε. 

Κατά  την  άποψή  μας,  και  αυτή  η  κυβέρνηση,  αλλά  και  οι

προηγούμενες,  όπως  ο  φίλος  μου  κατά  τα  άλλα,  ο  Ευριπίδης  ο

Στυλιανίδης  εν  μία  νυκτί  πανικού  έκοψε  τις  Γραμματείς  των

Δημάρχων  ή  τους  Γραμματείς,  γιατί  αυτοί  επιβάρυναν  τον  κρατικό

προϋπολογισμό, έκοψε και  τους ειδικούς συνεργάτες για να δίνουμε

τις  δουλειές  έξω  φαίνεται  και  μετά  διαπιστώσανε  ότι  έκαναν  λάθος

το  λογαριασμό.  Και  λέω,  αφού  το  βρήκες  ότι  έκανες  λάθος  το

λογαριασμό,  γιατί  δεν  τους  επανέφερες;  Μα,  λέει,  έχουμε  την

τρόικα. Το ίδιο συμβαίνει  και τώρα. 

Λοιπόν,  για  αυτή  την  Ελλάδα  δεν  φταίει  ούτε  η  σύνταξη  της

μάνας  μου,  που  είναι  800  €,  αν  θα  γίνει  600,  δεν  φταίει  το

μεροκάματο  του  εργαζόμενου,  ούτε  ο  μισθός.  Σε  αυτή  την  Ελλάδα

οφείλουμε  όλοι  να  συνεισφέρουμε.  Και  είμαι  βέβαιος  ότι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  συνεισφέρει  πολλά.  Για  αυτό  πρέπει  να  γκρεμιστεί

σαν θεσμός.  Αυτός είναι  ο  στόχος.  Η προβιά προβάτου που φοράει

ο λύκος, είναι  εδώ. 

Θα  θυμίσω  επίσης  ιστορικά,  κλέβοντας  την  άποψη  του

σεβαστού  κατά  τα  άλλα  σε  αυτή  την  ηλικία  που  είναι,  Παρασκευά
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Αυγερινού  ο  οποίος  λέει,  ας  θυμηθούμε  στην  Ελλάδα  –  τα  είπε  ο

Αλέξανδρος  ο  Παρίσης  –  πότε  η  απλή  αναλογική,  με  ένα  κράτος

μπάχαλο,  λειτούργησε  καλά.  Το  ’32  –  ’36;  Ή  στη  Γερμανία,  τη

δημοκρατία  της  Βαϊμάρης,  τι  έφερε  από εκεί  και  πέρα;  Γιατί  πρέπει

να  μιλούμε πολιτικά.  Το κεντρικό  κράτος  μιλά πολιτικά για  εμάς  και

εμείς  δεν πρέπει.  Εμείς πρέπει  να είμαστε  τα ήσυχα παιδιά.  Πρέπει

να  είμαστε  αυτοί  οι  οποίοι  λέμε  ναι  και  να  ανεχόμαστε,  να  πάρω

οκτώ φορές  στον  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Υποδομών  και

να  πω  σήμερα  τη  Γραμματέα  μου,  πάψτε  να  με  ευτελίζετε  πια.  Να

δει  ένας  Δήμαρχος  ή  ένας  Περιφερειάρχης  ποιον;  Τον  Διευθυντή

του  Υπουργού;  Και  με  αυτό  το  κράτος  θα  εφαρμόσουμε  απλή

αναλογική; 

Είναι  πολύ  καλά  όταν  υπάρχει  αυτή  η  κουλτούρα.  Πού;  Σε

κράτη  που  έχουν  έναν  δομημένο  Οργανισμό.  Μα  εδώ  το  κράτος

βιάστηκε  πανταχόθεν.  Εδώ λέμε  κάθε  μέρα,  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι

είναι  κακοί υπάλληλοι. Και δεν (…) η κακή διοίκηση κάθε φορά, που

τους εξέθρεψε και  τους προσλάμβανε.  Όταν προσλαμβάνανε όχι  για

να  εργαστούν,  αλλά  για  να  τους  ψηφίσουνε,  έχουν  δίκιο  οι

εργαζόμενοι κάποια στιγμή. Να τα δούμε αυτά και ιστορικά και τώρα

ήρθε  η  ώρα.  Είναι  η  ώρα της  γένεσης  των  μεγάλων ανατροπών και

της αλλαγής. Και αυτή την αλλαγή την τεράστια μπορεί  να την κάνει

μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Συνάδελφοι,  αν  φτάσουμε  στο  σημείο  ότι  δεν  προσφύγαμε

ποτέ  στο  Συμβούλιο  Επικρατείας  και  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο,

έχουμε ευθύνες.  Όταν κάνουμε τους καλούς μόλις  πάρουμε κάτι  και

μας  κλείσουν  το  μάτι,  και  αυτό  είναι  έγκλημα.  Αλλά  είναι  μια

εγγενής  ιδιότητα,  είναι  η  συναισθηματική  μνήμη  που  μας  επηρεάζει

ότι θα μας κόψουν και άλλα. 

Προτείνω λοιπόν προς το Συνέδριό μας, άμεσα, εφόσον δούμε

ότι  δεν  υπάρχει  κατάλληλο  πεδίο  συνεννόησης,  ώστε  σε  έναν

εύθετο  χρόνο  να  φτιάξουμε  το  κράτος  και  μετά  να  αρχίσουν  όλα

αυτά,  πριν  διαλυθεί  η  Αυτοδιοίκηση,  να  προτείνω  στο  Συνέδριο
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άμεση  συλλογή  υπογραφών,  1  εκατομμυρίου  υπογραφών,  τις

οποίες  χρειάζονται  ώστε  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε  ισχυρή

απάντηση,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  είναι  εδώ.  Και  είμαι  βέβαιος  ότι

οι  συμπολίτες  μας,  όχι  αυτό  το  νούμερο,  θα  ξεπεράσουν  πολύ

περισσότερο,  για  να  στηρίξουν  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Αυτός  ο

θεσμός οφείλουμε  να  ζήσει  για  την  Ελλάδα,  οφείλουμε να  ζήσει  για

τις τοπικές κοινωνίες. 

Ευχαριστώ και να με συγχωρείτε για την πολυλογία μου. 

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Μαχαιρίδης,  πρώην

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητοί  συνάδελφοι  του  Προεδρείου,  αγαπητοί  συνάδελφοι

του  Α΄  και  Β΄  Βαθμού,  χάσαμε.  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα.  Και

χάσαμε  γιατί  παρασυρθήκαμε  στο  παιχνίδι  το  οποίο  παίζουν  οι

εκάστοτε  κυβερνήσεις.  Όχι  η  σημερινή  μόνο.  Και  η  προηγούμενη.

Χάσαμε  γιατί  έχασε  η  Αυτοδιοίκηση  τη  φωνή  της.  Αποστόλη,  οι

παλιοί  Δήμαρχοι,  θυμάστε,  τρέμανε  οι  κυβερνήσεις  της  οργής  της

Αυτοδιοίκησης.  Τρέμανε.  Και  εγώ  επειδή  τα  έχω  ζήσει  εδώ  και  30

χρόνια,  έζησα  και  εγώ  τέτοιο  τρέμουλο,  όταν  ήμουν  κοντά  στο

μακαρίτη  τον  Αντώνη  Τρίτση,  όταν  κατέβαιναν  οι  Δήμαρχοι.  Και

έτρεμε και ο ίδιος. Σήμερα δεν τρέμει  κανένας. 

Και  δεν  τρέμει,  γιατί  παίζουμε  το  παιχνίδι  της  εκάστοτε

κυβέρνησης,  η  οποία δεν αλλάζει.  Το σύστημα που κυβερνάει,  γιατί

περί  αυτού  πρόκειται  και  δεν  είναι  τα  κόμματα,  δεν  είναι  οι

Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί, είναι  τα συστήματα που κυβερνάνε.

Αυτά  τα  συστήματα  λοιπόν,  αυτή  τη  στιγμή,  παίζουν  το  ρόλο  που

έπαιζαν πάντα.

Και  βεβαίως  παρασυρθήκαμε  σε  τι;  Αυτός  είναι  ο  στόχος  της

Αυτοδιοίκησης,  αν  θα  είναι  απλή  αναλογική;  Και  δεν  είναι  του  να

πάρει  η  Αυτοδιοίκηση  τη  θέση  μέσα  στο  διοικητικό  σύστημα  της

χώρας;  Συνάδελφοι,  αυτή  τη  στιγμή,  ενώ  έπρεπε  να  διεκδικήσουμε

την  διοικητική  αυτοτέλεια  της  Αυτοδιοίκησης  Α΄  και  Β΄  Βαθμού,  για
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να  εκφράζουμε  πραγματικά  τις  τοπικές  κοινωνίες  και  να

απολογούμαστε  στις  τοπικές  κοινωνίες,  εμείς  δεν  θέτουμε  στο

στόχαστρο  την  κεντρική  κυβέρνηση,  όπου  χθες  στη  Ρόδο  μοίραζε

10.000,  20.000,  50.000,  μικρό  έργο,  μεγάλο  έργο,  υποσχέσεις…

Πού  ακούστηκε;  Αυτός  είναι  ο  ρόλος  της  Κεντρικής  Διοίκησης,  του

κεντρικού  κράτους;  Να μοιράζει;  Από πού;  Ένα θέμα είναι  αυτό.  Το

κεντρικό  κράτος  έπρεπε  να  παίζει  μόνο  επιτελικό  ρόλο  και  αυτό

έπρεπε  να  διεκδικήσουμε  και  το  σύνολο  των  αρμοδιοτήτων  να

περάσει  στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δεύτερο  πρόβλημα.  Ασχολείται  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση

με  τις  αρμοδιότητες  οι  οποίες  πραγματικά  ασκούνται  σε  όλες  τις

ευρωπαϊκές  χώρες;  Όχι.  Φύρδην μίγδην.  Ασχολούνται  με  τα  πάντα.

Από  την  εκδήλωση  με  την  καραγκούνα  στα  χοντρά,  μέχρι  τις

εκδηλώσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  τους  ποδοσφαιρικούς  αγώνες

και  βεβαίως  με  όλα  τα  άλλα  τα  οποία  μπορεί  να  φανεί  ότι  είναι

αρμοδιότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης αυτή. 

Δεν  έπρεπε  να  ξεκαθαρίσουμε  σε  επίπεδο  Κεντρικής

Διοίκησης, ποιες αρμοδιότητες πρέπει  να κρατήσει  το κράτος,  ποιες

πρέπει  να  κρατήσει  να  πάνε  στην  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  και

ποιες  πρέπει  να  έχει  ο  Α΄  Βαθμός;  Και  να  μην  εμπλέκονται  και  να

μην  αλληλοκαλύπτονται  οι  αρμοδιότητες  προκειμένου  ο  καθένας  να

απολογείται  για τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει;  Όχι βέβαια. 

Και  τι  είναι  αυτό,  ότι  αποφασίζει,  προσέξτε,  στην Ελλάδα των

Περιφερειών  αποφασίζει  το  Υπουργείο  στην  πλατεία  Συντάγματος,

πώς  θα  κατανεμηθούν  οι  πόροι  του  ΕΣΠΑ.  Και  όχι  μόνο  να

κατανεμηθούν,  αλλά  σου  βάζει  και  εσωτερικά  πώς  θα  τις

διαχειρίζεται  η  Περιφέρεια.  Και  όχι  να  συντάσσει  τον  Περιφερειακό

Σχεδιασμό,  ο  οποίος  μπορεί  να  έχει  αναφορά  και  στον  Εθνικό

Σχεδιασμό,  η  Περιφέρεια,  και  βεβαίως  να  προγραμματίζει  και  να

υλοποιεί  αυτά  τα  οποία  πραγματικά  έχει  ανάγκη  και  όχι  αυτά  τα

οποία τους επιβάλλουν. 
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Και  δεν φταίμε  και  εμείς,  και  εγώ σαν πρώην Περιφερειάρχης,

παρ’  όλο  που  ξέρουμε  ότι  τα  έργα  εντάσσονται  στο  πρόγραμμα  με

συγκριτική αξιολόγηση και όχι ότι  αποφασίζει  ο Περιφερειάρχης,  και

αυτή είναι  η αλήθεια, το παίζουμε λίγο: θα μεριμνήσουμε, θα δούμε,

εδώ είμαστε; Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να πούμε. 

Και  βεβαίως  από  την  άλλη  πλευρά,  ας  το  παραδεχτούμε,

τρέχαμε  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας  να  βρούμε  τον

εκάστοτε  Υπουργό να  μας δώσει  κάτι  από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων,  για  να  γυρίσουμε  πίσω  και  να  πούμε  ότι  πήραμε  και

ένα  εκατομμύριο  από εδώ,  πήραμε  και  δύο εκατομμύρια  από εκεί…

Αυτός  είναι  ο  ρόλος;  Οι  συλλογικές  αποφάσεις  έργων  Περιφέρειας,

έπρεπε  να  τις  διαχειρίζεται  η  Περιφέρεια  από  μόνη  της,  αυτή  να

προγραμματίζει  και  αυτή  να  κατανέμει  τους  πόρους,  που  γνωρίζει

πολύ καλύτερα σε τοπικό επίπεδο. 

Ποιος  φταίει,  συνάδελφοι,  λοιπόν  αν  φτάσαμε  σε  αυτό  το

επίπεδο και κυρίως χάσαμε τη στόχευση. Αντί  να συζητήσουμε αυτά

τα  ζητήματα,  οικονομική  κυρίως  και  διοικητική  αυτοτέλεια,  με

καθορισμένους  πόρους,  με  δυνατότητα  αναπτυξιακών

πρωτοβουλιών… Συνάδελφοι,  ειλικρινά  σας  λέω και  το  ξέρουν  όλοι

οι  συνάδελφοι  Περιφερειάρχες,  εάν  δεν  υπήρχε  το  ΕΣΠΑ,  οι

Περιφέρειες  δεν  θα  λειτουργούσαν.  Δεν  θα  είχαν  ρόλο  να  παίξουν.

Δεν  είναι  αλήθεια  αυτό;  Με  τα  λειτουργικά  που  μας  δίνουν  στις

Περιφέρειες,  θα  λειτουργούσαν  οι  Περιφέρειες;  Και  δεν  αποφάσισε

και  δεν  έβαλε  κανένας  ζήτημα  ότι  πρέπει  να  ξεκαθαρίσει  αυτή  η

διαδικασία.  Τι  σημαίνει  μοιράζει  ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  χρήματα

στις  Περιφέρειες  και  στους  Δήμους;  Πάρε  ένα  εκατομμύριο,  πάρε

πεντακόσια… Σοβαρολογείτε; 

Άρα,  αν  πραγματικά  θέλουμε  –  και  συμφωνώ  με  τους

συναδέλφους  που  έθεσαν  το  ζήτημα  –  το  πρόβλημα  στην  πατρίδα

μας  δεν  είναι  οικονομικό.  Είναι  καθαρά  πολιτικό.  Βλέπετε  καμία

διαφοροποίηση  σε  ότι  αφορά  την  άσκηση  πολιτικής,  από  την

προηγούμενη  ή  την  προ-προηγούμενη  κυβέρνηση  και  τη  σημερινή;
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Ίδια.  Ίδια  τακτική,  ίδια  συμπεριφορά,  μπορεί  να  είναι  λίγο  πιο

καλούληδες,  γιατί  ακόμα  δεν  καθίσανε  για  τα  καλά  στο  σβέρκο.

Όταν καθίσουν για τα καλά στο σβέρκο, θα δείτε και αεροπλάνα στο

αεροδρόμιο,  θα  δείτε  και  λιμουζίνες  και  δεξιά  και  αριστερά,  θα  τα

δείτε όλα. 

Άρα,  θέλουμε  πραγματικά  η  Αυτοδιοίκηση  να  αποκτήσει  το

ρόλο  που  πρέπει;  Αυτή  πρέπει  να  είναι  η  στόχευση  και  όχι  εάν  το

σύστημα  είναι  αναλογικό,  είναι  απλή  αναλογική  ή  είναι  ενισχυμένη

αναλογική ή είναι  ενισχυμένο σύστημα.  Όχι  ότι  δεν παίζει  ρόλο. Και

όχι  το  ότι  δεν  πρέπει  πραγματικά  να  υπάρχουν  συναινέσεις  και

συγκλίσεις.  Αυτό,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  μπορούσε να εξασφαλιστεί

και  με  ένα  σύστημα διαφορετικό,  όπου δεν  θα δίνεται  η  δυνατότητα

στο  Δήμαρχο  ή  τον  Περιφερειάρχη,  γιατί  αυτή  είναι  η

πραγματικότητα,  να  έχουν  την  εξουσία  ενός  ανδρός.  Γιατί  ότι

αποφασίσει  ο  Περιφερειάρχης  και  ότι  αποφασίσει  ο  Δήμαρχος,  το

περνάει.  Έχει  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Συμβουλίου.  Θα

μπορούσαν,  αντί  να  έχουν  την  απόλυτη,  να  έχουν  πολύ  πιο  μικρή

και  να  αναγκαστούν  να  πάνε  σε  συναινέσεις  προκειμένου  να

περάσουν  διάφορα  ζητήματα.  Άρα  λοιπόν,  λέω  και  πάλι  ότι  δεν

πρέπει  να συνεχίζουμε να παίζουμε στο γήπεδο το οποίο μας έχουν

παρασύρει.  

Πρόταση.  Εφόσον  οριστικοποιήσουμε,  και  νομίζω  ότι  αυτές

είναι  θέσεις  και  της  ΕΝΠΕ  και  της  ΚΕΔΕ,  σε  ότι  αφορά  την

διοικητική  αυτοτέλεια,  σε  ότι  αφορά  την  οικονομική  αυτοτέλεια,  σε

ότι  αφορά  τις  αρμοδιότητες  στη  διοίκηση  και  στην  αυτοδιοίκηση,  ο

προγραμματισμός,  η  ανάπτυξη,  όλα  αυτά  τα  σχετικά,  να  πάμε  και

σε  αυτούς  οι  οποίοι  θέλουν  να  έρθουν,  σε  όλα  τα  κόμματα.  Και  να

υπογράψουν  ότι  στην  επόμενη  συνταγματική  αναθεώρηση,  θα

τελειώσει  αυτό  το  παραμύθι  να  αλλάζει  η  εκάστοτε  κυβέρνηση  το

νόμο για την Αυτοδιοίκηση. 

Και  έλεγα  ότι  ειλικρινά,  και  βεβαίως  είναι  κακοδαιμονία  στην

πατρίδα μας,  η οποία η εκάστοτε  κυβέρνηση αντί  να χτίζει  πάνω σε
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αυτά  τα  οποία  η  παλιά  εν  πάση  περιπτώσει  προσπάθησε,  να

βελτιώσει,  να  τροποποιήσει,  να  αλλάξει,  γιατί  όχι;  Τι  κάνουμε;

Ισοπεδώνουμε  τους  προηγούμενους  για  να  έρθουμε  να

εμφανιστούμε  ότι  εμείς  είμαστε  αυτοί  οι  οποίοι  φέρνουμε  τη

μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση. 

Δεν θέλω να κουράσω, γιατί  αυτά,  για να μην παρεξηγηθώ, τα

λέω  επί  20  χρόνια  στις  διάφορες  κυβερνήσεις.  Ακούει  κανείς;  Δεν

νομίζω. Ούτε τώρα θα ακούσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Να  καλέσουμε  στο  βήμα  τον  κύριο  Γώγο,  Δήμαρχο

Αμφίκλειας. Είναι εδώ; Όχι. Αύριο.

Ο κύριος Σταθάκης, Δήμαρχος Κισσάμου; Εδώ. 

Θ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι  Πρόεδροι,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  με  κάλυψε  στο

μεγαλύτερο  μέρος  ο  πρώην  Περιφερειάρχης  και  νυν  Περιφερειακός

Σύμβουλος.  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα.  Από  το  2007  είμαι  στην

Αυτοδιοίκηση  ως  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Αντιδήμαρχος,

αντιπολίτευση  ’11  –  ’14,  Δήμαρχος  τώρα,  Συνέδρια,  τα  ίδια  λέμε,

ωραία  πράγματα  όλοι.  Οι  Πρόεδροι  ΚΕΔΕ,  των  Περιφερειών,  εμείς,

οι  Υπουργοί,  όλοι  ωραία  λόγια.  Και  εμείς  πάμε  από  το  κακό  στο

χειρότερο.  Και  δεν  αναλογίζεται  κανείς  γιατί.  Την  ξέρουμε  την

αλήθεια. Γιατί  άλλα λένε τα χείλια μας και άλλα θέλουμε να γίνουν. 

Εμείς  φέρουμε  τη  μεγαλύτερη  ευθύνη.  Πολύ  σωστά  το  είπαν

όσοι  το  μίλησαν  μέσα  από  την  καρδιά  τους.  Και  ο  Υπουργός  το

είπε.  Όλοι  έχουμε  ευθύνη.  Η  Αυτοδιοίκηση  έχει  τη  μεγαλύτερη

ευθύνη,  γιατί  δεν  αναλογίζεται  τη  δύναμη  που  έχει,  την  επικαλείται

μόνο  στους  λόγους  και  δεν  την  κάνει  πράξη.  Δεν  κλείνουμε  τα

Δημαρχεία,  δεν  λέμε  την  αλήθεια  στον  πολίτη,  ότι  δεν  κάνουμε

τίποτα εμείς,  ότι  είμαστε  μαριονέτες.  Ότι  είμαστε  όχι  ετεροδιοίκηση,

κακής  μορφής  ετεροδιοίκηση  είμαστε.  Ο  πολίτης  δεν  σταματάει  σε

κανέναν  υπηρεσιακό  παράγοντα.  Το Δήμαρχο  ψάχνει  πάντα,  και  το

ξέρουν όλοι. 
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Κάνουμε  κουμάντο;  Δίνουμε  λύσεις;  Όχι.  Προσπαθούμε  με  τα

λόγια να δώσουμε λύσεις και δεν γίνονται  πράξη και μετά είμαστε οι

καλοί  της  παρέας,  να  μην  πω  άλλες  εκφράσεις,  και  απλώς  κάθε  4

χρόνια  αλλάζουν  το  Δήμαρχο  και  έτσι  ξεθυμαίνει  το  σύστημα.  Έτσι

θα πάει η χώρα μπροστά; 

Φυσικά  και  δεν  είναι  οικονομικό  το  πρόβλημα.  3  εκατομμύρια

έχω  στην  τράπεζα  και  κάθονται  και  δεν  μπορώ  να  εκτελέσω  ένα

έργο.  Κερδίζουμε  έργα  στα  χαρτιά  και  κάθε  μήνα,  κάθε  δυο  μήνες,

εμφανίζεται  μια  νέα  διάταξη  που  δεν  μας  αφήνει  να

δημοπρατήσουμε.  Με  έναν  τοπογράφο  –  μηχανικό.  Ο  Δήμος

Χανίων,  γιατί  να  σε  υποστηρίξει;  Τα  έργα  τα  δικά  μου;  Η

Περιφέρεια;  Έχει  τα δικά της.  Άλλη Τεχνική Υπηρεσία η μεν,  άλλη η

δε.  Και  στη  μέση  ο  Δήμαρχος.  Και  ότι  δεν  μπορεί  να  εκτελέσει  η

Διοίκηση,  είτε  η  παλιά,  είτε  Αποκεντρωμένη,  ή  οι  κρατικές

Υπηρεσίες  ή  οι  Περιφερειακές  Υπηρεσίες,  όλα  στο  Δήμο  είναι

μεταφερμένα. Να μαζεύει τα αδέσποτα, τα ζώα, να τραβάμε όπλα με

τους  κτηνοτρόφους…  Εγώ  θα  ήμουν  φυλακή  πριν  6  μήνες  για  τα

αδέσποτα.  Ποιον  νοιάζει;  Για  τα  ζώα  συντροφιάς,  για  αυτά

ασχολούμαστε. 

Ναι, κατάφερε η Αυτοδιοίκηση και έφυγε, λόγω των μνημονίων

και λόγω του στραπάτσου που έπαθαν τα μεγάλα κόμματα, το 2010,

2011,  2012,  στις  εκλογές,  και  φύγαμε  λοιπόν  από  κομματικές

κατευθύνσεις.  Οι  περισσότεροι  Δήμαρχοι  είναι  εκλεγμένοι  με

ανθρώπους  μέσα  από  όλους  τους  συνδυασμούς,  από  όλες  τις

κομματικές αποχρώσεις,  χωρίς να έχουν χρίσματα.  Ήταν επίτευγμα.

Και; Πού πάμε πάλι; Γιατί  δεν λέμε αλήθειες στον κόσμο; 

Το πρόβλημά μας δεν είναι η απλή αναλογική ή όχι. Συμφωνώ

με  τους  περισσότερους  που  το  είπαν.  Το  ότι  θα  δημιουργήσει

προβλήματα,  σαφώς  και  θα  δημιουργήσει.  Ο  Πρόεδρος  των

Κεντρώων, ο κύριος Λεβέντης,  είπε απλή αναλογική από την πρώτη

Κυριακή. Όποιοι  βγούνε,  βγήκανε και  βρείτε  τα.  Ο κύριος Δήμαρχος

είπε,  χωριστά ψηφοδέλτια.  Άρα,  τι  λέμε;  Λέμε  στους ίδιους πολίτες,
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στους  ίδιους  ψηφοφόρους  του  κάθε  Δήμου,  να  ψηφίσουν  τρεις

διαφορετικούς ανθρώπους να του κάνουν κουμάντο.  Άλλο Δήμαρχο,

άλλο  Περιφερειάρχη  και  άλλο  Πρωθυπουργό.  Και  περιμένουμε  να

πάμε  μπροστά;  Να  σας  πω  εγώ;  Να  ψηφίζουμε  έναν,  να

τελειώνουμε. Δεν ξαναγυρίζουμε να τους διορίζουνε; 

Ας  πούμε  αλήθειες  λοιπόν  και  ας  (…)  από  τον  κόσμο.  Μόνο

όταν  θα  κλείσουμε  τα  Δημαρχεία  και  δεν  θα  βρίσκει  ο  κόσμος  το

Δήμαρχο, για ποιο λόγο; Να τους εξηγήσει ότι  δεν κάνει  κουμάντο ο

Δήμαρχος.  Και  να  απαιτήσει  ο  κόσμος  να  ξαναγίνει  η  Αυτοδιοίκηση

πραγματική.  Και  το  κράτος,  ναι,  να  έρθει  μόνο  να  μας  ελέγχει.

Σκοπιμότητα  θέλουμε.  Επικαλούμαστε  όλοι  ότι  μας  κάνει  η

Αποκεντρωμένη  έλεγχο,  λέει,  σκοπιμότητας.  Σοβαρολογείτε,

συνάδελφοι;  Υποκρινόμαστε;  Έλεγχο  νομιμότητας  μας  κάνει.

Διαβάζει  τον  ένα  νόμο και  τον άλλο και  σου λέει:  άκυρη η απόφασή

σου. Εμείς  μπορεί  να αλλάζουμε τα θρανία και  τα γραφεία μας κάθε

6  μήνες.  Να  κάνουμε  έναν  πρόχειρο  διαγωνισμό,  έναν  συνοπτικό,

έναν  ανοιχτό  και  να  τα  αλλάζουμε.  Και  να  τα  κάνουμε  δωρεά  σε

σχολεία,  όπου  θέλουμε  να  τα  κάνουμε.  Ή  να  τα  κλέβουμε.  Ποιος

μας  ελέγχει;  Κανείς.  Δεν  μας  ελέγχει  γιατί  τα  αλλάζεις  τα  γραφεία

σου,  αφού τα  άλλαξες  πέρυσι,  Δήμαρχε.  Αφού το  κάναμε  νόμιμα  με

βάση το  νόμο;  Το αν  φτιάχνουμε  έργα που δεν  έχουν καμιά χρήση;

Δεν μας  ελέγχει  κανείς  εκεί.  Το  ότι  δεν  μπορούμε να  υλοποιήσουμε

έργα; Αγρόν ηγόρασε. 

Ότι  εχθές  παλεύαμε  από  το  Ελεγκτικό  στην  Αποκεντρωμένη

να  αποφασίσουμε  τα έργα μέχρι  20.000 € ποιος  τα  αναθέτει;  Ποιος

τα  αναθέτει,  κύριοι  συνάδελφοι,  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα;  Τα

αναθέτει  ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή; Εμάς στα Χανιά δεν

έχουν  αποφασίσει  ποιος  θα  τα  αναθέτει.  Ο  4412  λέει  ο  Δήμαρχος

όπως τις προμήθειες,  τις υπηρεσίες,  το Ελεγκτικό λέει  η Οικονομική

Επιτροπή. Ο ένας δεν σου εγκρίνει  το ένταλμα και  ο άλλος σου λέει

αναρμόδιο Όργανο. 
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Και  να  πάμε  πού;  Πού  να  πάμε;  Να  ξανά  είμαστε  υποψήφιοι;

Για ποιο λόγο; Για να μας υβρίζει  ο κόσμος; Όχι.  Πρέπει  να είμαστε

ξανά  υποψήφιοι,  όλοι  μαζί,  από  όλες  τις  παρατάξεις.  Όλοι  οι

άνθρωποι  χρειάζονται  στην Αυτοδιοίκηση.  Αλλά με ξεκάθαρο τοπίο.

Το  οποίο  δεν  θα  κλείσει,  αν  η  Αυτοδιοίκηση  κάθεται  και

αντιπαρατίθεται  την  εκάστοτε  κυβέρνηση  και  Υπουργό,  με

κομματικά  κριτήρια  και  χρίσματα.  Αν  είναι  δικός  μας,  να  τον

στηρίξουμε  γιατί  τον  κατηγορούν  οι  άλλοι,  αν  είναι  από  τους

άλλους, γιατί θέλουμε να τον φάμε, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση.

Όχι,  δεν  είναι  δουλειά  μας  να  ανατρέψουμε  καμιά  κυβέρνηση.  Η

δουλειά  μας  είναι  να  εργαστούμε  και  να  δώσουμε  λύσεις  στα

προβλήματα.  Στην  καθαριότητα,  στην  ύδρευση,  στην  άρδευση…

Έρχονται  κλιματικές  αλλαγές  και  εμάς  στα  νησιά  μας,  το  βιώνετε

όλοι,  θα  μας  τρελάνουν.  Το  καλοκαίρι  δεν  θα  έχουμε  πού  να

κρυφτούμε.  Δεν  λύνει  το  πρόβλημα  πως  μας  δίνει  τα  λεφτά  της

λειψυδρίας  ο  Υπουργός.  Και  καλά  κάνει,  να  είναι  καλά.  Γιατί,

πρέπει  να  το  ομολογήσουμε,  ότι  αυτός  ο  Υπουργός  με  τους

συνεργάτες του,  έχει  δώσει  λύσεις σε αρκετούς Δήμους.  Φυσικά και

είναι  δικά  μας  λεφτά,  δεν  μας  (…)  τα  δικά  του.  Των  Δήμων  είναι.

Αλλά  τέλος  πάντων  προσπαθεί  να  μας  δώσει  λύσεις.  Να

αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα χωρίς  διαδικασίες  έργων.  Ακόμη και

οι  παιδικές  χαρές.  Έχω  παιδική  χαρά  από  το  2015  στο  Πράσινο

Ταμείο,  δύο  παιδικές  χαρές  στην  πόλη  μου  με  5.000  κατοίκους  και

δεν  έχω μία  παιδική  χαρά πιστοποιημένη.  Και  πάω κάθε  μέρα  στον

εισαγγελέα.  Και  δεν  έχω  υπογράψει  ακόμα  συμφωνητικό.  Από  το

2015. Τώρα θα πάρουμε έργα, παιδικές χαρές, με προμήθεια σκέτη,

μπας και ξεμπερδέψουμε. 

Γιατί  τα  κάνουμε  όλα αυτά;  Είπα πραγματικά  στο  συνονόματό

μου,  τον  Υπουργό  Σταθάκη,  ότι  αν  είχα  την  αρμοδιότητα  να  πάρω

τα  λεφτά  από  το  Δήμο,  θα  τα  έπαιρνα  όλα.  Αν  μου  έδινε  το

δικαίωμα ο νόμος να πω: 3 εκατομμύρια,  φέρε τα εδώ ταμία,  και  θα

εκτελέσω  όλα  τα  έργα.  Εγκεκριμένες  μελέτες  2  χρόνια  και  δεν
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μπορώ  να  δημοπρατήσω  τίποτα.  Ανάπλαση,  έχω  τον  Μπάλο,

περιμένω τουρισμό και  λέω στον  κόσμο:  θα  γίνει.  Πότε  θα  γίνει,  ρε

Δήμαρχε;  Από όταν βγήκες,  μας λες θα γίνει.  15 μελέτες έκανα,  δεν

βγήκα καμιά από τον προηγούμενο,  μου έδιωξε με  την  κινητικότητα

όλους  τους  μηχανικούς.  Είχα  τρεις  μηχανικούς,  με  άφησε  με  έναν.

Δεν  τιμωρείται  κανείς  για  αυτό.  Τιμωρούμαστε;  Για  πράξεις  που

κάνουμε  εις  βάρος  στις  τοπικές  μας  κοινωνίες;  Όχι.  Τιμωρούμαστε

μόνο  που  δεν  θα  μας  ψηφίσουν.  Η  τοπική  κοινωνία  όμως  δεν

κερδίζει  τίποτα.

Κλείνοντας,  εύχομαι  καλή  επιτυχία  στο  Συνέδριο,  όποιο

αποτέλεσμα  και  αν  πάρει  αύριο,  γιατί  εγώ  θα  φύγω  σήμερα.  Το

βασικότερο  είναι  να  ξαναγίνουμε  Αυτοδιοίκηση.  Να  επιλέγει  ο

κόσμος  αυτούς  που  θέλει,  να  λογοδοτούν  και  το  κράτος  να  τους

ελέγχει.  Και  με  (…),  ξέρουμε  πολύ  καλά,  όλοι  ξέρουμε,  μην

κρυβόμαστε.  Μην κρυβόμαστε,  όλοι ξέρουμε. Όταν εδώ ο Υπουργός

ο  Πολάκης  ο  Παύλος  ήταν  Δήμαρχος  το  ’12,  στα  Συνέδρια  δήλωνε

ότι  έχει  διπλά  ταμεία  για  να  μπορέσει  να  συγκρατήσει  το  Δήμο  του

όρθιο,  δεν υπήρχε κανείς  εισαγγελέας  να τον συλλάβει  να τον βάλει

μέσα.  Αυτό  το  κράτος  είμαστε.  Τώρα  το  θυμούνται  απλώς  η

αντιπολίτευση,  επειδή  τώρα  είναι  Υπουργός,  να  το  χτυπάμε  όποτε

βρούμε, ότι  είχε διπλά ταμεία. Είπε: έχω διπλά ταμεία. Την αλήθεια.

Μα  και  εγώ  διαχειρίζομαι  τον  Μπάλο  και  το  Ελαφονήσι.  1,5

εκατομμύριο ευρώ. Να το διαχειριστώ και  εγώ με μαύρα ταμεία;  Δεν

θα  ξαναπέσω  ποτέ  από  Δήμαρχος.  Θα  πεθάνω  και  θα  είμαι  ακόμα

Δήμαρχος.  Όποιος  και  αν  είναι.  Ή  εγώ  ή  ο  επόμενος.  Να

πληρώνουμε  κατευθείαν  τους  ανθρώπους  που  δουλεύουν,  τα

πάντα, τους προμηθευτές… Ποιον νοιάζει;

Τώρα  περάσανε  τις  περιοχές  NATURA σε  ένα  νομοσχέδιο  να

το  πούνε  στους  φορείς  διαχείρισης,  λέει.  Και  δεν  ξέρουμε  πώς  θα

λειτουργήσουμε  τις  περιοχές  NATURA.  Ο  εθνικός  δρυμός  Φαράγγι

της  Σαμαριάς,  δεν  μπορεί  να  ανοίξει.  Νομοθετήματα  στη  μέση  της

χρονιάς,  σαν τις Σχολικές Επιτροπές. Το Φλεβάρη μήνα να πάμε να
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αλλάξουμε  τη  σύνθεση  των  Σχολικών  Επιτροπών.  Έλεος.  Έλεος

στην  Αθήνα  πια,  έλεος.  Μας  έχει  κάψει  η  Αθήνα.  Αφήστε  την

επαρχία  να  δουλέψει  και  ελάτε  μόνο  να  ελέγξετε  αν  κάνουμε

δουλειά. Έτσι είναι,  συνάδελφε Μπίρμπα, αυτή είναι  η αλήθεια. Μας

έκαψε αυτή η Αθήνα. Και η προηγούμενη και η προ-προηγούμενη.  

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εμείς σας ευχαριστούμε. 

Ο κύριος Λύτρας είναι εδώ; Όχι.

Η  κυρία  Νιόβη;  Εδώ  είναι.  Ωραία.  Λοιπόν,  το  λόγο  έχει  η

κυρία Παυλίδου Νιόβη, από την Κεντρική Μακεδονία. 

Ν.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Ναι,  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,

επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ. 

Δυο – τρία λόγια θα πω, τώρα που ηρεμήσαμε και μείναμε και

λίγοι,  πάνω  ακριβώς  στην  έκθεση  που  μας  μοίρασε,  στην  πρόταση

διαλόγου,  η  ΕΝΠΕ.  Τελευταία  στιγμή την πήραμε,  αλλά διαγώνια τη

διάβασα, μπας και φανούν χρήσιμες αυτές οι προτάσεις. 

Σε  αντίθεση  με  τους  προλαλήσαντες,  δεν  έχω  εμπειρία  στην

Αυτοδιοίκηση  και  μάλλον  σε  λίγο  δεν  θα  έχω  καθόλου.  Επομένως

καταλαβαίνετε  ότι  την  Αυτοδιοίκηση  τη  βλέπω από  την  πλευρά  του

πολίτη  σήμερα,  άρα  θα  προσπαθήσω  να  πω  λίγες  σκέψεις  από  τη

θέση του Περιφερειακού Συμβούλου.

Μιας  που  το  Συνέδριο  αυτό  γίνεται  πρώτη  φορά,  Δήμων  και

Περιφερειών,  καλό θεωρώ ότι  είναι  να  βγει  ένα  θετικό  μήνυμα ότι  η

Αυτοδιοίκηση  θεωρεί  ότι  η  δομή  διακυβέρνησης  μιας  χώρας,  έχει

στο  κέντρο  της  τον  πολίτη.  Ότι  όλα  γίνονται  για  να  είναι  η

καθημερινότητα  του  πολίτη  και  η  αναπτυξιακή  πορεία  του  κράτους,

εγγυημένη.  Δεν  βρισκόμαστε  σε  αντίθεση  δηλαδή  Α΄  -  Β΄  Βαθμού

Αυτοδιοίκηση και η κεντρική εξουσία. 

Ακόμα και αν η κεντρική εξουσία δεν δείχνει  να το πιστεύει  και

να το πιστοποιεί,  εμείς καλό είναι  σαν απόφαση του Συνεδρίου μας,

να το βγάλουμε και να το τονίσουμε αυτό. Αυτό περιμένει  ο πολίτης.

Τίποτα  δεν  είναι  δεδομένο  από  τον  Θεό.  Όλη  αυτή  η  δομή  είναι
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συζητήσιμη.  Αν πραγματικά  η κεντρική  εξουσία δείξει  ότι  μπορεί  να

τα κάνει  όλα μόνη της στον βέλτιστο βαθμό, δεν θα καθίσουμε εμείς

να  ζητάμε  να  υπάρχει  η  Α΄  και  Β΄  Βαθμού  Αυτοδιοίκηση,  άρα  θα

πρέπει  ο  καθένας  το  ρόλο  του  και  την  ύπαρξή  του  να  την

δικαιολογεί  με  βάση  το  τελικό  αποτέλεσμα,  με  κέντρο  τον  πολίτη.

Είναι  καλό  να  διατυπωθεί,  εφόσον  η  Αυτοδιοίκηση  λέμε  ότι  είναι

τόσο  κοντά  στον  πολίτη  και  αυτό  που  μας  νοιάζει  είναι  οι  πολίτες

μας. 

Δεν  βγήκε  αυτό  μέχρι  στιγμής  από  την  ένταση  του  Συνεδρίου

μας  και  κυρίως  βρήκε  μία  αντίθεση.  Μία  αντίθεση  που  ίσως  θα

έπρεπε  να  την  προσέξουμε.  Ίσως.  Μία  αντίθεση  επάνω  σε

μνημονιακές πρακτικές,  που λέμε ότι  ώθησαν την Κεντρική Διοίκηση

σε πολύ συγκεντρωτική  λειτουργία.  Ίσως τις  μνημονιακές  πρακτικές

ή  τις  απαιτήσεις  τις  μνημονιακές,  καλύτερα  είναι  να  μην  τις

αγγίζουμε  και  να  αφήνουμε  τις  υπόνοιες  ότι  είναι  σφάλμα  της

Κεντρικής  Διοίκησης,  διότι  αντιμνημονιακό  ρόλο έπαιξαν πολλοί  και

έφτασαν να απολογούνται  για τις  αυταπάτες τους και  δεν είναι  καλό

να  φτάσουμε  και  σαν  Αυτοδιοίκηση  σε  αυτό  το  σημείο.  Επομένως

να  δούμε  αν  πραγματικά  υπάρχει  συγκέντρωση  της  εξουσίας  στη

χώρα αυτή και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.  Εξάλλου, το

κεντρικό  σύνθημα  του  Συνεδρίου  αυτού  είναι  αυτοδιοικητική

διακυβέρνηση. 

Καλό  θα  είναι  να  σκεφτούμε  ότι  όλοι  οι  όροι,  χρονικά

μεταβάλλονται  και  έχουν  διαφορετική  έννοια  στη  δεκαετία  του  ’70,

του  ’80  και  σήμερα.  Δηλαδή  σε  αυτά  τα  40  χρόνια  τα

μεταπολιτευτικά,  πολλά  πράγματα  έχουν  αλλάξει.  Αν  στην

Αυτοδιοίκηση  έμειναν  σχετικά  μεγαλύτερες  ηλικίες  και  θεωρούν  ότι

μπορούν να μιλάνε  με  την ορολογία των νιάτων τους,  θα πρέπει  να

φρεσκάρουν  λίγο  τις  απόψεις  και  τις  τεχνικές  που  θα  βάλουμε  σε

πρακτική σήμερα. 

Τι  σημαίνει  αποκέντρωση  και  τι  σημαίνει  συγκεντρωτική

λειτουργία; Φαίνεται  ότι το κράτος μας έγινε πιο συγκεντρωτικό. Δεν
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είναι  αλήθεια  όμως  αυτό  πάντοτε.  Απλά  οι  νέες  τεχνολογίες,  η

ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  οι  καινούργιες  αντιλήψεις  διοίκησης  και

οι  δυνατότητες,  μας  οδηγούν  σε  μία  πιο  λιτή  διακυβέρνηση.  Το  ότι

εάν από το γραφείο του Υπουργού απαιτούσαμε κάποτε  να περάσει

η  εξουσία  και  να  επισκεπτόμαστε  και  να  έχουμε  σαν  πρώτη  επαφή

τον τοπικό μας άρχοντα, τον Περιφερειάρχη, αυτό σήμερα δεν θα το

ονομάσουμε αποκέντρωση. Σήμερα αποκέντρωση σημαίνει  η άμεση,

η  απευθείας,  η  αποτελεσματική  επαφή  του  κράτους  με  τον  πολίτη.

Αυτό  εδώ μπορεί  να  παρακάμψει  τις  ενδιάμεσες  μορφές  διοίκησης,

πιθανά και όλη την Αυτοδιοίκηση. 

Φέρνω  σαν  παράδειγμα  το  Taxisnet.  Το  Taxisnet έγινε  πιο

συγκεντρωτικό,  που  αρχίσαμε  και  κλείνουμε  μία  –  μία  τις  Εφορίες;

Όχι.  Γιατί  μία  πλατφόρμα  στο  σύννεφο,  πάνω  από  τα  κεφάλια  μας,

φτάνει  στον  πολίτη  μέσα  από  τον  υπολογιστή  του  και  μέσα  από  το

ποντίκι  του.  Αυτή  είναι  η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  που

εξασφαλίζει  πλήρη αποκέντρωση. 

Άρα,  σε  ότι  ζητάμε  στην  άσκηση των εξουσιών μας,  να  δούμε

τις  καινούργιες  δυνατότητες  που  μας  προσφέρονται  και  με  βάση

αυτές,  να  χτίσουμε  τη  σχέση  οποιασδήποτε  δομής  διακυβέρνησης

με τον τελικό πολίτη. 

Με  βάση αυτό  εδώ το  σκεπτικό,  όντως  ας  πάμε  στη  σημερινή

δομή  του  κράτους,  που  έχουμε  τον  Α΄,  τον  Β΄  Βαθμό  και  την

κεντρική εξουσία. Αφού προέρχομαι από τις Περιφέρειες,  θα μιλήσω

πιο πολύ για την Περιφέρεια. 

Μετά  από  τόσα  χρόνια  και  μια  πλήρη  αυτοδιοικητική  θητεία,

όντως  ο  Καλλικράτης  μπορεί  να  χρειαστεί  βελτίωση.  Εξάλλου  κάθε

νόμος  χρειάζεται  τις  μεταρρυθμίσεις  του.  Και  αυτός  ήταν  και  ο

στόχος  του  νομοθέτη  του  που  τον  είπε  όταν  τον  πρότεινε  και

μάλιστα  είχε  προτείνει  και  κάποιες  προτάσεις  τότε  αν  θυμάμαι,  ο

νομοθέτης,  σαν δεύτερο βήμα.  Ο νομοθέτης  έφυγε από τη θέση του

και  εμείς  ξεχάσαμε  αυτές  τις  προτάσεις  του,  αλλά  ίσως  μπορούμε

να γυρίσουμε να τις θυμηθούμε.
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Ο  Καλλικράτης  λοιπόν,  έχει  πάρα  πολλά  καλά,  αλλά  έχει  ένα

πολύ,  όντως,  συγκεντρωτικό  σύστημα  διοίκησης.  Δεν  σημαίνει  ότι

πρέπει  να  πάμε  στην  απλή  αναλογική.  Από  τη  μικρή  μου  εμπειρία,

αλλά  και  από  την  εμπειρία  που  έχω  σε  άλλους  χώρους  διοίκησης,

στα  πανεπιστήμια  π.χ.,  δεν  νομίζω  ότι  η  απλή  αναλογική  είναι

καλύτερη  πέρα  από  μαθητικά  Συμβούλια  και  μαθητικές  αίθουσες.

Όταν  πάει  κανείς  να  πάρει  πιο  δύσκολες  αποφάσεις  σε  θέματα

διακυβέρνησης, είναι καλό ένα ενισχυμένο σχήμα. 

Το  πόσο ενισχυμένο  σχήμα;  Αν  ο  Καλλικράτης  δεν  μας… μας

πιέζει,  από  παράταξη  της  αντιπολίτευσης  προέρχομαι,  που  πολλές

φορές  έχει  πολύ  καλή  συνεργασία  με  την  πλειοψηφία  της  και

πολλές  αποφάσεις  στην  Περιφέρειά  μας  παίρνονται  πλειοψηφικά,

παραπάνω  από  ότι  επιτρέπει  ο  Καλλικράτης,  μπορούμε  όμως  να

ενισχύσουμε,  να  χαλαρώσουμε  αυτό  το  πλειοψηφικό  σύστημα  του

Καλλικράτη,  βάζοντας  κάποια  άλλα  ποσοστά  ή,  χωρίς  να

πειράξουμε  τα  ποσοστά,  να  βάλουμε  κάποιες  άλλες  ασφαλιστικές

δικλείδες.  Παραδείγματος  χάρη,  μερικές  αποφάσεις  θα  πρέπει  να

παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία. 

Οι  αποφάσεις  αυτές  της  αυξημένης  πλειοψηφίας  υπάρχουν

σήμερα στον Καλλικράτη,  όπως είναι  ο  Συνήγορος του Πολίτη,  πώς

λέγεται,  ο  Συνήγορος,  που  η  Περιφέρειά  μας  δεν  κατάφερε  να

εκλέξει  τέτοιον…  Συμπαραστάτης.  Άρα  μπορούμε  να  αυξήσουμε  τη

λίστα αυτών εδώ των αποφάσεων. 

Με  αυτό  θέλω  να  πω  ότι  ο  Καλλικράτης  είναι  ένας  πολύ

θετικός,  πολύ  καλός  νόμος  και  μπορεί  τώρα,  τρέχοντας  και  χωρίς

πολύ  βαρύγδουπες  προτάσεις,  να  κάνουμε  κάποιες  αλλαγές  που

μπορούν  να  βοηθήσουν  λίγο  την  καλύτερη  συμμετοχή  της

αντιπολίτευσης  στη  λήψη  των  αποφάσεων.  Η  επανεξέταση  των

Επιτροπών  του  Καλλικράτη.  Η  ημερήσια  διάταξη.  Το  πώς

διαμορφώνεται  και  το  πώς εκτελείται.  Είναι  σημεία  που πραγματικά

μπορεί  κανείς  να  βάλει  πάρα  πολύ  καλές  προοπτικές  και  να
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λειτουργήσει  πολύ  καλύτερα  το  Συμβούλιο,  είτε  Περιφερειακό,  είτε

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αυτά  είναι  πράγματα  που  θα  έπρεπε  να  αποτελούν  στόχο

συζήτησης  και  ίσως  όντως  έχουμε  παρεκτραπεί  στην  πιο  μεγάλη

εικόνα,  ενώ  η  μικρή  μπορεί  να  εξασφαλίσει  καλύτερη

καθημερινότητα στην αυτοδιοικητική μας πορεία. 

Να μιλήσω όμως…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   2 λεπτά σας αρκούν ακόμα; 

Ν. ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εντάξει.  Άρα έχετε 2 λεπτά ακόμα. 

Ν. ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Ναι, θα τελειώσω.

Δεν  θα  έπρεπε  να  συρθούμε  σε  αυτό  το  παιχνίδι  επομένως,

σε  αυτό  το  δίλημμα  της  κυβέρνησης,  ανάμεσα  σε  απλή  αναλογική

και  σε  ενισχυμένη  αναλογική.  Δεν  είναι  άσπρο  –  μαύρο  τα

πράγματα. 

Η πρόταση που μας  μοίρασε  η ΕΝΠΕ λέει  και  πάρα πολύ πιο

συγκεκριμένες  προτάσεις,  έως  πολύ  λεπτομερείς,  για  τις  αλλαγές

στον  Καλλικράτη.  Δεν  μπορούμε  να  τις  σχολιάσουμε  προφανώς

όλες  και  ούτε  μπορούμε  να  συμφωνούμε  σε  όλες  όλοι  μας  και  ούτε

θα  συμφωνήσουμε  πολλές.  Μερικές  όμως  έχουν  σημασία.  Για  την

Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση,  σχέση  Αποκεντρωμένης  και  αιρετής,

έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία.  Δεν  ξέρω  αν  είμαστε  έτοιμοι  να  πούμε

να  καταργηθεί  τελείως  η  Αποκεντρωμένη,  αυτό  που  έχει  σημασία

είναι  να διευκρινιστούν πολύ καλά οι αρμοδιότητες. 

Αυτό  έχει  σημασία  σε  όλο  το  παιχνίδι  νομίζω  της

διακυβέρνησης  της  χώρας.  Οι  αρμοδιότητες.  Οι  αρμοδιότητες  είναι

ένα πολιτικό ζήτημα. Αυτοί που νομίζουν ότι όλα πρέπει να τα κάνει

το  κράτος,  θα  στοιβάξουν  στο  κράτος  ένα  εκατομμύριο

αρμοδιότητες.  Αυτοί  που θεωρούν πολιτικά ότι  το κράτος πρέπει  να

είναι  επιτελικό  και  να  επικεντρωθεί  στο  δύσκολο  ρόλο  της

νομοθέτησης  και  του  ελέγχου  της  νομοθέτησης,  θα  στοιβάξουν
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λιγότερες,  πιο  συγκεκριμένες,  πιο  αποτελεσματικές  αρμοδιότητες

στο κράτος. 

Άρα  μη  νομίζουμε  ότι  βάζοντας  σαν  μόνο  στόχο  τη  διάκριση

των αρμοδιοτήτων, βάζουμε έναν εύκολο στόχο. Μπορεί να είναι και

ο  τελικός  και  ο  μοναδικός  στόχος,  που  να  μοιράσουμε  ανάμεσα

στους Βαθμούς αυτούς Αυτοδιοίκησης. Και εκεί  θα μοιραστούν πολύ

συστηματικά  οι  αρμοδιότητες  ανάμεσα  σε  Αποκεντρωμένη  και  σε

αιρετή και μπορούμε να δούμε αποτέλεσμα.

Της  παράταξής  μας  η  άποψη  είναι  ότι  οι  εποχές  πηγαίνουν

μέσα στην παγκοσμιοποίηση,  ευνοούν τα  μεγάλα  σύνολα και  όχι  τα

μικρά  χωριά.  Άρα  μπορεί  εύκολα  να  ασκηθεί  μια  πετυχημένη,

αποτελεσματική,  λιτή  Αυτοδιοίκηση  και  σε  μεγάλα  σύνολα.  Και

μπορούμε  να  τα  θέσουμε  όλα  υπό  έλεγχο.  Ακόμα  και  στο  κείμενο

που μας μοίρασε η ΕΝΠΕ, μιλάει  για τις  20 Περιφέρειες της Ιταλίας.

Το  περνάμε  έτσι  ξώφαλτσα;  Ξέρετε  τι  είναι  μια  χώρα  50  –  60

εκατομμυρίων  να  έχει  20  Περιφέρειες  και  εμείς  μετά  10  –  13;  Όλα

στον  Καλλικράτη  μπορούν  να  συζητηθούν.  Να  συζητηθούν  τα

γεωγραφικά  όρια,  ο  αριθμός  των  Περιφερειακών  Συμβούλων,  η

διάκριση  των  αρμοδιοτήτων  και  όλα  μπορούν  να  συζητηθούν  από

σήμερα  και  να  καταλήξουμε  κάπου  σαν  πλειοψηφίες.  Δεν  θα

συμφωνήσουμε  ποτέ,  διότι  είπαμε  ότι  η  εικόνα  που  έχουμε  στην

λειτουργία  του  κράτους,  μπορεί  να  είναι  διαφορετική  στο  μυαλό

μας. 

Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο  κύριος  Πελετίδης  ο  Κώστας,  Δήμαρχος  Πατρέων.  Κώστα,

για… το χρόνο σου. Ευχαριστώ. Και την κατανόησή σου.

Κ.  ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Αγαπητές  συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  το

σημερινό  κοινό  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ –  ΕΝΠΕ για  την  αυτοδιοικητική

διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση, όπως γράφεται  εδώ πέρα, δεν μπορεί

να  τη  βλέπουμε  αποσπασματικά  και  μακριά  από  την

πραγματικότητα που βιώνει  ο ελληνικός λαός, οι συνδημότες μας. 
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Η  ανεργία  και  η  φτώχεια  σαρώνουν,  τα  δικαιώματα  του  λαού

μας  βρίσκονται  στα  τάρταρα,  επομένως  η  συζήτηση  που  γίνεται

σήμερα  πρέπει  να  παίρνει  υπόψη  αυτή  την  κατάσταση  και  φυσικά

πρέπει  να  γυρίσουμε  και  λίγο  στο  παρελθόν.  Θα  πρέπει  να  δούμε

ποιο  ήταν  το  αποτέλεσμα  των  προηγούμενων  παρεμβάσεων,  που

τότε  θεωρήθηκαν  και  εκείνα  μεταρρυθμίσεις,  όπως  λέμε  εμείς  εδώ

πέρα,  δηλαδή ο Καποδίστριας,  δηλαδή ο Καλλικράτης  και  να  δούμε

ποιοι ωφελήθηκαν από αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. 

Ας  πάρουμε  το  θέμα  των  αρμοδιοτήτων  και  των  λειτουργιών

των  Δήμων,  που  ενισχύθηκαν  από  αυτές  τις  δύο  παρεμβάσεις.  Τι

αποδείχθηκε;  Έγιναν  για  την  εξυπηρέτηση  των  λαϊκών  αναγκών;

Εμείς  λέμε  ότι  δεν  έγιναν.  Για  να  δούμε.  Μας  έδωσαν  τους

κρατικούς  παιδικούς  σταθμούς.  Ποιος  κέρδισε  και  ποιος  έχασε;

Αυτοί  λέγανε  τότε  ότι  αυτό  είναι  κόστος.  Και  φορτώθηκαν  τα  νέα

ζευγάρια με τροφεία,  τη λειτουργία τους την ανέλαβαν οι  δημότες,  ο

Δήμος λέγανε,  αλλά στην πραγματικότητα την ανέλαβαν οι  δημότες,

στο  σύνολό  τους.  Μας  παραχώρησαν  τα  στάδια,  τις  αθλητικές

εγκαταστάσεις.  Γιατί  λέγανε  και  για  αυτά  ότι  αυτό  είναι  κόστος  και

θα  πρέπει  να  το  πάρουν  οι  Δήμοι,  που  σημαίνει  ότι  το

επιβαρύνθηκαν  επομένως  στη  λειτουργία  τους  μετά  οι  δημότες,

θεώρησαν  τα  παιδιά  μας  κόστος  και  μας  το  παραχώρησαν,  το  ίδιο

γίνεται  τώρα  με  τα  σχολεία,  μας  δώσανε  τη  λειτουργία  των

σχολείων  και  τώρα  μας  φορτώνουν  βροχή  με  νέες  αρμοδιότητες,

εξυπηρέτηση  δικαιούχων  ΚΕΑ,  ΤΕΒΑ,  επίλυση  προβλημάτων  των

ευπαθών  ομάδων,  αστέγων,  Ρομά,  ο  κατάλογος  μεγάλος,  χωρίς

όμως πόρους και προσωπικό. 

Αυτή  η  πορεία  θέλουμε  να  συνεχιστεί;  Θέλουμε  να  ενισχυθεί;

Και  με  τις  νέες  μεταρρυθμίσεις  οι  οποίες  λέγονται  εδώ  πέρα,  που

εμείς  τις  λέμε  αντιλαϊκές,  ποιος  είναι  αυτός  ο  οποίος  ωφελείται  και

ποιος  είναι  αυτός  ο οποίος  χάνει;  Για  να  ρίξουμε μια  ματιά.  Ο λαός

πληρώνει  φόρους,  ΕΝΦΙΑ,  ΦΠΑ,  ειδικούς  φόρους…  Τι  επιστρέφει

από  αυτά  σήμερα  στους  Δήμους  μας;  Ποια  χρήματα  έρχονται  να
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καλύψουν  τις  υποδομές  μας;  Πού  πάνε  τα  χρήματα  του  ελληνικού

λαού;  Πηγαίνουν  στη  θάλασσα;  Μήπως  πηγαίνουν  στα  σκουπίδια;

Ούτε  το  ένα,  ούτε  το  άλλο.  Τσεπώνονται  από  τους  κατόχους  του

πλούτου  και  αυτοί  είναι  ευχαριστημένοι  και  μας  στείλανε  εμάς  τις

λειτουργίες. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί  και στη συνέχεια; 

Σε  όλα  τα  Συνέδρια,  οι  πλειοψηφίες,  μαζί  και  όλοι  οι

κυβερνώντες  που  γνωρίσαμε,  ζητούν  να  αυξήσουμε  τα  έσοδά  μας,

τα ίδια έσοδα όπως λένε,  μη αφήνοντας βέβαια έτσι σε χλωρό κλαρί

τους  συνδημότες  μας.  Θα  πάμε  να  πάρουμε  τα  πάντα.  Από  την  1 η

του  Μάη…  Και  δεν  τα  συζητούμε  αυτά,  γιατί  προφανώς  αυτά  είναι

αυτά  που  ζει  ο  λαός  μας.  Γιατί  εμείς  εδώ  κάνουμε  μία  συζήτηση

θεωρητική,  ο  οποία  όμως  κάποιους  ωφελεί.  Από   την  1 η  του  Μάη,

με  το  νόμο τον  οποίο  ψήφισε η  κυβέρνησή μας,  η  οποία λέει  ότι  το

Δημόσιο  και  οι  Δήμοι  καλούνται,  εκτός  από  τις  τράπεζες,  οι  οποίο

πάνε  τα  σπίτια  του  λαού  μας  στον  πλειστηριασμό  και  τα  βγάζουν

στο  σφυρί,  έρχονται  σήμερα  και  λένε  ότι  και  οι  Δήμοι,  όσοι

χρωστούν  πάνω  από  500  €,  θα  πρέπει  να  βγάλουμε  τα  σπίτια  και

τις περιουσίες των συνδημοτών μας στο σφυρί. 

Τι  λέει  το  Συνέδριό  μας;  Θα  μας  απασχολήσει  ή  όχι;  Έχουμε

μεγαλύτερα  ζητήματα  δηλαδή  σήμερα  να  συζητήσουμε;  Αυτό  το

θέμα  είναι  ασήμαντο;  Όταν  θα  αρχίζουν  να  πάνε  τα  ραβασάκια

στους συνδημότες μας, γιατί  χρωστάει  500 €, 1.000 € και θα πρέπει

αυτό  να  γίνει  υποχρεωτικά,  διότι  ταυτόχρονα ήρθαν και  τα  έγγραφά

τους τα απειλητικά, ότι οι εργαζόμενοι θα τιμωρηθούν αν τολμήσουν

να  μην  κάνουν  ότι  λένε  αυτοί.  Θα  συμφωνήσουμε  εμείς  με  τις

υποδείξεις  τους;  Ή  θα  υπερασπιστούμε  τα  λαϊκά  στρώματα  να  μη

χάσουν  το  σπίτι  τους;  Θα  πάρουμε  εμείς  σήμερα  απόφαση  και  θα

ζητήσουμε από την  κυβέρνηση να  γίνει  νομοθετική  ρύθμιση που θα

προστατεύει  τα  λαϊκά  στρώματα  να  μη  χάσουν  το  σπιτάκι  τους;  Ή

θα  φύγουμε  από  εδώ  πέρα  με  τη  γενικότερη  αντίληψη  την  οποία

συζητούμε,  την  αντιπαράθεση  η  οποία  θα  γίνει  για  το  εκλογικό

σύστημα  και  για  τα  γενικόλογα,  για  τις  μεταρρυθμίσεις,  τη  στιγμή
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που γνωρίζουμε ότι  όλοι  αυτοί  που φωνάζουν  πάρα πολύ αλλά δεν

μιλούν  για  τα  λαϊκά  προβλήματα,  στην  ουσία  συμφωνούν  μεταξύ

τους. 

Συνάδελφοι,  εδώ  είναι  που  κρίνεται,  εμείς  θα  αφήσουμε  στο

τέλος  και  προς  ψήφιση  από  το  Σώμα  μας,  δεν  θα  το  διαβάσω

ολόκληρο,  αλλά είναι  η  πρότασή μας  που πρέπει  να  ψηφιστεί,  το  τι

πρέπει  να  περιέχει  μια  νομοθετική  ρύθμιση,  το  πώς  θα  πρέπει  να

προστατεύσουμε  τους  εργαζόμενους,  το  λαό,  τους  επαγγελματίες

που  καταστρέφονται  και  δεν  μπορούν  να  πληρώσουν  τις

υποχρεώσεις τους. 

Συνάδελφοι,  είμαστε  εδώ  πέρα  αρκετά  έμπειροι.  Θα  έλεγα,

όλοι  είναι  έμπειροι.  Και  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  οι  δομές

διοίκησης,  κρατικές  και  τοπικές,  χτίζονται  για  να  υπηρετούν αυτούς

που  κάνουν  κουμάντο  στην  οικονομία.  Είναι  έτσι  ή  όχι;  Χτίστηκε

κάτι  από  την  κυβέρνηση,  φτιάχτηκε  κανένας  νόμος,  ή  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  το  οποίο  να  μην  υπηρετεί  αυτό  το  στόχο;  Τα  πάντα

υπηρετούν  αυτόν  ο  οποίος  κάνει  κουμάντο.  Και  ποιοι  κάνουν

κουμάντο;  Κάνουν  στην  οικονομία  μας;  Οι  ολιγάρχες,  οι

καπιταλιστές,  όλοι  αυτοί  λοιπόν  που  κάνουν  κουμάντο,  πώς

διασφαλίζουν  τα  συμφέροντά  τους;  Πώς  θωρακίζονται;  Πώς  δεν

ακουμπιούνται;  Μέσα  από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Μιλούμε  για  την

τρόικα.  Η  τρόικα  έρχεται;  Τι  σημαίνει  τρόικα;  Ουδέτερος  όρος.  Η

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ουδέτερος  όρος.  Ποιος  κρύβεται;  Για  να  τους

βάλουμε  με  το  ονοματεπώνυμό  τους.  Δεν  είναι  αυτοί  που  κατέχουν

τον  πλούτο;  Γιατί  δεν  τους  ονοματίζουμε;  Ντρεπόμαστε;  Μην

ανοίξουμε τα μάτια  μας και  καταλάβουμε  ότι  εδώ πέρα δεν κάνουμε

θεωρητική  συζήτηση,  δεν  περιγράφουμε.  Λέμε  τον  πόνο  μας  και

ισχύουν όλα αυτά που λέγονται,  όντως αυτή είναι  η  κατάσταση που

βιώνει  ο  Δήμος,  αλλά  ποιος  κερδίζει  από  αυτή  τη  διαδικασία;  Γιατί

γίνεται;  Γιατί  δεν  θέλουμε  να  ακουμπήσουμε  την  αιτία;  Τι  μας

εμποδίζει να ακουμπήσουμε την αιτία; 
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Εάν  δεν  θελήσουμε  να  φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο,  θα

ερχόμαστε  εδώ  πέρα,  θα  περιγράφουμε,  πολύ  ωραία,  ανάλογα  με

τη  ρητορική  ικανότητα  του  καθενός  θα λέει  ότι  τα  είπε πολύ καλά ή

όχι,  αλλά στην πραγματικότητα  δεν  προσφέρουμε  τίποτα σε αυτούς

που  αγωνιούν  για  το  τι  γίνεται  στη  χώρα μας,  για  αυτούς  που  λέμε

ότι  αγωνιζόμαστε,  γιατί  εάν  δεν  κλείσουμε  αυτό  το  ζήτημα  και  δεν

απαντήσουμε σε αυτό, δεν κάνουμε τίποτα.

Εμείς λοιπόν λέμε ότι  όλα αυτά γίνονται  και χτίζεται  το κράτος

μας,  είτε  είναι  Δήμος,  είτε  είναι  Περιφέρεια,  είτε  είναι  κυβέρνηση,

νομοθετούνται  και  προχωρούν  όλα  εκείνα  τα  μέτρα,  τα  οποία  στο

τελικό  αποτέλεσμα  θα  βγάλουν  τα  συμφέροντά  τους.  Και

ξαναμπαίνει  το  ερώτημα.  Υπάρχει  άλλος  δρόμος;  Τι  να  κάνουμε;

Μονόδρομος είναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. 

Εμείς  λοιπόν λέμε ότι  υπάρχει  δρόμος.  Και  εσείς  το γνωρίζετε

πολύ  καλά  ότι  υπάρχει  δρόμος.  Θα  μπορούσαμε  να  χτίζαμε  τις

πόλεις  μας  και  τις  Περιφέρειές  μας  πολύ  καλύτερα,  αν  δεν  είχαμε

τους  αφέντες  πάνω  από  το  σβέρκο  μας;  Για  ποιο  λόγο,  για

παράδειγμα,  θα πρέπει  να γίνεται  δημοπρασία,  το ένα,  το άλλο,  για

να  έρθει  κάποιος  όμιλος  για  να  χτίσει  τους  δρόμους;  Δεν

μπορούσαμε  εμείς  αυτούς  τους  δρόμους  να  τους  κάνουμε  με

δημόσιο  τρόπο,  που  να  έχουμε  όλο  το  μηχανισμό  και  όλη  τη

λειτουργία  και  να  φτιάξουμε  τους  δρόμους  μας;  Θα  σκοτωνόμαστε

να  κάνουμε  3  χρόνια  για  να  βγάλουμε  ένα  έργο,  για  να  πάει  να

υλοποιηθεί;  Αφού  μπορούμε  να  το  κάνουμε  με  τις  Δημοτικές  μας

Υπηρεσίες. 

Να  σας  φέρω  παράδειγμα  από  το  Δήμο  μας;  Κόντρα  στις

υποδείξεις  και  στους  νόμους,  κάναμε  ένα  πάρκο  2  χιλιομέτρων,  με

δικές  μας  δυνάμεις,  χωρίς  να  τηρούμε  τους  νόμους  όπως  τους

βάζουν αυτοί και έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ μικρό

κόστος,  με  τους  εργαζόμενούς  μας.  Γιατί  δεν  μπορούμε  να  το

κάνουμε;  Είναι  παράδειγμα προς μίμηση.  Γιατί  δεν  μπορούμε  να  το

εφαρμόσουμε; 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ.  ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Άσχετο  αν  θα  μας  κυνηγήσουν  ή  όχι.  Λέω  εγώ  ότι

αν συμφωνήσουμε εδώ πέρα όλοι να μην υπακούμε στις υποδείξεις,

δεν  μπορούμε  να  τα κάνουμε;  Υπάρχουν αποδείξεις.  Δεν  μπορούμε

να  κάνουμε  πράγματα  από  μόνοι  μας;  Δεν  μπορούμε  να  πάμε  να

φτιάξουμε  παιδικούς  σταθμούς  μέσα  σε  ένα  χρονικό  διάστημα  3

μηνών,  6  μηνών;  Και  ποιος  κερδίζει  από  αυτή  τη  νομοθετική

ρύθμιση  ότι  πρέπει  να  κάνεις  3  χρόνια  για  να  κάνεις  ένα  έργο;  Τι

είναι,  χαζοί  είναι  αυτοί  οι  οποίοι  μας  βάζουν  τους  νόμους  και  πάμε

να  λύσουμε  τα  προβλήματα;  Δεν…  Είναι  χαζοί  και  δεν

καταλαβαίνουν και μας βάζουν εμπόδια; Μέσα από αυτά τα εμπόδια

ποιος θα κερδίσει στο τέλος; 

Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι  υπάρχει  δρόμος, αυτό απαιτεί  άλλο

δρόμο,  κοινωνική  ιδιοκτησία,  συγκέντρωση  των  μέσων παραγωγής,

έλεγχος  από  κάτω,  για  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε,  να  γίνουν

αφέντες των τόπων μας αυτοί που χτίζουν. 

Και  επειδή  μερικοί  συνάδελφοι,  οι  οποίοι  πολλές  φορές

συναντιόμαστε  σε  αυτό  το  βήμα  διαχρονικά,  από  πολύ  παλιά,  από

τα  Συνέδρια,  ειρωνεύονται  ότι  αυτά  που  λέμε  δεν  μπορούν  να

ισχύσουν,  η  ζωή  τι  αποδεικνύει.  Η  οποία  είναι  σκληρή  και  φέρνει

την  πραγματικότητα  μπροστά  σου.  Αφού  έχετε  δίκιο  και  αφού  όλα

τα  εργαλεία  τα  έχετε  στη  διάθεσή  σας,  την  Ευρωπαϊκή  σας  Ένωση

την  είχατε,  τους  κυβερνώντες  τους  είχατε,  τις  Περιφέρειες  τους

είχατε,  τους Δήμους τους είχατε,  τα  νομοθετικά  εργαλεία,  τα είχατε,

πού  κολλήσατε  και  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  ο  τόπος  μας  και  η

πρόοδός του;  Για  πείτε  μας.  Γιατί  πηγαίνουμε  πίσω;  Τη στιγμή που

είσαι  ικανός  να  φτάνεις  στο  διάστημα,  που  πας  στον  Άρη  και  ο

άλλος  θέλει  να  στείλει  αυτοκίνητο  να  κάνει  βόλτα  πάνω  στον  Άρη,

εμείς  γιατί  έχουμε  εργαζόμενους  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να

εξασφαλίσουν το φαγητό τους; Ποιο είναι  το εμπόδιο; 

Αυτά  είναι  τα  ερωτήματα  που  πρέπει  να  μας  απασχολούν,

αυτά  καλούνται  να  δώσουμε  απάντηση,  είναι  δύσκολα,  τα  οποία

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

192



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ

φέρνουν  στο  προσκήνιο  τα  πραγματικά  ζητήματα,  τη  συνείδησή

μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας και ποιο μετερίζι διαλέγουμε. 

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  καλέσουμε  το  βήμα  την  Αλεξάνδρα  τη

Σωτηριάδου. Παρακαλώ πάρα πολύ…

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εντάξει,  παιδιά,  αύριο…  Δεν  γίνεται  όλοι  αύριο.  Σας

το  λέω,  αύριο  η  μέρα  δεν  είναι  εύκολη.  Όλοι  αύριο,  αύριο,  αύριο…

Όχι,  λένε  όλοι  αύριο,  δεν  γίνεται  όλοι  αύριο.  Ελάτε  να  μιλήσουν

όποιοι θέλουν σήμερα, για να τελειώνουμε. Γιατί…

Αλίκη μου, έτσι και αλλιώς σε ακούμε εμείς εδώ, φτάνει.

Α. – Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ:   Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Έτσι  και  αλλιώς  έχουμε  συνηθίσει  και  αυτά  που  λέμε  να  μην

ακούγονται,  οπότε…

Να  χαιρετίσω  και  εγώ  με  τη  σειρά  μου  την  κοινή  αυτή

σύσκεψη των δύο Βαθμών της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  να  πω ότι…

Να προσπαθήσω, έτσι,  να κάνω μία περίληψη πολύ σύντομη αυτών

που ειπώθηκαν. 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  θεσμικός  εκφραστής  ενός  κράτους

κοινωνικής  αλληλεγγύης  και  κοινωνικής  συνοχής,  αρχή  της

επικουρικότητας  και  εγγύτητας  παροχής  των  υπηρεσιών  μας  στους

πολίτες,  προϋποθέτουν  και  απαιτούν  την  ενίσχυση  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  Η  ενίσχυση  του  αναπτυξιακού  ρόλου  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης είναι  ένα  άλλο ζητούμενο,  που πολλαπλά ακούστηκε

και  γράφεται  και  στο  κοινό  κείμενο  που  έχουμε  στα  χέρια  μας.  Οι

ειδικές  μορφές  διοίκησης  στους  ορεινούς  Δήμους,  δεν  ακούστηκαν.

Κάτι  ακούγεται,  αλλά  δεν  ακούσαμε  κάτι  από  τον  Υπουργό,  παρότι

γίνεται,  ξεκινάει  μια  συζήτηση για  Δήμους διαφορετικών ταχυτήτων.

Για  τον  εξορθολογισμό  των  διοικητικών  διαδικασιών,  που  όλοι  οι

συνάδελφοι  αναφέρθηκαν  στα  προβλήματα  που  δημιουργεί,  δεν

ακούσαμε επίσης τίποτα σήμερα από την πλευρά του Υπουργείου. 
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Δεν  ακούσαμε  τίποτα  για  τη  βελτιστοποίηση  των  ανθρώπινων

πόρων,  που  είναι  το  βασικό  πρόβλημα  των  ορεινών  κυρίως  Δήμων

της  χώρας,  όπως  και  των  νησιωτικών,  από  όσο  γνωρίζω.  Δεν

ακούσαμε  για  την  αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  για

κίνητρα  που  πρέπει  να  δοθούν  ώστε  να  υπάρχει  προσωπικό  το

οποίο  θα  μπορεί  να  λειτουργήσει  για  να  γίνει  η  απορρόφηση  των

χρημάτων  που  έχουμε  στα  ταμεία  και  δεν  μπορούμε  να  τα

κουνήσουμε  από  εκεί  προς  όφελος  των  πολιτών  μας  και  να

υλοποιήσουμε  τα  έργα  για  να  έχουμε  τη  δυνατότητα  απορρόφησης

από το ΕΣΠΑ.

Έτσι,  η  αδύνατοι  φορείς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  που

λειτουργούν  όμως  στις  δυνατότατες,  από  παραγωγική  άποψη,

περιοχές  της  χώρας,  είναι  Δήμοι  μιας  άλλης  ταχύτητας,  Δήμοι  που

δεν  μπορούν  να  ανταγωνιστούν  τους  υπόλοιπους  της  χώρας.

Πρέπει  να  ενισχυθούν με  πόρους και  διοικητική  υποστήριξη,  για  να

ανταποκριθούν  στις  πρόσθετες  αρμοδιότητες  που  πολλές  φορές

είναι  περισσότερες και από αυτές των άλλων Δήμων της χώρας. 

Στο 102 παράγραφος 5 του Συντάγματος,  αναφέρεται  ρητά ότι

κάθε  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  από  κεντρικά  ή  περιφερειακά

Όργανα  του  κράτους,  στην  Αυτοδιοίκηση,  συνεπάγεται  και

μεταφορά πόρων. Γράμμα κενό, γνωστό σε όλους μας. 

Στον  ευρωπαϊκό  χάρτη  της  τοπικής  αυτονομίας,  αναφέρεται

ότι  σε  περίπτωση  μεταβίβασης  εξουσιών  από  κεντρική  και

περιφερειακή  Αρχή,  οι  ΟΤΑ  πρέπει  να  διαθέτουν  κατά  το  δυνατόν

ελευθερία να προσαρμόζουν την άσκηση των εν λόγω εξουσιών στις

τοπικές  συνθήκες.  Πού  βλέπουμε  στη  χώρα  μας  να  είναι

εφαρμόσιμο αυτό; Οι ΟΤΑ, λέει  η χάρτα,  πρέπει  να είναι  σε θέση να

καθορίζουν οι  ίδιοι  τις  εσωτερικές  διοικητικές  δομές  που επιθυμούν

να  διαθέτουν,  προκειμένου  να  τις  προσαρμόζουν  στις  ειδικές

ανάγκες  τους  και  να  διασφαλίζεται  μια  αποτελεσματική  διαχείριση.

Υπάρχουν αυτά, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στη χώρα μας; 
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Ως πολιτικό  προσωπικό  της  Πολιτείας,  οι  αιρετοί  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  –  λέει  το  κείμενο  που  έχουμε  στα  χέρια  μας  –

δικαιούνται  τη  συνδρομή  των  όρων  άσκησης  του  λειτουργήματός

τους, ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία

τους σε λειτουργικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο. 

Οι  Δήμαρχοι  Δήμων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων,

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  όπως ίσως  θα γνωρίζετε,  στερούνται

τα  αυτονόητα.  Ένα  αίτημα  που  έχουμε  πει  επανειλημμένα  σε  κάθε

Συνέδριο,  είναι  αυτό  του  ότι  οι  Δήμαρχοι  και  αυτών  των  Δήμων,

πρέπει  να  έχουν  το  αυτονόητο.  Τη  δυνατότητα  δηλαδή  να

μετακινούνται  με υπηρεσιακά οχήματα, όπως οι άλλοι Δήμαρχοι των

άλλων Δήμων. Και  όμως, τόσα χρόνια,  αυτό το τιποτένιο ζήτημα,  το

οποίο  όμως  δημιουργεί  πολλαπλά  προβλήματα  σε  συναδέλφους  οι

οποίοι  διώκονται  γιατί  μετακινήθηκαν  με  υπηρεσιακό  όχημα  για  τις

ανάγκες του Δήμου τους, αυτό το μηδαμινό ζήτημα, δεν μπορούν να

το  λύσουν οι  κυβερνήσεις.  Και  εδώ μιλάμε  για  μία  μεταρρύθμιση  εκ

βάθρων, που θα αλλάξει  την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα;

Χωρίς  μέσα  λοιπόν,  τελούμε  σε  καθεστώς  απειλής,  οι

συνάδελφοι.  Και  καλούνται  να  αντεπεξέλθουν  στις  ίδιες  ανάγκες,

όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους. 

Κωλύματα  και  ασυμβίβαστα  στο  2018,  διαφορετικά  για  τους

Δημάρχους  των  ορεινών  Δήμων.  Ενδεικτικά  αναφέρω  τους

συναδέλφους  δικηγόρους  Δημάρχους.  Διαφορετικά  κωλύματα  και

ασυμβίβαστα  για  τους  Δημάρχους  ορεινών  Δήμων,  από  εκείνα  που

ισχύουν για τους Δημάρχους άλλων περιοχών. 

Πρόβλημα  με  τους  ειδικούς  συνεργάτες.  Μικροί  Δήμοι

πληθυσμιακά,  μικρός  αριθμός  Αντιδημάρχων,  αντίστοιχα  μικρός

αριθμός  των  ειδικών  συνεργατών.  Κανένας  λόγος  για  Γενικό

Γραμματέα  και  στο  καινούργιο  νομοθέτημα  που  ετοιμάζεται  σε

όλους  τους  Δήμους  της  χώρας  χωρίς  διακρίσεις.  Πάλι  θα

μειονεκτούν  αυτοί  οι  Δήμοι.  Λες  και  είναι  αυτοί  που  έχουν  το

υπεράριθμο και το καλά στελεχωμένο προσωπικό.
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Συγκροτήσεις  Επιτροπών.  Αδύνατες  οι  συγκροτήσεις

Επιτροπών με τον 4412.  Στην πρώτη ανάγνωση του νόμου είχα πει

ότι  αυτός  ο  νόμος,  πριν  καν  τον  ολοκληρώσω να  τον  διαβάζω,  την

ανάγνωσή  του,  είπα  ότι  αυτός  ο  νόμος  είναι  ένας  νόμος  που  θα

ισχύσει  για  να  μην  μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτα.  Και  τότε  κάποιοι

συνάδελφοί  μου  γέλασαν.  Σήμερα  το  βιώνουμε  όμως.  Είναι  ένας

νόμος που εξασφαλίζει  πάρα πολύ καλά να έχουμε διαθέσιμα,  αλλά

καταστρέφει  τις  τοπικές  κοινωνίες.  Πώς  θα  κάνουμε  αυτές  τις

Επιτροπές;  Πώς  θα  υποστηρίξουμε  τη  λειτουργία  των  Δήμων  όταν

δεν  έχουμε  προσωπικό  και  η  όποια  προσπάθεια  είναι  πραγματικά

πολύ λίγη για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί;

Η  απλή  αναλογική,  για  την  οποία  γίνεται  τόσος  λόγος  και

πραγματικά μου δημιουργεί  μία δυσανεξία  το ότι  φτάσαμε και  εμείς,

έχουμε  παρασυρθεί  και  εμείς  στο  να  κάνουμε  μία  κουβέντα  κυρίως

επικεντρωμένη  στο  θέμα  της  απλής  αναλογικής  και  σε  αυτό  το

Συνέδριο.  Η  απλή  αναλογική,  λέει,  θα  εξασφαλίσει,  άκουσα,

διαφάνεια.  Γιατί;  Δεν  έχουμε  σήμερα  αντιπολιτεύσεις;  Ποιος  είναι  ο

ρόλος  της  αντιπολίτευσης;  Δεν  είναι  ο  ρόλος  της  να  ασκεί  έλεγχο

στο  τι  κάνει  η  συμπολίτευση,  τι  κάνει  η  πλειοψηφία;  Γιατί

απαξιώνουμε  το  θεσμό  της  αντιπολίτευσης  με  αυτόν  τον  τρόπο;

Όλοι  κάποτε  υπήρξαμε  ή  θα  υπάρξουμε  και  σε  εκείνη  τη  θέση.  Την

απαξιώσαμε  την  αντιπολίτευση;  Δεν  έχουμε  στα  θεσμικά  μας

Όργανα  εκπροσώπους  στην  Οικονομική  Επιτροπή,  δεν  έχουμε

εκπροσώπους  και  από  τις  μειοψηφίες;  Δηλαδή  σήμερα  τι  είναι;

Κανένας  έλεγχος  δεν  υπάρχει  σήμερα;  Γιατί  το  δεχόμαστε  αυτό;

Γιατί  δεν  κοιτάμε  ένα  άλλο  πρότυπο;  Αν  για  κάποια  ζητήματα

πραγματικά  χρειάζεται  μεγαλύτερη  ενίσχυση  της  πλειοψηφίας  που

πρέπει  να  έχουμε,  ας  ενισχύσουμε  σε κάποια θέματα  που κρίνουμε

ότι  πρέπει  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  πλειοψηφία,  ας  κάνουμε  αυτό.

Ας  επιλέξουμε  ή  ας  επιλέξουν  και  ας  συναποφασίσουμε  αν  είναι

δυνατό  ή  ας  αποφασίσουν  μόνοι  τους,  αν  θεωρούν  ότι  γνωρίζουν
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καλύτερα,  πού  πρέπει  να  υπάρξει  αυξημένη  πλειοψηφία  στη  λήψη

αποφάσεων.

Θέλω όμως να πω και  κάτι  από καρδιάς. Έχουμε υποβαθμίσει

πραγματικά  την  εικόνα  τη  δική  μας,  μόνοι  μας.  Επανειλημμένα  στα

Συνέδρια  ακούμε  για  κόκκινες  γραμμές.  Κόκκινες  γραμμές,  που

όπως  τα  χτυπήματα,  γίνονται  μελανιές,  μετά  ξεθωριάζουν  και

γίνονται  κίτρινες  και  μετά  χάνονται.  Σαν  ένα  τραύμα  που  παθαίνει

κανείς  χτυπώντας  στο  τραπέζι.  Και  μετά  από  λίγες  μέρες

εξαφανίζεται. 

Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  όταν  κανείς  θέτει  κόκκινες

γραμμές,  πρέπει  να  ξέρει  και  να  τις  υποστηρίζει.  Και  να  τις

υποστηρίζει  σθεναρά.  Και  έχουμε  πράγματι  ευθύνη  όλοι  μας.  Γιατί

ακόμα  και  σε  εκείνα  τα  λίγα  μηνύματα  που  μας  δόθηκαν  από  την

ΚΕΔΕ  για  να  συμμετέχουμε  σε  κάποιες  αντιδράσεις,  η  δική  μας

υποστήριξη,  του  καθενός  από  εμάς,  της  καθεμιάς  από  εμάς,  ήταν

πολύ  ισχνή.  Και  το  χειρότερο  που  έχουμε  πετύχει,  είναι  να  έχουμε

αφήσει  και  τον  λαό,  και  τον  κόσμο  που  μας  πιστεύει  και  μας  έχει

υποστηρίξει,  σε  δεύτερη  μοίρα  στις  δικές  του  διεκδικήσεις,  για  τη

δική  του  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  για  την  Αυτοδιοίκηση  που  είναι  ο

κοντινότερος Βαθμός εξουσίας σε αυτόν και την οποία εμπιστεύεται.

Όταν  εμείς  οι  ίδιοι  δεν  υποστηρίζουμε  τα  δίκαια  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  απαξιώνουμε  το  ρόλο και  της  ίδιας  της  τοπικής  μας

κοινωνίας.  Αυτή  είναι  η  πρώτη  μάχη  που  πρέπει  να  δώσουμε.  Και

όταν  ξαναβάλουμε  κόκκινη  γραμμή,  να  ξέρουμε  ότι  είναι  κόκκινη

γραμμή  και  δεν  θα  επιτρέψουμε  πραγματικά  κανένας  να  την

περάσει,  μη  αρκούμενοι  σε  οποιοδήποτε  δωράκι  –  εντός  ή  εκτός

εισαγωγικών – μπορεί να μας δώσει. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σωτηριάδου.

Υπάρχει  κάποιος  από  το  ακροατήριο  που  θέλει  να  πάρει  το

λόγο τώρα, πριν κλείσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΟΙ:   (εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ωραία. Λοιπόν, αύριο το πρωί, 9.00 η ώρα, όλοι εδώ.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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