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1ε ΖΜΔΡΑ 

Γευηέρα, 17 Οκηωβρίου 2016  

 

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να θαιεκεξίζνπκε.  

Να επραξηζηήζνπκε φινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εδψ, θχξηνη 

Τπνπξγνί, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηνη Πεξηθεξεηάξρεο, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί χκβνπινη, θχξηνη εθπξφζσπνη 

ησλ θνκκάησλ, εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θπξίεο θαη θχξηνη.  

Θα έιεγα θαηαξρήλ φηη θνληά καο βξίζθνληαη νη εθπξφζσπνη, 

εθηφο απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ηνλ θχξην Γηάλλε 

Μπαιάθα, πνπ ηνλ επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

ζπλέδξηφ καο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ηνλ θχξην Κψζηα Πνπιάθε. 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο, θχξηε Γεληθέ.  

Δπίζεο θνληά καο είλαη ε Βνπιεπηήο ΤΡΗΕΑ, ε θπξία 

Θειεξίηε Μαξία. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ηεο. Ο θχξηνο 

Γατηάλεο Σάζνο, Γξακκαηέαο ηνπ Σνκέα Απηνδηνίθεζεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Δθ κέξνπο ηνπ ΠΑΟΚ ν θχξηνο αθφπνπινο 

Ησάλλεο, Γξακκαηέαο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Μαγλεζίαο. Δθ 

κέξνπο ηνπ ΚΚΔ ν θχξηνο Λακπξνχιεο Γηψξγνο, Βνπιεπηήο 

Λάξηζαο ηνπ ΚΚΔ, Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο. Απφ ηνπο 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΛΖΝΔ ε θπξία Καηεξίλα Αδακνπνχινπ. 

Δθπξφζσπνο ηνπ θφκκαηνο ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ ν θχξηνο Υξεζηάθεο 

Μηράιεο, ζαο θαισζνξίδνπκε. Απφ ηελ ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ ν 

θχξηνο Καξξάο Γεψξγηνο, ππεχζπλνο Απηνδηνίθεζεο, ζαο 

θαισζνξίδνπκε. Δθπξφζσπνο ηνπ ΛΑΔ ν θχξηνο Γειεκήηξνο 

Κψζηαο. Δπίζεο θνληά καο είλαη ν Βνπιεπηήο Μαγλεζίαο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ν θχξηνο Μπνπθψξνο Υξήζηνο. Δπραξηζηνχκε γηα 

ηελ παξνπζία.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

2 

Θα ζέιακε, γηα λα μεθηλήζνπκε γξήγνξα, λα θαιέζνπκε ηνλ 

Αληηδήκαξρν θαη εθηειψλ ρξέε Γεκάξρνπ, ηνλ θχξην Θενδψξνπ, λα 

έξζεη ζην βήκα θαη βεβαίσο λα επραξηζηήζνπκε εθ κέξνπο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, γηα ηελ θηινμελία ζηελ πφιε, 

ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο.  

Α. ΘΔΟΓΩΡΟΤ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε 

Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θπξίεο 

θαη θχξηνη.  

 αο θαισζνξίδσ ζηελ φκνξθε πφιε καο, ηνλ Βφιν. Καη κε 

ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ζεκεηψλσ φηη ζηελ παξνχζα ζεηεία ηεο 

ΚΔΓΔ, είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ε πφιε καο είλαη ν ηφ πνο ελφο 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληνο ζπλεδξίνπ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Απηφ 

είλαη έλα γεγνλφο πνπ γηα εκάο είλαη απφδεημε ηεο ακνηβαίαο κεηαμχ 

καο εθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο.  

 Σν ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί, αλακθίβνια είλαη θνξπθαίαο 

ζεκαζίαο, αθνχ ρσξίο θακία ππεξβνιή αθνξά ζην κέιινλ θαη ζηελ 

πξννπηηθή ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Σα φζα έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

πξνζέζεσλ ηεο θπβέξλεζεο κέρξη ζήκεξα, γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ 

Καιιηθξάηε, πνπ γηα πνιιά ζεκεία είλαη αλαγθαίεο, έρνπλ 

πξνθαιέζεη αλεζπρία θαη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ.  

 Γηθή καο ζέζε, πνπ πεγάδεη θαη απφ ηε δπζάξεζηε εκπεηξία 

πνπ βηψλνπκε, είλαη ε αλάγθε λα νξηνζεηεζνχλ κε ηξφπν απφιπηα 

δεκνθξαηηθφ θαη ζηελ βάζε ηνπ απφιπηνπ ζεβαζκνχ θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο απηνηέιεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, νη ζρέζεηο  

ηφζν κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ 

δχν Βαζκψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 αο είλαη αζθαιψο γλσζηή ε πεξηπέηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

Γήκνο καο, κε ηνλ Γήκαξρφ καο λα είλαη ζε αξγία. Υσξίο λα έρεη 

δηθαζηεί. Υσξίο θαλ λα έρεη εηο βάξνο ηνπ  θάπνηνπο πεξηνξηζηηθνχο 

φξνπο. Καη απηφ ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο Γήκνπο.  
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Απηφ γηα εκάο, πέξαλ ηεο πξαθηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

δηάζηαζεο, έρεη κείδνλα πνιηηηθή θαη εζηθή δηάζηαζε, αθνχ ζηελ 

πξάμε θαηαξγεί ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε  ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιά θαη αιινηψλεη ηελ 

εθπεθξαζκέλε ιατθή βνχιεζε. Γηαηί δηαπηζηψλνπκε ζηελ πξάμε φηη 

ε Απηνδηνίθεζε θαζίζηαηαη έξκαην ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο επηινγέο 

θπβεξλήζεσλ, πνπ δηαρξνληθά επηδηψθνπλ ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηνλ 

έιεγρφ ηεο.  

Δχρνκαη θαη ειπίδσ φηη ε παξνχζα πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζα επηδείμεη θαιή πξναίξεζε θαη κέζα 

απφ ηνλ γφληκν δηάινγν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα νδεγεζνχκε ζε 

ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο θαη απνθάζεηο, πνπ είλαη αλαγθαίεο, αθνχ 

πξνθαλήο ζηφρνο φισλ είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ ηηηάληα πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα βγεη 

επηηέινπο ε ρψξα καο απφ ηελ θξίζε.  

αο επραξηζηψ θαη πάιη ζεξκά γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη  

εχρνκαη γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ καο.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Θενδψξνπ, ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Βφινπ.  

 Καη θαινχκε ζην βήκα ηνλ Πξφεδξφ καο, ηνλ Γήκαξρν 

Ακαξνπζίνπ, ηνλ Γηψξγν ηνλ Παηνχιε, γηα ην δηθφ ηνπ ραηξεηηζκφ 

θαη ην θαισζφξηζκα.  

 Κχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Δηδηθνχ Θεκαηηθνχ πλεδξίνπ πνπ δηνξγαλψλεη ε Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδνο, κε ζέκα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηε 

κεηαξξχζκηζε ζε κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, πνπ αθνξά ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Σν πλέδξηφ καο δηεμάγεηαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή, ζε κηα 

ρξνληθή ζπγθπξία,  γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη γηα ηε ρψξα, 
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πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο αιιαγέο νη νπνίεο πξέπεη λα 

έξζνπλ.  

 Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη κεηά απφ νθηψ ρξφληα κεγάιεο 

θξίζεο, πνπ δνθίκαζε ηηο αληνρέο φιεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

φινη πιένλ παξαδερφκαζηε φηη δελ έρνπκε πνιπηέιεηα λα ραζεί 

άιινο ρξφλνο.  

 Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη επεηγφλησο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην  

εζληθήο αλαζπγθξφηεζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 

αιιαγή ηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο καο.  

 Ζ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ φια απηά ηα ρξφληα  ζηήξημε κε 

πξάμεηο θαη φρη κε ιφγηα, ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Δίλαη  έηνηκε λα 

ζπκβάιιεη κε φιεο ηεο η ηο δπλάκεηο γηα ηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ 

εζληθνχ ζρεδίνπ.  

 Απνηεινχζε δηαρξνληθφ αίηεκά καο ε αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε 

θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχζε ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ καο.  

 Αιιά απηή ε αιιαγή δελ κπνξεί λα είλαη πξφρεηξε, 

απνζπαζκαηηθή, φπσο ήηαλ νη πξνεγνχκελεο, αξθεηέο θνξέο ζα 

έιεγα, κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ Απηνδηνίθεζε. Ο 

Καπνδίζηξηαο Η θαη ΗΗ, αιιά θαη ν πνιπδηαθεκηζκέλνο Καιιηθξάηεο.  

Θέινπκε κηα κεηαξξχζκηζε νπζίαο θαη φρη κηα απφ ηα ίδηα. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπκκεηέρνπκε σο ΚΔΓΔ ηφζν ζηελ 

Δπηηξνπή, φζν θαη ζηηο ππνεπηηξνπέο, ζηνλ εζληθφ δηάινγν πνπ 

μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο, γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Θέισ λα μεθαζαξίζσ φηη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ, 

απνηειεί  δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ζαο είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο, ε πξνψζεζε κηαο νπζηαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο. Μηαο 

κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζπλνιηθά φια ηα δεηήκαηα 

πνπ ζήκεξα απαζρνινχλ θαη  ζέηνπλ εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Γήκσλ καο θαη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ καο.  
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Γηα εκάο έρεη λφεκα ε αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε κφλν εάλ ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ κνληέινπ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ επηηειηθνχ θξάηνπο, ζε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη 

δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε.  

Καη ην θπξηφηεξν, κε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε πξνο ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο Γήκνπο.  

Μηιάκε γηα έλα κνληέιν πνπ ζα θαηνρπξψλεη έλα πιαίζην 

ηζφηηκεο θαη εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Α’ Βαζκνχ, αιιά θαη ηνπ Β’ 

Βαζκνχ, πνπ δελ ζα αληηκεησπίδεη ηελ Απηνδηνίθεζε σο έλα ζεζκφ 

β’ θαηεγνξίαο.  

Έλα λέν κνληέιν πνπ ζα δηαζαθελίδεη  ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

Α’ θαη Β’ Βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο.  

Μηιάκε δειαδή γηα έλαλ λέν ζεζκφ, έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην, 

πνπ ζηα ζέκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο ζα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζην 

ηνπηθφ επίπεδν, κε βάζε ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη  ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Γχν έλλνηεο πνιχ βαζηθέο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε 

ζε φιε ηελ Δπξψπε. Γχν έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ζήκεξα ε 

ιεηηνπξγία ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε φιε, φπσο είπα, ηελ Δπξψπε θαη 

εκείο πηζηεχνπκε έρνπκε ηελ επθαηξία κε απηή ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα ελζσκαηψζνπκε ηηο θαιχηεξεο επξσπατθέο 

πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Υάξηε ηεο Σνπηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ζην ζεκεξηλφ καο πλέδξην έρνπκε θαιέζεη 

γηα λα καο παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη επραξηζηνχκε γηα απηφ, γηα ηελ 

παξνπζία ηεο.  

Απηφ απνδεηθλχεη  φηη σο ΚΔΓΔ έρνπκε ηε δηάζεζε λα 

ζπδεηήζνπκε κε αλνηρηφ πλεχκα θαη δηάζεζε εηιηθξηλνχο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ θπβέξλεζε. Διπίδνπκε θαη απφ ηελ άιιε 
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πιεπξά λα ππάξρεη ε ίδηα δηάζεζε θαη λα κελ αηθληδηαζηνχκε μαλά 

απφ πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ήζειαλ ην Τπνπξγείν λα δψζεη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ ζηνπο Γήκνπο, νη  νπνίνη ζα 

έπαηξλαλ ζηα ρέξηα ηνπο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ππνθαζηζηνχλ 

νπζηαζηηθά ηνπο αηξεηνχο Γεκάξρνπο, αιιά θαη ηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα.  

Οθείισ λα πσ φηη κε ηελ παξέκβαζε πνπ έγηλε απηή ε ζθέςε 

έθπγε θαη ζεσξνχκε φηη απηή ε ακεζφηεηα ζεκαίλεη φκσο φηη πξέπεη 

λα έρνπκε πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία, γηα λα κελ ππάξρνπλ ζθέςεηο 

νη νπνίεο δελ κπνξνχλ,  ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο, λα 

εγθαζηδξπζνχλ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ επηθξαηεί ε ηάζε γηα κεγαιχηεξε 

απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Δπηθξαηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ε άπνςε φηη ν ρψξνο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηειεί ην ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ,  αιιά 

απνηειεί θαη ην πιαίζην  ζην νπνίν κπνξνχλ λα επηιπζνχλ θαη ηα 

κεγάια δεηήκαηα, πνιηηηθά θαη άιια.  

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη Γήκνη 

ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη θπξίσο λα δηνηθνχληαη, θαη φρη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε αθπβέξλεηεο πνιηηείεο θαη πεδία πεηξακαηηζκνχ γηα 

λα ηθαλνπνηεζνχλ ελδερνκέλσο θάπνηνη ζρεδηαζκνί κέζα απφ ηελ 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο.  

ηελ ίδηα ινγηθή ζα πξέπεη λα  δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηε 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα πξνσζεζεί, ε νηθνλνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηά καο λα 

απνθαζίδνπκε εκείο γηα  δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπηθέο καο 

θνηλσλίεο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα κελ έρνπκε ηνλ πξψην ιφγν 

ζε ζέκαηα φπσο ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε πξσηνβάζκηα 
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πγεία, ε δπλαηφηεηά καο λα έρνπκε δηθνχο καο πφξνπο κέζα απφ 

ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ θπξηαξρεί, θαη 

βεβαίσο ζηφρν ζα έρεη θαη ηε θνξνινγηθή απνθέληξσζε. Ζ 

δπλαηφηεηά καο δειαδή λα πξνζιακβάλνπκε επίζεο πξνζσπηθφ 

ζηηο αληαπνδνηηθέο καο ππεξεζίεο, κε βάζε φκσο  ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, μερσξηζηά.  

Δπίζεο ε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο αλάγθεο γηα λα αλαβαζκηζηεί ε θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ θαη ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν 

πνιηηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Βνπιεπηέο, Γήκαξρνη, 

Πεξηθεξεηάξρεο, ζην ίδην επίπεδν αληηκεηψπηζεο. Καλείο δελ είλαη  

πξψηεο θαηεγνξίαο, θαλείο δελ είλαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ζην δηάινγν απηφ πξνζεξρφκαζηε κε  

επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο θαη ην ιέκε δεκφζηα απηφ. ην θάθειν πνπ 

ζαο έρεη δηαηεζεί ππάξρνπλ θείκελα θαη εηζεγήζεηο πνπ 

απνηππψλνπλ ηηο απφςεηο καο πάλσ ζε φια ηα δεηήκαηα, ηα κεγάια 

δεηήκαηα πνπ καο αθνξνχλ θαη απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαιφγνπ γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε.  

Οη απφςεηο απηέο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ δηάινγν θαη 

απνθάζεηο ησλ  ζπιινγηθψλ καο Οξγάλσλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. 

Σηο δχν κέξεο πνπ ζα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ζε βάζνο… ζα 

δεηήζνπκε φισλ ηε ζπκκεηνρή, ζε βάζνο ησλ απφςεσλ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα πνπλ ή ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε.  

Καη γηα λα δηακνξθψζνπκε έλα ηειηθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα 

θέξνπκε ζην εηήζην ηαθηηθφ καο πλέδξην ζηηο αξρέο Γεθέκβξε, 

ψζηε λα απνηειέζεη θαη ην θείκελν απφςεσλ ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε 

δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ρψξαο. ηηο 1, ζηηο 2 θαη ζηηο 3 

Γεθέκβξε, ε Απηνδηνίθεζε ζα απνθαζίζεη πψο ζα δξάζεη ή πψο ζα 

αληηδξάζεη, βάζεη ησλ απφςεσλ πνπ ζα έρεη νινθιεξσκέλα 

δηαηππψζεη πξνο θάζε θαηεχζπλζε θαη βεβαίσο απηφ πνπ ζα 

εηζπξάμεη κεηά απφ απηή ηελ εηζήγεζε.  
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Κπξίεο θαη  θχξηνη, θιείλνληαο ηνλ ραηξεηηζκφ κνπ ζέισ λα 

θάλσ κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ εηζθνξά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην ΗΣΑ, ηνπ επηζηεκνληθνχ βξαρίνλα ηεο ΚΔΓΔ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζέζεψλ καο.  

Γηα λα εκπινπηίζνπκε ηηο γλψζεηο καο αμηνπνηήζακε ζην  

επηζηεκνληθφ καο πξνζσπηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη θαη απφ 

αθαδεκατθνχο, ψζηε λα έρνπκε φια ηα κεγάια δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ζήκεξα ηελ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, αλάκεζα απφ κειέηεο, νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ  ηηο 

ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ ηξηεηή ζηξαηεγηθή κεηαξξχζκηζε ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 2016 -2018.  

ε απηή ηε κειέηε απνηππψλνπκε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

θαη ην αλαπηπμηαθφ καο φξακα. Πξνηείλνπκε εηδηθέο πνιηηηθέο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Γίλνπκε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο.  

Αλαδεηθλχνπκε ηελ αλάγθε ηεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

λένπ κνληέινπ ηεο νξγάλσζεο ησλ Γήκσλ, ψζηε λα κελ 

επαλαιεθζνχλ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο.  

Κξαηήζακε κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηε δηαβεβαίσζε φηη 

ζε απηφ ηνλ εζληθφ δηάινγν γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε, 

πξνζεξρφκαζηε κε πιήξε επίγλσζε ηεο κεγάιεο επζχλεο πνπ 

έρνπκε, θπξίσο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Σελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά καο απέλαληη ζηελ αλάγθε ησλ ηνπηθψλ καο 

θνηλσληψλ. Σν απνδείμακε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα.  

ια απηά ηα ρξφληα νη Γήκνη ζήθσζαλ ην κεγαιχηεξν βάξνο 

γηα ηε ζηήξημε ησλ αδχλακσλ ζπλαλζξψπσλ καο. Απνξξφθεζαλ 

πφξνπο ηνπ ΔΠΑ πνπ ζα είραλ ραζεί  αλ δελ ήκαζηαλ δεκηνπξγηθνί. 

Κξαηήζακε αλνηρηνχο ηνπο Γήκνπο καο, παξά ηελ έιιεηςε πφξσλ 

θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Τπάξρνπλ κηθξνί Γήκνη πνπ δνπιεχνπλ 

κε κεδέλ ππαιιήινπο ζήκεξα θαη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα γηα λα 

δηνξζσζεί αθφκα.  
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Αλαδείμακε ην αλζξψπηλν πξφζσπν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

κε ην ζνβαξφ θαη ππεχζπλν ηξφπν θαη πνπ δηαρεηξηζηήθακε ην 

πξνζθπγηθφ, θαη είλαη ληξνπή ελψ ε Απηνδηνίθεζε έβαιε πιάηε γηα 

ην πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ, θάπνηνη λα ηνικνχλ φηη ε 

Απηνδηνίθεζε ήηαλ απέλαληη. Σνπο ην επηζηξέθνπκε. Δθείλνη ήηαλ 

απέλαληη απφ ηε δηαδηθαζία λα δηαρεηξηζηνχλ πην αλζξψπηλα ην 

ζέκα ηνπ πξνζθπγηθνχ.  

Γψζακε θαη εμαθνινπζνχκε λα δίλνπκε θαζεκεξηλά ηε κάρε 

γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκπνιηηψλ καο.  

ια φζα πεηχρακε έσο ζήκεξα καο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα 

απαηηνχκε λέν θαη αλαβαζκηζκέλν ξφιν ζην λέν κνληέιν 

νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, γηα λα δνζνχλ βηψζηκεο ιχζεηο 

ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Κιείλνληαο ινηπφλ, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ. Να επρεζψ 

φηη ε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε ζα είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη θπξίσο 

ζα είλαη σθέιηκε γηα ηελ παηξίδα. Θεσξνχκε φηη έρνπκε φθεινο, 

αιιά θπξίσο ππνρξέσζε, λα θάλνπκε κηα δπλαηή Διιάδα, φπσο ηε 

θαληαδφκαζηε, γηα ηα παηδηά καο.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ γηα ηνλ 

ραηξεηηζκφ θαη ηελ έλαξμε θαη θαινχκε θπζηθά ηνλ νηθνδεζπφηε 

Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Θεζζαιίαο θαη Γήκαξρν Μνπδαθίνπ, ηνλ θχξην 

Γηψξγν Κσηζφ.  

Γ. ΚΩΣΟ:  Κχξηε Τπνπξγέ, ζα κνπ επηηξέςεηε λα μεθηλήζσ ηηο 

πξνζθσλήζεηο κε ην: ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, δηφηη εζείο, 

εκείο, είκαζηε νη πξσηαγσληζηέο ηεο ζεκεξηλήο δηαδηθαζίαο. Οη 

καρεηέο ηεο πξψηεο γξακκήο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο, νη ζθαπαλείο 

ησλ πξφζζσ, πνπ θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπκε ηελ θνηλσλία πνπ  

δνθηκάδεηαη, ηνπο πνιίηεο πνπ θησραίλνπλ, πξνζπαζψληαο λα 

δψζνπκε ιχζεηο θάησ απφ έλα αζθπθηηθφ , δχζθνιν θαη πνιιέο 

θνξέο ηνμηθφ πεξηβάιινλ.  
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 Κχξηε Τπνπξγέ, μέξεηε, ζε θάζε ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, φινη καο 

πεξηκέλνπκε κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

εθάζηνηε Τπνπξγνχ. Παιαηφηεξα πεξηκέλακε λα αθνχζνπκε ηη ζα 

δνζεί ζηελ Απηνδηνίθεζε. Αλ ζα ππάξμεη θάπνην εηδηθφ πξφγξακκα 

αχμεζεο ησλ πφξσλ, λέεο αξκνδηφηεηεο, ζσξάθηζή ηεο θαη ηα 

ινηπά.  

 ήκεξα απηφ πνπ πεξηκέλνπκε απφ εζάο, κηαο θαη ν ηίηινο 

είλαη «Γηάινγνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο», είλαη λα 

αθνχζνπκε ηελ άπνςε ηεο θπβέξλεζεο ή, αλ ζέιεηε, ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο, γηα ην πψο νξακαηηδφκαζηε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο. 

Πψο ην ζέινπκε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα; Γηαηί ε κεηαξξχζκηζε δελ αθνξά κφλν ηελ 

Απηνδηνίθεζε, αθνξά ζπλνιηθά ηελ δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο.  

 Θέινπκε έλα θξάηνο ππεξθίαιν; πγθεληξσηηθφ; Έλα θξάηνο 

πδξνθέθαιν, πνπ ηα πάληα ζα μεθηλνχλ θαη ζα ηειεηψλνπλ ζε απηφ; 

Πνπ ζα ειέγρεη ηνπο απνθεληξσκέλνπο ζεζκνχο ή ηηο 

απνθεληξσκέλεο δνκέο κέζσ ησλ απνθεληξσκέλσλ ζεζκψλ ηνπ 

ηδίνπ ηνπ θξάηνπο; Ή ζέινπκε έλα θξάηνο κηθξφ, επέιηθην, 

απνηειεζκαηηθφ, επηηειηθφ, πνπ εκπηζηεχεηαη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

άιιεο δνκέο;  

 Δγψ απαληψ κεηά παξξεζίαο, λαη, ζέινπκε έλα θξάηνο 

κηθξφηεξν. Έλα θξάηνο πην επέιηθην. Έλα θξάηνο ιηγφηεξν 

γξαθεηνθξαηηθφ. Έλα θξάηνο πνπ ζα εκπηζηεχεηαη ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν κε απηνχο. 

Δίκαζηε έηνηκνη λα ην θάλνπκε απηφ;  

 Ξέξεηε, ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, αλαθέξεη γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε φηη δηαρεηξίδεηαη ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο. Ση είλαη φκσο 

ηνπηθή ππφζεζε; Σν λα θιείλνπκε ηηο ιαθθνχβεο, λα 

ζπγθεληξψλνπκε ηα ζθπιηά, λα αιιάδνπκε ηε ιάκπα ή ηα ζθνππίδηα; 

Δίλαη ηνπηθή ππφζεζε ε Πξσηνβάζκηα Τγεία; Δίλαη ηνπηθή ππφζεζε 

ε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε Γεπηεξνβάζκηα; Δίλαη ηνπηθή 
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ππφζεζε ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο δνκψλ φπσο είλαη ην  

Γαζαξρείν θνληά ζε εκάο, πνπ πνιιέο θνξέο απφ θνξείο 

παξαγσγήο έξγνπ έρνπλ γίλεη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί θαη απηνί;  

 Δάλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ηνπηθή ππφζεζε είλαη απηή, ηφηε 

πξέπεη λα δνκήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή Απηνδηνίθεζε. Μηα  

εληζρπκέλε Απηνδηνίθεζε, κηα Απηνδηνίθεζε πνπ ζα κπνξεί κε 

παξξεζία, κε ζζέλνο, αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, λα πινπνηεί 

φια απηά ελψπηνλ ησλ πνιηηψλ, έρνληαο σο θπξίαξρν έιεγρν ηνλ 

πνιίηε θαη φρη ην θεληξηθφ θξάηνο.  

 Ξέξεηε, ε επξσπατθή εκπεηξία είλαη ζπγθεθξηκέλε. Σελ 

επηθαινχκαζηε φινη. Σν ΗΣΑ κάιηζηα αλαθέξεη θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ζηα νπνία δελ ζα αλαθεξζψ. Ζ επξσπατθή εκπεηξία φκσο 

θαηά θαηξνχο αμηνπνηείηαη απνζπαζκαηηθά ή επηιεθηηθά, κφλν θαη 

κφλν γηα λα επηβάιινπκε δεηήκαηα. Σελ επξσπατθή εκπεηξ ία ζα ηελ 

αμηνπνηήζνπκε κφλν ζηνλ εθινγηθφ λφκν; Σελ επξσπατθή εκπεηξία 

ζα ηελ αμηνπνηήζνπκε κφλν γηα ηα δηνηθεηηθά φξηα; Ή ζην ζχλνιν 

ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα 

κεηαθέξνπκε θαη απηά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα;  

 Ξέξεηε, ζπλάδειθνη, έρσ δήζεη πάξα πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πξσηνεμειέγελ Ννκαξρηαθφο 

χκβνπινο ην ’94 κε ηνλ 2218 θαη ακέζσο ην θξάηνο κεηάλησζε πνπ 

έδσζε 5.000 αξκνδηφηεηεο ηφηε ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

πξηλ πάκε ζηηο εθινγέο, κε ηνλ 2240 αθαίξεζε ηηο 4.000 

αξκνδηφηεηεο.  

 Ζ κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε δε ζην θξάηνο καο, δηήξθεζε 

κφιηο 3 πεξηφδνπο. Ήηαλ ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ν 

Καπνδίζηξηαο. ιεο νη ππφινηπεο, μεθηλψληαο απφ Αλαπηπμηαθνχο 

πλδέζκνπο, πκβνχιηα Πεξηνρήο, ζπλήζσο ηα αλαδνκνχζακε ή ηα 

αλακνξθψλακε κεηά ηελ 1ε ή ηε 2ε πεξίνδν. Θα θάλνπκε ην ίδην 

ιάζνο θαη κε ηνλ Καιιηθξάηε; Πξηλ ζπκπιεξψζεη θαλ δχν 

πεξηφδνπο, ζα πάκε λα ηνλ αλαδνκήζνπκε νινθιεξσηηθά, ρσξίο λα 

έρνπκε ζην κπαιφ καο έλα ζπλνιηθφ ζρέδην γηα ην πψο ζέιν πκε ηε 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

12 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ηνπ θξάηνπο καο θαη κέζα εθεί λα εληάμνπκε θαη 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε;  

 Ννκίδσ φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θάλνπκε ηα 

ιάζε πνπ ζπλέβεζαλ ζπλήζσο ζην παξειζφλ, πνπ μεθηλνχζαλ απφ 

ηη; Πνπ έρεη εδξαησζεί σο πεπνίζεζή κνπ πιένλ. ηελ έιιεηςε 

απηνδηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο θαη πνιηηηζκνχ ζηε ρψξα καο. 

Γπζηπρψο ε Διιάδα έρεη έιιεηςε απηνδηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο. Έρεη 

έιιεηςε απηνδηνηθεηηθνχ πνιηηηζκνχ. Έρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο απνθεληξσκέλνπο ζεζκνχο.  

 Καη επεηδή αθξηβψο δελ  εκπηζηεχεηαη ηνπο απνθεληξσκέλνπο 

ζεζκνχο, θξνληίδεη κφληκα λα θξαηά ζε θεληξηθφ επίπεδν πάξα 

πνιιέο δηαδηθαζίεο, βαξαίλνληαο θαη ηελ δηαρείξηζε, βαξαίλνληαο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Να πσ έλα ηειεπηαίν παξάδεηγκα, πνπ αλ ζέιεηε, εκέλα κνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα εληχπσζε. ζνη ζπλάδειθνη έρεηε 

πάξεη ρξήκαηα απφ ζενκελίεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζηέιλνπκε φια 

ηα εληάικαηα ζην Τπνπξγείν λα ειεγρζνχλ γηα λα πιεξσζνχλ νη 

ηειηθνί δηθαηνχρνη; Γηα πνην ιφγν; Γελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ  ην αλέζεζε θαη πνπ γξήγνξα ζα κπνξέζεη 

λα πιεξψζεη;  

 Ννκίδσ φηη ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο, ην κφλν πνπ θάλνπλ 

είλαη λα βαξαίλνπλ ην θιίκα, λα βαξαίλνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη 

θπξίσο λα ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Καη ζα έιεγα θαη  ην εμήο. Γηαηί πάληα είρα ηελ απνξία γηαηί ν 

Αιέθνο ν Παπαδφπνπινο, έλαο θαηά ηα άιια επθπήο άλζξσπνο, 

φηαλ έθαλε ηνλ Καπνδίζηξηα, γηαηί δελ κεηεμέιημε ηα πκβνχιηα 

Πεξηνρήο ζε Γήκνπο; Έρσ δχν απαληήζεηο γηα απηφ. Σν έλα ήηαλ νη  

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ησλ πνιηηηθψλ θαη ην άιιν ήηαλ ε 

θαθνκνηξηά ε δηθηά καο, πνπ ν θαζέλαο ήζειε λα πεξηραξαθψζεη 

κηθξφ ή κεγαιχηεξν Γήκν, γηα λα ειέγμεη ηα πξάγκαηα.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

13 

ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δελ πξέπεη λα κπαίλνπκε πιένλ, 

ζπλάδειθνη,  αλ ζέινπκε λα κηινχκε κε αμηνπηζηία γηα έλα ζχγρξνλν 

ειιεληθφ θξάηνο. Γηα έλα ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο πνπ ζα έρεη 

απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνπ ζα έρεη  ζνβαξνχο 

απνθεληξσκέλνπο ζεζκνχο. Θσξαθηζκέλνπο κε ζεζκηθφ πιαίζην 

ηέηνην, πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ιανχ 

ζην πιεζηέζηεξν ζε απηφλ ζεκείν, λα ππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηνπο, 

κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Καη λα κελ είλαη κφληκα έσινη 

θαη αγρσκέλνη γηα ην αλ ζα ηνπο θαιέζεη ν εηζαγγειέαο γηαηί δελ 

ηνπο θαιχπηεη ην ζεζκηθφ πιαίζ ην. Καηά παξάβαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ 

πξνβιέπεη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο.  

Καη ζα έιεγα, Πξφεδξε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξέπεη 

λα πξνζθχγνπκε εθεί, γηα λα θαηαξξίςνπκε απηή ηε δηαρξνληθή 

αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, κε ην παξακηθξφ λα 

πάκε ζπίηη καο. Καη θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ έλαο άλζξσπνο αζθεί 

ηα θαζήθνληά ηνπ ππφ ηέηνην άγρνο, είλαη ινγηθφ λα είλαη 

καδεκέλνο, λα είλαη κίδεξνο, λα γίλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

πξνζεθηηθφο κε κηθξφηεξα βήκαηα θαη λα κελ είλα η ηνικεξφο. Γελ 

ζέινπκε ηνικεξή Απηνδηνίθεζε; Δκείο ηελ απαηηνχκε, ηελ 

δηεθδηθνχκε θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνζεί.  

ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά, είλαη έλα πάγην αίηεκά καο. 

Αθφκε θαη απφ ηηο θαιέο επνρέο. Αθφκα θαη φηαλ παίξλακε 

πξαγκαηηθά πνιχ θαιά ρξήκαηα, θαη ηφηε απαηηνχζακε πεξηζζφηεξα 

νηθνλνκηθά. Καη φηαλ ιέκε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ζα πξέπεη λα ην 

μεθαζαξίζνπκε. Ση είλαη  ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ; Να 

ηνπο δψζνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θφξν θαη λα ηνπο πνχκε 

εηζπξάμηε ηνλ εζείο; Να ηνλ εηζπξάηηεη ην θξάηνο θαη λα ην 

απνδίδεη ζηνπο Γήκνπο; Καη αλ πνχκε λα ηνπο ηνλ δψζνπκε ζηνπο 

Γήκνπο, είλαη φινη νη Γήκνη ηθαλνί λα ην θάλνπλ απηφ; Δγψ απαληψ 

κεηά βεβαηφηεηαο φηη δελ κπνξνχλ, δηφηη πάξα πνιινί Γήκνη, φπσο 
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είπε θαη ν Πξφεδξνο, φρη κφλν είλαη ππνζηειερσκέλνη, δελ κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Γηα ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ, ζα αλαθεξζψ κφλν ζε 

έλα δήηεκα. Γηαθσλψ κε πάξα πνιινχο ζπλαδέιθνπο πνπ ιέλε φηη 

αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ηελ Απηνδηνίθεζε. ρη, ζπλάδειθνη, 

αζρνινχκαζηε επαγγεικαηηθά θαη αζρνινχκαζηε κε επαγγεικαηηθή 

επζπλεηδεζία, δηαζέηνπκε ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο ηελ εκέξα απφ ηε 

δσή καο, έσο 18 νη πεξηζζφηεξνη, γηα λα ππεξεηήζνπκε απηφλ εδψ 

ηνλ θφζκν. Καη απαηηνχκε έηζη λα καο αληηκεησπίδεη θαη ε Γηνίθεζε 

ηνπ θξάηνπο. Σα 1.450 € είλαη φλεηδνο γηα εκάο. Δίλαη φλεηδνο θαη 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη κηα Γηνίθεζε, απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ππεξεηνχλ θαζεκεξηλά ηνλ πνιίηε, πνπ είλαη 

εθηεζεηκέλνη ζηνλ πνιίηε, πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην δηθαζηήξην, 

πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ.  

Καη βεβαίσο, έλαο άλζξσπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ή 

αμηνινγείηαη φηη ε δνπιεηά ηνπ αληηζηνηρεί ζε ηφζα ρξήκαηα, δελ 

κπνξεί λα είλαη αμηφινγνο, δελ κπνξεί λα είλαη αμηφπηζηνο, δελ 

κπνξεί λα είλαη ζνβαξφο.  

Ννκίδσ φηη ηζφηηκνη ζπλνκηιεηέο πξέπεη λα είκαζηε φινη καο 

κεηαμχ καο. Οη ππεξεηνχληεο ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, 

κε ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, κε ηηο δηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο, κε ηηο 

δηθέο ηνπ δπζθνιίεο, αμηφπηζηνη θαη αμηνπξεπείο πξέπεη λα είκαζηε 

θαη κεηαμχ καο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, αιιά 

θαη ησλ επηπέδσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Ξέξεηε, ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε είλαη παηδί δηθφ καο. 

Δκείο απαηηήζακε λα γίλεη ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, 

ζεσξψληαο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΠΑ, ε δηαρείξηζε απηψλ  ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, πξέπεη λα πεξλά κέζα απφ αηξεηά 

ξγαλα. Γελ κπνξεί απηφ ην δήηεκα, απηφ ην παηδί ην δηθφ καο, 

ηψξα λα ιεηηνπξγεί παηεξλαιηζηηθά πάλσ ζε εκάο.  

Καη λνκίδσ φηη εθεί πξέπεη λα ππάξμεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ. Καη έλα  θξάηνο ζνβαξφ, έρεη μερσξίζεη ην ηη 
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θάλεη ζε θεληξηθφ επίπεδν, ην ηη θάλεη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην 

ηη θάλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Δκείο ηη  δεηνχκε; Έλα θξάηνο ζχγρξνλν, έλα θξάηνο 

απνηειεζκαηηθφ. Καη κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, είκαζηε θαη εκείο 

θνληά ζαο, δίπια ζαο. Καη πηζηέςηε κε, νη πνιιέο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ δελ θάλνπλ θαιφ. Δπηβάιιεηαη λα εκπηζηεπφκαζηε ν έλαο 

ηνλ άιινλ. Δπηβάιιεηαη λα ζεσξνχκε ν έλαο ηνλ άιινλ αμηφπηζην. 

Καη ηα ιίγα παξαδείγκαηα –  ηειεηψλσ –  ηα ιίγα παξαδείγκαηα 

επίνξθσλ, λα κπαίλνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ άθξε.  

αο επραξηζηψ πνιχ, κε ηελ ειπίδα φηη πξαγκαηηθά ζα 

θάλνπκε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ζην ζχλνιν ηνπ θξάηνπο καο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Γηψξγν ηνλ Κσηζφ γηα ηνλ 

εκπλεπζκέλν ιφγν.  

 Καη λα δεηήζνπκε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ, ηνλ Νίθν 

ηνλ Σξάθα, λα έξζεη ζην βήκα.  

Ν. ΣΡΑΚΑ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε 

Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, αγαπεηνί θίινη, ζπλεξγάηεο.  

 Θέισ εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο λα παξαβξεζνχκε ζην 

Δηδηθφ πλέδξηφ ζαο, κε ζέκα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

Καιιηθξάηε.  

 Έμη ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Καιιηθξάηεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε ΠΟΔ -ΟΣΑ ζηαζεξή φπσο 

πάληα ζηηο ζέζεηο ηεο θαη ζηηο αξρέο ηεο,  παξακέλεη ππέξ κηαο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα ζηνρεχεη ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηνπ 

δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο, απνθεχγνληαο ηα ιάζε θαη 

ηηο παξαιείςεηο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο.  

 Έρσ ηελ ηηκή λα εθπξνζσπψ κηα Οκνζπνλδία πνπ 

αληηπαιεχηεθε θαη  δηαθψλεζε εμ αξρήο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε, γηαηί δηέβιεςε πσο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νπζηαζηηθφο 

ζηφρνο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 
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ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θα η ησλ ππεξεζηψλ ηεο, 

ζπκπαξαζχξνληαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 Ήηαλ ν πξνπνκπφο ησλ φζσλ αθνινχζεζαλ. Οπζηαζηηθά 

δεκηνχξγεζε εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε λα ππεξεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ησλ 

κλεκνλίσλ πνπ αθνινχζεζαλ.  

 Αθφκε φκσο ν Καιιηθξάηεο απνδείρηεθε ηειηθά έλα άδεην 

πνπθάκηζν, αθνχ ηελ επφκελε ηεο ςήθηζεο ηνπ 2010 δέρηεθε 

αλαξίζκεηεο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ αδπλαηνχκε έζησ θαη λα ηηο 

θαηαγξάςνπκε.  

 Απνηέιεζκα ζήκεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα έρεη 

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ δχλαηαη γηα πνιινχο ιφγνπο λα 

αζθήζεη.  

 Ζ ζπκκεηνρή θαη ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ πθηζηάκελε δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Καιιηθξάηε, είλαη ζεκαληηθφο θαη 

νπζηαζηηθφο θαη απνηειεί ίζσο θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ππξήλα 

πξνηάζεσλ θαη ζέζεσλ, θαη απηή ηε ζπκκεηνρή, σο έλδεημε επζχλεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ πνπ ππεξεηνχκε θαη 

αγαπάκε, δελ ζα επηηξέςνπκε θαλέλαο νχηε λα ηελ θαπειεπηεί, 

νχηε λα ηελ απαμηψζεη.  

 Διπίδνπκε απηή ηε θνξά λα αθνπζηνχκε θαη λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη πξνηάζεηο καο θαη λα κελ απαμησζεί ε ζπκκεηνρή καο ζην 

δηάινγν, φπσο απαμηψζεθε θαη αγλνήζεθε θαηά ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Ο θχξηνο θαη κνλαδηθφο ζηφρνο θαηά ηελ άπνςή καο, ηεο λέαο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πξέπεη λα είλαη ε πιήξεο 

απνδέζκεπζε, ε απεκπινθή θαη ε απέληαμε απφ θάζε κλεκνληαθή 

απαίηεζε πνπ νπζηαζηηθά ππνβαζκίδεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νδεγψληαο αξγά θαη ζηαζεξά ζηε δηάιπζή 

ηεο.  
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 Γπζηπρψο ε ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε εθαξκφδεη ηελ ίδηα 

ιαλζαζκέλε ζπληαγή, πξψηνλ γηα ηελ ίδηα πνιηηηθή πνπ αληί λα 

βγάιεη ηε ρψξα απφ ην αδηέμνδν, ηε βπζίδεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε 

χθεζε, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα θαηαξξέεη, ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηνπ ιανχ καο λα επηζηξέθεη δεθαεηίεο πίζσ θαη ε αλεξγία 

λα εθηηλάζζεηαη ζε αλαηξηρηαζηηθά χςε.  

 Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Οη 

ηξαγηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο, ε 

παιαίσζε, ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ πφξσλ, νη αλαξίζκεηεο 

αξκνδηφηεηεο θαη ην ηέξαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, έρνπλ νδεγήζεη ηηο 

Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απνδπλάκσζε, 

εμνπζέλσζε θαη εμαζιίσζε, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη  ζεκαληηθά 

ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

 Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα γίλεη κηα θαηλνχξγηα αξρή, καθξηά 

απφ ηα ιάζε θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ παξειζφληνο. Καη ζηε λέα 

απηή πξνζπάζεηα ζην επίθεληξν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ν δεκφηεο, 

πνπ πξνζπαζεί κέζα ζε έλα πξσηνθαλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λα 

επηβηψζεη. Καη θπζηθά δελ κπνξεί λα αγλνεζεί εθείλνο ν 

παξάγνληαο πνπ ηελ επφκελε κέξα ζα θιεζεί νπζηαζηηθά λα 

εθαξκφζεη ηα φζα ζα απνθαζηζηνχλ, ην έκςπρν δπλακηθφ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Παξάγνληαο πνπ έρεη απαμησζεί 

εζθεκκέλα.  

 ην πιαίζην απηφ, ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηνπο νπνίνπο πνιιέο θνξέο ηνπο απνθαινχκε ζπλεξγάηεο, είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απηφλνκε θαη 

δπλαηή.  

 Αγαπεηνί θίινη ζπλεξγάηεο, απαξαίηεηε ινηπφλ ε 

πξνυπφζεζε είλαη ε απνδνρή ησλ αηηεκάησλ ησλ εξγαδφκελσ λ, 

πνπ ζήκεξα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο γηα ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  
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 Απειεπζέξσζε ησλ πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, παξέκβαζεο, Παηδηθνί ηαζκνί, 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Καη ην ιέσ απηφ δηφηη… ην ιέσ θαζαξά 

θαη ζηελ θπβέξλεζε πνπ είλαη εδψ, δελ κπνξεί λα ρξεψλνπκε ηνπο 

Γεκάξρνπο λα θάλνπλ κφληκεο πξνζιήςεηο θαη απφ ηελ άιιε λα κελ 

ηνπο δίλνπκε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Δκείο νη εξγαδφκελνη, θαη 

είκαζηε καδί κε απηφ κε ηνπο Γεκάξρνπο, ε θπβέξλεζε λα δψζεη 

ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζηνπο Γεκάξρνπο, ζηνπο 325 

Γεκάξρνπο, λα δνζνχλ ρξήκαηα γηα λα γίλνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ γηα λα αληαπεμέξζνπκε ζηελ θνηλσλία. Απηφ γηα εκάο 

είλαη ην πην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 Άκεζε θαηαγξαθή πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ.  

Απζηεξή ηήξεζε λνκνζεζίαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Πελήληα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα απηφ ην δηάζηεκα έρνπκε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, θαη έρνπκε δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα γίλεη κία ζπλάληεζε. Πεξηκέλνπκε αθφκα 

απηή ηελ ζπλάληεζε.  

 Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλεξγάηεο, κνπ αξέζεη πάξα πνιχ απηφ 

ην ζχλζεκα. Ηζρπξνί Γήκνη γηα δπλαηή Διιάδα. Ννκίδσ φηη 

εξγαδφκελνη θαη αηξεηνί κπνξνχκε, παξ’ φιν πνπ θάπνηεο ζηηγκέο 

κπνξεί λα δηαθσλήζνπκε, λα έρνπκε έλα θνηλφ κέησπν γηα λα 

δηεθδηθήζνπκε φινη καδί απηφ πνπ νθείιεη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε 

θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο.  

Δίκαη ζίγνπξνο φηη απηφ ην πλέδξην πνπ έρεηε, ζα πάξεηε ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο θαη εκείο ζα πάξνπκε ηηο δηθέο καο.  

αο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζην πλέδξην θαη ζα πσ θαη ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, αιιά θαη ζε φιε ηελ Δθηειεζηηθή, ζε φπνηα 

απφθαζε πάξεηε, εκείο, γηα ηνλ θνηλφ θαη δεκφζην ραξαθηήξα ησλ 

Γήκσλ, ζα είκαζηε καδί θαη ζηελ πξψηε γξακκή.  

Καιή επηηπρία ζην πλέδξηφ ζαο. Να είζηε θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ θαη 

λνκίδσ, αγαπεηέ Πξφεδξε, φηη είπεο θάηη πνιχ νπζηαζηηθφ. Κνηλφ 
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κέησπν γηα ηελ ππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ην θαιφ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. ε επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζνπ.  

 Καη ζα θαιέζνπκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΠ –  ΟΣΑ, ηνλ θχξην 

Γαξδακάλε, λα έξζεη ζην βήκα.  

 Ο θχξηνο Αγνξαζηφο δελ έρεη έξζεη αθφκα, πηζηεχνπκε φηη 

φηαλ ζα έξζεη, ζα πάξεη ην ιφγν.  

Μ. ΓΑΡΓΑΜΑΝΖ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηνη θαη 

θπξίεο εθπξφζσπνη θνκκάησλ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε 

Πξφεδξε, αγαπεηφ Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην, θίιεο θαη θίινη ζχλεδξνη.  

 Καηαξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε λα 

ζπκκεηέρνπκε ζην εηδηθφ ζεκαηηθφ ζαο ζπλέδξην.  

 Δγψ ζα μεθηλήζσ ιίγν αιιηψο. Δπί ηε επθαηξία ηεο παξνπζίαο 

ηνπ Τπνπξγνχ εδψ, νθείισ λα μεθηλήζσ απφ ην γεγνλφο φηη ε ΠΟΠ  

–  ΟΣΑ απεθιείζζε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ Καιιηθξάηε, ρσξίο 

πξνθαλή ιφγν. Καη επεηδή γλσξίδνπκε ηη γίλεηαη ζην παξαζθήλην, 

είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαγγείισ θαη λα πσ ζηνλ Τπνπξγφ φηη 

αλ ζέιεη λα γξάςεη ηζηνξία ζε απηφ ην Τπνπξγείν, δελ ζα ηε γξάςεη 

κε εμαηξέζεηο θαη απνθιεηζκνχο.  

 Ξέξεηε, θχξηε Τπνπξγέ, δελ είλαη πξνζσπηθφ ζέκα, είλαη 

ζεζκηθφ. Καη βέβαηα ειπίδσ θαη πηζηεχσ φηη δελ ζα επαλαιεθζεί 

ζην κέιινλ, γηαηί κε ηε ζπκκεηνρή καο θαη ηηο πξνηάζεηο καο, ην 

κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα βνεζήζνπκε πξνο ην 

ζεηηθφ. Δθηφο αλ νη  πξνηάζεηο έρνπλ κνλνπψιην. Γηαηί κπνξείηε λα 

καο απνθιείζεηε, θχξηε Τπνπξγέ, απφ ηελ Δπηηξνπή, αιιά δελ 

κπνξείηε φκσο λα δηαγξάςεηε ηελ 60ρξνλε ηζηνξία ηεο 

Οκνζπνλδίαο, ηελ δξάζε θαη ηνπο αγψλεο.  

 ην ζέκα καο. Ζ ρψξα ρξεηάδεηαη εζληθφ ζρέδην, ρξεηάδεηαη 

αιιαγέο. Έλα απφ απηά είλαη ν Καιιηθξάηεο. Ήηαλ κηα ηεξάζηηα 

αιιαγή φηαλ έγηλε, ε νπνία δπζηπρψο ζπλεηειέζζε θάησ απφ 

αληίμνεο ζπλζήθεο γηα ηε ρψξα θαη κνλαδηθφο ζθνπφο ήηαλ ε 

πεξηθνπή θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο 
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Απηνδηνίθεζεο θαη φρη νη πξαγκαηηθέο δνκηθέο αιιαγέο πνπ 

ρξεηαδφηαλ.  

 Απφ ηφηε είρακε επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζε θπξίσο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζηε 

ρσξνζέηεζε, ηδίσο ησλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ Γήκσλ.  

 Δίλαη γλσζηφ φηη αθφκε θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ πεξηέιζεη 

αξθεηέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ΟΣΑ, γηαηί ην θξάηνο ζπλήζσο ηηο 

θξαηάεη, γηαηί δηαρεηξίδεηαη θαη ηα ρξήκαηα θαη έηζη θξαηάεη θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο.  

Ζ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε ζήκεξα, είλαη επηβεβιεκέλε. Μφλν 

πνπ απηή ηε θνξά πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα, πνπ εκπιέθεη πνιιέο θνξέο ηνλ Α΄ Βαζκφ κε ηνλ Β΄ 

θαη κε ην θξάηνο. Παξαδείγκαηνο ράξε ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε 

θνηλσληθή κέξηκλα, νη παξνρέο, ηα επηδφκαηα, δελ ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη επζχλε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; Γηαηί ζα πξέπεη λα 

εκπιέθνληαη ηφζνη θνξείο;  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνθχςεη ζηε ρψξα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ. Έλα ηεξάζηην πξφβιεκα ην νπνίν ζα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη γηα πνιιά ρξφληα. Ίζσο θαη πέξαλ ηεο 15εηίαο. ε απηφ 

εκπιέθνληαη ην Τπνπξγείν  Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, νη ΜΚΟ θαη θπζηθά ν 

θχξηνο ππεχζπλνο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ έρεη θαλέλα ζεζκηθφ 

ξφιν. Δλψ ζα έπξεπε λα είλαη ν θχξηνο θνξέαο.  

Γηαηί, θχξηε Τπνπξγέ, απφ εδψ θαη πέξα αξρίδνπλ ηα δχζθ νια 

γηα απηφ ην ζέκα. Ζ εθπαίδεπζε, ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο, ε έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, θαζψο επίζεο πξνγξάκκαηα πγηεηλήο, επηδεκηνινγηθψλ 

ειέγρσλ θαη νχησ θάζε εμήο. ια απηά ζα ζπκβαίλνπλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη βέβαηα είλαη άιιν λα ην δεηο απφ θνληά, άιιν λα ην 

βιέπεηο θαη άιιν λα ην αθνχο.  
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Γηα απηφ θαιφ είλαη ινηπφλ ε αξκνδηφηεηα απηή λα πεξηέιζεη 

πιήξσο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.  

Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη νη θνηλσληθέο δνκέο ησλ Γήκσλ πνπ έρνπλ θαη  

θηινμελνχλ κεηαλάζηεο, λα κείλνπλ έμσ απφ ην πιαθφλ ηνπ 65%, 

έμσ απφ πεξηθνπέο, λα απμεζνχλ κάιηζηα νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπο, 

γηα λα ππάξρεη επάξθεηα πξνζσπηθνχ.  

Δπίζεο πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη αχμεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε 

νη ΓΔΚΟ, πξέπεη λα εηζθέξνπλ. Κάλνπλ ρξήζε. Ζ θνξνινγηθή 

απνθέληξσζε, πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Φπζηθά ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δίλαη  ε ζέζε καο. Σν 

πεξηβάιινλ, ε πγεία, νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, ηα ζέκαηα ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο, επηβάιινπλ ηε ζεζκηθή 

ζπκκεηνρή θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα δνχκε θαη ην ζέκα ησλ κεηξνπνιηηηθψλ  Γήκσλ, 

μεθηλψληαο ίζσο απφ ηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε.  

Καη ηέινο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηαηί ην απέθπγα ζην 

πξνεγνχκελν ζπλέδξην, γηα λα κε ράλνπκε ρξφλν. Να 

δεκηνπξγεζνχλ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο, κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Να θαηαγξαθνχλ νη 

αλάγθεο θαη λα γίλεη πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ νη 

αλάγθεο είλαη κφληκεο θαη φρη λα αλαθπθιψλνπκε ηελ αλεξγία κε 

8κελεο ζπκβάζεηο ή θνηλσθειή εξγαζία, νη νπνίεο δεκην πξγνχλ θαη 

ηα αλάινγα πξνβιήκαηα.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ θαη Γηεπζχλζεσλ, 

λα γίλεηαη κε θξηηήξηα αμηνθξαηηθά. Ζ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λα γίλεηαη ρσξίο ζπλάθεηα θαη ηδηαίηεξα ζην 

ηερληθφ, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.  
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Σελ άκεζε επαλαθνξά ηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Σε ζπλέρηζε θαη αχμεζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη επηηέινπο, λα ηειεηψζεη απηή ε πνιχρξνλε νκεξία.  

Σε κεηαθνξά ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξ ηψλ ζηνπο Γήκνπο, καδί 

κε ηα θνλδχιηα θαη ηελ πξφζιεςε κε κνξηνδφηεζε. Σελ εθινγηθή 

απνδεκίσζε θαη ηα έμνδα θίλεζεο. Σελ ππνρξεσηηθή παξνρή ησλ 

ΜΑΠ –  θαη απηφ απεπζχλνκαη θπξίσο ζηνπο Γεκάξρνπο, γηαηί φινη 

απνθεχγεηε λα ηα δίλεηε απηά , ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ην 

γάια –  αιιά θαη ζηελ θπβέξλεζε λα λνκνζεηήζεη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα κελ κπνξείηε λα αξλείζηε.  

Βέβαηα, πνιιά απφ απηά είλαη ήδε ζην λνκνζρέδην πνπ έρεηε 

εηνηκάζεη, θχξηε Τπνπξγέ θαη ζα ζαο παξαθαινχζα λα καο πείηε 

πφηε ζα ςεθηζηεί. Γηαηί ελψ ιχλεη ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα, 

θηλδπλεχεη λα γίλεη θαη απηφ ρξνλίδνλ.  

Καη ηέινο, ζέισ λα επρεζψ –  θαη κηαο θαη εδψ εθπξνζσπείηαη 

απφ κεγάιν αξηζκφ –  ηελ παηξίδα κνπ εθεί, ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα 

κνπ, ζηελ Ήπεηξν, κεηά απφ απηφ πνπ πεξλάεη ιφγσ ησλ ζεηζκψλ,  

λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε.  

αο επραξηζηψ πνιχ θαη ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Γαξδακάλε.  

 πλερίδνπκε κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνπ 

μέξνπκε φηη βξίζθεζηε εδψ, αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, ηνλ θχξην 

Μπνπθνπβάια ηνλ Γηψξγν.  

Γ. ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ:  Καιεκέξα θαη απφ εκέλα.  

 Καηαξρήλ ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε πάξα πνιχ πνπ καο 

δέρεζηε εδψ πέξα ζην δηήκεξν πνπ θάλεη ε ΚΔΓΔ.  

 Θα είκαη ιίγν δπζάξεζηνο βέβαηα γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Δγψ είκαη εξγαδφκελνο ζηα Σξίθαια, ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ Σξηθάισλ. Παξ’ φια απηά εθπξνζσπψ 
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ηνπο 850 εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη παλειιαδηθά ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο.  

 Μηιάκε γηα 170 πεξίπνπ θνηλσληθέο δνκέο, θνηλσληθά 

παληνπσιεία, θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά ζπζζίηηα, 

ιαραλφθεπνπο, ηξάπεδεο ρξφλνπ, θνηλσληθέο δνκέο πνπ ηα 

δχζθνια απηά ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ πξφζθεξαλ 

βαζηθά αγαζά, βαζηθέο ππεξεζίεο, ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη 

βξέζεθαλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε θάησ απφ ηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο.  

 Τπάξρεη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο 

επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ είλαη ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θπξίαο Φσηίνπ.  

 Απηφ πνπ μέξνπκε είλαη φηη είλαη νξηζηηθφ θαη ηειεζίδηθν φηη  

απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ απηέο νη θνηλσληθέο δνκέο θιείλνπλ. Γελ 

δίλνληαη άιια ρξήκαηα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Πξφγξακκα ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Απηφ 

κε πάξα πνιχ απιά ιφγηα ζεκαίλεη φηη πάλσ απφ 150.000 

ζπκπνιίηεο καο ζα κείλνπλ απφ 1ε Ννεκβξίνπ ζηνλ αέξα. Πεξίπνπ 

850 εξγαδφκελνη θαη απηνί ζα κείλνπλ άλεξγνη. Άλζξσπνη δελ ζα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθά αγαζά, πξντφληα, θάξκαθα, ζίηηζε, 

ζηέγαζε. Καηαιαβαίλεηε ηη  θνηλσληθφ δήηεκα πξνθχπηεη.  

 Καινχκε απφ εδψ πέξα ην αξκφδην Τπνπξγείν  θαη εδψ 

ππάξρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο θαη ζα ζέιακε πάξα 

πνιχ λα ζπλαληεζνχκε θαη λα ζπδεηήζνπκε θαη θαη’ ηδίαλ κεηά, κε 

ηνλ θχξην Παηνχιε, κε ηνλ θχξην Αγνξαζηφ, εάλ θαη εθφζνλ είλαη 

εδψ, θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο, λα ζπδεηήζνπκε 

ιίγν ηη ζα γίλεη. Γηα εκάο πξέπεη λα αλαηξαπεί, λα αιιάμεη απηή ε 

απφθαζε πνπ έρεη πάξεη ην Τπνπξγείν.  

 Να πσ ελδεηθηηθά φηη απηέο νη θνηλσληθέο δνκέο έρνπλ 

πεξάζεη θαηά 200% ηελ αμηνιφγεζε. Δίλαη λνκίδσ απφ ηα ιίγα 

πξνγξάκκαηα ην νπνίν έρεη πεηχρεη ηφζν ςεινχο ζηφρνπο 

αμηνιφγεζεο. Μηιάκε γηα εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη εμαηξεηηθά 
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θαηαξηηζκέλνη, εξγαδφκελνπο νη νπνίνη πξαγκαηηθά έρνπλ ζηήζεη 

φιεο απηέο ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηηθά κε 

πνιχ κεγάιν θφπν θαη απηνί νη εξγαδφκελνη απφ 1 ε Ννεκβξίνπ ζα 

πεηαρηνχλ ζην δξφκν.  

 Δκάο δελ καο θαιχπηεη νχηε απηφ πνπ ιέεη ην Τπνπξγείν, φηη 

απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα πάλε ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζα δνπιέςνπλ 

κε πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, δηφηη ν ηξφπνο πνπ ην Τπνπξγείν ηα 

πεγαίλεη ζηηο Πεξηθέξεηεο είλαη πξνβιεκαη ηθφο. Τπάξρεη 

επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ 

ζηήζαλε απηέο ηηο δνκέο κε κεγάιν θφπν, ζα πεηαρηνχλ ζην δξφκν 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα. Οη άλζξσπνη νη νπνίνη έζηεζαλ ηηο δνκέο 

δελ ζα ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ εθεί θαη εδψ ζα πξνθχςεη θ αη 

άιιν πξφβιεκα, δηφηη θαηαιαβαίλεηε φηη εκείο κε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ έξρνληαη εθεί είρακε κηα επαθή, ηνπο μέξακε, καο μέξαλε, 

νπφηε ζα μαλά κπνχκε πάιη ζηε δηαδηθαζία λα ηα μαλά θηηάμνπκε ηα 

πξνγξάκκαηα.  

 Δκείο αχξην σο εξγαδφκελνη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο 

παλειιαδηθά θαη εγψ ηνπο εθπξνζσπψ απηή ηε ζηηγκή εδψ πέξα, 

έρνπκε θηλεηνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. πληαζζφκαζηε κε 

ηελ ΚΔΓΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θχξην Παηνχιε, ν νπνίνο έρεη 

βγάιεη θαη κηα αλαθνίλσζε, ν νπνίνο έρεη πεη θαη δεηά πεληάκελε 

παξάηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ κέρξη λα κπνχκε ζην λέν 

πιαίζην.  

 Καη ην ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα πσ, πνπ εδψ επεηδή αθξηβψο 

είκαζηε ζηε Θεζζαιία, ζηε Θεζζαιία πξνθχπηεη θαη έλα άιιν 

ηδηαίηεξν ζέκα, φηη εδψ ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

θχξηνο Αγνξαζηφο, Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο, δελ έρεη βγάιεη θαλ 

ηελ πξφζθιεζε γηα λα ηξέμνπλ ηα πξνγξάκκαηα. Καη ζπγθεθξηκέλα 

ζηα Σξίθαια, απφ ηνπο 26 εξγαδφκελνπο πνπ είκαζηε, ζα κείλνπκε 

ηέζζεξηο. Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ ηη θνηλσληθφ δήηεκα πξνθχπηεη.  

 Γηα λα κελ θξαηάσ άιιν ην ρξφλν, ζέισ πξαγκαηηθά εδψ θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο, θαη ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά θαη 
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ηνλ θχξην Παηνχιε, λα θάλνπκε έλα δηάινγν, λα πάξνπκε παξάηαζε 

πέληε κήλεο, γηα λα ζπδεηήζνπκε, θαη πψο ζα κπνχκε ζην λέν 

πιαίζην. Γηα εκάο είλαη αδηαπξαγκάηεπην, πξέπεη λα ζπλερίζνπλ νη 

ίδηνη εξγαδφκελνη λα δνπιεχνπλ γηα πξνθαλείο θαη  επλφεηνπο 

ιφγνπο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Μπνπθνπβάια.  

 Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ θαη ζα δεηήζσ θαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ, πνπ μέξσ φηη ζπλεγνξεί θαη δψζακε, 

θχξηε Πξφεδξε θαη ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ αιιά... ηνλ ιφγν, γηαηί 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζε κία δηαδηθαζία, ελψ είλαη ην πην έκπεηξν θαη 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ, λα έρνπλ κία αλαζθάιεηα ηνπ ηη ζα γίλεη.  

 Δκείο έλα πξάγκα ζα ζαο δηαβεβαηψζνπκε. ηη καδί ζα 

πξνζπαζήζνπκε, γηαηί πηζηεχνπκε ζε εζάο. Να είζηε θνληά ζηνπο 

Γήκνπο καο, κε ηνπο Γήκνπο καο.  

 Καη βεβαίσο ε ζπδήηεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη ζα γίλεη ακέζσο 

κεηά απφ ηε ζπλάληεζε θαη ζα παξαθαιέζσ θαη ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηνπο Πξνέδξνπο, λα είλαη θνληά ζε απηή ηε  ζπλάληεζε.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Οκφθσλα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οκνθψλσο; Οκνθψλσο ην ζπλέδξηφ καο ζρεηηθά κε 

ηελ παξάηαζε ηελ 5κελε θαη ηνπ απαξαίηεηνπ λα παξακείλνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηνπο Γήκνπο καο;  

Ναη. Δπραξηζηψ.  

 Καη πξηλ δψζνπκε ζηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Μπαιάθα, ζα 

πξέπεη λα αθνχζνπκε, θαη θπζηθά κε ελδηαθέξνλ, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ.  

 Ζ θπξία Θειεξίηε Μαξία, εθ κέξνπο ηνπ ΤΡΗΕΑ, λα έξζεη ζην 

βήκα. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο.  

Μ. ΘΔΛΔΡΗΣΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Αγαπεηέο θίιεο θαη  θίινη  

 Υαίξνκαη ηδηαηηέξσο πνπ παξεπξίζθνκαη ζήκεξα καδί ζαο γηα 

λα παξαθνινπζήζσ ηηο εξγαζίεο ηνπ εηδηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ 
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γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε. Ννκίδσ φηη ζα αλαπηπρζεί έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο, ππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο, γηα λα 

δνχκε πνην ζα είλαη απηφ ην  λέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

ηνπ θξάηνπο.  

 Καη ραίξνκαη γηαηί φπσο γλσξίδεηε, ε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο 

θπβέξλεζεο είλαη λα πξνρσξήζεη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαδηάξζξσζε 

ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Απηή ήδε ε 

αλαδηάξζξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο 

θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη  ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

 Ζ βνχιεζε απηή είλαη δεδνκέλε, φρη κφλν γηα λα αληαπνθξηζεί 

ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ε Απηνδηνίθεζε ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, 

αιιά επεηδή ε αλαδηάξζξσζε απηή έρεη θνκβηθή ζεκαζία θαη αμία 

γηα ην πνιηηηθφ ζρέδην ηεο αξηζηεξάο.  

 Πνηνο είλαη ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απηήο ηεο αλαδηάξζξσζεο; 

Δίλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδεκνθξαηηθά πνιηηηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε 3 επίπεδα. Δπηηειηθφ θξάηνο, Πεξηθέξεηεο, Γήκνη. 

Απηφ ζα γίλεη κε απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζην πην θαηψηαην 

επίπεδν, εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο, κε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη κε ελδνπεξηθεξεηαθή θαη 

ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο ησλ 

Γήκσλ.  

Μέζα απφ έλα εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζεζκνζεηεί ηελ απιή 

αλαινγηθή θαη κε έλα κνληέιν ζπιινγηθήο δηνίθεζεο ελάληηα ζην 

δεκαξρνθεληξηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, κε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη 

ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνηνη είλαη, απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο; 

Γεκηνπξγία επηηειηθνχ θξάηνπο, πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, 

δηαβαζκηθή ζπλεξγαζία.  

Ση ζεκαίλεη απηφ; Αο ην δνχκε.  

Ννκίδσ φηη γλσξίδνπκε, φζνη θαη φζεο έρνπλ ζεηεία ζε 

απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο, φηη ε απνθέληξσζε θαη ε  ζεζκηθή 
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αλαδηνξγάλσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη κία δηαξθήο 

ζεζκηθή πνιηηηθή δηαδηθαζία. Γελ κπνξεί λα γίλεη θαη λα 

νινθιεξσζεί απζσξεί θαη παξαρξήκα.  

Γλσξίδνπκε φινη φηη δελ ηειεηψλεη κε ηε λνκνζεηηθή ή κε ηε 

ζεζκνζέηεζε απηή ε κεηαξξχζκηζε. Γλσξίδνπκε φηη πέξαλ ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πιηθψλ πφξσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή, 

ρξεηάδεηαη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ αιιαγή θαη ηεο ίδηαο ηεο 

λννηξνπίαο απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Υξεηάδεηαη επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε ηηο λέεο αλά γθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη δηαξθψο αλαδηαηάζζνληαη θαη ζα έιεγα ην πιαίζην 

ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ.  

Ση επηδηψθνπκε; Δπηδηψθνπκε κηα καθξφπλνε κεηαξξχζκηζε. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή, αμηνπνηνχκε ηε ζεζκηθή κλήκε ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αμηνινγνχκε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαη βάδνπκε ηα δηθά καο 

δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην δηθφ καο ζηίγκα.  

ήκεξα θαινχκεζα λα πξνρσξήζνπκε ζε θάζεηεο θαη 

νξηδφληηεο αιιαγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά φρη κφλν. Ο η 

αιιαγέο απηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ θαη 

ζην ίδην ην θξάηνο. Έηζη ψζηε φρη κφλν λα αληηκεησπίζνπκε 

πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Καιιηθξάηε, αιιά ρξεηαδφκαζηε κηα 

γελλαία αιιαγή ζηε δνκή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γηαηί θακία 

ζεκεξηλή Γεκφζηα Γηνίθεζε έηζη φπσο είλαη, δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη θακηά κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα θαη νχηε, ζε 

θαλέλα επίπεδν ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο.  

Δπίζεο πξνσζνχκε ην φξακά καο γηα κηα πην δεκνθξαηηθή θαη 

δίθαηε Απηνδηνίθεζε, πνπ ζα αλαηξέπε η ζηελ δηνηθεηηθή 

αλαζεψξεζε ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ πνπ 

αζθνχληαη ζην ηνπηθφ επίπεδν.  

Δπεηδή σζηφζν δελ κπνξψ λα κηιήζσ πάξα πνιχ, ζα 

επηθεληξσζψ ζε ηέζζεξηο άμνλεο απφ ηνπο ελλέα ππιψλεο πνπ 
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ππάξρνπλ ζην πνιηηηθφ ζρέδην πνπ βιέπνπκε εκείο ηε 

κεηαξξχζκηζε ζαλ ΤΡΗΕΑ. Καη ζε απηφ ν πξψηνο άμνλαο αθνξά ην 

πψο ζα δεκηνπξγεζεί απηή ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ην 

επηηειηθφ θξάηνο θαη ην κεγάιν εχξνο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

αξκνδηφηεηεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δειαδή πψο ζα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ξφιν ηνπ θξάηνπο ξπζκηζηηθφ θαη επηηειηθφ, 

πνπ ζα ζέηεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο, ηνπο θεληξηθνχο 

ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο, αιιά έλα κεγάιν κέξνο κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο, νη αξκνδηφηεηεο ζα δίλνληαη ζην ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Θα ήζεια λα ηνλίζσ εδψ φηη κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ θαη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αξκνδηφηεηεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Καη 

ελλνψ φρη κφλν ηηο απνθιεηζηηθέο, αιιά απφ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, 

δειαδή απφ ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο  πνπ παιηά ηηο ιέγακε 

ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο. Καη θπζηθά ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρνπο πφξνπο θαη θπζηθά απφ έλα 

αληίζηνηρν πξφγξακκα.  

Δδψ ζα ήζεια λα βάισ δχν δηαζηάζεηο πνπ ζεσξψ φηη είλαη 

πνιχ ζνβαξέο. Ζ κία είλαη φηη φηαλ πάκε λα επαλεμεηάζνπκε απηέο 

ηηο αξκνδηφηεηεο, απηέο ζα πξέπεη λα ηηο δνχκε θάησ απφ κία 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ε νπνία ζα βάδεη λέεο βάζεηο κεηαμχ 

θξάηνπο θαη Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη λέεο βάζεηο θαη ζηνπο δχν 

Βαζκνχο, κεηαμχ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο.  

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη πξνεγνχκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηελ αιιαγή δνκψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Α΄ θαη Β΄ Βαζκφ, ελψ θακηά δελ 

επαλαπξνζδηφξηζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ, ησλ ηξηψλ 

βαζκίδσλ δειαδή δηνίθεζεο. Καη απηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

πξέπεη λα ην δεη απηή ε θαηλνχξγηα κεηαξξχζκηζε.  

Δπίζεο πξέπεη λα δεη φηη νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο 

απνηεινχλ απηφ πνπ ιέκε, νξγαληθνί θξίθνη ηε δεκνζίνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ 
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πνιηηηθψλ. Καη άξα δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε γηα ην κε πνην 

ηξφπν απηέο νη δεκφζηεο πνιηηηθέο ζα αζθεζνχλ ζην ηνπηθφ 

επίπεδν. Καη εδψ ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

Καη επηηέινπο, λα μεθχγνπκε ιίγν θαη απφ απηή ηε 

ζεζκνλνκηθίζηηθε πξνζέγγηζε θαη λα βάινπκε θαη λέεο ζεσξ ίεο ζε 

απηφ, πνπ είλαη νη ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηνπηθφηεηαο.  

Γεχηεξνο ππιψλαο –  δελ ζα επεθηαζψ –  δεκνθξαηία, ηνπηθή 

απηνλνκία, ζπκκεηνρή. Δδψ ζα πσ φηη είλαη αλαγθαία ε ζέζπηζε 

κνξθψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο, ζπκκεηνρήο, ινγνδνζίαο θαη 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ.  Φπζηθά ζε απηέο ηηο άκεζεο κνξθέο 

δεκνθξαηίαο, αλαθέξσ ηνλ ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ, ιατθέο 

ζπλειεχζεηο.  

κσο δελ ζα πξέπεη λα μεράζνπκε ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ 

ππάξρεη ζηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ θαη ζην πάγσκα ηεο γεηηνληάο. 

Παιηά πξάγκαηα πνπ ηα είρακε νη απηνδηνηθεηηθνί θαη εδψ πξέπεη λα 

δνχκε κε πνην ηξφπν ζα μαλά δσληαλέςνπκε ηελ χπαηζξν, κηαο θαη 

ην ζρέδην, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν είλαη ε παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη άξα λα δνχκε πψο ζα εληζρχζνπκε 

ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή θαη ελδνδεκνηηθή απνθέ ληξσζε.  

Σξίηε αξρή, ζεσξψ φηη αθνξά ηνλ αλαπηπμηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηθφ ξφιν ησλ Γήκσλ. Καη εδψ 

ζα πξέπεη λα δνζνχλ αξκνδηφηεηεο θαη εξγαιεία, ψζηε ε Πεξηθέξεηα 

θαη νη Γήκνη λα απνηειέζνπλ ηνπο ζχιαθεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

Καη κάιηζηα απηφ πνπ ιέγακε ελδνγελή αλάπηπμε, δειαδή λα 

δεκηνπξγήζνπκε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε ην ρψξν, πνπ ζα πξέπεη 

λα παίμεη ηνλ ζηξαηεγηθφ παξάγνληα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ 

επθαηξηψλ.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνχκε θαη κηα ηνκή ζην εζσηεξηθφ, φπνπ 

ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Γήκσλ, δειαδή ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ Γήκσλ, λα απνθηήζεη νπζία θαη πξαγκαηηθά λα απνηειεί ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.  
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Σέινο, ν ηειεπηαίνο ζα ιέγακε άμνλαο, ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ 

ιέκε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία. Καη εδψ ζέισ λα πσ ην εμήο. Ζ 

αζηηθνπνίεζε, ε νξεηλφηεηα θαη ε λεζησηηθφηεηα, δελ αληηζηνηρεί 

πιένλ απαξαίηεηα ζηα δεκνηηθά φξηα πνπ ηζηνξηθά έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε θάζε Γήκν.  

Οη ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζηεξίμνπλ έλαλ ζπλεθηηθφ ηχπν ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ζα μεπεξλά 

απηά ηα δηνηθεηηθά φξηα, φπσο είλαη ζηηο ππεξεζίεο, αιιά θαη ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

Σέινο, πψο ζα πάκε; Θα πάκε κε βήκαηα, κε έλα ζρέδην 

4εηέο, κε έλαλ νδηθφ ράξηε, φπνπ πξαγκαηηθά απηή ε κεηαξξχζκηζε 

κε πφξνπο θαη πξφγξακκα ππνζηήξημεο ζα κπνξέζεη λα γίλεη 

πξάμε.  

Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Θειεξίηε γηα ηνπο ηέζζεξηο 

άμνλεο.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ Σάζν ηνλ Γατηάλε, Γξακκαηέα Σνκέα 

Απηνδηνίθεζεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, λα έξζεη ζην βήκα. Καη 

απηνδηνηθεηηθφ.  

Α. ΓΑΪΣΑΝΖ:  Κχξηε Τθππνπξγέ ησλ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, αγαπεηνί 

χλεδξνη, θπξίεο θαη θχξηνη.  

 Καηαξρήλ ζαο κεηαθέξσ ηνπο ζεξκνχο ραηξεηηζκνχο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θπξίνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε. 

αο κεηαθέξσ ην κεγάιν πξνζσπηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Έλαλ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο, πνπ πηζηεχεη 

θαη πνπ εθηηκά φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ πξνζπάζεηα 

ηεο εζληθήο αλαγέλλεζεο.  

 Αγαπεηνί χλεδξνη, βξηζθφκαζηε ήδε ζηε κεηά Καιιηθξάηε 

επνρή. Βξηζθφκαζηε ηαπηφρξνλα ζην βάζνο κηαο κεγάιεο θξίζεο, 

πνπ απνθάιπςε ηηο κεγάιεο ζεζκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο 
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ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σηο δπζιεηηνπξγίεο απηέο ηηο 

βηψλνπκε θαζεκεξηλά φινη ζηνπο Γήκνπο καο.  

 Πηζηεχσ φκσο φηη  κείδνλα δπζιεηηνπξγία είλαη ε ίδηα ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κηα αξρηηεθηνληθή ππεξβνιηθά 

ζπγθεληξσηηθή, ππεξβνιηθά γξαθεηνθξαηηθή, κηα αξρηηεθηνληθή 

ηξνρνπέδε θαη φρη εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο.  

 ε πνιιά απφ ηα γεληθφηεξα αδηέμνδα ε απάληεζε είλαη έλα 

λέν κνληέιν πνιπεπίπεδεο θαη πνιπθεληξηθήο δνκήο. ίγνπξα φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ εζληθή νηθνλνκία δελ ππάξρεη άιιε απάληεζε 

απφ ηελ πνιππνιηθή νηθνλνκία.  

 Απηέο είλαη νη πξνθιήζεηο γηα ην άκεζν κέιινλ. Πψο δειαδή 

ζα δνκήζνπκε έλα θξάηνο δίπια ζηνλ πνιίηε, καδί κε ηνλ πνιίηε, 

κε ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο δηακεζνιαβεηέο θαη κε ηηο ιηγφηεξεο 

δπλαηέο ξπζκίζεηο. Έλα θξάηνο λνκηκνπνηεκέλν απφ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιιψλ ζηα θνηλά.  

 ινη ζπκθσλνχκε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη 

μεπεξαζκέλν. Ο Καιιηθξάηεο έζεζε θάπνηα λέα φξηα, φκσο απηά 

είλαη πιένλ πεξηνξηζηηθά ηνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη πεξηνξηζηηθά ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ.  

 Ήξζε ε ψξα λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε, φρη κφλν γηα έλα λέν 

Καιιηθξάηε, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα κηα λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο.  

 Ήξζε ε ψξα λα ηνικήζνπκε λα ππεξβνχκε ην κνληέιν πνπ 

θηίζηεθε ε παηξίδα καο ηα ηειεπηαία 200 ρξφληα. Ο ξφινο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη θνκβηθφο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φια ηα ζχγρξνλα θξάηε, φπσο ζπλέβαηλε ηζηνξηθά ζε 

φιεο ηηο ζηηγκέο ηνπ ειιεληζκνχ.  

 Θα έιεγα φηη ε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα πξνθχςεη νθείιεη λα 

γίλεη κε ηε κέγηζηε δηαβνχιεπζε θαη φρη κφλν ζην πιαίζην κηαο 

Δπηηξνπήο.  
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 Υξεηαδφκαζηε έλα κεγάιν εζληθφ, ζνβαξά δνκεκέλν δηάινγν. 

Να εκπιέμνπκε φιν ηνλ θφζκν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν 

ζχλνιν ηνπ δπλακηθνχ ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο, ην 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, θαζψο επίζεο θαη  ην παξαγσγηθφ καο 

δπλακηθφ.  

 Ζ ππφζεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζίγνπξα αθνξά ηνπο 

Γεκάξρνπο, ζίγνπξα αθνξά θαη ηα θφκκαηα, φκσο αθνξά θαη ηνλ 

μελνδφρν, ηνλ αγξφηε ή ηνλ ππάιιειν. ινπο δειαδή εθείλνπο ησλ 

νπνίσλ ε δσή εμαξηάηαη απφ ηηο επηδφζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Πξέπεη εκείο λα δψζνπκε ζην δηάινγν ηνλ νξηδφληην 

ραξαθηήξα ηνπ, αθνχ αθνξά θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Καη βέβαηα λα κειεηήζνπκε θαιά ηε δηεζλή εκπεηξία, αιιά θαη 

ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Να έρνπκε δηαζέζηκε πξνο φινπο, αλνηρηή 

θαη δηάθαλε, φιε ηελ ππάξρνπζα ηερλνγλσζία.  

 Δκείο ζηε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ είκαζηε έηνηκνη λα 

ζπλεηζθέξνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Ο Πξφεδξφο καο, 

Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, έρεη κηιήζεη πνιιέο θνξέο γηα ζέκαηα φπσο 

ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθνχ 

θξάηνπο, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ. Σελ αλάγθε χπαξμεο κηαο λέαο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Σελ αλάγθε ε Απηνδηνίθεζε λα 

έρεη ηνπο δηθνχο ηεο πφξνπο, ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ 

ηεο απφ ηνπο πνιίηεο, θαη ηέινο, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ 

ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο.  

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηνπο Γήκνπο φιεο ηεο 

ρψξαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ θαη θξάηεζαλ φξζηεο 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηα ρξφληα ηεο θξίζεο.  

 Γηα λα γίλνπλ φκσο πξαγκαηηθφηεηα ηα αλσηέξσ, ρξεηάδεηαη 

ζην ηέινο λα ππάξμνπλ νη ζπλαηλέζεηο, ψζηε λα θηίζνπκε έλα 

πιαίζην ην νπνίν δελ ζα ππφθεηηαη ζηνπο εθινγηθνχο θχθινπο.  
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 Ζ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ δεζκεχεηαη γηα απηφ. Αλ αθνπζηεί ε 

θσλή ηεο ινγηθήο, εκείο είκαζηε πξφζπκνη λα θάηζνπκε ζην ηξαπέδη 

ηνπ δηαιφγνπ κε ζθνπφ ηε ζπλαίλεζε, ζε έλα πξνσζεκέλν πιαίζην. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκθσλήζνπκε, φκσο κπνξνχκε ινηπφλ θαη  

λα θαηλνηνκήζνπκε.  

 Θα ήηαλ ινηπφλ επρήο έξγν ε αηδέληα γηα κέηξα πνπ 

ακθηζβεηνχληαη ή πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκα, λα κπνπλ ζε 

πηινηηθέο εθαξκνγέο. Γελ κπνξνχκε λα δεηάκε ηελ θαηλνηνκία απφ 

ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ θαηλνηνκνχκε εκείο νη ίδηνη. Αλ ινηπφλ 

ππάξρνπλ ζέκαηα ζηα νπνία πηζηεχνπκε θαη ειπίδνπκε, αιιά 

ππάξρεη κηα επηθχιαμε σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο, αο 

μεθηλήζνπκε ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο.  

 Καη επηηέινπο λα δνχκε ζνβαξά θαη ην ζέκα λέεο ηερλνινγίεο 

θαη δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο, γηαηί είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ιχζεηο.  

 Γηάβαζα ηηο εηζεγήζεηο ηεο ΚΔΓΔ, φπσο θαη ηηο εηζεγήζεηο 

ηνπ ΗΣΑ. Πεξηγξάθνπλ αμηνπξφζεθηεο ζέζεηο θαη ηδέεο. Έρνπκε θαη 

εκείο σο θφκκα ηέηνηεο λα θαηαζέζνπκε. Αλ θάπνηεο δελ κπνξνχκε 

λα ηηο εθαξκφζνπκε άκεζα, ίζσο κπνξνχκε λα ηηο δνχκε πηινηηθά. 

Θα είλαη θαη απηφ κηα ηεξάζηηα πξφνδνο γηα ηελ παηξίδα καο.  

 Διπίδνπκε φηη απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα βγεη έλαο ληθεηήο, ε 

ρψξα καο, γηαηί ζα απνθηήζεη επηηέινπο έλα πξνσζεκέλν πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, γηα λα κπνξέζεη λα βγεη θαη πάιη δπλαηή, πξσηνπφξα 

θαη ππεξήθαλε ζην δηεζλέο πεξίγπξν.  

 Αο αμηνπνηήζνπκε ηελ θξίζε γηα λα θάλνπκε ηα άικαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη.  

 Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζην πλέδξηφ καο θαη ε ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ αλακέλεη κε ελδηαθέξνλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Γατηάλε .  
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 Καη βεβαίσο ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ζαο δνζνχλ θαη ζε εζάο, 

φπσο θαη ζηελ θπβέξλεζε πνπ παξαθνινπζεί, θαη  ζηα άιια 

θφκκαηα θπζηθά.  

 Να πσ φηη ν θχξηνο Αγνξαζηφο κε ελεκέξσζε πξηλ ιίγν φηη 

έλα έθηαθην γεγνλφο ηνλ θξαηάεη καθξηά απφ ην ζπλέδξην ζήκεξα, 

ζα έξζεη αχξην λα παξεπξεζεί θαη λα ραηξεηίζεη ην ζπλέδξηφ καο. 

Καηαλνεηφ.  

 Θα παξαθαιέζσ απφ ην ΠΑΟΚ ηνλ θχξην αθφπνπιν 

Ησάλλε, Γξακκαηέαο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Μαγλεζίαο, λα έξζεη 

ζην βήκα θαη λα ηνπ επρεζνχκε θαη πεξαζηηθά.  

Η. ΑΚΟΠΟΤΛΟ:  Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Αμηφηηκεο θπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, αγαπεηέο θίιεο θαη 

θίινη.  

 Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ εθ κέξνπο ηνπ ΠΑΟΚ ην 

ζπλέδξηφ ζαο, ην ζεζκηθφ ζπλέδξην φπσο ην απνθαιείηε.  

 Έλα ζπλέδξην ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

απηνλφεηε, ηδίσο γηα εκάο ζην ΠΑΟΚ, ζε έλα θίλεκα πνπ έρεη 

βαζηέο ξίδεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνηθεηηθή ηζηνξία, πνπ έρεη 

πξσηαγσληζηήζεη, επεμεξγαζηε ί θαη πινπνηήζεη ηηο κφλεο ηζηνξηθέο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε γεληθφηεξα.  

 Οη απηνδηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ είλαη γλσζηέο 

ζε φινπο θαη δελ ρξεηάδεηαη εγψ λα επεθηαζψ ζρεηηθά. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ Καιιηθξάηε ζπλέβαιε ζρεηηθά ψζηε λα κπνξέζνπλ νη Γήκνη λα 

ζηαζνχλ φξζηνη κέζα ζηελ θαηαηγίδα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη 

λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε κεγαιχηεξε ηζρχ θαη επηρεηξεζηαθή 

επάξθεηα. ην λα θαηνξζψζνπλ παξάιιεια λα παξάμνπλ έλα 

ηεξάζηην θνηλσληθφ έξγν, λα απνηειέζνπλ ηνλ παλειιαδηθφ δείθηε 

ζηήξημεο φισλ ησλ επάισησλ ζπλαλζξψπσλ καο.  

 Ζ ζεκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο αλαδεηθλχεηαη ηδίσο φκσο ιφγσ 

ηεο ρξνληθήο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία απηφ πξαγκαηνπνηείηαη.  
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 Έμη ρξφληα κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε, είλαη ζαθέο 

φηη ε πξαθηηθή εθαξκνγή αλέδεημε, φπσο γίλεηαη άιισζηε ζε θάζε 

κεηαξξχζκηζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

επηθαηξνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο.  

Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ, απηνί πνπ κηινχζαλ γηα 

ξηδηθή αλαηξνπή ηνπ Καιιηθξάηε, έρεη μεθηλήζεη κηα αζαθή 

δηαδηθαζία επαλαζεζκνπνίεζήο ηνπ, φπσο ηελ νλνκάδεη. Σν ΠΑΟΚ 

παξαθνινπζεί, φπσο νθείιεη, ζηελά ηελ δηαδηθαζία. Απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή εληνπίζακε ηα ηξσηά ηεο ζεκεία, φπσο ηελ ηδηαίηεξα 

πνιππιεζή Δπηηξνπή ηεο επαλαζεζκνπνίεζεο, ε νπνία δελ έρεη 

ζσξαθηζηεί κε εθείλεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο επηζηεκνληθήο 

θαηάξηηζεο θαη αλεμαξηεζίαο, πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ην πφξηζκά ηεο 

αληηθεηκεληθφ θαη φρη ππαγνξεπφκελν απφ ηηο βνπιέο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο.  

Διπίδνπκε ε δηαδηθαζία λα κελ απνηειεί  έλα πεξηηχιηγκα 

κέζα ζην νπνίν θξχβεηαη απιψο θαη κφλν ε θπβεξλεηηθή 

κεζφδεπζε, λα αιιάμεη ην απηνδηνηθεηηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα ψζηε λα 

ρεηξαγσγήζεη θαη ηνλ δηθφ ζαο ρψξν, έλαλ ρψξν πνπ δεδνκέλεο ηεο 

δεκνθξαηηθήο ηνπ λνκηκνπνίεζεο, ζπλερίδεη ζζελαξά, θάπνηε ο 

θνξέο αλεμάξηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΚΔΓΔ, λα 

αγσλίδεηαη θαη λα δηεθδηθεί ηα απηνλφεηα, ηα ζπληαγκαηηθά θαη 

λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ.  

Σελ ίδηα ζηηγκή θαη ελψ ε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία είλαη 

ππνηίζεηαη ζε εμέιημε θαη ελψ αθνχκε σξαία ιφγηα  πεξί 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπλαπφθαζεο, ε Απηνδηνίθεζε, φινη εζείο, 

κεηξάηε ηηο πιεγέο ζαο απφ ηα απαλσηά ρηππήκαηα, αλαηξνπέο, 

αηθληδηαζκνχο, πνπ έρεηε δερζεί φιν ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, φπσο 

ηδίσο αηθληδηαζηηθέο ηξνπνινγίεο, δεκνζηνλνκηθή αζθπμία, 

πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ αηξεηψλ, πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο ιίγν έιεηςε λα 

θηάζεη θαη ζηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζή ζαο, λα ζαο κεηαηξέςεη ζε 
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δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, κε ππνθαηάζηαζή ζαο κε θάπνηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο.  

Αλαηξνπέο πάγησλ δηαδηθαζηψλ θαη έλα θξάηνο ζηνλ απηφκαην 

πηιφην, κε Τπνπξγνχο λα ηξέρνπλ ηειεπηαία ζηηγκή κε πξάμεηο 

λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έλα παξάδεηγκα κφλν, πνπ ζε ιίγεο 

κέξεο, ζηηο 31 Οθηψβξε ιήγεη ε παξάηαζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

θαη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη θαη σθεινχκελνη είλαη απηή ηε ζηηγκή  πνπ 

κηιάκε, ζηνλ αέξα θαη ζε πιήξε αλαζθάιεηα. Καη ππνζρέζεηο. 

Πνιιέο ππνζρέζεηο, ιφγηα επράξηζηα, φκσο κέλνπλ κφλν ζηα ιφγηα 

θαη απέρνπλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο πξάμεηο.  

Ση λα πεη θαλείο γηα ην εμαγγειζέλ λνκνζρέδην –  ζθνχπα, 

φπσο απνθαιείηαη, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ πάεη θαη  

έξρεηαη εδψ θαη κήλεο, γεκάην απφ θάζε ινγήο εμππεξεηήζεηο, 

ρσξίο φκσο νπδεκία δεκνζηνλνκηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ θαη ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ςήθηζήο ηνπ. Ζ ιίζηα είλαη καθξά,  

φκσο ε έιιεηςε ζνβαξφηεηαο θαη ε θαρππνςία πξνο φηη θαη φπνηνλ 

δελ ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο 

Γήκνπο, ζε φινπο εζάο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζαο θαη ζηα 

εθαηνκκχξηα πνιηηψλ πνπ εμππεξεηείηε θαζεκεξηλά.  

ηε ζπγθπξία ινηπφλ απηή, ην ΠΑΟΚ πξέπεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηνλ ηζηνξηθφ ηνπ ιφγν. Παξαθνινπζεί  θαζεκεξηλά ηηο θπβεξλεηηθέο 

παξεκβάζεηο ζην ρψξν ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη παξεκβαίλεη, 

αλαδεηθλχνληαο ηα δεηήκαηα ηφζν ζην πιαίζην ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε πιήζνο εξσηεκάησλ, φζν θαη κε 

δηαξθείο παξεκβάζεηο ηνπ ηνκέα Απηνδηνίθεζεο θαη απνθέληξσζεο 

ηνπ θηλήκαηφο καο.  

Γελ αξθνχκαζηε φκσο απιά ζηνλ αληηπνιηηεπηηθφ ξφιν ηνπ 

παξαηεξεηή –  ζρνιηαζηή. Πην έκπεηξνη πηα, έρνληαο δηδαρζεί απφ 

ηηο παξαιείςεηο, αθφκε θαη ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, πξνρσξάκε 

ήδε εδψ θαη θαηξφ ζπιινγηθά, ζε επεμεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, πνπ 
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δίλνπλ πξννπηηθή θαη δηέμνδν ζην ζεζκηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη 

δεκνζηνλνκηθφ αδηέμνδν ζην νπνίν έρεηε πεξηέιζεη.  

Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ  πξνγξακκαηηθνχ απηνδηνηθεηηθνχ καο 

πιαηζίνπ, είλαη δεκφζηνη, έρνπλ ήδε αλαξηεζεί πξνο δηαβνχιεπζε 

κε φινπο εζάο, εζάο πνπ δηαζέηεηε ν θαζέλαο απφ ην κεηεξίδη πνπ 

έρεη εθιεγεί λα ππεξεηεί, ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ηεο 

θαζεκεξηλήο απηνδηνηθεηηθήο πξαθηηθήο .  

Γηα εκάο, ην επφκελν βήκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δελ κπνξεί παξά λα έρεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ: γελλαία απνθέληξσζε πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ. Ζ 

επεμεξγαζία καο πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ Απηνδηνίθεζε, κε ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο. Σα Τπνπξγεία λα πάςνπλ λα 

έρνπλ εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Οη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ 

επηπέδσλ δηνίθεζεο, πξέπεη επηηέινπο λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Να 

απνζαθεληζηνχλ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ, ψζηε λα εθιείςνπλ 

ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα αιιεινεπηθαιχςεσλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ 

πιήξε αδξάλεηα.  

Οη πξνβιέςεηο πεξί κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο, λα 

κεηεμειηρζνχλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ. Σν  πιαίζην πεξί θαηαζηαηηθήο 

ζέζεο ησλ αηξεηψλ, λα επαλαζρεδηαζηεί, ψζηε λα κελ πεξηιακβάλεη 

αληηθίλεηξα γηα ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα κελ απνζαξξχλεη ηελ αλάδεημε λέσλ ζηειερψλ. 

Μελ μερλάκε φηη  ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ήηαλ πάληα κήηξα 

πνιηηηθψλ ζηειερψλ θαη ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα ηα έρεη αλάγθε 

απηά ηα ζηειέρε.  

ην ΠΑΟΚ, φπσο ήδε ζαο είπα, έρνπκε επεμεξγαζηεί 

ζπγθεθξηκέλεο, ξεμηθέιεπζεο –  ζα κπνξνχζακε λα πνχκε – 

πξνηάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ζην εμήο φηη νη κεηαξξπζκ ίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε, δελ ζα γίλνληαη πηα εξήκελ ηεο, αιιά 

ζην πιαίζην ζεζκνζεηεκέλεο δηαβνχιεπζεο κε απηήλ. ηη ζα 
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αληαλαθινχλ έηζη ηελ απηνδηνηθεηηθή αλζξσπνγεσγξαθία θαη ηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

Θέινπκε κηα Απηνδηνίθεζε νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε θαη  γηα 

απηφ ην ιφγν εκκέλνπκε θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ πξφηαζή καο, 

δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε.  

Θέινπκε κηα Απηνδηνίθεζε δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε, γηα απηφ 

πξνηείλνπκε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε κε δηαθάλεηα θαη θαλφλεο, 

απφ θάζε Γήκν, ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ.  

Κάζε Γεκνηηθή Αξρή λα κπνξεί λα επηιέγεη κέζα ζε έλα 

πιαίζην θαλφλσλ, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο, ηελ παξνρή πιηθψλ θαη 

εζηθψλ θηλήηξσλ θαη γεληθφηεξα ηε κέζνδν αμηνπνίεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.  

Πξνηάζζνληαο ην αλζξψπηλν πξφζσπν ησλ Γήκσλ ζηελ 

ππεξεζία ησλ αδπλάκσλ, πηζηεχνπκε ζηελ αλάγθε λα ηεο αλαηεζεί 

φρη κφλν ε πινπνίεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα εππαζείο 

νκάδεο, φπσο λενιαία, βξεθηθή ειηθία, ηξίηε ειηθία, πξφιεςε 

δηάδνζεο λαξθσηηθψλ, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αληηκεηψπηζε 

ηεο λέαο θηψρεηαο, άκβιπλζε αληζνηήησλ θαη ινηπά, αιιά θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο.  

Γηα εκάο ε Απηνδηνίθεζε νθείιεη λα είλαη αξσγφο ζηελ πγεία  

θαη γηα απηφ κηιάκε θαη γηα νπζηαζηηθή απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

πγείαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.   

Γηα εκάο ε Απηνδηνίθεζε κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη εθαιηήξην 

πλεπκαηηθήο αλέιημεο. Οη Γήκνη φρη κφλν λα πιεξψλνπλ γηα ηηο 

επηζθεπέο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ησλ ζρνιείσλ, αιιά λα απνθηήζνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζδίδνληαο ζηελ παξερφκελε 

γλψζε ηα αλαγθαία ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Πηζηεχνπκε ζηελ απνθέληξσζε πεξηβαιινληνινγηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, πάληα κε ιήςε αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ 

πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο θαη ζε ζεζκνζεηεκέλε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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Χο ελδεηθηηθνχο ηνκείο ζα κπνξνχζακε λα  αλαθέξνπκε ηελ 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, πδάηηλσλ πφξσλ, ιηκέλσλ, αηγηαινχ, 

πξσηνβνπιίεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, παξεκβάζεηο 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Πξσηαγσληζηηθφο βεβαίσο, κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ν 

ξφινο ησλ Γήκσλ, σο ζεζκνχ ηφλσζεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

παξαγσγήο θαη  ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οκνίσο, 

πξσηαγσληζηηθφο ηεο δξάζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ζηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ θνλδπιίσλ.  

Σαπηφρξνλα, πξνηάζζνπκε ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ΟΣΑ θαη αλαλέσζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Σελ κεηάβαζε ζηηο 

«έμππλεο πφιεηο», κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ηα δίθηπα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ην internet of things.  

Σέινο, γηα εκάο –  θαη δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ αθφκε –  ν 

ζχγρξνλνο Γήκνο είλαη έλαο Γήκνο αλνηρηφο ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε εμσζηξέθεηα θαη κέζσ 

ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο. Απηφο πνπ 

ελεξγνπνηεί φιεο ηηο πγηείο ηνπηθέο δπλάκεηο, κεηαηξέπνληάο ηα απφ 

απνδέθηεο, ζε ζπλδηακνξθσηέο ηεο δεκνηηθήο δξάζεο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη,  

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ΟΣΑ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε 

Δπηηξνπέο Τπνπξγείσλ φπνπ πιεηνςεθνχλ νη ηερλνθξάηεο θαη νη 

θίινη ηεο εγεζίαο. Απφ εζάο ζα γελλεζε ί θαη απφ εζάο ζα 

εθαξκνζηεί. Γηα απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ ην ζεκεξηλφ εηδηθφ ζαο 

ζπλέδξην.  

ην ΠΑΟΚ ην εθαξκφδνπκε ήδε. Ζ Πξφεδξφο καο θαη φια ηα 

ζηειέρε έρνπλ απφ θαηξφ μεθηλήζεη έλα νδνηπνξηθφ ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Κάζε ζέζε, θάζε πξφηαζε, κφλν αλ δπκσζε ί κε φξνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο, ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, κφλν αλ κπνιηαζηεί κε 

θξέζθηεο ηδέεο απφ άθξε ζε άθξε ζε φιε ηε ρψξα, κε λένπο 
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αλζξψπνπο, κε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, κφλν έηζη ζα αληαλαθιά ην αχξην ηεο ειιεληθήο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα απνηειεί θνηλφ θηήκα θαη 

αληηθείκελν θνηλήο πξνζπάζεηαο.  

Δχρνκαη θαη εγψ θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο. αο 

επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην αθφπνπιν.  

 Θα παξαθαιέζσ φζν γίλεηαη νη ραηξεηηζκνί λα είλαη ιίγν πην 

επηγξακκαηηθνί, γηα λα κε κείλνπκε πίζσ.  

Γελ ζαο δηέθνςα γηαηί είραηε ελδηαθέξνληα λα πείηε, είλαη 

αιήζεηα.  

Να θαιέζνπκε ηνλ θχξην Λακπξνχιε ηνλ Γηψξγν, Βνπιεπηή 

Λάξηζαο ηνπ ΚΚΔ θαη Αληηπξφεδξν ηεο Βνπιήο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Οη ζχλεδξνη ζα κηιήζνπκε ζήκεξα;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βεβαίσο. Ζ δεκνθξαηία ζέιεη… Μέρξη ηέινο ηεο 

βξαδηάο, ζα κηιήζνπκε.  

Γ. ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Υαηξεηίδνπκε ηηο εξγαζίεο ηνπ εθηάθηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη, γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο νη 

Γήκνη αιιά θαη νη Πεξηθέξεηεο, σο θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο, σο θνκκάηη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, παίδνπλ έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Γειαδή ηεο πινπνίεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο, πνιηηηθψλ, πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο θαη  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνιηηηθέο πνπ 

πξνσζνχληαη κέζα απφ ηελ Σνπηθή Γηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Καη αθξηβψο απηφ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ηεο 

ζηάζεο καο, ησλ ζέζεψλ καο, ηεο θξηη ηθήο καο, αιιά παξάιιεια 

ζεσξνχκε πσο πξέπεη λα απνηειεί θαη θξηηήξην γηα θάζε 

εξγαδφκελν, γηα ην ηη ζηάζε πξέπεη λα θξαηήζεη.  
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 Με ην ίδην θξηηήξην θαζνξίδνπκε θαη ηε ζηάζε καο απέλαληη 

ζηα θφκκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο, ζηνπο εθιεγκέλνπο ζηα ξγαλα ηεο 

Σνπηθήο Γηνίθεζεο, είηε βξίζθνληαη ζηε ζέζε δηνίθεζεο, είηε ζηελ 

αληηπνιίηεπζε. Βάδνληαο φκσο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κία 

δηαρσξηζηηθή γξακκή. Σν εάλ δειαδή είλαη κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ δίλεη πξνλφκηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

δηαγξάθεη ηε ιέμε: δηθαηψκαηα, απφ ην ιαφ, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λα ππνηαρζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ ή 

απέλαληί ηνπο. ε αληηπαξάζεζε κε απηέο ηηο πνιηηηθέο.  

 Σν γεγνλφο φηη νη Γήκνη γίλνληαη θνξείο ηεο αληη ιατθήο 

πνιηηηθήο, είλαη αδηακθηζβήηεην θαη ηα παξαδείγκαηα πνιιά, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ πσο έρνπλ πξσηνζηαηήζεη θαη πξσηνζηαηνχλ ζηελ 

πινπνίεζε φιεο ηεο γθάκαο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ησλ αζηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη κάιηζηα φρη απιά 

ζηε  ζπλέρηζε, αιιά ζηελ έληαζε απηήο. Με θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ηε ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ηελ ππεξθνξνιφγεζε 

ησλ δεκνηψλ, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξήο εξγαζίαο κε 

πνηθηιφκνξθεο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη άιια.  

 Έρνπκε δειαδή ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

αληηιατθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, κέζσ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. Ζ 

νπνία σο θνκκάηη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αλαιακβάλεη 

ζεκαληηθφ ξφιν άζθεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο.  

 Καη επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί ην γεγνλφο πσο ηελ 

ίδηα ψξα πνπ εθθξάδεηαη ε δηακαξηπξία κέζα απφ ηα ξγαλα ηεο 

Σνπηθήο Γηνίθεζεο γηα ηηο πεξηθνπέο ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ, 

φια ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα, ζηξψλεηαη 

ην έδαθνο, ζε ζχκπιεπζε βεβαίσο κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο 

επηινγέο, γηα ηελ αλάιεςε απφ ηνπο Γήκνπο ηεο δπλαηφηεηαο λα 

επηβάιινπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη θφξνπο σο ιχζε ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο δηαρείξηζε. Αμηνπνηψληαο ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ 
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δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο, λα εθνξκήζνπλ θαη λα 

αθαηκάμνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηα ιατθά λνηθνθπξηά.  

 Δμάιινπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ ζηνπο 

δεκνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, πξνέξρνληαη απφ θφξνπο, ηέιε θαη 

πξφζηηκα. Έηζη, απέλαληη ζηε ζπλερή ππνρξεκαηνδφηεζε, 

πξνβάιιεηαη σο ιχζε θαη αθνχζηεθε θαη ζήκεξα. Πξνβάιιεηαη 

ινηπφλ σο ιχζε ε δήζελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία θαη απηνηέιεηα ηνπ 

ζεζκνχ. Με αλάιεςε ηεο επζχλεο επηβνιήο θαη δηαρείξηζεο θφξσλ 

θαη κε αμηνπνίεζε ζηελ θαηεχζπλζε απηή, λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ, πνπ βάδνπλ γηα ηα θαιά ζην ρψξν ησλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ην ηδησηηθφ θεθάιαην, ηνλ δαλεηζκφ, ηηο 

ζπκπξάμεηο κε ηδηψηεο.  

 Καη κάιηζηα ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ, έξρεηαη λα 

εγγπεζεί ηελ πινπνίεζε ηεο αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο, 

θαηνρπξψλνληαο ζεζκηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ, εμππεξεηψληαο ηνλ ίδην 

ζηφρν. Σε ζπκκφξθσζε ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο. Με κνριφ, ηνπο ηζνζθειηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ην πεξαηηέξσ πεηζφθνκκα ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Καη ην δήηεκα θαηά ηε γλψκε  καο, δελ είλαη κφλν ε απνδνρή 

θαη ε πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο, εθ κέξνπο αηξεηψλ ή 

γεληθφηεξα ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. Αιιά θαη ε ελεξγφο ζπκ κεηνρή 

κέζσ ησλ Οξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, ζηελ ζπλδηακφξθσζε, 

κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, φπσο θαη κε ηελ παξνχζα, ηνπ 

αληηδξαζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ιατθά ζπκθέξνληα.  

 Καη πάλσ ζηα δεηήκαηα απηά, πξέπεη λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα νη εξγαδφκελνη θαη λα θαζνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. 

Καη απφδεημε γηα απηφ απνηειεί ην πιαίζην γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

Καιιηθξάηε, ην νπνίν δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο γεληθά 

αλαζεψξεζεο, αιιά αθνξά ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ 
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αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, κε θχξην ραξαθηεξη ζηηθφ ζε απηή 

ηε θάζε, ηνλ πην ζηελφ ελαγθαιηζκφ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο κε ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, κε ηε ζπκθσλία φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Κπβέξλεζεο, ΚΔΓΔ, Έλσζε Πεξηθεξεηψλ.  

 Δμάιινπ ν Καιιηθξάηεο θαη νη ζπλνιηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζην 

θξάηνο, πξνεηνίκαζαλ ζεζκηθά, δηνηθεηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά, ην 

έδαθνο γηα κία ηέηνηα εκβάζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. Έηζη ην λέν 

πιαίζην έξρεηαη λα δψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηνπο θνξείο ηεο 

Σνπηθήο Γηνίθεζεο, ψζηε λα αλνίμνπλ δξφκν, λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

δηακφξθσζε επλντθψλ φξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη πεξηθεξεηαθφ 

αληίζηνηρα, ζε λέα πεδία θεξδνθνξίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

Καη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη θαη πνπ εζηηάδνπλ ζηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε πφξσλ, ΔΠΑ, δηάθνξα άιια ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία, γηα έξγα θαη ππνδνκέο πνπ ππεξεηνχλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζρεδηαζκνχο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ.  

 Γεχηεξνλ, ηελ ιεζηξηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

 Σξίηνλ, ηελ παξαπέξα ψζεζε ηεο ιεγφκελεο θνηλσ ληθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηε ζπλδξνκή  θαη ζπλεηζθνξά ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο.  

 Καη ηέηαξηνλ, ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά λέσλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ ζηηο πιάηεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε 

παιηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν ΔΝΦΗΑ, ν απμεκέλνο ΦΠΑ ζηα λεζηά θαη 

ηα ινηπά.  

 Πξφθεηηαη γηα αιιαγέο αλαγθαίεο βεβαίσο ζηελ παξνχζα 

θάζε γηα ην ζχζηεκα, κε ηελ πξνζαξκνγή –  εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζηηο κλεκνληαθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα βξεη δηέμνδν απφ ηελ 

θξίζε θαη λα κπεη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Γειαδή ηεο 

θεξδνθνξίαο.  
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 Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε 

απνδπλάκσζε θαη απνζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ 

ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο απφ ην θξάηνο, ψζηε ηα δεκφζηα έζνδα λα 

νδεγνχληαη κε βάζε ηηο ηεξαξρήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ηε ρεηξαγψγεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπγθεθξηκέλσλ νκίισλ, ζπγθεθξηκέλσλ 

θιάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, απνξξίκκαηα, αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκφο, αγξνηηθή παξαγσγή θαη ινηπά.  

 Μφλν πνπ απηέο νη αιιαγέο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψο δηεπξπλφκελσλ ιατθψλ αλαγθψλ, παξά 

πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλέρηζε αλαίξεζεο θαη αθαίξεζεο δηθαησκάησλ 

θαη θαηαθηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη αληηδξαζη ηθέο, αθνχ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, ηε 

κείσζε ησλ κηζζψλ, ηε δηάιπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηελ 

αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη άιια.  

 ηφρνο, ε δηακφξθσζε κίαο θξαηηθήο δηνίθεζεο ζε φια ηα 

επίπεδα, πην ζπγθεληξσηηθήο, πην επηηειηθήο, πην ζηελά δεκέλεο κε 

κεραληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πην επηζεηηθήο απέλαληη 

ζηηο ιατθέο αλάγθεο. Πην αληηδξαζηηθήο θαη απηαξρηθήο ζην εξγαηηθφ 

ιατθφ θίλεκα.  

 Καη κάιηζηα, απνηειεί θνξντδία απέλαληη ζην ιαφ εθ κέξνπο 

φζσλ ππφζρνληαη  πσο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο Γήκνπο, γηα 

λα εθαξκφζνπλ θηινιατθή πνιηηηθή. Υσξίο ζχγθξνπζε κε ην ίδην ην 

αζηηθφ θξάηνο, ηελ πνιηηηθή ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ, ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σελ ζηξαηεγηθή δειαδή ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

 Δμάιινπ ε πείξα δε ίρλεη φηη αλεμάξηεηα απφ πξνζέζεηο…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψλνπκε ιηγάθη.  

Γ. ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ:  Δμάιινπ, φπσο είπα, ε πείξα δείρλεη, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο πξνζέζεηο, φηη ε Σνπηθή Γηνίθεζε έρεη 

απφ ηε θχζε ηεο αληεξγαηηθή, αληηιατθή απνζηνιή. Απηφ βέβαηα δελ 
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ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη, ν ιαφο καο, πξέπεη λα κείλνπλ 

άπξαγνη, αιιά λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξνπο φξνπο γηα ηε δσή ηνπο 

θαη απηφ ζεκαίλεη κέησπα αγψλα απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο 

θπβεξλήζεσλ, θπβέξλεζεο, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ.  

 Απηή ε δηεθδίθεζε κε απηνχο ηνπο φξνπο είλαη πξνυπφζεζε, 

ψζηε λα κπαίλνπλ εκπφδηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηφζν ησλ 

θπβεξλήζεσλ, φζν θαη ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο. Αιιά θαη λα 

ππάξμνπλ θαη νξηζκέλεο επηκέξνπο θαηαθηήζεηο.  

 ήκεξα απηφ πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη νη δχν δξφκνη πνπ μεδηπιψλνληαη κπξνζηά 

ζηνλ θάζε έλα εξγαδφκελν, είλαη ν έλαο ν δνθηκαζκέλνο δξφκνο, 

απηφο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ππνζρέζεηο γηα θαιχηεξε δσή, ζηα πιαίζηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αιιαγή κφλν ηνπ δηαρεηξηζηή ζηε 

ρψξα καο θάζε θνξά, είλαη ν δξφκνο ηεο βαξβαξφηεηαο πνπ 

βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνχρνη, νη 

απηναπαζρνινχκελνη, νη αγξφηεο, ε λενιαία καο.  

 Ο άιινο δξφκνο είλαη απηφο ηεο πάιεο, ηνπ αλππνρψξεηνπ 

αγψλα, ηεο ζχγθξνπζεο θαη ξήμεο κε ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο,  

ηηο Δλψζεηο ηνπο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ηνπο 

ππεξεηνχλ. Έλαο δξφκνο αλάπηπμεο, πνπ ζα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ καο. Καη ζε απηφ ην δξφκν, ην 

ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑ θαηαζέηεη θαη ζα θαηαζέηεη φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Βνπιεπηή ηνπ ΚΚΔ, ηνλ θχξην 

Γηψξγν Λακπξνχιε.  

 Καη ζα παξαθαινχζα ηελ θχξηα Καηεξίλα Αδακνπνχινπ, 

Γξακκαηέα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ 

ΔΛΛΖΝΧΝ, κε ηνλ επηγξακκαηηθφ νπζηαζηηθφ ιφγν ηεο, λα θάλεη ηνλ 

ραηξεηηζκφ.  
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Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  Δίκαη ε κνλαδηθή γπλαίθα πνπ παίξλεη ην ιφγν 

κεηά ηελ θπξία Θειεξίηε, νπφηε… Έηζη θαη αιιηψο εκείο είκαζηε πην 

ζηξνγγπιέο θαη πην γξήγνξεο.  

 Υαηξεηίδνπκε ην ζπλέδξην, ραηξεηίδσ πξνζσπηθά θηφιαο, γηαηί 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εζάο, έρνπκε 

πνξεπηεί πνιιά ρξφληα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Υαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ βιέπσ ηελ Γήκαξρν Κάζνπ. ηαλ εγψ 

ήκνπλ Αλαπιεξσηήο Ννκάξρεο Αζελψλ θαη εθείλε ήηαλ Ννκάξρεο 

Πεηξαηά θαη ζίγνπξα φιε απηή ε ζεηεία καο φια απηά ηα ρξφληα , απφ 

ην 1994 θαη εληεχζελ… Μήπσο πξέπεη λα πάξνπκε ζχληαμε, Μαξία; 

ρη.  

Σελ αγαπάκε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηα απηφ βξηζθφκαζηε 

εδψ θαη γηα απηφ δίλνπκε φιν καο ην είλαη.  

Θα έιεγα φηη φρη κφλν σο Γξακκαηέαο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, φρη κφλν σο Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Αηηηθήο, αιιά 

έρνπζα θαη ηελ ηχρε λα κεηέρσ ηεο Δπηηξνπήο απηήο πνπ έρεη 

ζπζηαζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

Καιιηθξάηε, δπζηπρψο ζα θέξσ ζηελ αίζνπζα ηα ιφγηα ηνπ 

αείκλεζηνπ θαη εμαηξεηηθνχ Πξχηαλε Καηξηβάλνπ, φηαλ ην 1994 

γελληφηαλ ν ζεζκφο ηνπ Β΄ Βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ 

έιεγε: άδεην πνπθάκηζν. Άδεην πνπθάκηζν θαη ηψξα θαη έλαο 

Καιιηθξάηεο θαζαξά ερζξηθφο πξνο ηνλ Α΄ θαη Β΄ Βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ηξνκαθηηθέο αγθπιψζεηο, αιιά φρη κφλν απηφ.  

ηαλ εθαηνληάδεο,  κάιινλ ρηιηάδεο, λνκίδσ 21.000 είρε πεη ν 

ζπλεξγάηεο ηνπ θπξίνπ Πνπιάθε, ν θχξηνο Παπαδεκεηξίνπ, 

αξκνδηφηεηεο δηαθνξεηηθέο δεηάλε ζπίηη. Καη φηαλ ιέκε δεηάλε 

ζπίηη, είλαη φηη εθηφο απφ ηηο αιιεπάιιειεο αξκνδηφηεηεο πνπ ε κία 

θαιχπηεη ηελ άιιε –  ηα δνχκε θαη ηα δείηε θαη ηα μέξνπκε –  ην ζέκα 

είλαη πνηεο απφ απηέο πξαγκαηηθά πξέπεη λα απνθεληξσζνχλ, δελ 

είλαη κφλν ζέκα απηνδηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο, Γήκαξρέ κνπ, είλαη 

θαζαξά πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, εγψ ην ιέσ αθφκα πνιχ 

ρεηξφηεξα.  
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ηαλ ην 1994 γηλφηαλ ε Ννκαξρία ηεο Αζήλαο, γηα λα ζπκίδσ, 

μέξεηε πψο έγηλε; Δπεηδή δελ καο έβγαηλαλ ηα θνπθηά γηα λα βγεη ην 

ΠΑΟΚ, γηα λα βγεη ν ηφηε Ννκάξρεο, θνιιήζακε ην Αηγάιεσ, 

θνιιήζακε ην Πεξηζηέξη, θνιιήζακε ηε Γπηηθή Αηηηθή. Έιενο πηα, 

θηάλεη. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη απηή ε λννηξνπία. Απηφ δελ ιέγεηαη 

απηνδηνηθεηηθή θνπιηνχξα, απηφ ιέγεηαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ.  

Θα πξέπεη ινηπφλ λα αζρνινχκαζηε απνθιεηζηηθά κε ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ, κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

Λέσ απηφ πνπ ήηαλ πξαγκαηηθή αιήζεηα.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Τπεξλνκαξρία Αηηηθήο ήηαλ.  

Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  Τπεξλνκαξρία Αηηηθήο, κε ηε Ννκαξρία 

Αζελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γήκσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ κε δηαθφπηνπκε ηνλ νκηιεηή.  

 Μελ απαληάηε, θπξία Αδακνπνχινπ.  

Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  ρη, απαληψ γηαηί είκαη εηιηθξ ηλήο θαη μέξνπκε 

φινη εδψ κέζα πνηεο είλαη νη αιήζεηεο. Καη θαηξφο είλαη λα ηηο ιέκε, 

αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα έρνπκε αιιαγέο θαη αλ ζέινπκε λα 

έρνπκε αιιαγή ζηνλ Καιιηθξάηε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

απνθέληξσζε.  

Κάζε θνξά θέξλνπκε παξάδεηγκα ηελ Κάζν, πνπ  ε Γήκαξρνο 

θάλεη ηνλ θιεηήξα, ηνλ ππάιιειν, ηνλ Πξντζηάκελν, θάλεη ηα πάληα. 

Πξνεγνπκέλσο είπα: κήπσο ζέιεηο, Μαξία, λα έξζσ λα 

βνεζήζνπκε; Γειαδή έιενο. Πνχ ζα πάεη απηφ;  

Κιείλνληαο ινηπφλ, γηαηί εδψ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη  λα 

αθνπζηείηε εζείο. Δζείο πνπ ε ίζηε εθιεγκέλνη ζηνλ Α΄ Βαζκφ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζαο αθνξά θαη εδψ ζα θάλσ έλα κηθξφ 

ζρφιην θαη σο Γξακκαηέαο ηνπ Γηθηχνπ Αηξεηψλ Γπλαηθψλ, Μαξία, 

πνπ είκαζηε θαη καδί. Πείζηε ιίγν ηηο γπλαίθεο, έηζη λα ππάξρεη 

θακία ζε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Δίλαη ηφζεο πνιιέο εθιεγκέλεο. 

Ννκίδσ φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 15 γπλαίθεο Γήκαξρνη είλαη 

εθιεγκέλεο ζηνλ Α΄ Βαζκφ. Γελ βιέπσ θακία, Πξφεδξε. Γελ βιέπσ 

πνπζελά, νχηε ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, νχηε πνπζελά.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κπξία Αδακνπνχινπ, μέξεηε φηη νη εθινγέο γίλνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.  

Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  Ξέξσ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γειαδή ηη λα θάλνπκε εκείο; αο παξαθαιψ ηψξα, 

κε κπνχκε ζε απηή ηε…  

Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  ηηο Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο πλεδξίσλ 

φκσο, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη γπλαίθεο δηαθνξεηηθά, έηζη;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αλ ζέιεηε, θαζίζηε εζείο δίπια κνπ.  

Α. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ:  Λνηπφλ, θιείλνληαο απηφλ ηνλ ραηξεηηζκφ θαη 

θπζηθά πεξηκέλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ, γηαηί φπσο 

θαηαιαβαίλεηε θαη γηα εκάο, θαη ζηνλ Β΄ Βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ Δπηηξνπή, ε ίλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθά, πηζηεχσ φηη πξαγκαηηθά κε ζεηηθή δηάζεζε, απφ φιεο ηηο 

πιεπξέο, θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο θαη απφ ηε δηθή καο, 

ζα θαηαθέξνπκε επηηέινπο λα γίλεη πξάμε ν Γήκνο θαη ε 

Πεξηθέξεηα, πνπ φινη καο μέξνπκε πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  θαη 

φινη πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θαιέο εξγαζίεο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Αδακνπνχινπ. Πξάγκαηη 

ηήξεζε ην ρξφλν ηεο, νθείινπκε λα ην πνχκε.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Πνηακηνχ, ηνλ θχξ ην 

Υξεζηάθε Μηράιε, λα έξζεη ζην βήκα. Με ηνλ επηγξακκαηηθφ ηξφπν, 

θχξηε Υξεζηάθε, πνπ μέξεηε.  

Μ. ΥΡΖΣΑΚΖ:  Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη πξαγκαηηθά 

ζχληνκνο, γηαηί βιέπσ ηελ θφπσζε θαη επεηδή είκαη δάζθαινο 

ελζπλαίζζεζεο, πξέπεη θαλείο λα θαηαιαβαίλεη ην θι ίκα θαη λα 

ηξέρεη πην γξήγνξα.  

 Δπραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε, εθ κέξνπο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

πνιηηηθνχ θηλήκαηνο ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ, θαηαξρήλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΚΔΓΔ, ζηα κέιε ηνπ Γ.., λα επραξηζηήζσ ηνλ Γήκαξρν Βφινπ, ηνλ 

Τπνπξγφ γηα ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.  
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 Φίινη Γήκαξρνη, εθ κέξνπο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ, 

λα ζαο πσ φηη γηα εκάο, κε έλαλ θεληξηθφ ηίηιν πνπ ζα ζαο δψζσ, 

είλαη φηη νη Γήκνη θαη νη Γήκαξρνη είλαη πξσηαγσληζηέο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Δίλαη πξσηαγσληζηέο θαη ζηελ νξγάλσζε 

θαη  δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο. Καη λνκίδνπκε φηη απηή ε πξνζέγγηζε 

είλαη πξαγκαηηθά κνλφδξνκνο.  

 Να πνχκε φηη ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα ηα νπνία ζα ζαο ηα πσ πνιχ ζπλνπηηθά.  

 Οη Γήκνη θαη νη Γήκαξρνη  είλαη νη πξσηαγσληζηέο ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Οη Γήκνη 

είλαη ην αλάρσκα πνπ αληέρεη ζηαζεξά απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο 

κέρξη ζήκεξα, νη  Γήκαξρνη είλαη δίπια ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαζεκεξηλά, κε πξάμεηο θαη ζίγνπξα φρη κε ιφγηα θαη 

ππνζρέζεηο. Οη Γήκαξρνη είλαη κηα ηνπηθή εμνπζία, κε ηνλ ηφλν ζηε 

ιέμε εμνπζία, πνπ ζπλεπάγεηαη ζεβαζκφ θαη αμηνπηζηία. Οη 

Γήκαξρνη είλαη απηνί πνπ θξίλνληαη θαζεκεξηλά γηα ηηο πξάμεηο ηνπο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο.  

 πγθεθξηκέλα φκσο γηα ηνπο Γεκάξρνπο, εκείο πηζ ηεχνπκε φηη 

δελ έρνπλ ζέζε ζηνλ πξνζάιακν ηεο θεληξηθήο ή θάζε άιιεο 

επηρεηξεκαηηθήο ή επηθνηλσληαθήο εμνπζίαο. Δπεηδή θξίλνληαη απφ 

απηφ. Ζ ζέζε ησλ Γεκάξρσλ πηζηεχνπκε φηη είλαη ζην επίθεληξν ηεο 

άζθεζεο ηνπηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζέζε ησλ Γεκάξρσλ , εμ νθίηζην, 

είλαη ζηαζεξά ππέξ ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ηνπο κε θάζε ηξφπν 

θαη κέζν.  Ζ ζέζε ησλ Γεκάξρσλ είλαη λα ζηεξίδνπλ ηνλ πνιίηε, 

φπσο θαη λα πξνβιέπνπλ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ νη Γήκαξρνη πξέπεη λα αζθνχλ 

εμνπζία. Γηα απηφ θξίλνληαη, γηα απηφ  επαλεθιέγνληαη ή δελ 

εθιέγνληαη.  

ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ  ππνζηεξίδεη φηη:  

Δίλαη κνλφδξνκνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ε ελίζρπζε 

ησλ Γήκσλ. Λέκε φηη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο είλαη εθηθηή κφλν κε 

ηελ ελίζρπζε ησλ Γήκσλ, κε ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ άξζξνπ 
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102 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο 

Απηνλνκίαο, κε ηελ ελίζρπζε ησλ Γήκσλ ζε αλζξψπηλν εηδηθεπκέλν 

δπλακηθφ , κε λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ην νπνίν λα είλαη  

εθαξκφζηκν, γηαηί πνιιέο θνξέο δελ είλαη εθαξκφζηκν, θαη δηαθξηηφ 

ζηηο έλλνηέο ηνπ.  Γηαηί φινη λνκίδσ φηη δνχκε ηηο δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο πνπ κπνξεί λα θάλεη φιε ε ηεξαξρία.  

Με επνπηεία θαη  έιεγρν κε θαλφλεο φκσο θαη πιαίζην 

εθαξκνγήο θαη φρη κε ζθνπηκφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο.  Καη 

φζνη βαζαλίδνληαη απφ δηάθνξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, 

θαηαιαβαίλνπλ πνιχ θαιά ηη ελλννχκε.  

Με πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη φρη κε νκεξία, κε 

πεξηζζφηεξε ινγνδνζία θαη επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο ησλ 

Γεκάξρσλ πξνο ηνπο πνιίηεο, αιιά κε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε 

δηαρείξηζε απφ ην θξάηνο γηα ηνπο  κηθξνχο, νξεηλνχο, κεηνλεθηηθνχο 

θαη λεζησηηθνχο Γήκνπο, πνπ απηφ πνπ ληψζνπκε εκείο είλαη φηη 

παζρίδνπλ λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπο θαη ζπλήζσο δελ αθνχγεηαη.  

Σψξα, εκείο πηζηεχνπκε φηη ζηηο πιάηεο ησλ Γεκάξρσλ ηειηθά 

επαθίεηαη ε αλφξζσζε ηεο ρψξαο, γηαηί ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο 

αλφξζσζεο ηεο ρψξαο  είλαη ζηηο πιάηεο ησλ Γεκάξρσλ, είλαη απηνί 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ δσή ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο πφιεηο, 

γηα λα κελ είλαη  ε Διιάδα θαηαδηθαζκέλε δηαξθψο.  

Να πνχκε φηη ε Διιάδα δελ κπνξεί λα δεη κφλν ζηελ Αζήλα κε 

κνληέια δηνίθεζεο πνπ αξκφδνπλ κφλν εθεί. Οη Γήκνη είλαη απηνί 

πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηελ χπαηζξν κε ηελ θαηάιιειε ιήςε 

απνθάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε.  

Απηφ είλαη ην θχξην έξγν ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, κε ην Γήκαξρν, 

ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ηα  Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη ηηο Δπηηξνπέο.  

Απηφ είλαη ην έξγν ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ ζε ζπλέξγηα κε ηηο 

ππεξεζηαθέο δνκέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 

θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο.  

Ση ππνζηεξίδνπκε απφ ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ;  
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ηη νη Γήκνη πξέπεη λα εληζρπζνχλ γηα λα ππάξμεη αλάπηπμε , 

ψζηε θάζε Γήκνο λα έρεη ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ, θάζε Γήκνο λα έρεη πξφγξακκα γηα κηθξά θαη κεγάια έξγα 

αληίζηνηρα ζηελ πεξηνρή ηνπ, θάζε Γήκνο επίζεο –  θαη είλαη θάηη ην 

νπνίν ζέισ λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε –  πξέπεη λα έρεη ζθνπφ 

λα θξαηήζεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ, αιιά θαη λα 

επαλαπαηξίζεη απηνχο πνπ έθπγαλ αξγά ή γξήγνξα.  Γηαηί απηφ είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εμέιημε θαη ησλ Γήκσλ θαη ηεο ρψξαο 

καο ζην κέιινλ.  

Καη λα πνχκε φηη απηνί πνπ έθπγαλ, κπνξνχλ λα 

επαλαπαηξηζηνχλ θαη λα θέξνπλ καδί ηνπο, γηα λα αζρνιεζνχλ, 

θαηλνηνκίεο θαη λέεο εθαξκνγέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο, πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο.  

Δπίζεο, γηα λα κελ μερληφκαζηε, θάζε Γήκνο πξέπεη λα 

επηδηψθεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, γηα 

απηφ πξέπεη λα πξνσζνχκε θάζε κέξα ηελ ελεξγεηαθή απηνδπλακία 

ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θάζε είδνπο, φπσο θαη θάζε Γήκνο, έλα 

θαηλνχξγην αληηθείκελν ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φηη 

πξέπεη λα εθαξκφδεη πνιηηηθή γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο 

πεξηνρήο ηνπ, θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη νη άλζξσπνί καο, είλαη νη 

πνιίηεο πνπ είλαη ζε θάζε πφιε, κε ηελ επέθηαζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ, κε λέεο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ππνδνκέο, κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.  

Σέινο, ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ ππνζηεξίδεη φηη νη Γήκνη κπνξεί λα 

ππάξμνπλ κφλν κε ζεζκηθή απηνηέιεηα θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία . 

Οη Γήκαξρνη κε ηνπο Γήκνπο , γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ , έρνπλ αλάγθε 

γηα πξαγκαηηθή ζεζκηθή απηνηέιεηα θαη φρη ζθηθηφ ελαγθαιηζκφ.  

Κάηη ην νπνίν φζνη είλαη ζην ρψξν, ην έρνπλ δήζεη πνιιαπιψο.  

Οη Γήκαξρνη κε ηνπο Γήκνπο γηα λα νδεγήζνπλ ηελ πφιε ζε 

αλάπηπμε πάιη, πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία , κε 

ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε θαη φρη κε ινγηθή επαίηε.  Με ζεζκηθή 
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απηνηέιεηα κφλν θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, κπνξνχκε λα έρνπκε 

Γήκαξρνπο θαη Γεκνηηθέο Αξρέο κε αμηνπηζηία θαη επζχλε 

ινγνδνζίαο.  Με ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ινγνδνζία.  

Με θαηάιιειε, έγθαηξε θαη άκεζε επνπηεία ζηνπο Γήκνπο 

απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο , ζα έρνπκε θαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γήκσλ θαη φρη 

πξνζπάζεηα γηα ην αλέθηθην πνπ δνχκε φινη ζήκεξα.  Γηαηί ην 

δεηνχκελν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα. Μ ε 

ζηαζεξφηεηα ζην εθινγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο 

ησλ Γεκνηηθψλ  Αξρψλ , γηα ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ινγνδνζία 

θαη φρη κε εθπιήμεηο θαη αηθληδηαζκνχο.   

Με δεκνθξαηία θαη  δηάινγν κε θαλφλεο, γηαηί ρξεηαδφκαζηε 

ζηε δεκνθξαηία θαη ζηνλ δηάινγν θαλφλεο, γηα απνηέιεζκα φκσο 

θαη φρη γηα έλαλ αέλαν δηάινγν ρσξίο απνηέιεζκα.  Με πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ γηα Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , γηα Γήκνπο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ θαη  ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ.  Με πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, πνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

κπνξεί λα απνδψζεη ηα κέγηζηα κε ηε κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα , πνπ απνηειεί πιένλ ηελ θαιχηεξε πξφηαζε γηα 

ηελ αλεξγία.  Καη έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάδεηγκα, πνπ είλαη θαη 

αλάκεζά καο, είλαη  νη Γηψξγνο ν Κσηζφο, ην έρεη θάλεη απηφ ζηελ 

πξάμε. Με πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία , πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο νδεγνχλ ζε έλα πξαγκαηηθφ 

αεηθνξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.  

 Πηζηεχνπκε ζε φια ηα παξαπάλσ,  πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα 

ζσξαθηζηεί ε Απηνδηνίθεζε ζηνπο Γήκνπο κε αμηνπξέπεηα θαη κε 

ζεβαζκφ γηα ηνπο Γεκάξρνπο  θαη ηνπο  αηξεηνχο ηεο πφιεο, πνπ 

έρνπλ θαη δηαζέηνπλ αλνηρηνχο νξίδνληεο.  Απηνχο πνπ έρνπλ ζρέδην 

θαη πξφγξακκα αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηα θαη έρνπλ κέξηκλα γηα 

ηνπο αδχλακνπο πνιίηεο ηνπο.   
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Κιείλνληαο, λα ηνλίζσ φηη βαζηά καο πίζηε είλαη φηη ε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο πεξλάεη κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο επζχλεο ησλ 

Γεκάξρσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ ζπλνιηθά.  

Με απηά ηα ιφγηα θαη κεηαθέξνληαο μαλά ηνλ ραηξεηηζκ φ ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ, ηνπ θπξίνπ ηαχξνπ Θενδσξάθε, ζαο 

επραξηζηνχκε  πνιχ  γηα ηελ πξφζθιεζε θαη επρφκαζηε θαιή 

επηηπρία ζην πλέδξην ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Υξεζηάθε.  

 Κχξηε Γεληθέ, νξίζηε, θάληε ηελ αλαθνίλσζε.  

Η. ΜΟΤΡΑΣΟΓΛΟΤ:  πλάδειθνη, ζα παξαθαινχζα ηδηαίηεξα, επεηδή 

αξθεηνί εμ εκψλ δελ έρνπκε θάλεη δηαπίζηεπζε ηνπ πλεδξίνπ, ζα 

παξαθαινχζα φζνη απφ εζάο ην έρεηε παξαιείςεη, γηα ιφγνπο 

επλφεηνπο, λα δηαπηζηεπηείηε έμσ ζηε Γξακκαηεία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Χξαία. Να πσ επίζεο φηη κέζα ζην θάθειν ππάξρεη 

ην αίηεκα γηα ηνπο νκηιεηέο, ζα παξαθαιέζνπκε φκσο λα 

αλαγξάθεηαη, γηα ζήκεξα θαη αχξην, ζε πνηα ζεκαηηθή ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ.  

 Να δεηήζνπκε απφ ηνλ θχξην Καξξά ην Γηψξγν, ππεχζπλν 

Απηνδηνίθεζεο ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ, λα θιείζνπκε κε ηα θφ κκαηα. 

Διάηε ζην βήκα.  

 Να πσ φηη έρνπκε ηελ ηηκή λα είλαη θνληά καο θαη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο. 

Δπραξηζηνχκε πνιχ, θχξηε Πεξηθεξεηάξρα, γηαηί είρακε έιιεηςε 

ζήκεξα απφ ηνλ Β΄ Βαζκφ Απηνδηνίθεζεο θαη ε δηθή ζαο 

εθπξνζψπεζε πνπ ζα ζαο δψζνπκε ζε ιίγν λα πείηε θάπνηεο 

θνπβέληεο, γηα εκάο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

 Διάηε, θχξηε Καξξά.  

Γ. ΚΑΡΡΑ:  Ναη, θχξηε Πξφεδξε, επραξηζηψ.  

 Καηαξρήλ ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε ραξά πνπ καο 

δψζαηε λα παξεπξεζνχκε ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, σο ε λεφηεξε 

θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε ζήκεξα, κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο.  
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 Γεχηεξνλ, γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, ζα κνπ επηηξέςεηε 

λα ραηξεηίζσ ζην πξφζσπφ ζαο, θχξηε Πξφεδξε, φινπο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο πνπ παξίζηαληαη, Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη λα επρεζψ 

θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ, δεδνκέλεο ηεο 

θξηζηκφηεηαο θαη ηεο επνρήο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα 

αληηκεησπίζεηε.  

 Δθείλν πνπ ζέισ λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, είλαη λα κεηαθέξσ 

κηα ζχληνκε εκπεηξία ηελ νπνία έρσ σο ππεχζπλνο ηνπ ηνκέα 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, σο Βνπιεπηήο Β΄ Αζελψλ ηεο επξχηεξεο 

εθινγηθήο Πεξηθέξεηαο κε ηνπο δεθάδεο Γήκνπο. Καη ηελ 

αληζνκέξεηα, επηηξέςηε κνπ λα ζπκπιεξψζσ, πνπ έρνπλ νη Γήκνη 

ηεο Β΄ Πεξηθέξεηαο ησλ Αζελψλ κεηαμχ ηνπο.  

 Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ, είλαη ην εμήο. Έρνπκε γίλεη δ έθηεο 

ηεο αγσλίαο πνπ εθθξάδεηαη φρη κφλν απφ Απηνδηνηθεηηθνχο, φρη 

κφλν απφ πνιίηεο, γηα ηελ αλάγθε απεγθισβηζκνχ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηελ αλάγθε λα 

δνζνχλ εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή δεκνθξαηία ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Δκείο ζαλ πνιηηηθφ θφκκα έρνπκε ππνζηεξίμεη θαη ηελ απιή 

αλαινγηθή ζε θεληξηθφ επίπεδν, ηελ νπνία έρνπκε αλαιχζεη φηη ε 

ςήθνο πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ θάζε έλα ππνςήθην ή ζην θάζε 

θφκκα, πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. Γειαδή αλ έρν πκε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ςήθνη είλαη κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηε κνλάδα, 

αλ έρνπκε εληζρπκέλα εθινγηθά ζπζηήκαηα, ηφηε έρνπκε θαη κία 

θαιθίδεπζε ηεο δεκνθξαηίαο.  

 Τπνζηεξίδνπκε ινηπφλ φηη θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

έθηαζε ν ρξφλνο ή θηάλεη ν ρξφλνο ζηγά –  ζηγά λα κηιήζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ γηα αλαινγηθφηεξα εθινγηθά ζπζηήκαηα.  

 Δπηπιένλ, ην θξίζηκν γηα  ηελ εκβάζπλζε θαη ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, είλαη  θαη νη πφξνη. Μηιάκε γηα θεληξηθνχο απηνηειείο 

πφξνπο πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη νπνίνη ζπλερψο 

θαιθηδεχνληαη.  
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 Θα πξέπεη ινηπφλ λα δείηε ζην ζπλέδξηφ ζαο, πνπ είκαη 

ζίγνπξνο φηη ζα γίλεη απηφ, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ. Καη ζα 

δψζσ έλα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε. Ο ΔΝΦΗΑ, γίλεηαη κεγάιε 

ζπδήηεζε ζηελ Διιάδα, ζεσξείηαη άδηθνο θφξνο, επηβάιιεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ Διιήλσλ. Γελ έρεη θακία αληαπνδνηηθφηεηα θαη αλ 

δίδεηαη απηφ ην λνκνζεηεκέλν 20% ζηνπο Γήκνπο.  

 Δθείλν ινηπφλ πνπ πηζηεχνπκε εκείο είλαη φηη, ζην παξάδεηγκα 

ηνπ ΔΝΦΗΑ ή ζε άιινπο θφξνπο, λα απμεζεί ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπο, γηα πνην ιφ γν; Να 

απνθηήζνπλ απηνί νη θφξνη, εάλ δηαηεξεζνχλ –  είλαη ζέκα 

πνιηηηθήο, δελ ην απνθαζίδνπκε απηή ηε ζηηγκή –  εάλ δηαηεξεζνχλ, 

λα δνζνχλ κε ηελ έλλνηα ζηνπο Γήκνπο λα γίλνπλ αληαπνδνηηθνί. 

Γηφηη φζν κεγαιψλνπλ νη ΚΑΠ, ηφζν θαιχηεξεο, πνηνηηθφηεξεο θαη 

βαζχηεξεο ππεξεζίεο απνθηά ν δεκφηεο, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

δίλεη ν Γήκνο. πλεπψο είλαη κία πξφηαζή καο θαη απηφ ην ζεκείν.  

 Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα πσ θάηη πνπ κε απαζρφιεζε ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο βιέπνληαο ην ζρέδην λφκνπ ην νπνίν ήηαλ ζηε 

δηαβνχιεπζε. Δίλαη  ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ζα είλαη έλα νηνλεί 

δηθαζηήξην πνπ ζα απνηειέζεη κία δέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε 

απφιπηεο λνκηκφηεηαο θαη κε θίλδπλν απζαηξεζηψλ; Ή ζα πξέπεη κε 

ην λέν Καιιηθξάηε λα εληζρπζνχλ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ κέζα ζηνπο Γήκνπο, νχησο  ψζηε λα απνηειέζνπλ θαη ηελ 

αηηία κηαο κείδνλνο απηνηέιεηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απηνλνκίαο;  

 Δίδα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ηα 

ζεσξψ –  σο λνκηθφο, αλ κνπ επηηξέςεηε –  πνιχπινθα, δχζρξεζηα 

θαη δεκηνπξγνχλ έλα νηνλεί δηθαζηήξην ην νπνίν θνβάκαη φηη ζα 

πξνζζέζεη αθφκα ζην κέιινλ έλαλ θίλδπλν ζηελ απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.  

 Ννκίδνπκε ινηπφλ φηη κε απηέο ηηο ζθέςεηο , κε  ηηο νπνίεο θαη 

εκείο ζαλ ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα 

δεηήκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνζπαζνχκε λα 

ζπλεηζθέξνπκε ζηελ επίιπζή ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ, απφ πιεπξάο 
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ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ζα έξζεη ε ψξα πνπ ζα ζπδεηεζεί πιένλ ε 

κεηαβνιή ηνπ Καιιηθξάηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

δξαζηηθφηαηε, ζα πξέπεη λα είλαη επξχηαηε θαη δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχκε κφλν ζε ηξνπνινγίεο ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, αιιά ζα πξέπεη λα δεη θαη ε θεληξηθή εμνπζία ην δήηεκα 

ελφο λένπ απηνδηνηθεηηθνχ λφκνπ, νχησο ψζηε λα εληαρζνχλ θαη νη 

λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ 7εηή θξίζε πνπ 

δηαλχνπκε, γηα ηελ νπνία φζν δελ βιέπνπκε ηελ έμνδν, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ε επζχλε θαη ησλ Γήκσλ θαη ησλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη κεγάιε, δηφηη ε 

αλαθνχθηζε ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ απεπζχλεηαη πξνο απηνχο θαη 

επνκέλσο θαη απηνχο ηνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα δνχκε πψο ζα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε πξνο ηελ Σνπηθή.  

 Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψζηε ιηγάθη.  

Γ. ΚΑΡΡΑ:  Θα ηειεηψζσ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ, ζέισ λα ζπγραξψ φινπο ηνπο 

ζπλέδξνπο γηα ηελ νκφθσλε απφθαζε πνπ ιάβαηε πξνεγνπκέλσο 

γηα ηελ 5κελε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ δνκψλ νη νπνίεο 

θηλδπλεχνπλ λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, γηαηί έρνπλ απφιπηε 

αλαγθαηφηεηα θαη απφιπηε ρξεζηκφηεηα  ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο.  

 αο κεηαθέξσ ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ Βαζίιε Λεβέληε θαη ζαο 

εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη αλακέλνπκε 

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμεηε.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ θαη εγψ.  

 Καη θιείλνπκε κε ηνλ θχξην Γειεκήηξν, εθπξφζσπν ηνπ ΛΑΔ, 

γηα έλαλ κηθξφ ραηξεη ηζκφ, ζα ζαο παξαθαιέζσ.  

 Ακέζσο κεηά ζα παξαθαιέζσ απφ ηνλ Β΄ Βαζκφ λα πεξάζνπλ 

θαηφπηλ νη ζχλεδξνη γηα λα αθνχζνπκε ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην 

Μπαιάθα, ζα ππάξμεη ίζσο έλα πνιχ κηθξφ… Θα αθνχζνπκε ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα θαη κεηά ζα δνχκε.  
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 Διάηε, θχξηε Γειεκήηξν.  

Κ. ΓΔΛΖΜΖΣΡΟ:  Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, ραίξεηε.  

αο θαισζνξίδσ θαη εγψ ζηελ πφιε κνπ, ηνλ σξαίν Βφιν θαη 

πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ κε σξαία ιφγηα θαη 

ζρφιηα ηνλ ραηξεηηζκφ κνπ, απεπζχλνληάο ζαο εθ κέξνπο ηεο 

ΛΑΨΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ραηξεηηζκφ. Γπζηπρψο ε ηδηφηππε θαηνρή, 

εμαηηίαο ηνπ κλεκνλίνπ, πνπ βηψλεη ν ειιεληθφο ιαφο, δελ κνπ ην 

επηηξέπεη.  

Απφ ην 2010 ν ιαφο θαη ε παηξίδα καο είλαη ηα ζχκαηα ηεο 

ρεηξφηεξεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο θξίζεο απφ ηε 

κεηαπνιίηεπζε. ξγαλν ηεο  θαηαζηξνθήο απηήο, ηα κλεκφληα θαη 

ζχηεο φιεο νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ. Τπελζπκίδσ: θπβέξλεζε ΓΑΠ, βιέπε ΠΑΟΚ. 

Κπβέξλεζε Παπαδήκνπ, ζπγθπβέξλεζε Ν.Γ. –  ΠΑΟΚ. Κπβέξλεζε 

ακαξά, ζπγθπβέξλεζε Ν.Γ. –  ΠΑΟΚ –  ΓΖΜΑΡ. Κπβέξλεζε 

Σζίπξα, ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ. Μεηά ηελ θνινηνχκπα 

βεβαίσο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.  

ιεο θαη φινη γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ εκέλα φηη ε 

Απηνδηνίθεζε είλαη ε  πην θνληηλή ζην ιαφ εμνπζία, νπφηε κπνξεί λα 

ηελ ειέγρεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μηζφ ιεπηφ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ πφξηα, 

παξαθαιψ πνιχ, ή πεξάζηε κέζα ή έμσ. Καη λα θιείζεη ιίγν ε 

πφξηα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, ειάηε.  

Κ. ΓΔΛΖΜΖΣΡΟ:  Γηα απηφ ινηπφλ, ζρεδφλ ακέζσο κπήθε ζην 

ζηφραζηξν ησλ κλεκνλίσλ, κε απνηέιεζκα λα δερζεί πνιιαπι ά θαη 

βαξηά πιήγκαηα ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη πιηθήο θαη έκςπρεο ππφζηαζεο.  

 Σψξα πνπ ζαο απνθάιπςα ην δεχηεξν κεγάιν ζχκα ηεο 7εηίαο 

–  ζπλεηξκνχο κπνξείηε λα θάλεηε εχινγα –  ζα ζαο δείμσ θαη ην 

φπιν ηνπ εγθιήκαηνο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ Καιιηθξάηε. 

Γηαηί; Μείσζε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο ησλ Γήκσλ θαηά 65%. 
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Δπηπξφζζεηα, παξαθξαηήζεθε κεγάιν κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα.  

 Γηαηί; Ζ κεηάβαζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο 

πφξνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο, ιφγσ 

ησλ λέσλ θαλφλσλ θαη δνκψλ, έθιεςε θπξηνιεθηηθά απφ ηελ 

Απηνδηνίθεζε πάλσ απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Γηαηί; Μεηψζεθαλ 

ηα ίδηα έζνδα εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο ζηνρνπνίεζεο ησλ ιατθ ψλ 

ζηξσκάησλ, απμάλνληαο ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο αληίζηνηρα 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Δλψ νη παξαδνκέλεο ζηα κλεκφληα 

θπβεξλήζεηο, ζθχξηδαλ αδηάθνξα.  

 Γηαηί; Σν ΠΓΔ απφ ην 2009 έδηλε 1,1 δηο. Απηφ έγηλε 180 

εθαηνκκχξηα ην 2014 θαη θέηνο θαηέιεμε 141 εθαηνκκχξηα , εθ ησλ 

νπνίσλ δελ έρνπλ δνζεί φια.  

 Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζαλ κφλν εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο, λα 

είλαη ηα ΔΠΑ. Γπζηπρψο απηά είλαη ζρεδηαζκέλα λα παξαβιέπνπλ 

ηελ αλάγθε ηνπηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δνκψλ. 

ρη απφ ιάζνο, δελ θάλνπλ ηέηνηα ιάζε απηνί, αιιά γηαηί ν ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  επηρεηξεκαηηθψλ 

δνκψλ θαη δξάζεσλ θαη επελδχζεσλ. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε επιπγηζία 

ηεο εξγαζίαο, ηα ΓΗΣ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ελ γέλεη  ε παξάδνζε ηνπ δεκνηηθνχ 

πινχηνπ ζε πκέηεξνπο,  θπξηνιεθηηθά.  

 Παξάπιεπξν απνηέιεζκα ησλ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

είλαη ε γηγάλησζε ησλ ηνπηθψλ αληζνηήησλ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 

γξήγνξε –  γξήγνξε ρξενθνπία ησλ αδχλαησλ ΟΣΑ, είηε νηθνλνκηθά 

είηε πιεζπζκηαθά, εμαθαλίδνληαο φιεο ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο, 

αθφκε θαη απφ ΟΣΑ πνπ έρνπλ απηή ηελ πνιηηηθή βνχιεζε.  

 Άιιν γηαηί. Σν Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο, φπσο 

εχζρεκα νλνκάδεηαη, αζθεί αζθπθηηθφ έιεγρν θαη θαηαλαγθαζκφ 

ζηελ Απηνδηνίθεζε, αθπξψλνληαο έηζη ηελ απηνηέιεηά ηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα αθπξψλεη θαη ην χληαγκα ηεο ρψξαο καο.  
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 Δπίζεο, εθαξκφδεη έλα πνιχπινθν ζπγθεληξσηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, πνπ αλαηξεί  θάζε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία 

ζηελ Απηνδηνίθεζε, ελψ γίλεηαη αζθπθηηθφηεξν φζν πιεζαίλνπλ ηα 

κλεκφληα.  Ζ λενκλεκνληαθή ινηπφλ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ, 

ην κεηαηξέπεη ζε κφληκν θαη αλεμάξηεην κεραληζκφ; Θα ην δνχκε 

θαη απηφ.  

 Σα παξαπάλσ είλαη αξθεηά λα πεηζηνχλ θαη νη πην δχζπηζηνη 

γηα ην ξφιν ηνπ Καιιηθξάηε. Γηθαηψλνπλ ινηπφλ φζνπο επηκέλνπλ 

φηη ν Καιιηθξάηεο είλαη ην κλεκφλην ζηελ Απηνδηνίθεζε, 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ηελ ππνλνκεχζεη, λα ηελ εθζέζεη ζηα κάηηα ησλ 

ιατθψλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ, λα ζξπκκαηίζεη ηηο δνκέο ηεο θαη λα 

ηελ εμαλαγθάζεη εληέιεη ζε παξάδνζε αλεθηίκεησλ θνηλσληθψλ 

αγαζψλ, φπσο ε ελέξγεηα, ν αηγηαιφο, ε ππνδνκέο, ην λεξφ θαη ηα 

ινηπά.  

 Ξέξεηε εζείο θαιχηεξα απφ εκέλα, απφ πξψην ρέξη δειαδή, 

ηνλ πφιεκν πνπ καίλεηαη γηα ηνλ έιεγρν φισλ απηψλ, αιιά κε 

πξψην θαη θαιχηεξν ηα απνξξίκκαηα.  

 πκπέξαζκα. Σα πξάγκαηα δελ είλαη θαζφινπ θαιά, αγαπεηέ ο 

θπξίεο θαη θχξηνη. Καη ζα ρεηξνηεξέςνπλ φζν θπξηαξρνχλ ζηελ 

Απηνδηνίθεζε δπλάκεηο πξνζεισκέλεο ζε λενθηιειεχζεξεο 

αληηιήςεηο, πξνζθνιιεκέλεο ζηα θφκκαηα ηνπ κλεκνληαθνχ ηφμνπ, 

απφ ηε Υξπζή Απγή έσο ηνλ ΤΡΗΕΑ, νη νπνίεο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε έλα πξάγκα βιέπνπλ. Έλα παξζέλν έδαθνο 

θεξδνζθνπίαο, ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη θάζε κνξθήο κπίδλαο, ή αθφκε 

–  αθφκε θαη αμηνπνίεζήο ηεο γηα θνξνκπερηηθέο πνιηηηθέο, κε 

ζηφρν ηελ είζπξαμε αληηιατθψλ θαη αληηζπληαγκαηηθψλ θφξσλ φπσο 

ν ΔΝΦΗΑ, κε ηελ φκνξθε πξφηαζε ηεο θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο.  

 Γπζηπρψο ζην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, θαζψο δελ ακθηζβεηεί νχηε ζην 

ειάρηζην ηνλ Καιιηθξάηε, ελδπλακψλνληαο έηζη ηελ κλεκνληαθή 

αζθπμία ηεο Απηνδηνίθεζεο.  
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 Πξφηαζε: ππάξρεη ε αλάγθε λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο δεκφηεο. ρη κφλν γηα ην ζεζκφ, 

αιιά θαη ηνπο δεκφηεο. Πξνυπφζεζε είλαη ε νηθνδφκεζε ελφο 

θνηλσληθνχ κεηψπνπ αληίζηαζεο, αιιειεγγχεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ, απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε απηήλ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 Ο ξηδηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζα είλαη 

κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο φμπλζεο ηεο 

πνιηηηθήο έθθξαζεο θαη δξάζεο.  

 ην λέν λφκν –  πιαίζην γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνληαη:  

 Πξψηνλ. Ζ ρσξνηαμηθή απνθιηκάθσζε ησλ ΟΣΑ, πνπ ζα 

θαιχςεη ην ηεξάζηην έιιεηκκα πξσηνγελνχο δεκνθξαηίαο, ψζηε λα 

γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί φρη πξνο φθεινο ησλ εξγνιάβσλ , αιιά 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο.  

 Γεχηεξνλ. Ζ απνθέληξσζε θαη ν ζαθήο επηκεξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε θάζε επίπεδν δηνίθεζεο.  

 Σξίηνλ. Ζ επαξθήο θαη επαθξηβήο θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

 Σέηαξηνλ, ν βαζχο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο.  

 Με απηέο ηηο ζθέςεηο –  πξνηάζεηο, ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία 

ζηηο εξγαζίεο ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηηο απφςεηο ηηο νπνίεο 

αθνχζακε απφ ηνλ θχξην Γειεκήηξν ηνλ Κψζηα.  

 Καη ζα παξαθαιέζσ φινπο ηνπο ζπλέδξνπο ζηγά –  ζηγά λα 

έξρνληαη φινη κέζα ζηελ αίζνπζα, γηαηί ζα κηιήζεη ν θχξηνο 

Μπαιάθαο.  

 Πξηλ φκσο, ζα ζέιακε, θχξηε Σδηηδηθψζηα, κία επρή θαη έλαλ 

ραηξεηηζκφ απφ ηνλ Β΄ Βαζκφ Απηνδηνίθεζεο, γηαηί ζήκεξα δελ 

είρακε ηελ ηηκή λα έρνπκε απφ ηε Θεζζαιία ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή 

ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, πηζηεχσ φκσο ε δηθή ζαο ζπλδξνκή γηα ηε 
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ζεκεξηλή κέξα, είλαη απαξαίηεηε θαη δείρλεηε πψο ν Α΄ θαη ν Β΄ 

Βαζκφο πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα πξνρσξήζνπλ ελσκέλνη.  

 Ο ιφγνο ζε εζάο.  

Α. ΣΕΗΣΕΗΚΩΣΑ:  Να μεθαζαξίζσ βέβαηα, Πξφεδξε θαη θίιε, 

Γήκαξρε Ακαξνπζίνπ, Γηψξγν Παηνχιε, φηη δελ εθπξνζσπψ εδψ 

ηελ ΔΝΠΔ. Δίκαη εδψ σο θίινο ηνπ ζεζκνχ ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

ζχκκαρνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεηε ζηνπο Γήκνπο θαζεκεξηλά 

θαη ζπλνδνηπφξνο ζηνλ κεγάιν αγψλα πνπ θάλνπκε φινη καδί γηα λα 

θαηαζηήζνπκε ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αθφκε 

πην ηζρπξή ζηε ρψξα καο.  

 Καη πξαγκαηηθά είκαη ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ βξίζθνκαη εδψ 

θαη ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, Πξφεδξε, γηα ηελ ηηκεηηθή 

ζαο πξφζθιεζε λα βξίζθνκαη ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πλεδξίνπ ζαο. Έλα πλέδξην ην νπνίν έξρεηαη ζε κηα πνιχ θξίζηκε 

ζηηγκή γηα ηε ρψξα καο θαη κε έλα ζέκα, ην δηάινγν γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε, πνπ έρεη ηδηαίηεξν ζεζκηθφ, πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί χκβνπινη, πέξαζαλ 

ήδε έμη ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Καιιηθξάηε θαη πιένλ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε νξηζκέλα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 Πξψηνλ. ε απηή ηελ πνιχ δχζθνιε πεξίνδν, φπνπ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν άιιαμαλ έμη Πξσζππνπξγνί θαη έμη θπβεξλήζεηο, 

ζε κφιηο έμη ρξφληα, ε Απηνδηνίθεζε ππήξμε ν παξάγνληαο 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηε ρψξα, κε νκαιφηεηα θαη δηνηθεηηθή ζπλέρεηα, 

θαζψο απνδείμακε, ηφζν κε ηελ πξνζήισζή καο ζηηο αξρέο θαη ηηο 

αμίεο, φζν θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά καο γηα 

φινπο εθείλνπο πνπ είραλ άκεζα ηελ αλάγθε καο.  

 Γεχηεξνλ. ζν απζηεξνί θαη αλ είκαζηε κε ηνπο εαπηνχο καο, 

απνδείρηεθε ζηελ πξάμε φηη πεξάζακε κε πνιχ θαιφ βαζκφ ηηο 

εμεηάζεηο, γηαηί δψζακε ηε κάρε γηα ηελ παηξίδα απφ ηελ πξψηε 

γξακκή. Γηαηί ζπλεηζθέξακε θαζνξηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηνπ 
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θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη απνηξέςακε ηελ θαηάξξεπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, πάληα κε αλαπηπμηαθφ πξφζεκν.  

 Σξίηνλ. εθψζακε θαη ζπλερίδνπκε λα ζεθψλνπκε νπζηαζηηθά 

κφλνη καο θαη ρσξίο αξκνδηφηεηεο, φιν ην ηεξάζηην βάξνο ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα 

απνηξέςακε ηα ρεηξφηεξα, αιιά θαη θαηαζηάζεηο πιήξνπο 

εθηξνρηαζκνχ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απνπζία παξνπζίαο θαη 

ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Πνιηηεία.  

 Σέηαξηνλ. Αληέμακε θάησ απφ ηελ ηζρπξή πίεζε πνπ 

πξνθάιεζαλ νη επαλαιακβαλφκελεο αηκαηεξέο πεξηθνπέο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ καο, δίλνληαο ερεξή απάληεζε ζε φζνπο θαηά 

θαηξνχο καο έθαλαλ καζήκαηα δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

 Με άιια ιφγηα απνδείμακε φηη απνηειεζκαηηθφο είλαη εθείλνο 

πνπ έρεη γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη βηψλεη ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Πνπ θαηαλνεί θαη θέξλεη απηά 

απνηειέζκαηα γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ θάζε ειιεληθή 

νηθνγέλεηα.  

 κσο πέξα απφ ην παξειζφλ, θπξίεο θαη  θχξηνη ζπλάδειθνη, 

ήξζε ε ψξα λα κηιήζνπκε θπξίσο γηα ην κέιινλ. ιε απηή ε 

εκπεηξία πνπ απνθηήζακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζηε λέα κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε.  

 ε απηή ηελ ηνκή πνπ είλαη αλάγθε λα γίλεη άκεζα, πξέπεη λα 

απνηππσζεί ε κεηάβαζε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηνίθεζε, 

ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε.  

 Άιισζηε απηφ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ Δπξψπε θαη ην βιέπνπκε 

ζηελ πξάμε φινη φζνη έρνπκε ηελ ηηκή λα κεηέρνπκε ζε επξσπατθά 

ξγαλα θαη ζεζκνχο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, κηιψ γηα έλα κνληέιν ζχγρξνλν θαη 

απνδνηηθφ, φπνπ νη πνιηηηθέο ζα δηακνξθψλνληαη θαη ζα 

πινπνηνχληαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, φπνπ ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εμεηδίθεπζε ζα γίλεηαη καδί κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

 Ζ κεηάβαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε ζα 

θέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα πην γξήγνξα, φρη κφλν 

γηα ηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζπλνιηθά γηα ηε ρψξα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Πνιηηεία ζα αλνίμεη ην πεδίν κπξνζηά καο, 

κε ηελ πιήξε θαηνρχξσζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ηεο 

ζεζκηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. Με ηελ 

απαγθίζηξσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο. Σελ 

επαλαθνξά ησλ επελδπηηθψλ ΚΑΠ. Σε θνξνινγηθή απνθέληξσζε, 

επηηέινπο. Σελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο κεηξνπνιηηηθήο 

δηνίθεζεο. Σνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ απηέο νη επηθαιχςεηο πνπ δνχκε θαζεκεξηλά ζηε δηνίθεζή 

καο.  

 πσο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ειέγρσλ, πνπ πξέπεη 

λα ζηέθνληαη απνθιεηζηηθά ζηε λνκηκφηεηα θαη φρη θάζε θνξ ά ζηε 

ζθνπηκφηεηα.  

 Καη ζηνλ εθινγηθφ φκσο λφκν, πνπ αλνίγεη ε θπβέξλεζε 

αηθληδηάδνληάο καο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θαλέλαο δηάινγνο.  

 Κχξηνη ηεο θπβέξλεζεο, κε κεγάιν ελδηαθέξνλ πεξηκέλνπκε 

λα αθνχζνπκε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζαο, φκσο λα μέξεηε φηη θαλέλαο 

εθινγηθφο λφκνο δελ κπνξεί λα ζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ 

πξνθχςεη κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηε ζπλελλφεζε κε ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο, θαη απηφ ζαο δεηνχκε λα θάλεηε ην 

επφκελν δηάζηεκα.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, δελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ θαη λα ζηεξήζ σ 

ρξφλν απφ ηηο δηαδηθαζίεο. Θέισ κφλν λα ηνλίζσ ηελ πεπνίζεζή 

κνπ φηη ε Πεξηθεξεηαθή θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη δχν ζεζκνί 

πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ, λα δηεθδηθνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

ελσκέλνη. Ζ ζπλεξγαζία καο είλαη ην θιεηδί ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπκε.  
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ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κάιηζηα, ην βιέπνπκε απηφ ζηελ 

πξάμε, κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θέξακε. Γλσξίδεηε θαιά φηη 

είκαζηε ε πξψηε Πεξηθέξεηα ζηελ Διιάδα ζε απνξξφθεζε 

θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

θαη είκαζηε ήδε ε πξψηε Πεξηθέξεηα ζηελ Διιάδα ζε απνξξφθεζε 

θνλδπιίσλ ζην λέν ΔΠΑ, θαη κάιηζηα κηα απφ ηηο πέληε 

Πεξηθέξεηεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε πνπ έρνπκε ήδε 

απνξξνθήζεη ρξήκαηα απφ ην λέν ΔΠΑ.  

ια απηά, αιιά θαη πνιιά πεξηζζφηεξα πνπ θάλνπκε ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, φπσο ην πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ επάισησλ 

ζπκπνιηηψλ καο θαη πνιιά άιια, ην πεηχρακε κε ηε ζηελή θαη 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο 38 Γήκνπο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Καη ζέισ απφ απηφ ην βήκα γηα αθφκε κηα θνξά λα 

επραξηζηήζσ θαη ηνπο 38 Γεκάξρνπο γηα ηε ζηελή απηή ζπλεξγαζία 

πνπ έρνπκε.   

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ  λα εκβαζχλνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζηε ζπλεξγαζία καο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν θαη ην πξφηεηλα πξφζθαηα ζηελ θνηλή 

ζπλεδξίαζε πνπ είρακε ΔΝΠΔ θαη ΚΔΓΔ, λα δεκηνπξγήζνπκε κία 

εμακειή Δπηηξνπή, ηξηψλ κειψλ απφ ηελ ΔΝΠΔ, ηξηψλ απφ ηελ 

ΚΔΓΔ, πνπ ζα ζπλεδξηάδνπλ ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θνηλά, θαη κηα θνξά ηνλ κήλα, 

θχξηε Πξφεδξε, ή ην δίκελν ην πνιχ, λα γίλεηαη κηα ζπλεδξ ίαζε θαη 

ησλ δχν Οξγάλσλ, ηεο ΔΝΠΔ θαη ηεο ΚΔΓΔ, φπνπ ζα ζπδεηάκε φια 

ηα δεηήκαηα θαη ζα δηακνξθψλνπκε ηελ θνηλή πνξεία πνπ έρνπκε 

κπξνζηά καο. Καη ηφηε λα είζηε βέβαηνη, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, φπνηα θαη αλ είλαη ε θπβέξλεζε, φπνηνο θαη αλ είλαη ν 

Τπνπξγφο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ζα καο παίξλεη πνιχ πην 

ζνβαξά εάλ μέξεη  φηη ν Α’ θαη ν Β’ Βαζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο 

ζπλελλννχληαη θαη ζπλελλννχληαη θαιά.  

Θα κνπ επηηξέςεηε δε λα πσ φηη ε ζπγθπξία είλαη εμαηξεηηθή, 

γηαηί έρνπκε ζην ηηκφλη ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, 
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αιιά θαη ησλ ζπιινγηθψλ καο Οξγάλσλ, ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο ΔΝΠΔ, 

ραξηζκαηηθνχο θαη ηθαλνχο αλζξψπνπο.  

Δίκαη βέβαηνο ινηπφλ φηη κε απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κε ηελ 

έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ ζαο, ηνπ έθηαθηνπ απηνχ πλεδξίνπ, ζα 

βάιεηε αθξηβψο φια απηά ηα δεηήκαηα θαη ζα θαηαιήμεηε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχκε λα ηα ζπδεηήζνπκε ζε κηα 

ζπλεδξίαζε καδί ζχληνκα, θαη βέβαηα, θχξηε Πξφεδξε, αθνχ ζαο 

επραξηζηήζσ γηα ηελ ηηκεηηθή ζαο πξφζθιεζε θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

κνπ δψζαηε, λα ζαο πσ φηη ζαο πεξηκέλσ κε ηδηαίηεξε ραξά ηνλ 

επφκελν κήλα ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην ηαθηηθφ ζαο πλέδξην.  

Καιή ζπλέρεηα ζηηο εξγαζίεο ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θπξίσο γηαηί είπε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ 

δηάζεζε ηνπ Α΄ Βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο είλαη λα ππάξρεη απφιπηε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Β΄ Βαζκφ. Καη επεηδή εζείο ην έρεηε απνδείμεη, 

γηαηί μέξεηε, είλαη κηθξφ ην ρσξηφ θαη ην μέξνπκε κέζα απφ ηνπο 

Γεκάξρνπο, δελ θάλεηε bullying ζε Γεκάξρνπο. Με έλαλ ηζφηηκν 

νπζηαζηηθφ ηξφπν, πξνζθέξεηε ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κέζα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα.  

 Γπζηπρψο φκσο –  θαη επηηξέςηε κνπ λα ην πσ θαη παξνπζία 

ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, έρνπλ ππνζηεί πνιινί 

Γήκνη bullying απφ Πεξηθεξεηάξρεο θαη θπξίσο Πεξηθεξεηάξρεο 

γεσγξαθηθνχ ηνκέα. Καη απηφ ην θαηαγγέιισ επίζεκα ζηε ζεκεξηλή 

καο ζπλδηάζθεςε.  

Καη είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη καδί λα αληηκεησπίζνπκε, 

γηαηί θαλείο απφ ηνλ Βαζκφ καο δελ είλαη ν θαιφο γακπξφο ηνπ 

ηφπνπ. Δίλαη ζπλνδνηπφξνη, γηα λα θηηάμνπκε κηα Διιάδα πνπ 

αμίδεη. Καη απηφ ζα γίλεη κε ην κέησπν Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη βάδσ 

εγψ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ 

θαη ΠΟΠ –  ΟΣΑ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, καδί, έλα θνηλφ κέησπν, γηα λα 

δψζνπκε κηα άιιε ειπίδα ζηε ρψξα καο.  
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Με απηέο ηηο θνπβέληεο, ζα ήζεια θαη εγψ λα ζαο 

επραξηζηήζσ θαη ηνλ άιιν κήλα ζα είκαζηε ζηελ φκνξθε Μαθεδνλία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα θάλνπκε ην θεληξηθφ καο 

ζπλέδξην.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, ε δσή είλαη κηθξή θαη νη  κήλεο πεξλάλε 

γξήγνξα.  

 Λέσ ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη ήξζε ε ψξα λα 

αθνχζνπκε θαη ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

θχξην Γηάλλε Μπαιάθα, εθπξνζσπψληαο ηελ εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Τθππνπξγνχ,  εγψ εχρνκαη θαη ζχληνκα θαη Αλαπιεξσηνχ ή θαη φηη 

άιιν πξνθχςεη . Γελ μέξσ αλ ζαο θάλσ θαθφ κε ηηο επρέο κνπ . 

 Θεσξψ φκσο φηη κέζα απφ απηά πνπ ζα αθνχζνπκε θαη 

θαηφπηλ, αγαπεηνί ζχλεδξνη, θαη ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο, 

γηαηί βιέπνπκε εδψ ην Πξνεδξείν απφ ην πξσί, παξά φηη έρνπλ 

πεξάζεη ήδε πάλσ απφ 2 ψξεο, φινη  βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο 

θαη απηφ απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ, ην 

ελδηαθέξνλ απηφ πνπ ζέινπκε λα αθνχζνπκε θαη θπξίσο λα 

ζπλδηακνξθψζνπκε, κέρξη αχξην ην απφγεπκα, πνπ ζα εί λαη θαη ε 

ιήμε.  

 Κχξηε Μπαιάθα, ην βήκα ζε εζάο.  

Η. ΜΠΑΛΑΦΑ:  Αγαπεηνί θίινη θαη αγαπεηέο θίιεο, χλεδξνη, 

αηξεηνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, θπξίεο θαη θχξηνη, καδί κε 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ θχξην Πνπιάθε, σο εθπξφζσπνη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ, 

πνιχ ζεκαληηθνχ, εθηάθηνπ πλεδξίνπ, κε ζέκα αθξηβψο ηε 

ζπκβνιή ή ηε δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ αλ ζέιεηε, ησλ ζέζεψλ ζαο, 

ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ, ζην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα απηφ ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο, ησλ αιιαγψλ, ησλ βειηηψζεσλ, ησλ 

αλαηξνπψλ, ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

67 

 Αθνχ ζαο κεηαθέξσ θαη ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ Τπνπξγνχ καο, 

ηνπ θπξίνπ Κνπξνπκπιή, θαη κε δεδνκέλν φηη ν θχξηνο Πνπιάθεο 

φληαο θαη επηθεθαιήο ηεο Δπηηξνπήο, ζα αλαθεξζψ ζηε ζπλέρεηα, 

γηα ηελ επαλαζεζκνπνίεζε, ζα κηιήζεη κεηά απφ εκέλα ή ζρεδφλ 

κεηά απφ εκέλα, δελ ζα ήζεια λα επαλαιάβσ ηα ίδηα πξάγκαηα, 

επηηξέςηε ινηπφλ ζε εκέλα λα θάλσ έλαλ ζχληνκν ραηξεηηζκφ. Ζ 

επηζήκαλζε είλαη ζηνλ ραηξεηηζκφ, δελ ζα θάλσ θαη εγψ κηα νκηιία. 

Καη ζα αλαθεξζψ πνιχ ζχληνκα ζε θάπνηεο πιεπξέο, πιεπξέο 

κφλν, ειάρηζηεο, ηεο εζληθήο κεηαξξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πιεπξψλ πνπ ζε έλα βαζκφ 

έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε δηεζλείο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβ εη ε 

ρψξα καο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

 ζνλ αθνξά ηψξα ζπγθεθξηκέλα, γηα λα εζηηάζσ ζην 

αληηθείκελν ηνπ πλεδξίνπ ζαο, γλσξίδεηε φηη απηή ηε ζηηγκή 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο δέζκεπζεο 

ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπλνιηθν χ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ησλ δχν 

Βαζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

θεληξηθή θαη ηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε.  

 Καη γλσξίδεηε θπζηθά φηη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ 

δνζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο, ιέρζεθε πνιιέο θνξέο ζήκεξα, λα ην πσ θαη εγψ άιιε κηα 

θνξά, ελφο δεκνθξαηηθά δηαξζξσκέλνπ πνιηηηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ηξία επίπεδα, απηφ ησλ Γήκσλ, απηφ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη απηφ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, κε απνθέληξσζε, ζαλ 

ζηξαηεγηθή, ζαλ θαηεχζπλζε ζαθή, ησλ αξκνδηνηήησλ ζην 

θαηψηαην επίπεδν θαη θνληά φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο 

πνιίηεο.  

 Μηα πιεπξά πνπ δελ ηνλίζηεθε ζηηο ηνπνζεηήζεηο, είλαη φηη ε  

εζληθή κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη άκεζα, φπσο 
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πξνείπα, θαη κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηεο 

ζπλνιηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 Γελ είλαη κφλν δειαδή νη πξνγξακκαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο, είλαη θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο 

δεζκεχζεηο.  

 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4336/2015, έλα απφ ηα βαζηθά 

δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζε απηφλ ηνλ λφκν θαη αθνξά ην δηθφ καο 

ρψξν, είλαη απηφ πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα θέξνπλ ζε πέξαο νη 

ειιεληθέο Αξρέο, πνην πξάγκα; Δπί ιέμεη, ζεκαληηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ακθφηεξα ηα επίπεδα, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ.  

 Καη φπσο θαιά γλσξίδεηε, βαζηθνί ππιψλεο ηεο ζ ηξαηεγηθήο 

απηήο είλαη πξψην ε δεκηνπξγία ελφο φζν γίλεηαη επηηειηθνχ 

θξάηνπο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη ηε 

δηαβαζκηδηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο δηνηθήζεσο. Ζ 

δηνηθεηηθή θαη ε επηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή θαη δηαθαλήο νηθνλνκηθή δηνίθεζε ησλ ΟΣΑ.  

 ηελ πινπνίεζε ησλ ππιψλσλ απηψλ, πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ 

θαη λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη απνηππψζεσλ, αιιαγψλ, 

ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νη λέεο ηερλνινγίεο, ηφζν 

κέζα απφ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη ζην 

πιαίζην ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνπο πνιίηεο.  

 Γηα δε ην ζθέινο πνπ αθνξά ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γλσξίδεηε θαη λα πσ γηα άιιε κηα θνξά 

φηη έρεη ζπγθξνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε ηνλ Ν.4368, ηεο ρξνληάο  απηήο, 

ηνπ ’16, Δπηηξνπή εηδηθή, νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε  θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζεί, απηφ 
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είλαη ην αληηθείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ, ζηελ Δπηηξνπή απηή, ηελ νπνία 

θαη φινη ζα αθνχζνπκε λνκίδσ κε ελδηαθέξνλ.  

 Θα ήζεια φκσο λα θάλσ δχν γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο. Λέσ 

απφ ηελ αξρή, δελ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα απαληήζσ ζηα φζα 

άθνπζα. Ο θαζέλαο ηα άθνπζε, ε θάζε κία ηα άθνπζε, θαη βγάδεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ, γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ, θαη πηζαλφλ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην  κέιινλ. Γελ ζα κπσ ζε απηφλ ηνλ πεηξαζκφ. 

Θα πσ ηξία πξάγκαηα πνπ καο αθνξνχλ θαη ζα ήζεια λα είλαη 

θαζαξά απφ ηε δηθή καο πιεπξά.  

 Ζ πξψηε ινηπφλ επηζήκαλζε. Σφζν ζηε ζπγθξφηεζε, φζν θαη 

ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο επαλαζεκειηνπνίεζεο, Δπηηξνπήο πνπ 

αλαθέξζεθα πξνεγνχκελα, θηλεζήθακε θαη θηλνχκαζηε ζε πιήξε 

θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο θαη 

ηνπο θνξείο ησλ εξγαδφκελσλ. ισλ ησλ επηπέδσλ. Ηδηαίηεξα κε 

ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο. Γελ μέξσ αλ απηφ γηλφηαλ θαη 

ζε ηη  βαζκφ παιηφηεξα, δελ κε αθνξά. Ξέξεηε θαη βγάδεηε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο. Δκείο έηζη θηλεζήθακε απφ ηελ αξρή.  

 Να πσ φηη γηα εκάο, γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη γεληθφηεξα 

γηα ηελ θπβέξλεζε, απηφ ζην νπνίν αλαθέξνκαη δελ είλαη θακηά 

παξαρψξεζε. Δίλαη απηνλφεην. Γειαδή  ε πιήξεο ζπλεξγαζία, ε 

δηαθάλεηα θαη ε δηάζεζε λα αθνχζνπκε, λα ζπδεηήζνπκε, λα 

πξνρσξήζνπκε ζε πξνσζεηηθέο ζπλζέζεηο. Πξάγκα πνπ πηζαλφλ 

δελ ήηαλ πάληα δεδνκέλν δηαρξνληθά.  

 ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ε Δπηηξνπή, ζηελ νπνία 

θαηαηίζεληαη θαη πξέπεη λα  θαηαηεζνχλ θαη λα αθνπζηνχλ θαη λα 

έρνπλ απφιπηα ηζνηηκία φιεο νη απφςεηο.  

 Ζ εκπεηξία κνπ απφ κηα πξφζθαηε, ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο, ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επαλαζεζκνπνίεζε, 

ήηαλ φηη εθεί, θαη κε παξνπζία ησλ δηθψλ ζαο εθπξνζψπσλ, έγ ηλε 

κηα… φηαλ ηειείσζαλ ηα δηαδηθαζηηθά είλαη ε αιήζεηα, έγηλε κηα 

νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, ρσξίο λα είλαη νη απφςεηο ηειηθέο, γηαηί 

πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο ζε κεξηθά 
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δεηήκαηα. Γελ λνκίδσ φηη θαλείο εμ εκψλ ή εμ πκψλ, θαηέρεη ηελ 

απφιπηε  αιήζεηα θαη ηελ νξζφηεηα, δηεθδηθεί ηελ απφιπηε νξζφηεηα 

ησλ απφςεψλ ηνπ. Δκείο δελ ην θάλνπκε πάλησο. Υσξίο ινηπφλ νη  

απφςεηο λα είλαη ηειηθέο θαη ηειεησηηθέο, αιιά κηιάκε αλνηρηά, 

επνηθνδνκεηηθά.  

 Μηα δεχηεξε επηζήκαλζε. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αλακέλνπκε, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη, ηηο πξνηάζεηο νη 

νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ, είκαη ζίγνπξνο, ήδε έρεη αξρίζεη 

νπζηαζηηθά λα γίλεηαη, ελλνψ ζε κηα -δπν ψξεο ηηο πξνεγνχκελεο, 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ην επφκελν δηάζηεκα, ηηο πξνηάζεηο πνπ 

ζα θαηαηεζνχλ θαη ζα θαηαιήμεη ην ζεκαηηθφ πλέδξην γηα ηα 

δεηήκαηα ηα νπνία ζεσξνχκε ζεκαληηθά, απηά ηα δεηήκαηα ηεο 

επαλαζεζκνπνίεζεο, ηα ζεζκηθά, ηα νπνία αλαθέξαηε σο ηίηινπο 

πξνεγνχκελα.  

 Καη έηζη λνκίδσ φηη θαη ε Δπηηξνπή κπνξεί λα γίλεη πην ζνθή, 

ε ζπδήηεζε πην πινχζηα θαη ε αλίρλεπζε ηεο ζχλζεζεο πην εχθνιε.  

 Αθφκα θαη νη δηαθνξέο φηαλ ηίζεληαη κε θαζαξφ θαη εηιηθξηλή 

ηξφπν θαη θαηά ην δπλαηφλ ηεθκεξησκέλν, κπνξνχλ θαη  απηέο λα 

εθινγηθεχνληαη. Απιψο λνκίδσ φηη φινη καο, θαη πξψηα απφ φια 

εκείο, πξέπεη λα θεχγνπκε απφ ηε γεληθφηεηα. Γειαδή, ιέκε απηφ, 

ηη  ζεκαίλεη απηφ; Γελ έρεη θαλείο… Δκείο ην ιέκε απφ ηελ αξρή. ηη 

ιέκε ή πξνηείλνπκε, θπζηθφ είλαη φζν θνηηάο πην πίζσ λα είλαη πην 

γεληθφινγε ε ηνπνζέηεζε θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηείο βήκα κε βήκα, 

ζπλεθηηκψληαο θαη φζα νη ππφινηπνη ζπλδηακνξθσηέο, 

ζπκβάιινληεο, ζπδεηεηέο, θαηαζέηνπλ.  

 Ηζφηηκε ινηπφλ ζπκκεηνρή, νινθιεξσκέλε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ θαη αληηπξνηάζεσλ, επηδίσμε ζπλζέζεσλ, θαηαγξαθή 

αληηθεηκεληθή ησλ δη ηζηάκελσλ απφςεσλ.  

 Έηζη αξρίζακε, έηζη πξνρσξάκε, έηζη ζα  ζπλερίζνπκε, 

μεπεξλψληαο, δηνξζψλνληαο θαη πηζαλέο αζηνρίεο, θαη πξνρσξάκε 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο.  
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 Πηζηεχσ φηη, ζα ηα πεη ν θχξηνο Πνπιάθεο, φηη δελ είλαη πνιχ 

καθξηά απηφ ην ηέινο, ρξεηάδνληαη φκσο θάπνηνπο κήλεο κπξνζηά 

καο.  

 Καη φια απηά ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχκε λα θαιχπηνπκε 

αλάγθεο, λα θαιχπηνπκε αηηήκαηα, λα εμαληινχκε ηα πεξηζψξηα πνπ 

ππάξρνπλ, ζε κηα πεξίνδν δεκνζηνλνκηθήο αζθπμίαο, θαη ζα έιεγα 

φηη πέξα απφ θάπνηεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ άθνπζα κε πνιχ 

ελδηαθέξνλ, εζείο, επεηδή έρσ… θαη ν Τπνπξγφο θαη εγψ θαη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο, έρνπκε πάξα πνιχ ζηελή επαθή καδί ζαο θαη 

ην μέξεηε, έρσ εθηηκήζεη ππεξβνιηθά ην πφζν κεηξεκέλνη,  ξεαιηζηέο 

είζηε ζηηο πξνηάζεηο ζαο, ζηα αηηήκαηά ζαο ή ζηηο δηεθδηθήζεηο ζαο. 

Καη ζην πξνζσπηθφ  επίπεδν, αιιά θαη ζηα αηηήκαηα ηα νπνία 

δηαηππψλεηε ζπιινγηθά. Καη απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

κνινλφηη πξφθεηηαη γηα ζεκαηηθφ πλέδξην, ιέσ θαη ηειεηψλσ, φηη 

πψο λα ην θάλνπκε; Ζ θαηξαθχια ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ 

ηεο πξνεγνχκελεο 5εηίαο, ζηακάηεζε επί ησλ εκεξψλ καο. Μπνξεί 

λα κελ κπνξέζακε λα θάλνπκε αλάπηπμε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ 

Πφξσλ θαη αλαβάζκηζε, ζηακαηήζακε φκσο ηελ θαηξαθχια θαη 

έρνπκε κηα έζησ ζπκβνιηθή άλνδν ηελ πεξζηλή…  ηε ρξνληά πνπ 

δηαλχνπκε.  

 Ο θχξηνο Εελέηνο δελ ζπκθσλεί, αιιά δελ πεηξάδεη. Γελ 

πεηξάδεη, θχξηε Εελέην. Αλ ζπκθσλνχζακε ζα ήηαλ θαη κνλφηνλν.  

 Λνηπφλ, δεχηεξνλ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη είλαη ηξνκεξά 

πξάγκαηα, ππνρξεψζεηο καο είλαη, ε ππφζεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ. Δγψ έρσ αθνχζεη πάξα πνιινχο Γεκάξρνπο, νη νπ νίνη 

ιέλε θαιφ, ηα ηφζα εθαηνκκχξηα, ηα… ζεηηθφ, καο βνεζάεη, πέθηνπλ 

ζηελ αγνξά, θαιχπηνπκε νθεηιέο καο θαη ινηπά. Τπνρξέσζή καο, 

αιιά γίλεηαη.  

 Ζ ππφζεζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ ή ε ππφζεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, ηεο άξζεο ηεο θάιπςεο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο θπζηθέο  

θαηαζηξνθέο. Καη ηηο πξφζθαηεο.  
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Σα δεηήκαηα ησλ παξαηάζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ. Καη κε δηθή 

ζαο επζχλε. ρη λα πνχκε εκείο λα γίλεη ε παξάηαζε ή λα κελ γίλεη 

ε παξάηαζε. Καη κε δηθή ζαο γλψκε.  

Καη ηα δεηήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ.  

Γελ είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πλεδξ ίνπ γηα λα θάλνπκε ηέηνην 

απνινγηζκφ. Πηζαλφλ ζην ηαθηηθφ πλέδξην, θχξηε Πξφεδξε, ζα 

κπνξνχζακε ζε απηά λα είκαζηε πην νινθιεξσκέλνη.  

 Καη φζν γηα ην πνιπλνκνζρέδην, ην νπνίν αλέθεξε θάπνηνο εθ 

ησλ πλέδξσλ, απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην ηειεπηαίν θνίηαγκα απφ  ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, θαη μέξεηε, φηαλ ζέιεη θαλείο, θαη 

εκείο ζέινπκε θαη πηζηεχσ θαη εζείο ζέιεηε, λα εμαληινχκε ηα 

πεξηζψξηα ηεο ζχλζεζεο θαη φρη λα γίλνληαη δνπιεηέο πίζσ απφ 

πφξηεο θιεηζηέο θαη λα έξρνληαη έηνηκα απηά είλαη θαη ηειεηψλνπκ ε, 

φηαλ ζέιεηο λα θάλεηο νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε θαη λα αζθνχκεζα ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία, λα καζαίλνπκε φινη απφ απηή ηε δηαδηθαζία, 

κεξηθά πξάγκαηα αο θαζπζηεξήζνπλ θαη έλα κήλα. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν λα θαζπζηεξήζνπλ θαη έλα κήλα, γηαηί δεηά 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ΚΔΓΔ θαη θαιά θάλεη, ζέισ θαη εγψ λα 

εθθξάζσ ηε γλψκε κνπ, ηη πξέπεη λα πεη ν Μπαιάθαο ή ν 

Κνπξνπκπιήο ή ν Πνπιάθεο; ρη, εδψ θαη ηψξα ηειεηψλνπκε δηφηη 

θαη ινηπά; ρη. Δκείο έρνπκε επηιέμεη απηφ ην δξφκν, ηεο 

εμάληιεζεο φισλ ησλ πεξηζσξίσλ γηα ηηο κέγ ηζηεο δπλαηέο 

ζπλαηλέζεηο θαη ζπγθιίζεηο. Καη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκίδσ 

έρνπκε κέρξη ζηηγκήο, θαη πηζηεχσ ζα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε, πνιχ 

ζεηηθά δείγκαηα, δείγκαηα επ’ αγαζψ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

παηξίδαο καο ζπλνιηθά.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη ζεσξνχκε φηη… Απαληήζεηο βεβαίσο 

ζα δνζνχλ θαη απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο ΚΔΓΔ θαη απφ Γεκάξρνπο.  

 Θα έιεγα ινηπφλ, επεηδή νινθιεξψλεηαη ν πξψηνο θχθινο κε 

ηνπο ραηξεηηζκνχο πνπ εθαηεγξάθεζαλ φρη κφλν ζε απηή ηελ 
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αίζνπζα. Θέισ λα πσ φηη φιν ην ζπλέδξηφ καο, κέζα απφ l ive 

streaming κεηαδίδεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη λνκίδσ φηη φινη νη 

Απηνδηνηθεηηθνί θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη δνξπθνξηθά, λνκίδσ απηά 

πνπ θαηαγξάθνληαη έρνπλ νπζία, δηφηη νη απφςεηο ησλ θνκκάησλ 

ηεο Βνπιήο αιιά θαη ηεο εγεζίαο, έρνπλ αμία.  

 Καη ηψξα ζα πάκε ζην δεχηεξν, ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Θα έιεγα, γηα λα θεξδίζνπκε ιίγν ρξφλν, δελ 

λνκίδσ φηη είλαη θαλείο θνπξαζκέλνο ζε απηή ηελ αίζνπζα. 

πκθσλείηε φηη λα πξνρσξήζνπκε;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ρη, δελ ππάξρνπλ δηαιείκκαηα. Γηάιεηκκα είλαη ε 

δσή καο.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ είλαη πνηεηηθφ, είλαη ηαηξηθφ. πνηνο έρεη θάλεη 

ηελ βηνζεσξία ηνπ, ζα ην θαηαιάβεη.  

 Θα πσ ινηπφλ φηη γηα λα ππάξμεη, έηζη, έλα ραιί κεηάβαζεο 

ζηνλ δεχηεξν θχθιν, λα παξαθαιέζνπκε ηνλ θχξην Θενδψξνπ, ηνλ 

εθηειψλ ρξέε Γεκάξρνπ, Αληηδήκαξρν, θχξην Θενδψξνπ, επ’ 

αθνξκήο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ, λα δψζνπκε έλα ζπκβνιηθφ, 

νπζηαζηηθφ δψξν, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε θαη εζείο εδψ.  

 Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ, ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζπλεδξίνπ, πξψηα λα αθνχζνπκε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Γεληθφ Γξακκαηέα ΤΠΔΓΑ, ηνλ θχξην Κψζηα 

Πνπιάθε  θαη θαηφπηλ, ζα ηνπνζεηεζνχκε κε απηά πνπ ζα 

αθνχζνπκε, νη παξαηάμεηο, νη ΠΔΓ  θαη βεβαίσο ζηελ αίζνπζα φινη 

εθείλνη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αθνπζηνχλ.  

 Παξαθαιψ, ν θχξηνο Πνπιάθεο ζην βήκα.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ:  Κχξηε Τθππνπξγέ, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, θπξίεο 

θαη θχξηνη Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί χκβνπινη.  

 Θα ήζεια θαηαξρήλ θαη εθηφο θεηκέλνπ, λα ζαο πσ φηη  είκαη 

πνιχ επράξηζηα εδψ, δηφηη κε γπξίδεηε, πξψηνλ, κεηά απφ 22 
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ρξφληα ζηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ηνλ ππεξεηψ 

απφ ην 1994 κέρξη ην 2014 θαη βέβαηα κε γπξίδεηε κεηά απφ 4 

ρξφληα ζηελ πφιε πνπ είλαη ην ζπίηη κνπ θαη θάλσ απηή ηελ νκηιία 

γηα ηελ επαλαζεζκνπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε.  

 Μπαίλσ ινηπφλ ζε έλα θείκελν ην νπνίν είλαη γξακκέλν, γηα 

λα κελ ππάξρνπλ θαη παξεμεγήζεηο.  

 Καηαξρήλ ινηπφλ, αθνχ ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε 

λα κηιήζσ ζην εηδηθφ ζεκαηηθφ ζαο ζπλέδξην ζρεηηθά κε ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα ήζεια λα ζαο 

δεηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγγλψκε γηα ην γεγνλφο φηη είκαη 

αλαγθαζκέλνο λα απνρσξήζσ ακέζσο κεηά ηηο νκηιίεο ησλ 

επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηεο ΚΔΓΔ, θαζψο αλεηιεκκέλεο 

ππνρξεψζεηο κε αλαγθάδνπλ λα επηζηξέςσ απζεκεξφλ ζηελ Αζήλα.  

 Καη επεηδή απηφ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν, ίζσο θάπνηνη λα ην 

ιέλε, ζαο ιέσ φηη αχξην πξσί, καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, ζα είκαζηε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε 

ηνπο ζεζκνχο, γηα ην λνκνζρέδην πνπ είλαη λα θαηαηεζεί γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Απηφ, γηα λα κε θαλεί φηη 

είλαη κηα γεληθή πξφηαζε λα…  

 Δπηηξέςηε κνπ ινηπφλ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζεο, λα θαηαζέζσ κε ηελ αλαγθαία ζπλνπηηθφηεηα θαη 

ζπληνκία, ηηο βαζηθέο πιεπξέο ηεο κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο.  

 Σν δήηεκα ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ ηνκψλ ζην ρψξν ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ππήξμε, φπσο γλσξίδεηε, επί καθξφλ, 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

παξνχζαο θπβέξλεζεο θαη αλ κνπ επηηξέπεηε, θαη σο θφκκα ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο φηαλ  δηεθδηθνχζε ηελ ςήθν ησλ 

πνιηηψλ. Μηα ζέζε αληηδεκνθηιήο ζηελ αξρή, ην 2010, ε νπνία 

φκσο πιένλ, ππφ ην θσο θαη φισλ φζσλ κεζνιάβεζαλ, απνηειεί 
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κάιινλ θνηλή δηαπίζησζε θαη απφ φηη άθνπζα θαη εδψ πέξα, κεηαμχ 

ηφζν ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη θνηλσληψλ, φζν θαη ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, αλεμαξηήησο κάιηζηα πνιηηηθήο 

ηνπνζέηεζεο.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε ηεο 

ηειεπηαίαο 6εηίαο, έθεξε ζην πξνζθήλην ην αίηεκα γηα πεξηζζφηεξε 

θαη πξαγκαηηθή δεκνθξαηία, γηα δηαθάλεηα θαη δεκφζηα ινγνδ νζία, 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. Αλέδεημε ινηπφλ έηζη ηελ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ρξφλησλ παζνγελεηψλ θαη δεκηνπξγίαο κηαο 

ζχγρξνλεο απνηειεζκαηηθήο θαη θηιηθήο πξνο ηνλ πνιίηε δηνίθεζεο.  

 Καηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, κε 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηήξημεο ησλ 

πην αδπλάκσλ. Καη απηφ, απφ φινπο καο.  

 Μαδί φκσο κε ηα πξνβιήκαηα, ε θξίζε έθεξε ζην πξνζθήλην 

θνηλσληθέο δπλάκεηο, πγηείο θαη δσληαλέο, πνπ θηλεηνπνηνχληαη, 

νξγαλψλνληαη ζπιινγηθά θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζε κηα 

ζεηξά δεηήκαηα κε πξψηε ηελ αιιειεγγχε θαη ηηο λέεο κνξθέο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ.  

 Έηζη, ε ίδηα ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αλέδεημε ηηο 

θαζπζηεξήζεηο, ηα θελά, ηα πξνβιήκαηα, ηηο ζηξεβιψζεηο, ηνπο 

αλαρξνληζκνχο, η ηο αμηνινγηθέο αληηλνκίεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζε έλαλ 

ηνκέα εμ νξηζκνχ θνληά ζηελ θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο.  

 ηα πιαίζηα απηά θαη κε απηή ηελ αλάιπζε, ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, αιιά θαη ε 

θπβέξλεζε ζπλνιηθά, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα αλνίμεη έλαλ 

δηάινγν εθ’ φιεο ηεο χιεο, κε φινπο ηνπο θνξείο, αιιά θαη κε ηνπο 

πνιίηεο, πάλσ ζην ζχλνιν ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δεηεκάησλ.  

 πσο μέξεηε, απνηέιεζε θαη απνηειεί ζπλεηδεηή πνιηηηθή 

επηινγή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε 

ην λφκν απηφλ πνπ αλέθεξε θαη ν Τθππνπξγφο, πνπ φκσο ηνλ 
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έρνπκε ζπλεζίζεη ιατθά λα ιέκε: ην παξάιιειν πξφγξακκα πνπ 

ςεθίζηεθε ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2016, ηεο θπβέξλεζεο, φπσο 

θαζηεξψζεθε λα ην ιέκε.  

 πλεηδεηή επηινγή, λα θηηαρηεί κε ην λφκν κία Δπηηξνπή ε 

νπνία λα έρεη ηνπο πάληεο κέζα. Μηα Δπηηξνπή πνπ απφ ηε 

ζχλζεζή ηεο θαη κφλν, δίλεη ην ζηίγκα ησλ πξνζέζεψλ καο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, θαζψο απηνί ζπκκεηέρνπλ, πξψηα απφ φια, 

ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ απφ ηε κηα 

απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε καο, σο πνιηηηθή εγεζία, 

αιιά, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη Γήκαξρνη, είκαη πεπεηζκέλνο 

ελάκηζε ρξφλν απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην Τπνπξγείν, φηη 

απνιακβάλνπλ θαη  ηε δηθή ζαο εκπηζηνζχλε. Απφ ζηειέρε ινηπφλ 

απηά ε Δπηηξνπή.  

 Γεχηεξνλ. Απηή ε Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σξεηο 

εθπξφζσπνη ηεο ΚΔΓΔ, πνπ ε ΚΔΓΔ απνθάζηζε πνηνπο ζα ζηείιεη. 

Σξεηο εθπξφζσπνη ηεο ΔΝΠΔ, πνπ ε ΔΝΠΔ απνθάζηζε πνηνπο ζα 

ζηείιεη. Δθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ΠΟΔ –  ΟΣΑ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε Α΄ Βαζκνχ θαη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο, πνπ απφ κφλνη ηνπο απνθάζηζαλ πνηνη ζα είλαη. Καη 

είλαη βάζεη λφκνπ ζηελ Δπηηξνπή ε νπνία θηηάρηεθε.  

 πγρξφλσο ζε απηή ηελ Δπηηξνπή ππάξρνπλ επηζηήκνλεο θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε επηζηεκνληθή κε ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Βνχιεζή καο είλαη ζηελ Δπηηξνπή λα αθνπζηνχλ φιεο νη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ησλ απηνδην ηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη 

ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο λα είλαη πξαγκαηηθφ 

θηήκα φινπ ηνπ θφζκνπ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Θα ζαο ηα πεη θαη ν 

Πξφεδξφο ζαο ζηελ νκηιία. Έρνπκε θάλεη ήδε σο ηελ ψξα, ηξεηο 

ζπλεδξηάζεηο απηήο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ κε ηνλ πην 

απφιπηα δεκνθξαηηθφ ηξφπν, αθνχζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ φιεο 

νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη θηηάρηεθαλ θαη ηέζζεξηο ζεκαηηθέο 
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νκάδεο. Γηα απηφ θαη απφ ην πξφγξακκά ζαο έρεηε θηηάμεη 

αληίζηνηρα ηέζζεξηο ζεκαηηθέο νκάδεο, φπνπ ππάξρνπλ θαη 

εθπξφζσπνη δηθνί ζαο, νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ηηο δηθέο ζαο 

πξνηάζεηο ή πεξηκέλνπλ κεξηθέο θνξέο λα βγνπλ νη  δηθέο ζαο 

πξνηάζεηο απφ απηφ ην έθηαθην ζπλέδξην, γηα λα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

δηάινγν θαη ζηε ζπδήηεζε.  

 Απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ινηπφλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα αλνίμνπκε κηα ζπδήηεζε εθ’ 

φιεο ηεο χιεο ψζηε λα κπνξείηε εζείο, νη θνξείο, λα ζέζνπλ 

ζέκαηα, πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπο πξέπεη λα απνηεινχλ θνκκάηη 

ηεο αηδέληαο, αιιά θαη εηδηθνί λα εθθέξνπλ ηδέεο λέεο, θαηλνχξγηεο, 

γηα επεμεξγαζία.  

 Μηα επηινγή ινηπφλ, πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ακεραλία καο, 

νχηε ζηελ απνπζία πξνηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά καο, νπφηε θπζηθά 

θαη νχηε θξπθή αηδέληα πνπ ηελ έρνπκε ζηελ ηζέπε καο γηα λα 

αηθληδηάζνπκε θαλέλαλ, αιιά ζηε βνχιεζε λα θάλνπκε κία αλνηρηή 

επί ηεο νπζίαο θαη ζε βάζνο ζπδήηεζε, πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη ζε 

πξνθαηεηιεκκέλεο θαη ζε πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο θαη δελ ζα 

ιεηηνπξγεί απιψο σο πξφθαζε.  

 Γελ έρνπκε βέβαηα απηαπάηεο. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη ε 

κεηαξξχζκηζε ηελ νπνία ζρεδηάδνπκε, πινπνηείηαη ζε  εμαηξεηηθά 

αληίμνεο ζπλζήθεο. Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη ζε εκάο πέθηεη ν 

θιήξνο. Καη φηαλ ιέσ ζε εκάο, φρη σο θπβέξλεζε, αιιά καδί κε 

εζάο σο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Να πξνρσξήζνπκε ζε αιιαγέο ηηο 

νπνίεο αλαδεηά ε θνηλσλία, ρσξίο λα έρνπκε ηελ επθνιία λα 

κνηξάζνπκε ρξήκαηα φπσο ζην παξειζφλ, φπνπ πνιιά εθαηνκκχξηα 

επξψ ζπαηαιήζεθαλ ζε ππνηηζέκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη 

θαηλνηνκίεο, πνπ πνιχ ακθηβάιισ αλ ηηο αληηιήθζεθε πνηέ θαλείο.  

 Αλ θαη γηα λα είκαζηε απνιχησο εηιηθξηλείο, ε Απηνδηνίθεζε 

έρεη εκπεηξία θαη απφ άιιεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ, φπνπ 

εμαγγέιζεθαλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, κε 

βαξχγδνππα νλφκαηα, ηα νπνία δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ.  
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 Απφ ηελ πιεπξά καο ινηπφλ, επηιέμακε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ αιιαγψλ, πνπ είλαη  θαηά ηε γλψκε καο 

πεξηζζφηεξν απφ ψξηκεο θαη απαξαίηεηεο, έρνληαο απφιπηε 

επίγλσζε φηη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, ζα θηάζνπκε –  θαη πξνζέμηε – 

κέρξη εθεί πνπ κπνξνχκε θαη φρη πηζαλφλ κέρξη εθεί πνπ 

ελδερνκέλσο λα ζέινπκε.  

 Απφ ηελ πιεπξά καο, ε θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, έρνπκε δηαηππψζεη ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, ηηο αηρκέο –  αλ ζέιεηε –  ηεο πξνσζνχκελεο αιιαγήο, ηφζν 

κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη φιεο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο, αιιά θαη ην γεληθφ θείκελν ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη 

θαηαηεζεί απφ ηελ δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

πνπ ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο.  

 Πνηεο είλαη νη αηρκέο;  

 Πξψηε αηρκή. Δίλαη αλακθίβνια ε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε 

ηεο δεκνθξαηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ θαη είκαη 

ζίγνπξνο φηη είλαη 100% θαη δηθή ζαο άπνςε. ε κηα πεξίνδν πνπ νη 

πνιίηεο δπζπηζηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη αξθεηέο θνξέο φρη 

άδηθα, πξνο ηνπο ζεζκνχο, απνηειεί πξφθιεζε πξσηίζησο γηα ηελ 

ίδηα ηελ Απηνδηνίθεζε, λα θέξεη μαλά ηελ πνιηηηθή, ηε ζπκκεηνρή 

θαη ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν, ζην πξνζθήλην .  

 ην πιαίζην απηφ, ζεσξνχκε φηη ε αλαινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, είλαη έλα ππεξψξηκν 

βήκα θαη ζα απνηειέζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηακφξθσζε 

θνπιηνχξαο ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλαηλέζεσλ ζηηο θνηλσλίεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε αιιαγή πνπ ήδε πξνρσξά ζε επίπεδν 

θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη ζε απηφ εηδηθά 

ην ζέκα ε Απηνδηνίθεζε λα κείλεη νπξαγφο ησλ θνηλσληθψλ 

εμειίμεσλ.  

 Δπηπιένλ, ε αλακφξθσζε ησλ ζεζκψλ ελδνδεκνηηθήο 

απνθέληξσζεο, παίξλνληαο ππφςε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

κέρξη θαη ζήκεξα ηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζε 
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πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε, ζα απμήζεη έηζη ην αίζζεκα εγγχηεηαο ηνπ 

Γήκνπ ζηνλ πνιίηε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζα βνεζήζεη ηελ ππέξβαζε 

ησλ παιηψλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ε λνπνίεζε ησλ 

θαιιηθξαηηθψλ Γήκσλ, ρσξίο λα έρνπκε θακία ζθέςε, θακία 

δηάζεζε λα πεηξάμνπκε ην ρσξνηαμηθφ, αλ εμαηξέζνπκε ζην ηέινο, 

αλ απνδεηρζνχλ δχν –  ηξείο κνλαδηθά αθξαίεο πεξηπηψζεηο.  

 Σέινο, ε εηζαγσγή πνιχκνξθσλ ζεζκψλ άκεζεο 

δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο, 

ιατθέο ζπλειεχζεηο, ζην ηνπηθφ κηθξνεπίπεδν, κέρξη ηα ηνπηθά 

δεκνςεθίζκαηα, αιιά θπξίσο ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο θαη θνηλσληθήο 

ινγνδνζίαο, ειέγρνπ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ Αξρψλ, ζα δψζεη ζεζκηθή 

ππφζηαζε ζηελ ήδε ππαξθηή θν ηλσληθή ηάζε, ζα θέξεη πην θνληά 

ηνπο πνιίηεο ζηα δεκνηηθά δεηήκαηα θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζα 

εληζρχζεη ηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Γεχηεξε αηρκή. Ζ αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηελ ιεηηνπξ γία ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, σο δηνηθεηηθψλ δνκψλ.  

 Δίλαη ζαθέο φηη νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο έρνπλ ήδε 

δηαλχζεη έλα κεγάιν δξφκν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ πξνρσξνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ, 

αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ θαη άιιν ηηο ππνδνκέο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

 Χζηφζν, έρνπκε ηε γλψκε –  θαη ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ είκαη 

βέβαηνο φηη θαη εδψ ππάξρεη ζπκθσλία –  ππάξρνπλ αξθεηά πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα. πλεζίδσ λα ιέσ –  θαη επηηξέςηε κνπ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηφλν –  φηη ε θαθή πνηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, πιήηηνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

απινχο αλζξψπνπο, ηνπο πην αδχλακνπο, φινπο εθείλνπο πνπ δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ή ηα ρξήκαηα λα ζηξαθνχλ ζε ηδησηηθέο 

ππεξεζίεο.  
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 Ζ αληηκεηψπηζε ινηπφλ θαηλνκέλσλ γξαθεηνθξαηίαο, 

θαζπζηεξήζεσλ, θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, δελ είλαη έλα ηερληθφ 

δήηεκα, αιιά είλαη έλα βαζχηαηα πνιηηηθφ ζέκα πνπ απφ θνηλνχ ζα 

πξέπεη λα ην δνχκε θαη λα ην αληηκεησπίζνπκε. Έηζη κεηά θαη απφ 5 

ρξφληα εκπεηξίαο εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε, αλνίγνπκε εθ λένπ ηεο 

ζπδήηεζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο θάζε επηπέδνπ δηνίθεζεο, Α΄ θαη Β΄ 

Βαζκνχ, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη θεληξηθφ θξάηνο.  

Καη ζα είλαη, Πξφεδξε, ηεο ΚΔΓΔ, ην ζέκα πνπ ζα 

ζπδεηήζνπκε ζηελ επφκελε 4 ε ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο, αθνχ ζα έρεη νινθιεξψζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηα 

βήκαηά ηεο θαη ην έξγν ηεο ε πξψηε ζεκαηηθή νκάδα.  

ηφρνο καο είλαη φρη απιψο ε απνζαθήληζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ φπνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο θαη ε απινπνί εζή ηνπο 

φπνπ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο, αιιά θαη κηα επξχηεξε αλαθαηαλνκή 

ηνπο, κε ηα εμήο θξηηήξηα.  

Πξψην θξηηήξην. Σελ δηακφξθσζε επηηειηθνχ θξάηνπο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.  

Γεχηεξν θξηηήξην. Σηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

εγγχηεηαο.  

Σξίην θξηηήξην. Σελ απνθπγή ηνπ πνιπθεξκαηηζκνχ ηεο θάζε 

ζεκαηηθήο, ηνπ θάζε ηνκέα, ψζηε ε εμππεξέηεζε  ηνπ πνιίηε λα 

εμαξηάηαη απφ έλα θάζε θνξά θέληξν θαηά πεξίπησζε.  

Καη ηέηαξην, ηελ πηνζέηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχθινπ ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ, δειαδή ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε 

εθαξκνγήο, ψζηε λα είλαη μεθάζαξν πνηνο ζρεδηάδεη, πνηνο 

εθαξκφδεη θαη πνηνο ειέγρεη θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζπλέξγεηεο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ Γηνίθεζεο.  

Ξεθηλάκε επίζεο ζην πιαίζην θαη  ηνπ λένπ ΔΠΑ, ηελ 

πξνζπάζεηα πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ 

θαη εθεί ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή εθπξφζσπνη ηεο ΚΔΓΔ, ζε 

βαζηθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΟΣΑ.  
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Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηαο, φρη κφλν ζα έρεη θαηαλεκεζεί νξζνινγηθά θαη κε 

βάζε ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλφλεο ε δηνηθεηηθή χιε, φρη 

κφλν ζα είλαη μεθάζαξν πνηνο θάλεη  ηη , αιιά θαη θάζε δηνηθεηηθή 

κνλάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κέζα απφ 

απιέο, ζαθείο θαη  νξηδφληηα νκνηφκνξθεο πξφηππεο δηαδηθαζίεο, 

πνπ ζα απνηξέπνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο, ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ, ηηο 

ακθηζβεηήζεηο θαη ηελ απζαηξεζία.  

Παξάιιεια, φπσο μέξεηε, θαζηεξψλνπκε έλα αληηθεηκεληθφ 

ζχζηεκα επνπηείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

απνζπλδένληαο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο απφ ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ππάγνληαο ηελ επνπηεία ηνπο ζε 

κηα δηαθξηηή ππεξεζία, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθή, αιιά 

θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ αηξεηψλ.  

Άιισζηε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, κε δηαθφπηνπκε φκσο. Θα 

παξαθαιέζσ.  

 Διάηε, θχξηε Γεληθέ.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ:  Άιισζηε, φπσο ζπκάζηε, κηα απφ ηηο πξψηεο 

επηινγέο, γηα λα κελ μερληφκαζηε, ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο, θαηά 

ηελ πξψηε ήδε ζεηεία ηεο, ήηαλ λα κελ ηνπνζεηήζεη πνιηηηθά 

πξφζσπα –  θνκκαηηθά πξφζσπα, σο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζεζκφ, κε 

ηνλ ζπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ επηιέγεηαη 

κεηαμχ ησλ επηηειηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 πσο ίζσο γλσξίδεηε, κεηά ηελ απεκπινθή ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ζπκθσλίαο, ε δηαδηθαζία μεθίλεζε, πξνρσξάεη θαη 

αλακέλεηαη ζχληνκα λα νινθιεξσζεί,  κε ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ, κε 

ηε κνξηνδφηεζε θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΑΔΠ.  
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 εκείν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ηέινο, είλαη φηη αλνίμακε ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, 

δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο ζηνπο ΟΣΑ, ζην πιαίζην θαη ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, γηαηί είλαη 

γεγνλφο φηη  ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνλ ηειεπηαίν 

ελάκηζη ρξφλν, πνπ φζν έρνπκε ηελ γλψζε απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, έρεη  γίλεη κηα ζεκαληηθή πξφνδνο, πνπ είλαη δηθή ζαο 

θαηάθηεζε, σο πξνο ηε ρξεζηή θαη δηαθαλή ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ζηνλ 

θφκβν θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

 Μέζσ ησλ ζεζκψλ θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, ηεο ελνπνίεζεο 

θαη απινπνίεζεο ησλ επηβαιιφκελσλ ειέγρσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ ηξφπνπ νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ηακεηαθήο ιε ηηνπξγίαο, ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα νηθνλνκηθά, 

ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε αθφκε έλα κεγάιν βήκα ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή, αλαβαζκίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηνλ ζεζκφ.  

 Καη ηξίηε αηρκή, ε κεηαηξνπή ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζε πξσηαγσληζηέο, αληίζηνηρα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

δίθαηεο αλάπηπμεο.  

 Έρνληαο ινηπφλ δηακνξθψζεη κε βάζε ηα δχν θαη ηα ηξία 

ζεκεία πνπ πξναλέθεξα, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δεκνθξαηηθή, 

δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ, ζηφρνο καο είλαη 

λα ηνπο δψζνπκε εθείλα ηα εξγαιεία ψζηε λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δχν βαζηθφηεξσλ ζήκεξα 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 Ζ ζηήξημε αθελφο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, αθνχζακε θαη εδψ 

πέξα ην πξφβιεκα  απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ησλ ΟΣΑ, θαη ε 

γελίθεπζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, κέζα απφ πνιχπιεπξεο πνιηηηθέο, θαη ε ζέζπηζε 

αθεηέξνπ θαηλνηφκσλ ζεζκηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζα δψζνπλ ζηνπο ΟΣΑ ηε 
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δπλαηφηεηα λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, λα ζρεδηάζνπλ δεκνθξαηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 

επελδπηηθψλ πφξσλ, θαη θπξίσο λα παίμνπλ ελεξγφ ξφιν θαη ζηε 

ράξαμε θαη πινπνίεζε ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

νινθιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο αηρκέο πνπ έρνπκε ζέζεη σο Τπνπξγείν 

γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 πσο μέξεηε πάξα πνιχ θαιά, πξνρσξά ε ράξαμε ηεο λέαο 

εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, κε θεληξηθφ άμνλα ηελ έλλνηα 

ηεο δίθαηεο αλάπηπμεο, πνπ ζπλαξζξψλεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

κε ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ θαη ησλ σθειεηψλ θαη ηε ζηήξημε 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

 Ζ αλάδεημε ινηπφλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε θεληξηθφ ππιψλα ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, πεξλά κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε 

δηαδηθαζηψλ ζπλέξγεηαο, ηφζν κε ηα άιια επίπεδα δηνίθεζεο, φζν 

θαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Γηαδηθαζίεο 

δσληαλέο, απνηειεζκαηηθέο θαη φρη ηππηθέο θαη ελ πνιινίο 

απνλεπξσκέλεο, φπσο δπζηπρψο εμειίρζεθαλ νη  Δπηηξνπέο 

Γηαβνχιεπζεο πνπ πξνέβιεπε ν Καιιηθξάηεο.  

 Δπίζεο πεξλά κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαηλνηφκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, πέξα απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη 

ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, 

φζν βειηηψλνληαη θαη σο ηελ ψξα ιί γν βειηηψλνληαη, ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά, αιιά θαη κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ αλαπηπμηαθή θαη θνηλσληθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

ΟΣΑ.  

 Ζ αξκφδηα ζεκαηηθή νκάδα, γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά νη 

ηξεηο εθπξφζσπνη, νη ηξεηο Γήκαξρνη πνπ ζαο εθπξνζσπνχλ ζηελ 

Δπηηξνπή, φηη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλαξκφδην Τπνπξγείν έρεη ήδε 

παξνπζηάζεη κηα πξψηε ζεηξά ζθέςεσλ θαη επεμεξγαζηψλ, ζηελ 

ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, αλαθέξζεθε θαη ν Τθππνπξγφο, θαη 

πξνρσξά ήδε λα εμεηδηθεχζεη ηηο ηειηθέο ηεο πξνηάζεηο.  
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 Δπηπιένλ, ζην ίδην πιαίζην θαη ζε ζπλεξγαζία πάιη κε ην 

ζπλαξκφδην Τπνπξγείν, θηινδνμνχκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ 

πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ, θαη παξάιιεια λα 

δψζνπκε ζεζκηθή ππφζηαζε ζηηο πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο θαη 

θηλήζεηο αιιειεγγχεο πνπ αλέθπςαλ φια ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ 

ηα θάησ, απφ ηηο ίδηεο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαη λα δηακνξθψζνπκε 

έλα πιαίζην ζπλεξγηψλ ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ αιιειεγγχεο, κε 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θπξίσο Απηνδηνίθεζεο. ρη θπζηθά ζηε ινγηθή 

ηεο ακνηβαίαο ππνθαηάζηαζεο απηψλ, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο 

θηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ δπλάκεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλαθνχθηζεο ησλ αζζελέζηεξσλ ζπκπνιηηψλ καο θαη ηεο ελίζρπζεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 Σέινο, επηηξέςηε κνπ δχν ιέμεηο γηα έλα ηεξάζηην ζέκα, ζην 

νπνίν ζα άμηδε λα αθηεξσζεί εηδ ηθφ πλέδξην. Δπηδηψθνπκε νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα παίμνπλ ελεξγφ θαη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. ρη κφλν ππνζηεξίδνληαο ηνπο θνξείο ηεο, 

φρη κφλν εληάζζνληάο ηελ σο ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αλαπηπ μηαθήο 

ζηξαηεγηθήο θάζε πεξηνρήο, αιιά θαη δηακνξθψλνληαο καδί ηνπο 

ζπλέξγηεο πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. πλέξγηεο φκσο, 

θαη πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ επ’ 

νπδελί ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ 

ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο σο πξνζάιακνο ηεο 

εθρψξεζεο ζε ηδηψηεο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηε Πξφεδξε, ζα κπνξνχζα λα 

ζπλερίζσ παξνπζηάδνληαο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ επεμεξγαζηψλ 

ηεο Δπηηξνπήο. Δίκαη άιισζηε εμαηξεηηθά ραξνχκελνο γηα ην 

γεγνλφο φηη νη επεμεξγαζίεο απηέο είλαη πινχζηεο θαη θαιχπηνπλ 

νιφθιεξν ην θάζκα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, ζεζκηθή 

ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία, νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ρξεκαηνδφηεζε, 

πξνζσπηθφ, εξγαδφκελνη θαη ξφινο, απνδεηθλχνληαο φηη ήηαλ 

ζσζηή ε επηινγή λα αλνίμνπκε ηε ζπδήηεζε καδί ζαο, ζέηνληαο 
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πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο σο αηρκέο, αιιά κε πεξηνξίδνληάο ηε ζε 

απηέο θαη δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, 

ηνπο εηδηθνχο, αιιά θαη ζε φινπο εζάο, λα εκπινπηίζνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ.  

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ σζηφζν πεξηζζφηεξν, θαζψο έηζη θαη 

αιιηψο ζα αθνινπζήζνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο ΚΔΓΔ θαη ησλ 

παξαηάμεσλ. Καη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

νκάδεο, ζα ηνπο αθνχζνπκε κε πξνζνρή, ζα πάξνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο πνπ ζα καο ηα ζηείιεη ην Πξνεδξείν. Άιισζηε 

έρσ ηε γλψκε φηη απηφ πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζε απηφ ην 

πλέδξην δελ είλαη ε ελεκέξσζε. Φαληάδνκαη φηη φινη θαη φιεο σο 

αηξεηνί θαη ζηειέρε πξψηεο γξακκήο Απηνδηνίθεζεο είζηε εμαηξεηηθά 

ελεκεξσκέλνη θαη απφ ην Πξνεδξείν ζαο.  

Απηφ πνπ πξνέρεη θαη πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη αλακέλνπκε 

κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ φιε ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, 

αιιά θαη φιεο νη ζεκαηηθέο νκάδεο, είλαη νη πξνζπάζεηεο θαη απφ ην 

δηάινγφ ζαο θαη νη πξνηάζεηο, λα έξζνπλ ζηελ Δπηηξνπή, ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ είλαη εμ εμειίμεη.  

Κιείλνληαο ινηπφλ, ζα ήζεια λα θαηαζέζσ γηα αθφκε κηα 

θνξά ηε δηάζεζή κνπ, θαη εκέλα θαη φιεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, λα 

ζπλεξγαζηνχκε αξκνληθά θαη κε ακνηβαίν ζεβαζκφ κε φινπο ζαο, 

κε ηνπο αηξεηνχο ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζηελ ΚΔΓΔ, κε ην Πξνεδξείν ζαο, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιινπκε, κε ηε βεβαηφηεηα φηη βξηζθφκαζηε φινη ζην ίδην 

κεηεξίδη θαη κνηξαδφκαζηε ηηο ίδηεο αγσλίεο.  

Καη ζα ήζεια, λα κνπ επηηξέπεηε ,λα θαηαζέζσ θαη ηελ επρή 

λα πξνθχςεη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο ην π ην νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα, πνπ ζα αθνπγθξάδεηαη ηηο δηαζέζεηο νιφθιεξεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, δηφηη γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη απφ ηηο ηνκέο 

θαη ηηο ξήμεηο πνπ ζα  ηνικήζνπκε ή πνπ δελ ζα ηνικήζνπκε, ζα 

θξίλνπκε φινη, θαη εκείο ζα θξηζνχκε θαη εζείο. Έηζη ι νηπφλ, είκαη 

αηζηφδνμνο φηη ζα πξνρσξήζνπκε.  
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Θέισ λα ζαο πσ φηη ν λφκνο ιέεη φηη ζηηο 6 Ννέκβξε έπξεπε 

λα είκαζηε έηνηκνη. αο ιέσ ινηπφλ φηη εκείο ζα δεηήζνπκε κία 

κηθξή πξνζεζκία, παξάηαζε, φρη γηα λα δηαησλίζνπκε ηελ θνπβέληα 

πνιχ ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη  γηα λα απιψζνπκε ηξαραλά, αιιά γηα 

λα ηειεηψζνπκε φιε απηή ηελ πνιηηηθή, απηνδηνηθεηηθή, θνπβέληα, 

καδί ζαο, κε ηελ  πξνζπάζεηα λα είκαζηε απφ ηελ ίδηα κεξηά. Καη 

ηφηε, φηαλ ζπκθσλήζνπκε, ζα θαηαζέζνπκε ηνλ πνιηηηθφ καο 

πξνβιεκαηηζκφ, ην πνιηηηθφ καο θείκελν, ζηελ πνιηηηθή εγεζία, γηα 

λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο.  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, γηαηί 

πξαγκαηηθά… θαη είδαηε θαη ε πξνζήισζε ηνπ θφζκνπ, φινη 

πεξηκέλακε λα αθνχζνπκε, απηή ε Δπηηξνπή ηεο Γηαβνχιεπζεο πνπ 

έρεη ζπζηαζεί κε λφκν, ηα πιαίζηα θαη πψο θηλείηαη,  γηα λα κπνπλ 

θαη νη άμνλεο.  

 Καη ηψξα θαινχκε ηνλ Πξφεδξφ καο, ηνλ θχξην Παηνχιε, ν 

νπνίνο ζα βάιεη ηηο δηθέο καο αξρέο, ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζε απηά ηα 

νπνία πεξηκέλεη λα αθνχζεη ην θξάηνο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο.  

 Καηαξρήλ λα πνχκε φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο αιιαγέο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, ζέιεη 

ππνκνλή θαη ζέιεη θαη πνιιή δνπιεηά.  

 Θεσξψ φηη αθνχγνληαο θαη ηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ, αιιά 

θπξίσο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Γηαβνχιεπζεο πνπ έρεη 

ζπγθξνηεζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πξηλ ιίγν, ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ηνλ θχξην Πνπιάθε, ζα έιεγα φηη θαηαξρήλ βιέπεη  

θαλείο φηη ππάξρνπλ θαιέο πξνζέζεηο.  

 κσο, θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ε νπνία κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζέζεσλ, 

ζηφρν έρεη θαλείο λα δηακνξθψζεη έλα θείκελν ην νπνίν πξνθαλψο 

ζα πάεη πξνο ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ε νπνία θαη ζα βάιεη ζε 

εθαξκνγή ηνπο λφκνπο.  
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 Δδψ βέβαηα ζα πνχκε φηη κέζα απφ ην θαινπξναίξεην φισλ 

απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, είρακε θάπνηεο 

παξαθσλίεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη θαη λα επηζεκάλνπκε κέζα απφ 

ην ζπλέδξηφ καο, θαινπξναίξεηα πάληα, αιιά νπζηαζηηθά.  

 Γίλεηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην χληαγκα, πνπ 

αθνξά βεβαίσο έλα λέν χληαγκα πνπ πξέπεη λα αιιάμεη, πνπ ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε έλα θξάηνο επηηειηθφ, επέιηθην, αληηθεηκεληθφ θαη 

νπζηαζηηθφ απέλαληη ζηνλ πνιίηε θαη εκείο πηζηεχνπκε φηη έρνπκε 

ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, κέζα απφ ην ηη εθαξκφδεηαη δίπια απφ 

εκάο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη έρνπκε θαη ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή άπνςε, απηνδηνηθεηηθή άπνςε.  

 Έθαλε αιγεηλή εληχπσζε θαη ην δειψλσ παξνπζία ζαο, ην 

δειψζακε θαη δεκφζηα, ζε απηή ηελ Δπηηξνπή γηα πνην ιφγν –  θαη 

δεηψ απαληήζεηο  θαη ζήκεξα αθφκα –  ππήξμαλ δχν κέιε, εθιεθηά 

κέιε ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, Β΄ Βαζκνχ. 

Καη φπσο είπα θαη ζηνλ ραηξεηηζκφ κνπ ην πξσί, ζα πξέπεη νη θαιέο 

πξνζέζεηο λα θαίλνληαη θαη ζηηο πξάμεηο. Γελ είκαζηε δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο Απηνδηνίθεζε νη Γήκνη. Δίκαζηε πξψηεο θαηεγνξίαο θαη 

απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζε φιεο ηηο πξάμεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

Γελ κπνξεί ινηπφλ λα είλαη δχν άηνκα γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

πληάγκαηνο απφ ηνλ Β΄ Βαζκφ θαη λα κελ είλαη θαλέλαο απφ ηνλ 

Α΄.  

Θα κνπ πείηε, είλαη νη απνθάζεηο ηνπ Μαμίκνπ, ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ. Μεηαθέξεηέ ηηο θαη ηηο κεηαθέξνπκε θαη εκείο κέζα 

απφ ην l ive streaming .  Καη βεβαίσο, ηελ εθιεθηή Βνπιεπηή ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, πνπ μέξσ φηη έρεη ππεξεηήζεη θαη ηελ Απηνδηνίθεζε, 

επηθνπξηθά θαη νπζηαζηηθά.  

Σν δεχηεξν. Θα έιεγα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρνπκε ππνζηεί 

φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα –  θαη πξέπεη λα πνχκε αιήζεηεο 

επηηέινπο –  ε Απηνδηνίθεζε, ην bullying φηη είλαη απαηεψλεο, 

θιέθηεο, ελψ φινη νη άιινη είλαη άγηνη. Δ ινηπφλ, δελ ζπκβαίλεη 

απηφ. Γελ είλαη ε Απηνδηνίθεζε ην  εθθνιαπηήξην παξαλνκίαο θαη νη 
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Γήκαξρνη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη νη Πεξηθεξεηάξρεο, νη θιέθηεο. 

Θα πξέπεη λα είκαζηε πιένλ πνιχ πξνζεθηηθνί εάλ ζέινπκε λα 

θάλνπκε κηα ελσκέλε Διιάδα. Μηα Διιάδα ε νπνία ζα θνηηάεη ζην 

κέιινλ. Καη θπξίσο, ζα πξέπεη λα ιέκε αιήζεηεο.  

Ξέξεηε, πνιχ εχθνια είλαη φηαλ ζέινπκε λα πξνζπνξηζηνχκε 

δηαρξνληθά θάπνηεο εμνπζίεο πνπ δελ δίλνπκε θαη φπσο έρνπλ δνζεί  

ζε φιεο ηηο ρψξεο, είλαη λα πνχκε εκείο είκαζηε εζηθνί –  δειαδή ε 

θεληξηθή θπβέξλεζε, ε θεληξηθή εμνπζία, δηαρξνληθά –  θαη νη άιινη 

είλαη νη αλήζηθνη. Απηφ ζα πξέπεη λα ζπάζεη. Καη απηφ γηα λα 

ζπάζεη, θαηαξρήλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ν λφκνο ν νπνίνο λα δίλεη 

ηνλ ίδην εμεηαζηηθφ ηξφπν ζε φιεο ηηο κνξθέο εμνπζηψλ. Δίηε ιέγεηαη 

Βνπιεπηήο, είηε ιέγεηαη Τπνπξγφο, είηε ιέγεηαη Πεξηθεξε ηάξρεο, είηε 

ιέγεηαη Γήκαξρνο θαη νη ζπλ απηψ.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ζπλερψο νη λφκνη, φπσο κία 

ζπάζε πάλσ απφ ηνλ νπνηνδήπνηε απηνδηνηθεηηθφ, λα ηνπ ρξεψλεη 

ην νηηδήπνηε, αλά πάζα ζηηγκή θαη θπξίσο λα ηνλ αθπξψλεη κέζα 

ζηελ ίδηα ηνπ ηελ θνηλσλία,  κέζα απφ ηελ απνπνκπή ηνπ, γηα 

πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ κφλν ηειεζηδηθήζεη, δελ έρνπλ νχηε κία 

δηθαζηηθή απφθαζε, έζησ θαη πξσηφδηθε.  

Απηφ, θαη ζσζηά ζεσξψ, ην έρνπλ θάλεη γηα ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, κέζα απφ ην λφκν Βεξλαξδάθε ή Καηξνχγθαινπ 

κάιινλ, πξηλ ηνλ Βεξλαξδάθε. Απηφ πνπ έρνπλ θάλεη ζσζηά ζηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, δελ ηζρχεη γηα ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο θαη 

γηαηί;  

Σν ηξίην, πνπ δείρλεη, αλ ζέιεηε, κία φρη ηφζν ζεκαληηθή, 

πέξαλ ηεο θαινπξναίξεηεο –  ξεηνξηθά –  δηάζεζεο, είλαη φηη δελ 

αθνχκε ηε ιέμε: αλάπηπμε. Αθνχκε κφλν ηε κηδέξηα πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαρεηξίδεηαη ν θάζε Γήκαξρνο, ε θάζε Γεκνηηθή Αξρή, κέζα απφ 

κία δηαδηθαζία κείσζεο ησλ πφξσλ, αχμεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

αχμεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δελ αθνχκε φιν απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηε ιέμε: αλάπηπμε.  
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Βεβαίσο, ζα πεη θάπνηνο: κα ηη ιέεη ηψξα ν Παηνχιεο απφ ην 

βήκα ηνπ ζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ; Αλάπηπμε κε 7 ρξφληα χθεζε, 

κπνξεί λα πεη θαλείο; Ναη, ιέκε εκείο. Μπνξνχκε λα πνχκε ηε ιέμε: 

αλάπηπμε. Πφηε φκσο; ηαλ πξαγκαηηθά ζα ππάξρεη ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, ν νπνία ζα δίλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπσο έρνπλ γίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο.  

Ση ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη φηη ε κεηαξξχζκηζε ηελ νπνία, εγψ 

πξάγκαηη, ζπκκεηέρνπκε κε θαηαλφεζε θαη θαινπξναίξεην ηξφπν, 

πνπ δελ είλαη αδπλακία απηή ε ζπκκεηνρή. Δίλαη δηάζεζε λα 

πξνζθέξνπκε, ζε φπνηα θεληξηθή θπβέξλεζε έρεη ηελ δηάζεζε λα 

αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζην θξάηνο, ζηελ δηνηθεηηθή ηνπ δνκή θαη ζηελ 

απηνδηνηθεηηθή ηνπ δνκή. Δίκαζηε θνληά ηνπ εθεί.  

κσο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε επίζεο φηη πξέπεη λα 

είκαζηε εηιηθξηλείο. Δάλ δελ ππάξρεη  ε δηάζεζε κεηαβίβαζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ, πνπ νθείινπλ λα έρνπλ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη 

Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο, ηφηε πξαγκαηηθά –  θαη ην δειψλσ 

επίζεκα –  ζα δνπλ κηα άιιε Απηνδηνίθεζε. Σελ Απηνδηνίθεζε ησ λ 

αγψλσλ, ηελ Απηνδηνίθεζε ηεο δξάζεο, ηελ Απηνδηνίθεζε ηεο 

αληίδξαζεο, καδί κε ηνπο πνιίηεο, γηα ηνπο πνιίηεο.  

Θέισ λα μέξεηε φηη ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία, εκείο έρνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη αλάπηπμε ζηε ρψξα. Καη 

απηφ ζα πξέπεη δηαρξνληθά νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο λα πνπλ γηαηί 

ηφζα ρξφληα, θαη ηψξα, δελ έρεη γίλεη ακέζσο. Γηαηί δελ αθήλνπλ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν ηεο, γηα λα 

κπνξέζεη πξαγκαηηθά λα ππάξρεη ηνπηθή αλάπηπμε θαη κέζα απφ ηηο 

ηνπηθέο αλαπηχμεηο λα ππάξρεη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο γηα κηα 

δπλαηή Διιάδα.  

Θα πξέπεη λα καο εηπσζεί δπλαηά γηαηί δελ ηξέρνπκε –  θαη 

ειπίδσ λα ηξέμνπκε –  πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Δκείο σο Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, κε ηνλ βξαρίνλα 

ηεο επηζηήκεο ηνπ ΗΣΑ θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, έρνπκε φιεο 
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ηηο απηνδηνηθεηηθέο απφςεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζήκεξα ζε φιε ηελ 

Δπξψπε.  

Σα λνχκεξα ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ θαη αχξην, είλαη 

ηξαγηθά γηα ηε ρψξα καο ζην επίπεδν ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη 

βεβαίσο ηεο απφθαζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ η νπηθή 

θνηλσλία. Καη απηά ηα λνχκεξα, δελ είλαη λνχκεξα ηα νπνία είλαη 

απζαίξεηα. Δίλαη λνχκεξα εθαξκνγήο ησλ άιισλ ρσξψλ απέλαληη 

ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

Έλα παξαδείγκαηνο ράξε λνχκεξν ην νπνίν είλαη έλα λνχκεξν 

αλάπηπμεο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη ην 11,2% ηνπ ΑΔΠ, ηα 

νπνία δηαηίζεληαη εηο ηελ Απηνδηνίθεζε απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε. Ο κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Γελ κπνξνχκε 

κε απηφ ην λνχκεξν εκείο λα είκαζηε ππνπνιιαπιάζηα, δέθα θνξέο 

πην θάησ απφ απηφ ην λνχκεξν, έλαληη ηεο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είκαζηε νπηζζνδξνκηθνί ζαλ ρψξα, είκαζηε κηα ρψξα 

πνπ αιινχ πεγαίλνπλ νη ππφινηπνη θαη κνλνκεξψο πεγαίλνπκε 

εκείο θάπνπ αιινχ θαη καθάξη απηή ε πνξεία λα είρε θέξεη φρη 7 

ρξφληα χθεζεο, λα είρε θέξεη 7 ρξφληα αλάπηπμεο.  

Δίλαη ζιηβεξφ, αθφκα θαη ε Οπγγαξία, ε Δζζνλία, νη νπνίεο 

κπήθαλ πξηλ ιίγν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα έρνπλ θάλεη 

κεηαξξπζκίζεηο, κεηαβηβάδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο θαη 

απηφ λα έρεη δψζεη ήδε 2 θαη 3 ρξφληα αλάπηπμεο ζε απηέο ηηο 

ρψξεο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Με ηνπο αλάινγνπο πφξνπο, θχξηε Υαηδεδάθε.  

Θα έιεγα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, φηη ε 

πξνζπάζεηα ηελ νπνία ζα θάλεη ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο 

φιν απηφ ην δηάζηεκα, ζα είλαη θαηαξρήλ λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηελ εμσζηξέθεηα ηελ νπνία ήδε έρεη 

μεθηλήζεη, πξνο ηελ Δπξψπε, πξνο ην Κνγθξέζν, νη νπνίνη έρνπλ 

ήδε βγάιεη ηελ Απηνδηνηθεηηθή Δπξσπατθή Υάξηα, πνπ έρεη ηεζεί ε 

εηζήγεζε ηνπ ηη εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη απηφ δεηνχλ λα 
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εθαξκνζηεί θαη ζηελ Διιάδα θαη ην δήηεκα είλαη, εκείο έρνπκε απηή 

ηε δηάζεζε; Θέινπκε σο ρψξα πξαγκαηηθά λα θάλνπκε εθείλν ην 

νπνίν σο ππέξβαζε έρεη γίλεη φια απηά ηα ρξφληα;  

Θα ζαο πσ ινηπφλ επηγξακκαηηθά ηη πξέπεη θαηά ηελ άπνςή 

καο λα γίλεη άκεζα, κέζα απφ απηή ηελ Δπηηξνπή θαη σο λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλαβάζκηζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην λέν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο 

ηνπ θξάηνπο, κε ηελ εγγχηεηα θαη ηελ επηθνπξηθφηεηα.  

Σν δεχηεξν, θνξνινγηθή απνθέληξσζε. Απηφ πνπ γίλεηαη, λα 

παίξλνπλ απφ ηνπο Γήκνπο, απφ ηνλ θαθφ ΔΝΦΗΑ, κέρξη θαη ην 

Πξάζηλν Σακείν, κέρξη θαη ην δχζν, κέρξη θαη ηε δηαθήκηζε, κέρξη 

θαη φηη ππήξρε δσληαλφ κέζα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε  θαη ζπγρξφλσο 

λα ππάξρεη θαη ε ΑΣΑ ε νπνία δελ απνδίδεηαη φπσο απνδίδνληαλ 

φια απηά ηα ρξφληα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Απηνδηνίθεζε 

νπζηαζηηθά είλαη δηαρεηξηζηήο ηεο κηδέξηαο.  

Θα έιεγα φκσο, αθφκα θαη απηφ πνπ έρεη ζπκβεί, έρεη δψζεη 

επηηπρεκέλεο εμεηάζεηο. Δμεηάζεηο θαη  κέζα απφ ηελ δπζθνιία πνπ 

είρε ε ειιεληθή νηθνγέλεηα, κέζα απφ ηελ αλαζθάιεηα, ηνλ 

αλαζθάιηζην πνιίηε, ηελ αλεξγία, πνπ βεβαίσο δελ έρεη απηή ηε 

ζηηγκή κφλν ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ή κάιινλ, έρνπλ θαη άιιεο 

θπβεξλήζεηο ηελ επζχλε, φκσο ε Απηνδηνίθεζε έδσζε ηηο δνκέο 

ζηήξημεο απηψλ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο. ην κεηαλαζηεπηηθφ, ην 

ίδην. Καη βέβαηα ζα έιεγα, ε θνξνινγηθή απνθέληξσζε κε ελίζρπζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο απηνλνκίαο θαη αχμεζε ηεο αληηιεπηφηεηαο  ηνπ 

θφξνπ, ζε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ινγνδνζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ, είλαη 

έλα απφ ηα δεηνχκελα ηα νπνία ζα πξέπεη αθαξηαία ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε λα δξνκνινγήζεη.  

Σν ηξίην είλαη ε εγθαζίδξπζε ελφο κεραληζκνχ είζπξαμεο 

ηνπηθψλ εζφδσλ, ην νπνίν δελ είλαη δχζθνιν, ζέιεη ην ρξφλν ηνπ.  

Ζ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβεξλήζεσο, 

πνπ ζα επλνεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηελ 
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ελεκέξσζε, ηε δηαθάλεηα, ηνλ έιεγρν ζηηο απνθάζεηο  ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Σελ εγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο κεηξνπνιηηηθήο δηνίθεζεο ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο.  

Καη βέβαηα, ηελ εμεηδίθεπζε εηδηθψλ κνξθψλ δηνίθεζεο ησλ 

κηθξψλ Γήκσλ, ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ θαη ηηο νξεηλέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  

Σελ θαηνρχξσζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ θαη ηνπ 

θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

Σελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε εθπφλεζε εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

πσο επίζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, ηε ζεζκνζέηεζε κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

παξνρήο θηλήηξσλ δηαβάζκηζεο θαη δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο πφιεσλ.  

Δίλαη αιήζεηα φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πξέπεη λα αθνξνχλ ην ξφιν, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο 

πφξνπο, ηελ νξγάλσζε. Σηο ζρέζεηο κε ηα άιια επίπεδα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Καη επεηδή πξαγκαηηθά πξέπεη ε απνθέληξσζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

λα γίλεη κέζα απφ κία δηαδηθαζία, απηφ ζα επηθέξεη ην επηηειηθφ 

θξάηνο, ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Θα έιεγα φκσο φηη είλαη αιήζε ηα, δελ πξέπεη λα έρνπκε κία 

θαινπξναίξεηε ζρέζε κεηαμχ θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο; Βεβαίσο θαη πξέπεη λα έρνπκε. κσο ζα πξέπεη λα 

δνχκε γηα πνην ιφγν, παξαδείγκαηνο ράξε, ν κηζζφο ηνπ 

απηνδηνηθεηηθνχ έθπγε απφ ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ Γελη θψλ 
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Γξακκαηέσλ; Ήηαλ κία πξάμε ε νπνία έγηλε πξηλ έλα ρξφλν 

πεξίπνπ.  

Σν απνηέιεζκα πνην ήηαλ; Ζ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ Γεληθψλ 

Γξακκαηέσλ, αιιά ε κείσζε νπζηαζηηθά ηεο δπλαηφηεηνο λα 

απμεζνχλ νη κηζζνί ηεο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ είλαη έλα δήηεκα ην 

νπνίν ζίγνπξα δεκηνπξγεί, κέζα απφ κία λνκνζεηηθή εμνπζία πνπ 

έρεη ην καραίξη, έρεη θαη ην πεπφλη,  αιιά ζπγρξφλσο ζέιεη ηελ 

ζπλαίλεζε, αιιά θάλεη ηα δηθά κνπ, δηθά κνπ θαη ηα δηθά ζνπ, δηθά 

κνπ;  

Δδψ ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζαθείο εμεγήζεηο γηαηί 

ζπλέβε απηφ, αθήλνληαο ζηελ απαμίσζε ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο, ζηε 

κηδέξηα, κε ηνπο πφξνπο πνπ δελ παίξλεη, ηε δακφθιεην ζπάζε πνπ 

είλαη απφ πάλσ ηνπ θαη ζπγρξφλσο απαμησκέλνο κηζζνινγηθά.  

Θα πξέπεη λα δνζνχλ εμεγήζεηο γηαηί δηαηεξείηαη αθφκα, ελψ 

ην κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη ζηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα, είλαη κε κεδέλ επξψ, ελψ ζηε Βνπιή φινη ζηηο 

Δπηηξνπέο πιεξψλνληαη, θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο. Εεηάκε εμεγήζεηο. 

ρη απαληήζεηο κφλν. Γηαηί αθφκα απηφ ηζρχεη, ελψ δελ ζα έπξεπε 

λα ηζρχεη.  

Δίλαη ινηπφλ ζίγνπξν φηη ε ζπλαίλεζε ζέιεη πξάμεηο. Δκείο ηε 

δηθή καο πξάμε ηελ έρνπκε δείμεη. Δίκαζηε ζνβαξνί ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ζηελ επζχλε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, είκαζηε θνληά ζην επίπεδν ηνπ λα θάλνπκε ζπλελλφεζε 

γηα ην θαιφ ηεο Διιάδαο, αιιά δεηάκε λα καο εμεγεζνχλ, εάλ είλαη  

δπλαηφλ εδψ θαη ηψξα, γηα πνην ιφγν εκείο, κέζα ζηελ δηαδηθαζία 

ηελ νπνία πξέπεη λα επηηειέζνπκε σο έξγν, ζεσξνχκαζηε Β΄ 

θαηεγνξίαο Απηνδηνίθεζε .  

Δπίζεο, ζα έιεγα, ζα αιιάμνπκε θάπνηεο θαηεπζχλζεηο 

ρσξνηαμηθνχ ελδηαθέξνληνο; Γελ είλαη αζηείν λα κηιάκε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ρψξαο καο, πνπ είκαζηε νη 

ηειεπηαίνη ηεο Δπξψπεο πνπ πξνζβάινπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

παηδηά καο, ηελ πγεία ηνπο; Σν πιεξψλνπκε αθξηβφ. Αθνχζακε 
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κεγάιεο θνπβέληεο θαη λα κε κπνξνχκε λα λνκνζεηνχκε γηα ην 

Πξάζηλν Σακείν, εκείο κέζα απφ ηνλ ηφπν καο;  

Κχξηε Τπνπξγέ, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, κφιηο πάηε ζηελ 

Αζήλα, ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα λνκνζεηεζεί, είλαη φηη  

ρσξνηαμηθά ν ηφπνο πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν ηνπ κέζα 

απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Γελ ρξεηάδνληαη Τπνπξγεία, δελ 

ρξεηάδνληαη άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα φιε ηελ 

Διιάδα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ θηφιαο φιε ηελ Διιάδα.  

Καη είλαη ζίγνπξν φηη είλαη αδηαλφεην ην λνκνζρέδην ην νπνίν 

έβγαιε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ν θχξηνο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, ρσξίο λα έρεη ιάβεη 

νχηε κία άπνςε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο. Σνπ ην 

επηζηξέθνπκε αρξεσζηήησο. Γελ πξφθεηηαη απηφ ην λνκνζρέδην λα 

πεξάζεη, ρσξίο θακία ζπλαίλεζε, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο  

δηαβνχιεπζεο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, είλαη αιήζεηα φηη κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, εκείο έρνπκε ηελ απφιπηε δηάζεζε λα ζπλεξγαζηνχκε, 

αιιά φρη λα ζεσξεζεί, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, αδπλακία. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ζέηνπκε, είλαη ην ζεκεξηλφ καο ζπλέδξ ην, 

ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο, πνπ ζα 

θάλνπκε ην επφκελν δηάζηεκα ζε φιε ηελ Διιάδα, γηα λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, λα 

αλαιάβεη φιε ε Απηνδηνίθεζε ηηο επζχλεο ηηο δηθέο ηνπ θαη ν θάζε 

Γεκνηηθφο χκβνπινο ζε φπνην νξεηλφ Γήκν ππάξρεη.  

Καη βεβαίσο, ζην ηέινο ηνπ Ννέκβξε ζα έρνπκε φιε εθείλε 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνβιεκάησλ, φπνπ καδί κε ηελ δηαβνχιεπζε 

πνπ γίλεηαη ζην ζεκαηηθφ καο ζπλέδξην, αιιά εγψ ζα έιεγα θαη ηελ 

εηδηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο 

κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ, λα κεηαβνχκε εηο ην ζπλέδξηφ καο 1, 2, 3 

Γεθέκβξε, φπνπ ε Απηνδηνίθεζε εθεί ζα πάξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο ηεο γηα ηε δξάζε θαη ειπίδσ φρη γηα ηελ αληίδξαζε.  
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Δίλαη ζίγνπξν φκσο φηη αλ ρξεηαζηεί ε Απηνδηνίθεζε λα 

κηιήζεη απφ ην έλα άθξν κέρξη ην άιιν άθξν ηεο Διιάδαο, λα είζηε 

ζίγνπξνη φηη ζα ην πξάμεη θαη ζα ην πξάμεη κε πνιχ κεγάιε 

επηηπρία. Απηφ λα είζηε ζίγνπξνη.  

Θεσξψ επίζεο φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζηειερηαθνχ 

δπλακηθνχ καο, ε αλαβάζκηζε ησλ εξγαδνκέλσλ καο, ηνπο νπνίνπο 

ηηκνχκε, ζηεξίδνπκε, δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε αθπδάησζε ηελ 

νπνία ππέζηελ θαη νη Γήκνη βέβαηα, αιιά θαη ε Απηνδηνίθεζε 

γεληθφηεξα, είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ έθπησζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο  καο, πξνο ηνπο δεκφηεο καο. Κάηη ην 

νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη δηαδηθαζίεο κέζα απφ δηαηάμεηο 

νη νπνίεο ρσξίο λα ξσηνχλ Γήκαξρν, λα ηνπ αθαηξνχλ ππαιιήινπο. 

Δίλαη δπλαηφλ ζήκεξα, Γήκνο κε 4 ππαιιήινπο, ρσξίο λα ηνλ 

ξσηήζεη θαλείο, λα ηνπ παίξλνπλ  ηνπο 2; Σφηε είλαη ζαλ λα ηνπ 

ιέλε: θιείδσζε ην Γήκν ζνπ θαη θχγε.  

Θεσξψ ινηπφλ, επεηδή μέξσ φηη κε πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο, 

γηαηί νθείισ λα πσ κε εηιηθξίλεηα, αιιά είλαη πξνζσπηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνλ θχξην Μπαιάθα, δελ είλαη ν θαλφλαο, είλαη νη 

πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο. ηακάηεζαλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο. Σν 

ζέκα φκσο δελ είλαη νη παξεκβάζεηο, είλαη  ε θαζνιηθφηεηα ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε, ε νπνία λα δίλεη αθελφο κελ, 

επεηδή αλαθεξζήθακε θαη ζηε Γήκαξρν ηεο Κάζνπ, θαη ζε εθείλε ηε 

ζεκαηνθχιαθα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο Διιάδαο ζα 

έιεγα, ζηε καθξηλή Κάζν, δελ κπνξεί ε ίδηα λα θάλεη θαη ηελ 

ππάιιειν θαη ηελ δηαθάλεηα θαη φηη άιιν ρξεηάδεηαη, ρσξίο θαλέλαλ 

ππάιιειν.  

 Θα πξέπεη λα ζπεχζνπκε ηαρέσο θαη ην ιέσ κε πφλν απηφ, 

δηφηη έρνπκε αλαγθαζηεί πνιιέο θνξέο νη ίδηνη λα θάλνπκε 

ζπκπφληα, ρσξίο λα έρνπκε ηνλ ηξφπν λα βειηηψζνπκε απηή ηελ 

θαηάζηαζε.  

 Πξνηείλνπκε ινηπφλ:  
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 Κσδηθνπνίεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ 

θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ψζηε λα ξπζκηζηνχλ κε ζαθήλεηα 

φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο, ζηηο 

εηδηθέο άδεηεο θαη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα 

αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά θαη ρνξεγίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Γεκάξρσλ.  

 Δπαλεμέηαζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Ν.1608/1950, πεξί 

απμήζεσο ησλ πνηλψλ γηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη πθίζηαηαη αλάγθε 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ.  

 Σξία. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Ν.3852/2010, ψζηε 

λα ηίζεληαη ζε αξγία νη αηξεηνί πνπ παξαπέκπνληαη ακεηαθιήησο 

γηα θαθνχξγεκα, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί ν 

πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

 Σέηαξηνλ, επαλαθνξά ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο, ψζηε νη αηξεηνί 

λα δηθάδνληαη ζε πξψην βαζκφ απφ ηα Δθεηεία.  

 Δπαλαθνξά ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απνδεκίσζε αηξεηψλ, γ ηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 

Απηνλφεηεο δηαδηθαζίεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε δεκνθξαηία ζηνλ 

ηφπν καο. Γελ κπνξεί ζηνλ θαιιηθξαηηθφ Γήκν ν άλεξγνο αηξεηφο 

λα πάεη λα αζθήζεη  ηελ αηξεηή ηνπ δηαδηθαζία. Πφζα ρξφληα πξέπεη 

λα πεξάζνπλ γηα λα ππάξμεη αληηθαηάζηαζε κηαο αδηθίαο πνπ θαθψο 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο έρνπλ θέξεη θαη ζήκεξα δηαηεξνχληαη;  

 Έμη. Δλφςεη ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ε άξζε ησλ θσιπκάησλ θαη αζπκβίβαζησλ πνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ αλαθήξπμε θαη εθινγή ησλ αηξεηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αλ πξνεγνπκέλσο δελ παξαηηεζνχλ απφ ην αμίσκά 

ηνπο.  

 Κάλσ ην εμήο εξψηεκα. Γηαηί ζηελ Διιάδα, ν Γήκαξρνο 

πξέπεη λα παξαηηεζεί γηα λα ζπκκεηέρεη ζηηο ε θινγέο ηηο 

Βνπιεπηηθέο. Οη Βνπιεπηέο γηαηί δελ πξέπεη λα παξαηηεζνχλ γηα λα 
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αζθήζνπλ ηελ εθινγή ηνπο σο Γήκαξρνη; Γηαηί; ηελ Δπξψπε δελ 

ηζρχεη απηφ.  Απαηηψ απάληεζε επί απηψλ ησλ εξσηεκάησλ. Γελ ηα 

θάλσ απιψο, απαηηψ απαληήζεηο.  

 ζνλ αθνξά ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηνπο Γήκνπο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθήο 

ελνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ή ηνπιάρηζηνλ ν 

ζπληνληζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 13 είλαη  

νη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηελ Απηνδηνίθεζε. Μπνξεί θαλείο λα κνπ 

πεη έλα Τπνπξγείν πφζνη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπλ ην 

Τπνπξγείν, έλαληη ησλ 13 πνπ ειέγρνπλ ηνπο Γήκνπο; Θα έρεη 

ελδηαθέξνλ ε απάληεζε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ζίγνπξν φηη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί, είλαη νη πφξνη . Καη ζήκεξα ζα πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία κεηαξξχζκηζε ρσξίο λα 

ππάξρνπλ, κε ζαθήλεηα λα αθνχγνληαη, κε πνηνπο πφξνπο. Ήδε 

γλσξίδνπκε, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε, 

δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο παζνγέλεηεο θαη κάιηζηα ζεσξψ φηη ην 

θαηαδηθάζακε φινη, θαη εζείο, φηη πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 

εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ρσξίο λα έρνπλ δνζεί 4,2 δηο επξψ.  

 Δξρφκαζηε ινηπφλ ζήκεξα ζε κία λέα εθαξκνγή, γηα λα 

αιιάμνπκε ηνλ Καιιηθξάηε. Δκείο ζεσξνχκε, θαη ην είπα θαη ζηνλ 

ραηξεηηζκφ  κνπ ιίγν –  πνιχ, φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θακία 

κεηαξξχζκηζε ρσξίο πφξνπο. Καη εδψ έρνπκε ζαθείο απφςεηο. 

Πξέπεη θαηαξρήλ λα ππάξρεη δηεχξπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

Γήκσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκφζηαο Δπέλδπζεο θαη ηδηαίηεξα απφ 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 –  2020.  

 Γειαδή γηαηί ζηελ άιιε Δπξψπε, νη  Γήκνη γηα ηηο πιαηείεο 

ηνπο, γηα ηα γήπεδά ηνπο, γηα ηνπο δξφκνπο ηνπο, δηαρεηξίδνληαη νη 

ίδηνη ηα ρξήκαηά ηνπο θαη εδψ ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, λα κελ ηηο πσ ππφγεηεο δηαδξνκέο, γηα λα 

κπνξέζνπκε απηφ λα γίλεη εθηθηφ;  
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 Υσξίο ηελ ζηαδηαθή απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ 

2009 κέρξη ηψξα, θάηη ην νπνίν ζαθέζηαηα ζα πξέπεη λα ην δνχκε 

θαη λα ην δηεθδηθήζνπκε, αιιά θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην λα ην 

αληηιεθζεί φηη πξέπεη λα γίλεη, ρσξίο ηελ επαλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ 

ζην 10% ηνπ δπφκηζη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, είλαη δπλαηφλ λα 

ππάξρεη βάζεη ηνπ πληάγκαηνο, λα καο έρνπλ πάξεη φινπο ηνπο 

πφξνπο γηα λα γίλνπλ εκη -ππαίζξηνη θαη απζαίξεηνη ρψξνη ησλ 

Γήκσλ καο, κέζα απφ ρξήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη γηα λα πάξεηο δαλεηνδφηεζε πξέπεη λα δψζεηο 

επηηφθηα γηα ηα δηθά ζνπ ρξήκαηα; ε πνηα ρψξα ηζρχεη απηφ;  

Δίλαη ζην χληαγκα δηαηππσκέλν φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα 

δνζνχλ γηα λα ππάξμεη ηζνδχγην κεηαμχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

θαη ησλ απζαίξεησλ ρψξσλ, πνπ ηνπο δψζακε λνκηκνπνίεζε; Γηαηί 

δελ εθαξκφδεηαη απηφ; Πνηνο είλαη εθείλνο πνπ ην εκπνδίδεη; Να 

αθνχζνπκε νλνκαηεπψλπκα;  

Καη είλαη ζίγνπξν, παξάιιεια, φηη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ Γήκσλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «ΘΖΔΑ», 5εηνχο 

δηάξθεηαο, ψζηε λα γίλεη κέζα απφ ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ, 

ην Δζληθφ ρέδην αιιά θαη ην Πξάζηλν Σακείν Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα θιείζσ ηελ εηζήγεζή κνπ κε κηα 

αλαθνξά ζην εθινγηθφ.  

Έρνπκε αληηιεθζεί, θαη κάιινλ ην αληηιήθζεθα θαη απφ ηα 

ιεγφκελα, πνπ δελ ην έρεη θξχςεη ν θχξηνο Πνπιάθεο, γηα ην ζέκα 

ηεο αλαινγηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. 

Θεσξνχκε φηη θαιφ ζα ε ίλαη λα παξαδεηγκαηηζηνχκε απφ πνηεο 

ρψξεο εθαξκφδεηαη θαη λα δνχκε, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο πψο 

κπνξνχλ λα κεηνπζηψζνπλ κία ηέηνηα αιιαγή, ζηελ νπνία αιιαγή 

λα δψζεη θαη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη θαη ην 

δεηνχκελν.  
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Σν παξάδεηγκα ηνπ Βειγίνπ ην έρνπκε ππφςε καο; 18 κήλεο 

είρε λα ζπγθξνηήζεη θπβέξλεζε. Σν θξάηνο φκσο ιεηηνπξγνχζε. 

Γηαηί; Γηφηη πξσηίζησο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνθαζίδνπλ γηα ηνλ 

ηφπν ηνπο θαη δεχηεξνλ, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα 

δηνηθεζνχλ. Δάλ, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, πνπ ε 

ειιεληθή Βνπιή ςήθηζε –  ελλνψ γηα ηηο Κεληξηθέο Γηνηθήζεηο –  γίλεη 

θαη απηφ ζηελ Απηνδηνίθεζε, κπνξείηε λα κνπ πείηε ζε έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα εάλ ε ρψξα ζα κπνξεί πξαγκαηηθά λα δηνηθεζεί 

κέζα ζε έλα πιαίζην ηνπ λα πάκε κπξνζηά ηνλ ηφπν καο θαη ηειηθά 

ηελ Διιάδα;  

Δίλαη εξσηήκαηα ηα νπνία ζέινπλ ζπδήηεζε, δελ είλαη  ηεο 

παξνχζεο, είλαη αληηιεπηφ θαη γηα απηφ αθξηβψο ζεσξήζακε φηη γηα 

λα κε ράζεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ εγψ ζεσξψ φηη είλαη 

εηιηθξηλήο θαη γηα απηφ ζπκκεηέρσ θαη ζηελ Δπηηξνπή  απηή, ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ φκσο, ησλ νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο 

κεηαβίβαζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηφπν 

ηνπ.  

Καη εθφζνλ θιείζνπκε απηφ, λα ζπδεηήζνπκε θαη ην ζέκα πηα 

ηεο εθινγήο, εάλ θάηη πξέπεη λα δηνξζσζεί ή ελ ηνηαχηε πεξηπηψζ εη 

αλ πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη φιν, απηφ είλαη ζέκα άιιν. Με 

ζθεπάζεη, φπσο ζσζηά είπακε θαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ησλ 

Δπηηξνπψλ, ην ρσξνηαμηθφ, ην νπνίν είπακε ζα ην ζπδεηήζνπκε 

αξγφηεξα θαη ην ζέκα ην εθινγηθφ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε 

κεηαγελέζηεξα. Να ηειεηψζνπκε κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζεσξψ φηη κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε, ζην νπνίν ζεσξψ φηη 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε, λα αθήζνπκε ηζηνξία. Αιιά λα ηελ 

αθήζνπκε κέζα απφ κία… ζε έλα πιαίζην ζπλελλφεζεο θαη 

ζχλζεζεο.  

Κιείλνληαο, θπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζήκεξα 

μεθηλάεη έλαο αλνηθηφο δηάινγνο. Έλαο αλνηθηφο δηάινγνο πνπ ζα 

είλαη ρξνλνβφξνο, πνπ ζα είλαη δχζθνινο, αιιά ζα είλαη θαη ε 

ειπίδα. Ζ ειπίδα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θέξνπκε ην αχξην ηεο 
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ρψξαο κε θαιχηεξν πξφζεκν. Με ηελ δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία φισλ 

καο.  

Δίκαη βέβαηνο φηη νη εξγαζίεο ηνπ ζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ ζα 

ζηεθζνχλ κε απφιπηε επηηπρία, ψζηε λα κπνπλ νη βάζεηο ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ελφο λένπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο, πνπ ζα δίλεη 

βηψζηκεο ιχζεηο ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ησλ ηνπηθψλ καο θνηλσληψλ.  

Να μέξεηε φηη ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία καο, ε Κεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο είλαη κέησπν ελσκέλν. Καη βεβαίσο 

ραίξνκαη γηαηί άθνπζα ελσηηθνχο ιφγνπο θαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, 

εθπξνζσπψληαο έλα ηκήκα απφ ηνλ θχξην Σδηηδηθψζηα θαη  ζεσξψ 

φηη εθφζνλ ελψζνπκε ζπλζεηηθά απηή ηελ πξνζπάζεηα, ηελ νπνία 

άθνπζα θαη ηνλ θχξην Πνπιάθε ζηελ εηζήγεζή ηνπ, άθνπζα ηνλ 

θχξην Μπαιάθα ιίγν πξηλ, θάηη θαηλνχξγην… θαη άθνπζα θαη ηα 

θφκκαηα, πνπ απνηεινχλ θαη εθείλα έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζεζκνζεηεκέλν θνξέα, ρψξν, πνπ θαη απηνί κπνξεί λα ζπλζέζνπλ. 

Σφηε ππάξρεη κεγάιε ειπίδα γηα ην κέιινλ. Σν άκεζν κέιινλ.  

Γηαηί εκείο πηζηεχνπκε ηζρπξή Απηνδηνίθεζε πνιχ άκεζα ζα 

ζεκαίλεη δπλαηή Διιάδα.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, πνπ 

πξαγκαηηθά ζεσξψ φηη έβαιε φινπο ηνπο άμνλεο πνπ ε 

Απηνδηνίθεζε έρεη πξνηάμεη ζε απηή ηε κεηαξξχζκηζε πνπ 

ζρεδηάδεηαη θαη θπζηθά ήξζε ε ζεηξά λα αθνχζνπκε θαη ηηο 

παξαηάμεηο ηηο απηνδηνηθεηηθέο ηεο ΚΔΓΔ . 

 Ξεθηλάκε κε ηνλ θχξην Κνηκήζε, Γήκαξρν Ακθηινρίαο θαη  

εθπξφζσπν ηεο παξάηαμεο ηεο ΚΔΓΔ, ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ.  

 Κχξηε Κνηκήζε.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Πφζν δηαθνξεηηθή είλαη ε εθθνξά ηνπ δεκφζηνπ 

ιφγνπ φηαλ κεζνιαβεί έλαο ρξφλνο κεηαμχ ηνπ πλεδξίνπ ηεο 
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Υαιθηδηθήο θαη ηνπ πλεδξίνπ απηνχ ζην Βφιν, φζνλ αθνξά ηελ 

θπβέξλεζε.  

 Θα ζαο ζπκίζσ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ ησλ Δζσηεξηθψλ, ηνλ θχξην 

Βνχηζε, κε κηα εκπξεζηηθή νκηιία νηνλεί θαζεγεζίαο σο πξνο ην 

χθνο θαη ζήκεξα ηνλ θχξην Τθππνπξγφ, κε ηε γιψζζα ηνπ 

ηερλνθξάηε ζα έιεγα, πνπ επηκειψο απέθπγε λα ζίμεη  έζησ θαη 

ςήγκαηα εηιεκκέλσλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

εληφο εηζαγσγηθψλ «επαλαζεζκνπνίεζε», ηη φξνο θαη απηφο, ηνπ 

Καιιηθξάηε, δειαδή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Καη επίζεο ζα πεξίκελα απφ ηνλ θχξην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ, σο Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ησλ είθνζη επηά, ησλ 

κειψλ δειαδή, πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, λα 

αλαιχζεη θαη λα εμεγήζεη ζην ψκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηή, πνηα 

είλαη ε θπβεξλεηηθή ζέζε. Οχηε θαη απηφ αθνχζηεθε.  

 Κχξηε Μπαιάθα, αγαπεηέ Γηάλλε, θχξηε Τθππνπξγέ ησλ 

Δζσηεξηθψλ, δελ είλαη φπσο καο ηα είπαηε γηα ηα νηθνλνκηθά. Θέισ 

λα θάλσ κηα πνιχ ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

θηλνχκαζηε ζήκεξα.  

 Μαο έρεηε επηβαξχλεη ζην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ καο θφζηνο 

κε 5,88%, απμάλνληαο ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κε ην λέν 

αζθαιηζηηθφ κηζζνιφγην.  

 Μαο έρεηε θαηαξγήζεη ην θφξν δχζνπ. Μαο έρεηε πάξεη ην 

ηέινο βνζθήο, ην δψζαηε ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηψξα καο επηβάιιεηε 

λα αζθήζνπκε θαη ηελ αξκνδηφηεηα πνπ νη Πεξηθεξεηάξρεο δελ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ, ψζηε λα κπνξνχλ νη παξαγσγνί λα πάξνπλ 

ηηο εμηζσηηθέο απνδεκηψζεηο.  

 Γηαπηζηψζαηε φηη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο –  

Απνρέηεπζεο, νη κεγάιεο, έρνπλ ηζρπξά απνζεκαηηθά θαη πάηε κε 

έλα δφιην ηξφπν λα ηνπο ηα πάξεηε. Ξέξεηε πψο ζέινπλ λα ην πο ηα 

πάξνπλ; Δπηβάιιαλε 29% θφξν. πλ 29% πξνθαηαβνιή θφξνπ επί 

ησλ βεβαησκέλσλ ηειψλ, φρη απηά πνπ εηζπξάηηεη ε ΓΔΤΑ. Δπί ησλ 

βεβαησκέλσλ ηειψλ. ε θάζε εθαηφ επξψ ινηπφλ ηα νπνία ζα 
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βεβαηψλεη ε ΓΔΤΑ, ηα πελήληα νθηψ πεγαίλνπλ απεπζείαο ζην 

θξάηνο. Σα ηακεία ησλ ΓΔΤΑ, ησλ ηζρπξψλ, ζα αδεηάζνπλ ζε δχν 

ρξφληα. Οη ππφινηπεο ΓΔΤΑ ζα αλαγθαζηνχλ λα θιείζνπλ. Γελ ζα 

κείλεη θακία δσληαλή.  

 Απαιιάμαηε, θχξηε Τθππνπξγέ ησλ Δζσηεξηθψλ, ηνπο 

παξαρσξεζηνχρνπο, ην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ηα δεθαηξία 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηεο Fraport , ηνπο κεγάινπο ιηκέλεο, απφ 

ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηειψλ αληαπνδνηηθψλ.  

Βάιαηε ρέξη ζην ζθιεξφ ππξήλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζήκεξα ήξζαηε λα καο πείηε εδψ πέξα φηη 

έρνπκε ζρεδφλ θαη άλνδν ζηα νηθνλνκηθά καο;  

Γ. ΜΠΑΛΑΦΑ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Καηάιαβα ηη είπαηε. Γηα ηνπο ΚΑΠ ππνλνψληαο φηη 

είκαζηε ζε θαιχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

 Κνηηάμηε, εάλ ζπλεθηηκήζνπκε, ζπλάδειθνη αγαπεηνί, φηη ε 

θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ 1/1/2017 ζα ηξσζεί 

ζνβαξά, κε ην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην θαη ην λέν αζθαιηζηηθφ 

λνκνζρέδην, ζα δεκηνπξγεζεί έλα  ηεξάζηην πξφβιεκα. 

Αληηιακβάλεζηε πνην ζα είλαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν εκείο ζα θιεζνχκε λα θηλεζνχκε. Γειαδή απφ ηε κηα κεξηά ζα 

ππάξρεη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα ζηελ απφδνζε ησλ 

εμηζνξξνπεηηθψλ ζα ιέγακε πφξσλ, ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ, 

δειαδή ηεο αλαδηαλνκήο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαη απφ ηελ 

άιιε κεξηά ζα έρνπκε έλαλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ν νπνίνο ζα αδπλαηεί 

πιήξσο λα αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζή ηνπ εζφδσλ πξνο ηηο 

ηνπηθέο Αξρέο.   

 Σν ’17 ζα είλαη έλα έηνο εθηάιηεο γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Καη ηη  ζα θάλνπκε; Θα θαζφκαζηε θαη ζα πεξηκέλνπκε 

πφηε ζα έξζεη ε ψξα γηα λα καο απνθεθαιίζνπλ;  

 πλάδειθνη, ζηνλ αθήξπρην απηφ πφιεκν κεηαμχ ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, πνπ φζν πεξλάεη ν 

θαηξφο γηγαληψλεηαη, γηαηί ε αδπλακία δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο 
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νδεγεί ζε ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ην θεληξηθφ θξάηνο, 

πξνζπαζψληαο λα θνξηψζεη ηηο δηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο θαη  πνιηηηθέο 

αζηνρίεο ζηηο ηνπηθέο Αξρέο, ζα πξέπεη λα καο δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηδξάζνπκε «εθκεηαιιεπφκελνη», εληφο 

εηζαγσγηθψλ, ηελ επθαηξία πνπ καο παξνπζηάδεηαη γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο.  

 Δκείο είκαζηε ζε ζέζε λα κηιήζνπκε ζηνπο δεκφηεο ηη είλαη  

απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα απειεπζεξσζεί απφ ηα δεζκά ηεο 

θεληξηθήο γξαθεηνθξαηίαο, θαη λα θηηάμνπκε κηα ρψξα κε 

απνθέληξσζε θαη Απηνδηνίθεζε, φπνπ ζα έρεη πξαγκαηηθά 

δεκηνπξγηθφ ξφιν ε θάζε παξαγσγηθή κνλάδα ή θαη ζπιινγηθφηεηα, 

ζηελ θνηλσλία, ζηε ρψξα καο. ηελ πεξηθεξεηαθή ελδνρψξα θαη ζη α 

κεγάια αζηηθά θέληξα.  

 Καη ζα εμεγήζσ ακέζσο αθξηβψο, πψο αθξηβψο ην ελλννχκε 

εκείο. ινη καο έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη απηφ ην θξάηνο δελ έρεη 

θακία δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη θαηαζηάζεηο. Αθφκα θαη ν ΤΡΗΕΑ 

πνπ σο αληηπνιίηεπζε πίζηεπε ή απηαπαηψληαλ φηη  ζα  κπνξνχζε λα 

έρεη πνιηηηθέο ξεαιηζηηθνχ ηχπνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ 

ην ηνπίν, δηαπίζησζε φηη απηφ δελ κπνξεί λα είλαη εθηθηφ. Καη ζηε 

κελ κία πεξίπησζε κίιεζε γηα έλα παξάιιειν πξφγξακκα, ζηελ 

άιιε πεξίπησζε φκσο ήξζε ε απφηνκε πξνζγείσζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην ηξίην κλεκφλην, φπνπ ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο 

εμεηδηθεχζεηο ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, δελ ηηο 

έρνπκε δεη αθφκα.  

 Δλδερνκέλσο κία απφ απηέο λα ήηαλ ε θαζ’ ππεξβνιή 

λνκνζεηηθή απφπεηξα γηα ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, φπνπ ην 

θείκελν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ κλεκνλίνπ, ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ, δελ 

κηιάεη γηα απνθνκκαηηθνπνίεζε θαη ηελ εηζαγσγή απηψλ, αιιά 

κηιάεη γηα ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε. Πξνζέμηε, απηφο είλαη ν φξνο, 

θαη αθνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε γεληθφηεξα. Δίλαη ζέκα φκσο αλ 

απηφ αλ αθνπκπά ηηο ηνπηθέο Αξρέο.  
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 Καηά ηελ άπνςή καο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 102, δειαδή φηη είκαζηε 

απηνδηνηθνχκελα Ννκηθά Πξφζσπα, δελ κπνξεί ην θεληξηθφ θξάηνο 

λα βάδεη ρέξη ζηε δηθή καο δνπιεηά.  

 Γηα απηφ είλαη αλεπίηξεπην απηφ πνπ έθαλε ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, πνπ ζηηο ζέζεηο ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο δέζκεπζε 

πνζνζηφ θαη καο επέβαιε κε δηθή ηνπ απφθαζε ηη ζα ηηο θάλνπκε.  

Δίλαη πξνθαλψο δηθαίσκα θαη δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

πάξεη ζέζεηο απφ ηελ θνηλσθειή εξγαζία ην ίδ ην θαη λα ηηο θάλεη φηη 

ζέιεη, είλαη αλεπίηξεπηε αληηζπληαγκαηηθή παξέκβαζε λα βάιεη ρέξη 

ζε απηέο ηηο νπνίεο καο εθρσξεί.  

Τπφ ηελ έλλνηα ινηπφλ απηή, νη ηνπηθέο Αξρέο Α’ θαη Β’ 

Βαζκνχ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο 

απνπνιηηηθνπνίεζεο, ηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα 

απνθηήζεη ε θεληξηθή γξαθεηνθξαηία, φπσο ηειηθά ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην ζα απνθαζίζεη γηα λα ηε δηακνξθψζεη.  

Γηα απηφ ινηπφλ ην δηθφ καο ην ζρέδην φζνλ αθνξά ηελ 

απνθέληξσζε ζα πξέπεη λα έρεη  δηαθξηηνχο άμνλεο. ε πνην 

επίπεδν; Πξψηνλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο.  Γελ κπνξεί λα είλαη ζνιφ ην 

ηνπίν. Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθέζηαηε αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο 

εγγχηεηαο. Σν Τπνπξγείν απνθεχγεη λα ηελ αλαθέξεη  απηή ηελ 

αξρή. Μηιάεη κφλν γηα επηθνπξηθφηεηα. Γειαδή λα κπνξεί έλα 

δεχηεξν επίπεδν λα δξα αλαθνπθηζηηθά, λα δξα δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα επηρεηξεζηαθήο απεκπινθήο, ζε φπνηνλ Βαζκφ 

Απηνδηνίθεζεο δελ κπνξεί λα ελεξγήζεη.  

Ζ αξρή ηεο εγγχηεηαο φκσο είλαη ην θξίζηκν. Γειαδή φπσο 

ιέεη ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ αλήθεη  ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο θαη ζα πξέπεη κε 

απφιπηε ζαθήλεηα λα πεξηγξάςνπκε πνηεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

αζθνχληαη ζηνλ Α’ Βαζκφ θαη πνηεο ζα παξακείλνπλ ζηνλ Β’ Βαζκφ, 

δηαρσξίδνληαο πιήξσο ηηο ζρέζεηο πνιηηηθήο ππνηέιεηαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΠΑ. Καη φρη κφλν. Γηαηί μέξεηε 
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πνιχ θαιά φηη ζήκεξα νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο δελ ιεηηνπξγνχλ ππφ 

θαζεζηψο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ  ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, ηνπο δπλεηηθνχο, θαηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ πξνθεξχμεσλ. Οη  πνιηηηθέο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε θαηλφκελα ηα νπνία αλαιχζεθαλ. Καη ν Πξφεδξνο έθαλε 

αλαθνξέο. Οξηζκέλνη Πεξηθεξεηάξρεο ζεσξνχλ φηη θάλνπλ ζσζηά ηε 

δνπιεηά ηνπο, νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε δηαθνξεηηθά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Σν πξφβιεκα φκσο δελ είλαη πξνζσπηθφ, είλαη  

θαζαξά ζηε ζεζκηθή ηνπ δηάζηαζε. Καη απηφ ζα πξέπεη λα 

μεθαζαξίζεη κε απφιπηε ζαθήλεηα ζην θνκκάηη ησλ αξκνδηνηήησλ.  

Ζ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ φζνλ αθνξά ηνλ Α’ θαη ηνλ Β’ 

Βαζκφ, ιέεη φηη ην θνκκάηη ησλ επελδχζεσλ ζπλνιηθά ζα αλήθεη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο. Γηα βξείηε κνπ κηα ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ έρεη ηέηνηεο 

εθηειεζηηθέο δπλαηφηεηεο, κηιάσ απφ ηηο πξννδεπκέλεο ρψξεο, πνπ 

έρνπλ ηζρπξέο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, πνπ έρνπλ ηέηνηεο 

ηζρπξέο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δελ αλήθνπλ απηέο νη 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Α’ Βαζκφ. Πνπζελά δελ ππάξρεη 

ζηελ Δπξψπε.  

Γελ κπνξεί νη πεξηζηαζηαθέο δηακνξθνχκελεο πιεηνςεθίεο λα 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην πνιηηηθήο, ην νπνίν δελ είλαη κφλν γηα ην 

ζήκεξα. Δίλαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, γηα ηηο επφκελεο 10εηίεο. Δθεί  

ζα θξηζεί ε νηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα γίλε. Αλ γίλεη...  

Άξα ινηπφλ, ζην θνκκάηη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απφιπηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν Βαζκψλ. Απφιπηε δηάθξηζε. Καη είλαη 

βήκαηα κεζνβέδηθα, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα καο ζσπεχνπλ, αιιά 

δελ κπνξνχλ λα  ιχζνπλ ην πξφβιεκα, φπσο είλαη απηέο νη 

επηηξνπέο δηαιφγνπ πνπ ζπκκεηέρεη ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε. 

Καιφο είλαη ν δηάινγνο, αιιά πξέπεη λα έρεη φκσο ζεζκηθφ 

εξγαιείν, ζεζκηθφ φπιν, γηα λα κπνξέζεη λα είλαη θάπνηνο 

απνηειεζκαηηθφο.  

Σν ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ. ζν θαηξφ ηα δηθά καο ηα 

νηθνλνκηθά ζα εμαξηψληαη απφ ηε βνχιεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, 

νχηε θαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην Κνηλνβνχιην, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα απνθηήζνπκε πνιηηηθή αλεμαξηεζία . Θα πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ηαρχηαηα, λα ην θαηαλνήζεη απηφ θαη ην 

Κνηλνβνχιην, ζηελ απνθέληξσζε ηεο θνξνινγηθήο εμνπζίαο.  

Ναη, λα αλαιάβνπκε θαη αληηδεκνθηιείο αξκνδηφηεηεο, γηαηί 

έηζη κφλν ζα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε  πνιηηηθέο νληφηεηεο 

απζχπαξθηεο, πνπ ζα δηεθδηθήζνπκε, αγαπεηέ Πξφεδξε, φια απηά 

ηα νπνία αλέθεξεο, έρνληαο φκσο ηα εθφδηα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αζθήζνπκε ηνπηθέο πνιηηηθέο. Αιιά φκσο ηφηε ζα έρνπκε θαη ηελ 

επζχλε ηεο δηαρείξηζεο. ρη φπσο είλαη ηψξα, πνπ ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ  πνπ θάλεη ην Κνηλνβνχιην, ηηο 

πιεξψλνπλ ζηα δηθαζηήξηα νη αηξεηνί. Σν επαλαιακβάλσ γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηφ. Σηο ζπλέπεηεο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, πνπ είλαη ζε πιήξε αληηλνκία, ηηο πιεξψλνπλ ζαλ 

ζπλέπεηεο νη αηξεηνί.  

Γελ κνπ ιέηε, ν λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην θαινθαίξη γηα ηα 

έξγα, ζηηο 8 Απγνχζηνπ, πνπ έρεη νδεγήζεη ζε πιήξε αλαζηνιή 

φισλ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, σξαία δηεπθνιχλεη ηελ θπβέξλεζε 

γηα λα εκθαλίζεη κεγαιχηεξν πιεφλαζκα, γηαηί έρνπλ ζηακαηήζεη νη 

απνξξνθήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Θα 

κεγαιψζεη ην πιεφλαζκα. Ναη, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ε 

χθεζε γηγαληψλεηαη. Ζ αλεξγία αξρίδεη θαη θηηάρλεη δηαξζξσηηθά 

πνδάξηα θαη ηα ρψλεη κέζα ζηελ θάζε ηεο παξαγσγήο.  

ηνπο Γήκνπο πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο; ηαλ ζα πάκε λα 

αλνίμνπκε ην δξφκν αο πνχκε γηαηί έρεη γίλεη ιαθθνχβα, ζα θάλνπκε 

ηε δηαδηθαζία ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ησλ θιεξψζεσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ; πγλψκε, ζε πνηα ρψξα δνχκε; Δίκαζηε εδψ ή 

είκαζηε ζηνλ Άξε; Έρνπκε επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο; Δίλαη 

επίνξθνη νη Γήκαξρνη, ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, ηα Σνπηθά 

πκβνχιηα, θαη φια ηα ρξήκαηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

απεπζείαο αλαζέζεσλ ηα βάδνπλ ζηελ ηζέπε ηνπο; Κιέβνπκε θαη νη 
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325 ην θξάηνο κε ηξφπν παξάλνκν; Μάιηζηα, αλ απηφ ζπκβαίλεη αο 

κπεη κπξνζηά ν πέιεθπο ηεο δηθαηνζχλεο. Γηα πφζα ιεθηά κηιάκε; 

45  κε 50 εθαηνκκχξηα ηνλ ρξφλν είλαη ηα ρξήκαηα ησλ απεπζείαο 

αλαζέζεσλ πνπ κπνξνχλ θαη  δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο ηνπηθέο παξαγσγέο.  

Γηα γέιηα είλαη ε ππφζεζε. Αιινχ είλαη φκσο ην ζέκα. Σν ζέκα 

είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζηδεξά πεηζαξρία θαη απφιπηε 

δεκνζηνλνκηθή ρεηξαγψγεζε. Μφλνλ έηζη επηηπγράλεηαη ν πνιηηηθφο 

έιεγρνο ζην ζχζηεκα ησλ Γήκσλ.  

Καη ζην εξψηεκα γηα ην νπνίν ιέγεηαη, φηη: μέξεηε, καο δφζεθε 

γηα δεχηεξε θνξά εληνιή, ν ιαφο καο ςήθηζε γηα δεχηεξε θνξά. 

Απηφ είλαη ην επηρείξεκα ην νπνίν ιέηε ζηνλ θφζκν. ρη, δελ ζαο 

ςήθηζε γηα ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο. Σελ αλαγάγαηε ηελ 

απηνδηνηθεηηθή αλακέηξεζε, αγαπεηέ Γηάλλε, θχξηε Τπνπξγέ ησλ 

Δζσηεξηθψλ, ζε κείδνλα πνιηηηθή αλακέηξεζε θαη ζπάζαηε ηα 

κνχηξα ζαο. Γηαηί ιέγαηε…  

Γ. ΜΠΑΛΑΦΑ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  ρη, φρη,  απηή είλαη ε θαξακέια. ηη καο ςήθηζε ν 

θφζκνο δχν θνξέο. Μαο ςήθηζε δχν θνξέο. ηηο απηνδηνηθεηηθέο 

εθινγέο ζπάζαηε ηα κνχηξα ζαο. Δίπαηε ζα ηα αιιάμεηε φια, 

αλαθνηλψζαηε ηηο ζεσξίεο απηέο, ηη ο νπνίεο ηψξα καο μαλαδηάβαζε 

ν θχξηνο Πνπιάθεο. Δίκαη ιίγν νμχο ζην ιφγν κνπ, αιιά πξνζπαζψ 

λα είκαη επγεληθφο. Δίκαη ζπκσκέλνο φκσο κε απηά πνπ γίλνληαη.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  ρη, δελ είκαη εθηφο ζέκαηνο. Γελ είκαη θαζφινπ 

εθηφο ζέκαηνο. Θα ζαο ην δέζσ θαη κε ηα ππφινηπα. Ξέξσ φηη 

ελνρινχλ απηά πνπ ιέσ, αιιά ηη λα θάλσ; Πξέπεη λα ηα πσ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  αο παξαθαιψ.  

 Λέσ ινηπφλ, φηη εδψ δελ ππάξρεη εληνιή. Γελ ππάξρεη εληνιή 

γηα λα πάκε ζε θαηάξγεζε ηνπ δεκαξρνθεληξηζκνχ. Απηά ηα είπαηε 

ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Δίπαηε ζα θαηαξγήζνπκε ηνλ 
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δεκαξρνθεληξηζκφ, ζα επηβάιινπκε απιή αλαινγηθή, θαη  ν θφζκνο 

ζαο γχξηζε ηελ πιάηε. Γελ έρεηε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε γηα απηφ. 

Πνχ ππάξρεη δεκαξρνθεληξηζκφο ζηελ Διιάδα; Γελ ππά ξρεη 

δεκαξρνθεληξηζκφο ζηελ Διιάδα. Σν αληίζεην ππάξρεη. Τπάξρεη ε 

απφιπηε ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θαη ησλ 

Σνπηθψλ πκβνπιίσλ.  

 Καη επεηδή δελ ζέινπκε σο θεληξηθφ ζχζηεκα λα 

ηζρπξνπνηήζνπκε ηα πνιηηηθά ζχλνια πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε Γήκν , 

γηαηί ζα ηα βξνχκε κπξνζηά καο ζηε δσή θαη ζηελ πνιηηηθή, γηα 

απηφ πξνζπαζνχκε λα ηα πξηνλίδνπκε κνλίκσο.  

 Απηφ είλαη ην πξφβιεκα πνπ έρεη ε ρψξα, ζπλάδειθνη. Ο 

πφιεκνο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ ηνπηθψλ 

Αξρψλ, είλαη αλειεήο. Καη πξέπεη ζε απηφ εδψ πέξα ην πλέδξην 

ζήκεξα λα ην ζεθψζνπκε ην γάληη.  

 ην θνκκάηη ινηπφλ ησλ νηθνλνκηθψλ, ζα πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπκε ηελ απφιπηε νηθνλνκηθή εμνπζία, ρσξίο λα 

επηβαξχλνπκε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, 

πξνθαλψο.  

 Με ηνλ ΔΝΦΗΑ, απηφλ πνπ έρεη επηβιεζεί; ρη. ρη. Ο θφξνο 

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ήηαλ θαη είλαη ζηηο πξννδεπκέλεο 

νηθνλνκίεο, ν πην δίθαηνο θφξνο. Σνλ θάλαηε φκσο ηνλ πην κηζεηφ 

θφξν ζηνλ θφζκν. Γελ ζα ηνλ πάξνπκε εκείο λα δηαρεηξηζηνχκε ηα 

απφλεξα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζαο. Μπνξνχκε φκσο λα 

πξνηείλνπκε κέζσ εθπφλεζεο ζνβαξψλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο επηβνιήο θνξνινγίαο ζηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία θαη λαη, λα ηνλ δηαρεηξηζηνχκε εκείο, λα θηηάμνπκε 

κεραληζκφ αλαδηαλνκήο γηα λα κπνξνχκε λα εμηζνξξνπνχκε ηηο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ αδπλακία εηζπξάμεσλ, ψζηε λα κπνξεί ην 

ζχζηεκα λα εμηζνξξνπεί.  

 Θα θάλνπκε αλαδηαλνκή ησλ ΚΑΠ κε λέν ζχζηεκα θαηαλνκήο, 

ηψξα πνπ νη πφξνη κεηψλνληαη; Πνηνο θσζηήξαο ην ιέεη απηφ ην 

πξάγκα; Γειαδή ζα βάινπκε ζε κηα ελδναπηνδηνηθεηηθή δηέλεμε  
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απηνχο νη νπνίνη ζήκεξα ππνηίζεηαη παίξλνπλ πνιιά θαη ζα 

ππνζρεζνχκε ηα ςίρνπια ζηνπο άιινπο;  

 Μελ κπαίλνπκε, ζπλάδειθνη, ζε απηή ηε ινγηθή, γηαηί αθφκα 

θαη αλ ε ζηάζκηζε ελφο θξηηεξίνπ, αο πνχκε νξεηλφηεηαο, αλέβεη γηα 

έλα Γήκν νξεηλφ 30% θαη 40%, ηα ιεθηά πνπ ζα πάξεη επηπιένλ ζα 

είλαη δέθα κε είθνζη ρηιηάδεο ην  ρξφλν. Αμίδεη ηνλ θφπν λα κπνχκε 

ζε απηή ηελ εζσζηξέθεηα; Γελ πξέπεη λα κπνχκε ζε απηφ. Δίλαη 

ηπξί πνπ καο πεηάλε γηα λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ αηδέληα 

καο, ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα ηελ αιιάμνπκε.  

 ην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα πεη θαλείο 

επί ηεο αξρήο αληίζεηα ή ππέξ ηεο απιήο αλαινγηθήο. Αλ θαη εγψ 

ζα ήζεια λα αθνχζσ πνην είλαη ην επηρείξεκα ππέξ ηεο απιήο 

αλαινγηθήο. Γηαηί απιή αλαινγηθή; ηαλ ε Ηηαιία πνπ ηελ εθάξκ νδε 

αο πνχκε ηφζα ρξφληα, ηελ εγθαηέιεηςε ζπεχδνληαο λα πηνζεηήζεη 

ην ειιεληθφ κνληέιν εθινγήο. Μεηά ην μεθαζάξηζκα ηεο δηαθζνξάο 

θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε καθία θαη ησλ 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Πήγε ζην δηθφ καο. Καη ε 

Κχπξνο αθνινχζεζε ην δηθφ καο κνληέιν. Καη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ αθνινπζήζεη ην δηθφ καο κνληέιν, πφηε; 

ηαλ ζηα Γεκνηηθά ηνπο πκβνχιηα έρνπλ εθηειεζηηθφ ζνβαξφ 

ξφιν. Βεβαίσο ζηε νπεδία είλαη δηαθνξεηηθφ ην κνληέιν. Γελ είλαη 

φκσο εθηειεζηηθφ ξγαλν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηελ Ηζιαλδία 

πξνθαλψο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη αλαινγηθά, λαη, αιιά ν 

Γήκαξρνο δελ εθιέγεηαη απφ ηηο εθινγέο. Πξνθεξχζζεηαη ε ζέζε 

θαη πξνζιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην σο κάλαηδεξ, 

δίλνληαο ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηελ 5εηία. Γειαδή ηη είλαη απηφ πνπ 

ζα εθαξκφζεη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ε θάζε 

πεξηνρή. Μηιάκε γηα άιια κνληέια. Δδψ δελ κπνξεί  λα κηιάο 

άθξηηα, ζα εθαξκφζσ ηελ απιή αλαινγηθή γηαηί ην ιέεη ην θφκκα. 

Μάιηζηα. Με ηνλ ίδην Κψδηθα; Πξνθαλψο φρ η.  

Άξα ινηπφλ, αλ ε ζπδήηεζε μεθηλά γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν κε 

ηνλ Κψδηθα ηνλ θαηλνχξγην δελ κπνξεί, αγαπεηέ Τθππνπξγέ ησλ 
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Δζσηεξηθψλ, λα ηειεηψζεη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ βάδεη ν λφκνο θαη 

ζηε κηθξή παξάηαζε ηελ νπνία καο αλέθεξε ν θχξηνο Πνπιάθεο 

εδψ. Με ηίπνηε. Θέιεη ην ιηγφηεξν ελάκηζη ρξφλν γηα λα ππάξμεη 

ζηνηρεηψδεο, ζηνηρεηψδεο κειέηε θαη  επηζηεκνληθφηεηα, ψζηε λα 

είκαζηε αξθνχλησο ζνβαξνί.  

Δίλαη απηφ φκσο; Ή κήπσο ν δηάινγνο είλαη πξνζρεκαηηθφο, 

απιψο θαη κφλν γηα λα πεξάζνπκε ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη λα 

δηαζψζνπκε ηηο κεηνςεθίεο ζηηο εθινγέο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηζρπξφ φπιν πνιηηηθνχ εθβηαζκνχ θάζε θνξά πνπ ζα ιακβάλνληαη 

θξίζηκεο απνθάζεηο;  

Μήπσο δειαδή ν ιφγνο είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαζηήζνπκε ηηο κεηνςεθίεο ππνζηαηέο; Ναη, αιιά ηφηε φκσο, αλ 

ην δηαθχβεπκα ην πξνθαλέο γηα ην θφκκα πνπ θπβεξλά, είλαη απηφ, 

ηφηε κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε θάπνηνπο παξάγνληεο θαη 

αλζξψπνπο ηνπ l i fe style νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα έρνπλ κηα 

νκάδα κπάζθεη ή κηα νκάδα πνδνζθαίξνπ, λα έρνπλ θαη έλα Γήκν. 

Δθεί ζα νδεγεζνχκε, ζηνλ εθθπιηζκφ. Γηαηί ηα κεγέζε εθεί ζα 

νδεγήζνπλ.  

Θέιεη ινηπφλ πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαη ζνβαξφηεηα ην ζέκα 

ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνθαλψο θαη είλαη ζσζηά ηα πξάγκαηα 

φπσο είλαη ζήκεξα, πξνθαλψο θαη είλαη ζσζηά. Αλ ρξεηάδνληαη 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, απηφ είλαη ην ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ 

εθηειεζηφηεηα θαη ζηελ θαηαζηαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ, φρη ηνπ 

Γεκάξρνπ ηφζν, φζν ησλ ππνινίπσλ δεκνηηθψλ ζπληειεζηψλ. Ο 

Γήκαξρνο έρεη άιιεο κνξθήο πξφβιεκα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

ειέγρνπο, ην ζχζηεκα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηα ινηπά.  

Καη έξρνκαη ηψξα ζε απηφ. Πεξηνξίδνληαη νη έιεγρνη. Μάιηζηα. 

Καη πνηνο ζα είλαη  ν έιεγρνο; Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο 

έρεη εηζαρζεί ζην λνκνζρέδην, ην νπνίν είλαη αθφκα ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, φπσο καο εηπ ψζεθε ζήκεξα; 

Γειαδή ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο ζα είλαη ην καθξχ ρέξη ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο;  
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Φεχγνληαο απφ ηελ επνπηεία ηε δεκνζηνλνκηθή θαη ηε λνκηθή, 

ζα πάκε ζηελ πνιηηηθή επνπηεία; ηελ πνιηηηθή ρεηξαγψγεζε; Απηφ 

είλαη ην ζέκα; Απηφ έιεγε ν 3852 φηαλ πξσηνεηζήγαγε ηνλ Διεγθηή 

Ννκηκφηεηαο; Πνπ εκείο σο Κεληξηθή Έλσζε ηφηε είρακε 

δηαθνξεηηθή άπνςε, γηαηί κηιάκε θαη ελλννχκε φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Γήκνπο, γηα λα 

κπνξέζεηο λα θαηνρπξψζεηο ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο θαη λα  

κε ζέξλνληαη νη αηξεηνί ζηα δηθαζηήξηα εμαηηίαο ηεο άγλνηαο πνιιέο 

θνξέο θαη φρη απφ πξφζεζε. Γηα ηνπο επίνξθνπο, δελ ην ζπδεηάκε, 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηχρε ηελ νπνία έρνπλ.  

ρη απηφο ν έιεγρνο. Έλα επίπεδν ειέγρνπ; Γειαδή αλ ν 

ειεγθηήο απηφο, φπνηνο αλ ε ίλαη, θάλεη έλαλ έιεγρν θαη 

απζαηξεηήζεη, κεηά ε ιχζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα θξηζεί απφ ηα 

δηθαζηήξηα ζε δεθαπέληε ρξφληα;  

Ο έιεγρνο, ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Αλακθίβνια. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ινηπφλ, ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε 

θαη γηα έλα ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Καη πάσ ηψξα ζην 

θνκκάηη ησλ εξγαδνκέλσλ. Μεγάιν θεθάιαην. Γελ ην αγγίδεη ε 

ζπδήηεζε κε ηελ θπβέξλεζε.  

Οη εξγαδφκελνη είλαη βαζηθφο ππξήλαο θαη απαξαίηεηνο θξίθνο 

ζηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ δεκαξρηαθνχ έξγνπ, ηνπ δεκνηηθνχ 

έξγνπ. πσο είλαη ζήκεξα δελ έρνπλ θαλέλα απνιχησο θίλεηξν λα 

δνπιέςνπλ νη άλζξσπνη. Ηθαλφηαηα ζηειέρε κέζα ζηε δηνίθεζε, δελ 

έρνπλ θαλέλα απνιχησο θίλεηξν λα δνπιέςνπλ. Καη κάιηζηα 

ηειεπηαία, κε ηελ επαλαθνξά ζην ζχζηεκα ησλ πεηζαξρηθψλ 

ειέγρσλ ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

δηθαζηψλ, δελ έρνπλ θαη θαλέλα ιφγν λα εξγάδνληαη πιένλ. Γελ 

έρνπλ θαλέλα θίλεηξν ππεξσξηαθφ, δελ έρνπλ θακί α δπλαηφηεηα 

εμέιημεο.  
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Δκείο ιέκε φηη πξέπεη λα ην θαηνρπξψζνπκε απηφ, λα ππάξμεη 

έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δελ ζα γίλεη γηα λα ππάξρνπλ 

ζπλέπεηεο θαη πνηλέο, γηαηί νη ζπλέπεηεο θαη νη πνηλέο ηεο άξλεζεο 

εξγαζίαο ή άιισλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ Κψδηθα θαη ην πνηλνιφγην. Γελ ρξεηάδεηαη λα θηηάμνπκε θάηη 

άιιν. Γηα λα επηβξαβεχζνπκε, ζπλάδειθνη, ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 

πξέπεη λα ην θάλνπκε απηφ. Καη γηα λα δηαθξίλνπκε ηηο επηδφζεηο 

απηψλ νη νπνίνη πξαγκαηηθά ζέινπλ λα θάλνπλ θαξηέξα κέζα ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη φινη ζε κηα ηζνπεδσηηθή 

δηαδηθαζία. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα γηα απηφ. Θα πξέπεη λα 

κηιήζνπκε γηα λέεο κνξθέο εξγαζίαο; Βεβαίσο. Γηα λέεο κνξθέο 

εξγαζίαο, πνπ ζα είλαη φκσο κφληκεο θαη ζα είλαη θαηαιακβάλνπζεο 

νξγαληθέο ζέζεηο κέζα ζηνπο Γήκνπο. Γελ ζα είλαη απηφ ην 

θαιακπνπξάθη ησλ δηαξθψλ εγθξίζεσλ κεηαμχ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηνπ ελφο Τπνπξγνχ, 

ηνπ άιινπ Τπνπξγνχ. Μφλν ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ βάδεη 

ππνγξαθή, θαη ν Γεληθφο  Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γηα λα 

πξνζιάβνπκε θάπνηνπο ππαιιήινπο. Θα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο πνπ ε ρψξα ζα έρεη, απηφ πνπ ζα 

έρεη ςεθίζεη ην Κνηλνβνχιην, αιιά ε απφιπηε δηθαηνδνζία ησλ 

επηινγψλ ζα αλήθεη ζην Γήκν θαη ζα ε ίλαη νξγαληθέο θαη κφληκεο νη 

ζέζεηο.  

Έλα παξάδεηγκα ζα πσ. Γελ ρξεηάδεζαη έλαλ εξγαδφκελν λα 

ηνλ έρεηο δψδεθα κήλεο ηνλ ρξφλν. Σνλ ζέιεηο ηέζζεξηο ή πέληε 

κήλεο ηνλ ρξφλν. Μα ζα θαηαιακβάλεη κφληκε ζέζε ν ίδηνο θαη ζα 

δνπιεχεη ηέζζεξηο ή πέληε κήλεο ηνλ ρξφλν. Δλδερνκέλσο ζα είλαη 

θαη πεξηνδηθέο κνξθέο εξγαζίαο. Γειαδή φρη ζε πιήξεο σξάξην. 

Αλάινγα κε ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ζε θάζε ζηηγκή. Ο Γήκνο, 

γεληθά ην Γεκφζην, δελ είλαη ρσλεπηήξη ηεο αλεξγίαο, φπνπ κέζσ 

ηεο αλαδηαλνκήο ηεο θνξνινγίαο πιεξψλεηο ελδερνκέλσο θαη 

θάπνηνπο αξγφκηζζνπο, είηε απηνί είλαη ζε κφληκεο ζέζεηο, είηε είλαη 

πνιηηηθά ζηειέρε. Ο Γήκνο, ν δεκφζηνο ρψξνο, παξέρεη  ππεξεζίεο 
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ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, πνηνηηθέο, θαιχηεξεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απφ ηελ αγνξά πνπ έρεη επειημία, θαη κάιηζηα ζε  πξψην ρξφλν.  

ε απηφ ην θνκκάηη ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ην αλνίμνπκε, λα ην 

ζπδεηήζνπκε. Γελ απνηειεί ηακπνχ. Ζ ΠΟΔ ΟΣΑ ην θνβάηαη, γηαηί 

λνκίδεη φηη έρνπκε ζην κπαιφ καο πίζσ ηηο ιεγφκελεο εληφο 

εηζαγσγηθψλ ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. ε θακία πεξίπησζε. 

Απιψο ζέινπκε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηε δήηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, πνπ ηελ έρνπκε ζε θάζε πεξίπησζε θαη καο 

θαηαηαιαηπσξεί. Θα πξέπεη δειαδή θαη εδψ λα ππάξμεη κηα 

πνιηηηθή απεκπινθή, απνδέζκεπζε απφ ην ζχζηεκα ησλ   

δηαθνξεηηθψλ εμαξηήζεσλ, ψζηε λα κελ είλα η ε θαιή πξναίξεζε ηνπ 

θπξίνπ Μπαιάθα, ν νπνίνο κπινθάξεη ελδερνκέλσο θάπνηεο 

κεηαθηλήζεηο πνπ γίλνληαη απφ Γήκν ζε Γήκν. Αλ θαη, θχξηε 

Τθππνπξγέ, θαη εζείο ακαξηήζαηε, γηαηί ηε κνλαδηθή ππάιιειν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Πιαζηήξα, εζείο ηελ πήξαηε απφ εθε ί θαη 

ηελ πήγαηε αιινχ. Δλψ νη πξνεγνχκελνη Τπνπξγνί γηα ηέζζεξα 

ρξφληα αξλνχληαλ. Μάιηζηα ιέγαλε ζα θχγεηο, αιιά ζα πξέπεη λα 

θαιπθζεί πξψηα ε ζέζε. Δζείο ην θάλαηε. Σν ιέσ δειαδή γηαηί 

πξνθαλψο θαινπίζησο ην θάλαηε, αιιά ην θάλαηε φκσο.  

Δπνκέλσο, θνηηάμηε, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κπνξεί λα 

εμππεξεηνχλ θάπνηνπο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα φκσο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, θαη απηφ ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα ιπζεί  

ζεζκηθά. Θεζκηθά, φρη κε αλζξψπηλεο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη  

επαθέο.  

Σέινο, γηα λα θιείζσ ην θεθάιαην  απηφ, ζα πξέπεη λα 

αλνίμνπκε θαη ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ αγνξά. Υάξεθα πάξα πνιχ πνπ ην άθνπζα απφ ηνλ 

θχξην Πνπιάθε. Γελ μέξσ φκσο ηη ελλνεί. Θα ζαο πσ εκείο ηη 

ελλννχκε. ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζεσξνχκε  φηη 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζπκπξάμεηο θαη κε ηνπο ηδηψηεο θαη κε ηνπο 

Γήκνπο θαη κε άιινπο ζπιινγηθνχο θνξείο, ζπλεηαηξηζκνί θαη νχησ 

θαζεμήο, πνπ κπνξνχλ λα κεγαινπξγήζνπλ ζην θνκκάηη ησλ 
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βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο.  ρη γεληθψο γηα 

ππεξεζίεο. Να αμηνπνηήζνπλ δειαδή ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε 

θάζε πεξηνρή, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

Σειεηψλσ, Πξφεδξε. Σξάβεμα, ην μέξσ. Γελ ζα μαλά κηιήζσ 

έηζη θαη αιιηψο. Θέισ λα αθνχζσ.  

ε απηφ ην θνκκάηη ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε, αληί λα 

ςάρλνπκε ηα ζρήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, αο πνχκε, 

γηα λα απνθηήζνπκε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, άιιν γξαλάδη. Καη απηφ 

πνπ πξέπεη λα δνχκε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε κε επάξθεηα 

ζην θαηλνχξγην ΔΠΑ - φηαλ ζα θέμεη ν Θεφο γηα λα αλνίμεη πάιη 

απηή ε δηαδηθαζία ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο - γηαηί δελ κπνξεί λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλα γξαθεία ηεο αγνξάο; Σα νπνία λα ηα έρεη 

πηζηνπνηήζεη κε θάπνην ζχζηεκα ε θπβέξλεζε, ην θξάηνο, θαη λα ηα 

παίξλνπκε εκείο κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηνπο έρνπκε 

κφληκνπο ζπλεξγάηεο; Αληί λα ςαρλφκαζηε θάζε θνξά λα βξίζθνπκε 

ηε βέιηηζηε ιχζε ή λα εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία καο, ην λα ζα 

θαηαξγήζεη ή δελ ζα θαηαξγήζεη ηελ αλάζεζε κε ην 30% ηνπ 

πηπρίνπ Α’ ηάμεο ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.  

Σέηνηα ζέκαηα πξαθηηθά, ηα νπνία ηα μέξνπκε θαη ηα έρνπκε 

ππνδείμεη θαη ηα έρνπκε αλαδείμεη, δελ πεξπαηάλε, γηαηί ζα 

καιιηάζεη ε γιψζζα κνπ λα ην ιέσ, δελ ζέιεη ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

λα ππάξμεη πνιηηηθή απεκπινθή. Γελ ζέιεη λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο 

ηνπηθέο Αξρέο.  

Θέιεη λα καο έρεη θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγ ρν, ζην βαζκφ 

πνπ εμππεξεηνχκε ηηο πνιηηηθέο θαη δελ δηαηαξάζζνπκε ηελ 

ηζνξξνπία ηεο θιεςχδξαο. Ζ ρψξα φκσο γηα λα αλαζάλεη πξέπεη λα 

αιιάμεη απηή ηελ ηζνξξνπία. Πξέπεη λα γπξίζεη ηε βάζε πξνο ηα 

πάλσ θαη λα βάιεη  ηε κχηε πξνο ηα θάησ, ζπκπηέδνληαο απηφ ην  

κφξθσκα, ψζηε λα απνθηήζεη ζηαδηαθά βάζε θαη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ κχηε δειαδή λα αξρίζεη λα γίλεηαη έδξα ζηγά -

ζηγά. Να κπνξέζεη  δειαδή ην ελδνγελέο δπλακηθφ ηεο πεξηθέξεηαο 

λα αλαπηχμεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη θαη 
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λα απνδείμεη φηη  είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ νξηζκέλνπο θσζηήξεο ηεο 

θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο πνπ ηε ρψξα ηελ πήγαλ σο assets ζηα 

βξάρηα .  

Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν γηαηί ζαο κηιάσ πνιχ  

ζπκσκέλνο γηα απηή ηελ ηζηνξία. Γηαηί πηζηεχσ παξαθνινπζψληαο 

απηήλ ηελ εμέιημε δηαρξνληθά ηνπ ζεζκνχ, φηη ε παηξίδα καο δελ ζα 

είρε κπεη ζε απηή ηελ πεξηπέηεηα αλ  είρε εκπηζηεπηεί ηηο ηνπηθέο 

Αξρέο. Ο ρεηξφηεξνο Γήκαξρνο ειέγρεηαη άκεζα, θαη πνιηηηθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά, γηα ηηο πξάμεηο ηνπ απφ ηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο 

εγγχηεηαο. Γελ κπνξείο λα πηάζεηο ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαρεηξηζηή 

ηνπ θξάηνπο γηαηί δελ κπνξείο λα ηνλ πιεζηάζεηο. Καη απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ιέεη φηη ε θνηλσλία ζήκεξα είλαη κνπδηαζκέλε κε 

φια απηά πνπ πθίζηαηαη. Γελ είλαη κνπδηαζκέλε, δελ είλαη 

απνγνεηεπκέλε. Πξνζδνθά ηελ  ειπίδα, πξνζδνθά ηελ εκέξα πνπ 

ζα πάξνπκε, ηα ρέξηα ηα δηθά καο, ηελ ππφζεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο θάζε ηνπηθήο Αξρήο, γηα λα δψζνπκε αλάζα, γηαηί φηαλ ζα έξζεη 

ε επφκελε κέξα πνπ ε ρψξα καο ζα αξρίζεη λα παίξλεη ηα πάλσ 

ηεο, εκείο ζα είκαζηε ν βαζηθφο κνριφο πνπ ζα ηε ζχξνπκε ζηε 

θάζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επεκεξίαο, ηεο πξνθνπήο θαη ηεο ειπίδαο. 

Πηζηέςηε ην θαη ζα ην θάλνπκε. ρη κφλν κε ην δηάινγν, αιιά αλ 

ρξεηαζηεί θαη κε ηελ πίεζε ησλ πξαγκάησλ, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

επηβάιινπκε.  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Απφζηνιν ηνλ Κνηκήζε θαη λνκίδσ 

φηη ζηγά –  ζηγά θηηάρλνπκε ηε ζχλζεζε ελφο κεηψπνπ, 

απηνδηνηθεηηθνχ κεηψπνπ, γηα ην θαιφ ηεο ρψξαο.  

 Θα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν Νίθαηαο –  Αγίνπ Ησάλλε 

Ρέληε, επηθεθαιήο  ηεο ΝΔΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Ησαθεηκίδε. Παξαθαιψ, ειάηε ζην βήκα.  

 Θα παξαθαιέζσ φινπο, ηελ ππνκνλή, γηαηί ηψξα κπαίλνπκε 

ζηελ νπζία απηήο ηεο ζπλάληεζεο.  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Παξαθαιψ πνιχ, ιίγν εζπρία. Αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κχξηε Ησαθεηκίδε, ειάηε παξαθαιψ.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Με εληππσζηάδεη πνπ θάλνπκε έλα ζπλέδξην πνπ 

θάπνηνη δελ ζέινπλ λα αθνχζνπλ θαλ ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

παξαηάμεσλ. Να πηζηέςσ φηη είλαη ε γλψζε ησλ ζεκάησλ; Μαθάξη, 

λα έρσ ιάζνο εγψ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Απηνδηνηθεηηθνί είκαζηε φινη θαη απηνδηνηθεηηθνί 

γηλφκαζηε θάζε κέξα. Απηνδηνηθεηηθφο δελ ήξζε θαλείο απφ ην ζπίηη 

ηνπ. Δγψ είκαη 34 ρξφληα ζηελ Απηνδηνίθεζε, 34 ρξφληα καζαίλσ. 

Καη 22 ρξφληα Γήκαξρνο, 22 ρξφληα Γήκαξρνο καζαίλσ θαη 

καζαίλσ αθνχγνληαο ηνπο άιινπο. Γελ ην ζπνχδαζα ην: 

Απηνδηνίθεζε, φπσο δελ ην ζπνχδαζε θαη θαλείο ζαο. Πψο 

καζαίλεηο Απηνδηνίθεζε; Αθνχγνληαο ηνπο άιινπο. Έρνληαο αλνηρηά 

αθηηά. πλεηδεηνπνηψ φζν πεξλάλε ηα ρξφληα, φηη έρνπκε πνιχ 

θιεηζηά αθηηά, πνιχ κεγάιν ζηφκα. ινη ηα μέξνπκε φια.  

 Αλ δελ ήξζακε ινηπφλ ζε έλα ζπλέδξην γηα λα αθνχζνπκε, 

έρνπκε ράζεη πξνθαηαβνιηθά.  

 Ση ζέισ λα πσ; Ση λφεκα, ηη  ξφιν έρεη απηφ ην ζπλέδξην; Δγψ 

δελ ζα είκαη δεκνθηιήο. Απηφ ην ζπλέδξην ήξζακε λα 

θνπβεληηάζνπκε ην λέν Καιιηθξάηε; Σελ επαλαζεζκνπνίεζε, πνπ 

ιέεη ην Τπνπξγείν; Αο ην πνχκε φπσο ζέινπκε. Πφηε κπήθε απηφ; 

Σν έβαιε πξηλ έλα ρξφλν ν θχξηνο Πεηξίδεο –  θάπνπ ηνλ είδα –  ν 

Γήκαξρνο ηεο Κνκνηελήο, είρε πάξα πνιχ δίθην θαη είπε: παηδηά, 

δελ πξέπεη λα θνπβεληηάζνπκε θάπνηα ζηηγκή πψο ζέιν πκε έλαλ 

θαηλνχξγην λφκν; Ση αξκνδηφηεηεο ζέινπκε; Σν έβαιε, ην μαλάβαιε, 

ήξζε ε ζηηγκή λα ην θάλνπκε.  

 Δγψ ζα ήζεια ζήκεξα λα κελ έρνπκε ηειενξάζεηο, λα κελ 

έρνπκε θαλ μέλνπο θαη λα θάηζνπκε κεηαμχ καο λα θνπβεληηάζνπκε. 

ρη γηα εληππψζεηο, γηα ηελ νπζία . Γηαηί ν λφκνο αθνξά απηφ πνπ 

θάλνπκε, γηαηί εκείο αχξην κπνξεί λα κελ είκαζηε, αιιά θάπνηνη 
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άιινη ζα είλαη θαη έρεη ζεκαζία λα παξαδψζνπκε ζηε ρψξα θαη 

ζηελ Απηνδηνίθεζε έλαλ θαιχηεξν λφκν.  

 Ζ αίζζεζή κνπ κέρξη ηψξα –  θαη θνβάκαη φηη έηζη ζα πάεη 

κέρξη ην ηέινο –  είλαη φηη εδψ εξρφκαζηε λα βγάινπκε ιφγνπο 

φκνξθνπο ζηα αθηηά ησλ Γεκάξρσλ πνπ ηαιαηπσξνχληαη θάζε 

κέξα. Αιιά ην δεηνχκελφ καο δελ είλαη απηφ ζήκεξα. ε ελάκηζε 

κήλα έρνπκε ην ζπλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθεί ζα είλαη αλνηρηά 

φια ηα ζέκαηα.  

 Δγψ φκσο βιέπσ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ θπξίνπ Κνηκήζε, πνπ κηιάκε γηα φια ηα 

αλνηρηά ζέκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο. ε πεηξάδεη, Ησαθεηκίδε; 

Καζφινπ. Με πεηξάδεη φκσο φηη φηαλ θάλσ έλα ζπλέδξην πνπ 

ζεσξψ φηη πξέπεη λα έρεη ζεκαηηθφ αληηθείκελν, σο επηθεθαιήο ησλ 

παξαηάμεσλ πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν.  

Γηαηί δελ θάλνπκε επαλάζηαζε θαη καγθηά λα ιέκε ζην 

Τπνπξγείν: θηαηο εζχ. Θα θάλνπκε επαλάζηαζε θαη καγθηά φηαλ 

πξαγκαηηθά νξίζνπκε έλα λφκν φπσο εκείο ηνλ ζέινπκε, πνπ ζα 

έρεη βγεη κέζα απφ εκάο, πνπ ζα ηνλ έρνπκε δνπιέςεη θαη ζα 

έρνπκε ζπδεηήζεη αλαιπηηθά, γηα λα πάκε ζην εθάζηνηε Τπνπξγείν 

θαη λα πνχκε: μέξεηε; Θέινπκε απηφ. Δκείο δηαβνπιεπηήθακε 3 

κέξεο, 5 κέξεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, πιαθσζήθακε κεηαμχ καο  

θαη θαηαιήμακε θαη ζέινπκε απηφ.  

Σν λα εξρφκαζηε ινηπφλ εδψ θαη λα πξνζπαζνχκε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ γίλεηαη.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Βεβαίσο θαη γίλεηαη. Έηζη πξέπεη λα δνπιεχεη ε 

Απηνδηνίθεζε.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ ήξζακε λα θάλνπκε εδψ, θνβάκαη φηη απφ 

ηελ αξρή δελ ην θάλνπκε. Θα πξνζπαζήζσ λα κείλσ ζην ζέκα.  

 Ξεθηλάκε απφ κία αιήζεηα κεγάιε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πήγε 

ηελ Απηνδηνίθεζε πνιιά βήκαηα πίζσ. ζνη είκαζηε παιηνί, ην 

δήζακε. Γειαδή απφ ην ’10 είλαη άιιε Απηνδηνίθεζε απφ απηή πνπ 

μέξακε. Σειείσο αιιηψο ην είρακε ζην λνπ καο, ηειείσο αιιηψο 
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πξνρσξνχζακε 20 ρξφληα κεγαιψλνληαο θαη κεγαιψλνληαο θαη 

κεγαιψλνληαο, μαθληθά έξρεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηξψκε ηε κηα 

ζθαιηάξα πίζσ απφ ηελ άιιε θαη πξνζπαζνχκε λα ζψζνπκε φηη 

ζψλεηαη. Υακέλνη φινη ζην δηάζηεκα, δηφηη ήηαλ θαηλν χξγηεο 

θαηαζηάζεηο. Καλείο δελ καο ην δίδαμε πξηλ, έηζη; Καη είδαηε ηηο 

αιιαγέο ζηηο εθινγέο ηνπ ’14, νη 2 ζηνπο 3 Γεκάξρνπο έραζαλ, γηαηί 

δελ κπφξεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ… Απηφ δελ είλαη ηπραίν, δελ 

έθηαηγαλ, δελ ήηαλ θαθνί φινη απηνί. Ήηαλ δηφηη δελ 

παξαθνινχζεζαλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ.  

 Πάκε ηψξα λα ζπδεηήζνπκε έλαλ θαηλνχξγην λφκν. Δγψ ιέσ 

πξψηα απφ φια, είλαη αλαγθαηφηεηα; Απφ απηφ μεθηλάο σο 

Απηνδηνίθεζε. Δίλαη αλαγθαηφηεηα λα θνπβεληηάζσ έλαλ θαηλνχξγην 

λφκν; Ή απιά κπνξψ λα θάλσ θάπνηεο δηνξζψζε ηο ζηνλ ηζρχνληα 

λφκν; Απηή ε θνπβέληα δελ έγηλε, ζπλάδειθνη. Καη δελ έγηλε κε 

επζχλε καο. Γειαδή ε απνηίκεζε ηνπ Καιιηθξάηε, ν θαζέλαο πνπ 

ζα ξσηήζσ ζηελ αίζνπζα, ζα κνπ ηελ πεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Καιφ, κέηξην, θαθφ, πνιχ θαθφ… Σελ θνπβέληα φκσο εκείο σο 

Απηνδηνίθεζε, δελ ηελ θάλακε.  

 Άξα ινηπφλ εκείο σο Απηνδηνίθεζε… Καη ζεσξψ δελ ηελ 

έθαλαλ θαη ηα θφκκαηα, γηα λα είκαζηε ζαθείο. Γηαηί εγψ βιέπσ 

αλάκεζα ζηα θφκκαηα δηαθνξεηηθέο απφςεηο.  

 Θεσξψ ινηπφλ φηη  ζε απηή ηε δηαδηθαζία, έπξεπε πξψηα λα 

απαληήζνπκε απηφ. Γηφηη αλ απαληάο θξίλνληαο απηφ πνπ ππάξρεη, 

δελ παο ζην θαιχηεξν. Πξψηα ζα θξίλνπκε απηφ θαη ζα δνχκε πνχ 

έζθαιε ν λφκνο. Γηφηη κφλν θαη κφλν φηη ν Καιιηθξάηεο ζρεδηάζηεθε 

κέρξη ην ’10 ζε έλα άιιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη πινπνηήζεθε 

απφ ην ’10  θαη κεηά ζε έλα ηειείσο άιιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

αιιάδεη ηα πάληα.  

 Απηφ ινηπφλ έβαδε γηα φινπο καο κία δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο. Πφζν κεγάιεο φκσο; Αιιάδνπκε 30 άξζξα, 50 θαη 

είκαζηε θαιά; Ή πάκε λα θηηάμνπκε έλαλ θαηλνχξγην λφκν εμαξρήο; 

Γελ ην θνπβεληηάζακε. Ο θαζέλαο θξάηεζε ηε δηθή ηνπ άπνςε.  
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 Έξρεηαη ινηπφλ, ιέεη ην Τπνπξγείν λα πάκε ζε έλαλ 

θαηλνχξγην λφκν. Μάιηζηα. Σελ δηαδηθαζία ηελ θηλεί ην Τπνπξγείν. 

Έρεη ζρέδην; Θα ην δνχκε, ζα ην θνπβεληηάζνπκε. Άιινο κπνξεί λα 

πεη λαη, άιινο φρη.  Θα ην δνχκε ζηελ πξάμε ζηελ δηαδηθαζία απηή 

πνπ εμειίζζεηαη.  

 Να πσ φκσο θάηη άιιν εγψ. Δκείο θάλακε ηε δνπιεηά καο ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα σο Απηνδηνίθεζε; Γειαδή απφ ην ’14 θαη κεηά 

δνπιέςακε λα πνχκε: ξε παηδηά, ν λφκνο πάζρεη εδψ, εδψ, εδψ. 

Γελ ζέινπκε ζπλνιηθή  αιιαγή, ζέινπκε επηκέξνπο αιιαγή. Ή 

ζέινπκε λα ηα αιιάμεηε φια. Απηή ηε δνπιεηά δελ ηελ θάλακε. Μαο 

πξνιαβαίλεη ινηπφλ ην Τπνπξγείν, ζα κπνξνχζε λα είλαη απηή ή 

άιιε θπβέξλεζε θαη ιέεη: πάκε λα θνπβεληηάζνπκε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Γελ ηελ θάλακε. Καζφινπ δελ ηελ θάλακε. Πφηε 

απνηηκήζακε ηνλ Καιιηθξάηε; Πφηε είπακε ηη ζέινπκε; Απηά ηα 

ζέκαηα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Πεξίκελε. Απηά ηα ζέκαηα πνπ αιιάμακε, πνπ 

πεξηκέλνπκε λα αιιάμνπκε κάιινλ κε ην λνκνζρέδην, εί λαη 

επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε. Μαο θάλεη;  

Αλ καο θάλνπλ απηά, ηφηε δελ έρνπκε ιφγν λα θάλνπκε έλαλ 

θαηλνχξγην λφκν. Απηά θαη άιια ηξία θαη αιιάμηε ηα θαη είκαζηε 

εληάμεη.  

 ηαλ κπαίλνπκε ινηπφλ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Δκείο δελ ιέκε, δπζηπρψο, θαη καθάξη λα ην έρσ 

δεη γξακκέλν. Πάκε λα αιιάμνπκε έλαλ λφκν, έρεη ηξία κεγάια 

ζέκαηα έλαο λφκνο απφ ηελ αξρή. Πξψηνλ, νηθνλνκηθά. Βνιεχεη ε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα λα αιιάμνπκε ην λφκν; Καηά ηελ άπνςή 

κνπ, φρη. Γειαδή  ζθεθηείηε φηη ν Καπνδίζηξηαο θνζηνινγήζεθε 4,2 

δηο, ν Καιιηθξάηεο, αλ ζπκάκαη θαιά, 4,8 δηο, ηα ιεθηά δελ δφζεθαλ 

γηα απηφ δελ πεξπάηεζε ε δηαδηθαζία θαη ηψξα κηιάκε ζε κηα 
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ρξνληθή ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ ιεθηά νχηε καληήιη λα 

αγνξάζνπκε λα θιάςνπκε.  

 Άξα ινηπφλ ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη πάζρεη ζην θαιεκέξα. Γελ 

κπνξνχκε λα ην θνπβεληηάζνπκε, γηαηί δελ πξνζδνθνχκε. Καη αλ 

κπνχκε λα ην θνπβεληηάζνπκε απηφ ην θνκκάηη, εκείο έρνπκε 

θαηαιήμεη ηη  ζέινπκε; Γειαδή ν ΔΝΦΗΑ, ε Απηνδηνίθεζε έιεγε φηη 

έλαο λφκνο, φπσο ηνλ έιεγαλ παιηά, πνπ ζέινπκε εκείο ηα ιεθηά. Ο 

λφκνο πάλσ ζηελ ηδηνθηεζία, είλαη λφκνο δηθφο καο. Αλ ζαο 

ξσηήζσ ηψξα, νη κηζνί ζα ιέλε: ηνλ ζέινπκε, νη κηζνί ζα ιέλε: δελ 

ηνλ ζέινπκε.  

 Άξα ινηπφλ δελ έρνπκε θαηαιήμεη ζην πην βαζηθφ. Γηφηη 

ππνηίζεηαη φηη κέρξη πξηλ 1 –  2 ρξφληα, 3, ιέγακε φηη; ζέινπκε απηφ. 

Καη γηα απηφ βέβαηα, ιέεη ν θχξηνο Κνηκήζεο: θάλαηε ηνλ ΔΝΦΗΑ ηνλ 

πην κηζεηφ θφξν. Πνηνο ηνλ έθαλε, ν ΤΡΗΕΑ; Γειαδή πξηλ ην 

ΤΡΗΕΑ, πξηλ απφ 1 ρξφλν ήηαλ θαιφο θφξνο ν ΔΝΦΗΑ; Σνλ ήζειε 

ν θφζκνο; Σνλ ράξεθε; ρη. Πνηνη ηνλ έθαλαλ; Ζ Γηνίθεζε γεληθά. 

Μάιηζηα, νθέη. Γηαηί ην θάλαηε, δελ μέξσ ζε πνηνλ απεπζπλφηαλ, ε 

Γηνίθεζε γεληθά.  

 Δκείο ινηπφλ απαληάκε σο Απηνδηνίθεζε, ηνλ ζέινπκε ή δελ 

ηνλ ζέινπκε; Απηφ, δελ έρνπκε απάληεζε. ηαλ ιέσ εγψ φηη πξέπεη 

λα θιεηζηνχκε θαη λα απαληήζνπκε, πξέπεη λα απαληήζνπκε, γηα λα 

πνχκε ζην Τπνπξγείν ην ζέινπκε ή δελ  ην ζέινπκε. Σν λα ιέκε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Σν θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο, είλαη ζαθέο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Γελ ηνλ είρακε πνηέ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  ρη. Αιιηψο ηνλ δεηάγακε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, κε δηαθφπηεηε ηψξα.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Αιιηψο ηνλ δεηάγακε. Εεηάγακε έλαλ θφξν 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα ηα ελζσκαηψζεη φια, ν νπνίνο έξρεηαη 

θαηεπζείαλ ζηελ Απηνδηνίθεζε. Απηφ ήηαλ ην δεηνχκελφ καο, φια ηα 
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ρξφληα ζηελ ΚΔΓΔ. ηαλ ηνλ πήξε ε Πνιηηεία θαη αληί λα ηνλ θάλεη 

γηα εκάο ηνλ έθαλε γηα πάξηε ηεο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ηελ 

επνρή ηνπ κλεκνλίνπ, μαθληθά έγηλε κηζεηφο θφξνο, πάξα πνιχ 

ινγηθά. Σψξα ηνλ ζέινπκε ή δελ ηνλ ζέινπκε; Γελ έρνπκε 

απαληήζεη. Οθείινπκε λα απαληήζνπκε. Δίηε λαη, είηε φρη. Μηα 

θνπβέληα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε κεηαμχ καο.  

 Άξα ινηπφλ, γηα λα επαλέιζσ. ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, δελ 

έρνπκε ιεθηά λα δνπιέςνπκε. ην ρσξνηαμηθφ,  πνπ είλαη ην 

δεχηεξν θνκκάηη πνπ αθνξά έλαο κεγάινο λφκνο, ζα αιιάμνπκε 

πξάγκαηα; Ζ απάληεζε είλαη φρη. Καη ινγηθά, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

είλαη φρη. Άξα ινηπφλ νχηε ζε απηφ έρνπκε λα αιιάμνπκε θάηη, γηα 

λα κηιήζνπκε γηα έλαλ θαηλνχξγην λφκν πνπ ζα ηα αιιάμεη  φια. Ση 

καο κέλεη; Σν ζεζκηθφ. Μάιηζηα.  

 Απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ εγψ έρσ δεη κέρξη ηψξα, απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ινηπά, ππάξρνπλ ηξία –  ηέζζεξα πξάγκαηα αλνηρηά. 

Σν έλα είλαη ην Παξαηεξεηήξην θαη πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ε 

Δπηηξνπή. νβαξφ ζέκα λα απνθαζίζνπκε θαη  λα θνπβεληηάζνπκε, 

πξάγκα πνπ δελ έρνπκε θάλεη ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά πψο ην 

ζέινπκε ή δελ ην ζέινπκε.  

 Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Γεχηεξν ζέκα ζνβαξφ. Ζ 

άπνςή κνπ είλαη φηη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνχξγεζαλ νη 

Απνθεληξσκέλεο πνπ θαηαξγήζακε ηνλ δηνξηζκέλν θα η βάιακε ηνλ 

ππάιιειν, ήηαλ ιάζνο. Καη ην είρα πεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, δελ 

ζα βνεζήζεη ηελ δηαδηθαζία. Μέρξη λα θάλεηε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηελ νπνηαδήπνηε είλαη πηα πην πγηήο δηαδηθαζία, 

ιεηηνπξγήζηε ην έηζη. Απνηέιεζκα, ην είδακε φινη ζηνλ ηξφπν  πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη Απνθεληξσκέλεο. Γηφηη μαθληθά νη ππάιιεινη πνπ 

κέρξη ρζεο άθνπγαλ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα: ζα θάλεηο απηφ ή ζα 

θάλεηο εθείλν ή ζα θάλεηο ην άιιν, έλησζαλ απφιπηα αθεληηθά θαη 

πνιινί απφ απηνχο μφθιεζαλ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Σηκσξψληαο καο γηαηί δελ ήκαζηαλ θαιά παηδηά ηφηε, 

κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν.  
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 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη, έζησ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, θαιά, θαηά ηελ άπνςή κνπ. Γελ ην έρνπκε 

ζπδεηήζεη φκσο. Καη δελ έρνπκε ζπδεηήζεη ν θαηλνχξγηνο 

κεραληζκφο πνπ ζα πξνθχςεη, αλ ξσηήζσ ηνπο 99 ζηνπο 100, δελ 

ηνλ μέξνπλ. Καη δελ ήηαλ ινγηθφ λα έξζεη θαλείο. Δδψ πξέπεη λα ην 

θνπβεληηάζνπκε φκσο. Έλα –  έλα ζέκα. Γειαδή νη κεγάιεο ηνκέο 

είλαη απηέο. Ήηαλ έηζη, πξνηείλεηαη απηφ. Απηφ καο θάλεη  ή δελ καο 

θάλεη; Απηή ηελ θνπβέληα πξέπεη λα θάλνπκε ζε απηφ ηα ζπλέδξην. 

Γηα λα θχγνπκε θαη λα πνχκε γίλακε ζνθφηεξνη θαη κάζακε θάηη 

άιιν.  

 Δθινγηθφο λφκνο. Άθνπζα ηνλ θχξην Κνηκήζε πξηλ λα ιέεη: κηα 

ραξά είλαη ν λφκνο πνπ έρνπκε. Δγψ αλαξσηηέκαη ην εμήο. Αλ ήηαλ 

κηα  ραξά ν λφκνο, γηαηί ε παξάηαμε ζηελ νπνία είλαη θεληξηθφ 

ζηέιερνο 20 ρξφληα ηψξα, ζε ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ην ’05, ην ’06; 

Φήθηζε ππέξ ηεο απιήο αλαινγηθήο. Σν έθεξε ζην ζπλέδξην ν 

θχξηνο Κνπθνπιφπνπινο θαη ςήθηζε ππέξ ηεο απιήο αλαινγηθήο. 

Γειαδή ε απιή αλαινγηθή πάεη a la carte κε ην πνηνο θπβεξλάεη ηε 

ρψξα θάζε θνξά; Ή έρνπκε απηή ηελ άπνςε ή δελ ηελ έρνπκε.  

 Σφηε ην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ κε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία, 

ςήθηζε… Ήηαλ ε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ απφ ηε κηα θαη φινη νη άιινη 

απφ ηελ άιιε κεξηά. Αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα, κάιηζηα. Να ην 

θνπβεληηάζνπκε φκσο. ρη κε αθνξηζκνχο.  

 Μνπ θάλεη εληχπσζε φηη ζήκεξα ν θχξηνο Πνπιάθεο, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο, δελ κίιεζε –  κπνξεί λα είλαη θαη ηπραίν –  ζηελ 

νκηιία ηνπ γηα απιή αλαινγηθή, κίιεζε γηα αλαινγηθφηεξν ζχζηεκα. 

Δγψ ζεσξψ φηη πξνθαηαβνιηθά, θαλείο… Έρσ γξάςεη αθξηβψο ηη 

είπαηε, θχξηε Πνπιάθε.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, 

είπε.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Αλαινγηθή εθπξνζψπεζε. Σν: αλαινγηθή 

εθπξνζψπεζε, είλαη ζεκαληηθφ πξάγκα θαη ζεσξψ φηη θαλείο καο 
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δελ έρεη δηαθνξεηηθή αληίξξεζε. Ή ζα ήζεια λα πηζηεχσ φηη δελ 

έρεη. Γηαηί θαλείο δελ κπνξεί λα πεη φηη ζήκεξα έλα ζχζηεκα πνπ ην 

18% ησλ ςήθσλ ζηνλ πξψην γχξν έβγαιε ην 60% ησλ πκβνχισλ 

ζηνλ δεχηεξν, είλαη έλα δίθαην ζχζηεκα. ζν θαη αλ ζέινπκε λα 

ιέκε… Ναη, ζπλάδειθνη, αιιά ην 18, 60, δελ γίλεηαη ζηελ θνηλσλία. 

Γειαδή ζην θεληξηθφ θξάηνο ην 42, ην 40, κπνξεί θαη ην 38, λα γίλεη  

50%. 50, έηζη; Σν 18, 60 δελ γίλεηαη. Καη ζπλέβε ζε αξθεηνχο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο. Οχηε ην 20, νχηε ην 22.  

 Απηφ ινηπφλ ιέεη φηη πξαγκαηηθά έρνπκε κηα αλάγθε λα 

θνπβεληηάζνπκε έλα ζχζηεκα. Πνην; Γελ μέξσ. Οχηε ην έρσ έηνηκν. 

Αιιά ε θνπβέληα πξέπεη λα γίλεη. Ο αθνξηζκφο: δελ θνπβεληηάδσ 

ηίπνηα, είλαη θαιφ ην ζχζηεκα, γηαηί ζήκεξα είκαη Γήκαξρνο, αχξην 

ζα είκαη αληηπνιίηεπζε φκσο. Μελ ην μερλάηε. Καλείο καο δελ είλαη  

ηζφβηνο Γήκαξρνο.  

 Άξα ινηπφλ θνβάκαη φηη άιια ιέγακε σο αληηπνιίηεπζε, άιια 

ιέκε σο Γήκαξρνη θαη άιια ζα μαλαιέκε σο αληηπνιίηεπζε.  

 Έρεη ζεκαζία ινηπφλ λα θάλνπκε κηα θνπβέληα ζνβαξή. 

Κνπβέληα ρσξίο  θνξψλεο. Γηαηί ην δεηνχκελν ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία δελ είλαη πνηνλ ζα αθήζνπκε κε ηνλ κνπηδνχξε ζην ρέξη. 

Γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη θάπνηνη εδψ έρνπλ απηή ηε ινγηθή. Άκα 

ζε αθήζσ κε ηνλ κνπηδνχξε, θέξδηζα εγψ. Μα ην ζέκα είλαη λα 

θεξδίζεη ε Απηνδηνίθεζε,  δελ είλαη αλ θέξδηζα εγψ, ν Παηνχιεο ή ν 

Μπαιάθαο. Ζ Απηνδηνίθεζε. Φαληάδνκαη φηη είκαζηε εδψ γηα απηφ 

ην ιφγν, δελ είκαζηε γηα θάπνην άιιν ιφγν. Ζ Απηνδηνίθεζε λα βγεη 

θεξδηζκέλε απφ ηε δηθή καο παξνπζία ζηνπο Γήκνπο καο θαη ζηα 

ξγαλά καο. Απηφ είλαη ην  δεηνχκελν.  

 Οχηε έρεη θαλέλα λφεκα ηψξα λα ιέσ: μέξεηο, ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Βειγίνπ θάλεη απηφ. Δγψ ιέσ φηη πξέπεη λα ηα δνχκε 

φια, αιιά λα ηα δνχκε. Σεο Κχπξνπ είλαη έηζη, ηεο Γεξκαλίαο είλαη 

απηφ. Γηαηί θάπνηνη ζα ζνπ πνπλ: εθεί έρνπλ απιή αλαινγηθ ή θαη κηα 

ραξά ιεηηνπξγνχλ νη Γήκνη. Αιιά απηφ λα θάηζνπκε λα ην 

θνπβεληηάζνπκε. Δγψ ζέισ λα δσ φια ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα, 
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φιεο ηηο πξνηάζεηο, φια ηα ππέξ ή ηα θαηά, λα μεθηλάσ απφ κία 

δηάζεζε φηη λαη, πξέπεη λα θηηάμσ έλα αλαινγηθφηεξν ζχζηεκα πνπ 

φκσο ζα δίλεη θαη κηα δπλαηφηεηα λα δηνηθεζνχλ νη Γήκνη, γηαηί 

έρνπκε  κηα αγσλία ηέηνηα φζνη ηελ δνχκε ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Αιιά απηφ είλαη έλαο δηάινγνο πνπ πξέπεη λα γίλεη θάπνηα 

ζηηγκή κεηαμχ καο, ρσξίο θνξψλεο, ρσξίο ηειενξάζεηο, κε δηάζεζε 

νπζηαζηηθήο θαη εηιηθξηλνχο ζπδήηεζεο.  

Βάιακε έλα ζέκα σο παξάηαμε θαη εγψ ην είπα θαη ην 

μαλαείπα θαη ην μαλαιέσ. Πφζσλ εηδψλ Γήκνπο ζα έρνπκε; Δκείο 

ιέκε φηη δελ γίλεηαη φινη νη Γήκνη λα ηα θάλνπλ φια. Απηφ ην 

πξάγκα δελ έρεη αλνίμεη. Γειαδή είκαζηε Γήκνη πνιιψλ 

θαηεγνξηψλ. Οη Ηζπαλνί αο πνχκε, ην ρψξηζαλ αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Δίλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην; Μπνξεί θαη φρη, αιιά 

ζίγνπξα είλαη ν πιεζπζκφο έλα κεγάιν πξάγκα. Πνιενδνκία, 

παξφηη ιέεη ν λφκνο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ φινη. Κνηλσληθέο θαη 

Σερληθέο Τπεξεζίεο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ φινη πάληα.  

Πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε κε πνην ηξφπν ζα ιεηηνπξγήζνπκε, ηη 

ζα θάλεη ν θαζέλαο θαη απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα παξέρεηαη ε 

ππεξεζία ζηνλ πνιίηε. Απηφ είλαη ππνρξέσζή καο. Αιιά αλ δελ 

κπνξεί λα ηελ παξέρεη ν Γήκνο, ζα ηελ παξέρεη ν δηπιαλφο Γήκνο. 

Ή ζα ηελ παξέρεη ε Πεξηθέξεηα, ή δελ μέξσ πνηνο. Απηφ είλαη κηα 

κεγάιε θνπβέληα. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε Γαχδνο κε ηελ Αζήλα, δελ 

κπνξεί λα έρεη ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε Θεζζαινλίθε 

κε ηνπο Λεηςνχο δελ κπνξεί λα θάλεη ηα ίδηα πξάγκαηα. Γηφηη  έρεη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο ε Γαχδνο, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ πξάγκα ε 

Αζήλα.  

Σν λα έρνπκε έλα λφκν πνπ λα ιέεη νη 325 Γήκνη είλαη  ίζνη, 

εχθνιν θαη ηζνπεδσηηθφ. Απηφ πνπ ιέσ εγψ, είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν, αιιά πξέπεη λα ην επηρεηξήζνπκε. Δγψ δελ ιέσ αλ 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, δελ ην μέξσ, αιιά αο θάηζνπκε λα 

θνπβεληηάζνπκε ζνβαξά, ρσξίο θνξψλεο θαη σο λα κελ ππάξρεη 

θπβέξλεζε, είηε ε ζπγθεθξηκέλε, είηε άιιε. Χο Απηνδηνίθεζε πξέπεη 
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λα ηα δνχκε. Γειαδή φηαλ ιέσ κε ηνλ κνπηδνχξε, απηφ, δελ ζα  

εηεξνθαζνξηζηνχκε, κνπ θάλεη απηή ε θπβέξλεζε ή δελ κνπ θάλεη ε 

άιιε. Δκείο σο Απηνδηνίθεζε, ηη  πξαγκαηηθά ζέινπκε γηα λα πάεη ε 

Απηνδηνίθεζε κπξνζηά; Απηφ πξέπεη λα θαηαιήμνπκε θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ην επηβάιινπκε ζε φπνηα θπβέξλεζε έξζεη.  

Μπήθα θάπνπ ην ζέκα ησλ ζεηεηψλ. Γελ λνκίδσ φηη ζα γίλεη 

θπξίαξρν. Θεηείεο ζηελ Απηνδηνίθεζε. Δγψ ιέσ φηη νη ζεηείεο είλαη 

πάξα πνιχ σξαίν πξάγκα. ε φινπο φκσο. Δγψ ζα ην ςήθηδα, αλ 

ππήξρε ζε φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ο Βνπιεπηήο, ν 

Πξσζππνπξγφο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη ν κφλνο πνπ 

έρεη ζεηείεο, πξνζέμηε ην, λα έρνπκε θαη εκείο. Γειαδή ζα μέξσ θαη 

εγψ φηη ζα πάσ 2 ζεηείεο ή 3 ζεηείεο θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα 

δξνκνινγήζσ ηε δσή κνπ. Θα μαλαγπξίζσ πίζσ ζηε δνπιεηά κνπ, ή 

ζα πάσ Βνπιεπηήο ή ζα πάσ ζπίηη κνπ, ή, ή…  

Αιιά απηφ γηα φινπο. Γελ κπνξεί λα κπεη απνζπαζκαηηθά θαη 

λνκίδσ φηη εδψ πξέπεη λα θνπεί ε ζπδήηεζε. Αλ ε θπβέξλεζε έρεη 

ζθνπφ λα ην αλνίμεη εθ’ φιεο ηεο χιεο, ζε φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

εγψ ηνπιάρηζηνλ ζα ήκνπλ κέζα, θάπνηνη κπνξεί λα κελ είλαη.  Δγψ 

φκσο ην ζεσξψ ζεκαληηθφ θαη ζα ζπκθσλνχζα.  

Δίλαη ζε εμέιημε κία ζπληαγκαηηθή…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Ναη, ζα ην δνχκε.  

 Δίλαη ζε εμέιημε κία ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Απηφ δελ 

είλαη άζρεην κε ηνλ θαηλνχξγην λφκν γηα εκάο. Πξέπεη λα εί λαη ζε 

αξκνλία. Γειαδή, θάπνηεο αιιαγέο απφ απηέο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα 

ζπκθσλήζνπκε, πξέπεη λα πεξάζνπλ θαη ζην χληαγκα. Άξα 

ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε εδψ πέξα ρξνλνδηαγξάκκαηα, κε 

ηελ έλλνηα, δελ βιέπσ θαλέλα ιφγν γηαηί ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

ηειεηψζεη απφ ηνλ άιιν κήλα ή ηνλ παξά άιιν. Καη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη δελ κε αθνξά ηη ζα θάλεη ε Δπηηξνπή σο Δπηηξνπή. Με 

αθνξά ηη ζα θάλεη ην Τπνπξγείν σο Τπνπξγείν.  
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Δγψ ιέσ ινηπφλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζήο καο ζίγνπξα 

πξέπεη λα πάεη κέρξη ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ’17. ίγνπξα. Καη 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πάξεη θαη άιινπο 6 κήλεο. Γηφηη αλ ζέινπκε 

ζηα αιεζηλά λα θνπβεληηάζνπκε κεηαμχ καο… Γελ μέξσ πνηνο 

δηαθσλεί θαη γηαηί, εγψ ιέσ ηε δηθή κνπ άπνςε. Να θνπβεληηάζνπκε 

κεηαμχ καο νπζηαζηηθά φκσο, πξέπεη λα έρνπκε ρξφλν. Καη φια 

απηά ηα ζέκαηα πνπ άλνημα πξηλ, πξέπεη λα ηα θνπβεληηάζνπκε. 

Μφλνη καο, θιεηζκέλνη, δηαθσλψληαο, απηνδηνηθεηηθά θαη ρσξίο λα 

εηεξνθαζνξηζηνχκε.  

Θα έιεγα επίζεο φηη πξηλ ηειεηψζνπκε ηελ φπνηα θνπβέληα θαη 

ην ςεθίζνπκε ή ην θαηαςεθίζνπκε, εγψ ζα ήζεια λα ην δσ φιν 

γξακκέλν. Σν λα αθνχσ γεληθέο θαηεπζχλζεηο, δελ κνπ ιέεη 

απνιχησο ηίπνηα. ινη ζα ζπκθσλήζνπκε, θαη ε ΚΔΓΔ θαη ν 

Παηνχιεο θαη ν Κνηκήζεο θαη εγψ θαη ν θαζέλαο, πάξα πνιχ σξαία 

είλαη απηά. Αλ δελ ην δσ ζηε ιεπηνκέξεηα ηνπ λφκνπ, άξζ ξν 13, 

άξζξν 14, άξζξν 15, δελ κπνξψ λα θνηκεζψ ήζπρνο. Γηφηη ν 

δηάβνινο θξχβεηαη πάληα ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο.  

Άξα ινηπφλ θαη αθνχ ηειεηψζεη απηή ε ζπδήηεζε ε αξρηθή θαη 

αθνχ γίλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πάιη πξέπεη λα ην μαλαδνχκε, γηα 

λα  κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα μέξνπκε ή λα πξνζπαζήζνπκε λα 

αλαθαιχςνπκε ηη ιάζε κπνξεί λα έρεη. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε 

λα εζπράζνπκε.  

Σν αλ αθνχσ νκηιίεο: ζα βγνχκε ζηνπο δξφκνπο, ζα θάλνπκε, 

ζα δείμνπκε, εγψ ζα είκαη ζηνπο δξφκνπο φπνηε ε ΚΔΓΔ πάξεη 

απφθαζε. πσο ήκνπλ κέρξη ηψξα. πκθσλψ –  δηαθσλψ κε ηελ 

απφθαζε, εγψ είκαη πξψηα απφ φια απηνδηνηθεηηθφο θαη ζα είκαη 

εθεί.  

Λέσ φκσο, γηαηί άθνπζα πνιιά παιακάθηα πξηλ, φηη φηαλ καο 

κείσλαλ ηα έζνδά καο θαηά 65% θαη πξνθήξπμε ηελ απεξγία ηφηε ν 

θχξηνο Αζθνχλεο,  ε ζπκκεηνρή καο ζην θιείζηκν ησλ Γήκσλ, πνιχ 

θάησ απφ ην 50%. Σν 20%;  

ΤΝΔΓΡΟ:  Καη πνιιά ιεο.  
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Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Μπξάβν. Σν 15%, ην 20%; Απηνί θιείζακε. ινη 

νη ππφινηπνη θσλάδαλε, αιιά φηαλ ήξζακε ζηελ πξάμε λα πάκε ζε 

θάηη… απηφ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ή απηφ αληηιακβαλφκαζηε, 

ειάρηζηνη πήγακε. Καη ήηαλ ην κείνλ 65%, δειαδή ηη άιιν λα 

πάζνπκε; Σψξα απηά πνπ κηιάκε είλαη  πηαίζκαηα. Σα παζαίλακε 

φια, αιιά δελ βγήθακε, δελ θιείζακε.  

Σν λα αθνχσ ινηπφλ κπαιθνλάηνπο ιφγνπο: λα θάλνπκε, λα 

δείμνπκε παηδηά, απηφ δελ κνπ ιέεη απνιχησο ηίπνηα. Δγψ ζα είκαη 

εθεί. πνηνο ζέιεη αο ην πάξεη απφθαζε, αιιά ζα κεηξεζεί κε ην 

απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο, γηαηί έηζη κεηξηφκαζηε φινη, κε ην 

απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ καο. Γελ κνπ αξέζνπλ ηα ιφγηα ηα 

κεγάια θαη δελ ζέισ λα ηα ιέσ.  

Άξα ινηπφλ, θαλείο δελ ηξνκάδεη θαη επεηδή φινη μέξνπκε 

φινπο, θαλείο δελ ηξνκάδεη κε κεγαινζηνκίεο. Μα θαλείο δελ 

ηξνκάδεη. Αλ είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ην θάλνπκε, αχξην. 

πκθσλψ –  δηαθσλψ, εγψ εθεί. Αιιά λα ηνπο δσ φινπο απηνχο πνπ 

ιέλε θαη βαξάλε ηα παιακάθηα φηη ζα είλαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Θα είλαη σξαίν γηα ηελ Απηνδηνίθεζε λα έρνπκε ηέηνηα δεκηά κεηαμχ 

καο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Σα παιακάθηα, αγαπεηέ κνπ θίιε, δείρλνπλ πφζν 

θαηαλννχκε ή φρη κεξηθά πξάγκαηα. Δγψ ινηπφλ έρσ ην  ζξάζνο ή 

ην ζάξξνο λα ιέσ εδψ επζαξζψο φηη δελ βαξάσ παιακάθηα, έηζη; 

Γηαηί, έηζη λνκίδσ, βαξάσ παιακάθηα φηαλ πξαγκαηηθά ην έρσ 

ςάμεη, έρσ άπνςε, έρσ θξίζε θαη ζεσξψ φηη ζα θεξδίζσ απφ απηφλ 

ηνλ αγψλα. Δγψ ιέσ ινηπφλ ζε απηφ εγψ είκαη κέζα. Καη καθάξη λα  

δσ φινπο απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Γηαηί δελ είλαη κφλν απφ απηή 

ηελ πιεπξά, είλαη θαη απφ άιιεο πιεπξέο απηφ.  

Δγψ ιέσ ινηπφλ, εγψ ηε ζέβνκαη ηελ Απηνδηνίθεζε, είκαη εθεί 

θάζε ζηηγκή, ζα είκαη θαη ζην επφκελν. Απιψο δελ ιέεη ηίπνηα, δελ  

ηξνκάδεη θαλέλα: ζα θάλσ απηφ. εκαζία έρεη λα βξνχκε άθξεο λα 

πάκε παξαθάησ. Καη εγψ θνβάκαη φηη αλ ηξαβήμνπκε –  δελ 
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πξνθχπηεη θάηη ηέηνην απφ ην ιφγν ηνπ Πξνέδξνπ –  αλ ηξαβήμνπκε 

ην πξάγκα ζηα άθξα, δελ ζα βγεη πνπζελά θαη απιψο ζα είκαζηε 

ρακέλνη.  

Λέσ ινηπφλ, γηα λα ηειε ηψλσ θηφιαο, φηη ζεκαζία έρεη θαη 

εχρνκαη ζηελ ζπλέρεηα, ζήκεξα θαη αχξην, λα δνπιέςνπκε 

πξνηάζεηο, λα θαηαιήμνπκε ζε ζθέςεηο, λα μαλαζπδεηήζνπκε 

κεηαμχ καο, ζα δνχκε ζε πνηα δηαδηθαζία, ψζηε λα κπνξέζνπκε 

πξαγκαηηθά λα πάκε ζε πξνηάζεηο θαη έρνληαο πεξηζψ ξην ρξφλνπ 

πνπ νθείιεη θαη ην Τπνπξγείν απφ ηελ άιιε κεξηά λα ην δεη, ζην 

θαιχηεξν δπλαηφ γηα εκάο.  

Απηφ είλαη ην δεηνχκελν, απηφ νθείινπκε λα θάλνπκε ζαλ 

Απηνδηνίθεζε. Να δψζνπκε έλαλ θαιχηεξν λφκν απφ απηφλ πνπ 

έρνπκε ζήκεξα.  

Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Ησαθεηκίδε.  

 Πάλησο, λα κε βγάδνπκε κφλν ζπκπεξάζκαηα απφ ην 

παξειζφλ. Αο θνηηάκε ην παξφλ θαη αο θξνληίδνπκε γηα ην κέιινλ. 

Γελ κνπ ιέεη ηίπνηα ηη έγηλε ηφηε. Δκέλα κνπ ιέεη ηη  ζα θάλνπκε απφ 

εδψ θαη πέξα.  

 Ο ιφγνο ζηνλ αγαπεηφ Γήκαξρν  Αηγάιεσ θαη θπζηθά 

επηθεθαιήο ηεο ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ, ηνλ Γεκήηξε ηνλ Μπίξκπα.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ μαλά λα ην 

πηζηέςσ θαη εγψ φηη ζήκεξα είκαζηε εδψ ζε έλα εηδηθφ ζεκαηηθφ 

πλέδξην, γηα λα ζπδεηήζνπκε η ηο θαηαξρήλ ζέζεηο καο σο 

Απηνδηνίθεζε πάλσ ζηελ πξνηεηλφκελε απφ ηελ θπβέξλεζε 

επαλαζεζκνπνίεζε ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα έλα 

απνθεληξσκέλν θξάηνο.  

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν. Γελ είκαζηε νχηε ισηνθάγνη, 

νχηε αξεηαλνί, πνπ επηζθέθηεθαλ ην 2015 ηελ Διιάδα. Θα 

ζπλερίζνπκε.  
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 Ση έρνπκε θαηαηεζεηκέλα ζήκεξα γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

εμεηάζνπκε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζέζεψλ καο; Καηαξρήλ έλα 

πνιηηηθφ θείκελν θαηεπζχλζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, 18ζέιηδν, κε ην 

νπνίν εκείο σο παξάηαμε ζπκθσλνχκε ζε γεληθέο γξακκέο.  

Έλα θαιφ θείκελν ζέζεσλ, αιιά θαη ζπκβνιέο ζηειερψλ ηεο 

ΚΔΓΔ, ην νπνίν κεηαθξάζηεθε, κε δχν -ηξεηο πξνζζήθεο, σο ζέζεηο 

ηεο ΚΔΓΔ, φρη γηα φια ηα δεηήκαηα, ζην νπνίν έρνπκε ζεκαληηθέο 

αληηξξήζεηο θαη δηαθσλίεο ζηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

ΓΗΣ, ζε ζρέζε κε θάπνηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ΦΟΓΑ, φπσο  

θαη ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο.  

 Έρνπκε, ηξίηνλ, κηα κειέηε ηνπ ΗΣΑ γηα ηελ ηξηεηή ζηξαηεγηθή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε 

ζπδήηεζε, παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε  

θαη έρνπκε ζε θάπνηα  ζεκεία.  

 Καη ηέινο έρνπκε ηα πιηθά ησλ ππνεπηηξνπψλ ηεο εζληθήο 

Δπηηξνπήο, φπνπ ππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο, πξνζσπηθέο φκσο 

απφςεηο, εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΤΠΔ, φκσο κε 

πνιιέο απφ απηέο δηαθσλνχκε θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ.  

 Ση έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Καηαξρήλ φηη ε Απηνδηνίθεζε, θαη εδψ ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο 

επζχλεο ζην κπινθ πνπ δηνηθεί ζήκεξα ηελ ΚΔΓΔ, πξνζέξρεηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απξνεηνίκαζηε. Γελ έρεη αζρνιεζεί  ζπιινγηθά 

ζνβαξά θαη νη πξνζεγγίζεηο καο είλαη κέρξη ζήκεξα πξσηφιεηεο . 

 Πέξαλ απηψλ ησλ παιαηψλ αλαιχζεσλ θαη έλα θαιφ θαηαξρήλ 

θείκελν, απηφ ην θείκελν ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ, πνπ έρνπκε δηαθσλίεο 

ηηο νπνίεο ζα εθθξάζνπκε, πνπ θαη απηφ φκσο δελ έρεη ζπδεηεζεί 

νχηε θαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νχηε νπζηαζηηθά ζηελ 

Δπηηξνπή Θεζκψλ. ε κηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε κάιινλ εγψ ην είρα 

δηαβάζεη, κφλν, θαη  έθαλα παξαηεξήζεηο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Λάδαξέ κνπ, θαηά ηε γλψκε ηε δηθή κνπ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Ναη, λαη, θάλακε πλέδξηα θαη Γεληθέο πλειεχζεηο, 

γηα λα ηνπνζεηεζνχκε ζην θείκελν ηεο θπβέξλεζεο θαη έρνπκε 

νινθιεξσκέλεο ζέζεηο, είκαη ζίγνπξνο γηα απηφ, θαη λα ηηο 

θαηαζέζνπκε. Σηο άθνπζα πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο δχν νκηιεηέο. 

Σέηνηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κε έρεη θαηαπιήμεη. Ο Κίηζνο, ν 

Μήηζνο, ηη  έγηλε εδψ, ηη  έγηλε εθεί.  

Πάκε παξαθάησ. Γηαηί απηφ; Δίκαζηε ραδνί; Γελ έρνπκε 

εκπεηξία; ρη. Καη εδψ ζα κηιήζνπκε πνιηηηθά, ζπληξφθηζζεο θαη  

ζχληξνθνη. Έηζη ζα ζαο ην πσ. Γηαηί θαηά ηε  γλψκε κνπ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη… 

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  ρη, ην είπα εμεπίηεδεο, Κψζηα. Έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ  δχν παξαηάμεσλ ησλ κεγάισλ, 

αληηκεησπίδεη θαη θηλείηαη αθφκα ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο αξηζηεξήο 

παξέλζεζεο. Καη έηζη κεησπηθή ζχγθξνπζε κε  ηελ θπβέξλεζε θαη 

γηα απηφ έρνπκε αθνχζεη θαη κάιηζηα δηαπαξαηαμηαθά, αθφκα θαη 

ηελ απνρψξεζε απφ ηνλ ζεζκνζεηεκέλν δηάινγν γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε. Γελ ην άθνπζα ζήκεξα θαη είλαη ζεηηθφ βήκα.  

 Να ζπκίζσ ηη έρνπκε αθνχζεη; ηη λα κπντθνηάξνπκε ηηο 

εθινγέο; Σν έρνπκε αθνχζεη θαη απηφ. Σέηνηεο αζηεηφηεηεο. ηη καο 

θιέβνπλ ηα ιεθηά κε ηα δηαζέζηκα. Δκέλα δελ κνπ ηα έθιεςαλ. Δγψ 

παίξλσ 200.000 παξαπάλσ απφ ηα ιεθηά πνπ έρσ βάιεη θάησ απφ 

ηφθνπο. Καη φηαλ δήηεζα ιεθηά γηα λα αγνξάζσ, κνπ ηα έδσζαλ ζε 

κηα κέξα.  

 Να κηιήζνπκε γηα θάηη άιιν; Καη απηά ηα ιέγακε φηαλ πήγακε 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη κεηά απφ δχν ψξεο ζπλάληεζε. ηη δελ ζα 

πάξνπκε ηα ιεθηά καο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015; Σα πήξακε 

φια. ηη ζα ράζεη ε ρψξα, ην αθνχσ ην ζελάξην θαη ηψξα, ηα ιεθηά 

απφ ην ΔΠΑ.  Πξψηε απηή ε ρψξα ζηηο απνξξνθήζεηο ηνπ ΔΠΑ, 

δελ ήηαλ; Έηζη ιέεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 97,1. Ήηαλ πνηέ; Καη  

δεχηεξν ζηνηρείν. ηη θαη ηψξα είλαη ζηηο πέληε πξψηεο ζέζεηο 

απνξξφθεζεο ζηελ Δπξψπε.  
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 Να  ζπλερίζνπκε φκσο παξαθάησ. Δπηπρψο ζήκεξα δελ 

άθνπζα ηνλ θφθηε, γηαηί κε έρνπλ δαιίζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ΚΔΓΔ, έξρεηαη ν θφθηεο, λα ν θφθηεο, πνχ είλαη ν θφθηεο. Σν 

ΓΝΣ ιέεη 2016-2017 πιενλάζκαηα. Άξα δελ ππάξρεη θφθηεο.  

 Καη εξρφκαζηε ηψξα. Γελ έρεη αζηνρίεο ε θπβέξλεζε; Πάξα 

πνιιέο. Καη ππάξρνπλ  αζηνρίεο θαη ππάξρνπλ θαη λνκνζεηήκαηα κε 

λνκνηερληθέο αζηνρίεο, παξάπιεπξεο απψιεηεο, νη Γεληθνί 

Γξακκαηείο, νη ηερληθέο ζπκβάζεηο. Γηαηί; πκθσλεί θαλέλαο απφ 

εκάο κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ πξνηείλεη ην ηξίην κλεκφλην ή κε 

ην θφςηκν ησλ ηειψλ πνπ επηβιήζεθε απφ ηνπο δαλεηζηέο ή απφ κηα 

ζεηξά ραξηζηηθέο ξπζκίζεηο; Αιιά κεηαμχ καο είκαζηε. Δίλαη 

ηνπιάρηζηνλ ακεηξνέπεηα νη δηαδεισηέο ηνπ «Ναη» λα θαηαγγέιινπλ 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο, φηαλ νη ίδηνη δεηνχζαλ λα ππνγξαθνχλ 

πνιχ ρεηξφηεξνη φξνη, θαη κάιηζηα θαηεγνξψληαο ηνπο άιινπο. Σν 

μαλά ιέσ, δελ ήξζακε ζηελ Διιάδα ην 2015.  

 Καη λα πσ θαη θάηη άιιν, αιιά λα ην ηειεηψζνπκε απηφ, θαη λα 

ζπκίζσ κε κηα κνλάρα ιέμε, φηη απηφ ην άζιην ηξίην κλεκφλην, φπσο 

ιέγεηαη, πξνζσπηθά ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ θαθφ, ιίγν 

θαιχηεξν απφ ηα άιια. Να ζαο πσ θαη θάηη άιιν, φηη απηφ ην 

ςήθηζαλ φια ηα θφκκαηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηφμνπ, πιελ ΚΚΔ. Παξ’ 

φια απηά εδψ ιενληαξηζκνί θαη ζα ηα αιιάμνπκε φια ζε κηα ζηηγκή.  

Αιιά δελ είκαζηε εδψ γηα λα αληηδηθήζνπκε θνκκαηηθά. Δγψ 

ζέισ λα πσ φηη  ε κεηαξξχζκηζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

λενζπγθεληξσηηθνχ Καιιηθξάηε, πνπ επέηεηλε ηελ εξήκσζε ηεο 

ππαίζξνπ θαη επέβαιιε αζθπθηηθφ έιεγρν, ρσξίο πφξνπο, κε 

κεηψζεηο ζηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ήηαλ έλα βήκα πίζσ γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη ηε ρψξα.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ άιισζηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, 

αθφκα θαη ην ζεηηθφ βήκα ηεο θαζηέξσζεο ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο, 

κε ηα γξαθεηνθξαηηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ θαζηέξσζε, κε ηελ 

θαζηέξσζε θνκκαηηθνχ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ κέζα απφ ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, είλαη ζίγνπξν φηη ηνλ ππνλφκεπζε.  
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Σψξα, ζε ζρέζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε. Απαηηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε γλψκε καο σο παξάηαμε, ρξφλνο δηαιφγνπ 

ελφο εμακήλνπ σο παξάηαζε γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπδεηήζνπκε 

ζνβαξά. Καη άμνλεο ησλ πξνηάζεψλ καο είλαη ε  απνζαθήληζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θξάηνπο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζηα πιαίζηα κηαο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, κε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Καη ραίξνκαη πνπ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ζήκεξα αλαθέξζεθε ζε απηά ηα δχν. Πνπ  δελ ππήξρε ε 

εγγχηεηα ζην θείκελν ηεο πξψηεο εηζήγεζεο, ππήξρε βέβαηα ζην 

θείκελν ην πνιηηηθφ.  

Θέισ λα πσ θάηη άιιν, γηα λα γίλνπκε θαηαλνεηνί κεηαμχ καο. 

Δίκαζηε ππέξ ηνπ επηηειηθνχ θξάηνπο θαη απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξν 

θεληξηθφ θξάηνο, φρη ιηγφηεξν θξάηνο . Παξαθνινπζψ ηηο 

ηνπνζεηήζεηο. Ση ζεκαίλεη ιηγφηεξν θξάηνο δειαδή; Ληγφηεξα 

λνζνθνκεία; Ληγφηεξε αζηπλνκία; Ληγφηεξνη παπάδεο; Να ην πσ θαη 

απηφ. Κξάηνο είλαη θαη απηνί. Ληγφηεξε ιηκεληθή αζθάιεηα; Ση; 

πγθεθξηκέλα.  

Απηά ηα ιηγφηεξα, ην κνλαδηθφ πνπ έρνπκε θαηαιάβεη απφ ηνλ 

θχξην Μεηζνηάθε φηαλ ηνλ επηζθεθηήθακε σο Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο, ήηαλ ιηγφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη, θαη εκείο ζα 

πξέπεη λα πάξνπκε κνλάρα, αλ πάξνπκε, ζέζεηο γηα 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Καη κε άκεζε ηδησηηθνπνίεζε, ην πξψην  

πνπ καο ξψηεζε ήηαλ, πφζν ηδησηηθνπνηεκέλε είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ;  

Καη εδψ φρη ιενληαξηζκνί ζε εθείλνπο πνπ φηαλ πήγακε… απφ 

εθείλνπο πνπ φηαλ πήγακε ζηνλ θχξην Μεηαξάθε, ζηελ πεξίθεκε 

εθείλε ζπγθπβέξλεζε θαη ηνλ ξσηήζακε θαιά, καο είραηε θφ ςεη 650, 

γηαηί καο θφςαηε 850, θαη ν θχξηνο Μεηαξάθεο καο είπε έηζη δηα 

δψζεο, θνηηάμηε λα δείηε, έηζη ιέεη ν λφκνο, ηνλ ςεθίζακε ηνλ 

Ηνχλην, ηειεηψζακε. Απηφο είλαη ν λφκνο θαη εθαξκφδεηαη.  

Σα ιέσ απηά γηαηί μέξεηε, ην μαλά είπα θαη πάιη, δελ είκαζηε 

αξεηαλνί πνπ επηζθεθηήθακε ηελ Διιάδα ην 2015.  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, πξέπεη λα δηαηεξεζεί κε θάζε ηξφπν ν 

δεκφζηνο θαη θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ, θαη απηφ 

πξνυπνζέηεη ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο, νξγαληθέο ζέζεηο κφληκεο.  

Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνρσξήζνπκε θαη είλαη ζεηηθφ φηη 

ζε απηά ζπκθσλνχκε φινη καδί, κε κνξθέο δηαβαζκηθήο θαη 

ελδνδηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο. ίγνπξα ελδνδεκνηηθή θαη 

ελδνπεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε θαη θαζηέξσζε Γήκσλ κε δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο. Αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο  θαη 

απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, λεζησηηθνί , νξεηλνί, αγξνηηθνί, αζηηθνί, 

κεηξνπνιηηηθνί.  

Θα πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη κηα νπζηαζηηθή κειέηε θαη 

πινπνίεζε ηεο κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Γπζηπρψο εκείο είρακε ρξφλν λα κειεηήζνπκε θαη δελ 

κειεηήζακε ζε απηά. Πξνυπνζέηεη απνζπγθέληξσζε ηνπ θξάηνπο 

θαη απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηα φξηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

επηηαγψλ, ζεκεξηλψλ θαη απξηαλψλ, θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη ζήκεξα 

θαη δελ έρεη ζπλνδεπηεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο.  

Απηνηειήο ππεξεζία ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ. Αθφκα θαη ηψξα δελ 

έρνπκε δηακνξθψζεη ζέζε, πψο ζέινπκε απηή ηελ ππεξεζία, ηη 

ζρέζε έρεη κε ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηξνπείαο θαη ειέγρνπ, πνπ φινη νη ζπλάδειθνη πνπ 

αλαθέξζεθαλ έρνπλ δίθην.  

Καη θπζηθά ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Δίλαη πξνυπφζεζε γηα θάζε κεηαξξχζκηζε ε δηαζθάιηζε 

ηθαλψλ πφξσλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ, πνπ κπνξνχλ λα ηε 

ζηεξίμνπλ, θαη ηαπηφρξνλα απαηηείηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ζηήξημήο ηεο, πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα ρξεκαηνδνηείηαη  απφ κηα 

λέα ζπκθσλία απφδνζεο θαη ησλ λέσλ παξαθξαηεζέλησλ, κε 

νξίδνληα 8εηίαο, ιακβάλνληαο πάληα ζηνπο ξπζκνχο απφδνζεο ηηο 

νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο ησλ κλεκνλίσλ, αιιά θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε αλάπηπμε πιενλαζκάησλ, φπσο απηή θαίλεηαη.  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη ζεκαληηθφ ην φηη θαη εδψ 

αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί ν αλαπηπμηαθφο ξφινο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ εδψ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ φηη η ε ιχζε 

ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζα ηε θέξνπλ ηα ΓΗΣ. 

Πάληα κε ηηο αξρέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Θα πξέπεη 

λα ππάξμεη δηαθξηηή θαηαλνκή ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ ηνπ λένπ 

ΔΠΑ, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ζεζκηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζε απηφ 

αλαθέξεηαη εθηεηακέλα ην θείκελν ζέζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθε, πνπ 

έρνπκε ζην βηβιηαξάθη θαη ζε απηφ ππάξρεη κηα θαηαξρήλ ζπκθσλία 

απφ ηηο επαθέο πνπ έρνπκε θάλεη κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζα πξέπεη… πάκε ζηνλ άμνλα απιή 

αλαινγηθή, ηνπηθή δεκνθξαηία θαη θπζηθά γηα ηε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε, φπνπ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε φια ηα κεγάια 

δεηήκαηα ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ θαη φια ηα δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη νη ζπλάδειθνη θαη έρνπλ απφιπην δίθην, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κέρξη ηψξα απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο σο παξία.  

Θέισ λα κηιήζσ γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Αλαθέξζεθαλ θαη 

άιινη. Δίλαη ην κνλαδηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη απνθαζίζεη ζε 

πλέδξηφ ηεο θαη  πλέιεπζή ηεο ε ΚΔΓΔ σο ηέηνην. Να ην 

αιιάμνπκε; Να ην αιιάμνπκε. Να ην αθήζνπκε ην ίδην; Σν άθνπζα 

θαη απηφ. Πξψηε θνξά ιέγεηαη. Γελ έρεη μαλά εηπσζεί ζε πλέδξην 

ηεο ΚΔΓΔ, εηδηθφ, κεξηθφ, ηαθηηθφ, φηη είκαζηε ππέξ ηνπ λα 

δηαηεξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, 

πνπ ην είπαλ, θάλεη ην 18, 60, ην 20, 60. Καη εγψ πήξα 25,6 ηελ 

πξψηε Κπξηαθή θαη 60,5 ηε δεχηεξε. Καη έρσ ην 60%. Απηφ είλαη  

δεκνθξαηία; Έηζη θηλεηνπνηνχληαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο;  

Καηά ηε γλψκε καο, εκείο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα είλαη  έλα 

ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο, κε ςεθνδέιηηα παξαηάμεσλ, κε 

επηθεθαιήο Γήκαξρν πνπ εθιέγεηαη ζην δεχηεξν γχξν, αλ δελ έρεη 
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πελήληα ζπλ έλα ηνηο εθαηφ ζην πξψην. Ζ απιή αλαινγηθή θαηά ηε 

γλψκε καο απνηειεί εκβξπνπιθφ δηακφξθσζεο θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο θαη πξνγξακκαηηθήο ζχγθιηζεο, θαη κηα πνπ 

αλαθέξζεθε γηα ην Βέιγην, εθεί μέξεηε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Να ηα πξνιάβσ φια ζην ρξφλν.  

 Μηα πνπ αλαθεξφζαζηε ζην Βέιγην, ζην Βέιγην πάλησο απιή 

αλαινγηθή έρνπλ. Καη ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο Γήκνπο. Καη ζηε 

Γεξκαλία θαη ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ Ηηαιία.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Ναη, ζηελ Ηηαιία, κε δεχηεξν γχξν…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, δελ είλαη έηζη αθξηβψο, αιιά αο 

αθήζνπκε ηνλ νκηιεηή.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  ηελ Ηηαιία εθιέγνληαη κε δεχηεξν γχξν θαη δίλνπλ 

έλα κπφλνπο γηα ην πελήληα ζπλ έλα. Αιιά ζέιεηε λα  ην 

ζπδεηήζνπκε; Ζ απιή αλαινγηθή είλαη ην θπξίαξρν ζχζηεκα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ε έλα θξάηνο δηαθνξεηηθφ, θχξηε Μπίξκπα. ρη ζε 

απηφ ην θξάηνο πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Υαίξνκαη, γηαηί κπαίλεηε ζηελ επξσπατθή εκπεηξία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  αο παξαθαιψ.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Υαίξνκαη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψζηε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Ναη, λαη, ζα ζαο απαληήζσ ζε φια, φηη ζέιεηε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Ναη, λαη. Δίκαζηε ζαθείο. Φεθνδέιηηα παξαηάμεσλ 

κε επηθεθαιήο Γήκαξρνο, ν νπνίνο εθιέγεηαη αλ δελ πεηχρεη ην 

πελήληα ζπλ έλα ηνηο εθαηφ, ζην δεχηεξν γχξν. Καη απηή ε αληίιεςε 

θαηά ηελ ηαπεηλή καο γλψκε, απνθεχγεη ηδηνθηεζηαθέο αληηιήςεηο 

ζηελ ηνπηθή εμνπζία θαη θπξίσο απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ςήθνπ. Γελ κπνξεί, ην μαλά ιέσ, ην 20%, 

λα θαηαιακβάλεη ην 60% ζην δεχηεξν γχξν. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη 
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πξέπεη λα αιιάμνπκε αλαινγηθά θαη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζηνπο Γήκνπο. Γελ αληηπξνζσπεχνπκε απηφ ην ψκα, 

ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

Απηνδηνίθεζε ζην ζχλνιφ ηεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ηεο 

ςήθνπ. Δίλαη ζίγνπξν. Δίλαη κέζα απφ δχν ζηξεβιψζεηο, απφ δχν 

πιεηνςεθηθά. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε εκάο.  

 Καη ην δεχηεξν, φηη ζα πξέπεη ζηα ζπιινγηθά ξγαλα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη γεληθά θαη ζηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, 

λα ππάξμεη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε 

Σνπηθήο Απηνλνκίαο. Σα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ηερληθέο ιχζεηο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ππάξρεη δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ζην  Γήκαξρν, ηνπ δίλεη 

δπλαηφηεηα ην λα αζθήζεη δηνίθεζε κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο. Να 

ην ζπδεηήζνπκε ζε έλα πλέδξηφ καο. Σν δεηάσ εδψ θαη ηξεηο 

κήλεο, γηαηί ε πξφηαζε έρεη θαηαηεζεί θαη εκείο δελ ζπδεηάκε γηαηί 

δελ ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε. Τπάξρνπλ πξνηάζεηο η ερληθέο, λα 

δνχκε πνχ ζπκθσλνχκε, πνχ δηαθσλνχκε, είλαη απνιχησο ινγηθφ 

λα έρνπκε δηαθσλίεο. Να πάκε κε κεηνςεθίεο θαη πιεηνςεθίεο. Να 

μέξνπκε ηη ιέκε. Ο κνλαδηθφο πνπ επζαξζψο είπε ην ζεκεξηλφ, κε 

θάπνηεο ιίγεο δηνξζψζεηο, είλαη ν Απνζηφιεο. Ση αθξηβψο ζέ ινπκε. 

Μπνξψ λα ην αθνχζσ; Σν δεηάσ.  

 πλερίδνπκε. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη παξαπάλσ, είλαη ε 

εκβάζπλζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Καη εκβάζπλζε ηνπηθήο 

δεκνθξαηίαο ρσξίο ζεζκνζεηεκέλε ελδνδεκνηηθή θαη 

ελδνπεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ, δελ έρε η 

λφεκα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο άκεζεο 

δεκνθξαηίαο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ, ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα, 

Γηακεξηζκαηηθά πκβνχιηα θαη ζπκκεηνρηθνί πξνυπνινγηζκνί, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο Απηνδηνίθεζεο ζε πάξα πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Καη ηεο Βφξεηαο θαη ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο 

Νφηηαο.  
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 Σν θείκελν ησλ ζηειερψλ ηεο ΚΔΓΔ πνπ έρνπκε ζαλ ζέζεηο 

καο, δελ πεξηιακβάλεη απηφ ηνλ άμνλα. Απηφ πξνζηέζεθε έλα ζνιφ 

θείκελν ππεθθπγήο εθ ησλ πζηέξσλ.  

 Θα πξέπεη επίζεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή καο  ζηελ 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, πέξαλ ησλ άιισλ, λα θαηαζέζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, φπσο είρακε θαηαζέζεη ζηε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ 2002, αλ δελ απαηψκαη, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Σε δπλαηφηεηα ηε  δηθή 

καο λα  ζεζπίδνπκε απηνηειψο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πφιεψλ καο.  

 Οη θαηξνί απαηηνχλ λα πξνζέιζνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ζην δηάινγν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαη φρη λα 

ππεθθεχγνπκε, φπσο θαηά ηε γλψκε κνπ απηφ θαηάιαβα ζήκεξα 

εγψ.  Γελ θαηαζέζακε αθφκα ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζηηο νκηιίεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο ζνβαξέο ζθέςεηο, έλα πιηθφ πνπ ζα πξέπεη λα 

ην απνθαζίζνπκε φηη απηέο είλαη νη ζέζεηο καο, γηαηί δελ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ πνπζελά απηέο νη ζέζεηο, νχηε ππήξμαλ ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, θαη  πξαγκαηηθά κπνξνχκε λα πάκε κε απηέο κε 

ζπκθσλίεο θαη δηαθσλίεο ζηε ζπδήηεζε.  

 Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη έλα πνιχ κεγάιν πεδίν 

ζπγθιίζεσλ θαη κεηαμχ καο θαη κε ηελ θπβέξλεζε. Απηφ θαίλεηαη θαη 

ζηηο απφςεηο πνπ θαηά ηε γλψκε καο δηαηππψζεθαλ θαη ζήκεξα . 

Γελ ππήξμε ηεξάζηηα απφθιηζε, εθηφο απφ δχν, ηξία, ηέζζεξα 

ζεκεία.  

Έλα είλαη βέβαην θαη ην πηζηεχνπκε αθξάδαληα. ηη ζα έρνπκε 

ζπγθξνχζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θξάηνπο θαη Απηνδηνίθεζεο, 

φζν δελ ππάξρεη ε νιηθή απηνζέζκηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Δίλαη  κηα δηαδηθαζία, αλαθέξζεθε θαη απφ άιινπο, ε νπνία είλαη 

ζπλερήο, κέρξη απηφ ην ζεκείν. Αιιά δελ πξέπεη λα γίλνπκε γηα 

άιιε κηα θνξά εξγαιείν θνκκαηηθήο κεησπηθήο ζχγθξνπζεο θαη λα 

ππνηαρζνχκε ζε έλα κεζνδεπκέλν θιίκα έληαζεο θαη ράζνπκε ηελ 

επθαηξία.  
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Σν  πηζηεχσ αθξάδαληα φηη κπνξνχκε θαη έρνπκε πηζηεχσ ηελ 

ζέιεζε, ε πιεηνςεθία απφ εκάο αλ φρη φινη,  λα ηηκήζνπκε ηνλ 

ζεζκηθφ καο ξφιν.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Γεκήηξε ηνλ Μπίξκπα.  

 Βέβαηα λα πσ φηη δελ άθνπζα ηίπνηα γηα ην χληαγκα θαη γη αηί 

δελ ζπκκεηέρνπκε ζε απηφ, άθνπζα κφλν αληηπνιίηεπζε κέζα ζηελ 

ΚΔΓΔ.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Να ην ξσηήζνπκε ζηελ θπβέξλεζε θαη ε απάληεζή 

ηνπο…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ πεηξάδεη, εγψ δελ έρσ κηιήζεη πνηέ γηα θφθηε 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  ρη εζείο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη. Λνηπφλ, λα ζπλερίζνπκε κε ηελ Διπίδα ηελ 

Παληειάθε, λα καο δψζεη ηε λέα ειπίδα…  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Γελ ην είπα γηα εζέλα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, νθέη, ην δηεπθξίληζα απιψο.  

 Γεκνηηθή χκβνπινο Πεηξαηά, επηθεθαιήο ηεο ΛΑΨΚΖ 

ΤΠΔΗΡΧΖ.  

 Καη ζα παξαθαιέζσ ακέζσο κεηά ηελ θπξία Παληειάθε, ζα 

έρνπκε έλα 10ιεπην δηάιεηκκα γηα λα πάξνπκε θάηη θαη κεηά ζα 

μεθηλήζνπκε, λα αθήζνπκε θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα θχγεη θαη 

θαηφπηλ ζα μεθηλήζνπκε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ.  

 Κπξία Παληειάθε.  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Βέβαηα, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ζαθέο φηη είλαη 

αλάγθε λα πάξνπκε ππφςε καο ζε πνηεο ζπλζήθεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ην έθηαθην πλέδξην. ε ζπλζήθεο θιηκάθσζεο 

αληηιατθήο επίζεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε φηη ζεκαίλεη απηφ, θαη 

ηαπηφρξνλα κε ηε βαζχηεξε εκπινθή ηεο ρψξαο καο ζηνπο 

πνιεκηθνχο ζρεδηαζκνχο, παίξλνληαο κάιηζηα πξνθιεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζρεδηαζκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο ζηνλ ιαφ καο.  
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 Οη αληηζέζεηο θαη νη αληαγσληζκνί γηα ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο θαη ηνπο δξφκνπο κεηαθνξάο, είλαη ζαθέο φηη έρνπλ 

πξνθαιέζεη πνιέκνπο, κε ζπλέπεηα ρηιηάδεο εγθισβηζκέλνπο 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο, πνπ θαιείηαη θαη ε ηνπηθή 

δηνίθεζε λα δηαρεηξηζηεί θαη βέβαηα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη θαη 

λα πάξνπκε ζέζε επζχλεο.  

 Βεβαίσο ην πλέδξην εηπψζεθε φηη είλαη ζεκαηηθφ. Δίλαη 

ζεκαηηθφ, αιιά φκσο αθνξά ηα πάληα. Σν ξφιν, ηηο αξκνδηφηεηεο, 

ην πεξηερφκελν, ηηο δξάζεηο, ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. Άξα 

φηαλ ζπδεηάκε θαη γίλεηαη δηάινγνο ππνηίζεηαη, ηα αζθπθηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο Γήκνπο θαη έρνπλ ζπλέπεηεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θφζκνπ, φηαλ πξηλ απφ ιίγν δηάζηεκα 

δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά δελ πήγαλ ζηνπο Παηδηθνχο –  Βξεθηθνχο 

ηαζκνχο, ζπλνιηθά ε ιατθή νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη 

πέξα, θαη νη Γήκνη δηαρεηξίδνληα η  ηα θαηλφκελα ηεο αθξαίαο 

θηψρεηαο, κε ζπζζίηηα θαη ινηπά, απηά είλαη δεηήκαηα άκεζα πνπ 

πξέπεη λα θνπβεληηαζηνχλ θαη ζην δηα ηαχηα δελ ππάξρεη ζπδήηεζε.  

 Έρνπκε θαηαξρήλ κηα αληηπαξάζεζε, αο ην πνχκε. Τπάξρεη… 

ηη είλαη; Δίλαη κεηαξξχζκηζε; Δίλαη αλαζεψξεζε ηνπ Καιιηθξάηε; Ο 

λενινγηζκφο πάιη είλαη επαλαζεζκνπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε; Σν 

δήηεκα είλαη γηα ην πεξηερφκελν λα θνπβεληηάζνπκε.  

 Σν ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑ πνπ ζηεξίδεη ηε ΛΑΨΚΖ 

ΤΠΔΗΡΧΖ, θαη παξαθνινπζεί εδψ ηε δνπιεηά απηή ε 

αληηπξνζσπεία απφ ηε ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ θαη έρνπκε ζθχςεη θαη 

έρνπκε κειεηήζεη θαη ηα θείκελα θαη ηηο κειέηεο ηνπ ΗΣΑ πνπ έρνπλ 

γίλεη, αιιά θαη φιεο ηηο δνπιεηέο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, εκείο 

ζέηνπκε ην εμήο δήηεκα.  

 Ζ ηξηεηήο ζηξαηεγηθή κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε δνκή ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη κέξνο απηήο πνπ είλαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, γηα ην 2016 -18, ππαγνξεχεηαη ή φρη απφ ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο 

ηεο 14εο Απγνχζηνπ ηνπ 2015; Γηαηί αλ δελ ππαγνξεχεηαη απφ απηφ, 
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εγψ λα ζηακαηήζσ λα κηιψ απηή ηε  ζηηγκή. Τπαγνξεχεηαη, απφ ηνλ 

ίδην ηνλ λφκν, ην γξάθνπλ θαη ηα ραξηηά θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ ν 

Πξφεδξνο θαη ηα ινηπά.  

 Βέβαηα έρνπκε θαη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηνλ 

Ν.4336/2015, θαη ηνλ Ν.4369/2016, (…) ην Δζληθφ Μεηξψν θαη ηα 

ινηπά. Άξα εληάζζεηαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ.  

 Αιιά φκσο εκείο έρνπκε θάλεη  ηελ εθηίκεζε θαη 

επηβεβαηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηψξα, φηη απηέο νη αιιαγέο ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φια απηά ηα ρξφληα, δεθαεηίεο, 

απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ γηα λα πξνρσξήζεη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα είλαη αληαγσληζηηθή, λα πξνρσξήζεη 

δειαδή κε θξηηήξην ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ζην ρψξν θαη ζην 

ζψκα ησλ Γήκσλ θαη ζηελ πνξεία ησλ Πεξηθεξεηψλ. Μάιηζηα ηέηνηα 

εκπεηξία ππήξρε θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

φρη κφλν φζα θξάηε -κέιε είλαη ζηε δψλε ηνπ επξψ.  

 Σν Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε κειέηε πνπ έρεη 

θάλεη, πνπ βέβαηα νη νδεγίεο πνπ πήξε είλαη αθξηβψο ην 

πεξηερφκελν θαη ε  θαηεχζπλζή ηνπ λα είλαη κε βάζε ηνπο  ζηφρνπο 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ,  φκσο παξ’ φια απηά ππάξρεη κηα κειέηε ην ηη 

γίλεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε φια ηα 

θξάηε-κέιε ζπλνιηθά ηνπ ΟΟΑ.  

 Δθεί ηη  γίλεηαη ινηπφλ; Δπηβεβαηψλεηαη πιήξσο απηή ε ηαθηηθή 

πνπ ππάξρεη ζε φιεο απηέο  ηηο ρψξεο, πνπ έρεη κείλεη βεβαίσο πίζσ 

ε Διιάδα θαη επηηαρχλεη ηα βήκαηα. Απηά ηα βήκαηα είραλ γίλεη θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, 

Καπνδίζηξηαο Η, Καιιηθξάηεο  ζηελ πνξεία, θαη ζηε ζπ λέρεηα κε ηελ 

επαλαζεζκνπνίεζε, φπσο ζέιεηε πείηε ηε.  

 κσο ην δηα ηαχηα είλαη έλα. ηη ν δηάινγνο πνπ γίλεηαη είλαη 

αθξηβψο κε ζεκαδεκέλα ραξηηά, γηαηί; Γηαηί έρεη ζπγθεθξηκέλε αξρή, 

κέζε θαη ηέινο ην πεξηερφκελν απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, απφ ηελ 
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άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο θαηεχζπλζεο. ηα ζεκεία εληάμεη, 

ελδερνκέλσο κπνξεί λα έρεηε δηαθσλίεο.  

ην εξψηεκα, έρνπλε εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ΚΔΓΔ απηά πνπ έρνπλ έξζεη εδψ; Δγψ ζέισ λα απαληήζσ, γηαηί 

ην ζεσξψ έλα δήηεκα. Βεβαίσο απηή θαζαπηή ε εηζήγεζε φπσο 

είλαη, δελ δηαβάζηεθε, νχηε ήξζε πξηλ, ηελ νπνία βέβαηα νξηζκέλνη 

πήξακε. κσο εδψ είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν. ηη ε Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδαο ζπκκεηέρεη κε ηελ θπβέξλεζε, είλαη εηαίξνη, ζε 

απηή ηε ζπλελλφεζε θαη ζπλδηακνξθψλνπλ απηφ πνπ έξρεηαη.  

Μάιηζηα ηνλ  Καιιηθξάηε αθξηβψο ε ίδηα ε ΚΔΓΔ είρε δψζεη έηνηκε 

δνπιεηά γηα λα γίλεη ν Καιιηθξάηεο. Καη ηψξα είλαη πνιχ πην 

κπξνζηά, ζε εηζαγσγηθά ην ιέσ, αιιά ζε βάξνο ηνπ ιανχ, αξθεηέο 

πξνηάζεηο πνπ αθνχγνληαη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

ηεο ΚΔΓΔ, πνιχ πην κπξνζηά απφ απηά πνπ ιέεη θαη ε θπβέξλεζε 

θαη απφ απηά πνπ ιέεη θαη ε ΚΔΓΔ.  

Αθνχζαηε ηηο πξνηάζεηο, θαη εδψ είλαη ζηελ θξίζε φισλ. Να 

έρεη ηε δπλαηφηεηα δειαδή έλαο Γήκνο λα έρεη θνξνινγηθή εμνπζία. 

ε βάξνο ηνπ ιανχ ηελ έρεη ηε θνξνινγηθή εμνπζία. Γελ κηιάκε 

δηαθνξεηηθά. Πξέπεη λα ζπλελλνεζνχκε. Αιιά θαη απηά πνπ 

αθνχζακε ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πξνηάζεηο, λα 

ζηακαηήζεη ε επειημία, λα έρνπκε ηεηξάκελε κφληκε ζηαζεξή 

εξγαζία ζε δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ θαη λα θαηαιάβεη νξγαληθέο 

ζέζεηο. Γειαδή πξνηάζεηο πνπ είλαη πνιχ πην πξνσζεκέλεο.  

Καη δελ είλαη ηπραίν απηφ. αο ζπκίδσ, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη 

θαη αξθεηνί παιηνί εδψ, φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηαρξνληθά είλαη 

απηή πνπ ήηαλ πξνπνκπφο ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σα είρε δνθηκάζεη απηά. Καη ε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε, ηφηε ΤΝΑΠΗΜΟ, ήηαλ απηή πνπ είρε εηζεγεζεί θαη 

ηε κεξηθή απαζρφιεζε κέζα απφ ηα ξγαλα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο  ζηελ Αζήλα.  

Άξα κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο, δελ είλαη θαθφ, 

ζπκθσλείηε, θνβφζαζηε  λα ην πείηε; Αθνχ ζπκθσλείηε ζηε γξακκή 
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θαη ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε, θαη δηαθσλείηε ζηα ζεκεία, θαη απηφ 

έξρεηαη απηή ηε ζηηγκή νινθιεξσκέλα εδψ.  

Δπνκέλσο ζηελ αλαγθαηφηεηα πνπ κπήθε σο εξψηεκα, είλαη 

αλαγθαίν λα πξνρσξήζεη; Βεβαίσο είλαη αλαγθαίν, αιιά απ φ πνηα 

ζθνπηά είλαη αλαγθαίν; Καη επηηαρχλεηαη ηψξα ζε ζπλζήθεο θξίζεο 

θαη ζε ζπλζήθεο ηεο ζπκθσλίεο θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο κε 

επζχλε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ πνπ 

ζπκθσλήζαλε, επηηαρχλνληαη νη  αξλεηηθέο εμειίμεηο. Καη 

επηηαρχλνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα.  

Άξα ν δηάινγνο ζθνπεχεη θαη ζε θάηη άιιν. Γελ είλαη γεληθψο 

πξνζρεκαηηθφο, αιιά ζηνρεχεη λα αλνίμεη ζπδήηεζε κε ηνλ θφζκν 

φηη ηάρα απηέο νη αιιαγέο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ζνπ, φπσο απηά 

ηα είραλ αθνχζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δεθαεηίεο, γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, θαη επηδηψθεη ηε ζηήξημε ηνπ ιανχ 

ζε απηφ ή ηελ αλνρή ηνπ. Μα ην γξάθεη θαη ην ίδην ην θείκελν. Σνπο 

ελδηαθέξεη λα κελ ππάξρεη αληίζεζε απέλαληη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο 

θαη λα πξνρσξήζεη απηή ε πξννπηηθή απξφζθνπηα ζπλνιηθά ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη κέξνο απηήο πνπ είλαη νη Γήκνη θαη νη 

Πεξηθέξεηεο.  

Δπνκέλσο απηφο είλαη ζαθήο ν ζθνπφο. Γίλεηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ εζληθνχ καο  ζηφρνπ, κέζα ζε εηζαγσγηθά, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ 

θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε. Απηφο είλαη ν εζληθφο ζηφρνο, πνπ δίλεη 

πξνλφκηα θαη θνξνειαθξχλζεηο ζην κεγάιν θεθάιαην θαη θηψρεηα 

θαη  δπζηπρία ζην ιαφ.  

Έλα θξάηνο απνηειεζκαηηθφ, απηφο είλαη ν ζηφρνο, ζηελ  

ππεξεζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα 

νπδέηεξε δηαδηθαζία. Έρεη ηαμηθή δηάζηαζε θαη εμππεξεηεί ην 

θεθάιαην θαη φρη ηηο ιατθέο αλάγθεο.  

αο θέξλσ ην παξάδεηγκα ηειεπηαία ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, 

πνπ πξνζθέξεη θνξναπαιιαγέο θαη θξαηηθφ ρξήκα ζηνπο 

επελδπηέο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θνξνθαηαηγίδα ηνπ ιατθνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη φρη κφλν, ζπλερίδεηαη ακείσηα. Απφ ην 

δεκνζηνλνκηθφ θφθηε εμαηξνχληαη ξεηά ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, πνπ αθνξά ηελ θξαηηθή ζηήξημε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επελδχζεσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εηνηκάδεηαη νδνζηξσηήξαο ζε 

κηζζνχο, ζπληάμεηο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αλ δελ πηαζηνχλ νη 

ζηφρνη ηεο πεξηβφεηεο αλάπηπμεο. Σα γλσζηά καησκέλα 

πιενλάζκαηα.  

Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ε ΑΣΑ έρεη εμαυισζεί γηα ηνπο Γήκνπο. 

Υηιηάδεο παηδηά, φπσο είπακε, είλαη  εθηφο Βξεθηθψλ –  Παηδηθψλ 

ηαζκψλ, θαη θηλδπλεχνπλ λα θαηαξξεχζνπλ νη δνκέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζηνπο Γήκνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απφ ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έιιεηςε πφξσλ.  

Αιιά γίλεηαη θαη ζπδήηεζε, φια γίλνληαη γηα ηελ αμηνθξαηία, 

γηα ηε κείσζε ησλ θνκκαηηθψλ επηξξνψλ, γηα ηελ απνιηηηθνπνίεζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Γηα λα δνχκε ινηπφλ ηη είλαη απηφ.  

Βέβαηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ζαθέο φηη ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο. Έλα ηέηνην θξάηνο απνηειεζκαηηθφ γηα ην θεθάιαην, δελ 

κπνξεί λα είλαη ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ , ηνπ ξνπζθεηηνχ, ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηα ινηπά ή ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο κεγάιεο, πνπ θχξηα βαζαλίδνληαη  ηα ιατθά 

ζηξψκαηα θαη ιηγφηεξν βέβαηα ην θεθάιαην, πνπ εθεί γίλνληαη fast 

track δηαδηθαζίεο γηα λα πξνρσξήζνπλ πην γξήγνξα ηα πξάγκαηα.  

ήκεξα επνκέλσο ην αζηηθφ θξάηνο ζέιεη λα αληηκεησπίζεη 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ έπξεπε λα έρεη εθζπγρξνληζηεί εδψ θαη 

δεθαεηίεο, αιιά πξνζπαζεί κε βίαην ηξφπν λα αληηκεησπίζεη ηα 

δεηήκαηα.  

Έηζη ινηπφλ έρεη αλάγθε απφ έλα πξνζσπηθφ πνπ λα είλαη 

ηθαλφ θαη πηζηφ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεην πην 

θφκκα θπβεξλά ή πνην θφκκα ςεθίδεη.  

Βεβαίσο αθνχζηεθαλ ηδηαίηεξα ε… ε ζεκαληηθή δηαθσλία πνπ 

θάλεθε φηη ππήξρε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, ήηαλ κε ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 
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πνπ απηέο ζα έπξεπε, απηά ηα πξφζσπα λα έρνπλ παξζεί απφ ην 

Μεηξψν ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σψξα ηη έρνπκε; Δηπψζεθε φηη έγηλε δηεθδίθεζε, ππήξρε 

απαίηεζε θαη έηζη ην πήξε πίζσ ε θπβέξλεζε. Σίπνηα δελ ηζρχεη 

θαηά ηε γλψκε καο γηα  απηφ. Απιψο έρεη γίλεη έλα δηάζηεκα, 

ππάξρεη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνζαξκνγήο θαη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν. Μα ην ίδην, ε ίδηα ε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ην γξάθεη κέζα. Σν πξνηείλεη φηη απηφ πξέπεη λα 

γίλεη θαη πξνηείλεη  θαη γηα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη γηα ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Γελ ην είδαηε; 

Δίλαη ζηε ζειίδα 66 ηνπ  βηβιίνπ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο. Γειαδή 

κελ θνξντδεπφκαζηε. Άξα κηιάκε γηα έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, γηα λα 

πάεη αξγφηεξα.  

Απνιηηηθνπνίεζε ινηπφλ. Γ ηα δείηε ηη ιέεη αθξηβψο ν ίδηνο ν 

λφκνο, ν 4369/2016, γηα απηφ. πγθξφηεζε ψκαηνο αλσηάησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπληνληζκφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, 

αθνχζηε, κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία ζπληνληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο. Σν 

άξζξν 3 ηνπ Ν.4336/2015. Με ην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηα ζπληνληζηηθά θέληξα ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  

Αλ δελ ήηαλ ηφζν ζνβαξά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε απφ ηηο ιατθέο αλάγθεο, έρεη πιάθα αο πνχκε φιε 

απηή ε ηζηνξία, αο πνχκε  λα ιέγνληαη απηά ηα δεηήκαηα. Καη κηιάεη 

θαη ζε ζχλδεζε κε ην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ν ίδηνο ν λφκνο, 

ε εμεηδίθεπζε πνπ γίλεηαη κεηά, φρη ηνπ ζεκεξηλνχ Πξσζππνπξγνχ, 

γεληθά ησλ πξσζππνπξγψλ.   

Άξα ε απνιηηηθνπνίεζε ινηπφλ, ηη  ζεκαίλεη; εκαίλεη φηη έρεη  

ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, λα έρσ πξνζσπηθφ 

πνπ αθξηβψο ζα ππεξεηεί ην ζχζηεκα κε ηηο πην δηαθνξεηηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κηιάκε γηα κηα κεηαξξχζκηζε, ζηελ νπνία 

κεηαξξχζκηζε δελ εγγπάηαη ην θξάηνο νχηε ρξήκαηα απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζήκεξα νη 
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Γήκνη, θαη δελ εγγπάηαη νχηε ην πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο.  

κσο αθνχζηεθε πνιιή ζπδήηεζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο. 

Βεβαίσο, είλαη ηζρπξή ε ηάζε ηεο απνθέληξσζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπλνιηθά. Ση επηβεβαηψλεηαη φκσο; 

Πνηνο δεκηψζεθε θαη πνηνο σθειήζεθε φια απηά ηα ρξφληα απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ ήξζαλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη ηψξα δεηάκε θαη 

λέεο αξκνδηφηεηεο;  

Γελ γίλεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηειηθψο ησλ ιατθψλ 

αλαγθψλ, αιιά γίλεηαη γηα λα γίλνπλ πην ηθαλέο θαη απνηειεζκαηηθέο 

νη δνκέο ησλ  Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, γηα λα ζηεξίμνπλ πην 

απνθαζηζηηθά ηε δξάζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Γηα λα 

εληζρπζεί ν αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ, απηφ έγηλε, 

θαη δηαρείξηζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε αληηιατθή 

πνιηηηθή, κε ηελ εκπινθή ησλ ΜΚΟ, ησλ ΚΟΗΝΔΠ θαη ηα ινηπά. Ζ 

πεξηβφεηε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, πνπ πξσηνζηαηεί 

βεβαίσο ε ΚΔΓΔ.  

 Καη σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε, ζπκπιεξψλσ, είλαη ε 

εκπξάγκαηε ζπλεηζθνξά ησλ Γήκσλ, κε επζχλε βεβαίσο ηνπ 

αλψηαηνπ Οξγάλνπ, θαη ησλ Γεκάξρσλ πνπ ππεξεηνχλ απηή ηελ 

ηαθηηθή, ζην αηκαηεξφ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Διπίδα…  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Θέισ αθφκα… δελ νινθιεξψλσ.  

 ην αηκαηεξφ γηα ην ιαφ καο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα, ψζηε 

ην  αζηηθφ θξάηνο λα ηξνθνδνηεί κε πεξηζζφηεξα θξαηηθά έζνδα 

αθξηβψο ηνπο νκίινπο θαη ηνπο επελδπηέο. Οη ζπλέπεηεο βεβαίσο 

είλαη γλσζηέο απφ… έηζη φπσο θαζξεθηίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηα 

ζεκεξηλά πνπ έρνπκε ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε.  

 Γηα λα ζπληνκεχσ, ε δηθή καο γλψκε, ηνπ θφκκαηνο πνπ καο 

ζηεξίδεη, επηκέλσ, γηαηί κηιάκε απνθνκκαηηθνπνίεζε, λα κηιάκε 

θαζαξά θαη ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, ην ςεθνδέιηην ηεο 
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ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, απνξξίπηνπκε θαη ηνλ παιηφ θαη ηνλ 

αλαζεσξεκέλν Καιιηθξάηε.  

 Οη δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ έγηλαλ θαη εμειίζζνληαη,  

νχηε έθεξαλ, νχηε ζα θέξνπλ ηελ αλάπηπμε πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. 

Γελ κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πεξηθεξεηαθέο 

αληζνκεηξίεο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ 

ζε ιίγα ρέξηα, ζε βάξνο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ  ιανχ θαη φζν ηελ 

αλάπηπμε ηελ νξίδεη ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Κακία 

θηινιατθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα ππάξμεη φζν ε 

γεληθή πνιηηηθή παξακέλεη αληηιατθή.  

 Δθηηκνχκε θαη πηζηεχνπκε γηα ηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη 

δηεχζπλζεο, ηφζν ζε θεληξηθφ,  φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, εκείο 

πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ζεκειηψλνληαη ζηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία, 

ζηα ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο, ζην θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

παξαγσγήο, κε θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.  

 ηεξίδεηαη ζηελ εξγαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηνλ ιατθφ έιεγρν, 

απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ, πνπ δηαξζξψλεηαη πξψηα απφ φια ζε 

επίπεδν παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη θνηλσληθήο ππεξεζίαο.  

 Πάλσ ζε απηή ηε βάζε κπνξεί κφλν λα δηακνξθψλεηαη έλα 

εληαίν, ζχγρξνλν, απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ θξαηηθφ 

ζχζηεκα πγείαο, πξφλνηαο παηδείαο. Να εμαζθαιίδεηαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο αλά ηνκέα θαη θιάδν, αμηνπνηψληαο ην 

θπζηθφ θαη παξαγσγηθφ πινχην ηεο ρψξαο.  

 ε απηή ηε γξακκή ζηεθφκαζηε απέλαληη ζε απηέο ηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο, κε απηή  ηε ζέζε πνπ αθνξά ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθιεγκέλνπο ζε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε, επηδηψθνπκε ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο, ηε δηεθδίθεζε, ηελ 

ελαληίσζε ζε θπβέξλεζε θαη ηνπηθέο αξρέο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο 

αληηδξαζηηθέο αλαηξνπέο.  

 Σέινο, ζα ήζεια λα πσ φηη θακία δηνηθεηηθή δνκή ηέηνηα ή 

άιιε πνπ λα ππεξεηεί ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε, 

δελ ζπκθέξεη ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ζηελ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

147 

πφιε θαη ηελ χπαηζξν, ηνπο κηθξνχο επαγγεικαηίεο, ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο λένπο ησλ ιατθψλ 

λνηθνθπξηψλ. Γελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αηηίεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο αληηιατθέο ζπλέπεηέο ηεο, 

εθφζνλ παξακέλεη ζην αππξφβιεην ε θπξηαξρία ζηελ εμνπζία ησλ 

νκίισλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία.  

 Κακία αλάπηπμε γηα ηνλ ιαφ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλ ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή είλαη 

ζηα ρέξηα ηνπο θαη ζηελ εμνπζία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ 

θνκκάησλ  ηεο.  

 Καινχκε απφ απηφ ην βήκα ηνπο αηξεηνχο πνπ επηκέλνπλ λα 

έρνπλ σο αθεηεξία θαη έγλνηα ηηο αγσλίεο θαη ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ, 

λα κελ εγθισβηζηνχλ ζηε ινγηθή γηα ην πψο νη  Γήκνη ζα γίλνπλ πην 

ειθπζηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξνψζεζε κηαο βαζηάο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο. Να κελ εγθισβηζηνχλ ζε δήζελ ηνπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη άιια  ζρεηηθά. Κάηη ηέηνην είλαη επηδήκην, 

ζπζθνηίδεη ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ησλ αιιαγψλ πνπ πξνσζεί θαη ε 

ζεκεξηλή θπβέξλεζε. Ρίρλεη ζηάρηε ζηα κάηηα γηα ηνλ αληηιατθφ 

ραξαθηήξα ησλ αιιαγψλ πνπ μεθίλεζαλ πνιιά ρξφληα πξηλ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θξίζε θαη ζηφρν έρνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ θξαηηθή 

θαη ηνπηθή δηνίθεζε πην πηζηά ζηηο αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο, πην ερζξηθά θαη αδηάθνξα απέλαληη ζηηο ιατθέο αλάγθεο 

θαη θηλεηνπνηήζεηο.  

 Δκείο επηκέλνπκε, ζα θάλνπκε φηη κπνξνχκε γηα απηφ, λα 

ελεκεξψζνπκε πιαηηά ηνλ θφζκν. Λέκε φρη θαηεγνξεκαηηθά ζην 

αληηιατθφ θπβεξλεηηθφ ζρέδην ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καιιηθξάηε. 

Δληείλνπκε ηνλ αγψλα γηα απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ 

ζχζηεκα ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο πγείαο, πξφλνηαο θαη παηδείαο, 

κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο. Αληηηαζζφκαζηε ζηελ 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, ζηελ ηνπηθή 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

148 

δηνίθεζε, γηαηί απηφ ζεκαίλεη ηειηθά κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηηο 

πιάηεο ηνπ ιανχ.  

 Να θαηαξγεζεί θάζε είδνπο ηνπηθή θνξνινγία, θάζε έκκεζε 

θνξνινγία.  

 Μφληκε ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε  δηθαηψκαηα γηα φινπο 

ηνπο  εξγαδφκελνπο.  

 Παιεχνπκε λα αλαηξαπεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζηζηά 

Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

καδί βέβαηα κε ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο.  

 Γηεθδηθνχκε ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, θαη  ηνπηθφ επίπεδν, ππνδνκψλ θαη κεραληζκψλ 

δεκφζηαο πξνζηαζίαο, απφ πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, ζεηζκνχο, άιιεο 

θαηαζηξνθέο απφ θαηξηθά θαηλφκελα, ξχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ 

λεξνχ θαη ηνπ αέξα.  

 Απαηηνχκε, ηέινο, δξαζηηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή, γηα ελίζρπζε ηεο 

ιατθήο νηθνγέλεηαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δνκψλ.  

 Σηο πξνηάζεηο καο ζα ηηο θαηαζέζνπκε γξαπηά θα η ζην 

Πξνεδξείν θαη ηηο έρνπκε σο δήηεκα πάιεο ζην θίλεκα.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψλνληαο θαη  κε ηελ θπξία Παληειάθε, νη 

νπνίνη… είδα φηη έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή ην ζπλέδξηφ 

καο.  

 Γίλνπκε 10 ιεπηά γηα λα κπνξέζνπκε ιηγάθη λα 

μεθνπξαζηνχκε  θαη μεθηλάκε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Αηηηθήο 

ακέζσο κεηά.  

 

 

(ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ)  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ξεθηλάκε κε  πξψην νκηιεηή ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΠΔΓ  Αηηηθήο, ηνλ θχξην αξάληε.  

 Παξαθαιψ, έρεηε ην ιφγν.  

 Καη αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  Να μεθηλήζσ λα ιέσ φηη δελ ζα είκαη θξηηηθφο νχηε 

ζηηο παξαηάμεηο, νχηε ζηα θφκκαηα, νχηε ζηελ θπβέξλεζε. Θα 

εθθξάζσ ηηο απφςεηο ηεο ΠΔΓ Αηηηθήο, άξα ζα πσ πξάγκαηα ηα 

νπνία ζεσξνχκε φηη ζηελ επαλαζεζκνπνίεζε ηνπ λένπ Καιιηθξάηε, 

ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα  πξνζερηνχλ.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ 

επηηειηθνχ θξάηνπο ζηε ρψξα καο θαη ε πηνζέηεζε κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην ελφο λένπ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηελ νπνία 

φινη ζπλνκνινγνχκε.  

 Αθφκα θαη απφ απηά πνπ αθνχζαηε, νη θξαζηηθέο δηαηππψζεηο 

ζε απηφ ην δήηεκα είλαη ηαπηφζεκεο θαη απφ ηελ ΚΔΓΔ κέρξη ην 

Τπνπξγείν. κσο, φπσο ιέεη κηα παιηά έθθξαζε ζε παξφκνηα 

πεξίπινθα ζέκαηα, ν δηάβνινο θξχβεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα. Έρνπκε 

άιισζηε  φινη ζε απηή ηε ζπδήηεζε, καθξά εκπεηξία ζηελ 

Απηνδηνίθεζε.  

 Θπκφκαζηε ινηπφλ φηη επί φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

θπβεξλήζεσλ, λνκνζεηήκαηα πνπ μεθηλνχζαλ κε ηηο θαιχηεξεο ησλ 

πξνζέζεσλ, θαηέιεγαλ λα αλνίγνπλ λέεο πιεγέο θαη λα ηξέρνπκε 

κεηά κε ηα ζεζκηθά καο ξγαλα, λα δηεθδηθήζνπλ ηελ δηφξζσζε ησλ 

ζθαικάησλ θαη παξαιήςεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

απνθεπρζεί αλ είρακε κηα θαιχηεξε πξνεηνηκαζία.  

 Γελ ζα επαλαιάβσ ινηπφλ βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηηο 

νπνίεο νξζά επηζεκαίλεη θαη ε εηζήγεζε ηεο ΚΔΓΔ θαη ε κε ιέηε ηνπ 

ΗΣΑ θαη νη πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ηελ θαηνρχξσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο ησλ Γήκσλ, ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

ηελ ελίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηε ζηήξημε ηεο 
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ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο απφθαζεο θαη ειέγρνπ, 

ηελ απινπνίεζε θαη νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεψλ καο, ην νπνίν ζε ηειηθή αλάιπζε εκάο 

ηνπο ίδηνπο πξνζηαηεχεη.  

 Θα έξζσ θαηεπζείαλ ζηηο δχζθνιεο πιεπξέο, ζ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ή κε, φπνπ φπσο είπα, ζα θξηζεί ηειηθά ε νπζία θάζε 

κεηαξξχζκηζεο.  

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ θνξνινγηθή απνθέληξσζε, λνκίδνπκε φηη 

ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή. Γελ ζέινπκε άιια θαη δελ κπνξνχκε 

λα κεηαηξαπνχκε ζε θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ, ηδηαίη εξα κέζα ζε 

ζπλζήθεο θξίζεο. ηε ζεσξία κπνξεί λα θαίλεηαη γνεηεπηηθφο έλαο 

λένο κεραληζκφο είζπξαμεο ηνπηθψλ εζφδσλ, φηη έηζη ζα έρνπκε 

ηελ εμνπζία, ζηελ πξάμε φκσο πξέπεη λα δνχκε πξαγκαηηθά ηη 

ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή, ζηελ πξάμε δειαδή δπζθνιεπφκαζηε έ σο 

αδπλαηνχκε λα εηζπξάμνπκε αθφκε θαη ηα έζνδα απφ ηα 

θαηαζηήκαηα ή απφ ηηο εηζθνξέο γεο ζε ρξήκα, επί εληάμεσο ζην 

ζρέδην πφιεσο.  

 αο θαιψ φινπο λα αλαηξέμεηε ζηελ εκπεηξία ζαο θαη λα 

ζθεθηείηε δηπιά, πξηλ επσκηζηνχκε επζχλεο πνπ νχηε καο 

αλαινγνχλ, νχηε ζα απνβνχλ ζε φθεινο ησλ ζπκπνιηηψλ καο απηή 

ηελ πεξίνδν.  

 Ζ εγθαζίδξπζε επίζεο ζπζηήκαηνο κεηξνπνιηηηθήο δηνίθεζεο 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ηνπ ΗΣΑ, 

αλαξσηηέκαη ζε πνην επίπεδν ηεο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζα 

αληηζηνηρεζεί. Θα ρσξέζεη –  γηα λα ην πσ απιά –  θάησ απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα; Γίπια ζηελ Απνθεληξσκέλε; Πάλσ απφ ηελ ΠΔΓΑ; 

Γίπια ζηνπο Γήκνπο; Κηλδπλεχνπκε λα κπεξδέςνπκε ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη λα θάλνπκε έλα ήδε πεξίπινθν ζχζηεκα, αδχλαην 

λα ιεηηνπξγήζεη.  

 Γηα λα έξζσ πάιη ζε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ εκπεηξία καο, 

ζηελ Αηηηθή ε αξκνδηφηεηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ξεκάησλ, αλήθεη 

ζηελ Πεξηθέξεηα. Γηα λα παξέκβεηο φκσο ζην Σκήκα ησλ ξεκάησλ 
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πνπ είλαη ζηνπο γχξσ νξεηλνχο φγθνπο, ρξεηάδεζαη ην Γαζαξρείν. 

Άξα ηελ Απνθεληξσκέλε. Ζ επηζπεχδνπζα Αξρή είλαη  πάληα ν 

Γήκνο πνπ απεηιείηαη. θεθηείηε ηψξα λα έρνπκε θαη ζπληξέρνπζα 

αξκνδηφηεηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο.  

 Ζ θαηαξρήλ άπνςή κνπ γηα ην ζέκα απηφ, είλαη  πνιχ 

επηθπιαθηηθή θαη ζίγνπξα ην ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκνχ.  

 Σν εθινγηθφ ζχζηεκα ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη ε δνκή θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο πνπ εθιέγεηαη, δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νχηε κε πξνρεηξφηεηα, αιιά νχηε θαη κε εκκνλέο 

ζηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζελφο.  

 Ζ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓΔ ιέεη  θαηά ιέμε φηη δελ ηίζεηαη γηα εκάο 

ζέκα αιιαγήο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μνπ θαίλεηαη φκσο 

ππεξβνιηθή θαη άθακπηε ζέζε. Γελ ππάξρεη θακία αλάγθε 

βειηίσζεο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα; Πξνζσπηθά ζεσξψ ζσζηή ηελ 

θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηελ δηαδηθα ζία εθινγήο 

ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ.  

Καη πψο κπνξνχκε ζαλ Απηνδηνίθεζε λα πνχκε φηη δελ 

ζπδεηάκε θακηά αιιαγή, ηε ζηηγκή πνπ φια ζηε ρψξα αιιάδνπλ ηα 

ηειεπηαία 5 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα; Γελ δνχκε ζε άιιε ρψξα, 

ζπκκεηέρνπκε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο αιιαγέο ζ ην θξάηνο θαη 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ μεθηλά. Γηαηί σο Γήκαξρνη είκαζηε ζεζκηθνί 

παξάγνληεο ηνπ θξάηνπο θαη φρη εθπξφζσπνη θνκκάησλ γηα λα 

εμαξηνχκε ηε ζηάζε καο απφ ηε ζέζε θάζε θφκκαηνο ζηηο εμειίμεηο.  

Οπφηε θηάλνπκε ζην ζεκείν απφςεηο ησλ ζεζκηθψλ Οξγάλσλ, 

ζπλήζσο λα αθνχγνληαη ζαλ θνκκαηηθέο εθπξνζσπήζεηο. Ζ 

Απηνδηνίθεζε φκσο ηφηε σο ζεζκφο, ράλεη.  

Γελ είλαη φκσο ζσζηφ λα δερζνχκε ηελ φπνηα αιιαγή ηνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Απηνδηνίθεζε, ρσξίο πξνεγν χκελν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ο 

ζηφρνο ηεο δηεχξπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Απηνδηνίθεζε, πξέπεη 
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λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ θπβεξλεζηκφηεηα ησλ Γήκσλ. Οχηε 

κεηαθέξνληαη γξακκηθά ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα απφ ην έλα επίπεδν 

ηνπ θξάηνπο ζην άιιν, γηαηί είλαη δηαθνξεηηθέο θαη νη ιεηηνπξγίεο θαη  

νη αλάγθεο. Αθξηβψο επεηδή ζηνπο Γήκνπο δελ εθπξνζσπνχληαη ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα άκεζα, αιιά παξαηάμεηο κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθιέμνπλ θαη Γήκαξρν θαη Γηνίθεζε θαη λα κε κεηαηξαπνχλ νη 

δηαδηθαζίεο ζε κηα θηλνχκελε άκκν.  

Δλίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, πεξηζζφηεξε 

αλαινγηθφηεηα, αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηνίθεζε, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη θαη ηε δηαθάλεηα.  

Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ρξεηαδφκαζηε φινη θαη ην Τπνπξγείν θαη ε 

ΚΔΓΔ θαη νη ΠΔΓ θαη φινη καο, πεξηζζφηεξν ρξφλν. Απηή ε ζέζε 

ήηαλ θπξίαξρε, γηα λα κελ πσ νκφθσλε, θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ 

θάλακε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΓ Αηηηθήο.  

Πξνηείλσ ινηπφλ λα δεηήζνπκε απφ ηελ  θπβέξλεζε ηελ 

παξάηαζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 2017. Καη λα πξνζέιζνπκε φινη ζε απηφλ ηνλ 

δηάινγν, κε εηιηθξηλή δηάζεζε ζπλελλφεζεο γηα ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα,  γηα ηελ πξννπηηθή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ.  

αο επραξηζηψ ζε φζνπο κε αθνχζαηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Αηηηθήο.  

 Να πνχκε βέβαηα φηη ε ηνπνζέηεζε ηελ νπνία θάλακε ζήκεξα, 

αθνξά πξψηα κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηά αλνίγνπκε ην θνπηάθη ησλ 

αιιαγψλ ζηηο φπνηεο ζπδεηήζεηο.  

 Ο Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν θχξηνο 

Λάδαξνο Κπξίδνγινπ θαη Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ –  Μελεκέλεο, 

έρεη ην ιφγν.  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θχξηνο Πνπιάθεο 

είπε επί ιέμεη:  είκαζηε καδί ζην ίδην κεηεξίδη, θπβέξλεζε θαη 
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Απηνδηνίθεζε. Ήζεια λα μέξσ, απφ πφηε; Απφ ζήκεξα; Να ην δερηψ 

σο θάηη λέν. Γηαηί κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ηέηνηα εκπεηξία.  

 Δγψ ζα ηνπ έιεγα κε κηα καληηλάδα ην εμήο: καδί είκαζηε εδψ 

κέζα ζην μελνδνρείν, ζηελ  ίδηα αίζνπζα, κα πεξπαηάκε ρψξηα. Γηα 

απηνχο δηαιέγνπλ η ηο ραξέο, γηα καο ηε ζηελαρψξηα.  

 Ο θχξηνο Μπαιάθαο κίιεζε γηα ζπλεξγαζία απφ ηφηε πνπ 

αλέιαβε ν ΤΡΗΕΑ κέρξη ζήκεξα θαη δελ έθαλε ηίπνηα ρσξίο ηε 

ζπλεξγαζία καδί καο. Γελ είλαη αιήζεηα. Τπήξμαλ αηθ ληδηαζκνί, 

ηξνπνινγίεο θαη πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ρσξίο λα 

εξσηεζνχκε.  

 Ο κελ θχξηνο Πνπιάθεο κίιεζε γηα αλαινγηθφ εθινγηθφ 

ζχζηεκα, κε επηηεδεπκέλε ανξηζηνινγία, ζνθψο ζθεπηφκελνο θαη 

ζνθψο νκηιψλ, αιιά φρη ζαθψο αλαινγηθφ. Μα θαη ην πθηζηάκελν 

είλαη αλαινγηθφ ζήκεξα. Γηαηί ζηνλ πξψην γχξν κε ηελ απιή 

αλαινγηθή γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ. Καη ζην δηθφ καο Γήκν, 6 

παξαηάμεηο, εθπξνζσπνχληαη φιεο. Γελ απνθιείεηαη δειαδή ε 

εθπξνζψπεζε, έζησ θαη δη ’ ελφο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ.  

 Ο θχξηνο Μπίξκπαο κίιεζε γηα εθινγή πξψηνο –  δεχηεξνο 

γχξνο ζηνλ Γήκαξρν, λνκηκνπνίεζε άκεζα απφ ηνλ ιαφ θαη γηα 

απιή αλαινγηθή ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. Καη φηαλ ηνλ 

δηέθνςα απφ θάησ: γηα ηελ θπβεξλεζηκφηεηα δελ καο είπεο ηίπνηα, 

πνπ είπε ν θχξηνο αξάληεο, ν ζπλάδειθνο,  φηη είλαη ζνβαξφ ζέκα, 

ηη  ζα γίλεη; Θα ην ζπδεηήζνπκε. Πφηε; Αξγφηεξα, φηαλ ζα έξζνπλ ηα 

θφηεξα; Ή ηη ζα θάλνπκε ζε απηή ηελ Απηνδηνίθεζε; Αλ ππάξρεη 

έλαο ζεζκφο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί, είλαη ιπζηηειήο, απνηειεζκαηηθφο 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ, ζα ηνλ δηαιχζνπκε; Δδψ ππάξρεη έλα 

ζνβαξφηαην πξφβιεκα θαη έλαο ζνβαξφηαηνο θίλδπλνο.  

 Βέβαηα είλαη άιιν ην δήηεκα ηνπ λα θακθζεί ε αλαινγία 2/5, 

3/5 θαη λα κηθξχλεη ιίγν ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πκβνχισλ ηεο 

ζπκπνιηηεχζεσο θαη ηεο αληηπνιηηεχζεσο θαη λα δνχκε έλα πην 

αλαινγηθφ  ζχζηεκα.  
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 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε ζεκαηνινγία ε ζεκεξηλή είλαη 

γλσζηή. Δίλαη απηή: αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε θαη λέν κνληέιν 

νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Γηνίθεζεο. Ζ αδπλακία, ην θελφ, ην 

παξάδνμν θαη απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ, ε ίλαη φηη ε θπβέξλεζε δελ καο 

έρεη πεη ηη  αθξηβψο ζέιεη, πνχ ην πάεη, ηη  πξνηείλεη, ζπγθεθξηκέλα. 

ρη έθζεζε ηδεψλ πεξί ζηνρεχζεσλ, ρσξίο λα ιέεη, κε βάζε ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπο λφκνπο πνπ ππάξρνπλ, ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξνηείλνπκε 

απηφ  θαη απηφ θαη απηφ, ζπγθεθξηκέλα.  

 Έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 

ζπλέδξηα, Γεληθέο πλειεχζεηο, Γηνηθεηηθά πκβνχιηα. Έρνπκε 

απνζηείιεη ζηελ θπβέξλεζε, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

επαλεηιεκκέλα ηηο πξνηάζεηο καο, η ηο έρνπκε μαλαζηείιεη θαη  ηηο 

κεηά μαλά έρνπκε μαλαζηείιεη θαη δελ βιέπνπκε, γηα ηηο αιιαγέο 

δειαδή πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ Καιιηθξάηε, γηαηί ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή έδεημε φηη πξέπεη λα γίλνπλ, θαη ε θπβέξλεζε καο παίδεη 

θαζπζηέξεζε. Καζπζηεξήζεηο ζα έιεγα. Σηο νπνίεο ζπλερψο 

αλαλεψλεη θαη δελ ςεθίδεηαη ην πεξηβφεην ζρεηηθφ λνκνζρέδην.  

 Σαπηφρξνλα εθθξεκνχλ αθφκε θαη δελ εθδφζεθαλ Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο, Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Καιιηθξάηε, ηνπ λφκνπ δειαδή 3852, γηα λα νινθιεξσζεί ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. χλδεζκνη, κεηά πήγακε 

Καπνδίζηξηαο, κεηά Καιιηθξάηεο, πνιχ ζπρλά, ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Καη ηψξα κηιάκε μαλά λα αξρίζνπκε απφ ηελ αξρή. Δίλαη 

ζσζηφ; Ή κήπσο πξέπεη λα βειηηψζνπκε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην πξψηα;  

 Δγψ δελ ςήθηζα ηνλ Καιιηθξάηε, φκσο ηψξα είκαζηε ήδε 6 

ρξφληα κεηά θαη  έρεη δηακνξθσζεί κηα θαηάζηαζε σο έρεη.  

Τθίζηαηαη. Θα πξέπεη λα θάλνπκε, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ην εθηθηφ, 

γηαηί θαη ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ , ζε επίπεδν 

αλακφξθσζεο, δηνξζψζεσλ, ζεζκηθψλ αλαζεσξήζεσλ θαη 
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βειηηψζεσλ ηνπ Καιιηθξάηε, αιιά ηαπηφρξνλα λα κηιήζνπκε θαη γηα 

ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε. Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε πνπ ζα 

αθνπκπάεη θαη ην θξάηνο.  

 Απηφ πνπ δεηάκε απφ ηελ θπβέξλεζε είλαη λα ζηακαηήζεη λα 

θξχβεηαη απφ ζπλεδξίνπ εηο Γεληθή πλέιεπζή καο θαη απφ Γεληθήο 

πλειεχζεσο ζε ζπλέδξηφ καο. Να πάξεη ζαθή, μεθάζαξε ζέζε. 

Γηαηί; Δίλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηνχκεζα εδψ εκείο γηα ην ηη ζέινπκε, 

ρσξίο απηφο πνπ θξαηάεη ηελ θνπδνχλα, πνπ έρεη ην καραίξη θαη ην 

πεπφλη, ε θπβέξλεζε ε ζεκεξηλή, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε, λα έρεη 

βάιεη ην δάθηπιν επί ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ, λα πεη φηη: πξνηείλσ 

απηφ θαη απηφ, σο θείκελν αξρηθφ πξνβιεκαηηζκνχ πξνο ζπδήηεζε. 

ρη ζεσξίεο, νδεγίεο πξνο ηνπο λαπηηινκέλνπο, γηα ηελ αλάηαμε, 

ηελ αλαβάζκηζε θαη  ηα ινηπά.  

Πνπ απηφ ζεκαίλεη, αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ζηελ πξάμε, ηη ; 

Έηζη, ην εθινγηθφ ζχζηεκα. ρη απιή αλαινγηθή γεληθψο, αιιά θαη 

πψο ζα θπβεξλψληαη νη Γήκνη. Θα ππάξρνπλ πιεηνςεθίεο; Καη αλ 

δελ ππάξρνπλ πιεηνςεθίεο, ηη  ζα γί λεηαη; Θα καο θαηζηθψζεη, ζα 

καο βάιεη απφ ηελ πίζσ πφξηα, θαπέιν ηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο 

θαη ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο πνπ ηνπο απέζπξε; Μήπσο απηφ 

ήζειε λα θάλεη κε ηελ απιή αλαινγηθή; Αθνχ δελ ζα ππάξρεη 

θπβεξλεζηκφηεηα, λα παξαρσξήζεη ζε δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο θαη νη Δθηειεζηηθνί Γξακκαηείο, 

ηελ δηνίθεζε ησλ Γήκσλ; Γηαηί φηαλ δελ παίξλεη ζαθή ζέζε, ην 

κπαιφ καο πάεη παληνχ. Απεξαληνινγνχκε θαη δελ ζπδεηνχκε γηα 

θάηη ζπγθεθξηκέλν.  

Με ηνλ πξφζθαην λφκν 4412/16, πηνζεηεί ηαη θαη εγθαζηδξχεηαη 

έλα ελ πνιινίο νξζφ λέν ζχζηεκα ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

αιιά ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ην απνιχησο απαξαίηεην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην θαη ρσξίο λα παξέρεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο δεκφζηνπο θαη δ εκνηηθνχο 

θνξείο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε πιήξεο παξάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

156 

Με ηα θπνθνξνχκελα λνκνζρέδηα, πνιιέο θνξέο επηρεηξείηαη 

ε εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ γηα η ηο άδεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

παξαδείγκαηνο ράξε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηε ρξήζε  ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Ο πνιπαλακελφκελνο λφκνο –  ζθνχπα πνπ γέκεη 

ηαθηνπνηεηηθψλ ξπζκίζεσλ ςεθνζεξηθνχ ραξαθηήξα, αλαξηήζεθε 

πξνο δηαβνχιεπζε θαη φπσο είπα, καο παίδνπλ θαζπζηέξεζε θαη 

δελ ςεθίδεηαη.  

Οη πνιπκειείο νκάδεο εξγαζίαο νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ην 

έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ θαηά ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζα δηαδερζεί ηνλ Καιιηθξάηε, 

ζπγθξνηήζεθαλ κε ηζρλή δηθή καο ζπκκεηνρή.  

Ζ επηρεηξνχκελε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ  κέρξη 31/12/17, 

ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε καο θαη ρσξίο λα δίδνληαη νη 

απαηηνχκελνη πφξνη, ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 102 

ηνπ πληάγκαηνο θαη νπζηαζηηθά θαηάξγεζε ζην θνκκάηη απηφ, ηεο 

δηθήο καο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο.  

Πηζηεχσ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη κεηαπνιηηεπηηθά 

αιιά θαη ζήκεξα, ν κεγαιχηεξνο ερζξφο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

ηνπηθήο θαη ζε θεληξηθφ γεληθά επίπεδν, είλαη ν ιατθηζκφο. Οη 

επθαίξσο θαη αθαίξσο επαλαιακβαλφκελεο ππνζρέζεηο, δελ 

εκπλένπλ θακία αηζηνδνμία, ηδίσο φηαλ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ 

αλάινγν ηζηνξηθφ αμηνπηζηίαο.  

Οη πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπγθέληξσλαλ 

επιφγσο, σο κέζνδνο λνκνζεζίαο, ηνπο ιίζνπο ηνπ αλαζέκαηνο απφ 

ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη απφ ηα ζεκεξηλά απηνδηνηθεηηθά 

ζηειέρε πνπ πξφζθεηληαη ζην ΤΡΗΕΑ, φηαλ απηή θνηηνχζε ζηα 

έδξαλα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Μφιηο φκσο αλέιαβε ηα ελία ηεο 

εμνπζίαο, αλαθάιπςε ζηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηέηνηα 

πξνηεξήκαηα, πνπ θαηέγξαςε ξεθφξ. ηακάηεζα λα κεηξάσ, 

κέηξεζα κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ’15, 6,5 κήλεο ζε έλα δηάζηεκα 
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απφ ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ Οθηψβξην, 15 πξάμεηο λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, κία θάζε 13 κέξεο.  

Παξάιιεια ην κηθξφ θαη… Γηαηί εγψ ζα κηιήζσ  θαη ιίγν γηα 

ηελ θπβέξλεζε. Γελ ζα κηιάλε απηνί γηα εκάο κφλν. Θα πξέπεη λα 

δνπλ θαη ηα δηθά ηνπο ηα ράιηα, θπξίσο. Σν κηθξφ θαη επέιηθην 

θπβεξλεηηθφ ζρήκα ησλ 10 Τπνπξγείσλ, πνπ επαγγειίδνληαλ 

πξνεθινγηθά σο αληηπνιίηεπζε ν ΤΡΗΕΑ, έρεη δηακνξθσζεί ζε κία 

πνιππξφζσπε ζχλζεζε κε 16 Τπνπξγνχο, 16 Αλαπιεξσηέο 

Τπνπξγνχο, 12 Τθππνπξγνχο, ζχλνιν 44 Τπνπξγνί. Κα η 71 

Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο. Σνπο νπνίνπο Γεληθνχο 

Γξακκαηείο απνκφλσζαλ απφ ηνπο Γεκάξρνπο ή ηνπο Γεκάξρνπο 

απφ ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, γηα λα απμήζνπλ ηηο κηζζνινγηθέο 

ηνπο απνδνρέο.  

Σαπηφρξνλα ν αξρηθφο απζηεξφο πεξηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

ησλ κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ γηα ηελ θπβέξλεζε, 

ραιάξσλε ζηαδηαθά θαη αλεπαηζζήησο, κφιηο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

πξνζηέζεθαλ 14 ζέζεηο κεηαθιεηψλ ζπλεξγαηψλ Τπνπξγψλ 

ηειεπηαία, ζηα ΦΔΚ 155 θαη 163, κε εηήζην θφζηνο 388.000 €. Δλψ 

δελ βιέπνπκε ηελ ίδηα ραιάξσζε σο πξνο ηνπο κεηαθιεηνχο ησλ 

Γήκσλ, ηνπο ζπλεξγάηεο καο, πνπ καο ηνπο πεηζφθνςαλ θαη καο 

ηνπο πεξηφξηζαλ. Έηζη φκσο νχηε θξάηνο γίλεηαη, νχηε 

κεηαξξχζκηζε.  

Δκείο σο Απηνδηνίθεζε ζεσξνχκε φηη ε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε πξέπεη λα γίλεη ζε ηξία επίπεδα. ηνλ Α΄ Βαζκφ, 

ζηνλ Β΄ Βαζκφ θαη ζην θεληξηθφ θξάηνο. Δμαγγέιιεη ηε 

κεηαξξχζκηζε θάζε θνξά ε εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη κηιάεη, έρνληαο 

θαηά λνπ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ηνλ εαπηφ ηεο, ε θεληξηθή 

εμνπζία ζην θεληξηθφ θξάηνο, δελ θάλεη απηά πνπ πξέπεη λα γί λνπλ 

γηα λα έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζπλνιηθφ πιαίζην κεηαξξχζκηζεο 

ζηε ρψξα.  

Δμαγγέιιεη ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε 

ηειηθφ ζθνπφ λα πεξηθφπηεη ηνπο πφξνπο ηεο, παξαβηάδνληαο ην 
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χληαγκα πνπ θαηνρπξψλεη ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ.  

Χο πξνο ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Γελ είλαη αηφπεκα. 

Δίλαη ζθφπηκε ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Απηνδηνίθεζεο. Πνηνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηα δηθά καο ζέκαηα; Δίλαη 

δπλαηφλ ζήκεξα λα γίλεη κεηαξξχζκηζε θαη αλ ζέιεηε, λα ζπδεηεζεί, 

ζε φηη αθνξά ην χληαγκα… πγγλψκε, αλαζεψξεζε. Καη λα κε 

κεηέρεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηνο ζα λνηαζηεί γηα εκάο, ν 

θχξηνο Κηκνχιεο; Καιφο είλαη, δελ ιέσ φρη. Αιιά παξέιεηςε ε 

θπβέξλεζε ηνλ ηειενπηηθφ εηζαγγειέα θαη θξηηή ησλ πάλησλ, ηνλ 

θχξην Λαδφπνπιν. Γίλεηαη ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ρσξίο λα 

κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή ν θχξηνο Λαδφπνπινο; Θα έπξεπε λα ηνλ 

βάιεη θαη απηφλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  νβαξφηαηνο είκαη, λα ζνβαξεπηεί ε θπβέξλεζε, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδεη ηηο Δπηηξνπέο πεξί αλαζεσξήζεσο ηνπ 

πληάγκαηνο, ρσξίο λα έρεη νπζηαζηηθά ζπληαγκαηνιφγνπο θαη κε ηα 

παλεγπξάθηα πνπ ζέιεη λα ζηήζεη ζηηο γεηηνληέο, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο, κε ηνπο Κηκνχιεδεο θαη ηνπο άιινπο. Καη 

δελ βάδεη έλαλ εθπξφζσπν.  

 νβαξεπηείηε εζείο, απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Καη δελ ληξέπεζηε λα κνπ ιέηε λα ζνβαξεπηψ. Καη 

πξνθαιείηε ηε δίθαηα νξγή κνπ απηή ηε ζηηγκή. Καη αλ ππάξρεη  

θαλείο άιινο ζπλάδειθνο εδψ πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε δηθή ζαο 

ζέζε, λα ηελ πεη. Δίλαη δπλαηφλ ε Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζ ε λα κε 

κεηέρεη; Καη εκείο εξσηεπηήθακε, αιιά δελ ηξειαζήθακε. Δίζηε 

ΤΡΗΕΑ, αγαπάηε ην θφκκα ζαο, αιιά φρη θαη έηζη. Μελ εθρσξείηε 

ηε ινγηθή ηελ απηνδηνηθεηηθή, ηνλ θνηλφ λνπ.  

 Καη ζα θιείζσ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ιέγνληαο ην 

εμήο. Σν πην ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, είλαη 

φηη δελ ζέβεηαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο λπλ αηξεηνχο. 

Θέιεη λα επηβάιιεη  ηηο απφςεηο ηεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε 
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αηθληδηαζκνχο, ρσξίο δηάινγν, ρσξίο νπζηαζηηθή πξαθηηθή 

ζπλεξγαζία. Πξφζρεκα δηαιφγνπ θα η ζπδεηήζεσο είλαη απηφ ην 

νπνίν γίλεηαη ζην Τπνπξγείν. Γηφηη εκείο κελ έρνπκε ζέζεηο, ε δε 

θπβέξλεζε δελ ηνπνζεηείηαη. Θα αθνχζνπκε, ζα δνχκε, ζην ηέινο 

ζα απνθαζίζνπκε, ρσξίο λα έρνπκε ηνπνζεηεζεί σο θπβέξλεζε. 

ρη ηνπνζέηεζε γεληθή, ζπγθεθξηκέλε, ζαθή, επί ησλ ζεκάησλ. 

Θέιεη λα επηβάιεη ηελ ηδενινγία ηεο θαη ηηο ηδενιεςίεο ηεο ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε θίλδπλν λα δηαιχζεη ηνπο Γήκνπο.  

 Απηή ε επηδίσμε είλαη θαζεζησηηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή. Γηαηί; 

Γηφηη δελ εθιέρζεθε ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε απφ ην 51% ην π 

ειιεληθνχ ιανχ, νχηε έρεη εθιεγεί εθηφο ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ. 

Έρεη εθιεγεί κε έλαλ εθινγηθφ λφκν, ζε κηα θνηλνβνπιεπηηθή αζηηθή 

πνιπθνκκαηηθή, πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία, θάησ απφ ην πιαίζην 

ηνπ λπλ πθηζηακέλνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν έσο φηνπ αιιάμεη, 

νθείινπλ φινη λα ην ζέβνληαη, λα κελ ην παξαζεσξνχλ θαη λα κελ 

ην παξαβιέπνπλ.  

 Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε, θχξηε Πξφεδξε θαη 

θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε απηή ηελ Δπηηξνπή ζηελ νπνία 

γίλεηαη ε ζπδήηεζε, ζεσξψ αθξαία επηθίλδπλεο, αληηθαηηθέο κεηα μχ 

ηνπο, αιιειναλαηξνχκελεο θαη απαξάδεθηεο, ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ 

θπξίνπ Μαπξαγάλε, ελφο ζπλαδέιθνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, ν 

νπνίνο δηνξίζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε σο εκπεηξνγλψκσλ. 

Δκπεηξνγλψκσλ ζεσξείηαη έλαο έκπεηξνο άλζξσπνο, πνπ εθθξάδεη 

ηε γλψκε ηνπ, ηνπιάρηζηνλ, ζε έλα ξγαλν. Πνηα εκπεηξία φκσο 

έρεη ν ελ ιφγσ ζπλάδειθνο; Γελ μέξσ θαη αλ είλαη εδψ, λα 

αληηθξνχζεη απηά ηα νπνία ιέσ.  

Καη γηα λα κε καθξεγνξψ, έρσ θαηαζέζεη ηνπο ζρνιηαζκνχο 

ηνπο ζρεηηθνχο. Μεηαμχ ησλ νπνίσλ, πέξαλ ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ βγάδεη θαλείο άθξε ηη ιέεη, ιέεη φηη θαη νη 

Γήκαξρνη λα εθιέγνληαη γηα δχν ζεηείεο. Μπξάβν. Καη επεηδή απηφ 

είλαη γηα ην θαιφ καο, φπσο ιέεη, ε ζεία ιγα μέξεη: γηα ην θαιφ 

ζνπ, απνθαζίδνπκε πξηλ απφ ζαο γηα εζάο, θαη ζηε κηθξή εηθφλα, 
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ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Απηφ είλαη  επεξγεηηθφ θαη  θαιφ, λα 

θαζηεξσζνχλ νη δχν ζεηείεο, λα θαζηεξσζνχλ, λα αληηπξνηείλνπκε, 

αθνχ είλαη θαιφ ζην έιαζζνλ, ζα είλαη θαιφ θαη ζην κείδνλ θαη ζηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, δχν ζεηείεο θαη ζηνπο Βνπιεπηέο, λα κε 

κείλεη ζηε Βνπιή θαλέλαο πνιηηηθφο αξρεγφο, δηφηη φινη έρνπλ 

εθιεγεί πάλσ απφ δχν θνξέο, πιελ ηνπ θπξίνπ Λεβέληε.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Λάδαξν ηνλ Κπξίδνγινπ απφ ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δλψζεσο Γήκσλ.  

 Καη ζα παξαθαιέζσ έλα 10ιεπην φινπο ηνπο άιινπο 

Πξνέδξνπο, γηαηί, ζα ζαο πνχκε πψο έρεη κεηαηξαπεί ην 

πξφγξακκα.  

 Καηαξρήλ ζπιιππνχκαζηε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ, ηνλ θχξην Καξπέηα, ν νπνίνο έραζε 

ζήκεξα ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ θχξην Ηγλάηην Κατηεηδίδε, ν νπνίνο είλαη 

ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Θεζκνχ πάιη, έραζε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ ίδηα 

κέξα, Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο.  

 Θα ελψζνπκε ζην επφκελν ηξαπέδη  ηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Θεζκηθά» θαη «Δθινγηθφ ζχζηεκα –  ξγαλα θαη ιεηηνπξγία Σ.Α.» 

κε ηνλ θχξην Καξαγηάλλε λα εθθξάδεη θαη ηηο δχν ζεκαηηθέο, ηνλ 

θχξην Επγνχξε θαη ηνλ θχξην Πάλνπ, κέιε Δπηηξνπήο Οκάδσλ 

Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, νπφηε φζνη είλαη λα κηιήζνπλ, ζα 

κηιήζνπλ καδί, ελψλνπκε απηέο ηηο δχν ζεκαηηθέο.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ πνπ έπνληαη, θαη 

βεβαίσο πξψηνο είλαη ν θχξηνο Λακπάθεο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

–  Θξάθεο, θαηφπηλ ν θχξηνο Παπαλαζηαζίνπ ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, 

γηα λα πξνρσξήζνπκε θαη λα δεηήζσ ηελ θαηαλφεζε φισλ.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Ναη. Με αθαηξεηηθή δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Ο Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Δπραξηζηψ.  

 Δπαλαζεζκνζέηεζε, δαηκνλνπνίεζε, ζενπνίεζε ελλνηψλ θαη 

αιιαγψλ. Γελ αληηιακβάλνκαη. Πξέπεη λα ηα αιιάμνπκε φια ζηνλ 
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Καιιηθξάηε; Γειαδή ν Καιιηθξάηεο δελ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά θαζφινπ 

ζε απηά ηα 6 ρξφληα;  

Δγψ ζα πσ φηη ιεηηνχξγεζε θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Καη 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, γηαηί ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δήζακε απηά ηα 

6 ρξφληα, θαληαζηείηε λα ιεηηνπξγνχζε ν πξνεγνχκελνο λφκνο. 

Τπήξρε ηέηνηα πεξίπησζε; ρη βέβαηα. Ο λνκνζέηεο είλαη ζνθφο θαη 

ζηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θαηαξηίδεη έλα λφκν, ηνλ 

θαηαξηίδεη γηαηί ε ηνπηθή θνηλσλία ην ζέιεη, γηαηί ε ξνή θαη ε 

δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο επηηάζζεη λα αιιάμεη, λα ηξνπνπνηεζεί έλαο 

λφκνο.  

Αιιά φκσο, απφ ηελ έλλνηα ηεο επαλαζεζκνζέηεζεο, κέρξη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο λφκνπ, ππάξρεη έλα ελλνηνινγηθφ, ηεξάζηην 

θελφ. σζηά είπαλ θάπνηνη πξνεγνχκελα, φηη δελ κηιάκε γηα 

επαλαζεζκνζέηεζε, κηιάκε γηα κηα ηξνπνπνίεζε ε νπνία 

ηξνπνπνίεζε πξαγκαηηθά θάπνηνη πξνεγνχκελα ηε 

δαηκνλνπνίεζαλ. Δίπαλ: κα είλαη δπλαηφλ λα κε γίλνπλ ηξνκεξά 

πξάγκαηα ζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε; πνπ 

ρξεηάδεηαη απηή ε ηξνπνπνίεζε ιηγφηεξα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ, 

απφ φηη ην 2010. Καη ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ πάξα πνιιέο δηαιέμεηο. 

Πξέπεη λα γίλνπλ πνιιέο Δπηηξνπέο.  

Γελ κπνξεί έηζη, κε έλα πξνζπλέδξην εδψ θαη έλα ηαθηηθφ 

ζπλέδξην κεηά απφ ελάκηζε κήλα θαη θάπνηεο ππνεπηηξνπέο θαη 

θάπνηεο Δπηηξνπέο θαη θάπνηνη επηζηήκνλεο, λα κπνξέζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο ψζηε λα καο βνιέςεη κηα 

ηξνπνπνίεζε ηθαλή γηα λα αληέμνπλ νη ηνπ ηθέο θνηλσλίεο.  

Κνηηάμηε, επίζεο δηαθσλψ ζην γεγνλφο φηη άιια πξάγκαηα 

πξέπεη λα ζπκβνχλ γηα λα ηξνπνπνηεζεί ν λφκνο. Γειαδή, δελ 

θαηάιαβα; Δκείο νη Γήκαξρνη δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε 

απηή ηελ ηξνπνπνίεζε; Πνηνη είλαη απηνί νη νπνίνη ηξνπνπνηνχλ 

ηνπο λφκνπο ελ πξνθεηκέλσ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Δίλαη νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σα Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη νη Γήκαξρνη, είκαζηε 

φξγαλα. Δίκαζηε φξγαλα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

162 

αθνπγθξαδφκαζηε, παίξλνπκε απηά ηα κελχκαηα ηα νπνία καο 

δίλνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηα κεηαθέξνπκε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιάβεη ππφςε, εάλ ιεηηνπξγεί 

δεκνθξαηηθά απηή ε θπβέξλεζε θαη νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε θάζε 

θνξά ππάξρεη θαη λα ηα κεηνπζηψζεη ζε ηξνπνπνίεζε.  

Με ζπγρσξείηε, αλ καδέςσ απφ εδψ, είζηε ηψξα πεξίπνπ 

εθαηφ Γήκαξρνη, αλ καδέςσ ηα πηπρία ζαο, ζίγνπξα ζα έρσ 

θαιχςεη ηελ γθάκα ηνπ νηθνλνκνιφγνπ, ηνπ λνκηθνχ, ηνπ 

ζπληαγκαηνιφγνπ θαη πνιιέο άιιεο επηζηήκεο. Με ζπγρσξείηε, έλαο 

λφκνο ή έλα χληαγκα, γηα λα ηξνπνπνηεζεί, δελ ρξεηάδεηαη φιεο ηηο 

επηζηήκεο; Καη δελ ρξεηάδεηαη θαη ηα θνηλσληθά ξεχκαηα απιψλ 

αλζξψπσλ; Βεβαίσο θαη ρξεηάδεηαη.  

Άξα ινηπφλ, απηή ε δαηκνλνπνίεζε ηνπ φηη πξέπεη λα γίλνπλ 

θνβεξά πξάγκαηα, εηδηθά απηή ηε ζηηγκή θαη λα αιιάμνπλ ηα 

πξάγκαηα ηψξα εδψ φζνλ αθνξά ηνλ Καιιηθξάηε, εγψ δελ ην 

απνδέρνκαη, κάιινλ άιια πξάγκαηα παίδνπλ ξφιν.  

Ση παίδνπλ ξφιν θαη έρνπκε απηή ηε δαηκνλνπνίεζε; 

Γπζηπρψο ε επηζπκία θάπνησλ –  φρη φισλ –  λα θνκκαηηθνπνηήζνπλ 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Λέγακε παιηά, πνιχ καθξηλή πιένλ 

εηθφλα, φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα λα ιεη ηνπξγήζεη ζσζηά, 

πξέπεη λα πηάλεηαη  ρέξη –  ρέξη κε ηελ αλεμάξηεηε ζθέςε. Γελ ην 

έρσ δεη ηειεπηαία πάξα πνιχ. ε θαλέλα ζρεδφλ ρψξν Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, φπνπ θαηαθιχδεηαη απφ θνκκαηηθά ζηνηρεία θαη 

θνκκαηηθέο απφςεηο.  

Κνηηάμηε, θαη εγψ ζπζηάδσ ζηνλ θνηλσληθφ θηιειεπζεξηζκφ. 

ρη φκσο ηα ιάζε ηνπ θφκκαηφο κνπ. Δθεί μέξσ λα ηα θαηαδηθάδσ 

θαη μέξσ λα ζηέθνκαη απέλαληί ηνπο. ήκεξα φκσο κπξνζηά ζηνλ 

Τπνπξγφ θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, είδα θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο 

απφιπηα ηαηξηαζκέλεο κε ηελ θνκκαηηθή ζπκπεξηθνξά θα η ηελ 

θνκκαηηθή άπνςε. Καη απηφ δελ κνπ αξέζεη. Γηα πάξα πνιινχο 

ιφγνπο. Γηαηί δελ κπνξεί λα παξαρζεί απνηέιεζκα, εάλ πξαγκαηηθά 

πξνζπαζνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη, αο πνχκε, ηη  ζα γίλεη κε ηελ 
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ηξνπνπνίεζε ηψξα ζηνλ εθινγηθφ λφκν; Σν κπαιφ κνπ έρεη 

αλεμάξηεηε ζθέςε; Ή ζέισ λα δσ ηηο πιεηνςεθίεο, φπσο θάπνηνη 

άιινη είπαλ, ζηηο θνηλσλίεο ηηο ηνπηθέο, ζηνπο Γήκνπο θαη  κελ 

ηπρφλ θαη πάξνπκε θαη αληί γηα δέθα, πάξνπκε ζαξάληα, πελήληα 

Γεκάξρνπο, κε έλα μερσξηζηφ ςεθνδέιηην, φπνπ ζα θπξηαξρήζεη 

ελδερνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ή θαηαθέξνπκε θαη πάξνπκε 

πεξηζζφηεξεο έδξεο;  

Δάλ ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ ιεηηνπξγεί έηζη, ηφηε κηιάκε γηα 

απφιπηε θνκκαηηθνπνίεζε θαη βέβαηα ηα ζπλέδξηά καο δελ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά, θαη βέβαηα δελ κπνξεί λα ππάξρεη ε 

πνιππφζεηε απηή ζπλέξγεηα θαη ζχκπξαμε, πνπ πνιχ ζσζηά ηελ 

επηθαιείηαη πάξα πνιιέο θνξέο ν Πξφεδξφο καο ν Γηψξγνο ν 

Παηνχιεο θαη ζπκθσλψ καδί ηνπ.  

Να πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ, θαηά πξψηνλ, λα 

απνζηαζηνπνηεζνχκε απφ ηελ θνκκαηηθή καο ζπκπεξηθνξά. Δίλαη 

δχζθνιν, ην μέξσ, αιιά πξέπεη. Γηαηί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απηή 

ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα είλαη έλα φλεηξν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη 

είλαη έλα ιηκάλη φπνπ κπνξεί λα θξαηεζεί. Γηαηί απειπίζηεθε απφ 

ηνπο κελ, δελ πάεη  ζηνπο δε. Κάπνπ πξέπεη λα πάεη. Θα έξζεη ζε 

εκάο. Ήξζε ζε εκάο. Μαο  αθνχλ. Μελ ηνπο απειπίζνπκε θαη εκείο 

θαη κελ ηνπο γπξίζνπκε ηελ πιάηε κέζα απφ ηελ θνκκαηηθνπνίεζή 

καο.  

Σψξα δπν πξάγκαηα ζα πσ, Πξφεδξε θαη ζα ηειεηψζσ ζε 3 –  

4 ιεπηά.  

Κνηηάμηε, ην έλα είλαη φηη, κελ επαλαιάβσ πνιιά πξάγκαηα 

πνπ αθνχζηεθαλ. Θα πξνζζέζσ ηέζζεξα –  πέληε. πκκεηνρή 

ινηπφλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ δηάινγν γηα ηελ 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Δίλαη απαξάδεθην λα κε ζπκκεηέρεη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σνπηθή αλάπηπμε, απειεπζέξσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο –  κελ ηελ θνβφκαζηε –  ησλ ΟΣΑ, κε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. πκπξάμεηο κε ηδησηηθφ ηνκέα, ζπκκεηνρή ζε 

εηαηξηθά αλαπηπμηαθά ζρήκαηα, ίδξπζε αθηνπιντθψλ γξακκψλ, 
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ηδηαίηεξα κε άγνλεο γξακκέο. Γηαηί λα κελ κπνξεί έλαο Γήκνο λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο θνηλνπξαμίαο ζε 

άγνλε γξακκή; Γελ ην θαηαιαβαίλσ. Γηαηί λα κε κπνξψ εγψ λα 

ζπκκεηέρσ ζε κηα αλψλπκε εηαηξία ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα 

πάξσ θαη κεηνρέο, φηαλ πνπιάσ γεσζεξκηθφ ξεπζηφ, πνπ έρσ σο 

Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ζπκβφιαην απφ ηελ Απνθεληξσκέλε, 

θαη είκαη απέμσ απφ ηα θέξδε, φπνπ είπακε κε πξνυπνζέζεηο ζα 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απηά, γηα λα κελ θινλίδεηαη νηθνλνκηθά ν 

Γήκνο. Γηαηί; Γελ ην άθνπζα απφ θαλέλαλ θαη πνηέ.  

Σα ηειεπηαία 6 ρξφληα ςελφκαζηε, βξάδνπκε κέζα ζηελ 

θαθνκνηξηά καο. Μελ ηπρφλ θαη ράζνπκε απηά ηα ειάρηζηα πνπ 

έρνπκε, κελ ηπρφλ θαη πάζνπκε δεκηά. Μα αλάπηπμε ζέινπκε, γηα 

λα ππάξμεη εηζφδεκα θνξνινγεηέν. Φνξνινγείηαη ην αίκα ησλ 

πνιηηψλ καο. Γελ θηάλεη απηφ πηα;  

Να δεκηνπξγήζνπκε ινηπφλ, αθνχ ε θπβέξλεζε δελ ζέιεη – 

θαη ζα ζαο πσ γηαηί δελ ζέιεη κεηά, απνδεδεηγκέλα απνιχησο –  

ηφηε εκείο λα κπνξέζνπκε λα καο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα παξάμνπκε 

αλάπηπμε. Καη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Μπνξνχκε. Δίκαη ζίγνπξνο 

φηη ν θάζε Γήκνο έρεη κία αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θα η έλα ζρέδην 

ζην κπαιφ ηνπ, γηα ην δηθφ ηνπ Γήκν, κε ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα θαη 

ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κπνξεί έλα λα αλαπηχμεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη 30 –  40 ζέζεηο εξγαζίαο. Σεξάζηηνο αξηζκφο γηα ηνπο 

325 Γήκνπο επί ηφζν ζηνλ θαζέλα. Αιιά φκσο λα ην δ ηεθδηθήζνπκε.  

Υεξζαίεο δψλεο ησλ 12 ιηκαληψλ, ησλ 12 Γήκσλ. Να δνζνχλ. 

Καηάθεξα θαη πήξα 45 ζηξέκκαηα θάησ απφ ηνλ θάξν ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, γηαηί 

έπξεπε λα κνπ ην δψζνπλ γηα λα αλαπιάζσ, γηα ην δηθφ ηνπο θαιφ, 

γηαηί εθεί αλήθεη, ζην ΣΑΗΠΔΓ αλήθεη ε ρεξζαία δψλε, γηαηί πήξα 

8,5 εθαηνκκχξηα ή ζα πάξσ 8,5 εθαηνκκχξηα, γηα λα ην αλαπιάζσ 

θαη έηζη ηνπο έπεηζα. Απηφ φκσο είλαη ε πφιε. Οη 12 πφιεηο 

δηθαηνχληαη λα πάξνπλ ηηο 12 ρεξζαίεο δψλεο. Πξέπεη λα κπεη απηφ, 
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φηη εθεί πνπ παηνχζαλ απφ ηε γέλεζή ηνπο, νη πφιεηο, πξέπεη λα 

έξζνπλ απηά ζηηο πφιεηο απηέο, ζηνπο Γήκνπο απηνχο.  

Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο δεκνςεθηζκάησλ. Μηιάκε γηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαηνρπξσκέλε θαη αλεμάξηεηε θαη δελ έρνπκε ην 

δηθαίσκα λα θάλνπκε έλα ηππηθά αλεθηφ δεκνςήθηζκα, γηα έλα ζέκα 

ην νπνίν αθνξά ηελ Πεξηθέξεηά καο, ην Γήκν καο, ή δηαδεκνηηθέο 

ζπλεξγαζίεο.  

Δίλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη απηφ ζε κηα ειεχζεξε ρψξα ε 

νπνία έρεη δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ φινη ηα επηθαινχληαη, 

φινη επηθαινχληαη δεκνθξαηία, αιιά δελ μέξσ πφζνη ην ελλννχλ;  

Καη πάκε ηψξα ζε έλα ηειεπηαίν ζέκα δχν ιεπηά, ζην νπνίν 

ζέισ λα απνδείμσ φηη απηή ε θπβέξλεζε δελ θάλεη θαιφπηζην 

δηάινγν. Καη καο ην έρεη απνδείμεη ζηνπο 21 –  22 κήλεο πνπ 

θπβεξλάεη ηε ρψξα. Καη ην έρσ δηαπηζηψζεη θαη σο Γήκαξρνο θαη 

σο απιφο πνιίηεο, δεκφηεο, θαη  σο Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ, 

ζπλνκηιψληαο κε Τπνπξγνχο θαη κε θπβεξλεηηθά ζηειέρε.  

Κνηηάμηε, αγαπεηέ Πξφεδξε, φηαλ έλα –  έλα ηα πνιεκάκε ηα 

ζέκαηα ηα νπνία καο βάδνπλ θάζε θνξά σο ηξηθινπνδηά, καο θεχγεη  

ην δάζνο. Σν πηάλνπκε  έλα –  έλα ην πξφβιεκα, έλα –  έλα ην δέληξν 

θαη δελ αληηιακβαλφκαζηε φηη πξέπεη λα δνχκε ιίγν πην 

εθηελέζηεξα θαη πιαηχηεξα  ηελ φιε εηθφλα ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

κέζα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζε εκάο, ζηα κάηηα ησλ 

Γεκάξρσλ.  

Γείηε φκσο, ζαο παξαθαιψ, δψδεθα πξαγκαηάθηα, γξήγνξα –  

γξήγνξα.  

Αξρίδνπκε ινηπφλ απφ ηελ πξψηε ηξηθινπνδηά. Σακεηαθά 

απνζέκαηα.  

Γεχηεξν, Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην.  

Σξίην, πνιιαπιέο επηθαιππηφκελεο κνξθέο ειέγρνπ. 

Γηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ελλνψ.  

Γηνηθεηηθνί θαη Δθηειεζηηθνί Γξακκαηείο, άκηζζνη 

Αληηδήκαξρνη, αλαζηνιή ζχληαμεο γηα αηξεηνχο ζηελ Σνπηθή 
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Απηνδηνίθεζε. Απνζχλδεζε κηζζνχ Γεκάξρσλ κε Γεληθψλ 

Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ. πλερήο κείσζε ρξεκαηηθψλ ηαθηηθψλ 

ξνψλ θαη θαηάξγεζε εζφδσλ.  

Πξνζπάζεηα απφζπαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ αιιά θαη ηνπ λεξνχ, κέζα απφ ηα πιαίζηα 

ηδησηηθνπνίεζεο, απφ πνηα θπβέξλεζε; Απφ θπβέξλεζε 

ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο.  

Αξγία ρσξίο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, κε παξαβίαζε ηνπ 

ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο, πξαγκαηηθά θαη είλαη ηξνκαθηηθφ. Μφιηο 

πξνρζέο κνπ ήξζε γηα 36 Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, απφθαζε 

απαιιαθηηθή, βνχιεπκα, λα κελ πάεη ζην δηθαζηήξην, γηαηί αλ 

πήγαηλαλ πξαγκαηηθά, ζα ήηαλ ζε αξγία ηψξα 36 Γεκνηηθνί 

χκβνπινη. Πεξάζακε απφ 32 Γεκνηηθνχο πκβνχινπο πξηλ απφ 

ελάκηζε ρξφλν. Δπί ελάκηζε ρξφλν ήηαλ ζε αξγία. Αζσψζεθαλ. Καη; 

πηιψζεθαλ εζηθά; Σα έρνπκε πεη απηά, κελ ηα μαλαπνχκε.  

Απνπζία ηεο Σνπηθήο βέβαηα Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο.  

Καη ηειεπηαίν. Αθνχζηε, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη. Κχξηε 

Πξφεδξε, αθνχζηε φινη. Γηαηί ν ΤΡΗΕΑ δελ ζέιεη ηνλ δηάινγν; Έρσ 

6 ρξφληα ζε απηή ηελ ειεθηξηθή θαξέθια θαη ζε απηά ηα 6 ρξφληα 

πέξαζαλ πάλσ απφ 10 ζρήκαηα εηαηξηθά κεγάια, απφ φιν ηνλ 

θφζκν, Ρψζνη, Γεξκαλνί, Ηζξαειηλνί, νπεδνί, Κηλέδνη.  Δίλαη ην 11 ν 

ζρήκα πνπ έξρεηαη  πξηλ απφ 1 κήλα  ζην γξαθείν κνπ θαη κεηά απφ 

εκέλα πάεη θαη ζην γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη δεηάεη λα πάξεη ην ιηκάλη ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο γηα θάπνηα ρξφληα, έλαληη κηζζψκαηνο, λα 

αλαπηχμεη ην ρψξν, λα δεκηνπξγήζεη αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο, φπνπ 

ην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο είλαη εζληθφο πινχηνο, δελ κηιάκε 

κφλν γηα Θξάθε, κηιάκε γηα φιε ηελ Διιάδα. Γηαηί ηα εκπνξεχκαηα 

απφ ην Γηβξαιηάξ ζα έξρνληαη θαη  απφ ηεο ρψξεο ηεο εγγχο 

αλαηνιήο, ηηο αγνξέο ηεο εγγχο αλαηνιήο θαη εθεί ζα απνβηβάδνληαη 

θαη ζα πεγαίλνπλ ζε εκπνξεπκαηηθφ θέληξν θαη απφ εθεί κε 
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ζηδεξφδξνκν, Μπνπξγθάο, Βάξλα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. 

Μηιάκε γηα εθαηνκκχξηα επξψ. Δθαηνκκχξηα. Καη κηιάκε γηα 4.500 

ζέζεηο εξγαζίαο, ιχζακε ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζε φιε ηελ 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη  Θξάθεο.  

Έξρνληαη ινηπφλ πξηλ απφ ελάκηζε κήλα, μαλά έξρνληαη πξηλ 

απφ 15 κέξεο, νη Κηλέδνη, ε 7 ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθά εηαηξία ζηελ 

Κίλα. Καη κνπ ιέλε: Γήκαξρε, εκείο ην ζέινπκε. Καη ην 

Γηακεηαθνκηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ, 500 ζηξέκκαηα, αιιά θαη η ν 

ιηκάλη. Πάλε ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο, ην ίδην. Καη ζηέιλσ έλα 

γξάκκα ηελ επφκελε κέξα ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ιέσ: αμηφηηκε, 

ζεβαζηέ Πξσζππνπξγέ, κε ράζνπκε θαη απηή ηελ επθαηξία ζηε 

Θξάθε. Γηαηί φηαλ κηιάκε γηα Θξάθε, κηιάκε θαη γηα άιιεο 

ηζνξξνπίεο, εζληθήο εκβέιεηαο. ε παξαθαιψ, δψζ’ ην, ην ξεκάδη, 

λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη απηή ε ηνπηθή αλάπηπμε, 

πνπ δελ είλαη ηνπηθή, ζαο είπα, είλαη  εζληθήο εκβέιεηαο, επηηέινπο 

λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα έρεηο θαη εζχ θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα. 4.000 κηζζνί είλαη θνξνινγεηέν εηζφδεκα. πλ ηα άιια 

ηα νπνία ζα θεξδίζνπλ κέζα απφ ηελ θνξνιφγεζε απηήο ηεο 

κεγάιεο εηαηξίαο.  

Αληί γηα απηφ, ηελ επφκελε κέξα εηζπξάηησ έλα δεκνζίεπκα 

απφ ηνλ ηνπηθφ ΤΡΗΕΑ ηνπ Ννκνχ Έβξνπ, ην νπνίν αξρηθά ιέεη φηη 

ν Γήκαξρνο έρεη ελδπζεί ηνλ καλδχα ηνπ ηνπηθνχ θνκκαηάξρε ηεο 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Καη πηζηέςηε κε, έρσ ζπγθξνπζηεί κε ηε 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ζε απηά ηα 6 ρξφληα θαη πξηλ, ηφζν πνιχ, ζε 

πάξα πνιιά ζέκαηα θαη ηδηαίηεξα ζην κεγάιν ησλ ρξπζσξπρείσλ. 

Σφζν πνιχ, φζν θαη ην 2006, φηαλ ζηάζεθα απέλαληη απφ ηε ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ην ΠΑΟΚ, σο αλεμάξηεηνο Γήκαξρνο θαη πήξα 

17%, ηξίηνο εξρφκελνο, κφλνο θαη  θαηατδξσκέλνο θαη έρνληαο 

εηζπξάμεη έλα ζσξφ ραξαθηεξηζκνχο πεξί πξνδφηε θαη ηα ινηπά 

ζηε Θξάθε.  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Ναη, θαη ηνπ είπα: κελ μαλαξζεί πνιηηηθφο εδψ λα 

πεη φηη αγαπάεη ηε Θξάθε, αλ πην κπξνζηά δελ ην έρεη απνδείμεη.  

 Δπνκέλσο, ίκν…  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  αο παξαθαιψ.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Πξψηα απηφ. Καη δεχηεξνλ, αθνχζηε ην δεχηεξν, 

πψο ζεσξεί ν ΤΡΗΕΑ ην Γήκαξρν. Δζάο φινπο. Καη ηειεηψλεη,  

αθνχ ιέεη έλα ζσξφ πξάγκαηα ηα νπνία δελ επζηαζνχλ ζηελ 

αιήζεηα θαη βέβαηα εηζέπξαμε έλα 3ζέιηδν πνπ ζα ην ζπκάηαη ζε 

φιε ηνπ ηε δσή:  

«Καιφ είλαη ν Γήκαξρνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο λα αζρνιεζεί 

κε ηα θαζήθνληά ηνπ…» θαη ν θάζε Γήκαξρνο, δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζε εκέλα, «…ζηα  πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ…», φζνη έρεηε έξζεη 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, μέξεηε ηη  Γήκνο είλαη, κηα ππέξνρε πφιε, 

«…θαη  λα κε λνκίδεη φηη κπνξεί λα αζθήζεη πνιηηηθή εζληθνχ εγέηε, 

γηαηί κφλν ζπκεδία πξνθαιεί».  

Να αζρνιεζψ ινηπφλ κε ην πξάζηλν, ηελ θαζαξηφηεηα θαη λα 

θιείλσ ηηο ηξχπεο κε άζθαιην. Έηζη ζέιεη ν ΤΡΗΕΑ. Ο ΤΡΗΕΑ 

είλαη, δελ ήκνπλ εγψ. πνηνο δηαθσλεί θαη ζέιεη  λα ην δεη, λα έξζεη 

λα ην δεη. Ο ΤΡΗΕΑ Ννκνχ Έβξνπ. Ο ΤΡΗΕΑ Ννκνχ Έβξνπ είλαη  

έμσ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ ηεο Αζήλαο; Αλ είλαη  έμσ, εγψ 

πξνθαιψ ηνλ νπνηνλδήπνηε εθπξφζσπν ηνπ θφκκαηνο απηνχ, πνπ 

θαηά ηα άιια ην ζπκπαζψ, δελ έρνπκε ηίπνηα άιιν λα πνχ κε 

ελαληίνλ ηνπ, λα έξζεη θαη λα πεη φηη λαη, απηφ είλαη έμσ απφ ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ γεληθφηεξα. Αλ φκσο δελ ην πεη, πνπ δελ ην 

είπε κέρξη ηψξα, δελ ην είπε, ην έζηεηια παληνχ εγψ απηφ σο 

απάληεζε, ζεκαίλεη φηη ν ΤΡΗΕΑ, κε φια απηά πνπ ζαο δηάβαζα 

πξηλ, επί 21 κήλεο, δελ είλαη θαιφπηζηνο θαη ζα δείηε, φηαλ 

αληέδξαζα εθεί αλάγσγα θαη αγελψο θαη είπα: πνηνλ έιεγρν; 

Έιεγρν; Ση έιεγρν; Ση ζα γίλεη ν έιεγρνο; Μαο είπε έλα ζσξφ 

πξάγκαηα θαη ζα ππάξρεη θαη έλαο έιεγρνο. Έιεγρνο απφ πνηνλ; 
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Μεραληζκφο ειέγρνπ, είπε. Ση κεραληζκφο ειέγρνπ; Μπνξείο λα καο 

ην αλαιχζεηο; Έια, ιέεη, εζχ θαη φηαλ ζα έξζεηο εζχ, πεο ηα δηθά 

ζνπ. Απηή είλαη ε λννηξνπία ηνπ θφκκαηνο πνπ καο θπβεξλάεη απηή 

ηε ζηηγκή.  

Γηα απηφ ινηπφλ εγψ δελ πηζηεχσ φηη γίλεηαη θαιφπηζηνο 

δηάινγνο.  

Δπνκέλσο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη  ζπλαδέιθηζζεο, θχξηε 

Πξφεδξε, επηκέλσ γηα πνιινζηή θνξά, λα ιάβνπλ ηελ απεηιή απφ 

ηψξα, φηη εάλ ζε πέληε πξάγκαηα ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ ζην 

ζπλέδξην, ηδηαίηεξα 1 – 3 Γεθεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, δελ καο ηα 

δψζνπλ –  φρη εκάο, ην  ιαφ καο, ην ιαφ καο πνπ ηνλ αγαπάκε, 

θαηγφκαζηε θαη δνχκε γηα απηφλ –  εάλ δελ καο ηα δψζνπλ, θάζε ηη 

θαη ηέινο θαη παξαίηεζε. Γήκνπο δελ θιείλνπκε. Κάπνηνο κίιεζε γηα 

20% πνπ θιείζαλε. Δγψ Γήκν δελ θιείλσ. Ο Γήκνο είλαη ην ζπίηη 

ηνπ ιανχ καο. Δίλαη δπλαηφλ λα θιείζσ ην Γήκν; Πνχ ζα πάσ; Θα 

θιείζσ ην Γήκν θαη ζα  πάσ πνχ; Δθεί ζην Γήκν ζα κείλσ, αιιά ζα 

θχγσ απφ ηελ θαξέθια θαη ζα πάσ ζηνλ πξνζάιακν, λα κηιάσ κε 

ηνπο δεκφηεο κνπ, κε ην ιαφ κνπ.  

Απηφ πξέπεη λα θάλνπκε θαη λα ηνπο ην δψζνπκε απηφ λα ην 

θαηαιάβνπλ. Γηαηί νχησο ή άιισο αγαπεηέο θαη αγαπεηνί θίινη θαη 

ζπλάδειθνη, απηή ε θαξέθια δελ αμίδεη θαη πάξα πνιχ, φπσο ηελ 

θαηάληεζαλ θάπνηνη άιινη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Λακπάθε.  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Ση είπεο, Γεκήηξε, δελ άθνπζα;  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Λέσ, ε επρή ηνπ Βαγγέιε, πηάλεη. Γηαηί ε δηθηά ζνπ 

ζηνλ Άθε, δελ ιέσ ηη απνηειέζκαηα είρε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να πσ φηη νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε ζεσξεί, κέζα 

απφ ηελ απάληεζε απηή ηελ νπνία έδσζε ν θχξηνο Λακπάθεο, 

είκαζηε απέλαληη.  Δίκαζηε απηνδηνηθεηηθά φκσο απέλαληη. Καη 

λνκίδσ φηη ζε θάζε πεξίπησζε, απηφ είλαη πνπ θνβάηαη ε εθάζηνηε 
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θπβέξλεζε. Γηαηί δελ θηαίεη κφλν ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, αγαπεηέ 

Βαγγέιε. Να πνχκε πνηνη θαηάληεζαλ θαη ηελ Απηνδηνίθεζε έηζη.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Άκα ζαο (…) ηελ επηζηνιή κνπ, ζα δείηε φηη κηιάσ 

γηα φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Δδψ δελ ην ιεο φκσο.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Σν ιέσ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δγψ ζα παξαθαιέζσ ινηπφλ…  

 

(ηαυηόχρονε διαλογική ζυδήηεζε)  

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ,  θχξηνη.  

 Να δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Γπηηθήο 

Διιάδαο, ηνλ Γηψξγν ηνλ Παπαλαζηαζίνπ. Θα παξαθαιέζσ ην 

10ιεπην λα είλαη 10ιεπην, γηα λα κπνξέζνπκε λα ρσξέζνπκε φιεο 

ηηο απφςεηο, νη νπνίεο είλαη ρξήζηκν λα ρσξέζνπλ. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ:  Θα είκαη πην ζχληνκνο απφ φινπο.  

 Καηαξρήλ έρνπκε ζηείιεη σο ΠΔΓ ηηο απφςεηο καο γηα ην 

ζέκα. Δθηφο απφ έλα ζέκα. Γελ ζηείιακε θαζφινπ απφςεηο γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ. Γηαηί γηα εκάο είλαη θφθθηλε γξακκή. 

Κφθθηλε γξακκή. Καη μεθαζαξίδσ ηη ελλνψ.  

 Καηαξρήλ λα πσ, γηα φζνπο δελ κε μέξεηε. Δίκαη λενεθιεγείο 

Γήκαξρνο, δελ ήκνπλ θαλ ζηνλ Α΄ Βαζκφ, ήκνπλ ζηνλ Β΄, πνιιά 

ρξφληα. Δίκαη 2 ρξφληα ινηπφλ Γήκαξρνο θαη πνιιέο θνξέο κνπ 

αξέζεη λα κηιάσ θαη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο. Καη ζα πσ ινηπφλ φηη 

φρη κφλν απηή ε θπβέξλεζε, θαη  ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε έθαλε 

πάξα πνιιά αξλεηηθά γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 πσο φκσο έγηλαλ θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη απφ θάπνηεο 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο θαη ζεηηθά. Γειαδή ε ζεζκνζέηεζε ησλ 

πφξσλ ή νηηδήπνηε άιιν. Γειαδή δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε 

βάζνο ρξφλνπ ε Απηνδηνίθεζε δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη πξάγκαηα. 

Μφλν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ράλνπκε ζπλερψο.  
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 Καη κηαο θαη ζπδεηάκε γηα ηνλ Καιιηθξάηε. Ξαλαιέσ φηη δελ 

ζα πσ ηίπνηα απφ απηά πνπ είλαη ε ζέζε καο. Σελ έρσ ζηείιεη. Θα 

πσ απιψο δχν –  ηξία πξάγκαηα πνιηηηθά.  

 Καηαξρήλ, Καιιηθξάηεο. Θέιεη αιιαγή ν Καιιηθξάηεο; 

Καζίζακε λα ηνλ δνχκε; Καη ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Κνηκήζε. 

Κξίζεθε ν Καιιηθξάηεο εάλ ζέιεη αιιαγή ν εθινγηθφο λφκνο, ζηηο 

πξνεγνχκελεο εθινγέο, απφ ηελ θπβεξλψζα παξάηαμε. Καη δελ έρσ 

ηίπνηα, θαλέλα κέλνο κε ηελ θπβεξλψζα παξάηαμε, έρσ κέλνο κε 

θάζε θπβεξλψζα παξάηαμε ε νπνία ζίγεη ηελ Απηνδηνίθεζε. Καη 

μέξεηε γηαηί; Γηαηί ε θάζε θπβέξλεζε, θαιά είλαη λα θνηηάδεη πξψηα 

ηα δηθά ηεο. Γειαδή πνχ έθαλε πεξηζηνιή πφξσλ. Πνχ έθαλα λ; Αο 

καο πνπλ.  

Γηαηί εθείλν πνπ ζα δείηε, αλ δείηε θαη αλαιπηηθά θαη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θξάηνπο, ζα δείηε κηα Απηνδηνίθεζε λα θάλεη 

ζπλερή πεξηζηνιή πφξσλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηψξα θαη 

ην θεληξηθφ θξάηνο λα κελ θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηα έμν δά ηνπ. 

Πψο γίλεηαη απηφ;  

Απφ ηε κία κεηψλνληαη νη κηζζνί ησλ Γεκάξρσλ –  θαη πνιχ 

ζσζηά ιέγεηαη –  θαη απνζπλδένληαη απφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, 

αιιά απμάλνληαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ. Άξα απμάλεηαη ην 

θφζηνο γηα ην θξάηνο. Οη κηζζνί ησλ Βνπιεπηψλ ζπλερίδν πλ λα είλαη 

πςεινί. Ξέξεηε πνηνη κηζζνί δελ άιιαμαλ ζηε ρψξα; Σσλ Βνπιεπηψλ 

θαη ησλ ηξαπεδηηψλ. Απηψλ δειαδή πνπ ρξεκαηνδνηνχκε φινη καο, 

παίξλνληαο δαλεηζκφ, γηαηί; Γηα λα ζπληεξεζνχλ νη ηξάπεδεο, αιιά 

φκσο, παξ’ φια απηά, ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ κνηξάδνπ λ αθφκε 

θαη ζήκεξα bonus.   

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ:  Καη ησλ δηθαζηψλ επίζεο, ζσζηά.  

 Καη απηφ δελ είλαη πξφθιεζε γηα ηελ θνηλσλία ηειηθά; Καη 

εξρφκαζηε λα πνχκε φηη πξέπεη λα πεξηζηαιεί, λα πεξηζηαιεί, λα 

πεξηζηαιεί θη άιιν; Καη ηέινο πάλησλ, ε αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε ζε 

ηη ζπλίζηαηαη; Υσξνηαμηθή; Γηαηί δελ βιέπσ λα κηιάεη θαλέλαο γηα 
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ρσξνηαμηθή. Μηινχζαλ πξηλ 2 ρξφληα. Γηαηί αλ δελ ππήξρε ν 

Καιιηθξάηεο ζήκεξα, ζα είρε δηαιπζεί ε ρψξα. Αλ θάπνηνη ινηπφλ 

δελ ζπκθσλνχλ κε απηφ, λα έξζνπλ  λα καο ην πνπλ. Καη λα ην πνπλ 

κε παξαδείγκαηα.  

 Να δνχκε επίζεο αλ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα φπνπ 

ελνπνηήζεθαλ κε Γήκνπο, γηαηί εγψ ζην δηθφ κνπ Γήκν, ην κεγάιν 

αζηηθφ θέληξν, ην Αγξίλην, ελνπνηήζεθε κε 9 Γήκνπο. Να έξζνπλ λα 

ηνπο δείμσ ηα αληαπνδνηηθά. Καη αλ ν αζηηθφο ηζηφο ηξνθνδνηεί ή 

φρη ηελ Πεξηθέξεηα. Δίζηε Γήκαξρνη φινη θαη ην βιέπεηε. Πάξηε ηα 

αληαπνδνηηθά ζαο λα ην δείηε.  

 Γηαηί απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Αλ δελ είρε γίλεη ν 

Καιιηθξάηεο, δελ ζα ιεηηνπξγνχζε ηίπνηα, αλ είρακε κείλεη εθεί. 

Άξα ν  Καιιηθξάηεο ηη κπνξεί λα ζέιεη κεηά απφ απηή ηε ιεηηνπξγία; 

Κάπνηεο βειηηψζεηο.  

 Θέιεη λα θάλεη κεηαξξπζκίζεηο ε θπβέξλεζε; Να ηηο θάλεη. 

Γηαηί εγψ βιέπσ φηη ην κφλν πνπ ζέιεη λα κεηαξξπζκίζεη, είλαη ηνλ 

εθινγηθφ λφκν. Καη ην ιέσ μεθάζαξα. Αλ ζέιεη ινηπφ λ 

κεηαξξπζκίζεηο, αο δψζεη αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο, αο θαηαξγήζεη  

ηνπο αθεληάδεο απφ πάλσ πνπ ιέγνληαη Απνθεληξσκέλεο ή 

νηηδήπνηε άιιν θαη αο δψζεη πφξνπο θαη βέβαηα ειεγθηηθφ 

κεραληζκφ. Δγψ είπα λα έξζεη ν Δπίηξνπνο κέζα ζην Γήκν κνπ, λα 

ειέγρεη ηα πάληα.  Να ην πάξνπκε θαη απφθαζε. Αο ηνικήζνπκε, δελ 

έρνπκε λα θξχςνπκε ηίπνηα, νχηε κπνξνχλ λα καο δηαζχξνπλ. Δάλ 

ζέινπλ ινηπφλ, αο δψζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ ζέινπλ.  

Να ζαο πσ θάηη; Κάηη αθφκα. Να θάλνπλ εληαίν Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Πεξηθεξεηψλ. Να ιήμεη απηή ε ηζηνξία πνηεο είλαη νη 

αξκνδηφηεηεο, νη ππνρξεψζεηο, νη αιιεινεπηθαιχςεηο. Να θιείζεη 

απηφ ην ζέκα.  

Απηέο είλαη νη απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα παξζνχλ. Δθεί 

κπνξεί λα γίλεη  πξαγκαηηθά αιιαγή θαη ηξνπνπνίεζε ζηνλ 

Καιιηθξάηε, σο πξνο ην βέιηηζην, λα ην βειηηψζνπκε.  ρη λα 
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αιιάμνπκε θάηη πνπ ιεηηνπξγεί. Γηαηί ιεηηνχξγεζε ν Καιιηθξάηεο θαη 

κε κεησκέλνπο πφξνπο.  

Αο απνθαζίζνπκε ινηπφλ ηη ελλννχκε κεηαξξχζκηζε. Καη ζα 

πσ θάηη μεθάζαξα, πξνζσπηθά, αιιά λνκίδσ φηη έρεη λα θάλεη θαη κε 

φινπο.  

πγγλψκε, πξηλ ην πσ απηφ. Βιέπσ φηη δεκηνπξγείηαη, φπσο 

είπε θαη ν Πξφεδξνο, έλα θνηλφ κέησπν. κσο εκείο πνπ είκαζηε 

απφ ηελ επαξρία, ζα ζαο πσ θάηη. Αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ, ζα 

πξέπεη επηηέινπο λα πνχκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε αλαθαηαλνκή. Γελ 

ζπκθσλψ κε ηνλ Κνηκήζε ζε απηφ. Δλψ έρσ ζπκθσλήζεη ζηα 

ππφινηπα. Πξέπεη λα δεηήζνπκε αλαθαηαλνκή ηεο ΑΣΑ. Δίλαη 

αδηαλφεην.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Καη ησλ ΚΑΠ.  

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ:  Καη ησλ ΚΑΠ.  

 Όδξεπζε. Δκείο. Οη Γήκνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 

ηελ έρνπλ θιεηζκέλε ηε χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε, έηζη; Οη  Γήκνη 

νη επαξρηαθνί, έρνπκε.  

 Γεχηεξνλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Γελ αζρνινχληαη. Μέρξη 

θαη ηηο πιαηείεο θαη δξφκνπο, γίλνληαη απφ ην ΤΠΟΜΔΓΗ θαη ην 

ΤΠΔΚΑ, ζε Γήκνπο ηεο Αζήλαο. Αξθεηνί. Δκείο ηνπο θηηάρλνπκε 

κφλνη καο. Καη δεχηεξνλ, ηέινο πάλησλ ζπγγλψκε , εάλ κεηξήζσ ηελ 

αγξνηηθή νδνπνηία πνπ έρσ θαη ηα ξέκαηα ή νηηδήπνηε άιιν, 

δειαδή φρη ε ΑΣΑ δελ κνπ θηάλεη,  πέληε ΑΣΑ. Καη νηηδήπνηε 

άιιν. Πνπ πξέπεη λα ηα ζπλδέζνπκε.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ:  ΓΔΖ…  

 Δπηηέινπο ινηπφλ λα θαηαιάβνπκε έλα πξάγκα. ηη ππάξρνπλ 

Γήκνη πνπ έρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη ππάξρνπλ θαη άιινη 

Γήκνη αζηηθνί πνπ, δελ ιέσ, κπνξεί λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, αιιά πεξηζζφηεξν κε πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά 

αζρνινχληαη. Δλψ εκείο είκαζηε θάζε κέξα κέζα ζηηο ιάζπεο . Καη 

απηφ θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ην μερσξίζνπκε θαη φρη λα 
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εζεινηπθινχκε. Καη φρη ζηε ινγηθή ησλ ηζνξξνπηψλ, λα ηα έρνπκε 

φια ίζσκα.  

 Πξέπεη ινηπφλ λα απνθαζίζνπκε κε πνην ηξφπν ζα γίλνληαη νη 

θαηαλνκέο.  

 Καη ηέινο, γηα λα θιείζνπκε, απηφ πνπ ζέισ λα πσ μεθάζαξα, 

είλαη έλα. Δάλ –  θαη ην επαλαιακβάλσ –  γηα ηελ θπβέξλεζε, 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε είλαη ε αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, δελ 

έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ηίπνηα. Γελ έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ηίπνηα. 

Γελ ζα γίλνπλ κπάραιν νη Γήκνη. Γελ ζα γίλεη αιηζβεξίζη . Να 

απνθαζίζνπκε έλα δίθαην ζχζηεκα, εγψ δελ δηαθσλψ. Αιιά δελ ζα 

γίλεη κπάραιν. Γηαηί θαηαιαβαίλσ φηη δελ έρεη δηάζεζε γηα θακία 

κεηαξξχζκηζε. Απηέο είλαη νη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζαο είπα. Καη 

γίλεηαη πξαγκαηηθά κεηαξξχζκηζε.  

 Δάλ δελ ζέινπλ ινηπφλ κεηαξξχζκηζε θαη ζέινπλ κφλν αιιαγή 

εθινγηθνχ λφκνπ, ζα καο βξνπλ απέλαληη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ην Γήκαξρν Αγξηλίνπ θαη Πξφεδξν ηεο 

ΠΔΓ ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, θχξην Γηψξγν Παπαλαζηαζίνπ.  

 Γελ μέξσ, απφ ην Νφηην Αηγαίν είλαη εδψ ν θχξηνο 

Υαηδεθψηεο; Γελ είλαη.  Απφ ηα Ηφληα Νεζηά;  

 Μηζφ ιεπηφ, δελ πεηξάδεη, λα αθνχζσ φηη δελ είλαη, γηα λα 

πξνρσξήζσ.  

 Ο θχξηνο Βνζθφπνπινο;  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ θχξην Λψιν, είλαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ 

Ζπείξνπ θαη Γήκαξρνο Ζγνπκελίηζαο.  

Η. ΛΩΛΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε, επεηδή ζηελ Ήπεηξν 

είρακε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο κηα κεγάιε ζεηζκηθή δφλεζε, λα 

ζηείινπκε απφ απηφ ην βήκα θαη απφ απηφ ην ζπλέδξην, ην εηδηθφ 

ζπλέδξην, ηε ζπκπαξάζηαζε ζηνπο Γεκάξρνπο ησλ Ησαλληηψλ, ηνπ 

Πσγσλίνπ θαη ηεο Είηζαο, γηα ηα δεηλά πνπ ππέζηεζαλ απφ απη ή ηε 

θπζηθή θαηαζηξνθή θαη λα δεηήζνπκε απφ ηελ Πνιηηεία λα θάλεη ηα 

πξέπνληα γηα λα ηνπο ζπκπαξαζηαζεί.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη.  
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 πκκεηέρνπκε φινη εδψ ζην εηδηθφ ζπλέδξην ηεο Κεληξηθήο 

καο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, κε ζέκα «Αιιαγή ηνπ Καιιηθξ άηε –  

Νέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο». ηφρνο καο, 

κε ηελ απηνδηνηθεηηθή εκπεηξία, λα ζπκβάιινπκε ζηνλ εζσηεξηθφ 

δηάινγν θαη λα ιάβνπκε απνθάζεηο γηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε 

ηεο ρψξαο καο, πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ καο θνηλσληψλ θαη κε 

αλαβαζκηζκέλν ην ξφιν ησλ Γήκσλ καο.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη φινη ζπγθιίλνπκε φηη πξνζδνθνχκε ζε κηα 

κεηαξξχζκηζε πνπ βαζηθφο ηεο ζηφρνο ζα είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

ζεζκψλ ηεο απνθέληξσζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Πνπ ζα ζεζπίζεη κηα 

νπζηαζηηθή απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, πφξσλ θαη εμνπζηψλ, πνπ 

ζα θαηαζηήζεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηζρπξή, κε πεξηζζφηεξε 

δεκνθξαηία θαη πφξνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηνλ 

πιεξέζηεξν βαζκφ θαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Καη ηέινο, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ καο ππνζέζεσλ.  

 Γηα λα θαηαζηεί φκσο απηφ δπλαηφ, πξέπεη λα γίλεη κηα 

αλαζχληαμε θαη έλαο αλαζρεδηαζκφο φινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ ρσξνηαμηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο καο, δειαδή πξέπεη ε 

φπνηα κεηαξξχζκηζε λα αγγίμεη θαη ηα ηξία επίπεδα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ην θεληξηθφ 

θξάηνο θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε ΠΔΓ Ζπείξνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

δηαιφγνπ θαη αθνχ ελεκεξψζεθε, ζπδήηεζε, ζπκθσλεί ζε γεληθέο 

γξακκέο θαη πηνζεηεί ην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΔΓΔ, θαζφηη  

νη πξνηάζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ην θεθηεκέλν ησλ απνθάζεσλ ησλ 

ζπλεδξίσλ θαη ησλ Οξγάλσλ καο θαη εκπεξηέρνπλ ζέζεηο, απφςεηο 

θαη ςεθίζκαηα, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο  πξνζπάζεηεο.  

 Τηνζεηνχκε επίζεο σο βάζε δηαβνχιεπζεο, ηηο 10 πξνηάζεηο 

γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηεο κειέηεο ηνπ ΗΣΑ.  
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 Δπίζεο, σο ΠΔΓ Ζπείξνπ, δηαρξνληθά θαηαζέζακε ζέζεηο, 

απφςεηο θαη ςεθίζκαηα, ηφζν γηα γεληθά ζέκαηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη εηδηθφηεξα, πνπ αθνξνχλ θαη εζηηάδνπλ ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο Ζπείξνπ.  

 Γελ ζα θαηαζέζσ ζην ζπλέδξηφ ζαο ηηο ζέζεηο, παξά κφλν έλα 

θείκελν ηεο Δπηηξνπήο Γηακφξθσζεο Θέζεσλ πνπ ζπλέηαμε ε 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο ΠΔΓ Ζπείξνπ, γηα ζπληνκία ρξφλνπ.  

Θα αλαθεξζψ κφλν ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αιιεινεπηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο, θεληξηθφ θξάηνο, Πεξηθέξεηα θαη Γήκνη, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ κε θχξην αίηεκα ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηε ζέζπηζε παξνρήο αληαπνδνηηθψλ ζηνπο 

Γήκνπο απφ ηα κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη ηα ιηκάληα, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο ν πξνιαιήζαληαο θαη Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο, 

είπε φηη πξέπεη επηηέινπο θαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ Οξγαληζκψλ 

Ληκέλσλ, λα απνδίδνπλ αληαπνδνηηθά ζηηο  ηνπηθέο θνηλσλίεο, γηα 

ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη λα 

ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα 

Γηνηθεηηθά ηνπο πκβνχιηα, δηφηη κφλν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ 

ζπκκεηέρεη θαη ζπκκεηέρνπλ φινη νη άιινη.  

Δπίζεο, ηελ ηξνπνπνίεζε –  ην είπαλ θαη πνιινί 

πξνιαιήζαληεο –  ησλ θξηηεξίσλ ηεο θαηαλνκήο ησλ ΚΑΠ θαη ηεο 

ΑΣΑ, κε ελίζρπζε ησλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηνπο νξεηλνχο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη επηηέινπο 

λα ην αγγίμνπκε σο ΚΔΓΔ, δηφηη φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο 

Αγξηλίνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε εκείο νη 

πεξηθεξεηαθνί Γήκνη, είλαη πάξα πνιιά θαη δχζθνια.  

Ήδε θέηνο είρακε δχν αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, κε 

πιεκκχξεο θαη θαηαζηξνθέο ηφζν ζηα έξγα ππνδνκήο καο, αιιά θαη 

ζε δηάθνξα άιια, επνχισζε ησλ ξεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ 

απνξξνήο ησλ πδάησλ καο.  
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Απηά ζεσξψ είλαη ηα πην ζεκαληηθά, πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή 

ηεο Ζπείξνπ.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν Καιιηθξάηεο ζεσξψ φηη ήηαλ κηα 

θαηάθηεζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ δελ πξνζέδσζε ηα 

αλακελφκελα, γηαηί δελ ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά θαη δελ 

νινθιεξψζεθε πνηέ λνκηθά. Θέζπηζε ηνλ Β΄ Βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κηα θαηλνηνκία γηα ηελ επνρή εθείλε θαη φπσο είπε 

θαη ν θχξηνο Κσηζφο, ήηαλ θάηη πνπ ην ζέιακε θαη βγήθε απφ φινπο 

καο ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ  ζηελ Κπιιήλε, δπζηπρψο φκσο κεξηθέο 

Πεξηθέξεηεο θαη κεξηθνί Πεξηθεξεηάξρεο έρνπλ παξεκβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά απέλαληη ζηνλ Α΄ Βαζκφ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζηνπο Γεκάξρνπο. Καη απηφ πξέπεη θάπνηε λα ην 

δνχκε θαη λα ην αληηκεησπίζνπκε.  

Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηεο ζηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ρσξίο ηνπο πξνβιεπφκελνπο πφξνπο θαη 

πξνζσπηθφ. Με αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

επηπέδσλ δηνίθεζεο, θεληξηθφ θξάηνο, Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη.  

Ζ θπβεξλεηηθή πξφηαζε πνπ αθνχζακε ζήκεξα απφ ηνλ θχξην 

Πνπιάθε, δελ βιέπσ λα καο πείζεη, θαζφηη δελ έρεη δηακνξθψζεη 

έλα ζαθέο πιαίζην ην ηη ζέινπλ, ην ηη επηζπκεί ε θπβέξλεζε λα 

αιιάμεη θαη πνχ ζα πνξεπηνχκε. Γηα απηφ δελ πξέπεη λα θάλνπκε 

βηαζηηθά βήκαηα ζην φλνκα ηεο φπνηαο κεηαξξχζκηζεο, ρσξίο  εηδηθά 

ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ην βαζηθφηεξν, ρσξίο ηελ 

επίηεπμε ελφο δεκηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο, δηαβνχιεπζεο 

θαη ζπλεξγαζηψλ φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη  

ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ηεο είλαη  ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ νπνία ππεξεηνχκε.  

Σέινο, ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εηδηθνχ ζπλεδξίνπ, 

ζα ηα ζπδεηήζνπκε δηεμνδηθά ζηελ Ήπεηξν θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ 

ζην ζπλέδξηφ καο, πξηλ ην ηαθηηθφ ζπλέδξην ηνπ Γεθεκβξίνπ πνπ ζα 

γίλεη ζηελ Θεζζαινλίθε.  
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Γελ αλαθέξζεθα, φπσο θαη εκείο ζηελ Ήπεηξν, φπσο θαη φινη 

νη άιινη θαη πηζηεχσ ζχζζσκε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ 

κπήθακε ζην ζέκα ηεο αιιαγήο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, δηφηη ην 

ζεσξνχκε φηη απηφ είλαη πξφσξν θαη πξέπεη πξψηα λα γίλεη ε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κεηά λα 

εμεηάζνπκε ηελ φπνηα αιιαγή ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, πνπ ζα ηζρχζεη θαη ζηνλ Α΄ Βαζκφ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να επραξηζηήζσ θαηαξρήλ ηνλ θχξην Λψιν θαη λα 

κεηαθέξνπκε θαη εκείο δηαδηθηπαθά ηελ ζπκπαξάζηαζή καο ζε 

φινπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ησαλλίλσλ. Να πσ φηη ν επηζηεκνληθφο 

καο ζπλεξγάηεο ηνπ ΗΣΑ, ν θχξηνο Δπζχκεο Λέθθαο, βξίζθεηαη απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή εθεί θαη καο κεηαθέξεη ηηο απφςεηο  θαη απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ. Καη θπζηθά αλ ρξεηαζηεί –  θαη επρφκαζηε λα κε ζπκβεί 

–  ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο νχησο ή αιιηψο πάληα ζε 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο βξίζθεηαη κπξνζηά.  

 Θέιεηο θάηη, Λάδαξε;  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Μνπ δηέθπγε ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ, γηαηί έηπρα 

κηαο αδφθεηεο δηαθνπήο ηε ζηηγκή εθείλε, πνπ ήζεια λα ην πσ, φηη 

βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηνλ Βφιν, ζηελ εθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ 

αείκλεζηνπ ηνπ Θαλάζε ηνπ Νάθνπ, ν νπνίνο πέζαλε ελ ελεξγεία 

Βνπιεπηήο φληαο θαη Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, πνπ ρεηξίζηεθε ην 

«ΘΖΔΑ»  θαη έρεη αθήζεη ζε φηη αθνξά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

κλήκε αγαζή.  

 Απηφ ήζεια λα πσ, ζπγγλψκε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ επηζήκαλζε. 

Έηζη είλαη.  

 Ο Γήκαξρνο Οξρνκελνχ, ν θχξηνο Τπεξήθαλνο θαη Πξφεδξνο 

ηεξεάο Διιάδνο, έρεη ην ιφγν .  

Λ. ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ:  Κχξηνη ζπλάδειθνη, φπσο θνηηάδσ ηψξα θάησ, 

ληψζσ κηα απνγνήηεπζε. Σν πξσί πνπ ήξζαλ νη πνιηηηθνί λα 
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κηιήζνπλ, ήηαλ γεκάηε ε αίζνπζα. Κνπξαζηήθαηε, 

απνγνεηεπζήθαηε, δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη, ηψξα είκαζηε ιίγνη. Έζησ 

θαη ιίγνη, ζα πξνζπαζήζσ λα ηνπνζεηεζψ.  

 Κχξηε Πξφεδξε, έρεηε πάξεη απφ ηελ ΠΔΓ ηεξεάο Διιάδνο 

κία απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο 

Θεκαηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ έρνπκε εληάμεη ηηο πξνηάζεηο καο θαη γηα 

ηα ζεζκηθά, αιιά θαη γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

 Κχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ε επνρή πνπ ζα αλαιάβνπκε εκείο 

ηελ επζχλε, αλ ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα έρνπκε 

ηζρπξνχο Γήκνπο. Καη γηα λα έρνπκε ηζρπξνχο Γήκνπο, πξέπεη λα 

έρνπκε ηζρπξή δχλακε εκείο νη ίδηνη. Καη γηα λα έρνπκε δχλακε 

εκείο νη ίδηνη, εμαξηάηαη πφζν θνληά είκαζηε ν έλαο κε ηνλ άιινλ.  

 Κνηηάδνληαο, θχξηε Πξφεδξε, εζάο θαη ηηο παξαηάμεηο, ζα πσ 

θαη ζα δψζσ κηα ζπκβνπιή. Κχξηνη, κπνξνχκε λα μεράζνπκε ηα 

θφκκαηά καο, ηψξα πνπ είκαζηε ζηελ ΚΔΓΔ θαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ρσξίο δεζκεχζεηο λα πάξνπκε θαη λα πςψζνπκε 

ςειά ηνλ πήρε, γηα λα αγσληζηνχκε γηα απηφ πνπ πηζηεχνπκε; Γηαηί 

κπνξεί λα έρεηε θφκκαηα θαη λα έρσ θφκκα, αιιά ζήκεξα είκαη ην 

θφκκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ήκεξα πξέπεη λα είκαζηε 

ελσκέλνη θαη λα κε κηιάκε εδψ ηη ζπκθέξεη θαη ηη  δελ ζπκθέξεη.  

 Θέισ λα πσ –  θαη αλαθέξνκαη ζηνπο θαινχο θίινπο εδψ, 

ηνπο Γεκάξρνπο, πνπ είλαη θαη πηζηεχσ ν θχξηνο Ησαθεηκίδεο ζα ην 

πηζηεχεη θαιχηεξα απφ φινπο –  φηη αλ εκείο ελσζνχκε θαη δψζνπκε 

ην κήλπκα ζε νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, φηη θαλέλα θφκκα δελ 

κπνξεί λα καο δηαζπάζεη, ηφηε λα μέξεηε, ζα ηα θεξδίζνπκε. Γηα λα 

ηα θεξδίζνπκε απηά, αο έξζνπκε φινη καδί, ελσκέλνη, θχξηε 

Μπίξκπα, γηαηί πηζηεχσ κφλν έηζη κπνξεί λα (…).  

 Δγψ θάπνηε είρα πεη ζε θάπνηνπο πνπ αλήθνπκε ζηνλ ίδην 

ρψξν θαη απνγνεηεχηεθα θαη ηνπο είπα: φηαλ είκαη θαη κηιάσ γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, μεράζηε πνχ αλήθσ. Αλήθσ ζηνλ θφζκν πνπ 

κε ςήθηζε, αλήθσ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Καη μέξεηε, φηαλ ζα πάσ 

ζηνλ Οξρνκελφ, ζα κε ξσηήζνπλ: ηη  απνηειέζκαηα θέξλεηο; Θέισ 
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λα πηζηεχσ, λα ηνπο πσ: ήηαλ ε απφθαζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ ζην ζπλέδξην, νκνθσλία. Οκνθσλία γηα 

λα θάλνπκε ην άικα πξνο ηα ςειά, άικα κπξνζηά.  

 Τπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπέηεηεο 

ζηνπο Γεκάξρνπο. Μία πεξηπέηεηα φκσο δελ πξέπεη λα ππάξρεη. Ζ 

νκφλνηα πξέπεη λα είλαη ζχλζεκά καο. Καη πάλσ απφ φια, θχξηε 

Πξφεδξε, εκπηζηεπφκελνη θαη εζάο πξνζσπηθά, λα δψζνπκε ηνλ 

αγψλα πέξα απφ ηα θφκκαηα, πάλσ απφ φια, γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, γηα ηνπο αλζξψπνπο, πνπ απηνί πεξηκέλνπλ απφ εκάο.  

 Ζ κφλε ειπίδα πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη φιεο ηεο Διιάδνο, ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία πνπ είλαη,  είλαη κφλν ζηνλ Α΄ Βαζκφ. Αο κελ ηνπο 

απειπίζνπκε. Αο ηνπο δψζνπκε κηα ειπίδα φηη εκείο ζα 

αγσληζηνχκε γηα απηνχο, γηαηί πηζηεχνπκε γηα απηφ αγσληδφκαζηε.  

 Καη ζέισ λα ηειεηψζσ κε κηα επρή. Σν ζπλέδξην ηεο 

Θεζζαινλίθεο λα είλαη έλα ζπλέδξην πνπ ζα έρεη ηέηνηα 

απνηειέζκαηα, πνπ ζα ληψζνπκε θαη  νη ίδηνη εκείο φηη ππεξεηνχκε 

ζσζηά ηνπο αλζξψπνπο πνπ καο ςήθηζαλ.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Τπεξήθαλν γηα ην κεζηφ ιφγν 

θαη ηνλ εκςπρσηηθφ.  

 Θα ήζεια απφ ηελ Κξήηε, εθ κέξνπο ηεο ΠΔΓ Κξήηεο, πνπ 

είλαη Πξφεδξνο ν θχξηνο Λακπξηλφο, ε ίλαη ν θχξηνο Μαιαλδξάθεο ν 

Γηάλλεο, Γήκαξρνο Πιαηαληά. Δίλαη εδψ; Ναη. Έρεη ην ιφγν.  

Η. ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ:  πλάδειθνη, θαιφ απφγεπκα.  

Πάληα ηα ζπλέδξηα μεθηλάλε κε πνιινχο, αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

θαη πάληα ηειεηψλνπλ κε ιίγνπο. Έρεη θαηαληήζεη παξάδνζε πιένλ 

απηφ. Αξλεηηθή, ζεηηθή, ε ηζηνξία ην δείρλεη.  

Αλ δνχκε ηνλ ηίηιν…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ είκαζηε θαη ηφζν ιίγνη φκσο.  

Η. ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ:  …ιέεη: δηάινγνο δεκφζηνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ θξάηνπο. Γελ μεθχγακε απφ ηνλ πεηξαζκφ καο νη πην πνιινί λα 

πνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε, σο ζπλήζσο, ζηνπο Γήκνπο 
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καο, ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ ππάξρνπλ, νη ζεζκνί νη νπνίνη δελ 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα αληηπαξαηεζνχκε ζε νξηζκέλα πξάγκαηα, ίζσο  

θακηά θνξά ζαλ ηνπο Γνλ Κηρψηεο, ζπλήζσο παιεχνπκε κε 

αλεκφκπινπο.  

 Πξέπεη λα ζαο πσ βέβαηα ηη είπε ε ΠΔΓ Κξήηεο, αιιά 

νξηζκέλα πξάγκαηα ζα πσ ηα νπνία κε πξνβιεκαηίδνπλ θαη εκέλα.  

 Σν ζεκαηηθφ ινηπφλ ζπλέδξην πνπ θάλνπκε, είλαη γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, κέζα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ Καιιηθξάηε, επαλαζεζκνπνίεζε είπαλ θάπνηνη, εγψ 

αλαξσηηέκαη θαη ιέσ, κήπσο πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ 

πξνζεθηηθνί  ζε έλα ζπλέδξην φηαλ είλαη έλα ζπλέδξην νπζίαο, φπσο 

ζέινπκε φινη λα είλαη νπζίαο θαη απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θαλέλα, είηε 

έλαο πξνζρεκαηηθφο ιφγνο γηα θάηη πνπ έρεη ήδε πξναπνθαζηζηεί, 

είηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνη άιινη λα ην ζεσξήζνπλ θελφ 

πεξηερνκέλνπ; Δίλαη πνιχ κεγάιν ην ζηνίρεκα απηφ, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, εηδηθά φηαλ θάλνπκε ζεκαηηθφ ζπλέδξην θαη φηαλ 

ηξέρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αιιαγέο αθφκα θαη ζε 

ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, κέζα απφ ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 Δπίζεο λνκίδσ φηη έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία κηαο θαη  

θξίλνπκε, αλ ζέιεηε, ηνλ Καιιηθξάηε, λα πνχκε δπν πξάγκαηα θαη 

γηα ηνλ Καπνδίζηξηα, κηαο θαη ιέκε φηη ήηαλ κηα πνιχ πεηπρεκέλε. 

ηαλ έγηλε ν Καπνδίζηξηαο, ζπκάζηε πνιχ θαιά φηη ηφηε ππήξρε έλα 

πξφγξακκα, ην «ΔΠΣΑ». Τπήξρε έλα πξφγξακκα ν «ΘΖΔΑ». 

Τπήξρε έλα πξφγξακκα ε «Πξάζηλε Αλάπηπμε». Απηά ιεηηνχξγεζαλ 

ηφηε ζηνλ Καπνδίζηξηα.  

 ηαλ έγηλε ν Καιιηθξάηεο κε ηνλ 3852/10, ππήξρε έλα 

πξφγξακκα, ην «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.», ππήξρε έλα πξφγξακκα ην «ΑΚΗΑ». 

Ξέξεηε ηίπνηα γηα απηά; Λεηηνχξγεζαλ ζηνλ Καιιηθξάηε απηά; Καη 

εξρφκαζηε λα θξίλνπκε έλα θνκκάηη ηνπ Καιιηθξάηε; Πνπ ήηαλ 

πνην; Σν κείνλ 65% νη ΚΑΠ, κείνλ 80% ε ΑΣΑ. Έιεγε ν 

Καιιηθξάηεο ηφηε πνπ μεθίλεζε, φηη μεθηλάκε κε δχν πξνγξάκκαηα 
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ζηα ραξηηά, αιιά δελ ζα εθαξκνζηνχλ θαη κείνλ 65% νη πφξνη θαη 

κείνλ 80% ε ΑΣΑ; Άκα ηα έιεγε απηά, λα ηνλ θξίλνπκε ηνλ 

Καιιηθξάηε, δηφηη ηα πξνέβιεπε θαη ηα εθάξκνζε. Σψξα λα 

θξίλνπκε θάηη πνπ άιια έιεγε θαη άιια γίλαλε.  

 Δπεηδή κε θάιπςε ζε πνιιά ν ζπλάδειθνο, παξφηη είλαη κφλν 

2 ρξφληα, εγψ έρσ θηάζεη ηα 6, δελ μέξσ κε ην Θεφ αλ θηάζνπκε 

κέρξη ηα 9, λα πσ θαη θάηη άιιν. Λέκε φηη ζέινπκε κηα 

αλαδηνξγάλσζε θαη ζέινπκε έλα ζεζκηθφ πιαίζην ηζρπξφ λα 

ιεηηνπξγεί. Καη αλαξσηηέκαη. Δγψ ηψξα είκαη εδψ θαη κνπ ζηέιλνπλ 

απφ ην Γήκν ζπλέρεηα κελχκαηα, mail, sms, έρνπκε κπιέμεη θαη κε 

απηά απφ ηελ ηερλνινγία, δελ κπνξψ λα εζπράζσ. Καη ηη  ιέεη;  

Έρνπκε έλα λφκν, ηνλ 4412, αγαπεηέ Πξφεδξε θαη αγαπεηά 

κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ, θαη δελ ιεηηνπξγνχλ νη Γήκνη. Δίκαζηε εδψ 

θαη νη Γήκνη έρνπλ θιείζεη. Έξγα δελ γίλνληαη, αλαζέζεηο δελ 

γίλνληαη, ΔΠΑ δελ ιεηηνπξγεί. Καη αλαξσηηέκαη… Έρεη θχγεη ν 

Τπνπξγφο, ινγηθφ θαη επφκελν είλαη. Αθνχ δελ ιεηηνπξγνχλ νη 

Γήκνη. Θέισ λα επαλαζεζκνπνηήζσ θαη λα δσ γηαηί δελ ιεηηνπξγεί 

ν Καιιηθξάηεο, φηαλ ν (…) ζηα έξγα απφ ηηο 8/8 έρεη ζηακαηήζεη. 

Φσλή βνψληνο ελ ηε εξήκσ. Οχηε θαχζηκα ζα κπνξείο λα πάξεηο… 

Αο κε πάσ φκσο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηηο πξνκήζεηεο, λα πσ γηα ηα 

έξγα. Σίπνηα. ηέιλεηο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έξγν θαη ζνπ 

γπξλάεη πίζσ: απνξξίπηεηαη δηφηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο.  

Καη αθνχζηεθε ην πην σξαίν. Ζ ΔΑΑΓΖΤ,  ε Δπηηξνπή ε 

νπνία είλαη ππνρξεσκέλε, ε αλεμάξηεηε, λα βγάιεη, ιέεη, ηα 

πξφηππα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, μέξεηε ηη ιέεη, κε αλαθνίλσζε; 

Σεξείζηε, ιέεη, απηά πνπ ιέεη ν λφκνο θαη θάληε. Μνπ ζπκίδεη κηα 

δηαθήκηζε: θηηάμ’ ην ζην δηθφ ζνπ ξπζκφ. Γειαδή, ξε παηδηά,  λα 

θαηαιάβσ, άκα είλαη λα ηα θηηάμσ κφλνο  κνπ, εζάο ηη ζαο έρσ;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ:  Σν απνξξίπηεη, βεβαίσο. Γηφηη φηαλ ζα πάεη 

ζηελ Απνθεληξσκέλε –  θαη ζηελ Κξήηε έρνπκε έλα κεγάιν ζέκα κε 
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ηελ Απνθεληξσκέλε –  ζα ζνπ πεη: παηδηά,  πνην πξφηππν ηεχρνο 

έθηηαμεο; Απηφ πνπ έθηηαμεο εζχ; Να θάλεη άιιν ν Μαιαλδξάθεο, 

άιιν ν Παηνχιεο, άιιν ν Ησαθεηκίδεο; Πνχ είλαη απηφ;  

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηαηί δελ βγήθε εγθχθιηνο.  

Η. ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ:  Γελ βγήθε ε εγθχθιηνο. Καη κέρξη λα βγεη, 

αγαπεηέ ζπλάδειθε, ε εγθχθιηνο, ζα καο βγεη ε ςπρή ελησκεηαμχ.  

 Αιιά επεηδή είπε ν Πξφεδξνο λα είκαζηε ζχληνκνη θαη εγψ 

ζέισ λα δψζσ ρξφλν θαη ζηνλ επφκελν, γηα λα κελ θνπξάζσ, λα 

πσ θαη θάηη ηειεπηαίν.  

 Έρνπκε έλα λνκνζρέδην, ιέεη, ζθνχπα. Σν ζπκάζηε; Κάλακε 

θαη ζπλέδξην ηνλ Ηνχλην, ην ζπκάζηε; Δδψ είλαη ν Πξφεδξνο, ν 

θίινο, θαη ηνπ εχρνκαη θαη πεξαζηηθά, ν Αιέμεο, φπνπ είρακε πάεη 

ηφηε ζην Καξπελήζη γηα λα βάινπκε ζέζεηο. Μαο είπε ν Τπνπξγφο, 

ιέεη, πξνζέμηε ηψξα, ζέινπκε λα θάλνπκε αλαδφκεζε, 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο. Άιιε δηνηθεηηθή δνκή –  έηζη, είκαζηε 

ζνβαξνί άλζξσπνη εδψ θαη νη πεληαθφζηνη –  θαη απφ ηελ άιιε, έλα 

λνκνζρέδην πνπ ιχλεη πξαθηηθά ζέκαηα απφ ηνλ Μάην, ην 

βνινζέξλνπκε –  έηζη ιέλε ζηνλ ηφπν κνπ –  ην κεηαζέηνπκε ή φπσο 

αιιηψο πάξηε ην, θαη έρνπκε θηάζεη Οθηψβξε θαη δ ελ μέξνπκε. 

Δίλαη, ιέεη, ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Απφ πέξζη ηνλ Ηνχλην είλαη.  

Η. ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΖ:  Δπραξηζηψ γηα ηε δηφξζσζε.  

 Σε κηα ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ηελ άιιε είλαη ζηελ Δπηηξνπή, 

ηελ άιιε δηαβνπιεχεηαη κφλν ην λνκνζρέδην, ηελ άιιε νη ζεζκνί, 

ηελ άιιε ε ηξφηθα, ηελ άιιε ήηαλ ζηξαβφ ην θιίκα θαη ην έθαγε θαη 

ν γάηδαξνο.  

 Κιείλσ θαη ζα θάλσ κία πξφηαζε, Πξφεδξε, απηφ δελ είλαη ηεο 

ΠΔΓ, είλαη δηθηά κνπ ζθέςε. Δπεηδή πξαγκαηηθά νη πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη…  

 Να πσ θαη δπν ιφγηα, πνπ κνπ ην έρεη πεη θαη  ε ΠΔΓ θαη 

πξέπεη λα ην πσ, γηα ην ρσξνηαμηθφ θαη ην εθινγηθφ. Γελ ζα πεη 

θαλείο φηη ην ρσξνηαμηθφ θαη ην εθινγηθφ είλαη ηεξέο αγειάδεο θαη 
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δελ πξέπεη λα ηηο αγγίμνπκε. Γελ είλαη φκσο ην πξσηεχνλ ζέκα. Γελ 

είλαη απηφ ην νπνίν είλαη ην πξφηαγκα. Γελ είλαη απηφ ην νπνίν θαίεη 

απηή ηε ζηηγκή. Δδψ δελ ιεηηνπξγεί ηίπνηα θαη εκείο ζα ιέκε πψο ζα 

εθιεγνχκε, αλ ζα μαλά εθιεγνχκε θαη αλ ζα είλαη 60 –  40 θαη ηα 

ινηπά. Δγψ πήξα 63%. Καη ηη έγηλε; άκπσο θαη έρσ κεγαιχηεξε 

δχλακε ή κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ θπβέξλεζε ή ιέεη απηφο ν 

Γήκαξρνο ή ν θάζε Γήκαξρνο, είλαη λνκηκνπνηεκέλνο απφ ην 63%; 

ρη βέβαηα, δελ ιέεη ηίπνηα απηφ.  

 Άξα θαη ην ρσξνηαμηθφ θαη ην ζέκα ην εθινγηθφ, ε ΠΔΓ Κξήηεο 

ζε απηφ ιέεη φηη δελ είλαη πξσηεχνληα ζέκαηα, βεβαίσο έρνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπο θαη πξέπεη ζην ρξφλν ην δηθφ ηνπο λα αμηνινγεζνχλ.  

 Κιείλσ. Δλφςεη ηνπ ζπλεδξίνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ 

Πξνεδξείνπ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ζα γίλεη ζηηο 

αξρέο ηνπ Γεθέκβξε, ζα πξφηεηλα ην εμήο. Δπεηδή πξαγκαηηθά ν 

ρξφλνο ν δνπκεξφο κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο, είλαη ν πξψηεο ψξεο 

θαη βέβαηα εχινγν είλαη, πξέπεη λα πξνεγεζνχλ ηα θφκκαηα, θπζηθά 

νη παξάγνληεο θαη φια απηά, λα καο έξζεη κία πξφηαζε –  εηζήγεζε 

απφ ην Γ.. ηεο ΚΔΓΔ, πξνο ηηο ΠΔΓ, λα ηελ μέξνπκε πξηλ, λα έρεη 

ηηο δηαθσλίεο, πνπ ζα ππάξρνπλ δηαθσλίεο απφ ηηο παξαηάμεηο, 

δηφηη ζα πέξαζε κε πιεηνςεθία πξνθαλψο ε πξφηαζε, 

ζπγθεθξηκέλε πιένλ, γηαηί κε ηνπο πνιινχο άμνλεο ζα ραζνχκε ζην 

ηέινο. ηνπο άμνλεο ζπκθσλνχκε. ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ 

πινπνίεζεο είλαη ε ζεκαζία φκσο.  

 Καη ζα πξφηεηλα ινηπφλ,  αλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη αλ ην 

ζεσξείηε εχινγν, λα έξζεη λσξίο πξνο ηηο ΠΔΓ ε πξφηαζε – 

εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο φπνηεο αληηζέζεηο ή 

αληηπξνηάζεηο, είλαη ην ζσζηφ, ησλ φπνησλ δηαθσλνχλ κε ηελ 

εηζήγεζε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη αθελφο νπζηαζηηθή 

δηαβνχιεπζε απφ ηελ ΠΔΓ θαη λα κελ έξρεηαη ε θάζε ΠΔΓ λα ιέεη 

ηε δηθή ηεο πξφηαζε, ε νπνία κπνξεί λα εθθεχγεη ηνπ γεληθφηεξνπ 

πιαηζίνπ, θαη εδψ κεηά λα έξζνπκε λα πάξνπκε απφθαζε 

ζπγθεθξηκέλε, επί ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ.  
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 Να είζηε θαιά, επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, ηνλ 

ζχληεθλν, ιφγσ θαηαγσγήο, ηνλ θχξην  Μαιαλδξάθε ηνλ Γηάλλε, 

απφ ην Γήκν Πιαηαληά, πνπ εθπξνζψπεζε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ 

Κξήηεο.  

 Απιψο λα ελεκεξψζσ φηη γηα ην ζέκα ηνπ θπξίνπ πίξηδε, 

θάλακε θαη ζαθέζηαηε ηνπνζέηεζε ζηε Βνπιή θαη είδακε θαη 

δηαπαξαηαμηαθά φινη ηνλ θχξην πίξηδε, καο ππνζρέζεθε φηη ζα δεη 

θάπνηα άξζξα. Μέρξη ζήκεξα, νθείισ λα πσ φηη δελ έρεη γίλεη. Καη 

ζαθέζηαηα, ην ιέκε θαη κέζα ζην ζπλέδξηφ καο, δελ μέξσ ηη άιιν 

πξέπεη λα θάλνπκε, είλαη αιήζεηα, αιιά απηφ δελ αθνξά ηηο 

πξνκήζεηεο. Αθνξά ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο. Σν ζέκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ναη, έξγα θαη κειέηεο. ρη πξνκήζεηεο, ιέσ. Πνπ 

είλαη…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπαλαιακβάλσ. Δπεηδή αθνχζηεθε απηφ.  

 Καη εγψ θάλσ απνδεθηφ απηφ πνπ είπε, ηνπιάρηζηνλ φζν κε 

αθνξά, ηνπ θπξίνπ Μαιαλδξάθε, γηα ην ζέκα ησλ ΠΔΓ, πξέπεη λα 

πάκε πνιχ νξγαλσκέλνη ζε απηφ ην θεληξηθφ ζπλέδξην, γηα λα 

θάλνπκε δξάζε ή αληίδξαζε, αιιά κέζα απφ ζπληεηαγκέλεο θαη κία 

δηαζπνξά απφςεσλ ζε φιε ηελ Διιάδα.  

 Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε.  

 Ννκίδσ κάιινλ θιείλνπκε. Δθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ΠΔΓ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηνπ πχξνπ ηνπ Γαιελνχ, Γεκάξρνπ Λέζβνπ, ζα 

πάξεη ην ιφγν ν Μαλψιεο ν Βνπξλνχο, Γήκαξρνο Υίνπ.  

 Να πσ φηη μέξνπκε ηελ πχιε ηνπ πξνζθπγηθνχ – 

κεηαλαζηεπηηθνχ, ηα λεζηά πνπ έδσζαλ πνιιέο κεγάιεο εζληθέο 

εμεηάζεηο θαη εθ κέξνπο ηεο ΚΔΓΔ θαη πξνζσπηθά, ζε απηφ ην 

ζπλέδξην, φπσο έρνπκε θάλεη θαη άιιε θνξά, ζέινπκε λα ζαο 

ζπγραξνχκε γηαηί καο θάλαηε ππεξήθαλνπο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 
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Γήκνη νη νπνίνη ζήκεξα θηινμελνχλ, αιιά κε ηε ζηάζε ζαο θαη ηνλ 

ηξφπν ζαο θάλαηε πεξήθαλε θαη ηελ Διιάδα θαη ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Μ. ΒΟΤΡΝΟΤ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηα 

θαιά ζαο ιφγηα. Ννκίδσ  φηη ην Βφξεην Αηγαίν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ε 

Μπηηιήλε θαη ε Υίνο θαη ε άκνο, πνπ έρνπλ πάξεη ην κεγάιν κέξνο 

ηεο κπφξαο απηήο, έρνπλ θάλεη πξαγκαηηθά φηη θαιχηεξν κπνξνχλ 

νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη Γήκνη, πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρεη πέζεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζα αλαθεξζψ ζε απηφ ζην 

ηέινο.  

 Ζ ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ έρεη ήδε ζηείιεη έγγξαθν θαη έρεη θαη 

πξνζερή ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζα εμεηδηθεχζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

γηα απηφ ην λνκνζρέδην, γηα ην δήηεκα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ Καιιηθξάηε. Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ 

επηγξακκαηηθά ζε νξηζκέλα δεηήκαηα ηα νπνία ζέηνπκε.  

 Έλα  βαζηθφ δήηεκα είλαη ε λεζησηηθφηεηα. Ζ λεζησηηθφηεηα 

γηα ην Βφξεην Αηγαίν έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Μηιάκε γηα 

κία Πεξηθέξεηα ε νπνία απνηειείηαη απφ 5 κεγάια λεζηά θαη 

νξηζκέλα αθφκε κηθξφηεξα, νη Γήκνη είλαη φιε ε Ηθαξία, φιε ε 

άκνο, φιε ε Υίνο, φιε ε Μπηηιήλε, φιε ε Λήκλνο, είλαη έλαο 

Γήκνο. Απηφ καο δίλεη πνιχ κεγάιεο δηαζηάζεηο Γήκνπ, κε 

ηεξάζηηεο αξκνδηφηεηεο, πνιχ ζσζηά αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ν ζπλάδειθνο γηα ηα ζέκαηα ηεο αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο ησλ άπεηξσλ ρσξηψλ, ηα νπνία πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ 

θαη λα κπνξέζνπλ λα δνπιέςνπλ.  

 Ο Καιιηθξάηεο έρεη νξηζκέλα θαιά, έρεη πνιχ κεγάια 

πξνβιήκαηα δηφηη έρεη αθήζεη αλνρχξσηνπο ζηελ πξαγκαηηθή 

απνθέληξσζε ηνπο Γήκνπο.  

 πγθεθξηκέλα δεκηνπξγεί θαη δεηήκαηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αιιεινδηαπινθήο αξκνδηνηήησλ, αλαθέξζεθαλ θαη άιινη 

ζπλάδειθνη πξνεγνπκέλσο ζηα δεηήκαηα κε ηηο Πεξηθέξεηεο. 

Φαληαζηείηε ηψξα φηη ζηνπο Γήκνπο ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ, ζηε 

Μπηηιήλε, ππάξρεη θαη  εθηφο απφ ηνλ Γήκαξρν ηεο Λέζβνπ, ππάξρεη 
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θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Λέζβνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο 

ρσξηθή αξκνδηφηεηα κε ηνλ εθεί Γήκαξρν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε 

Υίν, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε άκν. Απηά νξηζκέλεο θνξέο 

πξνμελνχλ… επηηείλνπλ έηη  πεξαηηέξσ ηηο αζάθεηεο ηηο νπνίεο έρεη 

ν λφκνο, γηα απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ θαιή 

ζπλεξγαζία θαη ηελ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα πξνο ην έξγν πνπ 

πξνζθέξνπκε ζηνπο δεκφηεο, ζηνπο πνιίηεο καο, λα είλαη πνιχ 

απνζαθεληζκέλεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο.  

 Σψξα, ππάξρεη έλα ζνβαξφηαην δήηεκα πνπ εζίγε κε ηα 

δεηήκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γειαδή ησλ ΚΑΠ θαη ηε ΑΣΑ. Καη 

δελ μέξσ αλ πξέπεη κεηαμχ καο λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ ή αλ 

πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε κφλν ή αλ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε θαη 

κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε.  

 Σν λα κπνξέζεη νη αλάγθεο ηξηψλ ρσξηψλ ηεο Μπηηιήλεο ή ηεο 

άκνπ ή ηεο Υίνπ –  θαη είκαη βέβαηνο ην ίδην ζπκβαίλεη ζε πάξα 

πνιινχο απφ ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο –  νη νπνίνη αξηζκεηηθά 

κπνξεί λα είλαη 200 άλζξσπνη, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζ ρέζε 

φζνλ αθνξά κεραλήκαηα, πξνζσπηθφ, ειεθηξνθσηηζκνχο, 

ζπληήξεζε νδψλ, φια απηά ηα πξάγκαηα θαη κφλν… γηαηξνί ή 

ζπληήξεζε ζρνιείσλ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 200 

αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ ζε κηζφ νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζην θέληξν 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Λάξηζαο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Μ. ΒΟΤΡΝΟΤ:  Μηζφ νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, κηθξφ. Γελ έρεη θακία 

απνιχησο ζρέζε. Πξέπεη λα έρεηο αθηεξσκέλν πξνζσπηθφ, 

κεραλήκαηα, αλζξψπνπο, Αληηδεκάξρνπο, έηνηκνπο λα ηξέμνπλ γηα 

απηά ηα ηξία ρσξηά. Γηαηί απινχζηαηα ζηελ Διιάδα, δφμα ησ Θεψ, 

δελ έρνπκε απνθαζίζεη αθφκα φηη ζα θιείλνπκε θαη ρσξηά ζηγά – 

ζηγά γηαηί είλαη αζχκθνξα.  

Γελ είλαη κφλν φκσο δπλαηφλ εκείο, νη Γήκνη δειαδή, εθεί πνπ 

πεξηκέλνπκε αθξηβψο λα βξνχκε ην απνθνχκπη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαηαιαβαίλνπλ πνηεο ε ίλαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζεκεξηλνχ 
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αλζξψπνπ, γηαηί ν θάζε Γήκαξρνο απφ εδψ πέξα κέζα, ν θάζε 

Γεκνηηθφο χκβνπινο, έρεη απέλαληί ηνπ πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο 

θαη μέξεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, δελ είλαη δπλαηφλ εδψ λα κε 

κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη φιε ε πεξηθέξεηα 

ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηηο δξακαηηθέο, πεληαπιάζηεο θαη 

δεθαπιάζηεο νηθνλνκηθά, ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη 40 –  

50 ρηιηφκεηξα ζε έλα ρσξηφ, απφ απηφλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

θέληξν ηεο πφιεο.  

Δθεί ππάξρεη θαη έλα άιιν  δήηεκα αξθεηά ζνβαξφ, ην νπνίν 

ζηελ ΠΔΓ ην ζπδεηάκε, αιιά ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία. 

Σν δήηεκα ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ φζνλ αθνξά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Ξέξεηε, ζε έλα ρσξηφ ησλ 100 θαη ησλ 150 αλζξψπσλ, δελ 

ππάξρνπλ πνιινί πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα δεηήκαηα ηνπ 

ρσξηνχ ηνπο. Γελ ππάξρνπλ πνιινί πνπ ζα ηξέμνπλ λα ην θάλνπλ 

απηφ ην πξάγκα. Ρσηήζηε ινηπφλ φινπο ηνπο Γεκάξρνπο εδψ πέξα 

πνπ είραλ πάλσ απφ 20 –  25 ρσξηά θαη έπξεπε λα βξνπλ 

ππνςεθίνπο εθεί πέξα, κε πνην ηξφπν πάεη θαλείο θαη πξνζπαζεί 

λα θηλεηνπνηήζεη ηελ θνηλσλία.  

Καη ζην ηέινο κέλεη κηα θνηλσλία ε νπνία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θηλεηνπνηεζεί, δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία. Γηαηί λα θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο; 

Τπάξρεη θαλέλαο πνπ κε επθνιία βξήθε ππνςεθίνπο ζηε λ 

Πεξηθέξεηα, φηαλ έρεη 70 –  80 ρσξηά; Καλέλαο. Απηφο πνπ ηνπο έρεη 

έηνηκνπο, κε γεηα ηνπ κε ραξά ηνπ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ καο ζηεξεί απφ αλζξψπνπο 

νη νπνίνη είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνη ζηνλ ηφπν ηνπο, αθήλεη ηα ρσξηά 

ππνρείξηα ιαζξνρεηξηψλ θαηά θαηξνχο, θαληαζηείηε έλα ςεθνδέιηην 

ην νπνίν έρεη επάλσ 150, 180, 280 νλφκαηα θαη πξνζπαζήζηε λα 

θαληαζηείηε πφζνη ζπλδπαζκνί νλνκάησλ απφ απηνχο, αληηζηνηρνχλ 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 50, 80, 100 κφιηο εθινγείο ελφο εθινγηθνχ 

ηκήκαηνο. Σν ζέκα είλαη αξθεηά ζνβαξφ. Καη επεηδή ζπλήζσο 

ζπδεηάκε γηα εθινγηθά ηκήκαηα ησλ 1.000, 1.500, 2.000 αηφκσλ, 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

189 

δελ έρεη θαληαζηεί θαλέλαο ηη γίλεηαη κε απηφ ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

ζε έλα εθινγηθφ ηκήκα ησλ 50 ςεθηζάλησλ ή ησλ 150 ή ησλ 250.  

Δίλαη απνιχησο απαξαίηεην ινηπφλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαη 

απηφ μαλαιέσ φηη δελ είλαη άπνςε ηεο ΠΔΓ αιιά γίλεηαη απηή ε 

ζπδήηεζε, θάηη πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ηνπηθέο Κνηλφηεηεο. Δίλαη 

απνιχησο αλαγθαίν λα ελδπλακσζνχλ νη ηνπηθέο Κνηλφηεηεο, είλαη 

ην κφλν εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα ζψζεη απηνχο ην πο 30 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη 80, 100 ρηιηφκεηξα καθξηά. Ο Πξφεδξνο 

πνπ ζα εθιέμνπλ είλαη ην κφλν εξγαιείν, είλαη ν κφλνο ν νπνίνο 

κπνξεί λα ιάβεη, ηελ ψξα πνπ πξέπεη, κηα απφθαζε θαη λα πεη: λαη, 

πξέπεη λα θηηάμνπκε απηή ηε βξχζε θαη έρσ ηε δπλαηφηεηα λα  

δψζσ 15 € γηα λα ηε θηηάμσ. ήκεξα δελ ηελ έρεη. ιν απηφ ην 

ζχζηεκα πνπ ιέεη φηη πξέπεη λα πάξεη ηηο πξνζθνξέο, λα ηηο πάεη, 

λα βάιεη ην ΑΦΜ, φηαλ ην παξνπζηάζακε ζηνπο Πξνέδξνπο θαη 

είπακε: ειάηε λα πάξεηε πάγηα πξνθαηαβνιή, είπαλ: επραξηζηνχκε 

πάξα πνιχ, αιιά εκείο λα πάκε λα κπιέμνπκε, δελ κπνξνχκε.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν λφκνο ζε απηφ ην θνκκάηη, κπνξεί λα έρεη 

κία πξφβιεςε, απηή ε πξφβιεςε δελ δνπιεχεη. Απηά ηα πξάγκαηα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα αιιάμνπλ, κε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ηνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θαη ηαπηφρξνλα εμαζθάιηζε φηη πξάγκαηη νη 

ρξήζηκνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πάλε.  

Γχν άιια πξάγκαηα, επηγξακκαηηθά, γηα ηηο πξνζιήςεηο. 

Ννκίδσ φηη ζηα δεηήκαηα φζσλ πφξσλ άπηνληαη ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία απειεπζέξσζε, δελ ππάξρεη 

θαλέλαο ιφγνο λα ζπδεηάκε κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ην εάλ 

ζα θάλνπκε ή φρη θαη γηα πφζνπο κήλεο ζα πξνζιάβνπκε 

αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε εκείο αλαιάβεη ηελ επζχλε, λα 

βξνχκε θαη ηα ρξήκαηα λα ηνπο πιεξψζνπκε θαη λα δψζνπκε ζηνπο 

δεκφηεο απηή ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία έρνπλ πιεξψζεη.  

Ζ πξνγξακκαηηζκέλε θνηλσθειήο. Ζ θνηλσθειήο εξγαζία, ζα 

έξζεη… θαλείο δελ μέξεη. πνηνο ζέιεη λα βάινπκε έλα ζηνίρεκα αλ 

ζα έξζεη ηνλ Γεθέκβξην, αλ ζα έξζεη ην Γελάξε ή αλ ζα έξζεη ην 
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Μάξηε, πνηνο ηελ ρξεηάδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηελ θνηλσθειή εξγαζία 

ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο; Καλείο. Αληηζέησο ηε ρξεηαδφκαζηε 

ηνλ Μάε… Μαθάξη λα είρακε πιήξε επάξθεηα γηα φιν ην ρξφλν, 

έηζη; Αιιά φηαλ μέξεηο φηη απηφ είλαη γηα 8 κήλεο ή ήηαλ πξηλ γηα 5 

κήλεο, ηε ζέιεηο εθεί πνπ έρεηο πξαγκαηηθά πνιχ κεγάιε αλάγθε. 

Πφζν κάιινλ λα ζνπ έρνπλ ήδε πάξεη θακηά 25αξηά, γηαηί ζέιεη εθεί 

πέξα ην θξάηνο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πνπ έρεη  κέζα ζηα 

ζρνιεία.  

Καη λα ζαο πσ θαη έλα άιιν πνιχ ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν 

αληηκεησπίδνπκε ζηελ Υίν ηνπιάρηζηνλ, κε  ηελ θνηλσθειή, πνπ έρεη 

έξζεη κε επθαηξία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, ην νπνίν έρεη έξζεη, 

πξνζέμηε, παίξλεη  ν Γήκνο, πξνζιακβάλεη κελ ν Γήκνο, αιιά 

απνδίδεηαη ακέζσο ζην hot spot ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, έηζη; Σν νπνίν, πξνζέμηε, είλαη ππνρξεσκ έλνο ν 

Γήκαξρνο λα ηεξεί ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κέζα εθεί πέξα σο επηβιέπσλ θνξέαο, ρσξίο λα 

ειέγρεη βέβαηα ν Γήκνο νχηε ηηο δηαδηθαζίεο, νχηε ηνπο ρψξνπο, είηε 

νηηδήπνηε.  

Ξέξεηε ζε ηη ηξαγηθφ έρνπκε θηάζεη ζηνηρείν; Να κελ… λα  

ππάξρεη πηζηνπνηεκέλν φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη αζθαιείαο θαη 

πγηεηλήο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν Γήκαξρνο λα 

θαιείηαη… λα κελ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη απηνχο, γηαηί αλ ήηαλ 

ζε Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζα κπνξνχζε λα ηνπο απνθαηαζηήζεη, ζα 

είζαη φλησο ππεχζπλνο, θαινχκε ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο επίζεο, ην νπνίν έρεη θηηάμεη 

απηφ ην πξφγξακκα, λα αιιάμεη ηνπο φξνπο απηνχ, γηα λα κπνξεί λα 

παξέκβεη, λα παξέκβεη θαηαξρήλ λα ηα θηηάμεη, δελ κπνξνχλ λα ηα 

θάλνπλ, δελ απαληάλε θαη εάλ ν Γήκαξρνο θαηαγγείιεη ηηο 

ζπκβάζεηο απηέο, απηνί νη άλζξσπνη ζα απνιπζνχλ ηελ επφκελε 

κέξα. ηγήλ ηρζχνο. Καη ηα δχν Τπνπξγεία δελ κηιάλε. Κξέκνληαη 

πάλσ ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο, 

φπνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. πγθεθξηκέλα 
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πξάγκαηα. Πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο δελ ππάξρνπλ, ρψξνη 

πγηεηλήο δελ ππάξρνπλ, αξθεηά απφ απηά. Γχν εβδνκάδεο ηψξα έρσ 

ζηείιεη ηα έγγξαθα, απάληεζε νπδεκία.  

Απηά, γηα ηελ θαθά πξνγξακκαηηζκέλε θνηλσθειή εξγαζία.  

Οη κεηαθηλήζεηο, ππάξρνπλ Γεκνηηθνί χκβνπινη νη νπνίνη 

έξρνληαη 40, 50 ρηιηφκεηξα, θεχγεη ν ζπληαμηνχρνο απφ ην ρσξηφ 

ηνπ, λα θαηέβεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα μαλά αλέβεη πίζσ, αλ 

είλαη θαη ζε κία Δπηηξνπή, απηφ ην πξάγκα ην θάλεη 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Γελ ε ίλαη δπλαηφλ ηε ζεκεξηλή εκέξα λα κπνξεί λα 

πιεξψλεη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο απφ ηελ ηζέπε ηνπ απηφ ην 

πξάγκα. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη θάπνηα ζηνηρεηψδεο έζησ 

αληηζηάζκηζε απηνχ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μαλψιε, θιείλεηο ζηγά –  ζηγά.  

Μ. ΒΟΤΡΝΟΤ:  Ναη, θιείλσ, Πξφεδξε.  

 Γηα ηνπο πφξνπο ηνπο πεξαηηέξσ ζηελ ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

έρνπκε επαλεηιεκκέλσο, θχξηε Πξφεδξε, απεπζπλζεί ζηελ ΚΔΓΔ. Ζ 

ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ιφγσ ηεο λεζησηηθφηεηαο αθξηβψο. Γηα λα βξεζνχκε, πξέπεη λα 

ηαμηδέςνπκε κε έμνδα ηνπ θαζελφο, ηνπιάρηζηνλ 200 € λα πάκε θαη 

λα έξζνπκε. Οη πφξνη ηεο ΠΔΓ ζήκεξα δελ επηηξέπνπλ ζε θάπνηνπο 

απφ ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη εδψ πέξα. Γηαηί ε ΠΔΓ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ δελ κπνξεί  λα πιεξψζεη ηα κέιε ηεο λα έξζνπλ. Οη Γή κνη 

έρνπλ θιεζεί λα πιεξψζνπλ ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ κέιε γηα λα 

έξζνπλ. Δδψ πέξα ρξεηαδφκαζηε ηελ πξαγκαηηθή ζηήξημε ηεο 

ΚΔΓΔ, είκαη βέβαηνο ζα ηε δείμεηε.  

 Ζ απινχζηεπζε ζε έλα λνκνζρέδην ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί 

(…) λνκνζρέδην –  ζθνχπα (…) απιφ πξάγκα, απινχζηεπζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο ησλ ήδε ζπληειεζζεηζψλ πξνζρψζεσλ, 

πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία. Δίκαη βέβαηνο φηη 

φζνη Γήκνη βξέρεζηε απφ ιίγν ζαιαζζηλφ λεξφ, ίζσο θαη απηνί πνπ 

έρεηε ιίκλεο, φινη έρεηε απηφ ην δήηεκα. Με παιηέο πξνζρψζεηο νη 

νπνίεο έρνπλ γίλεη , ζηε Υίν ηα πξάγκαηα έρνπλ θηάζεη ζε κηα 
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ηξαγηθή θαηάζηαζε. Πξνζρψζεηο ηνπ ’60, ηνπ ’70, πνπ ην θξάηνο 

μέραζε θαλ φηη είλαη δηθέο ηνπ, ηηο πιήξσζε κία θνξά λα ηηο θηηάμεη, 

έξρεηαη ηψξα βγάδεη πξφζηηκν: πιήξσλε εθεί πέξα, Γήκ ε, βγάδεη 

θαη πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο θαη έρεη ζηείιεη ηηο κπνπιληφδεο λα 

μειψζνπλ πξνζρψζεηο, δξφκνπο, πξάγκαηα θαη ηελ ακέζσο 

επφκελε κέξα ζα ρξεηαζηεί λα ηα μαλά πιεξψζνπκε λα ηα μαλά 

θηηάμνπκε.  

 Απηφ ην ηξειφ πξάγκα, είλαη πνιχ απιφ αλάκεζα ζην ΤΠΔΚΑ 

θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο λα ιπζεί, κε έλα 

άξζξν, έλα λφκν, φπσο ζα έπξεπε λα γίλνληαη νξηζκέλα πξάγκαηα 

ή φπσο ππνζρφηαλ θάπνηνη φηη ζα γίλνληαη.  

 Σέινο, γηα ην πξνζθπγηθφ. Σν πξνζθπγηθφ, θχξηε Πξφεδξε, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη ε ιπδία ιίζνο γηα ηα δεηήκαηα ηεο θαθήο… 

ηεο δηαπινθήο ησλ δηαθφξσλ αξκνδηνηήησλ. πσο πνιχ ζσζηά 

επεζήκαλε κία Δπηηξνπή κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Υίνπ, ην πξνζθπγηθφ ην δηαρεηξίδνληαη νη πξφζθπγεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ν νπνίνο λα έρεη  ηελ πιήξε 

επζχλε θαη ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα γηα λα πάξεη απνθάζεηο. ινη 

βξηζθφκαζηε ζηε θάζε ηεο θαιήο ζέιεζεο. ηε θάζε ηνπ θνηλνχ 

λνπ. ηε θάζε ηνπ λα αληηκεησπίζνπκε κία έθηαθηε θαηάζηαζε.  

 Απηφ φκσο ην πξάγκα ζην Βφξεην Αηγαίν θξαηάεη ελάκηζε 

ρξφλν. Ζ θάζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα κελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ πιένλ, λα κε κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο, νη δηάθνξνη κεραληζκνί είλαη εμαληιεκέλνη, 

ρσξίο αθφκα κέρξη ζήκεξα λα ππάξρεη έλαο, έλα θπζηθφ πξφζσπν 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, αθνχ ζπκβνπιεπηεί 

θαη πάξεη ηελ άπνςε φισλ.  

Αιιά δελ είλαη δπλαηφλ λα βαζηδφκαζηε αθφκα ζε ηέηνηεο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ κεγάιεο απνθάζεηο, κφλν 

ζηνλ θνηλφ λνπ θαη ζηελ θαιή ζέιεζε. Δίλαη πνιχ θαιά γηα λα 

θαζίζνπκε ζην ηξαπέδη, αιιά δελ επηηξέπεηαη ελάκηζε ρξφλν κεηά 

λα ζπλερίδνπκε λα ζπδεηάκε ζε απηή ηε βάζε. Απνιχησο 
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απαξαίηεην, θχξηε Πξφεδξε, εδψ πέξα, ε ΚΔΓΔ λα παξέκβεη, γηαηί 

ην Βφξεην Αηγαίν κπνξεί λα έρεη απηή ηε ζηηγκή ην θνκκάηη ηνπ 

κεγάινπ θχκαηνο, αιιά ην δήηεκα ηνπ ζπληνληζκνχ ην έρεηε φινη νη 

Γήκνη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ππάξρνπλ έηζη δεηήκαηα 

ελζσκάησζεο. Μελ αθεζνχκε ζηελ ανξηζηνινγία κεηαμχ ηξηψλ –  

ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ Τπνπξγείσλ, κε θπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ, έλα ζσξφ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Γήκσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, απηψλ δειαδή ησλ Οξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Καηά ηελ άπνςή κνπ δε, ζηα δεηήκαηα θπξίσο ησλ θνκκαηηψλ 

ζηα νπνία (…) εγθαηαζηάζεηο πιένλ θαη ελζσκάησζε, είλαη  

απνιχησο απαξαίηεην κφλν νη Γήκνη λα έρνπλ αξκνδηφηεηα. Γ ελ 

είλαη δπλαηφλ ζε απηά ηα δεηήκαηα λα έξρεηαη ν νπνηνζδήπνηε θαη 

λα ζνπ βάδεη νηηδήπνηε, κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο, ηε δηθή ηνπ 

πνιηηηθή.  

Θα πξέπεη ινηπφλ εθεί πέξα λα αλαδεηρζεί ε αλάγθε ηνπ 

ζπληνληζκνχ γηα ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Νφηηνπ 

Αηγαίνπ, πνπ είλαη ηα ζεκεία ησλ ηξάλδηη κεηαλαζηψλ, ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο, γηαηί ηα ππφινηπα, ζα 

πξέπεη νη Γήκνη λα αλαιάβνπλ νπσζδήπνηε ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 Να πσ φηη ν θχξηνο Αγγειφπνπινο έπξεπε λα είλαη ζην 

Κνγθξέζν θαη δελ είλαη θνληά καο ν Γήκαξρνο άκνπ, αιιά ε ζθέςε 

καο ζαθέζηαηα βξίζθεηαη ζην Βφξεην Αηγαίν θαη γηα απηφ είρακε 

θάλεη θαη ην ζρεηηθφ ζπλέδξην ηνπ πξνζθπγηθνχ –  κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαη φιεο νη άιιεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο λνκίδσ φηη ήηαλ επί ηα βειηίσ 

θαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή ηνπιάρηζηνλ ηάζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδνο.  

 Ο θχξηνο ηακνχινο απφ Ηθαξία.  

 Θα πξέπεη λα κπνχκε… Θέιεηε..  

. ΣΑΜΟΤΛΟ:  Έλα ιεπηφ κφλν.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηα ηελ ΠΔΓ, θχξηε Βνπξλνχο, γηα ηελ  ΠΔΓ… 

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δγψ ζέισ λα αθνχζσ ηνλ Γήκαξρν Ηθαξίαο, αιιά 

ζα ήζεια λα ηνλ παξαθαιέζσ λα γίλεη ην θιείζηκν απηφ θαη ζα ηνλ 

βάισ ακέζσο κεηά…  

. ΣΑΜΟΤΛΟ:  Θα είρα ηειεηψζεη, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έλα ιεπηφ. Ση είλαη,  παξέκβαζε;  

. ΣΑΜΟΤΛΟ:  ρη, ζαο είπα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηα έλα ιεπηφ, νξίζηε.  

 Καη λα εηνηκάδεηαη, παξαθαιψ, ν Αληηπξφεδξνο…  

. ΣΑΜΟΤΛΟ:  Να επαλαιάβσ, ηακνχινο ιέγνκαη, Γήκαξρνο 

Ηθαξίαο.  

 Δπεηδή αλαθνηλψζεθε ζαλ ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, βέβαηα ν 

θχξηνο Βνπξλνχο πξνζεθηηθφο ήηαλ, πηζηεχσ δελ πξνζπάζεζε λα 

πεη φηη εθπξνζσπεί ηελ ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, δηφηη δελ ππάξρεη 

απφθαζε, δελ ππάξρεη θαλ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί θαλείο λα 

κεηαθέξεη κηα νπνηαδήπνηε απφθαζε. Ο θαζέλαο καο εθθξάδεη ηηο 

απφςεηο ηνπ.  

 Έλα θείκελν πνπ είρε ζηείιεη ζε εκάο ν Πξφεδξνο, ν θχξηνο 

Γαιελφο, εμέθξαδε ηελ άπνςή ηνπ θαη αλαθεξφηαλ κφλν ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην πξνζθπγηθφ ζέκα. Γελ 

ππήξρε θείκελν πνπ λα έξζεη εδψ  θαη λα εθθξαζηεί.  

 Ήζεια λα ην μεθαζαξίζσ θαη κάιηζηα λα ζπλδέζσ θαη εγψ ην 

γεγνλφο φηη σο έλα βαζκφ, νθείιεηαη θαη ζε άιια δεηήκαηα φηη δελ 

ζπλεδξηάζακε, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ην νηθνλνκηθφ. Καη ηψξα 

πνπ ήξζακε εδψ, φζνη ήξζακε εδψ απφ ην Βφξεην Αηγαίν, δελ 

κπνξεί λα θαιχςεη ηα έμνδα ε ΠΔΓ.  

 Θα ηνπνζεηεζνχκε ζε άιιν ζέκα, ήζεια φκσο απηφ λα είλαη  

θαζαξφ, φπνηνο κηιάεη, εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βεβαίσο. Καηεγξάθε, Γήκαξρε. Δπραξηζηνχκε, γηαηί 

λα έξζεη θαλείο απφ ηελ Ηθαξία, δελ είλαη εχθνιν πξάγκα θαη 
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μέξνπκε φηη δίλεηε θαη εζείο ηνλ αγψλα ζαο λα θξαηήζεηε δσληαλφ 

ηνλ Γήκν.  

 Κιείζακε ηε ζπλεδξία πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο απφςεηο ησλ 

παξαηάμεσλ, αιιά θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ ΠΔΓ. ζνη δελ 

κπφξεζαλ ζήκεξα, δπν –  ηξεηο εθ ησλ ΠΔΓ, πηζηεχσ αχξην ζα δνζεί 

ε δπλαηφηεηα.  

 Θα ήζεια ινηπφλ λα μεθηλήζνπκε ηελ ζπλέλσζε ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ αιιά θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ξγαλα θαη 

ιεηηνπξγία.  

 Πξηλ δψζσ ζηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν, ζηνλ θχξην Καξαγηάλλε, λα 

θάλεη ηελ έλαξμε, φπσο είπακε, ελψζακε ηηο δχν ζεκαηηθέο, έρνπκε 

εδψ πνηνη ζα κηιήζνπλ θαηφπηλ κεηά απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ ζα 

γίλνπλ θαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ Α΄ Αληηπξφεδξν, ηνλ θχξην Γεκήηξε 

Καθαληάξε, ν νπνίνο είλαη Γήκαξρνο Πχινπ, λα θάλεη κηα 

παξέκβαζε νιηγφιεπηε.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Αγαπεηέ Πξφεδξε, θαηαξρήλ λα θιείζνπκε ην 

πξψην θνκκάηη, φπσο πνιχ νξζά  είπεο, πνπ ήηαλ νη ηνπνζεηήζεηο 

ησλ θνκκάησλ, ηεο θπβέξλεζεο, ηε δηθηά ζαο αιιά θαη ησλ 

παξαηάμεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΠΔΓ. Άξα 

ινηπφλ ζεσξψ φηη έλα κεγάιν θνκκάηη θνπβέληαο θαηαγξάθεθε. 

Θέισ λα αθνχζνπκε θαη ηνπο Γεκάξρνπο απφ φιε ηελ Διιάδα.  

 Απιά λα πσ φηη πξαγκαηηθά, φηαλ μεθηλάκε ζεζκηθά ζέκαηα, 

πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, θαη ην εθινγηθφ, ην νπνίν 

απαζρνιεί πάξα πνιχ θφζκν θαη ν Τπνπξγφο ην αλέθεξε, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ζηελ αξρή, είκαζηε πάξα πνιχ ιίγνη. Γηαηί πξέπεη λα 

κάζνπκε θαη λα αθνχκε θαη λα κέλνπκε θαη λα ζπλερίδνπκε φιε ηελ 

εκέξα ζηε ζπλεδξίαζε. Οη ζπλεδξηάζεηο δελ είλαη νχηε πξσηλέο, 

νχηε βξαδηλέο. Δίλαη φιε ηελ εκέξα. Τπάξρεη δνπιεηά λα θάλνπκε,  

έρνπκε πνιχ κεγάιν δξφκν λα δηαλχζνπκε, άξα ινηπφλ ρξεηάδεηαη 

επηκνλή, λα είκαζηε εδψ κε δχλακε, γηαηί αθνινπζνχλ ηα δχζθνια.  
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 Καη απφ φ ,ηη δηεθάλε, θάζε θπβέξλεζε ζε θάζε ζπλέδξην, 

εθθξάδεη κία άπνςε. Ζ Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο , ε 

νπνία είλαη δηαρξνληθά ζπγθεθξηκέλε. Καη αθνχζηεθε εδψ φηη, ιέεη 

πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε ζέζεηο ή ήξζακε εδψ ρσξίο ζέζεηο. 

Θέζεηο ε Απηνδηνίθεζε έρεη. Απφ ηα ζπλέδξηά ηεο ηα ζεκαηηθά θαη 

ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ζέζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εμέιημε θα η 

ηελ πξφνδν, αιιά δπζηπρψο θακία θπβέξλεζε, δηαρξνληθά, δελ 

αθνχεη. Καλέλα Κνηλνβνχιην δελ αθνχεη, δηφηη έρνπκε παξαδείγκαηα 

πνιιψλ Βνπιεπηψλ, ηέσο Γεκάξρσλ, φηαλ ήηαλ ζηελ Απηνδηνίθεζε 

έιεγαλ πάληα: πξέπεη ε θπβέξλεζε λα θάλεη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηνλ 

πνιίηε, θαη φηαλ κπήθαλ ζην Κνηλνβνχιην, μέραζαλ θαη ηελ 

Απηνδηνίθεζε. Απηή είλαη  ε πξαγκαηηθφηεηα.  

 Άξα ινηπφλ είκαζηε κφλνη καο, ζέινπκε ηελ θνηλσλία 

ζχκκαρν, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα έρνπκε εληαία θσλή φιεο νη 

παξαηάμεηο, φινη νη απηνδηνηθεηηθνί. Γελ καο ρσξί δεη ηίπνηα. Πάλσ 

απφ φια είλαη ν πνιίηεο θαη ε πξφνδνο ηνπ ηφπνπ, θχξηε Πξφεδξε 

θαη πηζηεχσ φηη ζσζηά, πξέπεη λα παιέςνπκε, γηαηί έξρνληαη 

δχζθνιεο κέξεο.  

 Ζ κεηαξξχζκηζε είλαη κπξνζηά. Ζ πξφθιεζε είλαη κπξνζηά. 

Σν ζπλέδξηφ καο είλαη ζε έλα κήλα θαη θάηη κέξεο ζηε Θεζζαινλίθε. 

Άξα εθεί ζα θαηαιήμνπκε ζηα ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηελ 

θνηλσλία, ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ην αχξην ηεο ρψξαο. Γηαηί ε 

Απηνδηνίθεζε είλαη ε ίδηα ε ρψξα, είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Καη αο 

αθήζνπκε ζηελ άθξε θάπνηεο ηακπέιεο πνπ πνιιέο θνξέο καο 

μεθεχγεη θαη ηηο ιέκε, πίζσ απφ θφκκαηα θαη άιια.  

 Θεσξψ φηη εδψ είκαζηε φινη κία γξνζηά. Γελ ππάξρεη 

κεηνςεθία θαη πιεηνςεθία, ππάξρεη Απηνδηνίθεζε.  

 Να είζηε θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ γηα ην νιηγφιεπην, επηγξακκαηηθφ θαη 

νπζηαζηηθά θιείλνληαο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ 

καο, επραξηζηνχκε, θχξηε Αληηπξφεδξε.  
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Να πσ φηη ε δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη ινηπφλ κε ηνλ θχξην 

Καξαγηάλλε, ν νπνίνο ζα θάλεη ηελ έλαξμε θαη ησλ δχν ζεκαηηθψλ.  

Καηφπηλ ζα ππάξμεη απφ ηνλ θχξην Επγνχξε, νιηγφιεπηε 

ηνπνζέηεζε σο κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζηελ ππνεπηηξνπή γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δίλαη Ννκηθφο χκβνπινο 

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, φπσο είλαη  γλσζηφ. 

Παλειιαδηθά ην μέξεη απηφ, θχξηε Επγνχξε, ν θφζκνο.  

Καη θαζψο επίζεο θαη ν θχξηνο Βαγγέιεο Πάλνπ, ν νπνίνο 

είλαη κέινο ηεο εξγαζίαο ηεο ππνεπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δίλαη Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο.  

Καη έρνπκε εδψ ηηο ηνπνζεηήζεηο, θαη δελ ζα πάξνπκε άιιεο, 

γηα λα έρνπκε ην θιείζηκν θάπνηα ζηηγκή ηνπ ζπλεδξίνπ καο θαη 

νθείινπκε θαη θάπνηνη λα πάξνπλ ην ιφγν.  

Θα δψζνπκε ακέζσο κεηά ζηνλ Γήκαξρν Παηξέσλ, ηνλ θχξην 

Πειεηίδε, κφιηο θιείζεη απηέο νη εηζεγήζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηνλ θχξην Πειεηίδε.  

Λνηπφλ, θχξηε Αληηπξφεδξε, θχξηε Καξαγηάλλε, ζην βήκα, 

έρεηε ην ιφγν.  

Καη φπνηνη ζέινπλ εθ ησλ ζπλέδξσλ…  

Καηαξρήλ λα πνχκε, θχξηε Καξαγηάλλε, λα πσ φηη ππήξμε 

απαξηία ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Θέισ λα πσ  φηη αξθεηά πνιινί 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηεο πλέιεπζήο καο πξνζήιζαλ ζη ν 

Βφιν θαη άξα ε θαηαγξαθή έρεη θαη ηελ πιήξε αλ ζέιεηε ζηήξημε 

ηνπ πλεδξίνπ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο.  

Καη ζα παξαθαιέζσ φζνη ζέιεηε γηα η ηο απξηαλέο ζπλαληήζεηο 

καο θαη ηνπνζεηήζεηο, ζηνλ θχξην Καθαληάξε, λα ζέζεηε ηελ θάξηα 

παξεκβάζεσλ.  
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ΘΔΜΑΣΗΚΔ  ΔΝΟΣΖΣΔ  

 ΘΔΜΗΚΑ 

 ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ –  ΟΡΓΑΝΑ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Σ .Α.  

 

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Διάηε, θχξηε Καξαγηάλλε.  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

θαη ζπλαδέιθηζζεο. Αλαγθαζηηθά ιφγσ… θαη λα εθθξάζσ ηα 

ζπιιππεηήξηά κνπ ζηνλ θχξην Καξπέηα θα η ζηνλ θχξην Κατηεηδίδε, 

ζηνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο. Θα πξνζπαζήζσ ζηε δηθή κνπ 

ηνπνζέηεζε-εηζήγεζε λα βάισ θαη θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ θαη ηελ 

θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο. Γελ είρα πξνεηνηκαζηεί, αιιά πηζηεχσ φηη ζα είκ αη 

αξθεηά αλαιπηηθφο.  

 πσο γλσξίδεηε, νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην ’75 κέρξη ζήκεξα, απηά ηα 

λνκνζεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζεκαδέςεη ηελ Απηνδηνίθεζε, είλαη ν 

πξψηνο Γεκνηηθφο Κψδηθαο ην ’75, ε λνκνζέηεζε ησλ ΓΔΤΑ ην ’8 0, 

νη αλαπηπμηαθνί ζεζκνί ην ’84, νη ΚΑΠ ην ’89, ην ηέινο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ην ’93, νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ην ’94, ην 

πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο ην ’97, ν 3463 ην 2006 θαη νη 

Καιιηθξάηεο.  

 Μέρξη έλα ζεκείν, αμηνινγψληαο απηέο εδψ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη αληαπνθξίζεθαλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπο, αιιά πιένλ ζήκεξα ζεσξνχκε φινη καο 

φηη δελ είλαη επαξθείο.  

 Σν κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε κέζα ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, είλαη φηη απηνί νη ζεζκνί, πέξα απφ 

ηελ αιιαγή  ηνπο, πξέπεη επηθαηξνπνηεκέλα λα αληαπνθξηζνχλ θαη 

ζε λέα δεδνκέλα, φπσο έρνπλ πξνθχςεη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο 

δνκέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  
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 Ζ δχζθνιε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε θαη ε επφκελε δεθαεηία, 

απαηηνχλ κηα λέα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία πξνθαλψο δελ 

ζα βαζίδεηαη κφλν ζηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, αιιά ζα ππεξβαίλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηα κέρξη ζήκεξα θελά.  

 Αθνχγνληαο ηνλ Γήκαξρν ηεο Υίνπ, ηνλίδσ θαη εγψ απφ ηε 

δηθή κνπ πιεπξά θαη απφ κ ηα άιιε ινγηθή, απφ ηε ζπλέρεηα απηνχ 

πνπ πξνέθπςε ζηα λεζηά, φηη δελ ζα πξέπεη λα μερλνχκε ην 

ηεξάζηην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ην κεγάιν βάξνο ην νπνίν ζήκεξα 

έρεη επσκηζηεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ, έρνπλ επεξεαζηεί νπζηαζηηθά ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ Γήκσλ. Πάξα πνιιψλ Γήκσλ. Ζ έιιεηςε 

θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζπληνληζκνχ, είλαη εκθαλήο. Σν γεγνλφο 

φηη ε άπνςε ηεο Απηνδηνίθεζεο νπδέπνηε δεηήζεθε, νδήγεζε ζε κηα 

ζεηξά απφ ζνβαξέο αζηνρίεο. Γελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα επαξθέο 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαη αλ δελ είλαη ηεο παξνχζεο, θξίλεηαη θαη 

απφ εκάο σο ηδηαίηεξα αηπρήο ε δήισζε, ε ρζεζηλή δήισζε ζην 

πλέδξην, ε πξνρζεζηλή δήισζε ζην πλέδξην ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηνπ 

Τπνπξγνχ, ηνπ θπξίνπ Μνπδάια, ηνπ κεηξηνπαζνχο θπξίνπ 

Μνπδάια, αιιά θαη λνκίδσ φηη ν Πξφεδξνο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

καο θάιπςε, αθελφο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  ηη ε Απηνδηνίθεζε ήηαλ αληίζεηε θαη βξέζεθε 

απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ.  

 Δίλαη ην ιηγφηεξν αηπρέζηαηε απηή ε δήισζε, δελ 

αληαπνθξίλεηαη θαη  λνκηκνπνηνχκαζηε λα ην πνχκε εκείο σο Γήκνο 

Λαγθαδά θαη ζα είλαη κφλν ε εηδηθή αλαθνξά πνπ ζα θάλσ, πνπ καο 

έδσζε ζπγραξεηήξηα ε Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ, θαη πνπ είκαζηε ν πξψηνο πηινηηθφο Γήκνο ζηελ 

Διιάδα καδί κε άιινπο ηέζζεξηο, πνπ εθαξκφζακε ην ζρέδην 

εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ.  
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 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην ζηακαηνχκε εδψ γηαηί δελ είλαη ην 

θνκκάηη απηφ εδψ πέξα πνπ καο αθνξά ζην πλέδξηφ καο.  

 Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο κεηαξξχζκηζεο. Ζ επφκελε 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, θαηά ηε δηθή καο εθηίκεζε, δελ ζα πξέπεη 

λα αθνξά κφλν ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά νιφθιεξν ην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. ε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν. Με ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ πνιππφζεηνπ επηηειηθνχ 

θξάηνπο θαη ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.  

 ην πιαίζην απηφ είλαη αλαγθαία κηα λέα αξρηηεθηνληθή, κε ηελ 

επαλανξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο πξνθαλψο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο 

πφξνπο,  θαη ζα βαζίδεηαη ζηηο πνιπαλαθεξφκελεο, 

πνιπεπηθαινχκελεο, πιελ φκσο ζηελ πξάμε δελ ηηο έρνπκε δεη 

αθφκα, αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο.  

 Καηά ζπλέπεηα, ε επφκελε κεηαξξχζκηζε δελ ζα πξέπεη λα 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δνκψλ, αιιά θπξίσο ηηο ιεη ηνπξγίεο ηνπο. 

Γελ ζα πξέπεη λα  αθνξά ην εθινγηθφ ζχζηεκα πξσηεπφλησο, λα 

κελ θαζφινπ, αιιά φια ηα άιια πνπ απαζρνινχλ απηφ ην πλέδξηφ 

καο. Δίλαη απαξαίηεην λα θηλεζνχκε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γελ 

ρξεηαδφκαζηε δνκηθή αιιαγή κε αιιαγέο ηνπ αξηζκνχ θαη ησ λ νξίσλ 

ησλ Γήκσλ, νχηε θαλ λα ζπδεηήζνπκε ην εθινγηθφ ζχζηεκα, αιιά 

δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ, 

απινπνίεζε θαη ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.  

 Να αλαθεξζνχκε πνιχ ζχληνκα ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

Καιιηθξάηε, ηνπ 3852. ηα έμη έηε ιεηηνπξγίαο δηαπηζηψζεθαλ 

πνιιέο ζεζκηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Πξνέθπςε μεθάζαξε αλάγθε 

βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

θαη ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Δίλαη 

αλαγθαίνο θαη απηνλφεηνο ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 3852 θαη βεβαίσο νη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη 

λα αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο, 
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ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ηνπο πφξνπο, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηηο ζρέζεηο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη η ελ Πεξηθέξεηα.  

 Άιισζηε ν πέξζη ςεθηζζείο λφκνο 4336, πξνβιέπεη κηα 

ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε 

ακθφηεξα ηα επίπεδα, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

απηνλνκίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηνπηθψλ αξρψλ.  

Πνχ πξέπεη λα ζηνρεχεη απηή εδψ ε αλαβάζκηζε; Πξνθαλψο 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ζέζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζεζπίδνληαο ηα 

φξηα θαη ηελ… ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο.  

ηελ ςήθηζε ζην ζχλνιφ ηνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο 

Απηνλνκίαο.  

ηελ επαλανξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ θεληξηθήο θαη 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, Πεξηθεξεηψλ, Γήκσλ, κε ηηο γλσζηέο 

αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη εγγχηεηαο.  

Δπαλαιακβάλνπκε, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ αξλείηαη λα 

αλαιάβεη λέεο αξκνδηφηεηεο,  αιιά αξκνδηφηεηεο ρσξίο πφξνπο θαη  

πξνζσπηθφ, φπσο επηηάζζεη ην χληαγκα, κφλν πξφβιεκα 

δεκηνπξγνχλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε πνιηηηθή  

ζπξξίθλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ, γηαηί δελ αληέρνπλ 

άιιεο κεηψζεηο.  

Σν θνκκάηη ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο αηξεηψλ, πνπ αξθεηνί 

ζπλάδειθνη έρνπλ ζίμεη θαη πξνθαλψο ν θχξηνο Επγνχξεο κε ηελ  

επηζηεκνληθφηεηά ηνπ ζα ην αλαιχζεη πνιχ πην εηδηθά, καο 

απαζρνιεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Έρνπλ έξζεη κηα ζεηξά απφ 

απαλσηέο αιιαγέο απφ ηνλ 3852 κέρξη ζήκεξα, φκσο πξέπεη λα 

αξρίζεη έλαο θάζεηνο δηάινγνο θαη λα γίλνπλ επηηέινπο απνδεθηέο 

απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ηε ζεκεξηλή θπζηθά, νη πξνηάζεηο 

ησλ πλεδξίσλ καο.  

Να ηνλίζνπκε ή κάιινλ λα ππελζπκίζνπκε φηη νη αηξεηνί ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλήθνπλ ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 
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Πνιηηείαο θαη πξνθαλψο δηθαηνχληαη λα απαηηνχλ ηελ πιήξε 

δηαζθάιηζε ησλ φξσλ άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο πνπ 

επηηεινχλ. Απηφ επηηάζζεη ην ηνπηθφ ζπκθέξνλ, ην επηηάζζεη φκσο 

θαη ην χληαγκα.  

Καη βεβαίσο αλαθεξφκελνη ζηηο  απνθάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

δχν εηψλ ηεο ΚΔΓΔ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε, ζπλάδειθνη, φηη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη πάξεη κηα ζεηξά απφ ξεαιηζηηθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ 

αηξεηψλ, πνπ πξέπεη ηψξα κε ηελ επεξρφκελε κε ηαξξχζκηζε λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε.  

Απαηηνχκε, δελ δεηνχκε, ην ζεσξνχκε απηνλφεην, ην 

ζεσξνχκε κηα απφ ηηο θχξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη 

κεηαξξχζκηζε, λα επαλεμεηαζηεί θάζεηα ην δήηεκα ηεο αξγίαο είηε 

σο πεηζαξρηθή πνηλή θαηά ην άξζξν 233 ηνπ 3852, είηε θαηά ην 

άξζξν 236. Θα αλαθεξζεί πηζηεχσ αλαιπηηθά ν θχξηνο Επγνχξεο 

ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη απηνλφεην, είλαη απφιπηα άδηθν, ην πεηχρακε 

ζην παξειζφλ γηα ηα πιεκκειήκαηα, ην ίδην πξέπεη λα γίλεη γηα ηα 

θαθνπξγήκαηα. Γελ ζα πσ θάηη πεξηζζφηεξν, πηζηεχσ ν θχξηνο 

Επγνχξεο ζα κε θαιχςεη ζηε ζπλέρεηα.  

Αλαθέξζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ζηε θεληξηθή ηνπ εηζήγεζε, ν 

λφκνο… ν θχξηνο Κπξίδνγινπ ην έρεη αλαθέξεη ζε πνιιέο 

ζπλεδξηάζεηο παιαηφηεξα, αιιά θαη ζε πλέδξηά καο. Ο άδηθνο, ν 

κε αλαινγηθφο, ν θάζεηνο  θαη απφιπηνο 1608/1950, πεξί απμήζεσλ 

ησλ πνηλψλ γηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Δίλαη απηφο ν λφκνο 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ θάζε αηξεηφ πνπ παξαπέκπεηαη γηα θάπνην 

θαθνχξγεκα, κε ην θνβεξφ ηίηιν πεξί θαηαρξαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Έλαο λφκνο ν νπνίνο δελ έρεη… δελ  ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθφηεξε 

αξρή, ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ πνηλψλ.  

Πηζηεχσ θαη ν θχξηνο Επγνχξεο απηφ λα ην αλαθέξεη. 

Πξνζπαζψ λα είκαη  ζχληνκνο γηα λα δψζσ ην ιφγν θαη ζε εζάο.  

ΤΝΔΓΡΟ:   (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Καη βεβαίσο πξνβιέπεη ηζφβηα.  
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 χζηεκα δηαθπβέξλεζεο. πσο φινη γλσξίδεηε, κε ηνλ 

Καιιηθξάηε δηεπξχλζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη 

επαλαζρεδηάζηεθε ην ζχζηεκα ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. Θέισ λα 

επαλαθέξσ ζηε κλήκε ζαο ή κάιινλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο, 

απηά πνπ αληηκεησπίδεηε, ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ Οξγάλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ απηφλ. Θέιεηε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο; Γηα ην ακθίβνιν, γηα ην αφξηζην λνκηθφ πιαίζην, 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη; Γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο - 

αλαθέξζεθε αλ ζπκάκαη θαιά,  ν ίδηνο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο - φπνπ 

δελ έρεη θαλφλεο ιεηηνπξγίεο ζηελ νπζία; Γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε; Γηα ην πκβνχιην Έληαμεο 

Μεηαλαζηψλ;  

 Πξέπεη λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί θαη λεθάιηνη. Πιένλ κε ηελ 

εκπεηξία ηελ νπνία έρνπκε, λα αμηνινγήζνπκε απηνχο ηνπο 

ζεζκνχο. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ην πκβνχιην 

Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ λνκνζέηε. Καη φρη κε επζχλε ησλ αηξεηψλ.  

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζεσξψ φηη δελ κπνξεί θαλ λα 

αμηνινγεζεί. Γηα πνιινχο απφ εκάο, πνπ είκαζηε αξθεηά έκπεηξνη 

θαη έρνπκε δεθαεηίεο ζηελ Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη γηα φινπο ζαο, 

ζεσξψ φηη είζηε φινη ζχκθσλνη φηη δελ έρεη θάπνην λφεκα ν 

δηαρσξηζκφο ησλ  δχν Δπηηξνπψλ ζηελ πξάμε.  

 Ο ζεζκφο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ  Γεκφηε. Πνιινί Γήκνη, ιφγσ 

ηεο εθινγηθήο ινγηθήο πνπ ππήξρε θαη ππάξρεη γηα ηελ εθινγή ηνπ, 

δελ έρνπλ ζπγθξνηήζεη απηφλ ηνλ ζεζκφ.  

 Καη βεβαίσο απηή ε επζχλε, φρη σο κπνχκεξαλγθ, αιιά 

αληαλαθιαζηηθά γχξηζε πίζσ καο. Γελ ηελ δερφκαζηε, δελ είλαη  

δηθηά καο επζχλε απηή εδψ πέξα.  

 Θεσξνχκε φηη απηφο ν ζεζκφο θαη φπνπ ιεηηνχξγεζε, δελ 

αληαπνθξίζεθε θαη  είκαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ζηελ αλαθνξά κνπ, 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ λνκνζέηε.  
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 Άξα ινηπφλ, απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή ηνπ αμηνιφγεζε, ε ξηδηθή 

ηνπ αλαζεψξεζε, λνκνζεηηθά, δεδνκέλνπ φηη έρνπκε ην παξάδεηγκα 

φηη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηερληθφ επίπεδν, 

έρεη ηελ πιήξε θνηλσληθή απνδνρή.  

 Να επαλαθέξσ ζηε κλήκε ζαο, πνπ ίζσο θαη θάπνηνη 

αλαγθαζηηθά ην ζπκεζήθαηε πξφζθαηα, ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ πνιχ 

επηθίλδπλν λφκν 3870 ηνπ 2010 γηα ηηο εθινγηθέο δαπάλεο. Ζ 

πξνζπάζεηα πνπ θάλακε γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ 

πξνεγνχκελε εθινγηθή δηαδηθαζία, ήηαλ άπαμ. Απηέο εδψ νη 

εθινγηθέο θπξψζεηο πνπ είλαη ζε θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία, είλαη 

πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο θαη ζα ηηο βξνχκε κπξνζηά καο, 

ζπλάδειθνη, αλ δελ ξπζκηζηνχλ θεληξηθά θαη δηαρξνληθά γηα φιεο ηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο.  

 Δίκαη ππνρξεσκέλνο, αλ θαη δελ ην ζεσξψ πξνηεξαηφηεηα, λα 

αλαθεξζψ, πξνθαλψο θαη κε βάζε απηά πνπ είπε ν Πξφεδξνο, αιιά 

θαη είλαη θαη ην  concept απηνχ ηνπ πλεδξίνπ, λα αλαθεξζψ ζε απηά 

πνπ φινη έρνπκε ζπδεηήζεη θαη έρνπκε ζθεθηεί ζρεηηθά κε ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα.  

 Μηιάκε αλνηρηά. Γλσξίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε επηζπκεί λα 

κεηαθέξεη ζηηο εθινγέο ηεο Απηνδηνίθεζεο ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο ή έζησ θάπσο έηζη. Πξνθαλψο γηα λα ηζρχζεη ζηηο 

κεζεπφκελεο… ζηηο επφκελεο εθινγέο. Πέξαλ φκσο απηήο ηεο 

γεληθήο πξφζεζεο, δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  κηιψληαο πξηλ απφ 

κεξηθέο ψξεο, αλαθέξζεθε θαη ην ζεκεηψλσ επί ιέμεη, ζηελ 

αλαινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. Απηφ θαη αλ 

είλαη αφξηζην, αγαπεηνί ζπλάδειθνη.  

Δίλαη  θαλεξφ ινηπφλ, ην δηαπηζηψζακε –  φπσο είπα –  θαη 

ζήκεξα, φηη ε θπβέξλεζε πξνηάζζεη ην εθινγηθφ ζχζηεκα σο ην 

βαζηθφ πξφβιεκα ησλ Γήκσλ, ζέηνληάο ην σο πξψην ζέκα 
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ζπδήηεζεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δκείο, εζείο, ην Γ.. ηεο ΚΔΓΔ, δηαθσλνχκε κε ηελ άπνςε 

απηή, γηα ηνπο αθφινπζνπο ζπλνπηηθά ιφγνπο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη εμαηξεηηθά, φπσο είπα, 

ειιηπήο. Γελ καο έρεη παξνπζηαζηεί ην ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα 

εθιέγνληαη νη  Γήκαξρνη. ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε, απφ φζα 

πξνζπαζήζακε λα ζπιιέμνπκε θαη λα θσδηθνπνηήζνπκε , 

πξνηείλεηαη αφξηζηα ν πεξηνξηζκφο ησλ δεκαξρνθεληξηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαξρνθεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο 

λα μεθαζαξίδνπλ πνηα είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο.  

 Γελ δηαζθαιίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν ζε απηή ηελ πξφηαζε ηεο 

θπβέξλεζεο, φηη νη Γήκαξρνη πνπ ζα εθιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο 

ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκά ηνπο θαη αλ 

αζθνχλ δηνίθεζε ζηελ πξάμε ή αλ αληίζεηα ζα γίλνπλ φκεξνη 

κηθξνθνκκαηηθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ.  

 Οη δηθεγφξνη ηδηαίηεξα, πνπ πξνεξρφκαζηε απφ ηνπο 

Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο θαη μέξνπκε πψο ιεηηνπξγνχλ εθεί, 

βιέπνληαο απηφ ην ζχζηεκα κφλν ηξφκν καο πξνθαιεί θαη νη 

ζπλάδειθνη δηθεγφξνη κέζα ζηελ αίζνπζα αληηιακβάλνληαη ηη  

ελλνψ.  

 Πξνζπαζψ λα ηξέμσ ηα ζέκαηα γηα λα δψζσ ρξφ λν ζε φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ αίζνπζα.  

 Απηφ πνπ πξνθχπηεη ηειηθά απφ ηελ πξφηαζε, είλαη φηη 

επηρεηξείηαη λα εθαξκνζηεί έλα εθινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ακθηζβεηεί ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ λα απνθαζίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο θαη λα εθρσξεί 

ζηαδηαθά απηφ εδψ ζηηο θνηλσληθέο κεηνςεθίεο.  

 Κιείλσ ζε απηφ ην θνκκάηη. ηη ζε θάζε πεξίπησζε, ζηελ 

νπζία επαλαιακβάλσ ηα ιφγηα ηνπ Πξνέδξνπ, ε ΚΔΓΔ έρεη  

μεθαζαξίζεη φηη δελ  ζπδεηά ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο  
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αλάδεημεο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, πξηλ νινθιεξσζεί θάζεηα θαη 

απφιπηα ν δηάινγνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο.  

 πσο ζαο είπα, ππνρξεσηηθά ζα αλαθεξζψ θαη ζηα θνκκάηηα 

ηεο επνπηείαο, αλ θαη δελ ήηαλ ζηελ αξρηθή κνπ εηζήγεζε.  

 Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Απηφ πνπ απφ ην 2010 πξνβιέπεηαη 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη κηα ζεηξά απφ άξζξα ην πεξηγξάθνπλ 

εηδηθά. Ση άιιαμε ζηνλ θαηλνχξγην λφκν; Θα ηα πεη θαη ν θχξηνο 

Επγνχξεο, ηα έρεηε εληνπίζεη θαη εζείο. Άιιαμε πξψηα απφ φια ην 

θαζεζηψο επηινγήο. Έθπγαλ θάπνηα ηδηαίηεξα  πξνζφληα, π.ρ. ν 

κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηνπο λνκηθνχο ή γηα ηνπο άιινπο 

επηζηήκνλεο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. Απηφ 

είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν θαη πξνβιεκαηηθφ.  

 Ση άιιν άιιαμε; ηη ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ λέν λφκν, εγψ ην 

ζεσξψ απηφ ζεηηθφ, παίξλεη πάιη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

απηνηεινχο ππεξεζίαο, θάηη πνπ είλαη αξθεηά θαιφ, αιιά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζα, ε επηινγή λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα 

γίλεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ (…)  ην πιαίζην ηνπ 2010.  

 Μέρξη ζήκεξα γηα πνιινχο ιφγνπο θαη αλ ζέιεηε ηελ 

πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε, νχηε θαη ηψξα, δελ ζα κπνξέζνπλ απηνί 

νη ζεζκνί λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε. Δίλαη πνιπδαίδαιε ε 

δηαδηθαζία πνπ ηνπο πξνβιέπεη θαη ζεσξψ αξθεηά πξνβιεκαηηθή.  

 Αλ φκσο ιεηηνπξγήζεη, ην ηνλίδσ, αλ θαη ππάξρεη  κηα 

δηαθνξεηηθή  άπνςε ζε απηφ ην ζέκα, γηα εκάο, ηνπιάρηζηνλ γηα 

εκέλα πξνζσπηθά, αιιά θαη γηα πνιινχο ζπλαδέιθνπο, είλαη 

αδηαλφεηε ε θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 152, σο 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα ζην ζχζηεκα. Αιιηψο αλ ν Διεγθηηθήο 

Ννκηκφηεηαο απνθαζίδεη κηα θνξά γηα θάζε καο απφθαζε, κεηά ε 

κνλαδηθή καο δηέμνδνο ζα είλαη ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, κε φ ,ηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη. Υάλεηαη κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ζπλάδειθνη .  

 Καη εδψ αθνχ κηιάκε γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, πέξα απφ 

ηε δηαδηθαζία, ηελ επηινγή ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ζα πξέπεη 

απηφ πνπ είλαη πξφδειν θαη απηνλφεην, φηη δελ πξέπεη ζε θακία 
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πεξίπησζε λα θαηαιήγεη ζε έιεγρν ζθνπηκφηεηαο, φπσο πνιιέο 

θνξέο ζήκεξα θαηαιήγεη κέζα ζε θάπνηα γξαθεία 

Απνθεληξσκέλσλ, κε φζα πνιινί ζπλάδειθνη πθίζηαληαη κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ πεγαίλνπλ θαη έξρνληαη πξνο ζπκπιήξσζε ζηηο 

Απνθεληξσκέλεο.  

 Θέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ. Μηα ζεηξά απφ 

θσδηθνπνηεκέλεο πξνηάζεηο.  

 Πξψηα απφ φια, θσδηθνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, 

ησλ πνιιψλ ρανηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ. 

Τπάξρνπλ πνιιά λνκνζεηήκαηα, πνιιέο θνξέο αληηθαηηθά κεηαμχ 

ηνπο. Γελ ζα ηα αλαθέξσ, ηα γλσξίδεηε νη πεξηζζφηεξνη 

ζπλάδειθνη. Πξέπεη επηηέινπο λα κπνχκε ζε κηα εληαία 

θσδηθνπνίεζή ηνπο.  

 Ηδηαίηεξα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4093/2012 γηα ηελ 

αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ, ε θαηάζηαζε ζε πνιινχο ΟΣΑ, είλαη 

πξνβιεκαηηθή.  

 Ζ Πνιηηεία πξέπεη λα δερηεί επηηέινπο ηηο πξνηάζεηο καο, γηα 

ηελ αχμεζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο εληνπηφηεηαο, γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηεο ΠΤ ζηηο θάζε είδνπο πξνζιήςεηο ζηνπο ΟΣΑ, θαη φρη κφλν ζηηο 

αληαπνδνηηθνχ  ραξαθηήξα, αιιά θαη ζε άιιεο λεπξαιγηθνχ 

ραξαθηήξα ππεξεζίεο, π.ρ. Σερληθέο Τπεξεζίεο, πνπ ζην ζχλνιν 

ησλ Γήκσλ ππνιεηηνπξγνχλ. Δλλνψ ησλ Γήκσλ ηεο δεχηεξεο θαη 

ηεο ηξίηεο ηαρχηεηαο θαη δελ ην ιέσ ππνηηκεηηθά. Καη εκείο σο 

Γήκνο Λαγθαδά ζηε δεχηεξε ηαρχηεηα αλήθνπκε.  

 ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε λνκνζεηηθά δηαηάμεσλ γηα ηελ 

θηλεηηθφηεηα ππαιιήισλ, ψζηε λα πξνβιέπεηαη απφιπηα θαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκάξρνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ ππαιιήινπ θαη λα κελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, έρνπλ 

αλαθεξζεί ζπλάδειθνη, ηεο απνδπλάκσζεο ησλ ΟΣΑ απφ 

πξνζσπηθφ, φπσο ζπκβαίλεη  κέρξη ζήκεξα .  

 ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απνζπάζεσλ θαη κεηαηάμεσλ.  
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 Βεβαίσο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία είλαη ππνρξεσηηθφ, είλαη 

αλαγθαίν λα επαλέιζνπλ δηαηάμεηο πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ 4093 

ηνπ ’12, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ Δηδηθψλ πκβνχισλ, 

πνπ θαη γηα απηφ γηα εκάο ήηαλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν.  

 Κνηλφηππε, αιιά θφθθηλε γξακκή απνηειεί ε αληηθαηάζηαζε 

ησλ αηξεηψλ, είηε Γεκάξρσλ, είηε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, θαη ην 

θαηαθέξακε απηφ λα αιιάμεη, απφ ππαιιήινπο ηεο θξαηηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ ζα απέδηδε ν λνκνζέηεο  αξκνδηφηεηεο ζε 

απηνχο.  

 Θέισ θιείλνληαο λα αλαθεξζψ ζην θνκκάηη, θεχγνληαο απφ 

ηελ επνπηεία θαη ην ππαιιειηθφ, ην πξνζσπηθφ ην νπν ίν ππεξεηεί 

ζηνπο Γήκνπο θαη ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ ζε 

ζρέζε κε απηά, ζην θνκκάηη ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο Γήκνπο καο.  

 Γπζηπρψο, θαη ην γλσξίδεηε απηφ, νη  θπβεξλήζεηο, αιιά θαη νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί, ζπρλά ζηελ πξάμε απαμηψλνπλ ηνπο ΟΣΑ, 

ζεσξψληαο, ιαλζαζκέλα πξνθαλψο, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζιεηηνπξγίεο, δηαθζνξά θαη κηα 

λννηξνπία δηνίθεζεο πξνζεισκέλε ζηα πξνζσπηθά ζπκθέ ξνληα 

ησλ αηξεηψλ θαη φρη ζηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη απφ 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ησλ αηξεηψλ.  

 Ζ εκπεηξία πνπ απνθηήζακε κέζα απφ ηελ ηξηβή, απφ ηε 

ζπδήηεζε, κε ην δηάινγν, απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απνδεηθλχεη θάπνηα άιια 

πξάγκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κε ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ βνήζεζε ζην ζπληνληζκφ ηεο ειεγθηηθήο 

ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ Οξγάλσλ. Κάηη πνπ ην έρεη πάξα πνιχ κεγάιε αλάγθε ε 

Απηνδηνίθεζε.  

 Γηαπηζηψζακε φηη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο Γήκνπο δελ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ζπλεηδεηή παξάθακςε λνκνζεζίαο, αιιά απφ 
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πξνβιήκαηα ηεο ίδηαο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνινγίαο. 

Πνιππινθφηεηα θαη έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο. Καη απφ  νξγαλσηηθά 

πξνβιήκαηα, έιιεηςε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο.  

 Πέξαλ ησλ άιισλ, πξνσζήζακε ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηξνπνπνηψληαο θαη βειηηψλνληαο ηε λνκνζεζία θαη 

αλαιακβάλνληαο κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο, ζε  ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηνπο Γήκνπο πνπ είραλ απηή ηελ αλάγθε.  

 Εεηάκε ζήκεξα ε εκπεηξία καο απηή κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

πνπ πξναλέθεξα, λα γίλεη αθνξκή γηα λα ζεζκνζεηεζεί ε 

ζπλεξγαζία ηεο Πνιηηείαο, ησλ ειεγθηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ 

ζπιινγηθνχ Οξγάλνπ ησλ Γήκσλ, ηεο ΚΔΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν 

θαηαιχηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε γλψκε καο είλαη φηη ζα πξέπεη γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί. Σν έρνπκε δεηήζεη ζηα πλέδξηά καο, λα πεξηνξηζηνχλ 

θαη λα ελνπνηεζνχλ ζε έλα θνξέα, ζε κηα αλεμάξηεηε Αξρή, 

απαιιαγκέλε απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα έρεη επαξθή 

επηζηεκνληθή ζηειέρσζε θαη εκπεηξία θαη ε νπνία ζα δηεμάγεη 

αμηφπηζηνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πεξαηψλνληαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,  κε πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζέζεη ν 

λνκνζέηεο, πάληα ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ ΚΔΓΔ.  

 Να ζεκεηψζνπκε φηη απηφ πνπ είλαη θνηλφηππν, αιιά είλαη ε 

αιήζεηα, φηη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ έληεθα ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί, πνιιέο θνξέο κε αιιεινεπηθαιππηφκελεο αξκνδηφηεη εο 

θαη απίζηεπηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Σν απνηέιεζκα φισλ 

απηψλ είλαη φηη αληί λα εηζθέξνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ πξάμε, 

απνηεινχλ εκπφδην ζηε δηαρείξηζε ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

 Ζ ΚΔΓΔ, γηα λα ην  μεθαζαξίζνπκε θαη λα κελ έρνπκε 

παξεμεγήζεηο, δειψλεη φηη ζέιεη ηνπο ειέγρνπο, αιιά φρη κε εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαρππνςία ζε βάξνο ησλ αηξεηψλ.  
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 Δπίζεο, θεχγνληαο απφ ην θνκκάηη ησλ ειέγρσλ θαη 

αθνξψληαο ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε, ε ΚΔΓΔ ηνλίδεη θαη 

ππνγξακκίδεη φηη νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ αηξεηνχο πξέπεη λα 

εθδηθάδνληαη ηάρηζηα δηφηη απηνί νδεγνχληαη κε παξαπνκπή ζε 

ππνδηθία πνπ δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηίζεληαη ζε αξγία, πεξλνχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεηείαο ηνπο ζηελ αξγία θαη φηαλ πιένλ 

έρνπλ αζσσζεί θαη δηθαησζεί, έρεη παξέιζεη θαη ε δεκνηηθή 

πεξίνδνο.  

 Απηά εδψ είλαη νη ζθέςεηο, ζπλάδειθνη, θαη αλ ζέιεηε έλα 

πεδίν πάλσ ζην νπνίν ζα ζέιακε θαη ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο θαη 

ζθέςεηο. Θεσξψ φηη ζην πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο απηά εδψ ζα 

έρνπλ θσδηθνπνηεζεί θαη ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Πηζηεχσ ν θχξηνο 

Επγνχξεο ζα είλαη πνιχ πην εμεηδηθεπκέλνο ζηα ζέκαηα πνπ 

αλέθεξα.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Να είζηε 

θαιά.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Καξαγηάλλε γηαηί 

πξαγκαηηθά δηαρξνληθά ζην θνκκάηη ησλ ζεζκηθψλ θαη ην εθινγηθφ 

έρεη κηα κεγάιε εκπεηξία θαη ην έρεη απνδείμεη ζε πνιιέο ζηηγκέο.  

 Αθνινπζεί ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΔΓΔ, ν θχξηνο 

Επγνχξεο θαη κεηά ν  θχξηνο Πάλνπ.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Κπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί Γήκαξρνη, κεηέρσ ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο ζηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα, πνπ αληηθείκελφ ηεο 

είλαη ε επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  ηελ πξψηε ινηπφλ νκάδα εξγαζίαο, ζηελ νπνία ην 

αληηθείκελν ην νπνίν ζα επεμεξγαδφκαζηε, ήδε έρνπκε θάλεη ηξεηο 

ζπλεδξηάζεηο, αθνξνχλ ην πιαίζην θαηαξρήλ ησλ αξκνδηνηήησλ. 

Έλα δεχηεξν δήηεκα είλαη ε θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ. Έλα 

ηξίην δήηεκα είλαη νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο. 
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Σα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επνπηεία, ηνλ πεηζαξρηθφ 

έιεγρν θαη ινηπά. Οξηζκέλα δεηήκαηα, φπσο ηίζεληαη, δεκνθξαηηθνχ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Καη γεληθψο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ απινπνίεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αζρνιεί ηαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

 Θεσξψ φηη ην πξψην θνκκάηη ησλ αξκνδηνηήησλ, είλαη έλα 

απφ ηα βαζηθά θνκκάηηα ηεο Δπηηξνπήο θαη εδψ έρσ λα θάλσ κέρξη 

ζηηγκήο ηηο εμήο παξαηεξήζεηο.  

 Σν πξψην είλαη φηη φηαλ πήγακε ζηελ Δπηηξνπή, ε άπνςε ηνπ 

ππεπζχλνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ Δπηηξνπή εηξήζζσ ελ παξφδσ 

ζπκκεηέρνπλ πεξί ηα δεθαπέληε άηνκα, νη νπνίνη θπξίσο είλαη 

ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δηάθνξνη εκπεηξνγλψκνλεο. Απφ 

πιεπξάο αηξεηψλ δελ ππάξρεη εθπξφζσπνο, ππάξρνπλ κφλν εγψ 

σο εθπξφζσπνο ηεο ΚΔΓΔ θαη λνκίδσ έλαο εθπξφζσπνο ηεο 

ΔΔΣΑΑ. Γειαδή ζε ζρέζε κε άιιεο Δπηηξνπέο έρνπκε κηθξφ αξηζκφ 

εθπξνζψπσλ.  

Μεηείρα θαη ζηελ Δπηηξνπή ζπληάμεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα, 

ηνπ 3463/2006, σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθεί κε είρε ν θχξηνο 

Τπνπξγφο ηφηε, ν θχξηνο Παπιφπνπινο, νξίζεη κε απφθαζή ηνπ. 

Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζε εθείλε ηελ Δπηηξνπή κεηείραλ πνιχ 

πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ιηγφηεξνη 

εθπξφζσπνη ππάιιεινη θαη δηάθνξνη θαη εκπεηξνγλψκνλεο.  

 Μηα άιιε παξαηήξεζε εδψ είλαη φηη φηαλ ζπληάζζακε ηνλ 

3463, πάληνηε είρακε ππφςε καο ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, 

δειαδή ην Π.Γ. 410/95, πνπ ίζρπε απφ ην ’95 σο Κψδηθαο κέρξη 

ηφηε.  

 Δδψ ε Δπηηξνπή μεθηλά ην έξγν ηεο ρσξίο λα έρνπκε κπξνζηά 

καο θακία ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. Καη μεθηλάκε κε ηνπνζέηεζή καο, 

πξψηα ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη γεληθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη  

αθνχ θαηαιήμνπκε ζην ηη αθξηβψο επηδηψθνπκε πνιηηηθά, φπσο καο 

ειέρζε, ην θείκελν είλαη ζέκα γξαθήο λνκηθψλ. Πάκε δειαδή, 

πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ γηα απηφ, απφ ηελ αλάπνδε. Δλψ ηφηε 
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μεθηλήζακε κε θείκελν θαη πξνζζέηακε θαη ππνβάιιακε πξνηάζεηο 

θαη ηα ινηπά, ηψξα δελ ππάξρεη θείκελν. Τπάξρνπλ ζεσξεηηθά 

θείκελα, ηξία κέρξη ζηηγκήο  ζηε δηθή καο νκάδα εξγαζίαο, ηα νπνία 

ζεσξεηηθά είλαη ζσζηά θείκελα, αιιά πάλσ ζε απηά ηα θείκελα ηα 

ζεσξεηηθά γηα θάπνηνλ ν νπνίνο έρε η εκπεηξία θαη φρη κφλν λνκηθή 

φπσο εγψ, αιιά θαη απηνδηνηθεηηθή, γηα πνιιά ρξφληα, βιέπεη φηη 

ζηελ πξάμε φηαλ ζα έξζνπκε λα κεηνπζηψζνπκε απηά ηα ζεσξεηηθά, 

ζα έρνπκε δπζθνιίεο.  

 Καη έξρνκαη ηψξα θαηεπζείαλ ζην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ. Ζ 

πξφηαζή κνπ πξνο εζάο, είλαη θαη πξφηαζε ζηελ Δπηηξνπή. Με ηε 

δηαθνξά, ηνπο είπα φηη εγψ δελ κπνξψ λα δεζκεχζσ, εγψ ζαο ιέσ 

θάπνηεο πξνηάζεηο, αιιά ζα έξζσ κεηά ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ θαη 

απηά ηα νπνία, ηα πνξίζκαηα, κπνξεί  λα αιιάμσ ηελ πξφηαζή κνπ. 

Γελ ζεκαίλεη φηη απηά ηα νπνία πξνηείλσ ζα γίλνπλ θαη απνδεθηά, 

δηφηη ελ ηέιεη εζείο ζα ζαο ηα ζπδεηήζεηε εδψ ζήκεξα, πνπ απφ φηη 

βιέπσ είκαζηε κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε, θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ 

απηέο νη πξνηάζεηο ζην ηαθηηθφ καο πλέδξην ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ.  

 Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ 

ησλ  Δπηηξνπψλ, ππάξρεη… ζέινπλ ηαρεία νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 

ην νπνίν είλαη δχζθνιν γηαηί δελ κπνξείο λα παο απφ ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, θαη πφηε ζα θάλεηο έλα λνκνζρέδην ην νπνίν ζα έρεη 

ελδερνκέλσο ηξηαθφζηα - ηξηαθφζηα πελήληα άξζξα; Δίλαη δχζθνιν 

ζέκα.  

 Δγψ ινηπφλ ηνπο είπα ζηελ αξρή φηη,  θχξηνη, ν Καιιηθξάηεο 

έθαλε έλα κεγάιν ιάζνο. Θέινληαο ν Ραγθνχζεο λα επηβάιιεη ηε 

δηθή ηνπ ζεζκηθή αλαδηάξζξσζε, ιέεη θάλσ ηνλ Καιιηθξάηε. Δλψ ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη έλαλ εληαίν Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

παίξλνληαο ηνλ λφκν, ηνλ Γεκνηηθφ Κψδηθα, θαη ελζσκαηψλνληαο 

ζην Γεκνηηθφ Κψδηθα φηη ήζειε λα πξνζζέζεη κε ην λέν ζρέδηφ ηνπ. 

Καη έηζη ζα είρακε, πνπ δελ ην έρνπκε, έλαλ εληαίν Κψδηθα, ηψξα ζα 

είρακε έλαλ εληαίν Κψδηθα, δηφηη ηψξα ηη  έρνπκε; Δπεηδή έρσ 

αζρνιεζεί κε ηελ εξκελεία θαη ηνπ ελφο λφκνπ θαη ηνπ Καιιηθξάηε. 
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Έρνπκε ην Γεκνηηθφ Κψδηθα πνπ έρεη δηαηάμεηο, θαη έρνπκε θαη ηνλ 

Καιιηθξάηε. Καλέλαο, ζαο ιέσ κε πνιιή δπζθνιία πνιιέο θνξέο 

παζρίδνπκε λα δνχκε ηη ηζρχεη. Ηζρχεη ε δηάηαμε ηνπ Καιιηθξάηε ή 

ηζρχεη ε δηάηαμε ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα; Γηφηη δελ ιέεη ν 

Καιιηθξάηεο θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηάδε.  

 Δθεί ινηπφλ ήηαλ έλα ζεζκηθφ ιάζνο, αηφπεκα, πνπ δελ 

πξνρσξήζακε απφ ηφηε ζε εληαίν Κψδηθα.  

 Δξρφκαζηε ηψξα θαη ιέκε, θαηαξρήλ πξέπεη λα ππάξμεη  έλαο 

εληαίνο Κψδηθαο, ην ιέσ θαη ηψξα, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. πσο 

θαη λα νλνκάζνπκε ηε κεηαξξχζκηζε, αλ δελ θάλνπκε έλαλ εληαίν 

Κψδηθα, δελ ζα κπνξέζεη ν  Γήκαξρνο, ν αηξεηφο, ν ππάιιεινο, 

πνηέ λα εθαξκφζεη απηά ηα νπνία ςεθίδνπκε. Καη αθνχ ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαη απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ, θαληαζηείηε πφζν δχζθνιν 

είλαη λα πάκε ζε έλα εγρείξεκα ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί πνιιέο 

λνκηθέο ακθηζβεηήζεηο.   

 ην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ ινηπφλ, ν Καιιηθξάηεο ζχκθσλα 

κε ηηο εμαγγειίεο ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ, πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη 

ήηαλ έλα λνκνζέηεκα πνπ ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία δελ κεηείρε ε 

ΚΔΓΔ. Δγψ σο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΔΓΔ κεηείρα κφλν ζε κηα 

ππνεπηηξνπή πνπ είρε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα ηεο θαηαζηαηηθήο 

ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ηεο επνπηείαο θαη ηνπ θαηαινγηζκνχ. Καη ζε  

απηφ ην θνκκάηη λνκίδσ φηη εηζέθεξα πάξα πνιχ, ζα ζαο πσ γηα ηη 

πξάγκαηα, ηα νπνία ηψξα έρνπλ θαηαξγεζεί. ηα άιια θνκκάηηα 

ησλ αξκνδηνηήησλ, ιεηηνχξγεζαλ θάπνηεο Δπηηξνπέο κέζσ ηνπ ΗΣΑ 

θαη ινηπά, νη νπνίεο δελ είραλ θέξεη ην έξγν, φπσο θάλνπκε ηψξα 

εδψ, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα εηζθέξνπκε πξνηάζεηο. Πέξαζαλ πνιχ, 

πνιχ γξήγνξα ηα δεηήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε. Ήηαλ πνιχ βεβηαζκέλν 

ην λνκνζέηεκα απηφ.  

 Δπνκέλσο εδψ, ζε απηή ηελ εμαγγειία πνπ πξνζπάζεζε λα 

εμεηδηθεχζεη θαη πινπνηήζεη ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ Βαζκνχ, πξάγκαηη 

απηφ ην εγρείξεκα ην πέηπρε. κσο απηφ πνπ δελ πινπνηήζεθε 
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ζσζηά ήηαλ, ελψ επεδίσμε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, πνηεο 

αξκνδηφηεηεο ζα πάλε ζηελ Πεξηθέξεηα, ζην Β ‘ Βαζκφ θαη πνηεο 

ζηνλ Α’ Βαζκφ, θαη ζεζκνζέηεζε ηα άξζξα 94 θαη 95 γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ σο πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο πνπ καο 

έδσζε ζηνπο  Γήκνπο, εθηφο απηψλ πνπ είρακε κε ην άξζξν 75 ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κψδηθα, ζε απηφ ηνλ ηνκέα ν Καιιηθξάηεο απέηπρε 

παηαγσδψο δηφηη πξψηνλ, νη αξκνδηφηεηεο πνπ δφζεθαλ, δφζεθαλ 

δηαθεξπθηηθά, δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, δελ 

πινπνηήζεθε έλα ηζρπξφ ζχζηεκα δεκνηηθήο απνθέληξσζεο κε 

κεηαθνξά ηθαλνχ πξνζσπηθνχ γηα λα πινπνηήζεη απηέο ηηο 

αξκνδηφηεηεο, θαη νη δηαηάμεηο εθεί ηνπ άξζξνπ 95, πνπ νξ ηζκέλεο 

πνιενδνκηθέο αξκνδηφηεηεο αλαηίζεληαη ζε κεραληθνχο ηεο έδξαο 

ηνπ Ννκνχ πνπ έθπγαλ απφ ηηο ΣΤΓΚ θαη ηα ινηπά, θαη θάπνηεο 

άιιεο γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο, απηέο νη δηαηάμεηο δελ 

ιεηηνχξγεζαλ. Να εδψ είλαη ν Γήκαξρνο Πχινπ, ν νπνίνο έρεη  

πξφβιεκα κε ηε βνήζεηα απηή ησλ κεραληθψλ ζην Γήκν ηνπ.  

 Γειαδή φιν ην πιέγκα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

Γήκσλ πνπ είρε ζρέζε θαη κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κε 

νηθνλνκηθνχ πφξνπο, δελ εθαξκφζηεθε θαη ζε απηφ ην ζεκείν ν 

Καιιηθξάηεο απέηπρε παηαγσδψο.  

 Καη ζαο ην  ιέσ φρη γηα λα θάλσ θξηηηθή ζηνλ Καιιηθξάηε. 

Γηφηη γξάθνληαο ηελ εξκελεία ηνπ Καιιηθξάηε, είδα φηη δελ 

κπνξνχλ νη αξκνδηφηεηεο απηέο ζηελ πξάμε λα εθαξκνζηνχλ θαη 

γηα απηφ ζα δείηε, θαη λνκίδσ φηη ην μέξεηε, φηη νη πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο έρνπλ αλαζηαιε ί κε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

απηέο πνπ ήηαλ λα εθρσξεζνχλ απφ 1/1/13, ηνπ άξζξνπ 95 

αξκνδηφηεηεο, κε ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

31/12/12, πνπ θπξψζεθε κε λφκν, έρνπλ αλαζηαιεί θαη 

κεηαθέξζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην 2016.  

 Άξα ηη θάλαλε; Μηα ηξχπα ζην λεξφ. Καη απηφ πνπ κε 

αλεζπρεί πξαγκαηηθά θαη πνπ έρεη αληίθηππν ζνβαξφ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, είλαη φηαλ ζνπ εθρσξνχλ κηα αξκνδηφηεηα 
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ζεσξεηηθά, ν θφζκνο ηη λνκίδεη; Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη 

απηή ηελ αξκνδηφηεηα, άξα ν Γήκνο είλαη αλίθαλνο. Καη 

δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε 

Πξσηνβάζκηα είλαη  αλίθαλε λα δηαρεηξηζηεί ηηο αξκνδηφηεηεο, ελψ 

ηελ επζχλε δελ ηελ έρνπκε εκείο, ηελ έρνπλ εθείλνη νη νπνίνη δελ 

νξγάλσζαλ ζσζηά ην ζχζηεκα ηεο απνλνκήο απηψλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ.  

 Δπίζεο, κηα άιιε δπζιεηηνπξγία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε θαη 

ηε βιέπνπκε ζηελ πξάμε, είλαη φηη ελψ ιέκε νη δχν Βαζκνί 

ιεηηνπξγνχλ παξαιιήισο θαη ελψ φπσο πνιχ ζσζηά εηπψζεθε ην 

πξσί, εκείο είκαζηε εθείλνη νη νπνίνη δηαρξνληθά ππνζηεξίδακε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Β’ Βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, έρεη αλαπηπρζεί 

ζπλεπεία ηεο αβειηεξίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αδπλακίαο 

ηνπ λα απνλείκεη ζσζηά ηηο αξκνδηφηεηεο, αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ δχν Βαζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ είλαη θαη αλ δελ 

είλαη πνπ είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα. Καη απηφ πξέπεη επίζεο λα ιπζεί  

κε ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα.  

 Σψξα…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Κχξηε Επγνχξε, άκα ζέιεηε νινθιεξψζηε.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Πξνρσξψ κε ηηο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο, δηφηη πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο δελ έρνπκε , δηφηη απηφ 

πνπ καο δεηείηαη είλαη λα θάλνπκε πξνηάζεηο… αθνχ δελ έρνπκε 

θείκελν, θάλνπκε πξνηάζεηο ζεζκηθέο θαη γεληθέο.  

 Πξψηνλ, ε πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ζην λέν λφκν πξέπεη 

λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα θαη λα είλαη ζαθεί ο. Αζθαιψο 

δελ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθή ε πεξηγξαθή, δηφηη ππάξρνπλ 

ρηιηάδεο αξκνδηφηεηεο θαη ν λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα ηηο βξεη φιεο 

θαη λα ηηο γξάςεη. κσο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ, πξέπεη  

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ… ελδεηθηηθή κελ ε απαξίζκεζε, αιιά φζν 

ην δπλαηφλ επξχηεξε.  

 Γηαηί ην ιέσ απηφ. Γηφηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνπο 

Δπηηξφπνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο 
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δαπάλεο καο. Έλαο Δπίηξνπνο ν νπνίνο πάηε ην έληαικα, ιέεη φηη 

δελ ζεσξψ ην έληαικα δηφηη δελ πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο έρεη απφ 

θάπνηα  δηάηαμε λφκνπ απηή ηελ αξκνδηφηεηα, άξα θάλεηε κηα 

δαπάλε ε νπνία είλαη εθηφο ηεο αξκνδηφηεηνο.  

Δπνκέλσο εδψ έρεη έξζεη ην ίδην ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη 

ιέεη φηη ζεξαπεχεηαη απηφ αλ ν Δπίηξνπνο θξίλεη φηη ε δαπάλε 

ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή, έζησ θαη αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ζην 

λφκν.  

Σν ζέκα φκσο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δαπάλεο, αλ ε 

δαπάλε είλαη ιεηηνπξγηθή ή φρη, δίλνπκε ηελ επρέξεηα ζηνλ 

Δπίηξνπν λα θάλεη  θαη ππνθεηκεληθέο θξίζεηο. Να κελ θάλεη έιεγρν  

απζηεξφ, ηππηθφ, λνκηκφηεηαο, αιιά λα ππεηζέιζεη  θαη ζε 

νπζηαζηηθή θξίζε.  

Γηα απηφ ιέσ εδψ ζηε πξφηαζή κνπ φηη νη αξκνδηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη λα πεξηγξάθνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηγξαθηθφηεξα ζην λφκν.  

Δπίζεο έλα άιιν ζέκα πνιχ ζνβαξφ… Κχξηε Πξφεδξε, κε 

ζπγρσξείηε, ζα πάξσ ιίγν ρξφλν, αιιά  απηέο νη πξνηάζεηο πνπ 

θάλσ, λνκίδσ φηη απηέο πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ ζα καο 

πξνβιεκαηίζνπλ.  

Έλα ινηπφλ άιιν ζεκείν πνπ…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Μηζφ ιεπηφ. Να μέξεηε φκσο φηη είκαζηε απφ ην 

πξσί εδψ, απφ ηηο δέθα ε ψξα, έρνπκε…  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Σφηε αλ ζέιεηε…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπηηξέςηε κνπ ιίγν.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Να νινθιεξψζεη, λαη…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Ναη, κηζφ ιεπηφ. Γελ ζα ιχζνπκε ηψξα φιε ηε 

λνκνινγία ηεο ΚΔΓΔ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γηαηί , άκα θάλεηε εξψηεκα δελ απαληάκε; ηελ 

ΚΔΓΔ; Δίλαη δπλαηφλ;  

Κχξηε Επγνχξε, επί ηνπ ζεζκηθνχ ζέκαηνο θαη ησλ εθινγψλ, 

γηαηί αθνινπζεί θαη άιιε εηζήγεζε θαη κεηά είλαη θαη δεθαπέληε 

νκηιεηέο απφ θάησ.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζέιεηε λα ζηακαηήζσ;  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  ρη, ζπλερίζηε, αιιά ζπληνκεχεηε φκσο. Μηα 

ψξα εηζήγεζε, δελ γίλεηαη.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Έλα άιιν ζέκα, θχξηνη Γήκαξρνη, πνπ είλαη πάξα 

πνιχ ζνβαξφ, ην έζεζα απφ ηελ πξψηε κέξα ζηελ Δπηηξνπή, είλαη 

φηη ζηα πιαίζηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ καο δφζεθε ηνπ ζεσξεη ηθνχ, 

δηαπίζησζα φηη κηινχζε πάληα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Καη ιέσ, θχξηε 

Πξφεδξε, ε βαζηθή καο αξρή, πνπ είλαη θαη ζηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο, είλαη ε 

αξρή ηεο εγγχηεηαο. Απηήλ ηελ αξρή κπνξείηε λα ηε παξαβιέςεηε; 

Ναη, μέξεηε, θαη ηα ινηπά. Σειηθψο, ε πξφηαζή κνπ είλαη σο βάζε, 

σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ, λα ππάξρεη 

ε αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο ε αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο.  

 Οη αξκνδηφηεηεο πνπ ζα απνλεκεζνχλ, άιιε κηα ζνβαξή 

πξφηαζε, απφ ην θξάηνο πιένλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηαηί 

πξφθεηηαη λα καο απνδψζνπλ πνιιέο αξκνδηφηεηεο, πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, θαη φρη λα 

ζπλνδεχνληαη γηα έλα ή δχν ρξφληα, λα καο εγγξάθνπλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνλ πξψην ρξφλν θαη ην δεχηεξν θαη κεηά 

ηειεηψλνπκε, αιιά φπσο ιέεη ην χληαγκα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

δηαρξνληθά, λα θαιχπηνπλ δηαρξνληθά απηή ηε ζπγθεθξηκέλε 

θνζηνιφγεζε ηεο αξκνδηφηεηαο. Δίλαη  επηηαγή ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

πληάγκαηνο.  

 Δπίζεο, φιεο απηέο νη αξκνδηφηεηεο, γηαηί άιινη κηιάλε γηα 

750, άιινη κηιάλε γηα 1.000, πνπ ζα απνδνζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη  
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ζπλάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γειαδή αλ 

δελ ππάξμεη ηαπηφρξνλα θαη αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, εθ ησλ πξαγκάησλ απηέο νη αξκνδηφηεηεο δελ ζα κπνξνχλ 

λα αζθεζνχλ. Απιψο ζα καο ηηο απνδψζνπλ θαη ζα ππάξρεη 

αλαζηνιή εθρψξεζεο κέρξη λα ξπζκηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά.  

 Έξρνκαη πνιχ γξήγνξα ζην δεχηεξν ζέκα, ηεο επνπηείαο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Σηο έρεηε γξαπηψο ηηο εηζεγήζεηο. Θα πάσ κφλν  

ζηηο πξνηάζεηο. αο αλαθέξσ κέζα ζηελ εηζήγεζή κνπ, ηελ έρεηε 

πάξεη, δεθαηξείο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Μέζα ζην θάθειν, είλαη κέζα ε εηζήγεζε. Δίλαη 

κέζα ε εηζήγεζε, δελ ζα ζαο θνπξάζσ.  

 Αλαθέξσ θαη ην αλαθέξσ απφ πνιχ παιηά, δεθαηξείο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Γελ ζα ζαο ηνπο νλνκάζσ, ηνπο μέξεηε. 

Γελ κηιάσ γηα ηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία είλαη αξκφδηα αλ 

επηιακβάλνληαη ησλ ππνζέζεσλ.  

 Δδψ ινηπφλ ε πξφηαζή κνπ είλαη, αλ ζέινπκε ε Σνπ ηθή 

Απηνδηνίθεζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ 

φινη απηνί νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη λα κείλνπλ, πξψηνλ, ν 

έιεγρνο επνπηείαο, πνπ εθ ηνπ πληάγκαηνο ππάξρεη ηππηθφο 

έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεψλ καο, ν νπνίνο φκσο πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ζε πνιχ βαζηθά δεηήκαηα θαη λα είλαη απηεπάγγειηνο 

κελ γηα πνιχ ιίγα ζνβαξά, ηδίσο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη 

θαηφπηλ πξνζθπγήο γηα νξηζκέλα άιια δεηήκαηα. Αιιά ζα πσ ηψξα 

ζε ηη πξέπεη λα ζπλίζηαηαη απηφο ν έιεγρνο.  

Απφ εθεί θαη πέξα, απφ ηελ ψξα πνπ ν  έιεγρνο απηφο ζα 

παξέρεη ερέγγπα λνκηκφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ηη  ρξείαλ έρνπκε ησλ άιισλ ειέγρσλ; Πείηε κνπ. Έρνπκε ειέγρνπο 

πνπ εκπιέθνληαη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  

ψκα  Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. πλή γνξνο ηνπ 

Πνιίηε, Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην, επηηφπηνη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί 
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ε απηνηειήο Τπεξεζία, έρνπκε θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο. Απηά ηα 

πξάγκαηα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ κφλν ζε έλαλ έιεγρν. Γηαηί ηη 

έρεη απνδεηρηεί, θχξηνη Γήκαξρνη; ηη νη πνιιαπινί έιεγ ρνη νδεγνχλ 

ζε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο ζαο φηη 

δελ κπνξείηε λα αζθήζεηε ηα θαζήθνληά ζαο, φπσο επηβάιινληαη 

απφ ην χληαγκα, δειαδή ε αξρή ηεο ειεχζεξεο δξάζεο θαη ηεο 

πξσηνβνπιίαο, κε βάζε απηνχο ηνπο θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Αθξηβψο.  

Δθείλν ην νπνίν ιέσ εδψ, είλαη ην εμήο. Πξνζέμηε. Πάκε ηψξα 

ζην ζέκα ηνπ αζθνχληνο ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο. Φεχγεη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, ην ιέλε θαη νη εηζεγεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ, δελ ζέινπκε 

Απνθεληξσκέλν πιένλ, απεκπιέθεηαη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

απφ ηνλ έιεγρν. Πνιχ σξαία. Καη έξρεηαη ε απηνηειήο Τπεξεζία, 

πνπ είρε πξνβιεθζεί κε ηνλ Καπνδίζηξηα. Καη κάιηζηα ηψξα 

ηειεπηαία, ην είπε ν θχξηνο Καξαγηάλλεο, έγηλε κηα ηξνπνπνίεζε 

ησλ δηαηάμεσλ, πνπ λνκίδσ φηη ε ίλαη δπζρεξέζηεξε ηεο πξψηεο 

φζνλ αθνξά ηα ερέγγπα ηα νπνία πξέπεη λα παξέρεη απηφο πνπ ζα 

αζθεί ηνλ έιεγρν. Πξέπεη λα είλαη κηα αλεμάξηεηε Αξρή, πνπ λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη απφ ηνπο επηηειείο ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, θαη λα θξίλεη 

απζηεξά ηελ ηππηθή λνκηκφηεηα ησλ πξάμεψλ καο.  

Απηφο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν έιεγρνο, ζα πξέπεη λα 

έρεη Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο… δηφηη ηη  ιέεη ν Κψδηθαο; ηη νη πξάμεηο 

καο είλαη εθηειεζηήο αθ’ εο εθδνζνχλ. Άξα ν πξνζθεχγσλ ζα 

κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε αλαζηνιήο θαη λα παίξλεη πξνζσξηλή 

δηαηαγή λα κελ εθηειείηαη ε πξάμε κέρξη λα απνθαλζεί ν Διεγθηήο 

Ννκηκφηεηαο. Άξα ηνπ δίλνπκε ζηνηρεία ηέηνηα πνπ ζα καο 

πξνζηαηεχζνπλ αθνχ ζα είλαη έιεγρνο κε ελφο βαζκνχ.  

Απφ εθεί θαη πέξα, γηαηί ζέινπκε έλα δεχηεξν ελδνδηνηθεηηθφ 

έιεγρν, φπσο ηψξα είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 152; Ννκίδσ φηη 

απηφ, απηφο ν δεχηεξνο έιεγρνο, λνκίδσ φηη θαζπζηεξεί ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξάμεψλ καο. Γηφηη αλ θαζπζηεξήζεη 

άιινπο έμη κήλεο, ηξεηο κήλεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 152, δελ 

ζεκαίλεη φηη ιχλεη  ην πξφβιεκα.  Καη απηφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο 

είλαη. Ο άιινο ζα πάεη κεηά ζην δηθαζηήξην.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  χκθσλνη.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Έλα ιεπηφ, αλ κνπ επηηξέπεηε. Σν πλέδξην  ζα 

απνθαζίζεη. Ζ εκπεηξία κνπ θαη ε γλψζε κνπ, αλ έρεηε 

εκπηζηνζχλε, είλαη  φηη δελ ρξεηάδνληαη δχν βαζκνί ελδνδηνηθεηηθνχ 

ειέγρνπ. Καζπζηεξνχλ πνιχ ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο καο. Απηή 

είλαη ε άπνςή κνπ. Αιιά ην αθήλνπκε απηφ.  

 Σψξα φζνλ αθνξά ηελ θαηαζηαη ηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Θα ζαο απαληήζσ. Ο Απνθεληξσκέλνο, είηε είλαη 

Γεληθφο Γξακκαηέαο δηνξηζκέλνο απφ κηα θπβέξλεζε, είηε είλαη 

ππάιιεινο, φπσο είλαη ηψξα, πνπ ηψξα είλαη ρεηξφηεξε ε 

θαηάζηαζε δηφηη εθεί ππήξρε ηνπιάρηζηνλ θαη κία πνιηηηθή ζέζε φηη 

εγψ ζα παίξλσ απηή ηελ απφθαζε. Σψξα είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο, θνβνχληαη. Τπάξρεη ν θφβνο, γηαηί θαη απηνί 

δηψθνληαη φπσο μέξεηε, θαη απηψλ νη απνθάζεηο ειέγρνληαη θαη 

δηψθνληαη.  

 Λνηπφλ, ε απηνηειήο Τπεξεζία, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ν 

νπνίνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο, αλψηαηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο ζα 

επηιέγεηαη κε κηα δηαδηθαζία κέζσ ΑΔΠ, ζα παξέρεη θάπνηα 

ερέγγπα, δελ ζα είλαη εμαξηεκέλνο απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εγεζία. Θα κνπ πείηε, έρνπκε 100% εκπηζηνζχλε; ην βαζκφ πνπ 

ζα πιαηζηψλεηαη απφ λνκηθνχο παξαζηάηεο, νη νπνίνη δελ ζα βγάδεη 

κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο, απφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εθδίδεη, λα ειέγρεη θαη λα εθδίδεη απνθάζεηο, λνκίδσ ζα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφο. Θα παξέρεηαη ε επρέξεηα  λα αλαζηέιιεη 

ηελ εθηέιεζε κέρξη λα εθδψζεη ηελ απφθαζε θαη επνκέλσο δελ ζα 
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θηλδπλεχνπλ νη Γήκαξρνη λα εθηεινχλ ηελ απφθαζε θαη λα έρνπλ 

κεηά αλ αθπξψλεηαη ε απφθαζή ηνπο, λα έρνπλ ζπλέπεηεο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Γελ ππάξρεη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Γελ ζα είλαη αθξηβψο, πξνζέμηε, αλεμάξηεηε Αξρή. 

Θα αζθείηαη θάπνηνο έιεγρνο πεηζαξρηθφο, φπσο πξνβιέπεη ν 

Καιιηθξάηεο, αιιά…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Βεβαίσο, γηαηί θνηηάμηε, δελ κπνξνχκε παληάπαζηλ, 

πξνζέμηε, λα θαηαξγήζνπκε, δηφηη ην χληαγκα ιέεη φηη ην θξάηνο 

αζθεί επνπηεία, απηή είλαη ε επνπηεία, ηελ νπνία εκείο 

πξνζπαζνχκε λα πεξηνξίζνπκε κε απηφλ ηνλ ζεζκφ. ηακαηψ εδψ.  

 Σψξα έξρνκαη ζην ζέκα ηεο…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Σν είπα.  Θα ζαο ην μαλά πσ πάιη. Αθήζηε λα κε 

ράζνπκε ην ρξφλν.  

 Έξρνκαη ζε έλα άιιν πνιχ ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίν ζαο 

αθνξά, θχξηνη Γήκαξρνη.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Θα ζαο απαληήζσ θαη πάιη.  

 Έξρνκαη ζε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίν αθνξά πάξα 

πνιινχο Γεκάξρνπο θαη έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ 

αηξεηψλ.  

Γπζηπρψο είρακε κηα νπηζζνδξφκεζε ζε δχν δεηήκαηα, ζην 

άξζξν 235, ην νπνίν ην είρακε ππνζηεξίμεη ηφηε θαη ν 

ππνθαηλφκελνο. Σν άξζξν 235 πξνέβιεπε, πξψηνλ, φηη ηα πνηληθά 

αδηθήκαηα ησλ αηξεηψλ δηθάδνληαη απφ αλψηεξν δηθαζηήξην, γηαηί 

πηζηεχακε θαη πηζηεχνπκε φηη φηαλ πάκε ζε έλα αλψηεξν δηθαζηήξην 

έρνπκε θαιχηεξα ερέγγπα φζνλ αθνξά ηελ θξίζε, δηφηη είλαη 

πεπεηξακέλνη δηθαζηέο νη Δθέηεο. πσο ζπκβαίλεη εμάιινπ κε ηα 
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αδηθήκαηα ησλ δηθεγφξσλ, ησλ κεηξνπνιηηψλ, παιηά ησλ 

Ννκαξρψλ θαη ινηπά. Σελ εηδηθή δσζηδηθία. Έλα απηφ.  

Καη δεχηεξνλ, ην ζπνπδαηφηεξν, είρακε φζνλ αθνξά ηα 

αδηθήκαηα, ηα πιεκκειήκαηα ηα νπνία δηαπξάηηακε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ καο ή επ’ επθαηξία αζθήζεσο απηψλ,  επ’ 

επθαηξία αζθήζεσο, δελ είρακε ηε δηαδηθαζία ηνπ απηφθσξνπ.  

Έρσ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα γίλεη κάξηπξαο Γεκάξρσλ, λα 

ηνπο πηάλνπλ κε ρεηξνπέδεο θαη λα ηνπο πάλε ζην Σκήκα ην βξάδπ 

θαη ηελ άιιε κέξα λα ηνπο πάλε ζηνλ Δηζαγγειέα. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη άθξσο εμεπηειηζηηθή γηα έλαλ Γήκαξρν, θαη ζαο 

ιέσ φηη δχν Γήκαξρνη πνπ πήγα ήηαλ… αθξηβψο αθνξνχζαλ 

δεκνηηθά ζέκαηα. Ο αγψλαο πνπ έθαλαλ ήηαλ… δελ ήηαλ 

πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο, ήηαλ γηα ην Γήκν, θαη ηνπο ζπιιάβαλε 

θαη ηνπο πήγαλ ζην απηφθσξν.  

Λέσ ινηπφλ εδψ φηη απηνί νη νπνίνη πξνρψξεζαλ κέζσ ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ηξνπνπνίεζαλ ην 235, ήηαλ 

ερζξνί ηεο Απηνδηνίθεζεο. Καη πιεξνθνξηαθά ζαο ιέσ φηη ήηαλ 

θάπνηνη εηζαγγειείο πνπ κεηείραλ, πνπ έβιεπαλ Γεκάξρνπο θαη 

έβγαδαλ ζππξάθηα.  

Δκείο ινηπφλ πξέπεη λα δεηήζνπκε ηελ άκεζε επαλαθνξά ηνπ 

235 ηνπ Καιιηθξάηε.  

Σψξα φζνλ αθνξά ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  Σειεηψλσ ακέζσο, ηειεηψλσ.  

 ζνλ αθνξά ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν, πξνζέμηε. Απηή ηε ζηηγκή 

έρνπκε ηελ αξγία σο πεηζαξρηθή πνηλή, ηελ νπνία επηβάιιεη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζην κέιινλ ζα 

ηελ επηβάιιεη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Γηα παξάβαζε θαζήθνληνο. 

Έρνπκε φκσο θαη ηελ παχζε. Ση ζεκαίλεη ε παχζε ζηα πιαίζηα 

πεηζαξρηθήο δίσμεο;  

 Σν ζρεηηθφ άξζξν πεξί  παχζεσο ιέσ φηη πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί. Γηαηί; Γηφηη έρνπκε ηελ έθπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
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πιαίζηα ηεο απηνδίθαηεο έθπησζεο σο δηνηθεηηθφ κέηξν. Άξα ινηπφλ 

παξακέλεη ε αξγία θαη πξέπεη λα ππάξρεη νξηνζέηεζε απφ δέθα έσο 

έμη κήλεο, εηδηθή νξηνζέηεζε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο απηφο πνπ 

επηβάιιεη ηελ αξγία ζεσξεί φηη είλαη νπζηψδεο ε παξάβαζε, εθεί 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα θιηκάθσζε, γηα λα κελ κπνξεί ν θαζέλαο λα 

ιέεη είλαη ζνβαξφ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη ζνπ βάδσ έμη κήλεο 

αξγία. Δδψ πξέπεη λα ππάξρεη θιηκάθσζε.  

Απηή είλαη ε αξγία ζηα πιαίζηα πεηζαξρηθήο δίσμεο, ε νπνία 

ηη καο θάλεη; Έρεη έλα θαιφ. ηη φηαλ καο επηβάιινπλ ηελ αξγία, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο, έρνπκε δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην πκβνχιην 

Δπηθξαηείαο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο, ε νπνία αλαζηέιιεη θαη ηελ 

εθηέιεζε.  Ζ πεηζαξρηθή αξγία. Ζ αξγία σο δηνηθεηηθφ κέηξν, πνπ 

είλαη ηα αδηθήκαηα πιεκκειήκαηα αηηκσηηθά κεηά ηειεζίδηθε 

απφθαζε, θαη ηα θαθνπξγήκαηα κεηά ακεηάθιεηε παξαπνκπή, απηή 

ε αξγία είλαη δηνηθεηηθφ κέηξν. Δδψ δελ ρσξεί πξνζθπγή θαηά ηεο 

αξγίαο απηήο, δηφηη  ν Γεληθφο Γξακκαηέαο δελ ηελ επηβάιιεη, ηε 

δηαπηζηψλεη. Δίλαη  απηνδίθαηε ε αξγία, κφλν κε ηελ ηειεζίδηθε 

απφθαζε ζηα πιεκκειήκαηα ή κε ηελ παξαπνκπή ζηα 

θαθνπξγήκαηα. Δπί ησλ θαθνπξγεκάησλ…  Δπί ησλ 

πιεκκειεκάησλ ην έρνπκε ιχζεη ην ζέκα, δηφηη γηα λα κπεη  θάπνηνο 

ζε αξγία γηα έλα αηηκσηηθφ πιεκκέιεκα, απαηηείηαη ηειεζίδηθε 

απφθαζε. ηελ πεξίπησζε απηή λα κπεη ζε αξγία, κέρξη λα εθδνζεί 

ε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. ηα θαθνπξγήκαηα 

φκσο, εκείο ηη  είρακε δεηήζεη; Να ππάξρεη πξσηφδηθε δηθαζηηθή 

θξίζε, κε βάζε ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο.  

ηελ εηζήγεζή κνπ, γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ, έρσ κπεη ζηα 

Δπξσπατθά Γηθαζηήξηα θαη έρσ βξεη λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, φπνπ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο είλαη ηζρπξφ θαη 

πξνζηαηεχεηαη. Γελ κπνξεί θαλέλαο λα ζνπ επηβάιιεη δηνηθεηηθά 

κέηξα εάλ δελ έρεη ππάξμεη δηθαζηηθή θξίζε.  

Ση είλαη ε ακεηάθιεηε παξαπνκπή, θχξηνη; Δίλαη δηθαζηηθή 

απφθαζε; Δίλαη δηθαζηηθή θξίζε; Δίλαη  κηα πξφηαζε ε νπνία γίλεηαη 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

224 

ζην δηθαζηήξην, κηα πξφηαζε, πνπ ακεηαθιήησο ζνπ ιέεη ζα παο λα 

δηθαζηείο ζην δηθαζηήξην. Γελ ζεκαίλεη  ελνρή.  

αο ιέσ δε ην εμήο. Έρσ πάεη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο κνπ ζηα 

δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα, επεηδή αζρνινχκαη πνιχ κε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, έρσ πάεη  ζε δεθάδεο δηθαζηήξηα Γεκάξρσλ ή ηέσο 

Γεκάξρσλ, πνπ δηθάδνληαλ ζηα Σξηκειή Δθεηεία Καθνπξγεκάησλ. 

Σα αδηθήκαηα πνπ πάκε, θχξηνη, είλαη δχν. Γελ κηιάσ γηα 

ππεμαηξέζεηο, θαλέλαο δελ ππεμαηξεί.  Δίλαη παξάβαζε θαζήθνληνο 

θαη είλαη απηζηία θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ε ςεπδήο βεβαίσζε. 

ηελ απηζηία, θχξηνη, δηαπηζηψλσ ην εμήο. Δηζαγγειείο  κε εθαηφ 

ζειίδεο βνχιεπκα πξνηάζεηο, πνπ άπηνληαη δεκνζηνλνκηθψλ 

δεηεκάησλ ηα ζέκαηα ηεο άηαθηεο δηαρείξηζεο, ζπεχδνπλ λα καο 

ζηείινπλ ζηα αθξναηήξηα θαη φηαλ πάκε ζην αθξναηήξην θαη κε ηελ 

ππεξάζπηζε δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππήξμε δεκία ηνπ Γήκνπ ή φηη ε 

δαπάλε απηή λνκηκνπνηείηαη θαη ηα ινηπά, έρνπκε αζψσζε ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ.  

Καη ζαο ξσηψ. Λέεη ν Κψδηθαο φηη αλ αζσσζείο, ιέεη,  

απνθαζίζηαζαη. Κχξηνη, ζε έλα θαθνχξγεκα φηαλ πάηε 

θαηεγνξνχκελνη, λα είζηε βέβαηνη φηη ην δηθαζηήξην δελ ζα δηθαζηεί 

κεηά απφ έμη  κήλεο, νχηε κεηά απφ έλα ρξφλν. Δπεηδή δελ ππάξρεη 

ζέκα παξαγξαθήο, ηα θαθνπξγήκαηα δηθάδνληαη κεηά απφ ηξία, 

ηέζζεξα, πέληε ρξφληα. Δπνκέλσο, ηη  απνθαηάζηαζε ππάξρεη 

εθφζνλ… αο ιέσ ζε φζα έρσ πάεη εγψ, ην 95% έρνπκε απαιιαγή 

απφ ην δηθαζηήξην. Γελ έρνπλ  απνθαηαζηαζεί νη άλζξσπνη. 

Αληηζέησο, έρνπλ δπζθεκηζηεί, δηφηη φηαλ απνθαζίζηαληαη, ελψ φηαλ 

παξαπέκπνληαη γίλεηαη ληφξνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνλ 

ηνπηθφ Σχπν, φηαλ βγαίλεη ε απφθαζε δελ ππάξρεη νχηε κηα ζειίδα 

κηθξή γηα λα πνπλ φηη αζσψζεθε ν Γήκαξρνο.  

Άξα, ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξέπεη κε ηνλ εληαίν Κψδηθα ην 

ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο λα ην πξνηείλνπκε θαη ε αξγία ζηα 

θαθνπξγήκαηα λα κπαίλεη κφλν κεηά ηελ πξσηφδηθε απφθαζε.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Επγνχξε.  

 Ο θχξηνο Πάλνπ, ζηελ ηξίηε εηζήγεζε. Δίλαη νη εθπξφζσπνί 

καο πνπ είλαη ζηηο Δπηηξνπέο γηα ηνλ Καιιηθξάηε. Πξέπεη λα ηνπο 

αθνχζεηε ηη  θνπβεληηάδνπλ εθεί.  

 Κχξηε Πάλνπ.  

Δ. ΠΑΝΟΤ:  Κπξίεο θαη θχξηνη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζπλέζηεζε ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, έρνπλ 

ζπζηαζεί ηέζζεξηο νκάδεο εξγαζίεο, ηέζζεξηο ππνεπηηξνπέο ηεο 

κεγάιεο θεληξηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Καιιηθξάηε.   

 Δθεί ηίζεληαη ζε δηαβνχιεπζε ζε επίπεδν ηερλνθξαηψλ φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ 

ΚΔΓΔ ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ππνεπηηξνπέο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη εγψ έρσ ηελ ηηκή 

λα ηελ εθπξνζσπψ ζηε δεχηεξε νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία έρεη 

αξκνδηφηεηα ηα ζέκαηα ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΟΣΑ.  

 Απηά πνπ ζπδεηνχληαη, ηα νπνία θαη ν θχξηνο Καξαγηάλλεο 

ζπλνπηηθά αλέθεξε, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελδνδεκνηηθή  

απνθέληξσζε, κε ηνπο ζεζκνχο ζπκκεηνρήο, κε ηα ζπζηήκαηα θαη 

φξγαλα δηνίθεζεο, κε ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ, θαη 

αλαθέξνληαη θαη δχν αθφκα ζέκαηα, ζην πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε 

θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα.  

 Σν κείδνλ φκσο ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζηελ Δπηηξνπή απηή, 

είλαη απηφ ηεο αιιαγήο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Θέισ λα μεθαζαξίζσ φηη ζηηο επηηξνπέο απηέο φζνη 

ζπκκεηέρνπκε εθπξνζσπψληαο ηελ ΚΔΓΔ, έρνπκε μεθάζαξε εληνιή 

απφ ην Γηνηθεηηθφ καο πκβνχιην λα κελ ηνπνζεηνχκαζηε πνιηηηθά, 

έηζη ψζηε λα κε δεζκεχνπκε κε ηηο απφςεηο καο ηελ Έλσζε.  

 Καηαγξάθνπκε ηηο απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ πιεπξάο 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
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κεηαθέξνπκε απηέο ηηο απφςεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

ΚΔΓΔ, ην νπνίν είλαη θαη αξκφδην λα πάξεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο, 

ηηο ηειηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο, φπσο είλαη θαη ην πλέδξην πνπ 

γίλεηαη ζήκεξα, θαη  ην κεγάιν πλέδξην πνπ ζα γίλεη ζηηο αξρέο ηνπ 

Γεθέκβξε.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ κπνξψ λα ζαο κεηαθέξσ είλαη φηη σο ηψξα 

ε θπβέξλεζε δελ καο έρεη παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αθνξά ηελ εθινγή 

Γεκάξρσλ θαη Πεξηθεξεηαξρψλ.  

 Αληίζεηα, ζέισ λα ζεκεηψζσ, θαη λνκίδσ φηη απηφ έρεη κηα 

ζεκαζία γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, εθεί πνπ ε Απηνδηνίθεζε, εθεί πνπ ε 

ΚΔΓΔ επηζπκεί αιιαγέο ζηνλ Καιιηθξάηε θαη έρεη ψξηκεο 

πξνηάζεηο, ηηο έρεη παξνπζηάζεη. Δθεί πνπ απαηηνχκε λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη έρνπκε ηελ σξηκφηεηα 

λα ην θάλνπκε, ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο κεγάιεο 

πιεηνςεθίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο, έρνπλ θαηαηεζεί νη πξνηάζεηο 

απηέο. Έρνπλ θαηαηεζεί ηφζν ζηελ θεληξηθή Δπηηξνπή αλαζεψξεζεο 

ηνπ Καιιηθξάηε, φζν θαη ζηηο ππνεπηηξνπέο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ε 

ζεηξά ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ηψξα ζέιεη λα αιιάμεη ηνλ εθινγηθφ 

λφκν, λα παξνπζηάζεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αιιαγψλ. Να καο 

πεη ηελ πξφηαζή ηεο. Πψο ζέιεη λα αλαδεηθλχνληαη απφ ηνχδε θαη 

ζην εμήο νη Γήκαξρνη, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, νη Πεξηθεξεηάξρεο; 

Γελ πξέπεη λα ππάξμεη κηα θαηαηεζεηκέλε πξφηαζε ψζηε λα ππάξρεη  

θαη κηα βάζε δηαιφγνπ; Ση ζα ζπδεηήζνπκε;  

 Γλσξίδνπκε κφλν φηη ζέιεη λα εθαξκφζεη ε θπβέξλεζε σο 

εθινγηθφ ζχζηεκα ηελ απιή αλαινγηθή. Αιιά πέξαλ απηνχ δελ 

γλσξίδνπκε νχηε πψο ζα εθιέγεηαη  ν Γήκαξρνο, νχηε πψο ζα 

εθιέγνληαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη. Έρνπκε σο δεδνκέλν θαη απηφ 

αθνχζηεθε ζήκεξα απφ ηα πην επίζεκα ρείιε, φηη ε θπβέξλεζε 

επηζπκεί λα κεηαθέξεη θαη ζηηο εθινγέο ηεο Απηνδηνίθεζεο ην 

ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, πνπ ζα ηζρχζεη θαη ζηηο 

κεζεπφκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο.  
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 Δίλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα ζήκεξα ησλ Γήκσλ είλαη ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα. Καη γηα απηφ ην πξνηάζζνπλ σο δήηεκα 

πξνηεξαηφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

ΚΔΓΔ δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Δίπε θαη ν θχξηνο Καξαγηάλλεο, 

ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, ην είδα θαη εγψ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο 

πνπ ζπκκεηείρακε, φηη νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε είλαη θαη ειιηπείο θαη αληηθαηηθέο. Γελ έρεη παξνπζηαζηεί 

ην ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα εθιέγεηαη ν Γήκαξρνο. Γελ 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη Γήκαξρνη, ην ζέζακε απηφ ζηελ Δπηηξνπή, νη 

Γήκαξρνη πνπ ζα εθιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκά ηνπο γηα ην νπνίν 

εμειέγεζαλ; Θα κπνξνχλ λα αζθνχλ πξαγκαηηθή δηνίθεζε; Ή ζα 

είλαη φκεξνη κηθξνθνκκαηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ή θαη δηαθφξσλ άιισλ 

πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ;  

 Δπίζεο λα πνχκε, αλ θαη ήδε ιερζεί ηφζν απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο ΚΔΓΔ, φζν θαη απφ ηνλ θχξην Κνηκήζε, φηη ζε άιιεο ρψξεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ε απιή αλαινγηθή, εθεί… γηα ηνπο αηξεηνχο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθεί ζπλνδεχεηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ εθηειεζηηθή 

εμνπζία, ησλ Γεκάξρσλ δειαδή, ησλ Αληηδεκάξρσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηαξρψλ θαη νχησ θαζεμήο. ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο 

πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δεκαξρνθεληξηθψλ, ιέεη, θαη 

πεξηθεξεηαρνθεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Υσξίο 

φκσο λα καο μεθαζαξίδνπλ πνηα ζα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. Καη θπξίσο ρσξίο λα καο νξίδνπλ η η ζεκαίλεη 

δεκαξρνθεληξηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Ση είλαη 

αθξηβψο απηφ πνπ νλνκάδνπλ δεκαξρνθεληξηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο;  

 Απφ ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο πξνθχπηεη φηη 

παξακεξίδεηαη ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Σίζεηαη ελ ακθηβφισ ε ζπλνρή ηνπο 
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θαη νη επηθεθαιήο αηξεηνί εθηίζεληαη ζε πάζεο θχζεσο πηζαλνχο 

εθβηαζκνχο φπσο πξνείπα.  

 Απφ ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο πξνθχπηεη φηη επηρεηξείηαη 

λα εθαξκνζηεί έλα εθινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ακθηζβεηεί ην 

δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ηεο πιεηνςεθίαο λα δηνηθεί. ε κηα πεξίνδν 

πνπ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε ε πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

γαιήλεο, κε ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηηο εθινγέο ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαη ρσξίο κάιηζηα λα έρεη 

πξνεγεζεί ν επαξθήο δηάινγνο θαη ε δηαβνχιεπζε, ν ζηφρνο απηφο 

δελ εμππεξεηείηαη . Γεκηνπξγείηαη θαη ζηνπο Γήκνπο πεξηβάιινλ 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη απηφ ην θιίκα ζα κεηαθεξζεί θαη ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, ε άπνςε ηεο ΚΔΓΔ είλαη φηη ε αιιαγή ηνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο αλάδεημεο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, απηή ηε 

ζηηγκή δελ κπνξεί λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε θακία πεξίπησζε. 

Γελ επζχλεηαη άιισζηε ην ηζρχνλ εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, νχηε γηα ηηο ζεζκηθέο αλεπάξθεηεο 

πνπ ζίγνπλ ηελ απηνηέιεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη πνπ δελ ηεο 

επηηξέπνπλ λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. Μα αιήζεηα, πνηνο 

πηζηεχεη φηη επζχλεηαη ην ηζρχνλ εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ απφ ην ΔΠΑ; Ή 

επζχλεηαη πξάγκαηη ην εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηε ζεζκηθή 

ππνβάζκηζε ησλ αηξεηψλ  ζηειερψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο έλα ληη φινπ 

ηνπ ππφινηπνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ;  

 ε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ έρεη 

μεθαζαξίζεη φηη δελ ζπδεηά ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλάδεημεο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, πξηλ ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσζεί 

πξνεγνπκέλσο ν δηάινγνο γηα ηε  κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο.  

 Θεσξψ πσο απηφ ηνπιάρηζηνλ ην κήλπκα πξέπεη ζήκεξα λα 

βγεη κε νκφθσλε θαη ζηεληφξεηα θσλή φιεο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Πάλνπ, πνπ 

πξαγκαηηθά, θαη ν θχξηνο Επγνχξεο, σο κέιε  ηεο Δπηηξνπήο, ησλ 

δχν επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηνλ Καιιηθξάηε, θάλνπλ 

πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά.  

 Να ζπλερίζνπκε κε ηνλ θχξην Πειεηίδε Κψζηα, Γήκαξρν 

Πάηξαο θαη αθνινπζεί ν θχξηνο Ενχηζνο Θαλάζεο, Γήκαξρνο 

Παιιήλεο, κέινο Γ.. ηεο ΚΔΓΔ.  

Κ. ΠΔΛΔΣΗΓΖ:  Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

πηζηεχσ φηη αλ παξαθνινπζνχζαλ νη  ζπκπνιίηεο καο ην ζεκεξηλφ 

πλέδξην, ζα είραλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ην αλ απηή ε 

κεηαξξχζκηζε πνπ ιέκε φηη ζα γίλεη ή πνπ ζέινπκε λα γίλεη ή πνπ 

ιέγεηαη φηη ζα γίλεη , ζα ιχζεη θαη πξνβιήκαηά ηνπο. Γηφηη απηφ ην 

νπνίν απαζρνιεί ζήκεξα ην ιαφ καο είλαη φηη αλ απηά πνπ ζα 

βγνπλ ζαλ απνηέιεζκα ζα ιχζνπλ ην δήηεκα ηεο χδξεπζεο, ηεο 

απνρέηεπζεο, αλ ζα έρνπκε ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, 

λεπηαγσγεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,  δξφκνπο, πιαηείεο.  

 Να πνχκε φηη ζπλαληνχκε θαη θαληάδνκαη φηη θαη εζείο έρεηε 

παξφκνηα πξνβιήκαηα, εκείο έλα ζρνιείν γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πφιε καο, ην βάιαλε ζηνλ θνπκπαξά ιέεη ηνπ Τπεξηακείνπ, γηαηί 

δελ.. λα κελ ην θάλνπκε  παηδηθφ ζηαζκφ. Αηπρήζακε φκσο, γηαηί 

απφ κηα ακέιεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κπήθε ζηα 

Γεκφζηα Αθίλεηα θαη θηάζακε ζην ζεκείν λα κπεη ζην Τπεξηακείν.  

 Άξα ινηπφλ, κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα απάληεζε ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο;  

 Δκείο ζήκεξα ζπδεηνχκε γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη είρακε εδψ 

ηνλ θχξην Τθππνπξγφ, ν νπνίνο είπε φηη απηφ εδψ ην νπνίν 

ζπδεηάηε, είλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε ζην ηξίην 

κλεκφλην. Καη εθείλν ην νπνίν είπε, φηη αλ ζειήζνπκε γηα 

παξάδεηγκα λα πνχκε φηη ζα ην ζπδεηήζνπκε ζε έλα εμάκελν, ιέεη 

φρη, ην πνιχ -πνιχ λα  πάξνπκε θαη κηα κηθξή παξάηαζε. Γειαδή 

θάπνηνη έξρνληαη εδψ πέξα θαη λνηάδνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία είπα πξνεγνπκέλσο; Απηή ηε ζηηγκή εκείο θαηαλννχκε 
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δειαδή φηη έξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απηφ πνπ 

εθθξάδνπλ θαη απηφ πνπ εθθξάδνπλ είλαη απην ί νη φκηινη νη 

πνιπεζληθνί, ε αγσλία ηνπο είλαη πψο ζα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά 

καο; Ή κέζα απφ ην ηξίην κλεκφλην θαη ηνπο λφκνπο πνπ ζέινπλ λα 

βάινπλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζέινπλ λα πεξάζνπλ ηελ αληίιεςή ην πο; 

Μαο είλαη άγλσζην φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ έρνπλ νη 

επξσπαίνη, νη ζεζκνί φπσο ιέκε, είλαη  λα κεηαηξαπνχλ νη  Γήκνη ζε 

έλαλ ρψξν κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα 

νηθνλνκηθή; Μαο είλαη άγλσζην φηη ζέινπλ ηνπο Γήκνπο λα ηνπο 

κεηαηξέςνπλ ζε έλαλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ φπνπ ζα κπνξνχλ λα 

παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο απηνί πνπ έρνπλ απφζεκα ρξεκάησλ θαη 

ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ; Γελ γλσξίδνπκε φηη 

ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ΓΔΤΑ,  ζέινπλ λα ηελ 

νηθεηνπνηεζνχλ θαη  λα ηελ θάλνπλ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη γηα θέξδε;  

 Αθνχ ην γλσξίδνπκε απηφ, ε ζπδήηεζή καο πνχ θαηεπζχλεηαη; 

Αλ πάξεηε θαη δηαβάζεηε ην εγρεηξίδην ην νπνίν ιέεη φηη μεδηαιχλεη 

ηα δεηήκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη ην νπνίν ην εθδίδνπλ νη ίδηνη, ζηελ 

πξψηε ηνπ ζειίδα βάδνπλ θαη ην ζηφρν ηνλ νπνίν έρνπλ νη 

παξεκβάζεηο απηψλ πνπ ιέκε κλεκφληα. Καη ηη  ιέλε εθεί  πέξα; Θα 

πξέπεη, θχξηνη, λα εμνηθεησζείηε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

αλαιχνπλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ ηνπο φηη ην ΔΠΑ είλαη 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη λφκνη πνπ θηηάρλνπλ είλαη γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Καη φηαλ κηινχκε γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα, ιέκε 

γηα  ζπγθέληξσζε πινχηνπ. Καη ν Καιιηθξάηεο θηηάρηεθε γηα λα 

γίλεη ζπγθέληξσζε κεγάινπ αληηθεηκέλνπ, φπνπ λα έξζνπλ κεγάινη 

φκηινη γηα λα  θάλνπλ δξαζηεξηφηεηα νηθνλνκηθή. Απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο πνπ έγηλε θαη ν Καιιηθξάηεο.  

 Άξα ινηπφλ, έρνληαο απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απηνί απφ ηε 

κηα κεξηά, εκείο ηη  επηδηψθνπκε  κέζα απφ ηε δηθή καο παξέκβαζε; 

Αλ πάκε γηα παξάδεηγκα θαη είρακε ζήκεξα εκε ίο ζαλ αίηεκα θαη 
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ιέγακε φηη θνηηάμηε θχξηνη, εκείο εδψ νη χλεδξνη έρνπκε 

απνθαζίζεη φηη ζα ζηακαηήζνπκε λα δίλνπκε αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 

ζέινπκε ηα ρξήκαηα απηά λα έξζνπλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ζα ην δερφληνπζαλ λα ην βάινπλ κέζα ζην λφκν 

ηνπο; Σν επηηξέπεη απηφ ην κλεκφληφ ηνπο θαη είλαη κέζα ζηε ζθέςε 

απηψλ πνπ θαηέρνπλ ην ρξήκα; Αλ ηνπο ιέγακε φηη θνηηάμηε λα 

δείηε,  ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ καο, ζα 

πξέπεη λα έρνπκε κφληκν πξνζσπηθφ, λα έρνπκε νξγαλσκέλεο 

Τπεξεζίεο, λα κε καο απνιχνληαη νη εξγαδφκελνη κφιηο έξρνληαη 

θαη θάλνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα θαη κάζνπλ ηε δνπιεηά,  φπσο νη 

νθηαθφζηνη πνπ ήηαλ ην πξσί εδψ πέξα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, 

θαη λα θεχγνπλ, ζα ην δερφληνπζαλ λα κπνπλ; Άξα δελ ζα ην 

δερηνχλ.  

 Άξα γηαηί θάλνπκε εκείο ζήκεξα απηή εδψ ηε ζπδήηεζε; Γελ 

ζα πξέπεη λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα; Απηνί ζα πνπλ φηη εκείο, 

θχξηνη, έρνπκε άιινπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Δκείο πνπ είκαζηε εδψ 

πέξα ηη πξνζαλαηνιηζκφ έρνπκε; Δκείο κε πνηνπο είκαζηε; Γελ ζα 

πξέπεη λα πνχκε φηη εκείο είκαζηε  κε ην ιαφ καο; Αθνχ δνχκε φινη 

ηα ίδηα πξνβιήκαηα, πψο ζα ιπζνχλ απηά ηα ιατθά πξνβιήκαηα; Θα 

ιπζνχλ κε ηέηνηνπ είδνπο λφκνπο πνπ ζρεδηάδνληαη;  

 Άξα επνκέλσο θαιέο νη πξνζέζεηο πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη  

ζηελ πεξηγξαθή λα είλαη σξαία, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηε ηα έρνπκε 

δχν δξφκνπο. Ο έλαο δξφκνο ιέεη φηη θνηηάμηε, θχξηνη, ν δξφκνο 

απηφο πνπ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή κπξνζηά ζαο έρεηε θαη πνπ απφ 

πνιινχο πάεη λα πεξαζηεί φηη είλαη θαη κνλφδξνκνο, φηη δελ 

ππάξρεη άιιε ιχζε, φηη κέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα ζα 

πξνζαξκνζηνχκε θαη ζα πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα 

πνπ δελ ιχλνληαη.  Απηφλ ηνλ κνλφδξνκν δνχκε θαζεκεξηλά θαη 

ζηνπο Γήκνπο καο, ρσξίο ρξήκαηα, ρσξίο πξνζσπηθφ, λα 

πξνζπαζείο λα ιχζεηο πξνβιήκαηα θαη θπζηθά φηαλ δελ ιχλνληαη, 

ζεσξείζαη φηη είζαη αλεπαξθήο ζαλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  
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 Άξα ν δξφκνο απηφο επεηδή θαηεπζχλεηαη ζε απηνχο πνπ 

θαηέρνπλ ην ρξήκα, γηαηί απηνί ζα ήζεια λα δηαησλίζνπλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπο, έρνπλ σο ζπκκάρνπο ηνπο θπβεξλψληεο, νη νπνίνη 

ςεθίδνπλ ηα κλεκφληά ηνπο. Αο κελ έρνπλ φκσο θαη εκάο. Αθνχ ηα 

δνχκε. Αο πάκε κε ηνλ άιινλ δξφκν. Ο άιινο δξφκνο ιέεη φηη απηφο 

πνπ είλαη παξαγσγφο, πνπ παξάγεη θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, 

κπνξνχκε φινη καδί, απηφ πνπ εηπψζεθε  ζηελ αξρή απφ θάπνηνλ 

νκηιεηή, φηη λα είκαζηε ελσκέλνη, ελσκέλνη πξνο πνηα θαηεχζπλζε; 

Δλσκέλνη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα ιπζνχλ ιατθά πξνβιήκαηα. 

Γελ ιχλεηο ιατθφ πξφβιεκα φηαλ ζα παο λα ηνλ μαλά θνξνινγήζεηο 

ηνλ ζπκπνιίηε, ν νπνίνο ζα θνξνινγεζεί εθαηφ θνξέο γηα λα 

έρνπκε αζθαιή νηθνλνκηθά. Γελ είλαη ιχζε ην λα παο θαη λα 

θπλεγάο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα ηνπο ιεο φηη ζα δνπιεχεηε γηα 

έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ρσξίο λα είζαζηε κφληκνη, θαη 

λα κέλεηο κνλίκσο κε ηελ αλαδήηεζε εξγαδνκέλσλ.  

 Άξα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαη θιείλνληαο, δελ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί απηή ε πνιηηηθή. Ο Γήκνο καο, ν δηθφο καο, θαληάδνκαη 

θαη ν δηθφο ζαο, ζεσξείηαη φηη είλαη αλψλπκε εηαηξεία. Φνξνινγείηαη 

γηα ηα ελνίθηα ηα νπνία παίξλεη. Οη ΓΔΤΑ θνξνινγνχληαη γηα ηα 

θέξδε ηα νπνία έρνπλ. Πψο κπνξνχκε λα ηα δερηνχκε απηά; 

Τπάξρεη ιχζε; Τπάξρεη άιινο δξφκνο;  

 Δκείο ιέκε  θαη ζα επηκείλνπκε φηη ππάξρεη άιινο δξφκνο θαη ν 

δξφκνο απηφο δελ ηαηξηάδεη φκσο κε απηνχο πνπ θαηέρνπλ ηνλ 

πινχην. Υίιηνη ηξηαθφζηνη νγδφληα πνιπεζληθέο αισλίδνπλ ζε 

παγθφζκηνη επίπεδν. Διιεληθέο θαη μέλεο. Αλ ηνπο αθήζνπκε λα 

αισλίδνπλ, κελ έρνπκε πξνζδνθίεο. Θα μαλά έξζνπκε θαη ζε έλα 

άιιν ζπλέδξην… Δίρα ηελ ηχρε λα βξεζψ ζε έλα πλέδξην ζηε 

Ρφδν, επνρή 2002 -2003, φπνπ ζπδεηνχζακε απηά ηα δεηήκαηα θαη 

βγαίλαλε κε επηζηεκνληθφηεηα λα πνπλ απηά ηα νπνία βηψλνπκε 

ζήκεξα ζαλ απνηέιεζκα.  

Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε πξφνδν, ε νπνία λα θηλείηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ηεο θηψρεηαο, ηεο 
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δπζηπρίαο, λα ζηακαηήζεη ε αλεξγία, ν δξφκνο είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε εκείο ηνλ πφιν εθείλνλ θαη ν θαζέλαο καο 

μεπεξλψληαο πξνθαηαιήςεηο, βξηζθφκαζηε εδψ πέξα ν θαζέλαο κε 

έλα ζθεπηηθφ  πνπ πξνέξρεηαη απφ παιηφηεξα πνπ είραλ άιια 

δεδνκέλα, ζήκεξα είλαη άιιεο νη εκπεηξίεο πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη, κπνξνχκε λα θάλνπκε βεκαηηζκφ ζε άιιε 

θαηεχζπλζε θαη επεηδή ππάξρεη θαη ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ θαη νη 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη εκείο έρνπκε ηε ζέιεζε πξαγκαηηθά λα 

ιχζνπκε πξνβιήκαηα, ζηνλ άιιν πφιν. Αιιηψο πνιχ θνβάκαη, θαη 

φρη ην πλέδξην ηνπ Γεθέκβξε, ζα έξζνπκε ζε πνιιά ζπλέδξηα λα 

πεξηγξάθνπκε ηέιεηα ηελ θαηάζηαζε, αιιά λα είλαη γλσζηφ απφ ηελ 

αξρή πνηνο θεξδίδεη θαη πνηνο ράλεη.  

Δπεηδή εκείο ζα πξέπεη λα είκαζηε κε απηνχο πνπ 

αγσλίδνληαη θαη ιηψλνπλ γηα λα θηίζνπλ απηή ηε ρψξα, αο 

δηαιέμνπκε ην κεηεξίδη απηφ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

θαη ζίγνπξα εθεί πέξα έρνπκε φινη ηε δπλαηφηεηα λα είκαζηε φινη 

καδί θαη απηφ πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο απφ έλαλ Γήκαξρν, λα 

είκαζηε ελσκέλνη θαη λα πξνρσξήζνπκε, αιιά ζε πνηα θαηεχζπλζε. 

Καη λα κε ζπκφκαζηε θαη ηελ θνκκαηηθή ηαπηφηεηα…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Κψζηα, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ.  

Κ. ΠΔΛΔΣΗΓΖ:  Οινθιήξσζα. Να κε ζπκφκαζηε ηελ πνιηηηθή καο 

ηνπνζέηεζε κφλν ζε γεληθφινγν επίπεδν. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλνίμνπκε απηνχο ηνπο δξφκνπο.  

 Πεδίν δφμεο ιακπξφ γηα φινπο καο θαη πηζηεχσ φηη εθεί πέξα 

πξαγκαηηθά δεκηνπξγνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα λα έρεη θαη 

ιαφο καο επηηέινπο έλα απνθνχκπη, εκάο, πνπ δνχκε απηά ηα 

πξνβιήκαηα.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Κψζηα.  

 Ο θχξηνο Ενχηζνο θαη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Κσλζηαληέιινο. 

Πέληε ιεπηά, θχξηε Ενχηζν.  
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Α. ΕΟΤΣΟ:  Δπεηδή ζα κηιήζσ εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο γηα 

θάπνηα ζέκαηα, ιίγν παξαπάλσ. Καη ηηο δχν ελφηεηεο ζα 

πξνζπαζήζσ λα…  Γηαηί θαη έλαο νκηιεηήο δηθφο καο δελ ήξζε, 

νπφηε ζα πξνζπαζήζσ λα κηιήζσ γηα ηηο δχν. Πηζηεχσ δελ ζα 

ρξεηαζηψ παξαπάλσ, λα κελ ηξψκε ην ρξφλν ηψξα.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο,  βξηζθφκαζηε 

ζήκεξα εδψ ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ κε ζέκα : 

«Αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε –  Νέν Μνληέιν Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

ηνπ Κξάηνπο».  Βέβαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

δελ είπακε ηίπνηα. Αξθεζηήθακε ζην πξψην θαη ζσζηά.  

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ  πλεδξίνπ απνξξέεη απφ ηελ εδψ θαη 

κήλεο πξναλαγγειζείζα πξφζεζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ λα 

πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζε φηη αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη  ηε  ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Θα πεξηκέλακε ινηπφλ φινη λα ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ ή έζησ 

κηα ζαθψο εθθξαζκέλε πνιηηηθή ζέζε θαη βνχιεζε γηα ην πψο 

αληηιακβάλεηαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ην θεληξηθφ  θξάηνο.  

Γπζηπρψο ηίπνηε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πην καθξηά απφ 

απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα.   Σα θείκελα ησλ ζεκαηηθψλ επηηξνπψλ, 

γηα φζνπο ζπλαδέιθνπο ηα έρεηε κειεηήζεη, ζηηο κέρξη ζήκεξα 

εξγαζίεο ηνπο, εθθξάδνπλ γεληθφινγεο παξαηεξήζεηο θαη  

δηαπηζηψζεηο ζε κηα ζπδήηεζε πνπ είλαη θαλεξφ φηη ζηεξείηαη 

ζπγθξφηεζεο θαη ζαθνχο θαηεχζπλζεο.   

Οη θαηεπζχλζεηο δε, πνπ γηα θάπνηα ζέκαηα, έρνπλ δνζεί  απφ 

ην Τπνπξγείν,  κεξηθέο αθνχζακε θαη ζήκεξα εδψ απφ ηνπο 

παξηζηάκελνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ,  ζηεξνχληαη 

παληειψο ηεθκεξίσζεο, εθθξάδνληαο απιψο θηινζνθηθέο 

ζεσξήζεηο θαη ηδενιεςίεο, καθξάλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  
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Παξά ηαχηα, θαη ζε εθαξκνγή πάγησλ πνιηηηθψλ καο ζέζεσλ, 

σο ΚΔΓΔ ελλνψ, ζεσξνχκε φηη ε παξνχζα ζπγθπξία είλαη κηα 

ηδαληθή επθαηξία γηα λα  πάςνπκε επηηέινπο σο Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε λα εηεξνπξνζδηνξηδφκαζηε απφ ηα θειεχζκαηα ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο θαη λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ 

δηακνξθψλνληαο ηε δηθή καο πξφηαζε γηα ην ζπλνιηθφ θάζκα 

ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απ ηνδηνίθεζεο.  

Δπηηέινπο πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ ζε φινπο, φηη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, κπνξεί θαη νθείιεη λα έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζηα 

δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ.  

Θεσξψληαο φηη ην ζεκεξηλφ πλέδξην απνηειεί κηα αξρή ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία πνπ θαηά ηελ άπνςή καο,  απαηηεί πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ απηφλ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί,  ήδε σο 

γεληθή εθηίκεζε εθθξάζηεθε θαη ζήκεξα,  ζα επηζπκνχζακε λα 

ζπκβάιινπκε ζε απηήλ θαηαζέηνληαο θάπνηεο αξρηθέο ζθέςεηο θαη 

πξνηάζεηο πην εμεηδηθεπκέλεο.  

Δηδηθφηεξα, εθινγηθφ ζχζηεκα θαη  ζχζηεκα δηνίθεζεο. Σν 

πθηζηάκελν εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε Γεκνηηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηζρπξψλ 

πιεηνςεθηψλ, γηα ηνλ δηνηθνχληα πλδπαζκφ, εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ηνπιάρηζηνλ 60% ησλ εδξψλ) , αζρέησο ηνπ εθινγηθνχ 

πνζνζηνχ πνπ έιαβε ηελ πξψηε Κπξηαθή, (εθηφο εάλ απηφ ην 

πνζνζηφ ππεξβαίλεη απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή ην 60% ,  νπφηε θαη ε 

θαηαλνκή  γίλεηαη απφ ηελ πξψηε θαηαλνκή κε αλαινγηθφ ηξφπν)  

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα επηηξέπεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ηελ απξφζθνπηε θπβεξλεζηκφηεηα ησλ ΟΣΑ, θάηη πνπ είλαη 

δεηνχκελν,  αιιά παξνπζηάδεη θαη θάπνηα ζαθή κεηνλεθηήκαηα.   

Δπηηξέπεη ηελ δηακφξθσζε κεγάισλ πιεηνςεθηψλ ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην απφ πλδπαζκνχο πνπ ζηνλ α’ γχξν έιαβαλ κηθξά 

πνζνζηά, θαζηζηά αλνχζηα ηελ επηδίσμε ζπλαη λέζεσλ κεηαμχ ησλ 

Γεκνηηθψλ πλδπαζκψλ, επηηξέπεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ηελ 

απζαηξεζία φηαλ έλαο Γεκνηηθφο πλδπαζκφο πνπ δηνηθεί 
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απνθαζίδεη λα θηλεζεί εθηφο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηνπ ζέζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ, θαη επηηξέπεη  θαη πνιιέο θνξέο  ηελ ιήςε λνκφηππσλ 

απνθάζεσλ πνπ κπνξεί κέζν-καθξνπξφζεζκα  λα είλαη  

επηβαξπληηθέο γηα ηελ πφιε.  

Χο θχξηα αλάγθε αιιαγήο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ 

πιεπξάο Τπνπξγείνπ, δελ πξνβάιινληαη φκσο νη παξαπάλσ ιφγνη, 

πνπ είλαη ππαξθηνί , αιιά ην φηη ην ζχζηεκα είλαη δεκαξρνθεληξηθφ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζπγθεληξσηηθφ θαη κε δεκνθξαηηθφ.  Τπνλνείηαη, δ 

λε ιέγεηαη. Δίλαη φκσο έηζη ηα πξάγκαηα;  

Ο ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ, ζεζκηθά, νξίδεηαη ζην άξζξν 58 ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζζεί ζην πιαίζην: 

πληνληζκφο, δηεθπεξαίσζε απνθάζεσλ ησλ άιισλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, εθηέιεζε ησλ θαηά λφκν δέζκησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ο Γήκαξρνο δελ παίξλεη θακία απφθαζε, παξά κφλν εθηειεί 

απνθάζεηο φισλ απηψλ ησλ νξγάλσλ.  

Ο Γήκαξρνο γηα ηνπο πνιίηεο  φκσο, αληηπξνζσπεχεη ηηο 

πνιηηηθέο ζέζεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη δεζκεχζεηο ηνπ  Γεκνηηθνχ 

πλδπαζκνχ ηνπ νπνίνπ εγείηαη θαη είλαη  ν  κνλαδηθφο ππεχζπλνο 

θαη ππφινγνο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζέζεσλ. Έλαληη δε ησλ πνιηηψλ δελ 

εκθηινρσξνχλ ακθηβνιίεο ή δ ηθαηνινγίεο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκάξρνπ , κεδέ εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ,  φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, δειαδή ηνπ Γεκάξρνπ,  απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ή άιια αξκφδηα φξγαλα.  

ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο, ν εθάζηνηε ππνςήθηνο 

Γήκαξρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ πκβνχισλ πνπ ζα απαξηίζνπλ 

ηνλ πλδπαζκφ ηνπ, θαζψο ζην ειιεληθφ απηνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

νπδέπνηε πξνβιεπφηαλ επζέσο θαη ζεζκηθά ε  αλάκημε ησλ 
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πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη αθφκε θαη ε έκκεζε αλάκημε ηνπο (  ηα 

ιεγφκελα ρξίζκαηα) έρεη πιήξσο αηνλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν ππνςήθηνο 

Γήκαξρνο, ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο εθινγήο πκβνχισλ κε ζηαπξφ 

πξνηίκεζεο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα  επίζεο λα θαζνξίζεη ηνπο 

πκβνχινπο πνπ ζα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηθαλφηεη ά ηνπο λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνεθινγηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο ηνχην επαθίεηαη επζέσο ζηελ θξίζε ησλ εθινγέσλ, ε νπνία 

πνιιέο θνξέο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα θαη κε πξνζσπηθά, 

θνηλσληθά ή θαη άιια θξηηήξηα πνπ εθπνξεχνληαη  θαη  απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ  πκβνχινπ.  

Ο ππνςήθηνο Γήκαξρνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ε 

δηεθδίθεζε ηνπ αμηψκαηνο , νθείιεη λα ζπγθεληξψλεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλφηεηεο θαη αμίεο ,  νη νπνίεο ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ 

άμην ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο , αιιά θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πλδπαζκνχ ηνπ.  

Μεηά ηελ επηηπρή εθινγή θαη κε δεδνκέλε ηελ 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη Γεκνηηθνί 

πλδπαζκνί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν Γήκαξρνο θαζίζηαηαη ν 

ζεκαηνθχιαθαο ησλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ ηνπ πλδπαζκνχ θαη ν 

εγγπεηήο έλαληη ησλ πνιηηψλ, απηφ είλαη ην θπξηφηεξν,  γηα ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ν πλδπαζκφο ηνπ.   

ην πιαίζην απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη απηφο ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ην βάξνο ηεο ελεκέξσζεο, ηεο επεμήγεζεο ησλ 

ζέζεσλ, αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ θηλήζεσλ πνπ 

νθείινπλ λα γίλνπλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζπλαίλεζεο ζε κία εθ 

ησλ πξαγκάησλ πνιπζπιιεθηηθή δεκνηηθή νκάδα.  

Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ν θεληξηθφο 

ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ ζην ειιεληθφ απηνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα δελ 

απνξξέεη απφ ην λνκηθφ –  ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά 

απφ ηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνλ πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη.  
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ηνλ έληνλν απηφ ζπκβνιηζκφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη 

ζην ειιεληθφ απηνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεηαη ν δεχηεξνο 

γχξνο, θαηά ηνλ νπνίν νη πνιίηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα 

ζηηο δχν επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο πιαηθφξκεο , πξνγξάκκαηα,  θαη λα 

αλαδείμνπλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ πνιηηηθή 

πιαηθφξκα πνπ απηφο εθπξνζσπεί.  

Σν παξφλ ζχζηεκα ελαπνζέηεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ 

πξνεθινγηθψλ δεζκεχζεσλ ζηνλ Γήκαξρν κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο, θαη φρη ηεο λνκηθήο ηνπ, ελψ ηνλ θχξην φγθν ησλ 

απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηελ αλαζέηεη  ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ. ε απηή ηε 

ινγηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο δηζππφζηαηε, 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο, θπβεξλεζηκφηεηα,  κέζσ ηεο απμεκέλεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

δηνηθνχληνο πλδπαζκνχ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Ζ παξαπάλσ παξνπζίαζε αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.   

Έλα εθινγηθφ ζχζηεκα θπζηθά νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε, λα 

αληαλαθιά θαη λα ελζσκαηψλεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή παηδεία 

ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη  - αθνχζηεθε ζήκεξα ε 

έθθξαζε ζε πνην θξάηνο δείηε, απφ ηνλ Πξφεδξν - θαη φρη λα 

απνηειεί απιή εθαξκνγή γεληθψλ πνιηηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ζεσξήζεσλ.  

Οθείινπκε ινηπφλ λα απνδερηνχκε φηη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

θπβεξλεζηκφηεηα ησλ ΟΣΑ  ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο ακηγνχο 

ζπζηήκαηνο απιήο αλαινγηθήο, φπσο αθνχζηεθε, πέξαλ ησλ 

εθηεηακέλσλ αιιαγψλ ζηελ δηνίθεζε θα η ζηελ θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ζα πξέπεη επηπξνζζέησο 

λα ζπληξέρνπλ θαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
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Καη εδψ ζα έιεγα έηζη σο παξέλζεζε, φηαλ κηιάκε γηα αιιαγή 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ κηιάκε γηα εθινγηθφ ζχζηεκα ζηελ 

νπζία. Μηιάκε γηα αιιαγή ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ Γήκσλ πιένλ. Έλα 

εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ δελ ζα έρεη ζπλνιηθφηεξεο αιιαγέο, δελ ζα 

επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα.  

Οη πξνυπνζέζεηο ινηπφλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

είλαη… Σα ιέσ ιίγν γξήγνξα γηα λα θεξδίδνπκε ρξφλν.  

 Οη ππνςήθηνη πλδπαζκνί λα εθθξάδνπλ γλήζηεο πνιηηηθέο 

πξνηάζεηο θαη φρη κφλν πξνζσπηθέο θηινδνμίεο.  

 Οη ππνςεθηφηεηεο, Γεκάξρσλ θαη Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, λα 

θξίλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο κε αμηαθά θξηηήξηα.  

 Οη κεηνςεθήζαληεο Γεκνηηθνί πλδπαζκνί λα είλαη ψξηκνη ψζηε λα 

ζπλαηλέζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ.  

 Θα πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ κνληέια ζπλ -δηνίθεζεο επί πνιηηηθψλ 

ζέζεσλ, απνθξνχνληαο ηνλ θίλδπλν απηά λα θαηαζηνχλ αληηθείκελν 

ζπλδηαιιαγήο.  Απηφ είλαη θάηη πνπ ην ηνλίδσ, είλαη ζνβαξφ δήηεκα.   

 Ο Γήκαξρνο νθείιεη λα παξακείλεη έλα θεληξηθφ πνιηηηθφ πξφζσπν, 

εγγπεηήο θαη ππφινγνο έλαληη ησλ πνιηηψλ, ρσξίο λα εμαλαγθάδεηαη 

ζε πξνζσπηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλαηλέζεσλ 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Πξαθηηθά ην δηαθχβεπκα ηεο εθαξκνγήο ηεο απιήο αλαινγηθήο 

έγθεηηαη ζην θαηά πφζν κπνξνχλ λα μεπεξαζζνχλ ππνθεηκεληθνί 

παξάγνληεο, φπσο απηνί πνπ πξναλαθέξακε θαη λα εμαζθαιίδνληαη 

άκεζα νη ζπλαηλέζεηο ή νη ζπλζέζεηο ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο  εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πφιεο.  

ε πεξίπησζε πνπ πξνθξηζεί ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απιήο 

αλαινγηθήο θαη γηα λα κελ επέιζεη ε πιήξεο αθπβεξλεζία  ζηνπο 

Γήκνπο, απηή ε αιιαγή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ  ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηνίθεζεο.  
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Πξνο ηνχην, ζα πξέπεη, νπσζδήπνηε,  λα εμαζθαιηζηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ  πξνυπνζέζεηο:  

 Δπξεία αλαδηάηαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ψζηε απηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ΟΣΑ 

λα κελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα νξγάλσλ ζηα νπνία δελ 

ππάξρνπλ ζαθψο δηακνξθσκέλεο πιεηνςεθίεο.  

 Θεζκνζέηεζε απηνηεινχο νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

απεπζείαο εθιεγφκελνπ απφ ηνπο πνιίηεο.  Καη ζην φξγαλν 

απηφ, ην νπνίν ζα αζθεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία,  ελψ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα  αλαηαζεί ε λνκνζεηηθή εμνπζία, ζα 

κεηέρεη ν Γήκαξρνο καδί κε κέιε ηνπ πιεηνςεθήζαληνο 

πλδπαζκνχ θαη ησλ κεηνςεθεζάλησλ πλδπαζκψλ ηα νπνία 

δελ ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ν ακεξφιεπηνο έιεγρνο  

ηεο δηνίθεζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ δελ ππάξρεη 

ηαχηηζε ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ, δηαρέεηαη ε δηνίθεζε θαη ζε 

άιια πξφζσπα πέξαλ ηνπ Γεκάξρνπ θαη δηαρσξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα νη ξφινη αλάκεζα ζηελ εθηειεζηηθή θαη ηε 

λνκνζεηηθή Δμνπζία.  

 Θεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ απεκπινθήο γηα ζέκαηα πνπ 

αλαγθαζηηθά ζα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ , φπσο Πξνυπνινγηζκφο, Σερληθφ Πξφγξακκα, 

Καλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο, θαη ινηπά, πνπ πηζαλά 

ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξηζηνχλ δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο κε 

κεηνχκελεο απαηηήζεηο πιεηνςεθίαο φπνπ ζα κπνξνχζε κηα 

απφθαζε λα ιεθζεί ηειηθά θαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ή λα 

ζεζκνζεηεζεί αλεμάξηεην φξγαλν ππνρξεσηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο.  

 Απνθιεηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ επηξξνψλ ζηε δηακφξθσζε 

ζέζεο θαη ςήθνπ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ κε ηε αλάδεημε  

Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ιίζηα θαη φρη κε ζηαπξνδνζία.  
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Να επηζεκάλνπκε φηη ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε θχζε ησλ δηιιεκάησλ πνπ ηίζεληαη 

ζηνπο πνιίηεο. Θεσξνχκε αλαθφινπζν φηαλ πξνηάζζνπκε ηελ 

πνιηηηθή ιεηηνπξγία έλαληη ησλ πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ,  λα 

σζνχκε ηνπο πνιίηεο ζε πξνζσπηθέο επηινγέο αληί ησλ πνιηηηθψλ 

επηινγψλ.  Ζ θαζηέξσζε εληαίνπ ςεθνδειηίνπ πνπ ζπδεηείηαη νδεγεί 

αθξηβψο ζηηο ινγηθέο πνπ ζέινπκε λα απνθχγνπκε.  Οη πνιίηεο 

νθείινπλ λα θξίλνπλ πνιηηηθά πξνγξάκκαηα θαη φρη πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.  

ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλνπκε ςεθνδέιηηα αλά πλδπαζκφ , 

κε ιίζηα αληί ζηαπξνχ πξνηίκεζεο, γηα ηα ηξία (3) φξγαλα: 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία πξνΐζηαηαηαη ν Γήκαξρνο θαη 

δηνηθεί ην Γήκν, Γεκνηηθφ πκβνχιην  σο  λνκνζεηηθφ ζψκα θαη ην  

Σνπηθφ πκβνχιην.  Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα ελζσκαηψζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ γλσκνδνηηθά φξγαλα, αλαιακβάλεη ν 

επηθεθαιήο ηνπ πξψηνπ ζε ςήθνπο πλδπαζκνχ.  Δίλαη ίζσο 

ζθφπηκν λα δηεξεπλήζνπκε, ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξψην δηάζηεκα 

εθαξκνγήο, ε ζχλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα πξνθχπηεη 

κε πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα θαη φρη κε απιή αλαινγηθή.  Σα κέ ιε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα  αζθνχλ αξκνδηφηεηεο θαη’ αληηζηνηρία 

απηψλ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη απηέο νη αξκνδηφηεηεο λα κπνξνχλ λα 

αλαιακβάλνληαη θαη απφ κέιε ηεο κεηνςεθίαο πνπ ζα κεηέρνπλ 

ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.  

 Απηά σο πξνο ην εθινγηθφ.  

 Δλδνδεκνηηθή απνθέληξσζε. Οη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο, ζε επίπεδν δηνίθεζεο εθηηκνχκε φηη  δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβνχλ ην ξφιν ησλ εηζεγεηηθψλ νξγάλσλ, ππφ ηελ έλλνηα θαη 

ηεο θαηάζεζεο πξνηάζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αθνχ ε 

αλαγλψξηζε ππέξ απηψλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδ ηνηήησλ ζα 
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απνδπλάκσλε  απηνκάησο ην ζεζκηθφ ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Κξίλνπκε φηη ζην πθηζηάκελν πιαίζην νξγάλσζεο ησλ Ο.Σ.Α. 

δελ ζα ήηαλ ζθφπηκε θάπνηα αιιαγή σο πξνο ην θαζεζηψο ησλ 

ελδνδεκνηηθψλ νληνηήησλ , Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο  

δειαδή , παξά κφλνλ ελδερνκέλσο ε επέθηαζε ησλ δεηεκάησλ επί 

ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ γλψκε.  

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ηελ ζθνπηκφηεηα 

χπαξμεο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ζε κηθξνχο ζε έθηαζε  

(ρσξνηαμηθφ θξηηήξην) θαη κεζαίνπο ζε πιεζπζκφ  (πιεζπζκηαθφ 

θξηηήξην) αζηηθνχο Γήκνπο, θαζψο θαη’ νπζίαλ απηνί νη Γήκνη, ζε 

αληίζεζε κε επαξρηαθνχο Γήκνπο, απνηεινχλ εληαία νηθηζηηθά 

ζχλνια  ρσξίο γεσγξαθηθά δηακνξθσκέλεο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ ζα αθχξσλαλ ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

έθθξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Θεζκνί θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ. Σν ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο θαη  

Ν.3852/2010) πξνβιέπεη πιεζψξα ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα 

απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα, φπσο Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο, Σνπηθέο πλειεχζεηο, Γεκφζηα Λνγνδνζία, Γεκνηηθή 

Δπηηξνπή Παηδείαο, πκβνχιηα Μεηαλαζηψλ, Ηζφηεηαο, 

Παξαβαηηθφηεηαο, θαη ινηπά, φπσο επίζεο πξνβιέπνληαη θαη  

Σνπηθά Γεκνςεθίζκαηα, γηα ηα νπνία πνιχο ιφγνο γίλεηαη θαη δελ 

άθνπζα θαζφινπ λα ιέκε φηη ήδε ζην άξζξν 215 ηνπ Γεκνηηθνχ 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα απηή ηε δπλαηφηεηα, 

απιψο δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα. Άξα αλ ζέινπλ ινηπφλ λα κηιάλε γηα ηνπηθή δεκνθξαηία 

κε δεκνςεθίζκαηα, αο θξνληίζνπλ λα εθδνζεί έλα Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα πνπ λα νξίδεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ην ζέκα 

ιχζεθε.  

Γηαπηζηψλνληαο ινηπφλ φια απηά, φηη δελ καο ιείπνπλ ηα 

φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 
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Γήκνη πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ επεθηείλνπκε ηε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε θαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο, νθείινπκε 

λα αλαξσηεζνχκε αλ αθφκε πεξηζζφηεξεο ή /θαη δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ή φξγαλα ζα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

πνιηηψλ. Δθηηκνχκε φκσο φηη ην πξφβιεκα είλαη αιινχ.   

Σν ζέκα είλαη θαζαξά πνιηηηθφ  θαη φρη  ηερληθφ.  Γελ νθείιεηαη 

ζε ηερληθέο αηέιεηεο ησλ  πξνβιεπφκελσλ   δηαδηθαζηψλ αιιά ζηε 

γεληθεπκέλε απαμίσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο. Ζ πξνζήισζε ζηελ αηνκηθή επηβίσζε θαη ε 

ζπλεπαθφινπζε εζσζηξέθεηα έρεη γίλεη δεχηεξε  θχζε κηαο 

θνηλσλίαο πνπ καζηίδεηαη απφ κηα πνιχρξνλε θαη βαζηά νηθνλνκηθή 

θξίζε. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε απνγνήηεπζε απφ απηνχο πνπ 

ηνπο εθπξνζσπνχλ θαη κάιηζηα φρη ζε απηνδηνηθεηηθφ αιιά ζε 

εζληθφ επίπεδν. Άξαγε ζεσξεί ζήκεξα θαλείο, φηη ην 45,5% απνρήο 

ζηηο ηειεπηαίεο εζληθέο εθινγέο νθείιεηαη ζε ηερληθέο ειιείςεηο θαη 

δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ;  

χζηεκα Γηνίθεζεο. πσο πξναλαθέξακε ην ζχζηεκα 

δηνίθεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην ζχζηεκα εθινγήο.  Δάλ 

εμεηάζνπκε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη επαξθήο 

εθπξνζψπεζε ηεο κεηνςεθίαο ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ, κε εμαίξεζε ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία φκσο δελ έρεη απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Απηφ παξέρεη ζηελ κεηνςεθία ηελ δπλαηφηεηα λα 

αζθήζεη ηνλ ζεζκηθά θαζηεξσκέλν ειεγθηηθφ ηεο ξφιν.  

ε ζρέζε κε ηνλ ζεζκφ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο  θαη κε δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο πνπ  έρνπλ πιένλ 

εληνπηζζεί ζεσξνχκε φηη γηα λα δηαηεξεζεί ζα πξέπεη λα αιιάμεη 

ξηδηθά ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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Καηαζηαηηθή ζέζε αηξεηψλ. Δίλαη δηακνξθσκέλεο νη απφςεηο 

κε ιεπηνκέξεηα θαη δελ ζα ηηο αλαθέξσ, ην πξνζπεξλάσ, γηαηί θαη ν 

ρξφλνο πηέδεη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Διάηε γηαηί πξέπεη λα κηιήζνπλ θαη νη ππφινηπνη.  

Α. ΕΟΤΣΟ:  Καη κηα ιέμε κφλν. Να πσ σο πξνο ην φξην ζεηεηψλ 

ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε έρεη λφεκα 

κφλν εθφζνλ αθνξά αληίζηνηρα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο  ησλ πνιηηψλ 

ζην Δζληθφ Κνηλνβνχιην, άιισο παξνπζηάδεηαη σο ζηνρνπνίεζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηε δεκηνπξγία αηξεηψλ δχν ηαρπηήησλ.  

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο,  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:   Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Ενχηζν.  

 Να πσ φηη ιππάκαη πνπ δελ ήκνπλ παξψλ φηαλ θαη ν θχξηνο 

Επγνχξεο αλαθέξζεθε ζε απηά θαη νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ. 

Έπξεπε λα ήκνπλ ζε έλα ηειενπηηθφ θαλάιη δπζηπρψο, ηεο 

πεξηνρήο.  

 Ο θχξηνο Κσλζηαληέιινο Γξεγφξεο, Γήκαξρνο Βάξεο – 

Βνχιαο –  Βνπιηαγκέλεο, κηιάεη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην εθινγηθφ  

ζχζηεκα.  

 Δπραξηζηψ πξσηίζησο γηα ηελ ππνκνλή φισλ, θαη ηε δηθή ζαο 

βεβαίσο.  

Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΔΛΛΟ:  Καιεζπέξα. Γελ ζα ζαο απαζρνιήζσ πάλσ 

απφ ηξία ιεπηά. Ννκίδσ είκαζηε φινη θνπξαζκέλνη. Έρνπκε κείλεη 

ιίγνη κελ, αιιά νη γελλαηφηεξνη φισλ λνκίδσ, γηα λα έρνπκε … 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σν παξαθνινπζνχλ, πηζηέςηε κε, ηληεξλεηηθά 

αξθεηφο θφζκνο.  

Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΔΛΛΟ:  Δίλαη αιήζεηα, θχξηε Πξφεδξε.  

 Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ ην εμήο. ηη ζήκεξα αθνχζακε πάξα 

πνιιά ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Ζ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, αιιά 

θαη ηνπ θπξίνπ Κνηκήζε, ήηαλ γηα κέλα εμαηξεηηθέο θαη νη δχν θαη 

πεξηείραλ φια απηά ηα νπνία ζθεπηφκαζηε, δνχκε θαη βηψλνπκε 

θάζε κέξα ζηνπο Γήκνπο, κέζα ζε έλα πνιχ γεληθφηεξα πνιχ 

γξήγνξα κεηαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ.  
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 Έςαμα φηαλ μεθίλεζε απηή ηε ηζηνξία γηα ηνλ Καιιηθξάηε , 

έςαμα ζην Google , γηαηί είκαη θαη ηεο γεληάο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ιέμε 

επαλαζεζκνζέηεζε. Γελ ηε βξήθα. Δπαλαζεζκνζέηεζε, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, ζαλ ιέμε, δελ ππάξρεη. Σψξα πψο αθξηβψο, ηη  αθξηβψο 

ζέιεη λα πεη ν πνηεηήο, ζα πξέπεη λα ην πξνζδηνξίζνπκε.  

 Δπαλαζεζκνζέηεζε είλαη φηαλ θάηη ζεζκνζεηεκέλν ην 

θαηαξγνχκε. Καηαξγήζεθε θαζφινπ ν Καιιηθξάηεο θαη δελ ην 

πήξακε ρακπάξη; αθψο θαη φρη.  

 Ννκίδσ φηη κπαίλνπκε ζε κία πεξηζζφηεξν ζπλζεκαηνινγία, 

παξά νπζία.  

 Απφ ην πξσί βέβαηα, απφ ηηο πνιχ έηζη… πνιχ ζεξκέο 

ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θάλεη φινη φζνη κίιεζαλ, λνκίδσ φηη 

δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη εξρφκαζηε εδψ γηα λα πνχκε ην 

παξάπνλφ καο, λα βγάινπκε ην άρηη καο, λα θάλνπκε επαλαζηαηηθή 

γπκλαζηηθή, λα πνχκε ηνλ πφλν καο. Γηαηί μέξεηε θάηη; Δγψ έρσ ηελ 

αίζζεζε φηη φρη κφλν απηά ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ηψξα απφ ηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δηαρξνληθά νη 

θπβεξλήζεηο, δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο, θαη απηή θαη ε 

πξνεγνχκελε θαη ε πξν -πξνεγνχκελε, έρνπλ ζίμεη ην απηνδηνίθεην 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, έρνπλ ζίμεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

θαηαθηήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηειηθά λνκίδσ δελ ζα 

είκαη ν κφλνο Γήκαξρνο ν νπνίνο ζα γλσξίδσ φηη γηα λα 

κεηαθέξνπκε κηα ξπκνηνκηθή γξακκή θαηά κηζφ κέηξν, εκείο ζηνλ 

ηφπν καο, ζηελ πφιε καο, πξέπεη λα γλσκνδνηήζνπκε, γηα λα 

απνθαζίζνπλ θάπνηνη γξαθεηνθξάηεο ζε θάπνην Τπνπξγείν ή ζε 

θάπνηα Πεξηθέξεηα, θαη απηφ είλαη απαξάδεθην δηφηη δπζηπρψο δελ 

είκαζηε Απηνδηνίθεζε. ε απηή ηε ρψξα κάιινλ ην απηνδηνίθεην, 

φπσο έρσ μαλά πεη θαη ζην παξειζφλ, έρεη κφλν ε ΔΠΟ. Έρεη ηνλ 

Πιαηηλί απφ πίζσ θαη έρεη ην απηνδηνίθεην. Δκείο είκαζηε 

απηνδηνηθεηηθά θαηνρπξσκέλνη απφ ην χληαγκα, απφ ην άξζξν 

102, αιιά δελ είκαζηε Απηνδηνίθεζε. Καη ιππάκαη γηα φια απηά θαη 

ζθέθηνκαη, ηα νπνία ζα γίλνπλ γηα εκέλα ρσξίο εκέλα. Υσξίο εκάο. 
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Γηαηί θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. Απηφ ην νπνίν αθνχζακε 

ζήκεξα απφ ηνλ θχξην Τθππνπξγφ θαη ηνλ θχξην Γεληθφ Γξακκαηέα, 

νη νπνίνη ζαθέζηαηα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δηάζεζε λα καο αθνχζνπλ, 

είλαη φηη πείηε καο ηελ άπνςή ζαο, εκείο ζα ζπζθεθηνχκε θαη ζα 

απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. Δκείο ζαλ Απηνδηνίθεζε δελ ζα παίμνπκε 

ζε απηφ ην παηρλίδη ηεο ζπλελλφεζεο; Θα πνχκε κηα άπνςε, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κπνξεί λα κε ρξεζηκνπνηεζεί, 

κπνξεί λα γίλεη πξνζάλακκα ζην ηδάθη ή κπνξεί λα πάεη ζηνλ 

θάιαζν ησλ αρξήζησλ.  

Απηφ δπζηπρψο απνηειεί κία δηαρξνληθή θαηξαθχια ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θάπνηα ζηηγκή ζα θηάζεη πάην.  

Αηζζάλνκαη πνιιέο θνξέο, αλ κε ξσηήζεηε ηη  ζεκαίλεη Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηη  είκαζηε εκείο νη απηνδηνηθεηηθνί, έρνπκε ην ξφιν 

κηαο ηξνθαληήο, ξνδαιήο, νδαιίζθεο, ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 

Οδαιίζθεο, έηζη δελ ην ιέλε, θχξηε Πξφεδξε; Απηή είλαη ε 

ρξεζηκφηεηά καο. Δκέλα, γηαηί φινη πξνεξρφκαζηε απφ θάπνηνπο 

ρψξνπο, ηελ πφξηα γηα ηελ άπνςή κνπ νπζίαο ή γηα ηε βνήζεηά κνπ, 

κνπ ηε δεηνχλ ηα θφκκαηα κφλν ηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ. Έηζη 

θάπσο καο αληηκεησπίδνπλ. Γηα απηφ κπνξνχλ λα έξρνληαη νη 

Βνπιεπηέο θαη λα γίλνληαη Γήκαξρνη ρσξίο λα παξαηηεζνχλ, ελψ 

άκα ζέιεηε εζείο λα πάηε θάπνπ αιινχ ζα πξέπεη λα παξαηηεζείηε 

θαη λα θάλεηε θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ζα ηνικήζεηε πνηέ λα 

μαλά ζθεθηείηε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ελψ νη άιινη δελ ην έρνπλ 

απηφ. Γηα απηφ ην ιφγν εζείο θηάζαηε λα είζηε Γήκαξρνη ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ επξψ, αιιά νη Βνπιεπηέο ζπλερίδνπλ θαη έρνπλ επηά 

θαη νθηψ ρηιηάδεο επξψ ην κήλα θαη είλαη νη κφλνη, φπσο είπαηε 

λσξίηεξα, Έιιελεο νη νπνίνη δελ ππέζηελ θακία απνιχησο κείσζε.  

Σν άξζξν ινηπφλ 102 ηνπ πληάγκαηνο, ηη  ιέεη; ηη ηα ηνπηθά 

ζέκαηα είλαη απηά ηα νπνία δηαρεηξηδφκαζηε εκείο, νη Γήκνη. 

Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνηνο ζα νξίζεη ηα ηνπηθά  ζέκαηα; Πνηνο ζα 

ηα νξίζεη; Δίλαη ηνπηθφ ζέκα ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο; Δίλαη 

ηνπηθφ ζέκα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ;  
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Γηαηί ινηπφλ δελ κπαίλεη σο θπξίαξρν δήηεκα θάπνηα ζηηγκή 

λα πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη ηα ηνπηθά ζέκαηα; Καη φρη λα ηα βάδνπκε 

φια ζε  έλαλ θνπβά, ρσξίο αξρή, ρσξίο κέζε θαη ρσξίο ηέινο.  

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Δίπε ν Τπνπξγφο ζήκεξα φηη ην 

πξψην βήκα καο γηα λα κελ… λα απνθνκκαηηθνπνηήζνπκε, λα 

απνιηηηθνπνηήζνπκε ηε δηνίθεζε, ήηαλ φηη δελ βάιακε πνιηηηθά 

πξφζσπα ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Τπάξρεη θαλείο απφ 

εζάο πνπ ζεσξεί φηη ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν ιεηηνπξγνχλ νη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο; Γηαηί εγψ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ Αηηηθή 

ζα κηιήζσ γηαηί εθεί βξίζθνκαη, ζεσξψ φηη έρεη μεραξβαισζεί ην 

ζχζηεκα. Καη είλαη ινγηθφ. Γηα ζθεθηεί ηε φινη ζαο. Πάξηε ηνλ πην 

επαξθή θαη θαηαξηηζκέλν Γηεπζπληή ζαο ή Γηεπζχληξηά ζαο. 

εθσζείηε απφ ην γξαθείν ζαο θαη βάιηε απηφ ην ζηέιερνο λα 

θάηζεη εθεί θαη πείηε ηψξα δηνηθείηε ην Γήκν εζείο. Ση απνηέιεζκα 

ζα έρεηε; Έρεηε αλαξσηεζεί ηη  απνηέιεζκα ζα έρε ηε; Δπεηδή έρεηε 

αλαξσηεζεί, είκαη απφιπηα ζίγνπξνο φηη ζπκθσλείηε κε εκέλα φηη 

ζα γίλεη ράνο. Δίλαη απηφ ην νπνίν γίλεηαη ζήκεξα ζηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο.  

Δκείο πξέπεη λα δεηήζνπκε, αγαπεηέ Πξφεδξε, αγαπεηφ 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, λα δεηήζνπκε ζήκεξα απφ ηελ 

παξνχζα θπβέξλεζε, πνπ έρεη ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε, λα 

νξίζεη πνιηηηθά πξφζσπα, γηα λα κπνξνχλ λα ιχλνληαη θαη κε 

πνιηηηθνχο φξνπο ηα δεηήκαηά καο. Να κελ πεγαίλνπλ δχν ζηηο 

πέληε απνθάζεηο πνπ αλεβαίλνπλ πάλσ θαξαηνκεκέλεο, γηαηί απηφ  

ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη ην δνχκε φινη. Καη πξέπεη λα ην θάλνπκε θαη 

άπνςε.  

Θα ηειεηψζσ ινηπφλ ιέγνληαο, επεηδή έρεη γίλεη επίθιεζε ηεο 

επξσπατθήο εκπεηξίαο θαη ην ηη  θάλνπλ νη Φηιαλδνί, νη Βέιγνη, ηεο 

θάησ αμνλίαο, ηεο πέξα αμνλίαο θαη  ηε δψζε αμνλίαο, ζ α πσ ην 

εμήο. Ζ επξσπατθή εκπεηξία δελ είλαη a la carte . Γειαδή λα 

πάξνπκε θάηη πνπ θάλεη ν Φηιαλδφο, θάηη πνπ θάλεη ν Φιακαλδφο, 

θάηη πνπ θάλεη ν αμνλφο, θαη λα θηηάμνπκε έλαλ αρηαξκά θαη λα 
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πνχκε απηή είλαη ε επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη πάκε λα 

θηηάμνπκε ηνλ θαηλνχξγην Καιιηθξάηε. ρη. Απηφ ζέιεη πάξα πνιχ 

κειέηε, πάξα πνιχ κέζνδν, πάξα πνιχ ζηαρπνιφγεζε, ηνπ ηη 

αθξηβψο δεηάκε.  

Καη ζα ζαο πσ, γηα λα πσ ζην ηειεπηαίν ζέκα, ην νπνίν είλαη 

θαη ην πην ζεκαληηθφ, θαη κέρξη ηψξα κπνξεί απηά πνπ ζαο είπα,  

επεηδή ηα μέξαηε, λα κελ έρνπλ ζεκαζία, λνκίδσ φηη ην ηειεπηαίν, 

αγαπεηέ Πξφεδξε, ζα πξέπεη λα ην ζεκεηψζνπκε, κπαο θαη απηφ 

απνηειέζεη ηε ιχζε απφ απηφ ην νπνίν εγψ έρσ πεηζηεί πιένλ φηη 

ζα ην θάλεη ε θπβέξλεζε, φηη ζα αιιάμεη ηνλ εθινγηθφ λφκν. Καη αλ 

απηφ είλαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, γηα ιφγνπο απνηειέζκαηνο ή γηα 

ιφγνπο απιά πνιηηηθήο εκκνλήο, δελ ην μέξσ, αιιά πηζηεχσ φηη ζα 

ην θάλεη.  

Οη εθινγέο θαη ην ζχζηεκα εθινγψλ, νπζηαζηηθά εκάο δελ καο 

αθνξνχλ. Γελ καο αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο εθινγήο, γηαηί κπήθε  

ζήκεξα απηφ ην πξσί, κπήθε ην ζεκαηάθη, φηη εκείο λνηαδφκαζηε 

κφλν γηα ηε κεζνδνινγία ησλ εθινγψλ γηαηί καο θφθηεη. ρη, δελ 

καο θφθηεη, γηαηί είηε κε ην παιηφ ζχζηεκα, είηε κε πξνεγνχκελν, 

ηνπ 42%, είηε κε ην επφκελν, ηνπ 65%, ν θαιφο Γήκαξρνο ζα 

εθιεγεί  θαη ν θαθφο Γήκαξρνο ζα πάεη  ζπίηη ηνπ. Απηφ εκάο δελ καο 

ελδηαθέξεη. Αλ ην ζχζηεκα απηφ είλαη θαιφ ή θαθφ, είλαη γηα ηελ 

επφκελε κέξα, γηα ην θαηά πφζν ζα είλαη ιεηηνπξγηθφ ή φρη.  

Καη θιείλσ ιέγνληαο ην εμήο. ηηο εζληθέο εθινγέο, γηα λα κε 

γίλνληαη πνιηηηθά ζπέθνπια θαη παηρλίδηα, ηη  ιέλε; πκθσλνχκε, 

αιιάδνπκε ηνλ εθινγηθφ λφκν, ν νπνίνο ηζρχεη γηα ηηο κεζεπφκελεο 

εθινγέο. Γηα θαληαζηείηε λα αιιάμνπλ ηνλ εθινγηθφ λφκν, λα πάκε 

ην ’19 ζηηο εθινγέο θαη λα δηαιπζνχλ φιεο, φινη νη Γήκνη, γηαηί δελ 

ζα κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε, δελ ζα κπνξνχκε λα πάξνπκε 

απνθάζεηο.  

Δδψ ινηπφλ ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα άπνςε, κηα πξφηαζε 

δηαθπγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά ζα καο δψζεη θαη ηε δπλαηφηεηα θαη 

ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηε δνθηκαζία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Θα 
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πξέπεη εάλ ηειηθά, κέζα ζηηο απφςεηο ηηο δνγκαηηθέο ή ηηο 

απφιπηεο, ηηο αθξαίεο, λα ηξνπνπνηεζεί ζήκεξα ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη ε ΚΔΓΔ, αγαπεηέ Πξφεδξε, λα δεηήζεη απηφ ην 

πξάγκα λα γίλεη ζε πηινηηθφ βαζκφ, δειαδή λα επηιεγνχλ απφ ηηο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αζηηθν ί, νξεηλνί , λεζησηηθνί, κεηξνπνιηηηθνί 

Γήκνη, δέθα ή είθνζη Γήκνη, πνηνη ζα είλαη νη ηπρεξνί ή άηπρνη, φπνπ 

απηφ ην νπνίν ζα ζπκθσλεζεί, ζα εθαξκνζηεί ζηηο επφκελεο 

εθινγέο,  ζα θαηαγξαθεί πνχ ιεηηνχξγεζε ζσζηά θαη πνχ ιάζνο θαη 

εάλ θαη εθφζνλ έρεη ιεηηνπξγήζεη, ζηε ζπλέρεηα απηφ ην ζσζηφ 

ζχζηεκα, ην εκπεδσκέλν, ην δνθηκαζκέλν, λα εθαξκνζηεί ζην 

ζχλνιν ησλ θνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηαηί έρσ ηελ απφιπηε 

πεπνίζεζε φηη έηζη εζπεπζκέλα φπσο ηξέρνπκε ηψξα, γηα ηηο 6 

Ννεκβξίνπ ή γηα ηηο 6 Γεθεκβξίνπ, φπνπ δελ ζα έρνπκε πξνιάβεη  

νχηε εκείο σο ΚΔΓΔ λα κνξθψζνπκε άπνςε θαη πξφηαζε, ηφηε ζα 

καο πάλε ζε έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε κηα θαη’ 

επθεκηζκφ δεκνθξαηία. Πηζηεχσ φηη φινη έρεηε Δπηηξνπέο 

Γηαβνχιεπζεο. Δκάο ε δηθή καο Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο έρεη 

ζπλεδξηάζεη εδψ θαη δχν ρξφληα 18 θνξέο. ιεο ηηο θνξέο πνπ έρεη 

ζπλεδξηάζεη, έρεη ζπλεδξηάζεη κε απαξηία ηε δεχηεξε θνξά, θαη ε 

απαξηία ησλ πελήληα είλαη κε πέληε, κε ηνπο ίδηνπο πέληε.  

Απηφ ην πξάγκα ζα πξέπεη λα ην ιάβεη ππφςε ηεο ε 

θπβέξλεζε, έηζη ψζηε λα θαηαιάβεη αλ θαη ε θνηλσλία είλαη έηνηκε ή 

φζν έηνηκε είλαη ε θπβέξλεζε, γηα λα απιψζεη ηξαραλά ζην φλνκα 

ηεο δεκνθξαηίαο, έηζη φπσο ζήκεξα ην αληηιακβάλεηαη.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Γήκαξρν ησλ ηξηψλ βήηα. Καη 

αλ πσ φηη ε επίηεπμε ηνπ λα κπνξέζεη λα πάξεη ην παξαιηαθφ 

κέησπν καδί κε άιινπο Γεκάξρνπο απφ ην ΣΑΗΠΔΓ, ήηαλ κηα πάγηα 

ζέζε ηεο ΚΔΓΔ θαη κηα δηεθδίθεζε πνπ πεηχραηε θαη νθείινπκε λα 

ην ζπγραξνχκε.  

 Να πσ φηη ν θχξηνο Αλαζηάζηνο Φαξνχπνο, είλαη εδψ; Έια 

Σάζν. Γήκαξρνο Αλη ηπάξνπ, κε πνιιή ππνκνλή θαη πνιχ θφπν γηα 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

250 

λα έξζεη απφ ηελ Αληίπαξν, έρεη ην ιφγν. Καη λα εηνηκάδεηαη ν 

θχξηνο Γψγνο Γηψξγνο, Γήκαξρνο Διαηείαο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βεβαίσο. Δδψ φινη ζα κηιήζνπλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ρη, παίξλνπκε απφ ηε κία ιίζηα θαη απφ ηελ άιιε, 

φπσο αθξηβψο καο έρνπλ δνζεί. Γελ έρνπκε… Δκείο εδψ είκαζηε λα 

αθνχζνπκε ηα πάληα.  

 Έια, Γήκαξρε.  

Α. ΦΑΡΟΤΠΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θχξηνη 

χλεδξνη, θαιεζπέξα.  

 Θέισ λα κηιήζσ ζαλ εθπξφζσπνο ελφο κηθξνχ Γήκνπ, 

λεζησηηθνχ Γήκνπ. Βιέπσ θαη ηελ θπξία Μαξία απφ εθεί. Σα 

πξνβιήκαηά καο είλαη γλσζηά. Απφ ηελ πξψηε κέξα ηνπ πλεδξίνπ 

θξάηεζα έλα ζέκα, ην νπνίν ην είπε θαη ν θχξηνο Γεληθφο θαη άιινη 

έγθξηηνη νκηιεηέο, φηη δελ ηίζεηαη ζέκα κε ηνλ λέν Καιιηθξάηε, 

αιιαγήο γεσγξαθηθψλ νξίσλ. Θέισ λα ζαο κεηαθέξσ φηη είλαη γηα 

εκάο ηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο Γήκνπο, επεηδή κηιάκε κεηαμχ καο 

νη Γήκαξρνη, είλαη θφθθηλε γξακκή απηφ. Γηα ηνπο κεγάινπο Γήκνπο 

αλ γίλνπλ αιιαγέο γεσγξαθηθέο, είλαη άιιν ζέκα . Αιιά λνκίδσ νη 

κηθξνί λεζησηηθνί Γήκνη γηα εκάο είλαη θφθθηλε γξακκή. Δίλαη έλα 

ζεηηθφ απηφ. Γελ ζαο θξχβσ φηη ππήξρε κηα αγσλία ζρεηηθά κε 

απηφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Απιψο, δελ ζέισ λα ζε δηαθφςσ, λα μέξεηο φηη είλαη 

θφθθηλε γξακκή θαη γηα εκάο θαη έρεη κεηαθεξζεί θαη ζηε θεληξηθή.  

Α. ΦΑΡΟΤΠΟ:  Ναη. Σν ιέσ γηαηί πηζηεχσ φηη εκείο νη κηθξνί 

λεζησηηθνί Γήκνη νη νπνίνη έρνπκε πιεζπζκφ ρίιηνπο κε ρίιηνπο 

πεληαθφζηνπο θαηνίθνπο, ην θαινθαίξη γηα πέληε κήλεο 

δεθαπιαζηαδφκαζηε, πάκε δεθαπέληε θαη είθνζη ρηιηάδεο. 

πλεηζθέξνπκε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Καινχκαζηε λα ιχζνπκε 

πξνβιήκαηα ρσξίο πξνζσπηθφ, ρσξίο δνκέο. Γίλνπκε θάζε κέξα 

εμεηάζεηο, γηαηί ζηα κέξε καο έξρνληαη θφζκνο απφ φιε ηελ 
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Δπξψπε, νη νπνίνη είλαη θαη έγθξηηνη θαη δηεζλνχο θήκεο κεξηθέο 

θνξέο. Αο πνχκε ην θαινθαίξη κε παίξλνπλ ηειέθσλν ζπλέρεηα λα 

κε ξσηήζνπλ γηα ηνλ Σνκ Υαλθο.  

Γελ ζαο θξχβσ φηη αηζζάλνκαη θάπσο άβνια, γηαηί φηαλ δελ 

κπνξψ λα παξέρσ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρσ γηα λα 

πάσ ηνλ ηνπξηζκφ έλα βήκα πην κπξνζηά, πνπ είλαη ε βαξηά 

βηνκεραλία ηεο ρψξαο καο, έξρνκαη ζε δχζθνιε ζέζε.  

Έρνπκε εδψ θαη δχν ρξφληα δεζκεπκέλα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

καο πνζά γηα ηελ πξφζιεςε κφληκσλ ππαιιήισλ θαη πεξηκέλνπκε 

δχν ρξφληα κηα ππνγξαθή. Δίλαη άθξσο απαξάδεθην. Έλαο Γήκνο 

λα δηνηθείηαη κε δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρεη έλα ζηέιερνο, έλαο Π.Δ. ππάιιεινο, ν 

νπνίνο ζα κπνξέζεη λα βάιεη κηα ππνγξαθή γηα λα θάλνπκε έλα 

κηθξφ έξγν, γηα λα πξνρσξήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα.  

Θα πξέπεη επίζεο πηζηεχσ νη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο λα 

εληζρπζνχλ γηα λα καο βνεζήζνπλ άκεζα. Γειαδή ε Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Πάξνπ –  Αληηπάξνπ δηαζέηεη κφλν έλαλ κεραληθφ ζαλ 

ππάιιειν θαη απηφο είλαη ειεθηξνιφγνο. Γελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε 

ηίπνηα.  

Γελ ζέισ λα ζαο θάσ ην ρξφλν ζαο. Πηζηεχσ φηη νη κηθξνί 

Γήκνη θαη εηδηθά  νη λεζησηηθνί Γήκνη, πξέπεη λα ηχρνπλ  κηαο εηδηθήο 

κλείαο. Έρνπλ δηαθνξά κε ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ην κηζφ ρξφλν ν πιεζπζκφο ηνπο ππεξδηπιαζηάδεηαη, δελ μέξσ 

ζηνπο νξεηλνχο Γήκνπο αλ ηζρχεη απηφ, κε απνηέιεζκα ηα 

πξνβιήκαηα λα νμχλνληαη θαη λα είλαη δπζεπίιπηα.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Γήκαξρν θαη φπνηνο δελ έρεη 

επηζθεθηεί ηελ Αληίπαξν, λα πάεη. Δγψ πήγα θέηνο.  

 Ο Γηψξγνο ν Γψγνο, Γήκαξρνο Διαηείαο θαη λα εηνηκάδεηαη ν 

Κακπνχξεο ηέιηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Υίνπ, χλεδξνο απφ ηελ 

ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ.  
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Γ. ΓΩΓΟ:  Αθνξκή παίξλσ απφ ην Γήκαξρν πνπ δηαδέρηεθα. Φίιε, 

θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ιηγνζηνί ζπλάδειθνη.  

Δίκαζηε ηφζν αθειείο; Αγαπάκε ηφζν πνιχ ηελ ππνθξηζία; 

Τπάξρνπλ Καιιηθξαηηθνί Γήκνη, λα ν πξνεγνχκελνο, λα θαη ε 

Κάζνο, λα θαη ν δηθφο κνπ αλ ζέιεηε λα ζαο ηνλ πεξηγξάςσ κεηά, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ην παξακηθξφ.  

 Ρσηάσ. Πηζηεχνπκε φηη ζα έρνπκε ηζρπξνχο Γήκνπο; Καη 

πηζηεχνπκε φηη ζα ππάξμεη θαη  ηζρπξή Διιάδα; Μήπσο 

ππνθξηλφκαζηε καδί κε ηελ θπβέξλεζε; Μήπσο είκαζηε αθειείο; 

Έρνπκε πξαγκαηηθά κέιινλ λα θνπβεληηάδνπκε ρσξίο λα βιέπνπκε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα επηλννχκε πξάγκαηα πνπ ζα ζέιακε; 

Αλ θάπνηνο είρε αζρνιεζεί κε ηα καζεκαηηθά, ζα έιεγε 

κπεξδεχνπκε ηα δεδνκέλα κε ηα δεηνχκελα.  

 Δγψ λνκίδσ, αγαπεηνί θίινη, θαη θίιε Πξφεδξε, δελ έρνπκε 

δεδνκέλα. Εεηνχκελα έρνπκε. Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην 

πξάγκα.  

 Λέσ ινηπφλ, αξρίδνληαο απφ ηνπο αγαπεηνχο θίινπο ησλ 

θνκκάησλ πνπ παξαβξίζθνληαλ εδψ πέξα φινη ην πξσί θαη ηψξα 

φινη απνπζηάδνπλ, θαη νη νπνίνη ζα καο αθνχζνπλ θαη ζα πάξνπλ 

ππφςε απηά πνπ ιέκε, πηζαλά απφ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ. Πηζαλά φκσο λα κελ ην δνπλ θαη θαζφινπ. 

Καη δελ κπνξψ λα κε ζθεθηψ ην εμήο. ηη φινη απηνί φηαλ είλαη 

αληηπνιίηεπζε θαηεγνξνχλ φια φζα έθαλαλ ζαλ θπβέξλεζε θαη φηαλ 

είλαη θπβέξλεζε επηθαινχληαη, μέξεηε ηη .  

 Ση ζέισ λα πσ δειαδή. Πξηλ ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε, πνην 

θφκκα ηζρπξηδφηαλ φηη ηνλ Καιιηθξάηε ζα ηνλ αιιάμεη ξηδηθά; 

Λεγφηαλ ΤΡΗΕΑ; Ννκίδσ. Πξηλ ηνχηε εδψ ηελ θπβέξλεζε, πνηνο 

ήηαλ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ; Λεγφηαλ Μεηζνηάθεο; Ννκίδσ. Πνηνη 

θνξντδεχνπλ πνηνλ;  

 Να ξσηήζσ έλα άιιν πξάγκα. Γηαηί πηζηεχσ φηη δελ είκαζηε 

θφξνπ ππνηειείο, νχηε είκαζηε θαηξφ Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, πνπ ππήξραλ ππνηειείο. κσο βιέπσ φηη 
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θάζε θνξά είκαζηε ζηελ επηινγή ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ πψο 

ζα καο ειέγρνπλ, κε πνηνλ ηξφπν, ηη  ζα καο απνξξίςνπλ, πηζαλά 

πψο ζα καο παχζνπλ θαη πψο ζα καο πάλε θπιαθή. Πνηνη ηα 

θάλνπλ απηά θαη ζε πνηνπο; Καη απηνί πνπ καο ηα θάλνπλ εκάο 

απηά, εκείο γηαηί ηνπο απνδερφκαζηε θαη γηαηί ηνπο θνπβεληηάδνπκε; 

Καιά, είλαη θαλέλαο ηφζν αθειήο ή ηφζν ακλήκσλ λα κε ζπκάηαη ηηο 

επηηαγέο ηνπ πληάγκαηνο απφ ην ’52 ην  Βεληδέιν; Πάληα ε 

Απηνδηνίθεζε δελ ήηαλ απηνηειήο; ηα πληάγκαηα. Πφηε ήηαλ 

απηνηειήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Μήπσο είλαη δηαθεξχμεηο ηνπ ζηπι 

φινη νη Έιιελεο δηθαηνχληαη εξγαζία; Τπάξρεη αλεξγία ζηελ 

Διιάδα; Αθνχ ιέεη ην χληαγκα φηη φινη δηθαηνχληαη εξγαζία. ινη 

νη Έιιελεο δηθαηνχληαη πγείαο. Τπάξρνπλ αζζελείο πνπ βάδνπλ 

θαθειάθηα; Αθνχ δελ ην δηθαηνχληαη απηφ ην πξάγκα.  

 Παίδνπκε, αγαπεηνί θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έλα παηρλίδη 

πνιχ θαθφ, θαη εκείο ην θάγακε ζηε κάπα. Δγψ είκαη θνληά ηξηάληα 

ρξφληα Γήκαξρνο. Σν δσ ζπλέρεηα, ηα αθνχζσ ζπλέρεηα, δελ ηα 

πηζηεχσ πνηέ. Καη αλ ηα πίζηεςα ιίγν ζηελ αξρή, ζπλήξζα πν ιχ 

γξήγνξα. Γηαηί ην θιεξνλνκνχκε θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο; Γηαηί 

θιεξνλνκνχκε ην δηθαίσκα νη πνιηηηθνί καο λα ιέλε ςέκαηα θαη εκεί 

λα ηα ράθηνπκε, λα ηα αλακαζάκε θαη λα ηα επεμεξγαδφκαζηε;  

 Μήπσο πξέπεη απφ απηφλ ηνλ δηάινγν, πνπ θάπνπ ζα 

θαηαιήμεη, είλαη βέβαην, θαη πηζαλά λα απνπξνζαλαηνιίζεη απφ 

άιια δεηήκαηα. Γηαηί λα κεηέρνπκε; Πνηνο θαληάδεηαη φηη ν λένο 

Καιιηθξάηεο, πνπ ζα ηνλ θάλεη ε θπβέξλεζε, κε ηελ  θαιχηεξε 

ζέιεζε, ηηο θαιχηεξεο  πξνζέζεηο, ζα ιχζεη θαλέλα βαζηθφ 

πξφβιεκα;  

 Δγψ παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαη έρσ βγεη πνιιέο θνξέο θαη ην 

έρσ πεη, πεηάσ ηα ζθνππίδηα, καδί κε ην Γεκνηηθφ κνπ πκβνχιην. 

Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί επί ηξία ρξφληα, έλα, δχν, ηξία ρξφληα, θάλσ 

αίηεζε ζην Τπνπξγείν, ηξεηο Τπνπξγνί απνθαζίδνπλ θαη κνπ δίλνπλ 

πξνζσπηθφ, θαη ε θαιή καο ε Δπίηξνπνο ηα θφβεη. Λέεη 

εμππεξεηνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Καη έρεη  δίθην. Οη 
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απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ γξάθνληαη ζηα παιαηφηεξα ησλ 

ππνδεκάησλ ηεο Δπηηξφπνπ θαη εκείο πξέπεη λα είκαζηε θαζαξνί, 

γηαηί αιιηψο ζα καο (…) θαη ν Δηζαγγειέαο. Καη απηφο  ζα έρεη δίθην. 

Οη κφλνη πνπ δελ έρνπκε δίθην είκαζηε εκείο.  

 Μήπσο πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε δεηήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο 

θαη νπζηαζηηθφηεηαο; Δγψ ζα ξσηήζσ εζάο, πψο πδξεχεηε ηνλ 

θφζκν ζαο θαη δελ κηιάσ γηα ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ηελ 

πδξεχεη ην ειιεληθφ Γεκφζην. Μηιάσ γηα ηνπο επαξρηαθνχο Γήκνπο. 

Πψο θαζαξίδεηε… Έλα παξάδεηγκα. Δκείο θάλακε έλα θνξέα 

δηαρείξηζεο ζθνππηδηψλ, ηεξεάο Διιάδνο. Καη σ ηνπ ζαχκαηνο, 

πηζηέςηε ην, ηα ζθνππίδηα ηα καδεχνπλ. Καη σ ηνπ ζαχκαηνο, 

θαζαξίζακε ηνλ ηφπν. Καη σ ηνπ ζαχκαηνο, είπε ε θπβέξλεζε είζηε 

παξάλνκνη. Λέκε γηαηί; Γηαηί, ιέεη, δελ απνγξάςαηε πξηλ θαζαξίζεηε 

ηνλ ηφπν, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Γήκσλ πνπ έθαλαλ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. Ήκαζηαλ 25 ζπλνιηθά. Καη κε ην λφκν έρνπλ δίθην.  

 Καη ιέσ εγψ θάπνηε ζηνλ θχξην Τπνπξγφ πνπ ήηαλ εδψ πέξα, 

θίιε κνπ, ηη  ζα ηα θάλσ ζηα ζθνππίδηα; Θα ηα ξίμσ έμσ απφ ην 

ρσξηφ κνπ; Έμσ απφ ην Γήκν κνπ; Έμσ απφ ηε πφιε κνπ; Ση ζα ηα 

θάλσ; Μνπ ιέεη απηφ είλαη δηθφ ζνπ πξφβιεκα. Δγψ εληνπίδσ ηελ 

παξαλνκία. Μάιηζηα ηελ εληφπηζε λνκίδσ ε θπξία  Γηαβή. Κάλακε 

απηφ ην έγθιεκα θαη πεηάκε ηα ζθνππίδηα ζε ρψξνπο 

νξγαλσκέλνπο. Ζ θπβέξλεζε, νη θπβεξλήζεηο, καο ην απαγνξεχνπλ.  

 Ση ζέισ λα πσ κε φια απηά ηα πξάγκαηα θαη κε φια απηά ηα 

παξαδείγκαηα. Κνπβεληηάδνπκε θαη θνπβεληηάδνπκε δεηήκαηα πνπ 

είλαη έμσ απφ εκάο.  

 Λέεη ν θίινο κνπ ν Απνζηφιεο θαη ηνλ ζαπκάδσ πξαγκαηηθά 

γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ, ε αξρή ηεο εγγχηεηαο, 

θνξφηδα κελ ηζηκπάηε. Καη κεηά κπαίλεη θαη ε πξφηαζε, φρη 

ρσξνηαμηθφ, θφθθηλε γξακκή. Γελ είλαη εγγχηεηα λα πνπλ κεξηθνί, 

ζηελ Διιάδα δεκφηεο…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Γηψξγν…  

Γ. ΓΩΓΟ:  Σειεηψλσ.    
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 ηη δελ ζέινπκε Καιιηθξάηε κε απηφλ θαη κε απηφλ, ζέινπκε 

ηνλ άιινλ θαη κε ηνλ άιινλ. Γελ είλαη δηθαίσκά ηνπο; ρη, είλαη 

θφθθηλε γξακκή. Ο Γήκνο Ακθίθιεηαο –  Διάηεο πνπ είκαη εγψ, ζα 

κείλεη έηζη θαη αο έρνπκε εκθχιην πφιεκν κε ηηο μηθνιφγρεο.  

 Να πσ θαη έλα πξάγκα; Μηιάκε γηα ην χληαγκα. Οη  

Καιιηθξαηηθνί Γήκνη είλαη φινη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ παιηψλ 

Ννκψλ; Γηαηί δελ δηαηεξνχζαλ ηνπο Ννκνχο θαη έθηηαμαλ Γήκνπο; 

Δπηηξέπεηαη θνκκάηη ελφο Ννκνχ λα πάεη ζε έλα άιιν Ννκφ; 

Απαγνξεχεηαη. Γηαηί δελ ην αιιάδνπκε απφ ην χληαγκα; Ση θπιάκε;  

Καη αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα έρνπκε ιατθέο ζπλαηλέζεηο, 

γηαηί λα κελ θάλνπκε απηφ ην πξάγκα, πνπ ηνπιάρηζηνλ ν θφζκνο 

ην ζέιεη; Θέιεη Γήκνπο πνπ λα είλαη ζπλεθηηθνί.   

Καη λα πσ θαη έλα άιιν ζέκα, πνπ ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ 

νη θπβεξλήζεηο θαη ε ΚΔΓΔ.  

Τπάξρεη Γήκνο Καιιηθξαηηθφο πνπ έρεη ρσξηφ πνπ πξηλ δέθα 

ρξφληα είρε πεληαθφζηνπο θαηνίθνπο, ζήκεξα λα κελ έρεη πέληε θαη 

έμη θαη  δέθα; Ση είκαζηε, ζεκαηνθχιαθεο ησλ λεθ ξνηαθείσλ; 

Μεγαιψλνπλ ηα ρσξηά καο ή ηα λεθξνηαθεία; Γηαηί νη Αζελαίνη φινη 

έξρνληαη λα ηνπο ζάςνπκε. Γελ ζπκθέξεη ζηελ Αζήλα ην ζάςηκν. 

Καη είλαη ρσξηφ πέληε θαηνίθσλ κε ηξηαθφζηνπο ηάθνπο. Καη βέβαηα 

απαγνξεχεηαη λα έρσ λεθξνζάθηε. Καη βέβαηα απαγνξεχεηα η λα 

θαζαξίζσ ην λεθξνηαθείν. Σν απαγνξεχεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

γηαηί έρνπκε ηνλ ηάδε λφκν. Έηζη  δελ είλαη;  

Καη εκείο ηα δνχκε φια απηά θαη πάκε λα ηα ιχζνπκε, θαη 

βάδνπκε θαη κεηαμχ καο εκθπιίνπο πνιέκνπο, ηνπ ζηπι πνην 

ζρνιείν ζα επηβηψζεη; Έρνπκε θαζφινπ παηδηά; Ση θξηηήξηα είλαη λα 

έρνπκε λέα δεπγάξηα ζηνπο κηθξνχο επαξρηαθνχο Γήκνπο γηα λα 

γελλήζνπλ; Τπάξρεη λένο πιεζπζκφο; Σν ππ’ αξηζκφλ έλα 

πξφβιεκα ηεο Διιάδνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηεο 

θπβέξλεζεο, είλαη ν Καιιηθξάηεο ή ε εξεκνπνίεζε ηεο ε παξρίαο; 

Καιιηεξγείηαη ηίπνηα; Ση παξάγεη ε ρψξα θαη ζέινπκε λα θάλνπκε 

αλάπηπμε; Σν πην εχθνιν πξάγκα, εγψ είκαη γηνο αγξφηε, ήηαλ λα 
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κάζσ λα θαιιηεξγψ. Με έζηεηιε ν παηέξαο κνπ λα ζπνπδάζσ γηα 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο. κσο θάπνηε ην ειιεληθφ Γεκφζην 

παξήγαγε. ήκεξα πνηνο παξάγεη; Μαο εκθαλίδνπλ ζηελ ηειεφξαζε 

κφλν κεξηθά θνξντδάθηα, πνπ (…) λα ηνπο δψζνπλ δέθα ζηξέκκαηα 

ρσξάθη θαη ζα έξζνπλ λα δήζνπλ ζηελ επαξρία. Δδψ θαιιηεξγνχλ 

πεληαθφζηα θαη δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ, είλαη ππεξρξεσκέλνη.  

Γελ πξέπεη λα αζρνιεζνχκε πψο ζα αλαβαζκηζηεί, θαη ηνλ 

φξν δελ ηνλ εθεπξίζθσ, ππάξρεη, ε επαξρία; Πψο ζα έξζνπλ νη 

άλζξσπνη  λα εξγαζηνχλ; Πψο ζα παξάγνπκε, πψο ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ςήγκαηα αλάπηπμεο;  

Δγψ λνκίδσ απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

θνπβεληηάζνπκε ζαλ αλη ηπξφζσπνη ηνπ ιανχ, γηαηί Γήκνο ζεκαίλεη 

ιαφο, θαη λα ηνπο πνχκε, θχξηνη, απηά είλαη. Ση καο βάδεηε άιια; 

Πψο ζα επηβηψζνπκε; Πψο ζα βξνχκε εξγαζία; Πψο ζα γίλνπκε 

θαινί Έιιελεο πνιίηεο;  

Καη ιέσ θαη θιείλσ κε έλα πξάγκα. Δίλαη θνβεξή ε 

επξεκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απηφ ην 

επαλαζεζκνπνίεζε, πνπ θάπνηνο ην έςαμε θαη δελ ην βξήθε, θάζε 

θνξά φηαλ ζέινπλ λα θέξνπλ κηα ηξαγσδία ζηελ Διιάδα, βάδνπλ 

κηα σξαία έθθξαζε. Πνχ ηε βξίζθνπλ; Σνπο παξαδέρνκαη 

πξαγκαηηθά θαη ηνπο ζπγραίξσ. Δκείο φκσο γηαηί ηα ηξψκ ε φια 

απηά; Γηαηί δελ πξνζπαζνχκε λα ηνπο δείμνπκε φηη απηά 

ηνπιάρηζηνλ δελ πεξπαηάλε;  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ θαη εγψ πξνζσπηθά, δηφηη φπσο είδαηε, 

δψζακε φζν ρξφλν ήζειεο γηαηί καο κεηέθεξεο ζε κηα άιιε Διιάδα, 

πνπ φκσο είλαη ε Διιάδα ε πξαγκαηηθή…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θέιεηε λα πάξεηε ην κηθξφθσλν;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ.  
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 ε κηα άιιε Διιάδα πξαγκαηηθή ιέσ, πνπ ελ ηνηαχηε 

πεξηπηψζεη, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα αλαδεηθλχεη ηελ 

αδπλακία ε Απηνδηνίθεζε, επεηδή δελ έρεη ην καραίξη θαη ην πεπφλη, 

λα κελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε. Καη λα ππεξβάιιεη εαπηφ καδεχνληαο 

ηα ζθνππίδηα καδί  κε ην πκβνχιηφ ηνπ. Δίπε θαλέλαο απφ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία έλα επραξηζηψ; πσο δελ είπε γηα ηνπο 

πξφζθπγεο-κεηαλάζηεο θαη είρε ην ζξάζνο ν αξκφδηνο Τπνπξγφο λα 

κελ ην πεη, εκείο νθείινπκε λα ηνπ πνχκε ζήκεξα ηνπ Γεκάξρνπ 

έλα κεγάιν απηνδηνηθεηηθφ επραξηζηψ. Έλα επραξηζηψ, θχξηε Γψγν, 

γηα απηφ πνπ θάλεηο, παξά ηηο αδπλακίεο πνπ έρεη ην θξάηνο λα ζνπ 

πεη ην επραξηζηψ. Δκείο ζνπ ιέκε ην επραξηζηψ θαη εγψ ζε 

ρεηξνθξνηψ γηα απηφ πνπ θάλεηο.  

 Ο θχξηνο Κακπνχξεο ν ηέιηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Υίνπ 

θαη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Παγψλεο Υξήζηνο, Γήκαξρνο 

Υαιθηδέσλ.  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Κακπνχξεο ηέιηνο, απφ ηελ φκνξθε κπξνβφιν Υίν. Δίκαη 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη είκαη εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, γηα ηε Γεληθή καο πλέιεπζε.  

 Δπηηξέςηε κνπ κεηά ηνλ ραηξεηηζκφ, λα εθθξάζσ έλαλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο βεβαίσο θαη δελ αθνξά εζάο. Αθνξά ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο πνπ έπξεπε λα είλαη ζε απηήλ ηελ αίζνπζα θαη ε 

κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή έξρεηαη θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε λα 

θαηαδείμεη φηη ηειηθά ζα πξέπεη ηα πλέδξηα θαη νη πλειεχζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, λα κπνπλ ζε έλα άιιν 

δηαδηθαζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ απηά λα είλαη  

απνηειεζκαηηθά.  

 Έλα δεχηεξν ζεκείν ην νπνίν ζέισ λα αλαθέξσ ππφ ην 

πξίζκα ηεο ελεκέξσζεο -εξψηεζεο πξνο ην Πξνεδξείν, δελ ζα 

έιεγα θαηαγγειίαο, δελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη εθθξάζεηο. Ξέξεηε φηη 

εκείο ζήκεξα απφ ηε Υίν κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ ηακάηε ηνλ 
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Ενπλίδε, ήξζακε έρνληαο ηε ξεηή δέζκεπζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Βνξείνπ Αηγαίνπ, δελ ζπκκεηέρεη θαλέλαο, δελ 

πιεξψλνπκε ηίπνηα, δελ πάηε πνπζελά.  

Πξφεδξέ κνπ, απηφ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Απηφ είλαη ζνβαξφ πνπ ιέηε.  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  …πξνο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο, φηη νη 

εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο  ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, δελ 

παίξλνπλ απφ θαλέλαλ άδεηα θαη  δελ πεξηκέλνπλ θακία απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓ γηα λα παξαβξεζνχλ ζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο ζπλεδξηάζεηο, πνπ είλαη ηα θνξπθαία ξγαλα ηεο 

Απηνδηνίθεζήο καο.  

 Δπηηξέςηε κνπ δχν -ηξεηο ζθέςεηο, ζπλερίδνληαο ην ζθεπηηθφ 

ηνπ θπξίνπ Γψγνπ, ηνλ νπνίν πξάγκαηη ηνλ παξαθνινπζψ θαη είλαη 

πάληνηε ηδηαίηεξα εχζηνρνο θαη πξαγκαηηθφο ζηα φζα θαηαζέηεη ζηηο 

Γεληθέο καο πλειεχζεηο.  

 πλαδέιθηζζεο θαη  ζπλάδειθνη, γεγνλφο είλαη θαη παξαδεθηφ 

πιένλ, γηα εκέλα πνπ ζπκκεηέρσ είθνζη δχν ρξφληα ζηελ 

Απηνδηνίθεζε, φηη είκαζηε ππεξέηεο ελφο ζεζκνχ πνπ θέξεη έλαλ 

ςεπδεπίγξαθν ηίηιν. Απηνδηνίθεζε. Γελ είκαζηε Απηνδηνίθεζε. 

Δίκαζηε κηα δηνίθεζε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ πνιηηηθά πιαίζηα, 

ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ερζξηθά πεξηβάιινληα θεληξηθήο 

εμνπζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξσκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.  

 Καη γηα ειάηε ζην ζήκεξα. ήκεξα ινηπφλ απφ πνχ μεθηλά 

απηή ε επηζπεχδνπζα θίλεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ -ΑΝΔΛ , γηα ηε λέα επνρή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο; Ξεθηλά κέζα απφ ηελ ςήθηζε ελφο κλεκνληαθνχ 

λφκνπ, ν νπνίνο ζην άξζξν 5 ιέεη ζπζηήλσ κηα Δπηηξνπή γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Καη επηηξέςηε κνπ, θχξηε Πξφεδξε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

θαη ζπλαδέιθηζζεο, λα δηαηππψζσ ηελ άπνςε, ηαπεηλή εί λαη, δελ 

ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ζσζηή, φηη εκείο ζηελ Απηνδηνίθεζε, κέζα ζηα 

ηφζα πλέδξηα πνπ έρσ ζπκκεηάζρεη φια απηά ηα ρξφληα θαη 
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δψληαο θαη κεηεμειίμεηο ηνπ ζεζκνχ, έρσ δηαπηζηψζεη ηειηθά φηη αληί 

λα έρνπκε εκείο ηνλ νπζηαζηηθφ θαη φρη ηνλ ηππηθφ, πνπ  ηνλ έρεη ην 

Τπνπξγείν, ξφιν ηνπ επηζπεχδνληα, αθήλνπκε ην ρψξν ζηηο 

πνιηηηθέο ρξσκαηηζκέλεο εγεζίεο, γαιάδηεο, πξάζηλεο, ξνδέ ηψξα, 

λα αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν απηφ ηνπ επηζπεχδνληα, αηθληδηάδνληάο 

καο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ελψ ζα έπξεπε εκείο λα είκαζηε 

εθείλνη νη νπνίνη… θαη ην θάλνπκε, Πξφεδξε, δελ ιέσ φηη δελ ην 

θάλνπκε ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ, φκσο δελ μέξσ ηη είλαη απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη πνπ δελ κπνξνχκε λα ηνπο πείζνπκε, ξε αδεξθέ, φηη 

ειάηε εδψ, θχξηνη, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ Καιιηθξάηε. Δγψ 

θαληάδνκαη φηη ηα θφθθαια ηνπ Καιιηθξάηε ζα ηξίδνπλ, ζαο κηιψ 

εηιηθξηλά. Γελ μέξσ ηνπ Καπνδίζηξηα, αιιά ηνπ Καιιηθξάηε ζίγνπξα 

ζα ηξίδνπλ.  

 Δγψ είρα ηελ ηχρε ηφηε λα είκαη ζην Β’ Βαζκφ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη κάιηζηα είρα θαη ηελ ηχρε λα είκαη εθιεγκέλνο 

ζηελ Έλσζε Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. πκκεηείρα ζηηο 

ζπζθέςεηο γηα ηνλ Καιιηθξάηε. Ξέξεηε απηέο νη Δπηηξνπέο πψο 

ιεηηνπξγνχλ. Σν μέξεηε πνιχ θαιά. ηειερψλνληαη απφ απζηεξά 

ζεσξεηηθά θαηεξηηζκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα άηνκα, ηνπο 

ιεγφκελνπο ηερλνθξάηεο, νη νπνίνη βεβαίσο έρνπλ ηελ άπνςε ησλ 

αηξεηψλ, αιιά φηαλ ηειεηψλεη ε Δπηηξνπή θαη απνζχξνληαη ζην 

πνιηηηθφ γξαθείν, δελ μέξσ πψο νη πνιηηηθνί πξντζηάκελνη 

πείζνληαη απφ ηνπο επαΐνληεο ηα ηερλνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Γελ ζα μεράζσ θαη ην θαηαζέησ, φηαλ θνπβεληηάδακε ηε 

ινγηθή ηνπ Καιιηθξάηε θάζε λεζί θαη Γήκνο, ν νκηιψλ πξνζσπηθά 

ιέσ, Τπνπξγέ κνπ, ζαο θαηαιαβαίλσ απφιπηα, θαη γηα λα κε 

ζεσξήζεηε φηη ην ιέσ γηα ηε Υίν, ε Υίνο πξάγκαηη είλαη έλα λεζί ην 

νπνίν ην θέληξν  βάξνπο ην έρεη  ζηελ πφιε, είλαη κηα πφιε, φιεο νη 

Τπεξεζίεο είλαη εθεί, φιε ε αγνξά είλαη εθεί θαη έρεη ηελ ίζε 

απφζηαζε απφ φια ηα ρσξηά ηεο Υίνπ. Άξα σο εθ ηνχηνπ, λαη, έλα 

λεζί θαη ε Υίνο κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο. Τπνπξγέ κνπ, φκσο, 

απφ πάλσ είλαη ε  Μπηηιήλε, ε νπνία εμ φζσλ γλσξίδσ, γηαηί ήκνπλ 
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θαη θνηηεηήο εθεί, ζέιεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Γήκνπο. Ξέραζέ ην –  κνπ 

ιέεη –  ε ινγηθή ηνπ θάζε λεζί θαη Γήκνο είλαη ηεθκεξησκέλε. Να ηα 

απνηειέζκαηα.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  Γελ ηα μέξεηο, αγαπεηέ κνπ Γήκαξρε; Ξέξεηο ηη 

ζεκαίλεη γηα ηνλ θάηνηθν ηνπ ηγξίνπ λα θαηέβεη ζηε Μπηηιήλε; 

Έρεηο εηθφλα κήπσο;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  Σελ μέξεηο. Σε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηελ μέξεηο; 

Καη δελ έρεη ζπκβεί ηίπνηα, έηζη;  

 Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο ινηπφλ, αγαπεηέ κνπ Απφζηνιε, εγψ 

ζνπ ιέσ, γηαηί εζχ δεηο…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, κελ….  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  …ζηελ Ακθηινρία θαη ν ζπλάδειθφο καο ν ίκνο 

δεη ζηηο πθηέο, ξσηήζηε ηνπο Μπηηιεληνχο γηα λα ζαο πνπλ. Δγψ 

δελ ζα πσ. Δγψ έλα παξάδεηγκα αλέθεξα, θαη νχηε ζα είκαη 

ππεξαζπηζηήο ηεο Λέζβνπ. Αιιά κελ πάηε  ζηε Μπηηιήλε θαη ην 

πείηε απηφ, αγαπεηνί.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΚΑΜΠΟΤΡΖ:  Γελ μέξσ. Δγψ γηα ηε Μπηηιήλε ιέσ πνπ ηελ 

μέξσ, είλαη πνιχ θνληά θαη δελ κπνξψ λα… Χο παξάδεηγκα εμάιινπ 

ην αλέθεξα.  

 Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν ζέισ λα ζηαζψ, αγαπεηέ κν π 

Πξφεδξε, θαη θιείλσ, δελ ζα ζαο θαζπζηεξήζσ, άιιν έλα ιεπηφ 

ζέισ.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη  θακία κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα δελ 

κπνξεί λα επηηχρεη αλ απηή δελ εθδεισζεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη 

δελ δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν δηαβνχιεπζεο θαη θαηάζεζεο 

απφςεσλ, γηα λα πάκε κε ηε ινγηθή ηεο ζπλεπζχλεο ζε 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ θαη 

πξνηάζεηο ηέηνηεο, νη νπνίεο ζεζκνζεηνχκελεο πιένλ ζα κπνξνχλ 
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λα έρνπλ  βάζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ελφο 

Γήκνπ.  

 Καη δελ κπνξψ λα  πεηζηψ εγψ κεηά απφ ηφζα ρξφληα, 

ιππάκαη πνπ ε πνιηηηθή εγεζία απνπζηάδεη, πξαγκαηηθά ιππάκαη, 

δελ κπνξνχλ λα κε πείζνπλ φκσο φηαλ ηνπο αθνχσ λα ιέλε φηη 

πάλε γηα κηα κεηαξξχζκηζε θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, αθνχσ λα είλαη 

θαηεγνξεκαηηθφο θαη θαηαγγειηηθφο, ιέγνληαο φηη  ππήξραλ 

βαξχγδνππα πξνγξάκκαηα ζην παξειζφλ ηα νπνία δελ 

πινπνηήζεθαλ. Πξάγκαηη, έηζη είλαη θαη έρεη δίθην. Κάπνηα βέβαηα 

πινπνηήζεθαλ. Κάπνηα ήηαλ βαξχγδνππα θαη δελ πινπνηήζεθαλ, 

έρεη δίθην, αιιά Γεληθέ κνπ, πψο λα κε πείζεηο εζχ εκέλα ζήκεξα 

φηη έρεηο αγαζέο πξνζέζεηο φηαλ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο αθφξηδεο 

ηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ επφκελε ηεο εθινγήο 

ζνπ ηηο έθαλεο ηξφπν δηνίθεζεο; Πψο λα πεηζηψ εγψ ζήκεξα φηη 

έρεηο αγαζέο πξνζέζεηο;  

 Καη θιείλσ κε ην εμήο, Πξφεδξέ κνπ. Ζ ιχζε κπνξεί λα 

πξνέιζεη κφλν απφ εκάο. ε θακία πεξίπησζε δελ εκπηζηεχνκαη 

εγψ πξνζσπηθά ηνλ ξφιν ηνπ επηζπεχδνληα ζηελ πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, απφ νπνηαδήπνηε 

ρξσκαηηθή έλδεημε  θαη αλ πξνέξρεηαη. Ζ ιχζε ινηπφλ ζα δνζεί απφ 

εκάο εάλ θαηαθέξνπκε λα ζπλελλνεζνχκε, κε αίζζεκα ζπλεπζχλεο 

λα ζπλδηνξθψζνπκε ηα δεηνχκελα ηεο Απηνδηνίθεζεο γηα ην αχξην, 

πξνθεηκέλνπ επηηέινπο λα ππεξεηήζνπκε έλαλ ζεζκφ ν νπνίνο 

ζηέθεη πξαγκαηηθά ζηα πφδηα  ηνπ.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θχξην Κακπνχξε ηνλ ηέιην. 

Μαο κεηέθεξε κέζα απφ ηελ νπηηθή εηθφλα ελφο απηνδηνηθεηηθνχ ηνπ 

Α’ θαη ηνπ Β’ Βαζκνχ θαη γηα απηφ ηνλ επραξηζηψ.  

 Ο θχξηνο Παγψλεο Υξήζηνο είλαη έηνηκνο; Ο Γήκαξρνο 

Υαιθηδέσλ, θαη επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Καη λα εηνηκάδεηαη 

ν θχξηνο Μνχξηδεο Γεκήηξεο, Γήκαξρνο Αίγηλαο.  
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Υ. ΠΑΓΩΝΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα. 

Βέβαηα βξηζθφκαζηε ζε κηα θνπξαζηηθή κέξα, ζην ηέινο κηαο 

δηαδηθαζίαο 10σξεο πεξίπνπ θα η αληηιακβάλνκαη φηη νη αληνρέο ηνπ 

θαζελφο έρνπλ πεξηνξηζηεί, έρνπλ εμαληιεζεί.  

 Έηζη, πάξα πνιχ ζχληνκα ζα πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ 

δχν-ηξία πξάγκαηα πνπ λνκίδσ απαζρνινχλ πάξα πνιινχο Γήκνπο 

θαη βεβαίσο θαη ην Γήκν Υαιθηδέσλ.  

 Δίλαη γλσζηφ φηη  ε ζέζε ηεο Απηνδηνίθεζεο ζπλερψο 

επηδεηλψλεηαη. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη κεηψλνληαη, αξκνδηφηεηεο 

αθαηξνχληαη, νη αλάγθεο καο ζε πξνζσπηθφ εμαληινχληαη ζε 

θάπνηεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζηελ θνηλσθειή εξγαζία, 

ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο, γηα ηα νπνία βε βαίσο ε 

θαηαλνκή έγηλε θαηά έλαλ ηξφπν ν νπνίνο δελ ήηαλ ν 

θαηαιιειφηεξνο λνκίδσ θαη γηα απηφ θαηαθξίζεθε θαη πξέπεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, αγαπεηέ Πξφεδξε, λα θαηαθξηζεί, γηαηί ηνπιάρηζηνλ 

εκείο ζε έλα Ννκφ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε αλεξγία, πνπ είρε λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ πξψηε θνξά ην εγγπεκέλν εηζφδεκα, έρεη 

απνθιεηζηεί ηνπιάρηζηνλ θαη ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε θάζε απφ 

ηελ θνηλσληθή εξγαζία, ζε κηα πεξηνρή πνπ ε απνβηνκεράληζε θαη ε 

θησρνπνίεζε θηλδπλεχεη λα πάξεη θαζνιηθέο δηαζηάζεηο.  

 ε απηφ ινηπφλ ην πεξηβάιινλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θαη 

δηάθνξα ζέκαηα, επηκέξνπο δεηήκαηα, ζεκαληηθά φκσο, πνπ έπξεπε 

λα επηιπζνχλ, πεξηιακβάλνληαη ζε ζρέδηα λφκνπ, ηα νπνία αληί λα 

ζπδεηνχληαη θαη λα ςεθίδνληαη, πεξηθέξνληαη απφ δηάδξνκν, 

άγνληαη, ζχξνληαη, απνζχξνληαη, μαλά έξρνληαη. Βαζηθέο δηαηάμεηο, 

ζεκαληηθέο γηα ηνλ θάζε Γήκν, λνκίδσ φηη απηή ηε ζηηγκή είρακε κηα 

ειπίδα φηη ζα ιπζνχλ, αιιά καζαίλνπκε φηη, δελ μέξσ γηα πνηνπο 

ιφγνπο, ε Σξφηθα, νη ζεζκνί, δελ επηηξέπνπλ απηή ηελ αηζηνδνμία λα 

ηελ έρνπκε ζαλ Γήκαξρνη. Σνπ ρξφλνπ νη κηζέο ΓΔΤΑ λνκίδσ, φπσο 

είπε θαη ν Απφζηνινο ν Κνηκήζεο, νη κηζέο ΓΔΤΑ  δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζα έρνπλ θιείζεη, γηαηί αθξηβψο απφ 

ηνπο βεβαησκέλνπο θαη φρη εηζπξαρζέληεο, ηα εηζπξαρζέληα ηέιε, 
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απφ ηα βεβαησζέληα κφλν, ζα θιεζνχκε λα πιεξψζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ ζην θξάηνο. ια απηά, ή  λα γίλνπλ 

ζπκςεθηζκνί ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη νξηζκέλα άιια ζέκαηα, είηε 

ην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν 

θαίλεηαη φηη ζα απνζπξζεί.   

 Αιιά πέξα απφ απηφ, είπε ν  Γήκαξρνο ηνπ Πιαηαληά 

πξνεγνπκέλσο φηη νη Γήκνη είλαη θιεηζηνί. ε κηα πεξίνδν πνπ φινη 

ρξεηαδφκαζηε λα επαλεθθηλήζεη ε νηθνλνκία, λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζέζεηο εξγαζίαο, λα παξαρζεί εηζφδεκα, λα θέξεη θαηαλάισζε, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα ειπίδνπκε ζην αχξην, νη Γήκνη εδψ θαη δπφκηζη 

κήλεο έρνπλ ζηακαηήζεη λα δεκνπξαηνχλ αλαγθαία έξγα 

εθαηνκκπξίσλ θαη δελ κπνξεί απηφ λα ην θαηαιάβεη ε θπβέξλεζε, ν 

Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, θαλείο, γηαηί πξέπεη λα ηειεηψλνπκε κε απηή 

ηελ ηζηνξία πνπ έγηλε ζηηο 8/8, κε ηα πξφηππα ησλ δεκνζίσ λ 

ζπκβάζεσλ. Καη έηζη έρνπλ ζηακαηήζεη ηα πάληα.  

 Σψξα φια ηα ζθνππίδηα ζα είλαη επίζεο ζηνπο δξφκνπο, 

αγαπεηέ Πξφεδξε, γηαηί αθξηβψο έρνπκε απφ ην επηέκβξε θαη 

ζπδεηάκε, πνπ έιεμαλ νη ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, 

εάλ ζα παξαηαζνχλ ή φρη νη ζπκβάζεηο. Αθφκε απηφ δελ έρεη 

μεθαζαξηζηεί, νχηε ζήκεξα ζην πλέδξην. Θα ςεθηζηνχλ απηέο νη 

δηαηάμεηο; Γελ ζα ςεθηζηνχλ; Καλείο δελ ην μέξεη.  

 Καη έηζη, ελψ είρακε λα πξνηείλνπκε θαη λα πξνζιάβνπκε 

πξνζσπηθφ, δελ ην θάλακε, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ηα ζθνππίδηα 

γηα φινπο λα είλαη ζηνπο δξφκνπο. Κπξηνιεθηηθά νη Γήκνη ζα 

θιείζνπλ.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην 

πνιπεπίπεδν θξάηνο, γηα ην απνθεληξσκέλν θξάηνο, κηαο θαη 

θαίλεηαη λα είκαζηε ε πιένλ ζπγθεληξσηηθή ρψξα ηεο Δπξψπεο. 

κσο απηφ ην ζπδεηάκε εδψ θαη ζαξάληα ρξφληα. Θέινπκε έλα 

θξάηνο πνπ ζην κπαιφ καο ην έρνπκε ιχζεη, ε θεληξηθή δηνίθεζε λα 

έρεη ηελ αζθάιεηα, ηελ άκπλα, ηνπο λφκνπο, ηε ζεζκνζέηεζε ησλ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

264 

λφκσλ, θαη φινη απφ θάησ, ν Α’ θαη ν Β’ Βαζκφο, λα εμεηδηθεχεηαη ζε 

ηη  αξκνδηφηεηεο θαη ηη  δηαδηθαζίεο κπνξεί λα έρεη.  

 Άξα ινηπφλ ρξεηαδφκαζηε έλα κφλν λφκν θαη φρη πνιιά θαη 

θηινζνθεκέλα πξάγκαηα. Να θαζνξίζνπκε πνηεο είλαη νη 

αξκνδηφηεηεο, ζηνλ έλαλ λφκν. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Α’  Βαζκνχ 

είλαη απηέο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Β’ Βαζκνχ ε ίλαη απηέο. Ννκίδσ 

ην έρνπκε ιχζεη. Καη  ζην δεχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ 

λφκνπ, λα δνχκε κε πνηα κέζα, πψο ζα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ 

αλζξψπηλνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σέξκα 

θαη ηειείσζε.  

Απηφ είλαη λνκίδσ απιφ θαη φζν ζα ην ζπδεηάκε γηα λα ην 

ζπδεηάκε, ε Απηνδηνίθεζε δελ ζα είλαη Απηνδηνίθεζε. Σν 

απηνδηνίθεην ζα είλαη ην δεηνχκελν.  

κσο αο δνχκε θαη νξηζκέλα επηκέξνπο δεηήκαηα, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, πνπ πξέπεη λα ηα αληηκεησπίζνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο.  

Οη Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο θαη νη Οξγαληζκνί Ληκέλνο ή ηα 

Ληκεληθά Σακεία, είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα, ην Βαηηθαλφ πνπ έρεη 

θαλείο, κέζα ζην ρψξν ηνπ. Γεκφζηεο εθηάζεηο πνπ έρνπκε αλάγθε, 

πνπ ήηαλ ζθνππηδφηνπνη θαη κέζα δεκηνπξγήζακε αζιεηηθέο 

ππνδνκέο εθαηνκκπξίσλ, κεηά 35 ρξφληα ζπκήζεθε ην θξάηνο λα 

αξρίζεη λα επηβάιιεη πξφζηηκα, αληί  λα ηα δίλεη κεηά 35 ρξφληα 

ζηνπο Γήκνπο. Καη έηζη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αζιεηηθέο ππνδνκέο 

θαιείηαη ν Γήκνο λα ηηο παξαδψζεη, ηνπ γίλνληαη δηνηθεηηθέο 

απνβνιέο θαη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε. Αχξην ην π ξσί 

ινηπφλ ζα θιείζνπκε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Ση ζα γίλεη; Θα έξζεη λα 

ηνπο πάξεη κεηά 35 ρξφληα ην θξάηνο; Μέρξη ηψξα δελ ηηο ζπκήζεθε. 

Σηο ζπκήζεθε ηψξα, γηαηί ιέεη είλαη ην Τπεξηακείν ηνπ ηξίηνπ 

κλεκνλίνπ θαη πξέπεη λα μερξεσζεί ην δεκφζην ρξένο. Αθνχηε. 

Απηφο είλαη ν ηζρπξηζκφο.  

Σέινο, πξέπεη λα δνχκε ηα δεηήκαηα ηεο ρεξζαίαο δψλεο, ηα 

νπνία επαλεηιεκκέλσο έρνπκε δεηήζεη θαη είλαη πάξα πνιχ 
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ρξήζηκνη ρψξνη γηα ηηο Απηνδηνηθήζεηο, θαη απηφ  βεβαίσο δελ έρεη 

γίλεη κέρξη ζήκεξα, δελ κπνξέζακε λα ην πινπνηήζακ ε, αιιά φπσο 

είπε θαη ν θχξηνο Λψινο, ν Γήκαξρνο ηεο Ζγνπκελίηζαο, νχηε θαλ 

νη Γήκνη έρνπλ εθπξνζψπεζε ζηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ. Ο 

Γήκνο δελ εθπξνζσπείηαη. Καζαξίδεη, θξνληίδεη, φιε ηε ρεξζαία 

δψλε, φια ηα παξαιηαθά κέησπα, αιιά δελ εθπξνζσπείηαη εθεί θαη  

νχηε έρεη θακία ζπκκεηνρή ζηα ηέιε.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, είλαη γλσζηά πξάγκαηα ηα νπνία φηαλ 

ηα ηνλίδνπκε, ζέινπκε λα δψζνπκε ηελ έκθαζε, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα δψζνπκε ηε ιχζε.  

Σειεηψλνληαο θαη νινθιεξψλνληαο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη 

θχξηε Πξφεδξε, λνκίδσ φηη ην απηνδηνίθεην ζα εμαθνινπζήζεη 

ρξφληα κεηά λα είλαη… θαη ε απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ, λα είλαη ην 

δεηνχκελν, φζν δελ αληηδξνχκε δπλακηθά, ζε κηα παζεηηθφηεηα, πνπ 

ε θάζε θπβέξλεζε ην ζέιεη βεβαίσο γηα λα αζθεί ηε δηθή ηεο 

εμνπζία.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ην Γήκαξρν Υαιθηδέσλ. Άξα έζν έηνηκνη 

θαη ν Γεθέκβξεο θηάλεη, θαη απηφ αθνξά φινπο καο.  

 Ο θχξηνο Μνχξηδεο Γεκήηξεο, Γήκαξρνο Αίγηλαο, παίξλεη ην 

ιφγν θαη λα εηνηκάδεηαη ν Βαζίιεο ν Κνληνξίδνο, Γήκαξρνο 

Πνξηαξηάο. Θέινπκε πέληε αθφκε νκηιεηέο. Λίγν ηελ ππνκνλή.  

 Διάηε, αγαπεηέ Γήκαξρε.  

Γ. ΜΟΤΡΣΕΖ:  Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε θαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο 

ΚΔΓΔ, αμηφηηκνη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Με αθνξκή ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε, κε ην λέν κνληέιν 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο, έξρνκα η λα θαηαζέζσ 

θάπνηεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Καηαξρήλ ζε θαλέλα λφκν θαη ζε θαλέλα ζρέδην δελ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ λεζηψηηθσλ, νξεηλψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ.  
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 χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ Καιιηθξάηε, νη 

Γήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά λφκν Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ. Δίλαη; Πνηεο απφ ηηο παξαγξάθνπο θαη άξζξα ηνπ 

Καιιηθξάηε ηεξείηαη ζήκεξα;  

 Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνκαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

206, πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνπο Γήκνπο πνπ 

ζηεξνχληαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη έιιεηςεο απαξαίηεηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Πψο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε φηαλ νη 

ίδηεο ζηεξνχληαη πξνζσπηθνχ θαη ξσηψ, γηαηί δελ  δφζεθε ε ζσζηή 

θαηεχζπλζε γηα η ηο πξνζιήςεηο κε κφληκν πξνζσπηθφ ζηνπο 

Γήκνπο γηα ηε ζχζηαζε πηζηνπνηεκέλσλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ;  

 Γηα παξάδεηγκα ζην Γήκν κνπ, έλα Γήκν κεζαίν ζα πσ, πάλσ 

απφ 20.000 θαηνίθνπο, 120.000 θαηνίθνπο ζην εμάκελν, γηαηί αλά 

έμη κήλεο θαηεβαίλνπλ, έξρνληαη ζηνλ Άδε θαη αλεβαίλνπλ πάλσ 

ζηνλ παξάδεηζν θαη κεηά μαλά θαηεβαίλνπλ. Έμη κήλεο γίλεηαη 

120.000. Έρσ ινηπφλ έλαλ ππάιιειν, έλαλ αξρηηέθηνλα κεραληθφ. 

Μνλαδηθφ, δελ έρσ άιινλ. Καη έρσ θαη δχν ζηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία. Έλαο Γήκνο δχζθνινο, πνπ νη ζπλάδειθνί κνπ 

ζπκκεηέρνληαο ζηε κεγάιε ΠΔΓ Αηηηθήο, κεηδηνχλ θάζε θνξά πνπ 

ιέσ, πνπ αλαθέξνκαη γηα ην Γήκν κνπ, θαη κνπ ιέλε, έια ξε θίιε, 

δελ έρεηο λα πεηο ηίπνηα άιιν, ζπλάδειθε;  

 Καη βεβαίσο, παηδηά, εζείο απηφ πνπ έρεηε εζείο ζε επάξθεηα, 

φπσο είλαη ην λεξφ, πνπ πεξλάεη θάησ απφ ηα ζπίηηα ζαο, εγψ 

θάλσ λαπκαρία λα ην εμαζθαιίζσ θαη πιεξψλσ πξφζζεηα 3,5 

εθαηνκκχξηα ηνλ ρξφλν, κφλν γηα ηε κεηαθνξά.  

 Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ο 

Γήκνο κνπ ρξεψλεηαη επηπξφζζεηα κε δχν εθαηνκκχξηα εθα ηφ 

ρηιηάδεο ηνλ ρξφλν γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν 

Φπιήο. Απαξάδεθην, θαη γηα εκέλα θαη γηα ην Γήκν Φπιήο, αιιά θαη 

γηα απηνχο πνπ ηφζα ρξφληα δελ έδσζαλ κηα ιχζε, κηα ζσζηή ιχζε, 
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έλα ζρέδην γηα ηα λεζηά καο, πψο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

απνξξίκκαηα, φηαλ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηνπο θαηξνχο θαη έρνπλ 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο απφ φιεο ηηο Τπεξεζίεο. Γελ παίξλνπκε 

θακία κα θακία αδεηνδφηεζε γηα λα θάλνπκε απηνδηαρείξηζε.  

 Πνην άξζξν ηνπ Καιιηθξάηε πξνβιέπεη δηαθνξεηηθφηεηα σο 

πξνο ηελ θαηαλνκή  ησλ πφξσλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη φρη 

πιεζπζκηαθά;  

Δθαξκφδεηαη ινηπφλ, θχξηνη, θαλέλα απφ απηά ηα άξζξα ηνπ 

κεγαιεπήβνινπ λφκνπ; Καλέλα.  

Αλήθνληαο ινηπφλ ζε κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο, φπσο ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Αηηηθήο, πν π έρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζε κηα ζπζηεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

Γήκσλ, έρνληαο σο κέιε Γήκνπο κε πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λεζηψηηθνπο Γήκνπο, ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, 

κέρξη θαη Γήκνπο κε αγξνηηθφ, εκπνξηθφ θαη άιιν ραξαθηήξα, θαη  

ηνλ ππξήλα ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Αζελψλ -Πεηξαηψο.  

 Ζ πξσηνθαλήο αθφκα γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα ζπκπχθλσζε 

φισλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ Γήκσλ, θαζηζηά απαξαίηεηε ηε 

ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζίαο επηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ γηα ηηο λέεο 

θαηεγνξίεο Γήκσλ ζην λέν Καιιηθξάηε.  

Ζ άκεζε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ 

είλαη ε ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηψλ κε επηζηεκνληθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Κχξηνη χλεδξνη, ε επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

ηεζνχλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζήκεξα εδψ, λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

θαηεγνξίεο, λα γίλεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη λα δηαηππσζνχλ 

πξνηάζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, εληφο εηζαγσγηθψλ, 

αξκνδηφηεηεο.  

Ο λφκνο Καιιηθξάηε γεληθά έρεη απνηχρεη ζην ζχλνιφ ηνπ, κε 

εμαίξεζε ηνπ κεγάινπο κεηξνπνιηηηθνχο Γήκνπο. Κχξηνη 

ζπλάδειθνη, εκείο πνπ εζεινληηθά πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο 

πξνο ηνλ πνιίηε, πξέπεη λα αληηζηαζνχκε σο γλήζηνη εθθξαζηέο 
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ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηα ηνπο φπνηνπο εξαζηηερληζκνχο πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ησλ Γήκσλ.  

θέςεηο φπσο ην θαπέισκα ηεο δηνίθεζεο απφ δηνξηζκέλνπο 

ππαιιήινπο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, κφλν θιείζηκν κπνξνχλ λα επηθέξνπλ. Σν 

δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη δελ κπνξεί λα ην αθαηξέζεη 

θαλέλαο λφκνο θαη θακία ζθνπηκφηεηα. Ζ θαηαζηξαηήγεζε η νπ 

πληάγκαηνο ζα επηζηξέςεη ζαλ κπνχκεξαλγθ ζε απηνχο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ελάληηά ηνπ.  

Δχρνκαη θαη επειπηζηψ ην πλέδξηφ καο λα δψζεη ηηο 

απαηηνχκελεο ιχζεηο, ρσξίο ηδενιεςίεο θαη θνκκαηηθέο 

παξεκβάζεηο, κε κφλν ζθνπφ απηφ πνπ έρνπκε ηαρζεί , αιιά θαη  

απηφ πνπ νξίδεη ην ίδην ην χληαγκά καο.  

Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Γήκαξρν Αίγηλαο. Παιηφο 

απηνδηνηθεηηθφο, κε πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία, θαη φκνξθν λεζί.  

 Ο θχξηνο Πξαηζφιεο Αλαζηάζηνο, ε ίλαη εδψ; Δίλαη εδψ ν 

θχξηνο Πξαηζφιεο; Γεκνηηθφο χκβνπινο Γήκνπ Υαιθηδέσλ, κέινο 

ΠΔΓ ηεξεάο Διιάδαο, Βνπιεπηήο Δχβνηαο, ΤΡΗΕΑ.  

 Γελ ηνλ βιέπσ εδψ. Πξνρσξάκε, ν θχξηνο Παπαζηεξγίνπ 

Γεκήηξεο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έθπγε; Μεηά είλαη ν θχξηνο Γαληειίδεο θαη 

θιείλνπκε κε ηνλ θχξην Λνπινπδάθε. Ο θχξ ηνο Πξαηζφιεο αχξην.  

Γ. ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ:  Λνηπφλ, αγαπεηνί ειάρηζηνη ζπλάδειθνη θαη 

ειάρηζηεο ζπλαδέιθηζζεο, θαιεζπέξα. εβφκελνο φηη θνληεχνπκε 

πξνο ην ηέινο, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο.  

 Άθνπγα λσξίηεξα ηνπο έγθξηηνπο λνκηθνχο –  ζπλαδέιθνπο, νη 

νπνίνη πεξηέγξαθαλ πνιχ φκνξθα ην λνκηθφ πιαίζην. Δγψ σο 

κεραληθφο θαη σο παηδί ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, σο κεραληθφο 

πιεξνθνξηθήο, ζα κηιήζσ κε έλαλ φξν πιεξνθνξηθήο. Απηά ηα δχν 

ρξφληα ζηελ Απηνδηνίθεζε ληψζσ ιηγάθη ζαλ ην αλζξσπάθη ζην 
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Tetris , ην γλσζηφ παηρλίδη  πνπ ηξέρεη αλάκεζα ζε ηνίρνπο, 

πξνζπαζεί λα βξεη ηελ άθξε, ηνλ θπλεγάλε απφ πίζσ δηάθνξνη. 

Λνηπφλ, απηφ αθξηβψο ην πξάγκα ληψζσ φηη θάλνπκε. Πξνζπαζνχκε 

λα θηάζνπκε ζηελ άθξε, καο θπλεγάλε απφ πίζσ Δπίηξνπνη, 

Δηζαγγειείο… Αλνίγσ παξέλζεζε, πσο πξαγκαη ηθά ληψζσ πσο 

είκαζηε νη απηνθσξάθεδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απηνί ηνπο 

νπνίνπο θαινχλ κε ηελ πξψηε επθαηξία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Φάρλνπκε ινηπφλ λα βξνχκε κηα ηέηνηα άθξε, ηελ ψξα πνπ ηα 

πάληα γχξσ καο αιιάδνπλ. Καη ελψ ζα πξέπεη λα θχγνπκε κπξνζηά 

θαη λα ηξέμνπκε, ζεξλφκαζηε.  

 Δίρα δηαβάζεη θαη εηπψζεθε θαη ζήκεξα, φηη ελψ έρνπκε κείλεη 

πίζσ ζηηο απνξξνθήζεηο, ελψ ε θνηλσλία καο, έλα απφ ηα 

αλζξσπάθηα πνπ καο θπλεγάλε ζην Tetris , δεηά πξάγκαηα απφ 

εκάο, εκείο ράλνπκε θαλέλα κήλα κε ηελ αιιαγή ηνπ ΦΠΑ, θάλα - 

δχν, ηξεηο κήλεο, κε ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ γηα ηηο δεκνπξαζίεο, θαη 

παξ’ φια απηά είκαζηε ζην ζεκείν κεδέλ.  

 Καη ζέησ ην εξψηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη θαη εδψ πέξα ή κάιινλ 

σο ηέηνην ήξζακε ζήκεξα…  γηα απηφ ήξζακε λα ζπδεηήζνπκε. 

Μεηαξξχζκηζε. Μα πξαγκαηηθά  πηζηεχνπκε φηη ην θξάηνο ζέιεη λα 

θάλεη κεηαξξχζκηζε; Γελ ζέιεη ην θξάηνο λα θάλεη κεηαξξχζκηζε, 

δηφηη αλ ήζειε ζα ηελ έθαλε ηψξα πνπ είλαη ζην ζεκείν κεδέλ. Θέιεη 

πξαγκαηηθά ην θξάηνο λα απεκπνιήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ 

ηζρχ πνπ έρεη πάλσ ζηνπο Γήκνπο; ε θακία πεξίπησζε. Γηφηη αλ 

ήζειε θαη δελ ην έθαλε ζα ήηαλ απιά αλφεην. Αλφεηνη δελ είλαη,  

απιά βνιεχνληαη, βνιεχνληαη λα καο πνδεγεηνχλ, βνιεχνληαη λα 

καο νξίδνπλ, θαη φια απηά ηα ρξφληα εκείο ζπλερίδνπκε λα είκαζηε 

νη θαξπαδνεηζπξάθηνξεο θαη νη απηνθσξάθεδεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

 Γελ είκαη θαζφινπ αηζηφδνμνο φηη θάηη ζα αιιάμεη, δηφηη αλ 

ήηαλ λα αιιάμεη, αλ ήηαλ λα πάξνπκε γελλαία κέηξα, ζα ην είρακε 

θάλεη ήδε. κσο ην θξάηνο βνιεχεηαη λα εηζπξάηηεη ηα ρξήκαηα θαη 

λα ηα δίλεη θαηά ην δνθνχλ, κέζα απφ ΠΓΔ ην νπνίν πνηέ δελ 
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λνκίδσ πσο είρε νξζνινγηθή δηαρείξηζε, θαη κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία έλαο Θεφο μέξεη κε πνην ηξφπν δίλνληαη.  

 Καη κπνξεί νη Γήκνη λα είκαζηε ηθαλνί λα βγάδνπκε ηα 

θάζηαλα απφ ηε θσηηά, κπνξεί ζηα δχζθνια λα καο θαινχλ, φκσο 

αθφκα θαη ζήκεξα καο ζεσξνχλ αλίθαλνπο λα δηαρεηξηζηνχκε γηα 

παξάδεηγκα ην ΔΠΑ. Άξα θαη εδψ πέξα άιινη ζα έξζνπλ λα καο 

ηξαβήμνπλ απφ ην ρέξη θαη αλ είκαζηε θαιά παηδηά λα καο δψζνπλ 

ρξήκαηα γηα έξγα πνπ εκείο μέξνπκε. Καη δελ είλαη ηπραίν πσο φια 

απηά ηα ρξφληα δίλνληαη εθαηνκκχξηα γηα θαηζηθφδξνκνπο, ηελ ψξα 

πνπ ζα έπξεπε λα δνζνχλ ρξήκαηα γηα έξγα αλάπηπμεο ζηνπο 

Γήκνπο καο.  

 Θα ήκνπλ ηειείσο απνγνεηεπκέλνο αλ δελ έβιεπα πσο απφ 

ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θσηεηλά παξαδείγκαηα Γήκσλ ζε φιε ηελ 

Διιάδα, νη νπνίνη θάλνπλ ηε δηαθνξά. Βγάδνπλ θαιέο πξαθηηθέο, 

ηελ ψξα πνπ δπζθνιεχνκαη λα βξσ έζησ θαη κηα θαιή πξαθηηθή ηνπ 

θξάηνπο, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη Γήκνη βγάδνπκε θαιέο πξαθηηθέο. 

Οη Γήκνη μειαζπψλνπκε ηελ θνηλσλία. Καη παξ’ φια απηά, είκαζηε 

ζην ζεκείν πνπ θηαίκε πνπ βξηζθφκαζηε.  

 Νηψζσ, αγαπεηνί κνπ, φηη είκαζηε κφλνη. Μφλνη ηξέρνπκε λα 

βξνχκε ηηο ιχζεηο, εληφο ή εθηφο λφκσλ, ή ζηα φξηα ηνπ λφκνπ,  

φπσο πνιιέο θνξέο ιέκε. Καη ε απάληεζε ζε φιε απηή ηε νιηγσξία 

ηνπ θξάηνπο πνπ δελ ζέιεη, ππελζπκίδσ, ηε κεηαξξχζκηζε, είλαη λα 

ηνπο ηαξάμνπκε ζηε δεκηνπξγία, λα ηνπο ηαξάμνπκε ζηελ 

θαηλνηνκία, απηφ πνπ μέξνπκε θαη θάλνπκε φια απηά ηα ρξφληα, 

απηφ ην νπνίν θξαηάεη ηηο θνηλσλίεο καο φξζηεο.  

 Μηιάκε γηα κεηαξξχζκηζε. Ο θφβνο κνπ είλαη ν εμήο. ηη ζα 

ηα αιιάμνπκε φια απηά, ζα βξνχκε θαη ηνλ θαιχηεξν εθινγηθφ λφκν, 

θαη πάιη αλ είκαζηε ηθαλνί ζα βγνχκε εκείο ή θάπνηνη άιινη. Σν 

έιεγα θαη ζε κηα άιιε Ζκεξίδα πξφζθαηα. Καη κεηά ζα έξζνπκε λα 

εθαξκφζνπκε ηη; Καη κε πνηνπο; Με ην ίδην αξγφ θαη δχζθνιν, 

δχζθακπην Γεκφζηνο; Με  ηνπο ίδηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, πνπ 
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νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ αιιά δελ κπνξνχλ 

γηαηί δελ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί;  

 Δγψ ζαο ιέσ ινηπφλ πσο φια φζα είπακε ζα γίλνπλ θαη ζα 

έξζνπκε κεηά απφ έλα -δχν ρξφληα λα ηα εθαξκφζνπκε. Καη πάιη ζα 

ζεξλφκαζηε, γηαηί πάιη ζηελ νπζία ηίπνηα δελ ζα έρεη αιιάμεη. ε 

έλα θξάηνο φπνπ ε ιέμε ζπλαξκφδηνο θνξέαο είλαη πνιχ ινγηθφο. 

Αιιά ηη ζεκαίλεη ζπλαξκφδηνο θνξέαο; Λέγακε λσξίηεξα γηα ην 

κεγαιείν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. ηα αγγιηθά ην ζπλαξκφδηνο δελ 

κεηαθξάδεηαη αθξηβψο. Δίλαη δχν -ηξεηο ιέμεηο πνπ ην κεηαθέξνπλ.  

 ηηο πιεκκχξεο ζηα Σξίθαια, ζπλαξκφδηνη θνξείο ήηαλ ην 

ΣΟΔΒ, ν ΓΟΔΒ, ε Πεξηθέξεηα, ε Αληηπεξηθέξεηα θαη  ν Γήκνο. Καη 

ζηελ νπζία πληγήθακε θαη αθφκα θαη ζήκεξα, έλα κήλα κεηά, δελ 

έρεη γίλεη ηίπνηα θαη θαλέλα επίδνκα δελ έρεη δνζεί, δηφηη είκαζηε 

πνιινί ζπλαξκφδηνη θνξείο.  

 Απηή ινηπφλ πξέπεη λα είλαη ε κεηαξξχζκηζε. Σα απιά, ζηα 

απιά είλαη ε νκνξθηά. Να μεθαζαξίζνπκε ηηο αξκνδηφηεηεο. 

Δηπψζεθε. Να ηειεηψλνπκε ηψξα φκσο. Να μεθαζαξίζνπκε κε ηνπο 

ππαιιήινπο καο. Σνπο ζέινπκε, ηνπο έρνπκε αλάγθε, ζα πξέπεη 

φκσο θαη απηνί νη άλζξσπνη λα βνεζήζνπλ θαη λα δνζεί θίλεηξν θαη 

ζηε λέα γεληά ησλ αλζξψπσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζηνπο λένπο 

ππαιιήινπο, λα ηξαβήμνπλ κπξνζηά, γηαηί έρνπλ θαη ηε γ λψζε θαη 

ηελ φξεμε.  

 πλεπψο, αο αθήζνπκε ηα θαηεβαηά ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, 

θαιά είλαη, θαη αο δνχκε ιίγν θαηάκαηα ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

δελ ζα αιιάμνπλ αλ εκείο ζπλερίζνπκε λα ςάρλνπκε ηα κεγάια θαη 

ράλνπκε ηα κηθξά θαη απιά.  

 Πξνηάζεηο ππάξρνπλ πνιιέο, αιιά λνκίδσ πσο δελ είλαη ε 

ψξα λα ηα πνχκε. Ννκίδσ πσο ζα ήηαλ  κηα πνιχ θαιή αξρή αλ 

μεθαζαξίζνπκε πνχ είκαζηε. Γηα λα μέξνπκε πνχ ζα πάκε πξέπεη λα 

μέξνπκε πνχ βξηζθφκαζηε θαη λα βξνχκε κεηά θαη ηελ πνξεία απηή.  

 πλεπψο, αο ζηακαηήζνπκε ιίγν, αο θνη ηάμνπκε ιίγν πίζσ, αο 

δνχκε ηα θαζεκεξηλά καο πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο λα ηα 
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ιχζνπκε, θαη ηφηε λνκίδσ πσο αχξην ην πξσί ζα κπνξέζνπκε λα 

ιχζνπκε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, κηα 

Απηνδηνίθεζεο ηελ νπνία ηελ έρεη αλάγθε ε θνηλσλία, ε θνηλ σλία ε 

νπνία έκεηλε φξζηα, ην ηνλίδσ απηφ, ράξε ζε εκάο θαη ζηηο εξσηθέο 

καο πξνζπάζεηεο, πέξα θαη πάλσ απφ ην λφκν πνιιέο θνξέο, 

πξνζπάζεηεο γηα ηηο νπνίεο θάζε κέξα θάπνηνο Δηζαγγειέαο ζα καο 

πάξεη, ζα καο ηξαβήμεη ην απηί θαη θάζε κέξα εκείο ζα θάλνπκε ηα 

ίδηα γηαηί ε θνηλσλία καο έρεη αλάγθε.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Γεκήηξε ηνλ Παπαζηεξγίνπ, 

Γήκαξρν Σξηθθαίσλ. Βέβαηα δηαπηζηψζεηο ηηο έρνπκε θάλεη ρξφληα, 

αιιά θάπνηα ζηηγκή, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη λα θχγνπκε 

ελσκέλα γηα λα γίλνπκε θαη αηζηφδνμνη. Γεκήηξε, γηα εζέλα θάλσ 

ηελ απνθψλεζε. Γηαηί άκα βγνχκε πάιη θαη ιέκε ζα έξζνπκε ζε δχν 

ρξφληα θαη ζα είκαζηε ίδηνη, ηφηε θαιχηεξα λα κελ μαλά έξζνπκε. 

Άξα ζεσξψ δελ πξέπεη λα βγνχκε κε απηφλ ηνλ απαηζηφδνμν ηξφπν. 

Πξέπεη λα δνχκε δπλακηθά πσο φηη δελ έγηλε κέρξη ζήκεξα, κπνξεί  

λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα.  

 Παξαθαιψ, ζα έιεγα ζηνλ θχξην Γαληειίδε λα δψζεη ηε ζέζε 

ηνπ ζηνλ θχξην Λνπινπδάθε, γηα λα θιείζεηο, εγψ ζεσξψ φηη  

θαιχηεξα… Αλ ζέιεηο φκσο γηα λα κε ζεσξεζεί νηηδήπνηε…  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θέιεηο λα έξζεηο ηψξα. Παξαθαιψ.  

 Ο πην έκπεηξνο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γαληειίδεο ίκνο. Σνπ δίλνπκε δέθα αθξηβψο 

ιεπηά.  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην Πξνεδξείν… ε εκέλα 

ζα εμαληιήζεηο, φπσο πάληα, ηελ απζηεξφηεηα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο δηαθνπέο. Δληάμεη. Αιιά λνκίδσ φηη ηα 

πξάγκαηα είλαη…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έια ίκν, εληάμεη, πιάθα θάλσ…  
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. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  …ζε πνιχ νξηαθφ επίπεδν θαη δελ ζεθψλνπλ νχηε 

ραξηησκεληέο, νχηε ραιαξφηεηα.  

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν 

ζηαπξνδξφκη. Ζ Πνιηηεία νθείιεη λα μεθαζαξίζεη πψο βιέπεη ηελ 

Απηνδηνίθεζε. Αλ δελ ην μεθαζαξίζεη ε Πνιηηεία, πξέπεη λα ηελ 

αλαγθάζνπκε λα πάξεη ζέζε θαζαξά θαη πάλσ απφ ην ηξαπέδη, κε 

φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ε Πνιηηεία. Απφ ην Κνηλνβνχιην, ηελ 

θπβέξλεζε θαη φια ηα θφκκαηα.  

 Δάλ μεθαζαξίζνπκε ζε απηή ηε ρψξα πψο βιέπνπκε ηελ 

Απηνδηνίθεζε, ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζε 

φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο.  

 Δπεηδή θάπνηνη είκαζηε παιηνί θαη γλσξί δνπκε ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά ηελ ηζηνξία ηεο ΚΔΓΔ, ηεο ΚΔΓΚΔ, 

θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, κέρξη θαη ζήκεξα, δελ κπνξψ λα αθνχσ 

πξάγκαηα ηα νπνία είηε απφ άγλνηα, είηε απφ θάηη άιιν, δελ 

ιέγνληαη φπσο πξέπεη.  

 Γηα απηφ θηφιαο, θχξηε Πξφεδξε, θάλσ επίζεκα ηελ πξφηαζε 

θαη ζε εζάο θαη ζηνλ Αληηπξφεδξν θαη ζε φιν ην Πξνεδξείν, λα 

ηππψζνπκε… Βαγγέιε, κελ ηνλ απαζρνιείο. Κάλσ πξφηαζε 

ζπγθεθξηκέλε. Να ηππψζνπκε ηα ςεθίζκαηα ησλ  πλεδξίσλ ηεο 

ΚΔΓΚΔ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ζε έλα ηφκν, κέρξη ην πε ξζηλφ, θαη 

λα ηα κνηξάζνπκε ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  ζνη έρνπλ φξεμε λα ηα δηαβάζνπλ. Καη φζνη 

ζέινπλ λα μέξνπλ ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Ζ Απηνδηνίθεζε ινηπφλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 κηινχζε γηα  

ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ςεθίζηεθε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην  απφ ην ’83 θαη κεηά. Ο 

ζπλάδειθνο πνπ κίιεζε γηα ηε Μπηηιήλε, ην 1988, ζην ηζηνξηθφ 

πλέδξην ηνλ Ννέκβξην ηνπ ’88, κε Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΚΔ ηνλ 

ζπγρσξεκέλν ηνλ Μίιην ηνλ Έβεξη, θαηάθεξε θαη ζπκθψλεζε κε ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηνπο ΚΑΠ, ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο, πνπ 
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ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνέξρνληαλ απφ ην 20% ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην 50% ηνπ 

θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη  απφ ην 100% ησλ ηειψλ 

θπθινθνξίαο. Απηφ ήηαλ ην θαιάζη ησλ ΚΑΠ.  

 Ήξζε ε θπβέξλεζε –  ην ιέσ θαιά; - ήξζε ε θπβέξλεζε 

Μεηζνηάθε κεηά ην ’91 θαη θαηήξγεζε ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

θαη ηνλ κεηέηξεςε ζε ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ην ΣΑΠ ην 

ειάρηζην πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ.  

 Ήηαλ ινηπφλ θαη θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

είλαη ζηαζεξή απαίηεζε θαη κε ηε  θνξνινγηθή απνθέληξσζε, αιιά 

θαη κε ηε ζηφρεπζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ν 

θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, άζρεηα αλ νλνκάζηεθε απηή ηε ζηηγκή 

ΔΝΦΗΑ θαη έρεη φιν ην βάξνο ην αληηδεκνηηθφ, ν θφξνο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο πξέπεη λα είλαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φιε ηελ πνιηηηζκέλε Δπξψπε.  

 Ο Καιιηθξάηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηππψζνπκε ηα 

ςεθίζκαηα ησλ πλεδξίσλ ηεο δεθαεηίαο 2000 -2010 θαη εηδηθά ηνπ 

πλεδξίνπ ηεο Κπιιήλεο, γηα λα ζπκεζνχλ φζνη μεράζαλε, ελψ ήηαλ 

απφ ηφηε ζηελ Απηνδηνίθεζε, θαη φζνη δελ μέξνπλ λα κάζνπλ, γηαηί 

κπήθαλ αξγά ζηελ… ηέινο πάλησλ πξφζθαηα, δελ ην ιέσ 

κεηνλεθηηθά…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Ναη, βεβαίσο θαη θαινδερνχκελν ην λέν αίκα γηα 

λα δψζεη θαη πξννπηηθή ζηελ Απηνδηνίθεζε γηα ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο.  

 Γηα λα ελεκεξσζνχλ ινηπφλ φινη φηη ήηαλ δεθαεηήο θαη πιέν λ 

επεμεξγαζία, απαίηεζε θαη δηεθδίθεζε ε κεηαξξχζκηζε ζε φιν ην 

θξάηνο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ Απηνδηνίθεζε, δηεθδίθεζε 

δηθή καο.  

 Καη απηά ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ Καιιηθξάηε, θαηά 

90 θαη πιένλ ηνηο εθαηφ είλαη νη επεμεξγαζίεο ησλ Δπηηξνπψλ  ηεο 
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ΚΔΓΚΔ, ησλ Τπεξεζηψλ θαη νη πξνηάζεηο καο. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, απφ ηε κεηαθνξά ησλ εθαηνληάδσλ 

αξκνδηνηήησλ, κέρξη ηα άιια ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καιιηθξάηε.  

 Τπήξραλ θαη άιια, ηα νπνία δελ ηφικεζε ηφ ηε ε πνιηηηθή 

εγεζία γηαηί ηα ζεσξνχζε αλψξηκα, φπσο επίζεο παξεηζθξήζαλε 

θαη θάπνηα ηα νπνία δελ έπξεπε λα κπνπλ.  

 Πξνζέμηε, ν Καιιηθξάηεο φηαλ δηεθδηθήζεθε, απαηηήζεθε θαη 

θαηνρπξψζεθε απφ εκάο, είρε δχν πξνίθεο. Γελ απνδφζεθαλ φκσο. 

Γελ μέξσ φηαλ ιέεη θακηά θνξά ν Λάδαξνο γηα ην πξνηθψν εθεί αλ 

αθπξψλεηαη ν γάκνο, φηαλ γίλεηαη ην πξνηθψν θαη ηειηθά δελ 

θαηαβάιιεηαη.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Ναη, ην ιέσ ραξηηνινγψληαο.  

 Λνηπφλ, ε κία πξνίθα ήηαλ ην ΔΛΛ.Α.Γ.Α., πνπ δελ 

θαηαβιήζεθε, ην νηθνλνκηθφ εξγαιείν. Ζ άιιε ήηαλ ε ΑΚΗΑ, πνπ 

επίζεο δελ θαηαβιήζεθε. Ζ ηξίηε, πνπ δελ ήηαλ πξνίθα, αιιά ήηαλ 

πξφβιεςε, πνπ επίζεο θαηαζηξαηεγήζεθε, ήηαλ ε κεηαθνξά…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Μηζφ ιεπηφ ιίγν.  

 Ήηαλ ε κεηαθνξά, γηαηί δελ είλαη κφλν ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 102 ηνπ πληάγκαηνο. Μέζα απφ ηνλ 

Καιιηθξάηε ήηαλ θαη ε κεηαθνξά πεξί ησλ 1.700 -1.750 

εξγαδνκέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Πνιενδνκίαο, απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

πνπ θαηαξγνχληαλ, θαη κεηαθέξνληαλ απηέο ζηνπο Γήκνπο, ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη δελ κεηαθέξζεθαλ. Φαχια, παξάλνκα, 

θαηαζηξαηεγψληαο ην λφκν, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, κε παξάηππεο δηαδηθαζίεο, πξηλ απφ ην 2011, 

κεηαθέξζεθαλ ζε άιιεο, σο αξγφζρνινη αξθεηνί απφ απηνχο, ζε 

άιιεο Τπεξεζίεο.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ  

“ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ” 

ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

17 - 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 – ΒΟΛΟ 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 1
ης 

ΗΜΔΡΑ  

276 

 Πξνζέμηε, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα θηάζνπκε ζην άιιν άθξν, 

λα πνχκε φηη ήηαλ απνηπρεκέλνο θαη  αθνχσ πεξίεξγα ηψξα, κεηά 

απφ ηφζν θαηξφ, φηη μέξεηε, ήηαλ απνηπρεκέλνο ν Καιιηθξάηεο. Ο 

Καιιηθξάηεο είλαη γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο ΚΔΓΚΔ.  Δπεηδή δελ 

αθνινπζήζεθε κε ηα εξγαιεία ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ιεηηνπξγηθά, γηα 

απηφ θηφιαο αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα, πνιιέο δπζθνιίεο.  

 Δγψ ζα θάλσ κηα πξφβιεςε, ζα μαλά πσ κηα εθηίκεζε, φρη 

πξφβιεςε, κηα εθηίκεζή κνπ. Απφ ηνπο 1.034 Γήκνπο, ηελ νπνία 

ηελ έρσ πεη αξθεηέο θνξέο, απφ ηνπο 1.034 Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 

πνπ ππήξραλ πξν ηνπ Καιιηθξάηε, νη 900 ηνπιάρηζηνλ κέζα ζην 

’12, ην πνιχ-πνιχ κέζα ζην ’12, αξθεηνί κέζα ζην ’11, ζα είραλ 

ρξενθνπήζεη αλ δελ είρε γίλεη  ν Καιιηθξάηεο, αλ δελ είρε καδεπηεί 

φιε ε Απηνδηνίθεζε ζε 325 Γήκνπο. Θα είρε ρξενθνπήζεη ην 90% 

ησλ Γήκσλ.  

 Δδψ παξά ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο, παξά, παξά, φια απηά, 

ππήξμαλ δεθάδεο Γήκνη απφ ηνπο 325, ππήξμαλ δεθάδεο Γήκνη νη 

νπνίνη αθφκε θαη ζήκεξα δπζθνιεχνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

 Πξνζέμηε ινηπφλ ηψξα. Πξέπεη… Δπίζεο, κηα παξάιεηςε πνπ 

δελ ηφικεζε ηφηε ην θξάηνο καδί κε ηνλ Καιιηθξάηε λα ηελ θάλεη ηελ 

ελέξγεηα, πνπ ηελ απαηηνχζακε θαη είρε ζπκθσλήζεη, ήηαλ θαη ε 

κεηαξξχζκηζε ζην θξάηνο. Γηαηί ε κεηαξξχζκηζε πεξ ηνξίζηεθε ζηελ 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θαηαξγνχκελε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε, ε πιεηνςεθία, πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη 

ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Απηά ήηαλ ηα δχν πφδηα. Δκείο κηινχζακε θαη γηα ην ηξίην, πνπ ή ηαλ 

ε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο. Με ιεηηνπξγηθφηεηα, κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Σψξα, λα θηάζνπκε ζηα ζεζκηθά ηα δηθά καο. Ζ Πνιηηεία αλ 

ζέιεη πξαγκαηηθά λα ζπδεηήζεη ζνβαξά καδί καο… Κχξηε Πξφεδξε, 

ε Πνιηηεία αλ ζέιεη, επεηδή εζείο βξίζθεζηε κε ηελ Πνιηηεία θαη 

ζπδεηάηε, αλ ζέιεη  πξαγκαηηθά λα κηιήζεη ζνβαξά θαη ππεχζπλα 

καδί καο γηα ηε κεηαξξχζκηζε απφ ην θξάηνο κέρξη ηελ 
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Απηνδηνίθεζε, Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή, πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ηη 

ζηφρν έρεη. Ση πηζηεχεη.  Ζ Πνιηηεία, ε θπβέξλεζε. Ση πηζηεχεη γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ηελ εκπινθή ηεο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία. Οη επαξρηαθνί Γήκνη ζα έρνπλ ξφιν ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα; Καη πνηνο ζα είλαη απηφο; ινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο ζα 

έρνπκε ξφιν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο; Γηαηί ηα ηειεπηαία 

7-8 ρξφληα κε ηνπο 7 -8 Πξσζππνπξγνχο πνπ πέξαζαλ θαη ηνπο 

είθνζη θαη πιένλ Τπνπξγνχο Τγείαο θαη Δζσηεξηθψλ πνπ πεξάζαλε, 

ηνπο ιέκε θαη ηνπο μαλά ιέκε ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο ησλ 

πλεδξίσλ ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ΚΔΓΔ κεηά, αιιά θαη ηνλ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Καιιηθξάηε, αιιά θαη ην επξσπατθφ 

θεθηεκέλν, φηη μέξεηε, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παληνχ, θαη 

ζηνλ Κψδηθα θαη  ζηνλ Καιιηθξάηε εδψ ζηελ Διιάδα, είλαη 

αξκνδηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Μαο αθήλνπλ; ρη. 

Θέινπλ λα ρηππήζνπλ ηε δηαπινθή θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε πν π 

θνζηίδεη δηζεθαηνκκχξηα ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο; Πεδίν δφμεο ιακπξφ. Γπλεηηθά θαηαξρήλ, φπσο 

μεθηλήζακε ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 ηα πξνγξάκκαηα φπσο ην Βνήζεηα 

ζην πίηη.  

 Καη κηα θαη θάλσ απηή ηελ αλαθνξά, πξνζέμηε γηα λα είζηε  

πεξήθαλνη, φζνη ππεξεηνχκε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 4.640 

δνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζε φιε ηε ρψξα, απηέο θξαηήζαλε ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

λα κελ πεζαίλεη ηεο πείλαο απηά ηα ρξφληα. Αθφκε θαη ζήκεξα. Γηα 

απηνχο πνπ ιέγαλε φηη κε ην πνπ αλαιακβάλνπλ ζα ζηακαηήζεη ε 

πείλα θαη ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία. Καη φηη θιείλνπλ δνκέο ζηηο 31 

Οθησβξίνπ, 256 ηνλ αξηζκφ, είλαη πιήγκα. Έρνπκε νκφθσλεο 

απνθάζεηο.  

 Ζ Πνιηηεία ινηπφλ πξέπεη λα μεθαζαξίζεη, γηα λα δνχκε κεηά 

ην επφκελν, πνπ είλαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Γηαηί εδψ μέξεηε ηη  

θάλνπκε; Βάδνπκε κπξνζηά ην θάξν θαη βάδνπκε πίζσ ην άινγν. 

Πξψηα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ινηπφλ ην ξφιν ηεο Απηνδηνίθεζεο 
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ζε απηνχο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο. Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζηε 

θαλδηλαβία. ηε θαλδηλαβία ν η δάζθαινη, νη λεπηαγσγνί θαη νη 

θαζεγεηέο θαη ηα ζρνιεία, Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα, είλαη 

ησλ Γήκσλ θαη είλαη δεκνηηθνί ππάιιεινη. Ζ Ππξνζβεζηηθή, ηα 

Κέληξα Τγείαο θαη ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα  Τγείαο θαη ε θνηλσληθή 

θξνληίδα, είλαη ηεο Σνπηθήο Απηνδην ίθεζεο.  

 Θέινπκε λα πάκε πξνο ηα εθεί;  Γηα λα έρνπκε πξαγκαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα ηνπηθά ζέκαηα, φπσο πξνβιέπεη ε ΔΥΣΑ, ε 

Δπξσπατθή Υάξηα Σνπηθήο Απηνλνκίαο; Δδψ θσλάδνπκε ηφζα 

ρξφληα λα άξεη ηηο επηθπιάμεηο ην Κνηλνβνχιην, ε Πνιηηεία, ε ρψξα, 

απφ ηνπο αζηεξίζθνπο θαη ηηο επηθπιάμεηο πνπ έβαιε πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα ζην εζληθφ δίθαην πνπ ελζσκάησζε κε ηελ 

Δπξσπατθή Υάξηα Σνπηθήο Απηνλνκίαο θαη δελ ην έρεη θάλεη αθφκα, 

θαη παξαβηάδεη βαζηθέο αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Υάξηε δειαδή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Δδψ 

θηάλνπλ ζην ζεκείν λα καο ζέηνπλ επάλσ ζην ηξαπέδη ηε ζπδήηεζε 

γηα ην αλ ζα δηνξίδεη ην θξάηνο ζε ζέζεηο επζχλεο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Σν επφκελν βήκα είλαη λα δηνξίδνπλ θαη ηνπο 

Γεκάξρνπο. Απηφ γηλφηαλ ζηελ επνρή ηνπ ηάιηλ. Μεηά ηελ 

απνζηαιηλνπνίεζε επί ηνπ Υνπξηζφθ, εθιέγνληαλ αθφκα θαη ζηε 

νβηεηία νη Γήκαξρνη.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Μηζφ ιεπηφ ιίγν. Απηά πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ 

θαη φηαλ μεθαζαξίζνπκε κε ηελ Πνιηηεία ηη Απηνδηνίθεζε ζέινπκε,  

εγψ είκαη ζαθέζηαηα εδψ θαη πνιιά ρξφληα ππέξ ηνπ επξσπατθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ππέξ κηαο Απηνδηνίθεζεο 

κε επζχλεο, κε θαζήθνληα, δελ θνβφκαζηε ηηο επζχλεο, δελ 

θνβφκαζηε ηα δχζθνια, δελ θνβφκαζηε ηα θαζήθνληα, κε 

αλάινγνπο πφξνπο, φπσο εκείο θαηνρπξψζακε ην 102 ηνπ 

πληάγκαηνο, λα είλαη ππνρξεσκέλε ε Πνιηηεία φπνηα αξκνδηφηεηα 

κεηαθέξεηαη, λα κεηαθέξνληαη θαη νη αλαγθαίνη πφξνη θαη ην 
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πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο, θαη λα πάκε ζηελ επξσπατθνχ 

επηπέδνπ Απηνδηνίθεζε. Καη ηφηε, κεηά, λα κπεη ην άινγν κπξνζηά 

απφ ην θάξν.  

 Πνην είλαη ην άινγν ινηπφλ θαη πνην είλαη ην θάξν. Θέινπλ ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα, ζπδήηεζε. Χξαία. Να θαζίζνπκε ινηπφλ, φηαλ 

μεθαζαξίζεη ε κεηαξξχζκηζε ζε φιν ην επίπεδν, θξάηνο, 

Πεξηθεξεηαθή, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, 

αξκνδηφηεηεο, πφξνη, ηη  ζέινπκε κε ην εθινγηθφ. Γηαηί αλ ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα είλαη δφγκα, πξνθαηάιεςε, ηδενινγία, είλαη άιιν 

πξάγκα. Γηα εκάο πνπ είκαζηε ζηελ Απηνδηνίθεζε, ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα δελ είλαη δφγκα. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα είλαη δηαδηθαζία γηα 

λα ππνζηεξίδεη ηελ θπβεξλεζηκφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιψο θαη ηε δεκνθξαηία θαη ηε ζπκκεηνρή, 

γηα λα κελ ππάξρνπλ απνθιεηζκνί.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  ρη, φρη. Καη ε δεκνθξαηία πξψηε άκα ζέιεηε. Καη 

ε δεκνθξαηία πξψηε. Γελ ην έβαια κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Ζ 

δεκνθξαηία. Αλ απηφ είλαη ην δήηεκά ζαο, ε δεκνθξαηία πξψηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μελ θάλνπκε δηάινγν…  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Αιιά δεκνθξαηία ε νπνία νδεγεί ζε αθπβεξλεζία, 

πξνζέμηε, φζνη ππεξεηείηε ζηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη 

φζνη ππεξεηείηε ζηελ πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο, πείηε κνπ 

ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη πνπ φηαλ έξρεηαη ε ψξα λα θάλνπλ 

δηάλνημε ελφο δξφκνπ κε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, γηα λα 

γθξεκίζνπλ ζπίηηα θαη λα θάλνπλ δηνηθεηηθή απνβνιή γηα λα 

αλνίμνπλ έλα δξφκν, ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη πνπ ε αληηπνιίηεπζε 

ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε ηεο πιεηνςεθίαο;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:   Πεξίκελα, έλα –  έλα.  

 Ννκίδσ ειάρηζηνη έσο θαη κεδέλ. Τπάξρνπλ πνιιέο 

αληηπνιηηεχζεηο πνπ φηαλ έξρεηαη  αλάγθε ελφο αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα λα ςεθηζηεί κε απμεκέλε πιεηνςεθία έλα δάλεην 
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κε φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Πνιηηεία, ε αληηπνιίηεπζε πάεη θαη 

ςεθίδεη; ρη.  

 Δάλ ζέινπκε ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε, γηα ηί 

λνκίδσ φηη κε φια ηα πξνεγνχκελα πνπ έρσ πεη, ν πξψηνο ζηφρνο 

πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε, κε 

δηαθάλεηα, κε εληηκφηεηα, κε λνκηκφηεηα, επάλσ ζην θεθάιη καο ην 

δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο, δελ έρνπκε λα θνβεζνχκε ηίπνηε. Σν πη ν 

ειάρηζην, ην κεδεληθφ πνζνζηφ θαθήο δηαρείξηζεο θαη δηαθζνξάο, 

είλαη ζηελ Απηνδηνίθεζε. Καη ζηα 99% ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ 

παξαπεκθζεί, έρνπλ αζσσζεί, έρνπλ απαιιαγεί θαη φζνη έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί είλαη  γηα απίζαλεο δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρνπλ 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο ή ξεκνχιαο ή νθέινπο πξνζσπηθνχ.  

 Έρνπκε ινηπφλ ην ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο  

δσήο ησλ πνιηηψλ, πνπ πξέπεη ε κεηαξξχζκηζε λα ην ππεξεηήζεη. 

Γηα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη δφγκα θαη πξνθαηάιεςε ην πψο ζα 

πάκε ζηελ αλάδεημε ησλ εγεζηψλ.  

 Θα ην πσ ηψξα εδψ κπξνζηά γηαηί είκαζηε κηα νηθνγέλεηα. 

Πξνβιεκαηηδφκελνο θαη ζθεπηφκελνο γηαηί επηκέλεη ε εγεζία ζηελ 

ηζηνξία ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, είπα καθάξη λα κελ είλαη  

ςπρνινγηθνί νη ιφγνη. Ση ελλνψ καθάξη λα κελ είλαη ςπρνινγηθνί νη 

ιφγνη; Κάζηζα  θαη είδα, γηαηί νξηζκέλνη απφ εκάο μέξνπκε ηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία. Έλαο ζεκαληηθφηαηνο αξηζκφο Βνπιεπηψλ ηεο 

θπβεξλψζαο παξάηαμεο, επί ρξφληα ήηαλ ζηελ Απηνδηνίθεζε ζε 

παξαηάμεηο πνπ έξρνληαλ ηξίηνη, ηέηαξηνη, πέκπηνη. Ήηαλ νη κηθξέο 

αληηπνιηηεχζεηο. Απηνί νη άλζξσπνη γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο, 

επεηδή δελ επηχρεζαλ λα θεξδίζνπλ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ ςήθν ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο γηα λα γίλνπλ Γηνίθεζε θάπνηα ζηηγκή βξε αδειθέ 

ζην Γήκν ηνπο, πξέπεη λα νδεγήζνπλ ην ζχλνιν ηεο Απηνδηνίθεζεο 

ζε έλα ζχζηεκα θαηά ην νπνίν  απηφο ν νπνίνο παίξλεη πέληε, επηά, 

δψδεθα, δεθαπέληε ηα εθαηφ, λα κελ αθήλεη ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, 

πνπ είηε απφ ηελ πξψηε, είηε απφ ηε δεχηεξε Κπξηαθή, ζα 

ζπγθεληξψλεη πελήληα πέληε, εμήληα, εμήληα πέληε ηα εθαηφ, λα κελ 
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αθήλεη έηζη ψζηε λα κπινθάξεη αλά πάζα ζηηγκή ζνβαξά δεηήκαηα, 

φπσο είπα, ραξαθηεξηζκνχ… ζέιεηο λα ραξαθηεξίζεηο γηα ζρνιείν, 

γηα πάξθν, γηα πιαηεία, έλαλ ηδησηηθφ ρψξν, ζέιεηο απμεκέλε 

πιεηνςεθία. Θέιεηο λα θάλεηο αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ή 

δηνηθεηηθή απνβνιή, ζέιεηο απμεκέλε πιεηνςεθία .  

 Διπίδσ ινηπφλ λα κελ είλαη ςπρνινγηθνί νη ιφγνη πνπ ηνπο 

βαξαίλνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζεηείεο ηνπο ζην ρψξν ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, θαη λα είλαη κηα θεθηεκέλε ηαρχηεηα, επεηδή θάπνηα 

ζηηγκή ην είραλ ππνζρεζεί θαη απφ ηα πνιιά πνπ έρνπλ ππνζρεζεί 

θαη δελ κπνξέζαλε λα θάλνπλ ην 90% απφ απηά πνπ έρνπλ 

ππνζρεζεί γηα άιινπο ιφγνπο, ζνπ ιέεη ηνπιάρηζηνλ λα 

επηρεηξήζνπκε απηφ ην νπνίν κπνξεί λα θέξεη άιια απνηειέζκαηα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ίκν, νινθιεξψλεηο.  

. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ:  Σειεηψλσ κε απηφ. Πξνζέμηε φκσο, ζπλάδειθνη. 

Δδψ ηα άιια απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ηξαγηθά, φρη γηα ηνπο 

Γεκάξρνπο, λα είλαη ηξαγηθά γηα ηε ρψξα. Φαληάδεζηε ζηνπο 325 

Γήκνπο, ζηνπο 250, ζηνπο 200 λα πσ εγψ, λα κελ κπνξεί λα 

ζπγθξνηεζεί θπβεξλψζα πιεηνςεθία; Να κελ κπνξεί λα παξζεί 

απφθαζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα δνπιεχνπλ νη Γήκνη κε 

δσδεθαηεκφξηα; Να κελ κπνξεί λα εγθξηζεί ην πξφγξακκα 

πξνκεζεηψλ, ην πξφγξακκα ηερληθψλ έξγσλ; Δλψ ζα έρεηο έλα 

Γήκαξρν πνπ έρεη εθιεγεί κφλνο ηνπ, κε απμεκέλε πνιηηηθή 

λνκηκνπνίεζε, θαη  ηελ ίδηα ψξα πνπ ιέκε ζα ρη ππεζεί ν 

δεκαξρνθεληξηζκφο, απηνί ην ιέλε, θαη’ εκέ ζπκθσλψ απφιπηα κε 

ηνλ Απφζηνιν, δελ ππάξρεη δεκαξρνθεληξηζκφο ζηελ Διιάδα, ίζα -

ίζα ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα. Σελ ίδηα ψξα πνπ ιέλε απηνί νη 

θσζηήξεο πνπ ην έρνπλ ζθεθηεί απηφ, φηη ζέινπλ λα ρηππήζνπλ ηνλ  

δεκαξρνθεληξηζκφ, ζα μερσξίζνπλ κε απηνηειή δηαδηθαζία εθινγήο 

ην Γήκαξρν, άξα ζα έρεη απμεκέλε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε, απηφ 

πνπ ιέλε θαη γηα ηνλ Πξφεδξν Γεκνθξαηίαο λα εθιέγεηαη απεπζείαο 

απφ ην ιαφ, θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα κελ κπνξεί λα 
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ζπγθξνηεζεί  ε θπβεξλψζα, δηνηθνχζα πιεηνςεθία, θαη λα ππάξρεη 

κηα παξαιπζία.  

 Πνηνο ζα ηνικήζεη λα αληηζηαζεί ζηνλ ιατθηζκφ θαη ζηε 

ζπλαιιαγή φηαλ ε Γηνίθεζε δελ ζα κπνξεί λα αζθεζεί; Απηφ ζα έρεη 

φρη απιά παξαιπηηθά απνηειέζκαηα, κπνξεί λα έρεη θαη άιινπ 

είδνπο θαηλφκελα ζηα δεηήκαηα ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο εληηκφηεηαο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ζπλαιιαγήο θάησ απφ ην ηξαπέδη.  

 Δγψ θξνχσ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ. Να θαζίζνπκε ινηπφλ 

ζνβαξά θαη ππεχζπλα γηα ηε κεηαξξχζκηζε, λα ζπλελλνεζνχκε γηα 

ηα θχξηα, γηα ην ηη Απηνδηνίθεζε ζέινπκε, πξνο πνηα θαηεχζπλζε, 

κε πνηεο αξκνδηφηεηεο, κε πνηνπο πφξνπο, κε πνηα εξγαιεία θαη 

κεηά λα ζπδεηήζνπκε θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα γηα λα δνχκε πψο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ιεηηνπξγηθφηεξε, κε δεκνθξαηηθφηεξε 

δηαδηθαζία, απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ ίκν. 24 αθξηβψο ιεπηά, άμηα.  

 Παξαθαιψ, ν θχξηνο Λαγνπδάθεο ν Γηάλλεο, ν Γήκαξρνο 

Πεξάκαηνο, αχξην ζα έρεη εηδηθή ηνπνζέηεζε, ειπίδσ θαη πηζηεχσ.  

 Θα θιείζνπκε θαη ζα παξαθαιέζσ, αγαπεηέ Απφζηνιε, ζ ην 

5ιεπην ην αλψηαην, γηαηί πξέπεη λα θιείζεη αθξηβψο 21.00.  

Α. ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, λνκίδσ επεηδή είκαη θαη ν ηειεπηαίνο 

νκηιεηήο, φηη πξέπεη λα απνηηκήζνπκε απηφ ην ζπλέδξην θαη ηελ 

πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 Ννκίδσ φηη ην ζεηηθφ, αλ ζέιεηε, απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη 

απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ήηαλ φρη φηη αθνχζακε ηηο απφςεηο 

πνπ ηνπιάρηζηνλ εκείο έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα μέξνπκε ηηο 

απφςεηο ηνπ θαζέλα κέζα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  ΚΔΓΔ, 

αιιά φηη αθνχζακε ηε θσλή πνιιψλ Γεκάξρσλ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ, ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηηο παζνγέλεηεο.  

 Θέισ λα ζηαζψ ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ. «Αιιαγή 

ηνπ Καιιηθξάηε –  Νέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 
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θξάηνπο». Ννκίδσ φηη δελ πξέπεη λα  μεθχγνπκε απφ κηα ινγηθή. ηη 

κηιάκε γηα αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε. Αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ αθνπκπάκε ηνλ Καιιηθξάηε. Γηαθνξεηηθά δελ είλαη 

αιιαγή. Δίλαη ε ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο.  

 Πξαγκαηηθά ζήκεξα ζεσξψ φηη ήηαλ ζπγθινληζηηθή ε νκηιία  

ηνπ θπξίνπ Κνηκήζε. Αιιά ζε πνην επίπεδν ήηαλ ζπγθινληζηηθή; 

Ήηαλ ζην επίπεδν φηη έθξηλε κηα επνρή. Έθξηλε έλα παξειζφλ πνπ 

έρεη ηηο απφιπηεο επζχλεο πνπ ππάξρεη απηφ ην θξηρηφ παξφλ θαη ε 

πξφβιεςε πνπ έθαλε ν πξνεγνχκελνο νκηιεηήο, φηη νδεγνχκαζηε 

ζε ηξαγσδίεο. Θα είρε κεγάιε πνιηηηθή ζεκαζία εάλ είραλ 

πξνβιέςεη ηελ ηξαγσδία πνπ πεξλάεη ν ηφπνο καο. Καη φρη λα 

πξνβιέπνπλ ηξαγσδίεο ζαλ κέληηνπκ.  

Δθεί είλαη ε ηζηνξηθή επζχλε ηνπ πνιηη ηθνχ. Να πξνβιέπεη ηελ 

ηξαγσδία πνπ εξρφηαλ ζε απηή ηελ θνηλσλία. Αιιά ηφ ηε δνχζακε 

εθεζπραζκέλνη, ζηελ επεκεξία, ζηα λνχκεξα, ζηνπο αξηζκνχο. Γελ 

ππήξρε αλάπηπμε, θχξηνη, ζηνλ ηφπν. Τπήξρε κεγέζπλζε. Σν ΑΔΠ 

κεγεζπλφηαλ. Καη πψο κεγεζπλφηαλ ην ΑΔΠ; Απφ δάλεηα, απφ 

εμσηεξηθνχο δαλεηζκνχο, ζπαηάιεο. Αζχιιεπηε πεξίνδνο. Γηα ηελ 

νπνία είκαζηε φινη ππφινγνη. Καη πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε ζρέζε κε 

ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο, κε αίζζεκα επζχλεο.  

Καη αθνχζηε ηη είπε ν θχξηνο Κνηκήζεο. Πξαγκαηηθά, 

ζπγθινληζηηθή νκηιία. Πεξηέγξαςε κε έλαλ θνβεξφ ηξφπν, 

αλαιπηηθφ ζπλζεηηθφ, δηφηη έρεη εκπεηξία  θαη γλψζε γχξσ απφ ηελ 

Απηνδηνίθεζε, πεξηέγξαςε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, πνπ είλαη  

απφηνθνο κηαο πεξηφδνπ, ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ.  

Μηιάκε γηα θαιιηθξαηηθή κεηαξξχζκηζε. Αμηνινγήζακε ηελ 

πξψηε; Αθνχζηε, αμηνινγήζεθε ζήκεξα απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

νκηιεηή. Δάλ δελ είρακε θάλεη απηή ηε κεηαξξχζκηζε, ζα είρε 

ρξενθνπήζεη ν Καπνδίζηξηαο, ην πξνεγνχκελν κνληέιν. Απίζηεπηε 

νκνινγία. ηη είρακε έλα κνληέιν απηνδηνηθεηηθφ, ην νπνίν 

πξνεξρφηαλ απφ ηελ θαπνδηζηξηαθή κεηαξξχζκηζε θαη ην νπνίν ζα 

νδεγνχζε ζηελ απφιπηε ρξεσθνπία.  
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Απηή είλαη αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο κεηαξξχζκηζεο. 

Πξέπεη λα πάκε ζε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, αλ ζέιεηε, θαη ηεο 

πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κεηαξξχζκηζεο. Γηαηί λα κε κηιήζνπκε; 

Γελ ππάξρνπλ θφθθηλεο γξακκέο ζηε δεκνθξαηία. Γελ ππάξρνπλ 

θφθθηλεο γξακκέο ζηνλ δεκνθξαηηθφ δηάινγν. Σα πάληα είλαη 

αλνηρηά θαη εηδηθά ζε κηα ρψξα πνπ αλαδεηάεη ιχζεηο γηα λα βγεη 

απφ απηή ηελ θαηαζηξνθή. Καη δεηάεη πάλσ απφ φια ζπλαηλέζεηο.  

Καη ε ζπλαίλεζε, θχξηε Πξφεδξε, κέζα ζηνλ ρψξν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγάλσλ, λνκίδσ φηη 

έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Καη πξέπεη λα βγνχκε ελσκέλνη, 

ζηα πιαίζηα θαη ηεο εζληθήο επζχλεο, αιιά ζηα πιαίζηα θαη ηεο 

επζχλεο πνπ έρνπκε απέλαληη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Θέισ λα επηζεκάλσ –  θαη παίξλσ απφ ηνλ Λάδαξν, απφ ηελ 

ΠΔΓ ηεο Μαθεδνλίαο –  κηα αλαθνίλσζε πξηλ απφ 15 κέξεο. Λέεη ζε 

έλα ζεκείν: μαλάξζακε ζηελ πεξίνδν ηεο βαπαξνθξαηίαο. Θέινληαο 

λα εξκελεχζεη ην ξφιν ησλ μέλσλ ζε ζρέζε, απηφ πνπ ιέκε ηερληθή 

βνήζεηα, ηερληθά θιηκάθηα θαη ηα ινηπά. Σα νπνία ήξζ αλ κεηά απφ 

200 ρξφληα πεξίπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, λα καο 

μαλά ζπκβνπιεχνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπκε, γηα λα θηηάμνπκε θξάηνο. 

Απηή είλαη ε θαηάζηαζε.  

Καη ππάξρνπλ δχν απφςεηο. Ζ κία άπνςε, ηελ νπνία ηελ 

εθθξάδνπλ θάπνηνη θαη θχξηα ε Υξπζή Απγή,  φηη ήξζαλ λα καο 

πάξνπλ ηηο πεξηνπζίεο. ηη είλαη απνηθία ε Διιάδα, φηη ππάξρεη έλα 

θαζεζηψο απνηθηνθξαηίαο, λα καο πάξνπλ ηηο πεξηνπζίεο, λα καο 

πάξνπλ ηα ρξπζαθηθά, λα καο πάξνπλ ηα πάληα.  

Καη ππάξρεη θαη κηα άιιε άπνςε, πνπ ηνπιάρηζηνλ ην κεγάιν 

θάζκα  ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηελ απνδέρεηαη. ηη καο έδσζαλ 

ιεθηά, καο δάλεηζαλ ζε κηα θξίζηκε ψξα. Καη ήηαλ κνλφδξνκνο 

απηή ε δαλεηνδφηεζε, δελ ππήξρε άιιε πεγή δαλεηνδφηεζεο. Καη 

φηη ήξζαλ λα καο ζπκβνπιεχζνπλ πψο πξέπεη λα θάλνπκε θξάηνο, 

πψο πξέπεη λα νξγαλψζνπκε ηελ θνηλσλία, πνπ είκαζηε αλίθαλνη 

λα ηελ νξγαλψζνπκε, γηα λα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο πίζσ.  
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Δίλαη αληηθαηηθά απηά ηα πξάγκαηα. Πξέπεη λα δερηνχκε πνηα 

απφ ηηο δχν απφςεηο ππάξρεη. Γηφηη απηή ηε ζηηγκή, φρη απφ ηψξα, 

απφ ηελ θπβέξλεζε ακαξά λνκίδσ, ηελ  πξψηε θπβέξλεζε, ηελ 

ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε, είραλ έξζεη εθηφο ηνπο Γεξκαλνχο ηνπ 

Ράηρελκπαρ, είραλ έξζεη θιηκάθηα ησλ Γάιισλ, είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζην Τπνπξγείν ηνπ θπξίνπ Μαληηάθε θαη έδηλαλ ζπκβνπιέο. Καη 

απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πάξα πνιιά ηερληθά θιηκάθ ηα, απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο, εθηφο ηνπ ΓΝΣ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε ρψξα θαη 

καο ζπκβνπιεχνπλ πψο λα θηηάμνπκε θξάηνο.  

Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. Καη πξέπεη λα κεηαξξπζκίζνπκε ην 

θξάηνο. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ 3 νπ  κλεκνλίνπ. Έρνπκε θχγεη απφ ηηο 

πξνζεζκίεο. Έπξεπε  31/12/15 λα είρακε ππνβάιιεη, λα είρακε 

θαζνξίζεη ην πιαίζην απηφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Καη είκαζηε ζην 

ηέινο ηνπ ’16 θαη αθφκα ζπδεηάκε.  

Ζ λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζπλάδειθνη, επεηδή κηιάκε γηα 

κεηαξξχζκηζε, δελ είλαη πνηέ ζηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή ηζηνξί α 

φισλ ησλ θνηλσληψλ, δελ είλαη απφθαζε νκνθσλίαο. Οπδεκία 

κεηαξξχζκηζε ππάξρεη πνπ λα κε ζίγεη θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα. 

Κάπνηνη είλαη πάληα ελάληηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Δίλαη  λνκνηέιεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληψλ. Άξα δελ κπνξεί λα είλαη νκφθσλε 

κηα κεηαξξχζκηζε.  

Μηα κεηαξξχζκηζε είλαη πιεηνςεθηθή. Απηνί πνπ πηζηεχνπλ λα 

θάλνπλ κία κεηαξξχζκηζε θαη δεκηνπξγνχλ ηα πιεηνςεθηθά 

ξεχκαηα. Καη ζε κηα δεκνθξαηία ηα πιεηνςεθηθά ξεχκαηα 

δεκηνπξγνχληαη ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. ην θνηλνβνχιην.  

Σν ζέκα είλαη ην εμήο. Άθνπζα θάηη  πνπ κε ζηελνρψξεζε 

ηδηαίηεξα. Δίπε ν θχξηνο Πνπιάθεο φηη: ζα θάλνπκε απηφ πνπ 

κπνξνχκε θαη φρη απηφ πνπ ζέινπκε. Απηή είλαη ε δηαξξχζκηζε, δελ 

είλαη ε κεηαξξχζκηζε. Δίλαη λα κπαιψζνπκε κηα θαηάζηαζε, φπσο 

ζπλήζσο θάλνπκε, λα πάξνπκε παξαηάζεηο, λα πάξνπκε 

παξαηάζεηο θαη μαλά παξαηάζεηο, λα κε ζίμνπκε ην πξφβιεκα. Αιιά 
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πνχ, ζε πνηα θάζε; ε κηα θάζε πνπ ην πηψκα έρεη βξσκίζεη; Οη 

νζκέο, δελ ηηο κπξηδφκαζηε παληνχ, ζε φια ηα επίπεδα;  

Αθνχζαηε πψο ιεηηνπξγνχλ νη Γήκνη, θάησ απφ πνην 

θαζεζηψο.  Καη ζα κηιάκε φηη ζα θάλνπκε δηαξξχζκηζε; 

Μεηαξξχζκηζε ρξεηάδεηαη. Μεηαξξπζκίζεηο, δελ ηα ιέσ εγψ. ΟΟΑ, 

εξγαιεηνζήθε, ζεζκνί. Δπξσπατθνί ζεζκνί, εηαίξνη. ινο ν θφζκνο. 

Εεηάλε κεηαξξπζκίζεηο νπζίαο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο θαη απηήο ηεο παληέξκεο θαη άζιηαο θαη άρξεζηεο θξαηηθήο 

κεραλήο.  

Σειεηψλσ. Γελ έξρνληαη επελδχζεηο. Ξέξεηε πνηνη είλαη νη 

βαζηθνί ιφγνη; Γελ είλαη νχηε ε πςειή θνξνινγία. Δίλαη ρψξεο πνπ 

πξνζειθχνπλ απίζηεπηα θεθάιαηα, νη νπνίεο έρνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξε θνξνινγία. Γξαθεηνθξαηία, δηαθζνξά, ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο, ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ.  

Αγαπεηέ Πξφεδξε, ζε απηφλ ηνλ ηφπν είλαη ηα πάληα 

γεξαζκέλα. Πξέπεη λα αιιάμνπλ φια. Έρσ πνιιά λα πσ, αιιά 

επεηδή πηέδεη θαη ν ρξφλνο, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο. Ζ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα βγεη ελσκέλε. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πιαίζην πξαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. ην 

χληαγκα, ζηνπο ζεζκνχο, ζην θξάηνο, ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Πξέπεη λα θσδηθνπνηήζεη απφςεηο, πξνηάζεηο. Αθνχζαηε εδψ. 

Τπάξρεη κηα πνιπκνξθία ζθέςεσλ, πξνηάζεσλ, πξαγκαηηθά 

πξσηφηππεο, ζέισ λα ζηαζψ ζηελ πξφηαζε πνπ πέξαζε έηζη, ηνπ 

Θαλάζε ηνπ Ενχηζνπ. Πξέπεη απηά ηα πξάγκαηα λα ηα 

θσδηθνπνηήζνπκε θαη λα ηα βάινπκε ζε έλαλ ζνβαξφ δηάινγν. Καη 

λα έξζνπκε ζε νπνηνδήπνηε δηάινγν κε ηελ θπβέξλεζε, κε 

νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζνπκε απηφ ην 

κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα ζπκθσλήζεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Καη λα ρξεηαζηεί, πάκε θαη ζε ζχγθξνπζε.  

Αιιά ε ζχγθξνπζε δελ ζα είλαη ζπλδηθαιηζηηθή ζχγθξνπζε 

κηαο άιιεο ζπληερλίαο, δίπια ζε απηέο ηηο πνιιέο ζπληερλίεο πνπ 

έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν, αλ ζέιεηε θαη ζηελ θξίζε πνπ πεξλάεη 
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ε ρψξα, αιιά ζα είλαη κηα κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε 

απηνδηνηθεηηθή, πνπ πάεη ζαλ ζηφρν πξαγκαηηθά λα βγάινπκε ηε 

ρψξα απφ απηή ηελ θξίζε. Ζ θνηλσλία ζηάζεθε φξζηα, ηα πεξη ζψξηα 

ζηελεχνπλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε επεθηείλεηαη θαη πξέπεη πάλσ ζε 

απηφ ην πλεχκα λα θάηζνπκε λα κηιήζνπκε.  

Απηφ πνπ ππάξρεη,  είλαη ν ζάλαηνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Πξέπεη λα ηα αιιάμνπκε φια, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε κεγάιεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζηαζνχκε 

ζηε ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δηψρλεη ηα παηδηά καο, πνπ 

δηψρλεη ηε λέα γεληά, πνπ δηψρλεη ηνπο επηζηήκνλεο. ια πξέπεη λα 

αιιάμνπλ ζε απηφλ ηνλ ηφπν, πξέπεη θάπνηε λα ζπλαηλέζνπκε…  

Θέισ λα ηειεηψζσ κε απηφ. Μελ μερλάκε, απηφ ην θξάηνο 

είλαη ηζηνξηθφ πξντφλ. Σν πψο ρηίζηεθε, ην πψο γελλήζεθε, ην πψο 

εμειίρζεθε. Μεγάια γεγνλφηα ηνπ 20 νπ  αηψλα. Βαιθαληθνί πφιεκνη, 

δηραζκφο, εκθχιηνο, δηθηαηνξίεο, πνιηηηθέο αλσκαιίεο. ια απηά ηα 

πξάγκαηα είλαη πξάγκαηα ηα νπνία ηα θιεξνλνκήζακε. Δίλαη 

αδχλαην ηνλ 21ν αηψλα λα κηιάκε κε ηνπο φξνπο ηνπ 20 νπ  αηψλα.  

Ννκίδσ φηη ην 1974 άλνημε κηα λέα επνρή γηα ηελ Διιάδα θαη 

ζέισ λα απεπζπλζψ ηδηαίηεξα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κιείλνπκε.  

Α. ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ:  …ζηνπο Γεκάξρνπο θαη ζηα ζηειέρε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ζέισ λα ηνπο πσ κία 

θνπβέληα. Σν ζχλζεκα ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ηνπ λεφηεξνπ, ην 

2004, ήηαλ επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο. Σν φηη δελ ην ηνικήζαηε λα 

επαληδξχζεηε απηφ ην θξάηνο, πνπ κάιηζηα πξνεξρφηαλ κέζα απφ 

θαζεζησηηθή αληίιεςε, απφιπηα  δηεπξπκέλε ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, απηφ ην πιεξψζαηε.  

 ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη απηή ηε ζηηγκή, ζην ζέκα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, λα θάλνπκε ζπκβηβαζκνχο. Βαζηέο 

κεηαξξπζκίζεηο, βαζηέο αιιαγέο, γηα λα πάεη κπξνζηά απηή ε ρψξα.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ.  
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 Καηαξρήλ επραξηζηψ ηνλ Απφζηνιν, Γεκνηηθφ χκβνπιν 

Υεξζνλήζνπ θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ. 

Πξνζπαζψληαο λα ζπγθεξάζεη φηη κπνξνχκε λα ζπγθεξάζνπκε θαη  

λα ελψζνπκε. Ήηαλ ελσηηθφο ν ιφγνο, φκσο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζνχκε φηη εάλ ζπδεηάκε κε φξνπο παξειζφληνο, δελ ζα 

βξνχκε πνηέ ην κέιινλ.  

 Δγψ βάδσ κία θφθθηλε γξακκή, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Καη ε 

θφθθηλε γξακκή είλαη: αθήζηε φινη ηηο ηαπηφηεηεο ζηα ζπίηηα ζαο 

θαη ειάηε λα κηιήζνπκε απηνδηνηθεηηθά κηα θνξά ζηε ρψξα καο. Σν 

έρνπκε αλάγθε σο ρψξα.  

 Θα έιεγα φηη 11 ψξεο ήηαλ ε πξψηε κέξα ππθλήο δηαδηθαζίαο 

ζε απηφ ην ζπλέδξην γηα ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε.  

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαηαξρήλ φζνπο είραλ ηελ 

ππνκνλή θαη ήηαλ αξθεηνί πνπ δελ θνπλήζεθαλ απφ ηελ θαξέθια 

ηνπο. Να δψζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φζνπο ζπκκεηείραλ κε ην 

ιφγν ηνπο, γηαηί θαη απηφ έρεη κεγάιε αμία.  

 Αιιά ζα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φιεο ηηο παξαηάμεηο 

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, νη νπνίεο ήηαλ 

ζπγθξνηεκέλεο θαη πηζηεχσ ζηνλ κέγηζην βαζκφ,  έδσζαλ έλα 

ελσηηθφ πλεχκα. Μπνξεί λα αθνχζηεθαλ θαη αθξαίεο απφςεηο, φκσο 

ζεσξψ φηη απηέο νη απφςεηο ήηαλ κηθξέο, κπξνζηά ζηηο κεγάιεο 

ζηηγκέο πνπ δήζακε ζήκεξα ζε απηή ηελ αίζνπζα.  

 Έρνπκε αχξην, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έλα ππθλφ πξφγξακκα, 

νπζηαζηηθφ πξφγξακκα θαη λνκίδσ φηη ε δεκνθξαηία ζέιεη ην ρξφλν 

ηεο. ζνη λνκίδνπλ φηη: είπα απηά πνπ ήζεια, κε άθνπζαλ θαη πέληε 

άλζξσπνη θαη πεγαίλσ κε θαζαξή ηε ζπλείδεζε πίζσ ζηελ πεξηνρή 

κνπ, λνκίδσ φηη απηή ε πεξίνδνο έρεη πεξάζεη. Καη πξέπεη λα έρεη 

ηειεηψζεη απηή ε πεξίνδνο.  

 Πξέπεη νπζηαζηηθά, είηε κε ηε δπλαηφηεηα… Γηαηί θάπνηνο 

είπε, ζπλάδειθνο, φρη κε παξνπζία ηεο ηειεφξαζεο. Γελ θαηάιαβα; 

Γηαηί; Έρνπκε λα θξχςνπκε ηίπνηα; Καη κε παξνπζία ηεο 

ηειεφξαζεο θαη κε αλνηρηή ζπδήηεζε ζε φιε ηελ Διιάδα, πξέπεη λα 
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ιέκε  αιήζεηεο θαη λα καο αμηνινγνχλ, ζε φιε ηελ Διιάδα. Γελ 

είκαζηε έλα θιεηζηφ γθέην εδψ, κία θιεηζηή ζπληερλία, πνπ ζα 

πνχκε ηε ζνθία καο θαη πξέπεη λα θιεηδακπαξσζνχκε. Θα θάλνπκε 

ηε ζπδήηεζε φζν ρξεηαζηεί, αλνηρηή ζηελ θνηλσλία. Γηαηί πξσηίζησο 

δελ έρνπκε λα θξχςνπκε ηίπνηα.  

 Θα έιεγα φηη απηή ε δηαδηθαζία δελ ηειεηψλεη εδψ. Αξρίδεη 

απφ εδψ. Καη θπζηθά ζα νινθιεξσζεί ππθλά, νπζηαζηηθά, φζν 

γίλεηαη ελσηηθά, κέρξη ην ζπλέδξηφ καο, ην ηαθηηθφ. πσο είπα θαη 

ην πξσί. Θα ππάξμεη εξσηεκαηνιφγην γηα φινπο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο, πνπ ζα ην ιάβνπλ ζηε ζέζε δνπιεηάο ηνπο. 

Γειαδή ζην Γήκν ηνπο. Δίηε ειεθηξνληθά, είηε κε νπνηνδήπνηε άιιν 

κέζν ζα πξνθξίλνπκε.  

 Θέινπκε ηελ ζπκκεηνρή ζηηο απφςεηο, δηφηη δελ είκαζηε νη 

ζνθνί ηεο Διιάδνο εδψ καδεκέλνη. Δίκαζηε φκσο νη εξγάηε ο πνπ 

αγαπάκε ηελ Απηνδηνίθεζε, αιιά θπξίσο αγαπάκε ηε ρψξα καο. 

Αγαπάκε κηα ρψξα πνπ ηελ θαηάληεζαλ φπσο ηε δνχκε ζήκεξα, 

πνπ 500.000 λένη, ηα θαιχηεξα κπαιά ηεο Διιάδαο έρνπλ πάεη ζην 

εμσηεξηθφ θαη θαλείο δελ έρεη δεηήζεη κηα ζπγγλψκε. Γελ έρσ 

αθνχζεη απφ θαλέλαλ Πξσζππνπξγφ κηα ζπγγλψκε, φηαλ ζηελ 

Ληζνπαλία πεγαίλνπλ πιένλ ζηελ αλάπηπμε, φηαλ θακία ρψξα ηεο 

Δπξψπεο δελ βξίζθεηαη ζηελ χθεζε θαη φηαλ εδψ εκείο 

γθξηληάδνπκε ηε κηδέξηα καο. Πνηνο είλαη ν ρεηξφηεξνο ηνπ 

ρεηξφηεξνπ. ρη πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο , γηα λα θηάζνπκε ζην 

επίπεδν πνπ αμίδεη ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο ρψξαο.  

 Θεσξψ ινηπφλ φηη πξέπεη λα βγάινπκε ηηο παζνγέλεηεο απφ 

κέζα καο. Γελ ήξζακε εδψ λα δνχκε πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο 

γακπξφο. Ήξζακε θπξίσο λα βγάινπκε ηα εζσηεξηθά καο θφκπιεμ 

θαη λα δνχκε πψο κε ην παξφλ ζα ρηίζνπκε ην κέιινλ.  

έβνκαη φινπο θαη πξέπεη φινη λα ζέβνληαη θαη εκάο. έβνκαη 

ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, φζν ζα κε ζεβαζηεί φκσο. Γελ 

θαηαιαβαίλσ γηαηί θάπνηνη λα ζέινπλ λα ρηίζνπλ ην δηθφ κνπ 
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κέιινλ, ρσξίο λα αθνχζνπλ θπξίσο εκάο πνπ  ππεξεηνχκε θάησ ηελ 

θνηλσλία.  

Γηα απηφ, κε απηή ηελ δηάζεζε, ζήκεξα δελ θνπλεζήθακε απφ 

ηα θαζίζκαηά καο. Καη αχξην ην ίδην ζα θάλνπκε. Καη φζν ρξεηαζηεί, 

ην ίδην ζα θάλνπκε. Αιιά, δελ ζα ππάξμεη πεξίπησζε λα έρνπκε 

θακία πιένλ δηάζεζε λα καο θνξντδέςεη θαλείο. Δάλ καο 

ζεβαζηνχλ, ζα ηνπο ζεβαζηνχκε θαη ζα ηνπο ρεηξνθξνηήζνπκε. Δάλ 

αγλνήζνπλ ηνλ ζεβαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ζε κηα ρψξα πνπ 

θαηέξξεπζε θαη 2 ρξφληα θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε είλαη 

ζπκκέηνρε, δηφηη πξέπεη λα ηξέμεη κε άιιεο ηαρχηεηεο. Γελ ζα ιέκε 

πάλσ απφ ην πηψκα πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ρεηξνπξγφο, φηαλ ην 

πηψκα αξρίδεη λα ζήπηεηαη. Θα πξέπεη λα βξεη ηνλ ηξφπν, εθφζνλ 

δήηεζε ηελ εηπκεγνξία ηνπ θφζκνπ, λα ηξέμεη γξήγνξα.  

Δκείο σο Απηνδηνίθεζε, λνκίδσ φηη έρνπκε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή σξηκφηεηα φισλ ηνπιάρηζηνλ ησλ 20 εηψλ, πνπ γλσξίδσ θαη 

εγψ, επεηδή ζπκκεηέρσ ζηελ Απηνδηνίθεζε. Θεσξψ φκσο φηη, εγψ 

ην δειψλσ, δελ ρξσζηψ ζε θαλέλα θφκκα. Δάλ ην ληψζεη ην ίδην ν 

θχξηνο Μπίξκπαο, ν θχξηνο Κνηκήζεο –  ξεηνξηθφ είλαη ην εξψηεκα –  

ή φπνηνο άιινο ζεσξεί φηη πξάγκαηη δελ ρξσζηάεη ζηα θφκκαηα, 

εγψ πηζηεχσ φηη καο ρξσζηνχλ ηα θφκκαηα, δελ ρξσζηάκε ζε 

θαλέλα θφκκα, ηφηε ειάηε λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη ηφηε λα 

μέξεηε, δελ ζα βγνχκε εκείο ληθεηέο, ζα βγεη ε ρψξα. Καη ην έρεη 

αλάγθε λα βγεη ε ρψξα.  

αο επραξηζηψ, θαιφ βξάδπ, αχξην φινη εδψ. πλερίδεηαη ην 

ζπλέδξηφ καο θαη λνκίδσ θάηη θαιφ ζα πξνθχςεη κέρξη ην απφγεπκα.  

Καιελχρηα ζαο.  

 

 

 


