
Κ.  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ:   Καλησπέρα  σε  όλες  και  όλους.  Και  να

φανταστείς,  αγαπητέ  Δημήτρη,  ότι  ο  μοναδικός λόγος για τον οποίο

δεν  έβαλα  γραβάτα  σήμερα,  είναι  ότι  ήθελα  να  είμαστε  ασορτί,  για

να  είμαι  εναρμονισμένος  με  τις  διεκδικήσεις  και  με  τη  μαχητικότητα

την οποία άκουσα προηγουμένως. 

Στην  αρχή,  όταν  ξεκίνησαν  να  οργανώνονται  οι  ανθρώπινες

κοινωνίες  για  να  αντιμετωπίσουν  τα  διάφορα  φαινόμενα,  φωτιά,

θάλασσα,  σεισμός,  πλημμύρα,  έφτιαξαν  κάποιες  θεότητες.  Τις

λάτρευαν,  τις  έκαναν διάφορες τιμές.  Αυτό το σύστημα δεν δούλεψε

αρκετά καλά,  και  στη συνέχεια οι  άνθρωποι σκέφτηκαν να αρχίσουν

να  κάνουν  κάτι  άλλο.  Δηλαδή  να  φτιάξουν  θεσμούς,  να  φτιάξουν

διαδικασίες,  και  έτσι  σιγά-σιγά φτάσαμε  στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση,

και  στην  πιο  εξελιγμένη  μορφή  της,  που  δεν  είναι  άλλη  από  το

ευρωπαϊκό  κοινωνικό  μοντέλο  και  το  ευρωπαϊκό  μοντέλο

διακυβέρνησης και διάχυσης των εξουσιών. 

Πρόσφατα  όμως  ο  κυβερνητικός  εκπρόσωπος,  ο  κύριος

Οικονόμου,  μας  δήλωσε  ότι  με  το  Θεό  δεν  μπορεί  να  τα  βάλει

κανείς,  δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα φυσικά φαινόμενα. 

Αφού  όντως  δεν  μπορούμε  να  το  αλλάξουμε  αυτό,  ας

αλλάξουμε  τον  τρόπο  που  λειτουργεί  το  κράτος,  ας  αλλάξουμε  και

ας  βοηθήσουμε  την  Αυτοδιοίκηση,  ας  αποκεντρώσουμε  εξουσίες,

διότι  κατά  τη  γνώμη  μας  ζούμε  σε  μια  πρωτόγνωρη  θεσμική  και

οικονομική  υποβάθμιση  της  Αυτοδιοίκησης,  του  ρόλου  και  των

προβλημάτων της. 

Ακούστηκε  και  προηγουμένως,  το  ζήσαμε  με  το  Αντώνης

Τρίτσης,  που  ήρθε  να  αντικαταστήσει  το  πανθομολογούμενα

επιτυχημένο  Φιλόδημος,  και  πανθομολογούμενα  όχι  από

Δημάρχους οι  οποίοι  προέρχονται  από τον προοδευτικό χώρο, αλλά

από  όλες  τις  πολιτικές  διαδρομές.  Και  αυτό  είχε  μια  κρίσιμη

καθυστέρηση  πόρων,  η  οποία  ήταν  απολύτως  αναγκαία  μέσα  στην

πανδημία,  και  επιδείνωσε  και  τις  κρίσεις,  και  την  οικονομική

βιωσιμότητα, και αύξησε και τις ανισότητες. 



Το  ζήσαμε  δυστυχώς  στην  πολυδιαφημισμένη  διοικητική

μεταρρύθμιση  της  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης.  Δεν  φταίει  η

σημερινή ηγεσία του Υπουργείου για αυτό,  φταίει  η προηγούμενη,  η

οποία  παρήγαγε  Επιτροπές,  έβγαλε  πολλές  φωτογραφίες,

ανακοινώσεις,  έκανε  εξαγγελίες,  και  σταμάτησε  εκεί.  Δεν  έχουμε

κάτι άλλο. 

Τι  έχουμε;  Έχουμε  το  θεσμικό  αποτύπωμα  ενός  νέου

εκλογικού  νόμου,  ο  οποίος  είναι  υπερπλειοψηφικός,  ο  οποίος  είναι

υπερσυγκεντρωτικός,  και  ακυρώνει  κάθε  απόπειρα  ενδοδημοτικής

αποκέντρωσης. 

Καταλαβαίνω  τα  προβλήματα  με  το  προηγούμενο  σύστημα,

δεν  ήταν  ένα  τέλειο  σύστημα.  Αλλά  αυτό  το  σύστημα  δεν  υπάρχει

πουθενά  στην  Ευρώπη.  Και  αυτό  οφείλουμε  όσοι  ομνύουμε  στον

ευρωπαϊσμό ή όσοι  μιλούμε για  αυτό,  να  το  αναγνωρίσουμε,  και  με

συζήτηση, και με διαβούλευση και με τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης,

την  επόμενη  μέρα  να  δούμε  πως η  Ελλάδα και  σε  αυτό  θα   μοιάζει

πιο πολύ με Ευρώπη, παρά με Βαλκάνια. 

Στη  Βουλή,  τα  είπε  προηγουμένως  ο  Δήμαρχος.  Κάθε  λέξη

από  αυτές  που  είπε,  τις  προσυπογράφω.  Χωρίς  διαβούλευση,  και

με  την  αγνόηση  των  απόψεων  της  Αυτοδιοίκησης.  Χωροταξία  και

περιβάλλον,  διαχείριση  απορριμμάτων,  χώροι  λιμανιών,  υδάτινοι

πόροι,  πολιτική  προστασία,  προσφυγικό,  ζώα  συντροφιάς.  Άμα  τα

λέμε  εμείς  στο  Κοινοβούλιο,  είναι  οι  παραξενιές  και  η  μιζέρια  του

ΣΥΡΙΖΑ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ.  Όταν  τα  λέει  όλος  ο  κόσμος

της Αυτοδιοίκησης, ε τότε πρέπει να ανοίγουν και κάποια αυτιά. 

Και  κυρίως,  το  Ταμείο  Ανάκαμψης.  Κερασάκι  στην  τούρτα  της

υποβάθμισης  η  αντιμετώπιση  της  καταστατικής  θέσης  των  αιρετών,

ως αυτοφωράκηδων,  όπως έχει  δηλώσει  ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και

ως,  συγγνώμη για την έκφραση που θα πω, αναξιοπρεπών επαιτών

όσον  αφορά  τις  αποζημιώσεις  συμμετοχής  τους  στα  Όργανα,  οι

οποίες  είναι  μέχρι  και  μηδενικές,  τους  όρους  μετακίνησης  και

διαμονής,  την  πλήρη  απόκλιση  από  τα  ευρωπαϊκά  δεδομένα,  αλλά



δυστυχώς και  την προκλητική  αντίστιξη  με  αυτό  το οποίο  συμβαίνει

στην  κεντρική  διοίκηση,  όπου  έχουμε  πληρωμένα  golden boys,

έχουμε  χρυσούς  μετακλητούς  με  αύξηση  του  αριθμού  τους  κατά

50%, και των αποδοχών τους κατά 70%.

Αυτό…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ:   Όχι,  δεν  κάναμε  εμείς  τα  ίδια.  Δεν  το  κάναμε  αυτό,

δεν το κάναμε. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ:   Όχι,  όχι,  δεν  το  κάναμε  αυτό.  Αυτό  το  έκαναν  εδώ,

οι  κύριοι  που  βλέπουμε  μπροστά  μας.  Και  για  να  μπορούμε  να

αλλάζουμε  πράγματα  και  να  έχουμε  ένα  θετικό,  εποικοδομητικό

διάλογο,  θα  πρέπει  να  έχουμε  πραγματική  αντιπαράθεση  απόψεων

και  επιχειρημάτων,  και  όχι  να  φτιάχνουμε  την  καρικατούρα  του

αντιπάλου μας. 

Αυτή  η  αδικία  λοιπόν,  σε  βάρος  του  κόσμου  της

Αυτοδιοίκησης, θα αλλάξει.  Και αυτό θα αλλάξει.  

Εδώ  εμείς  ήρθαμε  κυρίως  να  ακούσουμε  και  να  μάθουμε.

Αλλά  νομίζω,  διαβάζοντας  και  τις  τοποθετήσεις  και

παρακολουθώντας  τον  προβληματισμό  στο  δημόσιο  διάλογο,  ότι

αυτό  το  Συνέδριο  μπορεί  να  έχει  μια  απαρχή  μιας  διεκδικητικής

πορείας  της  Αυτοδιοίκησης  απέναντι  στο  συγκεντρωτικό  κράτος,

όπως  και  αν  εκφράζεται,  όποιος  και  αν  το  διοικεί,  και  να  ζητήσει

από  τον  εαυτό  του  και  από  το  δημόσιο  λόγο  της  χώρας,  ίδιες  και

υψηλής  ποιότητας  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  γενικού,  δημόσιου  και

κοινωνικού  ενδιαφέροντος,  για  όλους  τους  κατοίκους  σε  κάθε

σημείο  της  χώρας.  Να  διεκδικήσει  για  τον  εαυτό  του  αυτό  το

Συνέδριο  να  είναι  η  απαρχή  μιας  ευρωπαϊκής  μεταρρύθμισης  της

ελληνικής Αυτοδιοίκησης. 

Για  αυτό  κατά  τη  γνώμη  μας  χρειάζεται  σημαντική  βελτίωση

των  οικονομικών  της  Αυτοδιοίκησης.  Δεν  είμαστε  στον  ευρωπαϊκό



μέσο  όρο, είμαστε  τελευταίοι.  Ας  βάλουμε  μια  πορεία  σύγκλισης  τα

επόμενα χρόνια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Αναβάθμιση  της  θεσμικής  υπόστασης  των  Δήμων,  με

ουσιαστική  αναβάθμιση  των  ΟΤΑ  στην  προετοιμασία  και  τη

συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. 

Επιτάχυνση  της  ψηφιοποίησης  και  της  απλοποίησης.  Εδώ

έχουν   γίνει  πολλά  με  πρωτοβουλία  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.

Μένει  να  γίνουν  πολλά  περισσότερα.  Αλλά  η  ολοκληρωμένη

υποστήριξη των Δήμων,  ιδιαίτερα των μικρών,  των ορεινών και  των

νησιωτικών,  με  ανθρώπινους  πόρους  και  με  σχεδιασμό,  ώστε  να

μπορέσει  να  επιτευχθεί  η  σύγκλιση,  είναι  σημαντικό  θέμα,  ώστε  να

αποτρέψουμε  τη  μεγέθυνση  των  υπαρκτών  ανισοτήτων  και  τη

δημιουργία νέων αποκλεισμών. 

Η  ουσιαστική  συμμετοχή  των  Δήμων  στα  χρηματοδοτικά

εργαλεία,  στο  ΕΣΠΑ,  στο  Ταμείο  Ανάκαμψης,  στο  Τρίτσης,  και  στο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ειπώθηκε προηγουμένως

και  από  τον  Πρόεδρο,  είναι  προϋπόθεση  για  να  υπάρξει  δίκαιη

ανακατανομή  των  πόρων,  με  σωστή  ιεράρχηση  και  σωστή

προτεραιοποίηση των αναγκών,  με  βάση τις  τοπικές  ιδιαιτερότητες,

τις  διαπεριφερειακές  και  ενδοδημοτικές  ανισότητες,  προκειμένου  να

έχουμε στοιχείο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Το  ζήτημα  των  προσλήψεων.  Τώρα  που  φύγαμε  από  τη

μεγάλη  δυσκολία  της  προηγούμενης  δεκαετίας.  Ο  ρόλος  της

Αυτοδιοίκησης  είναι  αναντικατάστατος  και  οι  υπηρεσίες  οι  οποίες

προσφέρει  προκειμένου  να  αντιμετωπίζονται  κρίσεις,  και  να  είναι

λειτουργικές  οι  σύγχρονες  πόλεις.  Αυτό  απαιτεί  και  ισχυρές  δομές

και στελέχωση. 

Και  βεβαίως  αυτό  το  οποίο  είπε  και  χειροκροτήθηκε  ο

Δήμαρχος,  και  αυτό  θα  αλλάξει,  και  πρέπει  να  αλλάξει,  και  μπορεί

να  το  αλλάξει  και  η  σημερινή  κυβέρνηση,  και  είμαστε  εδώ  να  το

συζητήσουμε,  ότι  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  η  βιομηχανία

δικαστικών,  διαδικαστικών  διώξεων  επί  παντός  επιστητού,  που



πολλές  φορές,  στο  99%  των  περιπτώσεων,  αρχειοθετείται  ή

απορρίπτεται  από το Εφετείο, ταλαιπωρώντας και κοστίζοντας πολύ

και στους αιρετούς και στο  Δημόσιο. 

Η  νομοθέτηση  για  αποσαφήνιση  του  πλαισίου  και  για  άμεση

εκδίκαση  στο  Εφετείο,  είναι  βασικά  στοιχεία  για  μια  νέα  χρηστή

διοίκηση. 

Νομίζω ότι  αυτά τα οποία είπα προηγουμένως μπορεί  να είναι

κοινός  τόπος.  Δεν  είναι  θέμα  κομματικής  ή  πολιτικής

αντιπαράθεσης.  Έτσι  λειτουργεί  η  Αυτοδιοίκηση στην  Ευρώπη,  εκεί

που  κατά  γενική  ομολογία  είναι  πιο  πετυχημένη,  είναι  πιο  κοντά

στον πολίτη, και κινείται  πάντα με πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Ως χώρος βεβαίως,  οφείλουμε να  τονίσουμε την  αντίθεσή  μας

στην  εξελισσόμενη  αντιμεταρρύθμση,  στον  υπερσυγκεντρωτισμό,

και  να  διατυπώσουμε  ξανά  τη  θέση  μας  για  ένα  ευρωπαϊκό

αναλογικό  σύστημα,  με  ενίσχυση της  ενδοδημοτικής  αποκέντρωσης

και της κοινωνικής συμμετοχής. 

Προτείνουμε  από  τώρα  την  κατάργηση  του  43%  και  την

επαναφορά  στο  50.  Αυτή  είναι  η  δημοκρατική  νομιμοποίηση,  από

όποια  πλευρά  και  αν  το  δει  κανείς.  Τη  μη ακύρωση της  ψήφου  των

τοπικών  κοινωνιών  για  τα  Τοπικά  και  Διαμερισματικά  Συμβούλια

μέσω  της  γραμμικής  σύνδεσής  τους  με  τα  κεντρικά  παραταξιακά

ψηφοδέλτια  και  το  υπερπλειοψηφικό  τρία  πέμπτα  στα  συλλογικά

Όργανα κάθε επιπέδου. 

Αυτό  είναι  ένα  αίτημα το  οποίο  έρχεται  από όλες  τις  πλευρές,

από  όλους  τους  εκλεγμένους.  Και  προοδευτικούς,  και

συντηρητικούς, και κεντρώους. Από όλους. 

Και  βεβαίως  στον  τερματισμού  της  διαρκούς  μεταφοράς

αποφασιστικών  αρμοδιοτήτων,  και  τελειώνω,  από  τα  εκλεγμένα

συλλογικά Όργανα στα οριζόμενα από τον Δήμαρχο εκτελεστικά. 

Δύο  ζητήματα  για  το  τέλος.  Πρώτον,  το  ζήτημα  της

ενεργειακής  κρίσης  και  της  ακρίβειας.  Θα εκτροχιάσει  πλήρως τους

προϋπολογισμούς των Δήμων. 



Κύριε  Υπουργέ,  κύριε  Αναπληρωτή,  χρειάζεται  τώρα

πρόληψη,  ανακοίνωση  και  μέτρα.  Χρειάζεται  τώρα  να  κατέβει  ο

φόρος σε όλα τα ορυκτά καύσιμα στο κατώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο

με  αξιοποίηση  και  της  χθεσινής  τοποθέτησης  από  την  πλευρά  της

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Χρειάζεται  τώρα  επένδυση  στην

ενεργειακή  εξοικονόμηση.  Χρειάζεται  τώρα  ενεργειακή  θωράκιση

του κτιριακού αποθέματος. 

Και  η γνώμη μας είναι  ότι  θα πρέπει  οι  Δήμοι  να θωρακιστούν

με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  μην  ιδιωτικοποιούνται  μια  σειρά  από  τις

υπηρεσίες  τους.  Να  πατήσουν  γερά  στα  πόδια  τους  για  να

μπορέσουν να  αντέξουν   την  ενεργειακή  μετάβαση  και  την  πράσινη

μετάβαση τα επόμενα χρόνια. 

Ο  στόχος  για  όλους  μας  είναι  η  επένδυση  σε  Δήμους

μηδενικής εκπομπής άνθρακα. 

Όλα  αυτά  μπορούμε  να  τα  πετύχουμε  αν  πιστέψουμε  στο

δημόσιο  χαρακτήρα,  στις  δυνάμεις  των  αιρετών,  στις  δυνάμεις  των

ανθρώπων  που  υπηρετούν  αυτούς  τους  θεσμούς,  και  στον  καλό

διάλογο  με  επιχειρήματα.  που  εμείς  με  αυτή  τη  στρατηγική  και  με

αυτή  την  πρόθεση  προσερχόμαστε  να  κάνουμε  και  κυρίως  να

ακούσουμε σε αυτό το Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ. 


