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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ       2      η ς       ΗΜΕΡΑΣ

1      9      /04/2018

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Καταρχήν καλημέρα  σας.  Βρισκόμαστε  στη  δεύτερη

μέρα  του  κοινού  Συνεδρίου  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος

και  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος.  Μιας  δεύτερης  ημέρας  που

θεωρούμε ότι ακόμα περισσότερο…

Παρακαλώ, θα κάτσετε στις θέσεις σας;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ότι θέλετε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. 

Θα  παρακαλέσω  λοιπόν  να  ετοιμάσουμε  τους  χαιρετισμούς

και  τις  ομιλίες  του  πρώτου μέρους  της  δεύτερης  ημέρας  του  κοινού

Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. 

Να  ευχαριστήσουμε  και  πάλι  τη  συμμετοχή  τη  χθεσινή  και

προφανώς θεωρούμε ότι  σε  λίγο και  την πολυπληθή συμμετοχή της

σημερινής ημέρας. 

Να ξεκινήσουμε  λοιπόν με  τους  χαιρετισμούς,  και  θα κάνουμε

μια  μικρή  αλλαγή  στο  επίπεδο  των  χαιρετισμών.  Θα  παρακαλέσω

λοιπόν  τον  Πρόεδρο… είναι  εδώ ο  κύριος  Τράκας;  Ο Πρόεδρος  της

ΠΟΕ  ΟΤΑ;  Ο  κύριος  Δαρδαμάνης;  Παρακαλώ  καλέστε  τους  λίγο

στην αίθουσα. Η κυρία Πανουτσάκου; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι,  αλλά  ξεκινήσαμε  τώρα.  Δηλαδή  οι  ομιλητές

τουλάχιστον να είναι μέσα. 

Παρακαλώ λίγο την ησυχία σας. Έχουμε καλέσει  στο βήμα τον

κύριο  Μάρκο  Δαρδαμάνη,  Πρόεδρο  της  ΠΟΠ  ΟΤΑ,  στο  κοινό  μας

Συνέδριο και  ευχαριστούμε προφανώς για την παρουσία του, σε μια

περίοδο  όπου  σίγουρα  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  χωρίς  τους

εργαζόμενούς  της,  και  του  Α’  και  του  Β’  Βαθμού,  δεν  θα

μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα οποία σχεδιάζαμε.

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

1



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

Ο λόγος  σε εσάς,  κύριε  Δαρδαμάνη,  και  ευχαριστούμε  για  την

παρουσία σας.

Μ.  ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  κύριε  Πρόεδρε  της

ΕΝΠΕ,  κύριοι  Σύνεδροι,  φίλες  φίλοι,  σας  ευχαριστούμε  για  την

πρόσκληση  να  συμμετέχουμε  σε  αυτό  το  Συνέδριό  σας  που  στόχο

έχει  να  διαμορφώσει  τις  προϋποθέσεις  για  την  Μεταρρύθμιση  του

Κράτους και της Τ.Α. Α’ και Β΄ Βαθμού.

Είναι  σημαντικό  και  χαιρετίζουμε  το  γεγονός  ότι  αυτό  το

Συνέδριο  για  πρώτη φορά γίνεται  από κοινού  με  τους  δύο Βαθμούς

της Τ.Α.

Κυρίες  Κύριοι,  8  χρόνια  κρίσης,  εκατοντάδες  Μεταρρυθμίσεις

και  ακόμα  δεν  αλλάξαμε.  Tον  Νόμο  περί  ευθύνης  Υπουργών,  δεν

ρυθμίσαμε την ίδρυση και  λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων,  δεν

απελευθερώσαμε  τα  επαγγέλματα  δεν  λύσαμε  την  χρηματοδότηση

των  κομμάτων.  Δεν  καταφέραμε  να  φτιάξουμε  ένα  δίκαιο

φορολογικό σύστημα και να σταματήσουμε την υπερφορολόγηση.

Δεν  καταφέραμε  να  πιάσουμε  την  φοροδιαφυγή  και  την

εισφοροδιαφυγή. Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε την αρνησιδικία

που  συμβαίνει  στην  Ελληνική  Δικαιοσύνη  και,  δεν  μπορούμε  ως

Χώρα να συμφωνήσουμε ούτε στα Εθνικά θέματα τα οποία αυτή την

περίοδο είναι όλα ανοιχτά. 

Δημιουργήσαμε  εργαζόμενους  με  300  και  400  ευρώ  και

διώξαμε  χιλιάδες  νέους  στο  Εξωτερικό  αυτούς  που  σήμερα  θα

έδιναν ώθηση στην ανάπτυξη της Χώρας .

Μειώσαμε  μισθούς  και  συντάξεις  40%  και  50%  χωρίς  να

καταφέρουμε  όχι  να  μειώσουμε  αλλά  έστω  να  συγκρατήσουμε  τις

τιμές των βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Και τα λέω αυτά γιατί

όπως  και  πολύ  από  εσάς,  έχω  δύο  παιδιά  που  προσπαθούν  να

ζήσουν  και  να  κάνουν  οικογένεια  με  αυτές  τις  προϋποθέσεις  και

μετά  αναρωτιόμαστε  γιατί  έχουμε  υπογεννητικότητα  και  σε  λίγο  θα

είμαστε Χώρα γερόντων.
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Πέραν  της  κριτικής  όμως  έχουμε  να  κάνουμε  και  προτάσεις  ,

θα είμαι σύντομος προσπαθώντας να μην καταχραστώ τον πολύτιμο

χρόνο  σας.  Γι  αυτό  και  θα  σας  παραπέμψω  και  θα  καταθέσω  στα

πρακτικά  τις  προτάσεις   μας   στο  πρόσφατο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ

στα  Γιάννενα,  και  θα  αναφερθώ  επιγραμματικά  μόνο  σε  κάποια

θέματα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην νέα αρχιτεκτονική,

στην λειτουργία του Κράτους και  θα αναβαθμίσουν την θέση και  τον

ρόλο των εργαζομένων αλλά και της Τ.Α.     

Καταρχήν  θα  πρέπει  να  ξεκινήσουμε  μια  δημόσια  συζήτηση

χωρίς  ιδεοληψίες  απελευθερώνοντας  φυγόκεντρες  δυνάμεις  και

ευκαιρία  για  αυτό  θα  είναι  το  Νομοσχέδιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών αφού φυσικά  υπάρξει και ο ανάλογος χρόνος γι ’  αυτό.

Έμφαση στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Ξεκάθαρη  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  και  των  ανάλογων  πόρων

στην Τ.Α Α’  και  Β’  Βαθμού με στόχο την αποκέντρωση του Κράτους

και την απεξάρτηση της Τ.Α. από αυτό.

Σαφής  καθορισμός  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  κεντρικού  και

αποκεντρωμένου Κράτους.

Επίλυση  της  επικάλυψης  αρμοδιοτήτων  και  της

κατακερματισμένης Νομοθεσίας.

Εσωτερική αναδιοργάνωση με νέα σύγχρονα Οργανογράμματα

και κάλυψη των κενών θέσεων μέσω  εθελοντικής κινητικότητας.

Τοπική  και  Περιφερειακή  ανάπτυξη  με  απελευθέρωση  πόρων

που  θα  προσεγγίζει  το  Μέσο  Όρο   της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  του

εκτελούμενου  προϋπολογισμού  των  ΟΤΑ  σε  σχέση  με  τον

προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης με έμφαση στον Τουρισμό,

(Αγροτικό, Ιατρικό Θρησκευτικό) την Αγροτοκτηνοτροφική Ανάπτυξη

και άλλα.

Αξιοποίηση  της  Ακίνητης  περιουσίας  μέσω  απλοποίησης  των

διαδικασιών και του Χωροταξικού σχεδιασμού.
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Εκσυγχρονισμός  των  μέσων  και  του  τρόπου  εργασίας  με  συνεχή

Εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  την  Αξιολόγηση  του  τρόπου

λειτουργίας  των  Δομών.  Και  εδώ  θέλω  να  βάλω  και  το  θέμα  της

τακτοποίησης  των  συμβασιούχων  των  κοινωνικών  Δομών  που

χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία. 

Και  να  στείλω  ένα  μήνυμα  προς  όλους  ότι,  η  κατάργηση

Επικίνδυνου  και  Ανθυγιεινού   θα  είναι  αιτία  πολέμου  για  τους

εργαζόμενους με όποιον το τολμήσει.

Τέλος,  πιστεύουμε  ότι  με  την  Μεταρρύθμιση  της

Αποκέντρωσης  στην λειτουργία του  Κράτους  θα εξασφαλιστεί  ότι  η

Τοπική  και  Περιφερειακή  διακυβέρνηση  θα  επιτελέσει  με  επιτυχία

τον  θεσμικό  της  ρόλο  προσφέροντας  μέσω  των  εργαζόμενων

υψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες  στους  πολίτες  ,και  όπως  πάντα  έτσι

και τώρα οι εργαζόμενοι θα στηρίξουν τις  αποφάσεις του Συνεδρίου

σας  για  καλύτερη  ανεξάρτητη  αυτοδιοικητική  Τ.Α.  αφού  για  μας

είναι  το σπίτι μας. 

Σας ευχαριστώ και  εύχομαι καλή επιτυχία  στις εργασίες σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Δαρδαμάνη.

Είχα  ζητήσει  εάν  είναι  εδώ  ο  κύριος  Τράκας.  Δεν  ξέρω  αν

είναι.  

Θα  παρακαλούσα  την  κυρία  Πανουτσάκου,  τη  Βέτα,  Πρόεδρο

της ΟΣΥΑΠΕ, να προσέλθει στο βήμα. 

Β. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ:   Καλημέρα κυρίες και κύριοι. 

Παρακολουθώντας  τις  εργασίες  και  αυτού του  Συνεδρίου  σας,

αλλά πολύ περισσότερο ζώντας χρόνια τώρα με τους  συναδέλφους

μου από τα μέσα την κρατική μηχανή,  που άλλοτε συγκεντρώνει  και

άλλοτε  αποκεντρώνει  αρμοδιότητες,  που  άλλοτε  ακολουθεί  το

δρόμο  του  μεγάλου  και  άλλοτε  το  δρόμο  του  μικρού  κράτους,  που

το  έχουμε  υπηρετήσει,  όλες  τις  αρμοδιότητες  αυτές,  παλαιότερα

μέσα  από τις  αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  των  Υπουργείων,  και  στη

συνέχεια  μέσα  από  τις  Νομαρχιακές  και  τις  Περιφερειακές

αντίστοιχες,  για εμάς τους εργαζόμενους είναι  ξεκάθαρο ότι  ο τίτλος
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του  Συνεδρίου  σας  δεν  μπορεί  να  κρύψει  τη  διαχρονική  εφαρμογή

μιας  αντιλαϊκής  πολιτικής,  ούτε  τις  αιτίες  για  τη  βάρβαρη

καθημερινότητα  της  πλειοψηφίας  του  λαού,  ούτε  την  προσπάθεια

διάχυσης  ευθυνών  ανάμεσα  στις  Τοπικές,  Περιφερειακές  και

κεντρικές Αρχές. 

Βεβαίως  έχουμε  καθαρό  ότι  οι  Τοπικές  και  Περιφερειακές

Αρχές  που  αποδέχονται  αυτή  την  πολιτική,  ότι  δηλαδή  οι  πολλοί

πρέπει  να  δουλεύουν  και  οι  λίγοι  να  κερδίζουν,  που  αποδέχονται

και  υπερασπίζονται  ότι  η  ανάπτυξη  του  τόπου περνά μέσα από την

επιχειρηματική  δράση,  θεωρούν  και  εμάς  τους  υπαλλήλους  των

ΟΤΑ χρήσιμους  μόνο στο  βαθμό που είμαστε  αποτελεσματικοί  στην

υλοποίηση  των  αρμοδιοτήτων  που  είναι  συνυφασμένες  με  τη

στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Κατανοούμε ότι  κάποιοι  κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία τώρα να

μας ακούσουν, αλλά τέλος πάντων…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  λίγη  ησυχία  παρακαλώ.  Κύριοι

Σύνεδροι…

Β.  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ:   Ο  καθένας  δείχνει  και  πόσο  υπολογίζει  τους

εργαζόμενους και με αυτόν τον τρόπο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ελάτε,  κυρία Πρόεδρε. 

Β.  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ:   Δεν  μας  ξαφνιάζουν  λοιπόν  τοποθετήσεις

Περιφερειαρχών  που  λένε  στα  υπηρεσιακά  τους  στελέχη  μη  ζητάτε

προσωπικό.  Δεν  μας  ξαφνιάζουν  αποφάσεις  κυβερνητικές  και

αυτοδιοικητικές,  που  προσπαθούν  να  φορτώσουν  δύο  και  τρία

αντικείμενα,  δύο  Περιφερειακές  Ενότητες  ή  δύο  νησιά  και  άλλα,  σε

έναν  υπάλληλο,  και  να  τον  περνάνε  μάλιστα  και  από  γενιές

δεκατέσσερις αν τυχόν σηκώσει κεφάλι.

Δεν  είναι  εξάλλου  ούτε  τυχαίο,  ούτε  σπάνιο,  κυβέρνηση,

Τοπικές  και  Περιφερειακές  Αρχές,  να  επιλέγουν  την  ουσιαστική

αποδυνάμωση  Υπηρεσιών  σε  προσωπικό,  μέσα  και  πόρους,

προκειμένου  σαν  ώριμο  φρούτο  οι  αρμοδιότητες  να

ιδιωτικοποιηθούν ή να εκχωρηθούν. 
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Βλέπουμε  ότι  παρά  τις  φαινομενικές  αντιπαλότητες,  οι

κυβερνήσεις  νομοθετούν  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  που  ζητάτε.  Π.χ,

τα ΚΤΕΟ ανώνυμες  εταιρείες,  το  δομημένο περιβάλλον,  συμπράξεις

δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα,  ανάθεση  καθηκόντων  σε

νησιωτικές…  δύο  Περιφερειακές  Ενότητες,  κινητικότητα,

αξιολόγηση,  και  πάνω  από  όλα  τον  Καλλικράτη,  και  με  ότι  αυτός

είχε  φέρει  στο  επίπεδο,  και  έφερε,  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,

στη  διεύρυνση  της  αντιλαϊκής  φορολογίας,  στην

εμπορευματοποίηση  υπηρεσιών  και  αγαθών,  στην  ανατροπή  των

εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. 

Για  εμάς  το  σχέδιο  νόμου  που  προτείνετε  ως  ΕΝΠΕ  για  τη

μεταρρύθμιση  του  κράτους  και  ιδιαίτερα  της  Αυτοδιοίκησης,  είναι

χρήσιμο γιατί  αποκαλύπτεται  και  στους πιο αδαείς  τι  κρύβεται  πίσω

από  τις  χιλιοειπωμένες  βαρύγδουπες  όμορφες  φράσεις  που

ακούγονταν και  στην Επιτροπή αναμόρφωσης του Καλλικράτη,  περί

αποκέντρωσης,  δημοκρατίας,  λαϊκής  συμμετοχής  και  ελέγχου,

διαφάνειας, οικονομικής αυτοτέλειας και άλλα παρόμοια. 

Προτείνετε  ειδικές  οικονομικές  ζώνες,  δηλαδή  και  άλλα

κίνητρα  και  φοροαπαλλαγές  σε  επιχειρηματικούς  ομίλους,  δηλαδή

μισθούς και εργασιακές σχέσεις σύγχρονων σκλάβων. 

Προτείνετε  εξελιγμένα  ΣΔΙΤ.  Παράδοση  των  πλεονεκτημάτων

κάθε  περιοχής  στα  κεφάλαια  που  θέλετε  να  μοχλεύσετε  και  άλλα

παρόμοια όπως λέτε. 

Μόνο που εμείς  οι  εργαζόμενοι  προσθέτουμε και  το ποιος  για

ποιον θα αξιοποιήσει  αυτά τα πλεονεκτήματα.  Και  γνωρίζουμε καλά

ότι  η  ανάπτυξη με  κριτήριο την κερδοφορία,  φέρνει  για  το λαό μόνο

κάποια  ψίχουλα  και  κακοπληρωμένες  και  με  ημερομηνία  λήξης

θέσεις εργασίας. 

Και  βέβαια  δεν  μπορούμε  να  είμαστε,  να  μένουμε  αδιάφοροι

και  στις  κάθε  είδους  συμπράξεις  που  προωθούν  ορισμένοι  αιρετοί

στο  όνομα  της  ανάπτυξης,  προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν

ΝΑΤΟϊκούς  σχεδιασμούς  και  να  μπλέκουν  ταυτόχρονα  όλο  πιο
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βαθιά  τη  χώρα  μας  στο  κουβάρι  των  ιμπεριαλιστικών

ανταγωνισμών. 

Η  λεγόμενη  win-win πρακτική  την  οποία  αναφέρετε,  αποτελεί

το  χρυσωμένο  χάπι  για  να  δεχτούν  οι  εργαζόμενοι  να  γίνουν  τα

υποζύγια  που  στις  πλάτες  τους  θα  συνεχίσει  το  κεφάλαιο  και  στη

μετά κρίση πλέον εποχή να θησαυρίζει.  

Ζητάτε  να  προχωρήσει  η  μεταρρύθμιση  του  κράτους  και  των

δομών  του.  Αυτό  το  ζητάει  και  η  κυβέρνηση  και  η  αξιωματική

αντιπολίτευση.  Και  οι  δύο  κυβερνήσεις,  η  σημερινή  και  οι

προηγούμενες,  είχαν  και  έχουν  εξαγγείλει  τη  διοικητική

μεταρρύθμιση.  Και  οι  δύο  την  προχώρησαν  και  την  προχωρούν  με

τα τεχνικά κλιμάκια των Γάλλων, της Παγκόσμιας Τράπεζας,  και του

ΟΟΣΑ,  δηλαδή  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  τους  άλλους

θεσμικούς τους εταίρους. 

Δεν  σας  είδαμε,  κυρίες  και  κύριοι  Περιφερειάρχες,  να

διαμαρτύρεστε  που  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  αλωνίζει  τις  υπηρεσίες

ανάπτυξης,  υγειονομικού  ελέγχου  και  άλλες,  που  διοργανώνει

σεμινάρια  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  για  τους  υπαλλήλους.  Δεν  σας

είδαμε  να  πατάτε  πόδι  για  να  αρθεί  η  απαγόρευση  των

προσλήψεων,  να  σταματήσουν  οι  απολύσεις  και  η  ανακύκλωση της

ανεργίας.  Ούτε  καν  να  παραμείνει  η  μισθοδοσία  μας  στον  κρατικό

προϋπολογισμό.  Ούτε  καν να καλύψει  το Υπουργείο  Εσωτερικών το

σύνολο  της  μισθοδοσίας  των  υπαλλήλων.  Και  δεν  αναφερόμαστε

μόνο  στο  13ο  και  14ο μισθό  και  τις  μισθολογικές  απώλειες  γενικά,

που  αν  στοιχειωδώς  στηρίζατε  τους  εργαζόμενους  θα  το  κάνατε,

αλλά  στο  να  ζητήσετε  τουλάχιστον  να  καλυφθεί  η  αύξηση  των

εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και οι βασικές ωριμάνσεις των

μισθών των υπαλλήλων. 

Δεν  σας  είδαμε,  τους  περισσότερους  βεβαίως,  να  διαφωνείτε

με  την  άρση  της  απαγόρευσης  των  προσλήψεων  μόνο  στις

ανταποδοτικές  υπηρεσίες.  Αν  έχει  ο  πολίτης  να  πληρώσει  δηλαδή

υπηρεσίες, ο ΟΤΑ θα προσλαμβάνει  εργαζόμενους. 

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

7



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

Ούτε  να  διαφωνείτε  με  την  κατάργηση  της  ρύθμισης  παροχής

ελάχιστων  κινήτρων,  των  ελάχιστων  αυτών  κινήτρων  που

προβλέφθηκαν  με  τον  4483,  και  που  ούτε  καν  πρόλαβαν  να

ισχύσουν για κίνητρα για τους υπαλλήλους σε μικρές Περιφερειακές

Ενότητες και Δήμους. 

Τι  ουσιαστικά  αλήθεια  κάνατε  για  να  σταματήσει  ο  τεράστιος

φόρος  αίματος  που  πληρώνουν  οι  εργαζόμενοι  στους  ΟΤΑ,  κυρίως

στο χώρο της καθαριότητας, και που σχετίζεται  εκτός των άλλων και

με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που επεκτείνονται συνεχώς;

Ζητάτε   ΕΝΠΕ  και  ΚΕΔΕ  μεταρρύθμιση  στη  λειτουργία  του

κράτους,  αυτοδιοικητική  διακυβέρνηση.  Ζητάτε  θα  λέγαμε  εμείς,  να

έχετε λυμένα τα χέρια σας για να εφαρμόζετε την ίδια πολιτική με τα

εργαλεία βεβαίως που εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να υπηρετήσουν

πιο  ολοκληρωμένα  την  καπιταλιστική  ανάπτυξη.  Όπως  λέτε

χαρακτηριστικά,  να  παράγει  η  Περιφερειακή  Διακυβέρνηση πόρους,

να  μετασχηματιστούν  οι  Περιφέρειες  σε  αυτόνομες  αναπτυξιακές

μονάδες.  Όπως λέμε εμείς,  επιδιώκετε  να  λειτουργήσουν οι  ΟΤΑ με

ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια,  πιο  ολοκληρωμένα,  και  να  γίνουν  πιο

ικανοί,  πιο  αποτελεσματικοί,  προκειμένου  να  στηρίξουν  τη  δράση

των επιχειρηματικών ομίλων, τις επενδύσεις. 

Προσπαθείτε  να  μας  πείσετε  ότι  αν  αλλάξει  η  οργανωτική

δομή  αυτού  του  κράτους,  θα  έχουμε  οι  εργαζόμενοι,  τα  λαϊκά

στρώματα,  καλύτερη  υγεία,  καλύτερα  σχολεία,  νηπιαγωγεία  και

παιδικούς  σταθμούς,  που  τώρα  δεν  φτάνουν  να  καλύψουν  τις

ανάγκες  και  που  στην  περίπτωση… που  δεν  φτάνουν  να  καλύψουν

τις  ανάγκες,  και  που  στην  περίπτωση  των  παιδικών  σταθμών  εμάς

τους  δημοσίους  υπαλλήλους  μας  πετάτε  έξω  και  από  το  σχετικό

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 

Για  το  ότι  η  υγειονομική  μας  περίθαλψη  είναι  χάλια  ή  ότι

πληρώνουμε  επί  της  ουσίας  το  φάρμακο,  ότι  ο  εργαζόμενος  βάζει

όλο  πιο  βαθιά  το  χέρι  στην  τσέπη,  φταίει  ότι  ανήκουν  οργανωτικά

στο  Υπουργείο  Υγείας  οι  υγειονομικές  μονάδες;  Ή ότι  την  πολιτική,
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με την πολιτική που υπηρετείται  το φάρμακο είναι  εμπόρευμα και το

νοσοκομείο  καλείται  να  μπαλώσει  τις  τρύπες  με  τα  ψίχουλα  και  το

φιλότιμο των υγειονομικών;

Και  αναφερόμαστε  στο  ζήτημα  αυτό  γιατί  πολλοί

Περιφερειάρχες  αποζητάτε  τη  μεταφορά  αυτών  των  αρμοδιοτήτων

στους ΟΤΑ. 

Γιατί  δεν  λέτε  καθαρά  με  ποιους  πόρους  θα  λειτουργήσετε  εν

προκειμένω  τα  νοσοκομεία,  αν  όχι  με  περισσότερα  χαράτσια  στο

λαό  και  ενίσχυση  της  ανταποδοτικότητας;  Γιατί  δεν  λέτε  ότι  όταν

αναφέρεστε  στην  προώθηση  της  τουριστικής  ανάπτυξης,  εννοείτε

την  ανάπτυξη  της  κερδοφορίας  των  μεγάλων  τουριστικών  μονάδων

και  όχι  το  δικαίωμα  σε  διακοπές  και  τουρισμό  των  εργαζομένων,

των  εργατών  και  άλλων;  Ούτε  βέβαια  λέτε  ότι  εννοείτε  τουριστική

ανάπτυξη  και  ξερό  ψωμί  για  τους  εργαζόμενους  του  κλάδου,  με

δουλειά  οκτώ  μήνες  χωρίς  ρεπό,  όπως  ορίζει  το  νεοαποκτηθέν

δικαίωμα των εργοδοτών του χώρου. 

Θα  λέγαμε  ότι  όπως  ο  δικομματισμός,  παλιός  και  νέος,

υπηρετεί  το σύστημα αυτό, ανεξάρτητα από τους διαγκωνισμούς και

τις  εναλλαγές,  έτσι  και  οι  αλλαγές  στην  οργανωτική  δομή  του

κράτους και  των δομών του, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων μια εδώ

και  μια εκεί,  βοηθάει  να συσκοτίζεται  ο ρόλος του, να βγαίνουν λάδι

αυτοί  που  κάνουν  κουμάντο,  να  δημιουργεί  αυταπάτες  ότι  μια

καλύτερη διαχείριση μπορεί να λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα της

ζωής  μας,  της  σταθερής  δουλειάς  με  δικαιώματα  και  μισθό,  που να

καλύπτει  τις  σύγχρονες  ανάγκες  μας,  της  μόρφωσης,  της  υγείας,

της  ξεκούρασης,  του  πολιτισμού,  της  προστασίας  του

περιβάλλοντος. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κυρία Πρόεδρε, έχετε άλλο ένα λεπτό.

Β.  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ:   Όμως  η  ίδια  η  ζωή  δείχνει  ότι  όταν  κανείς

αποδέχεται  το  μονόδρομο  της  πολιτικής  στήριξης  της  κερδοφορίας,

αποδέχεται  ότι  θα  υπάρχουν  και  παράπλευρες  απώλειες.  Οι

άνεργοι,  οι  εξαθλιωμένοι,  οι  ξενιτεμένοι.  Ότι  όχι  μόνο  θα
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τσακίζονται  οι  εργαζόμενοι  και  εσύ  θα  χτυπάς  παρηγορητικά  την

πλάτη, αλλά ούτε διαχειριστικά προβλήματα δεν θα λύνεις.  

Και  αναφερόμαστε  στα  καθημερινά  προβλήματα  των

Υπηρεσιών  μας,  μικρά  και  μεγάλα,  που  παρεμποδίζουν  την

υλοποίηση  βασικών  αρμοδιοτήτων.  Όπως  να  μη  μπορεί  να

λειτουργήσει  ένα  δημόσιο  ΚΤΕΟ  για  μερικές  χιλιάδες  ευρώ,  ή  να

πληρωθούν έγκαιρα οι  αποζημιώσεις,  τα εκτός έδρας,  οι  υπερωρίες

των  εργαζομένων,  ή  να  φτιαχτούν  περιγράμματα  θέσεων  εργασίας

με  σεβασμό  στα  επαγγελματικά  δικαιώματα  του  κάθε  κλάδου,  ή  να

αγοραστούν  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας,  ή  να  καταργηθεί  η

αστική  ευθύνη  των  εργαζομένων  στις  Οικονομικές  Υπηρεσίες,

Τεχνικές και λοιπά, ή να υλοποιηθεί η διάταξη για τη νομική κάλυψη

ή για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος. 

Ζητήματα  που  είναι  απλά,  διαχειριστικά,  αλλά  που  δεν

λύνονται  όσο  στην  πρώτη  γραμμή  του  ενδιαφέροντος  δεν

βρίσκονται  οι εργαζόμενοι.  

Κυρίες  και  κύριοι,  έχουμε  την  πείρα  και  ξέρουμε  πως  καμιά

διοικητική  δομή  τέτοια  ή  άλλη  που  υπηρετεί  αυτή  την  πολιτική,  δεν

συμφέρει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. 

Εμείς  κρίνουμε  τα  πράγματα,  τους  σχεδιασμούς  και  τις

εξελίξεις,  από  τη  σκοπιά  των  συμφερόντων  των  εργαζομένων.  Και

από  αυτή  τη  σκοπιά  τοποθετούμαστε  και  συνεχίζουμε  να

αγωνιζόμαστε  για  τα  αιτήματά  μας,  για  τη  ζωή  μας,  για  να

δημιουργήσουμε  τις  πολιτικές  προϋποθέσεις  που  απαιτούνται,  για

να  ζούμε  όλοι  οι  εργαζόμενοι  και  οι  οικογένειές  μας  όπως

δικαιούμαστε, ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  την  Πρόεδρο,  την  κυρία

Πανουτσάκου. 

Να  πω,  κύριοι  συνάδελφοι,  πριν  δώσω  το  λόγο  και  θα

παρακαλέσω  τον  Δήμαρχο  Αθηναίων,  και  ως  φιλοξενών  εδώ  της

συνεδρίασης,  παρά  ότι  μου  είπαν  ότι  το  Caravel είναι  στην
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Καισαριανή,  εμείς  θεωρούμε  στην ευρύτερη  περιοχή,  να  καλέσουμε

τον  Δήμαρχο  Αθηναίων,  τον  Γιώργο  τον  Καμίνη,  να  ετοιμάζεται  η

κυρία  Δούρου,  και  απλώς  αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα  παρακαλέσω

ιδιαίτερα,  ότι  κατόπιν  θα  υπάρξει  η  ομιλία  του  Προέδρου  της  Νέας

Δημοκρατίας,  του Κυριάκου του Μητσοτάκη,  όπου θα έρθει  σε  λίγο,

καθώς  επίσης  και  της  Φώφης  της  Γεννηματά,  Προέδρου  του

Κινήματος Αλλαγής. 

Αμέσως  μετά  θα  παρακαλέσω,  χωρίς  να  έχει  αποχωρήσει  το

Σώμα,  θα  τεθεί  υπόψη  ένα  σχέδιο  ψηφίσματος  της  Ένωσης

Περιφερειών  Ελλάδος  και  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,

για  το  υπό  κατάρτιση  νομοσχέδιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,

τουλάχιστον  αυτό  που  ακούσαμε  και  αυτό  το  οποίο  εν  τοιαύτη

περιπτώσει υπάρχει υπόψη μας  στο βαθμό που υπάρχει. 

Θα  παρακαλέσω  λοιπόν  το  Σώμα,  αμέσως  μετά  τις

τοποθετήσεις  των  δύο  Προέδρων  των  δύο  κομμάτων,  να  μην

απομακρυνθούμε για να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε. 

Καλώ λοιπόν τον Γιώργο τον Καμίνη,  Δήμαρχο Αθηναίων,  στο

βήμα. 

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Μόλις  προχθές  είχαμε  την  έναρξη  των  εργασιών  του

Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ.  Σήμερα  έχουμε  το  κοινό  Συνέδριο  Δήμων  –

Περιφερειών,  με  έναν  γενικό  τίτλο  που αφορά τη  μεταρρύθμιση  στη

δημόσια διοίκηση,  στην ουσία όμως ξέρουμε ότι  είμαστε  εδώ για να

συζητήσουμε  εν  όψει  ενός  νομοσχεδίου  το  οποίο  ακόμη  δεν  το

έχουμε  δει.  Το  ακούμε   να  κυοφορείται  εδώ  και  τουλάχιστον  δύο

χρόνια,  συζητάμε  και  ξανά  συζητάμε  πάνω  σε  ακριτομυθίες  του

Υπουργείου, και καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε τι; 

Δυστυχώς  θα  αναγκαστούμε  και  πάλι  να  κάνουμε  Συνέδριο,

όταν  επιτέλους  θα  έχουμε  αυτό  το  νομοσχέδιο  φάντασμα  μπροστά

μας για να το συζητήσουμε. 

Αυτό,  κυρίες  και  κύριοι,  είναι  μια πρωτοφανής διαδικασία που

υποβαθμίζει  τρομερά  το  κύρος  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Και
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αυτό  πρέπει  να  το  έχουμε  υπόψη  μας.  Γιατί;  Γιατί  μετά  από  τόσα

χρόνια  κρίσης,  όσοι  ανήκουμε  τουλάχιστον  στην  κατηγορία  εκείνη

των  αυτοδιοικητικών  που  διανύουν  δεύτερη  θητεία,  υπάρχουν

πολλοί  που  διανύουν  και  τρίτη  και  τέταρτη  και  περισσότερες,  όσοι

αναδειχτήκαμε  ή  αναγκαστήκαμε  εν  πάση  περιπτώσει  να

λειτουργήσουμε  μέσα  στα  χρόνια  της  κρίσης,  γνωρίζουμε  την

τεράστια  πίεση  που  υποστήκαμε,  και  γνωρίζουμε  επίσης  ότι  κατά

βάση μπορούμε να είμαστε περήφανοι  ότι  κρατήσαμε τις  πόλεις,  τις

επαρχίες  μας,  τις  τοπικές  κοινωνίες,  όρθιες.  Αυτό  είναι  γεγονός.

Αυτό  πρέπει  να  το  πούμε.  Γιατί;  Γιατί  ακριβώς  μέσα  σε  αυτή  την

περίοδο  άρχισε  το  κεντρικό  κράτος  σταδιακά  να  καταρρέει,  να

αποσυντίθεται.  Αυτό  το  βλέπουμε  εκεί  που  κυρίως  θα  έπρεπε  να

είναι  ορατό  το  κεντρικό  κράτος  και  παρόν.  Το  βλέπουμε  την

απουσία του στις μεγάλες  πόλεις,  σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι  η

Αθήνα.  Στα  θέματα  της  εγκληματικότητας,  στα  θέματα  της

κοινωνικής  πρόνοιας,  στα  θέματα  των  τοξικοεξαρτημένων.  Υπάρχει

μια απουσία του κεντρικού κράτους γιατί  αυτό έχει καταρρεύσει. 

Βέβαια,  για  να  είμαστε  δίκαιοι,  και  για  να  ξέρουμε  για  τι

συζητάμε,  αυτό  δεν  είναι  προϊόν  μόνο  των  τελευταίων  τριών  ετών.

Τώρα  όμως  οι  διαδικασίες  επιταχύνθηκαν  γιατί  η  κρίση  έχει

βαθύνει.  

Όλο  αυτό  τον  καιρό  οι  Δήμαρχοι  προσπάθησαν  να  σταθούν

δίπλα  στον  κόσμο,  στα  θέματα  της  κοινωνικής  πρόνοιας  κυρίως.

Κάποτε,  όταν  θα  γίνει  ο  απολογισμός  αυτής  της  περιόδου,  θα

ξέρουμε  ότι  οι  κάτοικοι  αυτής  της  χώρας,  ο  πολίτες,  είχαν  ένα

ψυχολογικό  αποκούμπι.  Υπήρχαν  κάποιοι  Δήμοι  που  εξασφάλιζαν

μια  κανονικότητα,  μια  καθημερινότητα  σε  αυτή  τη  χώρα,  όταν  σε

όλα  τα  άλλα  επίπεδα  κυριαρχούσε  το  αναπάντεχο,  ο  αιφνιδιασμός,

η  ανατροπή,  και  για  πολλούς  από  τους  συμπολίτες  μας  μια  ταχεία

εξαθλίωση. 

Θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  δεν  είναι  αυτονόητο  λόγου  χάρη,  σε

μια  μεγάλη  πόλη  που  έχει  77  Παιδικούς  Σταθμούς  και  φιλοξενεί
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κάθε  μέρα  5.500  παιδιά,  ότι  είναι  αυτονόητο  ότι  τα  παιδιά  αυτά  θα

τα  υποδεχτείς,  θα  τα  ταΐσεις,  θα  τα  κρατήσεις,  ούτως  ώστε  να

μπορέσουν  οι  γονείς  τους  να  ανταποκριθούν  στις  βαρύτατες

υποχρεώσεις  τους.  Οι  Δήμοι  εξασφάλισαν  μια  κανονικότητα  σε  μια

πραγματικότητα που κατά τα λοιπά έφερνε τον κόσμο σε μια μεγάλη

απελπισία και ανατροπή.

Αντί  λοιπόν  να  δούμε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  να  γίνεται  μια

σοβαρή  προσπάθεια  για  μια  αποκέντρωση,  που  δεν  την  επέβαλλε

μόνο η κρίση,  την επέβαλλε η απλή λογική,  όπως έχει  γίνει  σε όλες

τις  πολιτισμένες  χώρες  του  κόσμου,  βλέπουμε  να  μη  γίνεται  τίποτα

και  αντί  αυτού  να  υπάρχει  στα  βασικά  συγκέντρωση  αρμοδιοτήτων.

Το βλέπουμε αυτό λόγου χάρη στο νομοσχέδιο που σήμερα ή αύριο

κατατίθεται  για  την  Αθήνα,  όπου  δημιουργείται  μια  ανώνυμη

εταιρεία με το όνομα Ανάπλαση Αθήνα, όπου ουσιαστικά καθιστά με

έναν  απολύτως  πρόχειρο  και  απαράσκευο  τρόπο,  την  κυβέρνηση

Δήμο,  αντί  να  κάνει  επιτέλους  το  Δήμο μια  μικρή κυβέρνηση σε μια

πόλη  που  το  χρειάζεται.  Εκεί  ο  Δήμος  υποβιβάζεται  στο  πρόσωπο

του Δημάρχου του  σε ένα  απλό πρόσωπο,  σε  ένα  απλό μέλος  ενός

7μελούς  Διοικητικού  Συμβουλίου,  στην  ίδια  μοίρα  με  τον  Διοικητή

του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. 

Αυτό  λέει  πολλά.  Αυτό  λέει  ότι  αντί  να  πηγαίνουμε  μπροστά,

πηγαίνουμε πίσω. 

Τελειώνω  με  αυτό  που  φαίνεται  σε  αυτό  το  επικείμενο

νομοσχέδιο,  αποτελεί  τον  αναλλοίωτο  πυρήνα  του.  Το  θέμα  της

απλής  αναλογικής.  Είναι  το  μόνο  ουσιαστικά  που  φαίνεται  να  έχει

επιβιώσει μέσα σε αυτή τη συζήτηση των δύο τελευταίων ετών. 

Το σύστημα αυτό το οποίο αποπειράται  να φέρει  η κυβέρνηση

στους  Δήμους,  ενέχει  πρώτα  από  όλα,  έτσι  όπως  το  ακούμε,  μια

θεμελιώδη  αντίφαση.  Είναι  αντιφατικό,  γιατί;  Γιατί  προβλέπει

Δημοτικά  Συμβούλια  που  θα  εκλέγονται  στον  πρώτο  γύρο  με  απλή

αναλογική,  και  αντίθετα,  έναν  Δήμαρχο  με  ισχυρή  λαϊκή

νομιμοποίηση  γιατί  θα  εκλέγεται  σε  δύο  γύρους.  Έχουμε  δηλαδή
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έναν  Δήμαρχο  θεσμικά  ισχυρό,  αλλά  πολιτικά  όμηρο  της  κάθε

μειοψηφίας. Αυτή είναι  μια θεμελιώδης αντίφαση. 

Μετά αυτό βασίζεται  και  σε μια παραπλάνηση.  Εννοώ ότι  λέμε

τώρα  εδώ  εκ  του  προχείρου  ότι  στο  90  με  95%  οι  αποφάσεις  των

Δημοτικών  Συμβουλίων  ουσιαστικά  βγαίνουν  ομόφωνα.  Ναι,  όταν

αφορά  θλιβερά  φαινόμενα,  τα  οποία  ανήκουν  ακόμα  στην

αρμοδιότητα  ενός  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  αν  θα  κόψεις  ένα

δέντρο,  ή  αν  θα  παραχωρήσεις  μια  θέση  στάθμευσης,  ναι.  Εκεί

εμφανίζονται  οι  ομοφωνίες.  Όταν  πηγαίνουμε  όμως  στα  δύσκολα

ζητήματα,  όταν  καλείται  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρει

αποφάσεις  για  το  μέλλον  της  πόλης  σημαντικές,  σε  μεγάλες

επενδύσεις,  εκεί  ποτέ  δεν συναντάμε  τη  συναίνεση  από το ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι  παραπλανητικό  το γεγονός ότι  εμφανίζεται  να ομοφωνούμε σε

ζητήματα σημαντικά στα οποία βαθύτατα διαφωνούμε. 

Και  τέλος,  πρόκειται  περί  μιας  αυταπάτης.  Υποστηρίζεται  ότι

θα  φτάσουμε  να  καλλιεργούμε  συναινέσεις  και  να  λειτουργούμε  με

συμφωνία  και  σε  αγαστή  συνεργασία  λόγω  της  απλής  αναλογικής.

Ότι  ένα νομοθέτημα θα μας  εξαναγκάσει  να  στραφούμε  σε αυτή την

κατεύθυνση.  Μακάρι  το θέμα της συναίνεσης στη χώρα μας να ήταν

κάτι  το  τόσο  απλό.  Μακάρι  να  εξαρτιόταν  μόνο  από  ένα

νομοθέτημα.  Οι  συναινέσεις  θέλουν  ωριμότητα,  θέλουν  υπεύθυνες

πολιτικές  ηγεσίες,  θέλουν ένα  βάθος χρόνου  για  να  καλλιεργηθούν.

Δεν  τις  φέρνει  ένας  νόμος.  Ο  νόμος  αυτός  θα  λειτουργήσει  σε  όλη

αυτή  την  κρίσιμη  περίοδο  αναπαράγοντας  με  τη  δύναμη  της

αδράνειας  και  στο  χειρότερο  δυνατό  επίπεδο,  αυτό  το  οποίο

ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά.  Πολιτικά  ήθη  συναλλαγής,  πολιτικά  ήθη

συμφωνιών  κάτω  από  το  τραπέζι,  έναν  τρόπο  του  να  διοικούμε  τις

πόλεις μας, τον οποίο θα επιδεινώσει σε απίστευτο βαθμό. 

Για  αυτό  πιστεύω,  κύριε  Πρόεδρε,  ότι  στο  θέμα  αυτό  θα

πρέπει  να  επιμείνουμε  μέχρι  τέλους.  Φανταστείτε  μια  χώρα που  να

λειτουργεί  στο  επίπεδο  της  κεντρικής  κυβέρνησης  με  μια  Βουλή
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κατακερματισμένη,  και  μια  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  επίσης

κατακερματισμένη, όμηρο της κάθε μειοψηφίας. 

Πρέπει  να  το  σκεφτούμε  πάρα  πολύ  σοβαρά  και  πρώτα  από

όλα η κυβέρνηση. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ τον  Δήμαρχο Αθηναίων,  ο  οποίος  έθεσε

το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων του θέματος αυτού. 

Να  καλέσω  στο  βήμα  την  Περιφερειάρχη  Αττικής,  τη  Ρένα  τη

Δούρου,  και  να  πω  ότι  έχουμε  τη  μεγάλη  τιμή  να  παραβρίσκονται

ήδη στο Συνέδριό μας, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

και  Βουλευτής  Ηρακλείου,  ο  κύριος  Λευτέρης  Αυγενάκης,  ο  κύριος

Νικήτας  Κακλαμάνης,  Βουλευτής  Α’  Αθηνών,  η  Άννα  η  Καραμανλή

-συγνώμη,  κυρία  Δούρου  -  και  η  Άννα  Μισέλ  Ασημακοπούλου,

Βουλεύτριες Β’ Αθηνών. Ο κύριος Κατσανιώτης Ανδρέας, Βουλευτής

της  Νέας  Δημοκρατίας.  Ο  κύριος  Ντινόπουλος,  πρώην  Υπουργός

Εσωτερικών,  ο  Αργύρης.  Η  κυρία  Χριστοφιλοπούλου,  Βουλευτής…

δεν  τη   βλέπω  εγώ,  είναι  εδώ  πάντως.  Και  ο  κύριος  Κεγκέρογλου,

Βουλευτής  Ηρακλείου,  ο  Βασίλης,  τον  οποίο  ευχαριστούμε  και

εκείνον για την παρουσία του. 

Κυρία Δούρου, ο λόγος σε εσάς. 

Ρ.  ΔΟΥΡΟΥ:   Αξιότιμοι  εκπρόσωποι  των  κομμάτων  του  ελληνικού

κοινοβουλίου,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  και  αυτό  ας  μου  επιτρέπεται,

με  μεγάλη  ειλικρίνεια,  να  το  απευθύνω  και  στους  Δημοτικούς

Συμβούλους  και  στους  Δημάρχους,  δηλαδή  να  το  απευθύνω  ως

εκπρόσωπος του Β΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον Α΄. 

Κυρίες  και  κύριοι,  θα  μου  επιτρέψετε  αντί  χαιρετισμού,  να

περιοδολογήσω  μαζί  σας  τις  σημειώσεις  που  κράτησα  από  την

πρώτη  μέρα  αυτής  της  συναπάντησης  των  συλλογικών  μας

Οργάνων. 

Το  σύνολο  των  συναδέλφων  ομιλητών,  χτες,  καθ’  όλη  τη

διάρκεια,  μίλησε  για  μία  πραγματικά  κομβική  συγκυρία.  Αυτοί  που

δεν  υπήρξαν  τόσο  αμήχανοι,  δεν  ήταν  η  πλειονότητα  σε  σχέση  με
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αυτούς  που  την  ίδια  στιγμή  που  μιλάγανε  για  ιστορική  και  κομβική

συγκυρία, ασκούσαν κριτική για τον τόπο, μιλώντας για λάθος τόπο,

μιλώντας  για  λάθος  χρόνο,  αυτής  της  σπουδαίας  συνάντησης,

μιλώντας  για αποτυχία.  Και  έρχομαι  και  λέω ότι  με αυτή την έννοια,

ιστορική αλλά αποτυχημένη  αυτή  η συνάντηση των συλλογικών μας

Οργάνων,  θέλω  να  σας  παρακαλέσω  να  μη  μείνει  στην  ιστορία  ως

ένα Βατερλό.  Γιατί  δεν θέλουμε αυτό.  Δεν θέλουμε να περάσει  αυτό

το  Συνέδριο  στην  ιστορία  ως  ένα  Βατερλό  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  την  ώρα  που  μετά  από  δεκαετίες  παραδοσιακής

σύγκρουσης μεταξύ του Α΄ και του Β΄ Βαθμού – είναι γνωστό αυτό –

εξηγείται,  οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια είναι ένας θεσμός

που  μετράει  περισσότερα  χρόνια,  είναι  ένας  θεσμός  που  είναι  πιο

κοντά στις  ανάγκες  των πολιτών,  σε  σχέση με τις  Περιφέρειες,  έναν

αρκετά  καινούργιο  θεσμό  για  την  πατρίδα  μας  και  αυτή  η

σύγκρουση  πρέπει  να  πάψει  να  συντηρείται  με  την  ευθύνη  και  των

δύο.  Και  την  ίδια  στιγμή,  μία  σύγκρουση  με  την  εκάστοτε  κεντρική

κυβέρνηση,  που  από  το  ασυμβίβαστο  των  Δημάρχων,  που  ήρθη,

μέχρι  το ασυμβίβαστο των Νομαρχών και  των Περιφερειαρχών, που

παραμένει  εκεί,  δεν  είναι  επ’  ωφελεία  ούτε  των διατρανώσεων περί

διακυβέρνησης, ούτε των τοπικών κοινωνιών. 

Το δεύτερο που απασχόλησε χτες όποιους βρέθηκαν σε τούτο

το βήμα, ήταν η απλή αναλογική.  Θα μου επιτρέψετε να προκαλέσω

το σύνολο όλων μας,  ανεξάρτητα  ιδεολογικής αφετηρίας,  χρίσματος

ή ανεξάρτητης θητείας. 

Κυρίες  και  κύριοι,  δεν  μπορεί  να  αναπαράγουμε  ιστορίες  οι

οποίες μας πηγαίνουν τουλάχιστον στη δεκαετία του ’50 και του ’60.

Για όποιον και  όποια είχε την πολυτέλεια να διαβάσει  το βιβλίο που

απελευθερώθηκε  μετά  το  θάνατο  του  Κωνσταντίνου  Μητσοτάκη,  με

την  επιμέλεια  του  κυρίου  Παπαχελά,  θα  δει  ότι  από  τότε  υπήρχε  η

κουβέντα  που  οδήγησε  και  στα  περιβόητα  Ιουλιανά  και  στην

αποστασία,  περί  απλής  αναλογικής.  Όπου  ο  Κωνσταντίνος

Μητσοτάκης ήθελε απλή αναλογική και ο Γεώργιος Παπανδρέου όχι.
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Έχουμε  την  πολυτέλεια,  μετά  από  8  χρόνια  κρίσης

δημοκρατίας και  κρίσης δημοσιονομικών πολιτικών,  να συζητάμε με

όρους ’50;  Ισχυρίζομαι,  και  το  έχω πει  και  στους  αγαπημένους μου

Υπουργούς,  πολιτικά  συνοδοιπόρους,  όχι  μόνο  στους  πολιτικά  ή

ιδεολογικά  αντιπάλους  μου,  ότι  η  ιστορία  της  απλής  αναλογικής

είναι  πάρα  πολύ  βολική  για  όλους.  Διότι  απεκδυόμεθα  των

ιστορικών  ευθυνών  μας  για  την  εικόνα  που  δίνει  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  σήμερα  εν  έτει  2018  και  όχι  όταν  διαπληκτιζόταν  ο

αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Γεώργιο Παπανδρέου.

Διότι  είναι  ένα  εξαιρετικό  επίσης άλλοθι  για την αδράνεια  που

έχει  επιδείξει  η  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σε  σχέση  με

αλλαγές  που  έχουμε  ανάγκη  και  που  τα  τελευταία  τριάμισι  χρόνια

δεν  έχουν  δημοσιονομικό  κόστος  για  να  μπορούμε  να  λέμε  ότι  δεν

έχουμε προβεί σε αυτές. 

Κάποια  στιγμή,  ο  Α΄  Βαθμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  σήκωσε

το  γάντι  έναντι  στην  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,

συζητάγαμε για την απλή αναλογική λες και ήταν ότι  πιο καινοφανές

μπορούσαμε  και  ριζοσπαστικό,  να  συζητήσουμε,  ενώ  ξέρουμε,

κυρίες  και  κύριοι,  πάρα  πολύ  καλά  ότι  το  1980  η  κυβέρνηση  του

ΠΑΣΟΚ  με  το  Ν.1268/82  προχώρησε  στην  απλή  αναλογική  στα

συνδικάτα,  όπου  και  τότε  είχαμε  την  αναπαραγωγή  μιας

επιχειρηματολογίας – αντεπιχειρηματολογίας,  που δεν αφορούσε το

εργασιακό  κίνημα,  δεν  αφορούσε  τους  συνδικαλιστές.  Τι  έγινε,

κυρίες και  κύριοι  και  τότε;  Είχαμε μια αναστάτωση για 5 – 6  μήνες,

προχώρησαν  όμως  σε  αναλογικά  Προεδρεία  και  πέτυχε  το  σκοπό

της  η  απλή  αναλογική  ανάμεσα  στους  εργαζόμενους  και  στους

εκπροσώπους της. 

Ποιος  είναι  ο  σκοπός  της  απλής  αναλογικής;  Είναι  η  γνήσια

αποτύπωση της  ψήφου του  κάθε  μέλους,  τώρα πρέπει  να  δώσουμε

τη  μάχη,  μια  μάχη  που  όπως  ευθύς  εξαρχής  είπα,  εκκρεμεί  κάτι

δεκαετίες,  ώστε  να  έχουμε  γνήσια  αποτύπωση  της  θέλησης  των

δημοτών και των συμπολιτών μας. 
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Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να

κερδίσει  λοιπόν  το  στοίχημα,  το  κέρδισαν  οι  συνδικαλιστές  το  ’80,

όχι  απλά  ενός  τυπικού  μέτρου,  όχι  απλά  το  στοίχημα  ενός

Υπουργού, όχι το στοίχημα μιας κυβέρνησης… 

Μιλάγατε  με  τον  κύριο  Κακλαμάνη  και  δεν  ακούσατε  ούτε  τη

σωστή αναφορά μου για το νόμο, κύριε Κεγκέρογλου. 

Επομένως,  λέω,  παρ’  όλες  τις  παρεμβολές,  μπορούμε  εμείς,

πριν  από  τις  ηγεσίες  των  κυβερνήσεων,  πριν  από  τις  ηγεσίες  των

κομμάτων,  να  κερδίσουμε  το  στοίχημα  της  εμπέδωσης  μιας

πραγματικής  τοπικής  δημοκρατίας,  να  κάνουμε  στην  άκρη  μία

επιχειρηματολογία  –  αντεπιχειρηματολογία,  που  οφείλω  να  πω  με

μεγάλη  υπερηφάνεια,  δεν  απασχόλησε  τόσο  την  ΕΝΠΕ  έναντι  του

Υπουργείου, όσο απασχόλησε τον Α΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και  να  δουλέψουμε  από  κοινού  για  εκείνες  τις  μεταρρυθμίσεις  που

έχει  ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διότι,  κυρίες  και  κύριοι,  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  σήμερα  στην

Ευρώπη  η  συζήτηση  περιστρέφεται  γύρω  από  την  τοπική

δημοκρατία,  γύρω  από  το  ρόλο  των  τοπικών  και  περιφερειακών

Αρχών, είτε  στην αναζήτηση της ανάπτυξης, είτε στην αντιμετώπιση

του  μεταναστευτικού  –  προσφυγικού  φαινομένου,  για  το  οποίο

χρειαζόμαστε  μεταρρυθμίσεις.  Χρειαζόμαστε  νομοθετικές  αλλαγές

και  δεν  έχουν  απασχολήσει  ποτέ  επίσημα  τα  συλλογικά  Όργανα

τόσο  της  Ένωσης  Περιφερειών,  όσο  και  της  Κεντρικής  Ένωσης

Δήμων και Κοινοτήτων.

Γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  στην  πατρίδα  μας  είναι  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  πλήρωσε  βαρύ  το  τίμημα  της  ευθύνης

έναντι  της  ροής  των  προσφύγων  και  των  μεταναστών.  Αλλά  πριν

από  αυτό,  για  το  οποίο  επιδείξαμε  όλοι  εξαιρετική  αδράνεια  και

αβελτηρία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας πλήρωσε – και

κάποιοι  δεν  θέλουμε  να  το  ξεχάσουμε  –  βαρύ  το  τίμημα  των

διαδοχικών  μνημονίων.  Πλήρωσε  τους  σχεδιασμούς  του

μεσοπροθέσμου  προγράμματος  και  του  κύριου  Φούχτελ.  Τον
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θυμάστε  τον  κύριο  Φούχτελ;  Που  περιόδευε  εν  είδει  αιρετού

κυβερνητικού παράγοντα από τον Έβρο ως την Κρήτη; 

Λέω  λοιπόν,  ότι  δεν  ξεχνάμε  κάποιοι  ότι  πριν  και  από  τις

κυβερνητικές πολιτικές,  πριν και από την εθνική κυριαρχία, πριν και

από  την  τσέπη  των  συμπολιτών  μας  συνταξιούχων  ή  μισθωτών,  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  τέθηκε  υπό  επιτροπεία,  αποδυναμώθηκε

θεσμικά,  απορυθμίσθηκαν  οι  εργασιακές  σχέσεις  και  είχαμε  βέβαια

τη μείωση των ΚΑΠ. 

Επομένως,  λέω  ότι  δεν  έχουμε  την  πολυτέλεια  των  ψεύτικων

εντάσεων  μεταξύ  Α΄  και  Β΄  Βαθμού,  ότι  σήμερα  οι  δύο  Βαθμοί

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  καλούμαστε  να  ανταποκριθούμε  με  λίγα

μέσα  και  στη  βάση  ενός  ασαφούς  και  ελλειμματικού  νομικού

πλαισίου, με επιτακτικές ανάγκες που συχνά τις υπερβαίνουν.

Επανέρχομαι,  κυρίες  και  κύριοι,  στο  προσφυγικό  –

μεταναστευτικό,  το  οποίο  αποτυπώνει  πόσα  ακόμα  έχουμε  να

κάνουμε  ώστε  να  μιλάμε  για  αυτοδιοικητική  διακυβέρνηση.

Υπάρχουν Δήμαρχοι που ήταν αυτοί που σήκωσαν πραγματικά στην

αγκαλιά  τους τα παιδιά που ξέβρασαν πολιτικές  άλλων κρατών στις

παραλίες  της  πατρίδας  μας.  Ποιο  μέσο  είχαν  αυτοί  οι  Δήμαρχοι;

Ποιο  μέσο  είχαν  αυτοί  οι  αιρετοί;  Κανένα  μέσο  δεν  είχαν.  Εμείς

όμως στην Αττική, με την ίδρυση του Κέντρου Logistics, που οφείλω

να σας ενημερώσω,  έχει  ψηφιστεί  ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική  για

το  σύνολο  των  κρατών  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  αναλάβαμε

πρωτοβουλία  ίδρυσης  ενός  θεσμού  που  πλέον  συνδράμει  όχι  μόνο

τα  Κέντρα Υποδοχής  Προσφύγων και  Μεταναστών,  που βοηθάει  τις

αιρετές  Αρχές  που  αντιμετωπίζουν  αβοήθητες  το  προσφυγικό  –

μεταναστευτικό,  αλλά  έχει  φτάσει  να  συνδράμει  νοσοκομεία  και

Κέντρα Υγείας, εκτός των διοικητικών μας ορίων,  όπως έχει  γίνει  με

την Μυτιλήνη. 

Προβλεπόταν,  κυρίες  και  κύριοι,  η  πρωτοβουλία  αυτή

πουθενά;  Είχε  προταθεί  από τα συλλογικά μας  Όργανα;  Ανήμποροι

οι  Δήμαρχοι  και  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  παλεύανε  με  όσους
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κυριολεκτικά  χαροπαλεύανε  στο  Νότιο  ή  στο  Βόρειο  Αιγαίο.  Δεν

υπήρχε κανένα χαραγμένο νομικό πλαίσιο. Με τη Γενική Γραμματεία

Εμπορίου  στήσαμε  από  το  μηδέν  μια  δομή  προς  όφελος  Ελλήνων

και  μεταναστών  συμπολιτών  μας,  πήραμε  πρωτοβουλία,

ανταποκριθήκαμε  σε  ανάγκες  και  καταδείξαμε  ότι  αν  θέλουμε,

έχουμε  τεράστιες  δυνατότητες  να  γίνουμε  μια  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

η οποία δεν θα ζητιανεύει.  Η οποία θα αφουγκράζεται  την κοινωνία.

Δεν  θα φοβάται  το  πολιτικό  κόστος.  Δεν  θα κρύβεται  πίσω από την

αλληλοεπικάλυψη  αρμοδιοτήτων.  Που  οι  αιρετοί  της  δεν  θα

νοιάζονται  μόνο  για  να  επενεκλεγούν.  Μια  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

που  έχει  συνείδηση  της  αποστολής  της  να  καταστεί  μοχλός  ενός

νέου, διαφορετικού μοντέλου. 

Άρα,  το  τέταρτο  ερώτημα  που  τέθηκε  από  πολλά  χείλη  χτες

που ανέβηκαν  σε αυτό το βήμα και  είναι  αβίαστο,  είναι  αν  ως προς

μια  τέτοια  κατεύθυνση  συμβάλλει  το  Συνέδριό  μας  για  μια

διαφορετική Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ελάτε  να  καλωσορίσουμε  τον  Πρόεδρο  της  Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης,  για  να  γλιτώσω και  τη  φασαρία  σε  όσα έχω να  πω

μετά. Κάνω διάλειμμα από μόνη μου. 

Πέμπτη παρατήρηση, η οποία απασχόλησε από τούτο το βήμα

αρκετούς  αιρετούς,  και  όχι,  δεν  ήμασταν  συμφωνημένοι  με  τον

Πρόεδρο  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης  να  μπει  στην  πέμπτη

παρατήρηση. 

Ποια  είναι;  Είναι  μια  λογική  που  ακούστηκε  από  τον  αρμόδιο

Τομεάρχη  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης,  σε  σχέση  με  την

περιβόητη  μεταρρύθμιση,  και  είναι  μια  λογική  που  σαν  να  μη

μάθαμε  οκτώ  χρόνια  κρίσης  δημοκρατίας  και  κρίσης  χρέους,  ότι

αυτές οι λογικές μας έφεραν ως εδώ. 

Αντί  για  μια  ουσιαστική  κριτική  στα  όσα  λέει  η  ηγεσία  του

Υπουργείου  Εσωτερικών.  Αντί  για  μια  πρόταση,  τι  ακούσαμε;  Αυτό

με  το  οποίο  έχουμε  μεγαλώσει  τουλάχιστον  εμείς  οι  40άρηδες.
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Ψηφίστε  μας  εμάς  και  μην ανησυχείτε,  άμα μας  ψηφίσετε,  όλα αυτά

που λέει  η σημερινή κυβέρνηση δεν θα γίνουν. 

Έχουμε,  αλήθεια,  αγαπητέ  κύριε  Μητσοτάκη,  ανάγκη  και  από

τέτοια  αντιπολίτευση  σε  αυτή  τη  φάση  και  έχουμε  ανάγκη  και  από

μια  τέτοια  ενδεχόμενη  κυβέρνηση;  Της  εναλλαγής  ρόλων

κυβέρνησης  και  αξιωματικής  αντιπολίτευσης,  σαν  να  μην  έγινε

τίποτα σε αυτή τη χώρα; 

Δηλαδή  και  τώρα  καλώ  εκείνους  τους  Δημάρχους  που

ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αισθάνεστε  ασφαλείς  για το ρόλο

για  τον  οποίο μίλησε και  πριν  ο  κύριος  Καμίνης,  που έχετε,  για  την

ασφυξία από τις δημοσιονομικές πολιτικές, για την ασφυξία από την

αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, να κρατήσετε μονάχα ότι εάν εμείς

βγούμε κυβέρνηση, απλά θα το καταργήσουμε;  

Εγώ λέω λοιπόν ότι  πρέπει  να πάμε πια λίγο διαφορετικά.  Και

για αυτό…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ:   Χωρίς Kinder έκπληξη. Αυτό είναι το πώς. 

Και  για  αυτό  στην  Περιφέρεια  Αττικής,  μια  Διοίκηση  που  και

προεκλογικά  δεν  ακολούθησε  την  πεπατημένη  των  υποσχέσεων,

αντίθετα  είπαμε  urbi et orbi ότι  είμαστε  άπειροι,  μέσα  σε  τέσσερις

μήνες,  τον  Δεκέμβριο  του  2014,  διαπίστωσε  όλες  τις  αγκυλώσεις,

τις  παρέδωσε  στην  Ένωση  Περιφερειών  και  τις  παρέδωσε  και  στην

Επιτροπή Συνταγματικής  Αναθεώρησης,  για  την  οποία  θέλω να  πω

κάτι,  επειδή το ανέφερε και ο κύριος Πατούλης χθες. 

Ο  κύριος  Πατούλης  με  οργίλο  ύφος  είπε  ότι  και  τι

συνταγματική  αναθεώρηση  θα  είναι  αυτή  και  τι  Επιτροπή  θα  είναι

αυτή, αφού δεν υπάρχει ο Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ:   Απόλυτα συμφωνώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ρ.  ΔΟΥΡΟΥ:   Απόλυτα  συμφωνώ.  Μόνο  που  θέλω  να  σας  θυμίσω,

γιατί  δεν  έχουμε  όλοι  κοντή  μνήμη,  ότι  όταν  προτάθηκε  για  πρώτη
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φορά η  συμμετοχή  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκηση  δια  του  Β’  Βαθμού,  η

λοιδορία…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ:   Δια του Β’ Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:    (εκτός μικροφώνου)

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ:   Όχι, όχι, λάθος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ:   Λάθος. Έπρεπε να πάμε παραπέρα.  Η λοιδορία για τη

συμμετοχή του κυρίου Τζιτζικώστα, η λοιδορία για τη συμμετοχή του

κυρίου  Αγοραστού  και  η  λοιδορία  για  τη  δική  μου  συμμετοχή,  δεν

βρήκε  την  ΕΝΠΕ  και  την  ΚΕΔΕ  ενωμένη,  να  φωνασκεί  καλή  ώρα

όπως  τώρα,  ότι  μια  σοβαρή  συνταγματική  αναθεώρηση  θέλει

εκείνους και εκείνες που βρίσκονται  πιο κοντά στην τοπική κοινωνία

από  τους  Τομεάρχες  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης  ή  από  τους

Υπουργούς της κυβέρνησης.

Σας  καλώ  τώρα  λοιπόν  να  καταθέσουμε  έστω  και

καθυστερημένα  τις  προτάσεις  μας  για  μια  συνταγματική

αναθεώρηση που θα δώσει νόημα στην επερχόμενη μεταρρύθμιση. 

Λέω  λοιπόν,  χωρίς  κραυγές  καταγγελίας,  χωρίς  στείρα

αντιπολίτευση,  οφείλουμε  να  κερδίσουμε  την  αξιοπιστία  στα  μάτια

των  πολιτών.  Και  θα  την  κερδίσουμε,  κάνω  έκκληση  στα  δύο

Προεδρεία,  εάν  τα  ψηφίσματα  θα  είναι  ψηφίσματα  τα  οποία  θα

ανταποκρίνονται  στις πραγματικές  ανάγκες,  όχι  απλά της εξάλειψης

της  γραφειοκρατίας  που  είπε  χθες  ο  κύριος  Θεοδωράκης.  Αν

θέλουμε  να  εξαλειφθεί  η  γραφειοκρατία,  που  είναι  άλλοθι  της

διαφθοράς, ας καθετοποιήσουμε τις αρμοδιότητες. 

Θέλω  λοιπόν  να  παρακαλέσω  τους  δύο  Προέδρους,  να

οδηγηθούμε  σε  εκείνα  τα  ψηφίσματα  που  δεν  θα  στοιχίσουν

αιρετούς  και  αιρετές  εν  όψει  μιας  μακράς  προεκλογικής  περιόδου

που  έχει  ανοίξει  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  σε  συσσωματώσεις

στείρων  ομάδων  που  απλά  θα  μετρήσουμε  ψήφους,  αλλά  δεν  θα

αφορούν τις  τοπικές κοινωνίες,  που θα μας βλέπουν από μακριά να
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μη  νομοθετούμε  για  τα  προβλήματά  τους,  μα  να  τσακωνόμαστε  με

έναν συντεχνιακό τρόπο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  ευχαριστούμε  την  κυρία  Δούρου  για  τον

χαιρετισμό,  που  δεν  ήταν  χαιρετισμός  προφανώς,  αλλά  σε  κάθε

περίπτωση  να  μου  επιτρέψετε  δύο  παρατηρήσεις,  κυρία

Περιφερειάρχη.

Η  πρώτη  παρατήρηση,  πρέπει  να  μάθουμε  επιτέλους  ότι  δεν

έχουμε Κοινότητες  στη χώρα,  άρα λέγεται  Κεντρική  Δήμων Ελλάδος

και όχι και Κοινοτήτων.

Και  το  δεύτερο  φυσικά,  θα  πρέπει  να  καταλάβετε,  κυρία

Δούρου,  επειδή  θα  πρέπει  να  μιλάμε  σαν  Αυτοδιοίκηση  επιτέλους,

και μιλήσατε ότι  κάποιοι  που πρόσκεινται  στη Νέα Δημοκρατία.  Εγώ

θα  δώσω  μια  συμβουλή  και  σταματώ  εδώ.  Σας  καλούμε  λοιπόν  να

πείτε  στον κύριο Σκουρλέτη,  που έχετε  την ίδια πολιτική εάν θέλετε

αφετηρία  και  προφανώς  είστε  και  συνοδοιπόρος,  να  δώσει

επιτέλους  το  νομοσχέδιο  και  να  αφήσει  το  κρυφτούλι  το  οποίο

πλέον δεν μπορεί να ανεχθεί πλέον η χώρα και η Αυτοδιοίκηση. 

Θα  πω  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ότι  ο  Πρόεδρος  της

ΠΟΕ ΟΤΑ…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ ηρέμησε. 

Ο  Πρόεδρος  της  ΠΟΕ  ΟΤΑ,  ο  κύριος  Νίκος  Τράκας,  έστειλε

ένα μήνυμα ότι η συλλογική σύμβαση…

Προσέρχεται  στην  αίθουσα  η  κυρία  Φώφη  Γεννηματά,  η

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμμαχίας. 

Να  πω  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ότι  ο  κύριος  Τράκας

στέλνει  βεβαίως  τους  χαιρετισμούς  του  ως  επικεφαλής  των

εργαζομένων  της  ΠΟΕ  ΟΤΑ.  Βρίσκεται  σε  μια  ανειλημμένη

υποχρέωση στο Υπουργείο  Εσωτερικών,  για τη σύναψη συλλογικών

συμβάσεων, με τον Υπουργό, στο επίπεδο αυτής της συζήτησης. 
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Να  πω  ότι  στη  δεύτερη  μέρα  αυτού  του  Συνεδρίου,  που  για

πρώτη  φορά  γίνεται  στην  Αυτοδιοίκηση,  μεταξύ  της  ΕΝΠΕ  και  της

ΚΕΔΕ,  ΚΕΔΕ  και  ΕΝΠΕ,  θεωρούμε  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ότι  μόνο

από  τη  μεγάλη  ανταπόκριση  και  των  δύο  ημερών  και  προφανώς

από  τη  μεγάλη  και  σημαντική  συμμετοχή  των  επικεφαλής  των

κομμάτων  της  χώρας  μας,  αναδεικνύεται  ένα  πράγμα.  Ότι  όχι  μόνο

ήταν  χρήσιμη  αυτή  η  συνάντηση  των  δύο  αυτοδιοικητικών

Ενώσεων,  όχι  μόνο  δεν  θα  γίνει  Βατερλό,  αλλά  θα  δείξουμε  σε  όλη

την ελληνική κοινωνία ότι  όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας η Ελλάδα

πετυχαίνει,  η Ελλάδα πάει μπροστά. 

Και  θα  ήθελα  λοιπόν  να  ευχαριστήσω,  όπως  είπα  και  πριν,

τον  Πρόεδρο  της  Νέας  Δημοκρατίας,  τον  Αρχηγό  της  Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης,  τον  Κυριάκο τον  Μητσοτάκη,  για  την  πολύ  τιμητική

παρουσία  του  σήμερα  στο  χώρο  της  Αυτοδιοίκησης.  Να  τον

ευχαριστήσουμε  ιδιαιτέρως  για  την  παρουσία  του.  Δείχνει  το

ενδιαφέρον  που  έχει  για  την  Αυτοδιοίκηση  και  αυτό  μας  γεμίζει

χαρά,  και  να  τον  καλέσω  στο  βήμα  για  να  μπορέσει  να  εκφράσει

μπροστά  στην  Αυτοδιοίκηση  το  πρόγραμμα  που  ευχόμαστε  να

εκφραστεί  και  μέσα  από  την  κυβέρνηση  την  αυριανή  με  όποια

προκύψει. 

Κ.  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:   Κύριοι  Πρόεδροι,  αγαπητή  Φώφη,  αγαπητή

Πρόεδρε  του  Κινήματος  Αλλαγής,  αγαπητοί  περιφερειάρχες  και

δήμαρχοι,  αγαπητοί  σύνεδροι,  Κυρίες  και  κύριοι,  θέλω,  πρώτα  από

όλα,  να  ευχαριστήσω  ιδιαίτερα  το  προεδρείο  για  την  ευκαιρία  που

μου  δίνετε  να  βρεθώ  σήμερα  μαζί  σας,  σε  αυτό  το  πρώτο  κοινό

συνέδριο  της ΚΕΔΕ και  της ΕΝΠΕ. Μου κάνει  εντύπωση το  γεγονός

πως  ο  κ.  Τσίπρας,  ο  Πρωθυπουργός,  επέλεξε  να  μην  είναι  παρών

στις  εκδηλώσεις  αυτού  του  Συνεδρίου.  Φαντάζομαι  ότι,  αν  είχε

ουσιαστικά πράγματα να πει για το πως αντιλαμβάνεται  το ρόλο της

Αυτοδιοίκησης  δεν  θα  μπορούσε  να  βρει  καλύτερο  φόρουμ  από  το

να τα εκθέσει.  Νιώθω πως είμαι  ανάμεσα σε συνεργάτες  και  φίλους

που  εμπιστεύονται  ο  ένας  τον  άλλο.  Αυτά  που  μας  ενώνουν,
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άλλωστε, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μας

συνδέουν  κοινές  αγωνίες  για  το  αύριο  αυτού  του  τόπου  και  κοινές

ελπίδες  για  το  μέλλον  των  πολιτών,  όχι  μόνο  αυτών  που  μας

εμπιστεύτηκαν  με  την  ψήφο  τους,  αλλά  και  όλων  των  πολιτών  που

υπηρετούμε.  Εμείς  ως κεντρική  εξουσία και  εσείς  ως Αυτοδιοίκηση.

 Για  μένα,  αλλά  και  για  τη  Νέα  Δημοκρατία  δεν  υπάρχουν

«μπλε»,  «ροζ»,  «πράσινοι»  ή  «κόκκινοι»  αυτοδιοικητικοί.  Δεν

υπάρχουν  χρώματα,  όπως  δεν  υπάρχουν  και  διαχωριστικές

γραμμές.  Διαχωριστική  γραμμή  υπάρχει  μόνο  με  το  παρελθόν,  στο

οποίο  δεν  θα  γυρίσουμε  ποτέ  πίσω.  Γιατί  θα  πάμε  μπροστά  και

γιατί  θα δώσουμε πραγματικές  λύσεις στα πραγματικά προβλήματα,

δείχνοντας πίστη και  αφοσίωση στη Δημοκρατία και  στους θεσμούς.

Το  ξέρετε,  άλλωστε,  καλύτερα  από  όλους  εσείς  οι  αυτοδιοικητικοί,

πως  η  διάκριση  ανάμεσα  στη  λεγόμενη  «υψηλή»  και  στη  λεγόμενη

«χαμηλή»  πολιτική  είναι  τελείως  ξεπερασμένη  και  άστοχη.  Είναι  η

φενάκη  που  συντηρεί  διαχρονικά  ένα  Κράτος  υδροκέφαλο  και

αναποτελεσματικό.  Η  πολιτική  κρίνεται  στην  ανθρώπινη

καθημερινότητα.  Στη  μάχη  που  οφείλουμε  να  δίνουμε  για  τα

καλύτερα  που  αξίζουν  οι  συμπολίτες  μας.

 Είμαι  πεπεισμένος  πως  στο  κοινό  αυτό  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ

και  της  ΕΝΠΕ  μπορούμε  όλοι  μαζί  να  γράψουμε  την  δική  μας

ιστορία.  Ιστορία  όχι  μόνο  για  την  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  συνολικά  για

τη  δημόσια  διοίκηση  και  για  το  Κράτος.  Να  θέσουμε  τις  βάσεις  για

μια  νέα  αρχιτεκτονική  της  ελληνικής  Πολιτείας,  που  είναι

προϋπόθεση  για  την  παραγωγική  ανασυγκρότηση  της  Πατρίδας

μας.  Αρκεί  να  μιλήσουμε  με  ανοιχτά  χαρτιά,  και,  το  ελπίζω,

ειλικρινά  και  ισότιμα.  Απελευθερωμένοι  από  ιδεοληψίες,

σκοπιμότητες  και  υστεροβουλίες.  Επειδή  μάλιστα  παρακολουθώ  τη

συζήτηση  για  την  Αυτοδιοίκηση,  εδώ  και  πολλά  χρόνια,  έχω

διαπιστώσει  πως  όσο  φουσκώνουν  τα  λόγια  τόσο  συνήθως

ξεφουσκώνουν τα αποτελέσματα. 
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Σήμερα,  λοιπόν,  θέλω  να  μιλήσω  απλά  και  πρακτικά.

 Κανονικά,  το μόνο αντικείμενο της σημερινής συνάντησής μας

θα  έπρεπε  να  είναι  η  πορεία  και  η  οργάνωση  των  Περιφερειών  και

των  Δήμων  μπροστά  στις  νέες  ανάγκες  των  πολιτών  και  στις  νέες

απαιτήσεις  του  21ου  αιώνα.  Δυστυχώς,  όμως,  η  Κυβέρνηση  ήθελε

άλλα.  Αντί  εγκαίρως  να  θέσει  σε  διαβούλευση  ένα  πλήρες  σχέδιο

για  την  αναδιοργάνωση  της  Αυτοδιοίκησης,  προτίμησε  μισόλογα,

επιλεκτικές  διαρροές  και  συγκεχυμένες  πληροφορίες.  Η  Κυβέρνηση

δείχνει  -και  εδώ-  όχι  μόνο  διοικητική  ανεπάρκεια,  αλλά  και

ξεκάθαρο  πολιτικό  κυνισμό.  Επιλέγει  το  πεδίο  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  για  κομματικούς  τακτικισμούς  και  μάχες

οπισθοφυλακών.

 Με  απλά  λόγια  -γιατί  έτσι  θα  μιλήσω-  η  Κυβέρνηση  θέλει  να

σας  χρησιμοποιήσει  για  τα  σχέδιά  της  και  να  σας εκμεταλλευτεί  για

τους  στόχους  της.  Και  επειδή  ξέρει  ότι  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

ερείσματα  δεν  έχει,  επιδιώκει  πολύ απλά να  προκαλέσει  τη  μέγιστη

δυνατή  αναστάτωση.  «Μεγάλη  αναταραχή,  θαυμάσια  κατάσταση».

Έτσι  δεν  το  είπε  η  κυρία  Δούρου  και  τώρα  το  επανέλαβε  και  ο

Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του -αν θυμάμαι καλά,

πηγαίνοντας  στην  Κίνα;  Αυτή  τη  μεγάλη  αναταραχή  θέλει  να  την

πετύχει  αλλοιώνοντας  το  εκλογικό  σύστημα,  αλλά  παίζοντας  και  με

το  χρόνο  των  εκλογών.

 Θα  το  ξαναπώ  και  από  το  βήμα  του  Συνεδρίου  σας:  Οι

αυτοδιοικητικές  εκλογές  δεν  θα  γίνουν  με  απλή  αναλογική  ώστε  να

διαλυθεί  το  βασικό  δημοκρατικό  κύτταρο  της  κοινωνίας.  Θα  γίνουν

με το σημερινό εκλογικό νόμο και  με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.

Θα  το  ξαναπώ  και  εδώ,  όπως  έχω  κάνει  και  αλλού:  Όχι  άλλα

παιχνίδια  με  τους  θεσμούς.   Δεν  θα  το  επιτρέψουμε.  Η  θέση  της

Νέας  Δημοκρατίας  γύρω  από  το  θέμα  του  εκλογικού  νόμου  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  είναι  ξεκάθαρη:  Είναι  μια  θέση  -η  οποία,

αντιλαμβάνομαι  και παρακολουθώντας τις εργασίες  σας- απηχεί στη

συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετέχουν σε αυτό το Συνέδριο.   Η
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απλή  αναλογική  είναι  περίπου  βέβαιο  ότι  θα  οδηγήσει  σε

ακυβερνησία  τους  Δήμους  και  τις  Περιφέρειες  της  χώρας,  και  θα

πλήξει  και  την  αξιοπιστία  της  Αυτοδιοίκησης.  Η απλή αναλογική  θα

σήμαινε,  εκ  των  πραγμάτων,  τη  δημιουργία  δημοτικών  ή

περιφερειακών συνασπισμών.  Στα κοινοβουλευτικά συστήματα όταν

αυτοί  οι  συνασπισμοί  διαλύονται,  η  προσφυγή  στις  κάλπες  είναι

μονόδρομος.

 Τι  θα  συμβαίνει,  άραγε,  σε  ανάλογη  περίπτωση  με  τους

Δήμους  και  τις  Περιφέρειες  της  χώρας;  Θα  έχουμε  εκλογές  κάθε

τρεις  και  λίγο;  Προφανώς  και  όχι.  Όπως  καταλαβαίνετε  κάτι  τέτοιο

δεν  γίνεται.  Άρα,  τι  πραγματικά  θα  γίνει;   Φοβούμαι  ότι  ο

πραγματικός  στόχος  της  Κυβέρνησης  δεν  είναι  να  σας  δώσει

παραπάνω αρμοδιότητες,  αλλά να  πάρει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών

τον  έλεγχο  των  Δήμων και  των  Περιφερειών,  τα  συλλογικά   όργανα

των  οποίων  δεν  θα  μπορούν  να  λάβουν  αποφάσεις.  Αυτός  είναι  ο

στόχος.  Εκεί  σας  πάνε.

 Συνεπώς, ο σκοπός της Κυβέρνησης είναι  να πληγεί το ίδιο το

συνταγματικά  κατοχυρωμένο  αυτοδιοίκητο.  Αυτό  θέλουν.  Όπως

θέλουν  και  να  ελέγξουν  την  Αυτοδιοίκηση  στο  βαθμό  που  μπορούν

με  την  απλή αναλογική  ως εργαλείο.  Έχουμε  επισημάνει  ότι  αυτή  η

μεθόδευση  θα  μας  βρει  απέναντι .  Αλλά,  πριν  από  μας  θα  βρει

απέναντι  ολόκληρη  την  κοινωνία.  Η  Κυβέρνηση  δεν  θα  μπορέσει

τελικά   να επιβάλει  την απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση.  Και  δεν

θα  μπορέσει,  γιατί  θα  συντριβεί  στις  ευρωεκλογές  και  θα  οδηγηθεί

στην  έξοδο  από  την  εξουσία  πολύ  πριν  γίνουν  οι  αυτοδιοικητικές

εκλογές.

 Γι ’  αυτό  και  σήμερα  θα  μου  δοθεί  η  ευκαιρία  να  σας  πω  τί

πιστεύουμε  εμείς  και  τί  θα κάνουμε  στην  Αυτοδιοίκηση.  Πιστεύουμε

στην  αποκέντρωση  και  όχι  στο  δυσλειτουργικό  Κράτος.  Πιστεύουμε

σε  μια  Αυτοδιοίκηση  από  την  τοπική  κοινωνία  και  όχι  στην

πατρωνία  από  κομματικούς  κυβερνητικούς  εγκάθετους.  Εμείς  δεν

θέλουμε  την  Αυτοδιοίκηση  ως  περιβάλλον  παραπολιτικής  και
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ανίερων  συμμαχιών,  τη  θέλουμε  ως  μοχλό  ανάπτυξης,  τη  θέλουμε

ως πυλώνα Δημοκρατίας. 

Θέλω να είμαι  ξεκάθαρος: Θα επαναφέρω άμεσα τον ισχύοντα

σήμερα  εκλογικό  νόμο.  Στη  συνέχεια,  μέσα  από  ειλικρινή  και

εκτεταμένο  διάλογο  θα  συναποφασίσουμε  τις  όποιες  βελτιώσεις

κριθούν  αναγκαίες  τις  μεθεπόμενες  εκλογές.  Καθαρά  και

δημοκρατικά.   Σε  ό,τι  αφορά  το  χρόνο  που  θα  γίνουν  οι  δημοτικές

και  περιφερειακές  εκλογές  θέλω  -κι  εδώ-  να  είμαι  σαφής:  Οι

αυτοδιοικητικές  εκλογές  δεν  μπορεί  να  γίνουν  ταυτόχρονα  με  τις

εθνικές. 

 Η ίδια  η Κυβέρνηση ισχυρίζεται  ότι  οι  αυτοδιοικητικές  εκλογές

δεν  πρέπει  να  γίνουν  μαζί  με  τις  Ευρωεκλογές.  Αυτό  ήταν  το

επιχείρημα  που  άκουσα  από  τον  κ.  Σκουρλέτη  διότι  με  αυτό  τον

τρόπο  θα  αλλοιωθεί  ο  αυτοδιοικητικός  χαρακτήρας  των  εκλογών.

Αυτό  προφανώς  ισχύει  σε  υπερθετικό  βαθμό  για  τις  εθνικές

εκλογές.  Επομένως,  η  αποδοχή  από  την  πλευρά  μας  ότι  οι

αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν το Φθινόπωρο, τον Οκτώβριο του

2019,  έχει  ως  προϋπόθεση  από  την  πλευρά  της  Κυβέρνησης  ότι  οι

εθνικές  εκλογές  θα  έχουν  διεξαχθεί  πολύ  νωρίτερα.  Σε  κάθε

περίπτωση,  με  τις  κάλπες  και  τα  εκλογικά  συστήματα  παίζει  μόνο

όποιος  φοβάται  την  ετυμηγορία  του  λαού.  Ούτε  εγώ,  αλλά  ούτε  και

οι  πολύ  καλοί  αυτοδιοικητικοί  που  είναι  σήμερα  ανάμεσά  μας  και

τιμούν  τις  θέσεις  τους,  έχουν  τέτοιες  ανησυχίες.   Μόνο  ο  κ.

Τσίπρας...

 Σε  αντίθεση,  λοιπόν,  με  την  Κυβέρνηση  που  βλέπει  την

Αυτοδιοίκηση  ως  οδόφραγμα  για  να  εμποδίσει  την  επερχόμενη

εκλογική της συντριβή,  εμείς  την αντιμετωπίζουμε στην αληθινή  της

διάσταση.  Ως  την  πρώτη  βαθμίδα  της  Δημοκρατίας  μας  και  ως  το

πρώτο  επίπεδο  εξουσίας  που  εξασφαλίζει,  όσο  κανείς  άλλος,  την

κοινωνική  συνοχή.  Η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  έρχεται  να

συμβάλει  με  συγκεκριμένες  πολιτικές  και  προγράμματα  στον

κεντρικό  στόχο  της  ανάπτυξης.  Να  βοηθήσει  αποτελεσματικότερα
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στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και  να γεφυρώσει  τις  επιμέρους

τοπικές  προτεραιότητες  με  τον  κεντρικό  σχεδιασμό  για  τη  χώρα.

Από  την  πλευρά  τους,  οι  Δήμοι  αφορούν  την  καθημερινότητα  του

πολίτη.  Ο  δημότης  ενδιαφέρεται  για  την  καθαριότητα,  τον

ηλεκτροφωτισμό,  την  ασφάλεια,  τις  κοινωνικές  υπηρεσίες,  τα

πάρκα,  τους  χώρους  άθλησης.  Όλα  αυτά  δηλαδή,  που  βελτιώνουν

την  ποιότητα  της  δικής  του  καθημερινότητας,  της  οικογένειάς  του

και των παιδιών του.

Φίλες  και  φίλοι,  ενώ  είστε  τόσο  κοντά  στους  πολίτες  και  στις

ανάγκες  τους,  παραδοσιακά  η  κεντρική  πολιτική  σκηνή  επιδεικνύει

καχυποψία,  επιφυλακτικότητα,  ακόμα  και  εχθρότητα  ενάντια  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Η  αλήθεια  είναι  –και  το  βίωσα  και  εγώ  ως

Υπουργός  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης,  όχι  αρμόδιος,  θέλω  να

θυμίσω,  τότε,  για  τα  θέματα  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης-  είστε  όμηροι

ενός  συγκεντρωτικού  Κράτους,  το  οποίο  σας  στερεί  το  οξυγόνο.

Μου  είπε  κάποτε  ένας  Δήμαρχος  και  είμαι  σίγουρος  ότι  αυτή  η

γνώμη  απηχεί  την  άποψη  πολλών  από  εσάς:  «Φτάνουμε  να  λέμε

πως  δεν  θέλουμε  καμιά  βοήθεια  από  την  Κυβέρνηση,  εμείς  να  μην

μας πολεμάει θέλουμε». 

Ο μεγάλος ασθενής στην Πατρίδα μας είναι το ίδιο το ελληνικό

Κράτος.  Ένα  Κράτος  γραφειοκρατικό,  αρτηριοσκληρωτικό,

γερασμένο  και  σκουριασμένο.  Ένα  Κράτος  δαιδαλώδες  και

αναχρονιστικό,  που  δεν  έχει  ακόμα  ενσωματώσει  σύγχρονες

τεχνολογίες,  με  κατακερματισμένη  νομοθεσία  και  με  ζούγκλα

αρμοδιοτήτων.  Ένα  Κράτος  που  αδικεί  όλους  τους  Έλληνες  και  τις

Ελληνίδες.  Με  πρώτους  να  το  αντιλαμβάνονται  όσοι  εργάζονται  γι ’

αυτό και όσοι το υπηρετούν.

Σχεδιάζουμε ακόμα με όρους του 19ου αιώνα και   υλοποιούμε

με  εργαλεία  από  τα  μέσα  του  20ου  αιώνα.  Είναι  ενδεικτικό,  πως

καθημερινά συναντώ φίλους αυτοδιοικητικούς σε όλη την Ελλάδα, οι

οποίοι  για  το  παραμικρό  αναγκάζονται  να  ταξιδέψουν  στην  Αθήνα,

να προστρέξουν στον Ειδικό Γραμματέα,  τον Γενικό Γραμματέα,  τον
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Υφυπουργό,  τον  Υπουργό.  Για  την  επίλυση  έστω  και  ενός

προβλήματος  τόσο  απλού  που  να  απαιτείται  μια  και  μόνο

υπογραφή,  με  μόνο  κόστος  το  μελάνι  πάνω  στο  χαρτί,

ανεβοκατεβαίνετε  στην  Αθήνα.  Σπαταλάτε  έτσι  χρόνο  και  πόρους.

Σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, συχνά βρίσκετε κλειστές πόρτες ή

εισπράττετε κοροϊδία. Η νοοτροπία αυτή, ας είμαστε ειλικρινείς, έχει

εμποτίσει  βαθιά  το  πολιτικό  μας  σύστημα.   Οι  αριθμοί  είναι

αποκαλυπτικοί.

 Από  το  2010  που  ξεκίνησε  η  κρίση,  η  ελληνική  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  έχει  βιώσει  δραματικές  περικοπές.  Στη  ΣΑΤΑ,  τους

Κ.Α.Π.,  το  Π.Δ.Ε..  Σε  ένα  βαθμό,  αυτό  ερμηνεύεται  ως  αποτέλεσμα

της  γενικότερης  κρίσης  και  της  οικονομικής  στενότητας.   Δεν

διστάζω να πω, όμως, πως ήταν και προϊόν πολιτικών επιλογών. Αν

το  ίδιο  το  κεντρικό  Κράτος  είχε  εφαρμόσει  για  τον  εαυτό  του  αυτή

την  αυστηρή  πολιτική,  τη  δρακόντεια  πολιτική,  θα  είχαμε  αγγίξει  το

πρωτογενές  πλεόνασμα  πολύ  νωρίτερα.  Το  αποτέλεσμα  είναι  πως,

σήμερα, οι εκτελούμενοι προϋπολογισμοί από τους Ο.Τ.Α.,  Α’ και Β’

βαθμού,  σε  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό  της  Γενικής  Κυβέρνησης

-το  είχα  πει  και  στο  προηγούμενο  συνέδριό  σας-  αντιστοιχούν  σε

λιγότερο από το 1/3 του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Και  όμως!  Γιατί  υπάρχει  μια  διάσταση  σε  αυτή  την  ιστορία.  Η

ελληνική  Αυτοδιοίκηση,  παρά  τον  πόλεμο  που  έχει  δεχτεί,  στέκεται

όρθια. Κολυμπάει ενάντια στο ρεύμα. Διαφήμισε τη χώρα σε όλο τον

κόσμο  με  την  υποδοχή  και  τη  φιλοξενία  των  προσφύγων.  Βοήθησε

-τολμώ  να  πω,  έτρεξε-  πρώτη  στην  αντιμετώπιση  των  φυσικών

καταστροφών.  Άπλωσε  ένα  εντυπωσιακό  δίχτυ  κοινωνικής

αλληλεγγύης  από άκρη σε  άκρη της  Ελλάδας.  Παράλληλα,  ειδικά οι

Περιφέρειες   αξιοποίησαν  με  επιτυχία  ευρωπαϊκούς  πόρους και  νέα

χρηματοδοτικά  εργαλεία,  υλοποιήσατε  μεγάλα  αναπτυξιακά  έργα.

Έμαθε, με άλλα λόγια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο πρέπει

να  μάθει  και  το  Κράτος:  Να  πετυχαίνει  περισσότερα  με  λιγότερα.
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Και  ανέδειξε  καλές  πρακτικές  εφαρμοσμένης  πολιτικής,  όχι  από

πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω.

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  έχει  δώσει  τις  εξετάσεις  της  και  αυτό

δεν σηκώνει  αμφισβήτηση. Κι αν στο παρελθόν έχει  υπάρξει  κι  αυτή

-όπως  όλο  το  ελληνικό  Κράτος  σπεύδω  να  προσθέσω-  εστία

διαφθοράς,  σπατάλης  και  κακοδιαχείρισης,  αυτό  έχει  πλέον  κριθεί

και  θα κρίνεται  και  σε  βάθος χρόνου.  Η ίδια  η  πράξη απέδειξε  πως

η  Αυτοδιοίκηση  έχει  κάνει  την  αυτοκριτική  της  και  πως  το  πάθημα

έχει  γίνει  μάθημα. Άλλωστε, το έργο ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας

είναι  εξ'  ορισμού  απτό  και  μετρήσιμο  από  το  έργο  της  Κεντρικής

εξουσίας. 

Και  σήμερα -  ας μην κοροϊδευόμαστε  -  στην εποχή των social

media,  τα  πάντα  πλέον βρίσκονται  στο  μεγενθυντικό  φακό όχι  μόνο

των  ελεγκτικών  μηχανισμών  και  της  Δικαιοσύνης,  αλλά  των  ιδίων

των  πολιτών  στους  οποίους  άμεσα  λογοδοτείτε.  Τίποτε  δεν  μένει

κρυφό.  Στο  σύνολό  της,  η  Αυτοδιοίκηση  σήμερα  δεν  έχει  υπέρογκα

χρέη,  ούτε  πλέον  παράγει  ελλείμματα.  Σε  αυτό  βοήθησε  τόσο  το

Παρατηρητήριο  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  όσο  και  η  μείωση  των

δαπανών που επετεύχθη μετά το 2011.

Η  αναμέτρησή  μας,  ωστόσο,  δεν  είναι  μόνο  με  τα  παλαιά

προβλήματα,  όσο με  τις  παθογένειες  που  παραμένουν  και  -κυρίως-

με  τις  προκλήσεις  του  αύριο:  Η  νομοθεσία  παραμένει

κατακερματισμένη,  οι  αρμοδιότητες  και  η  γραφειοκρατία  ταλανίζουν

τη  σχέση  Κράτους  -  Δήμων  -  Περιφερειών,  ενώ  το  ανθρώπινο

δυναμικό,  οι  άνθρωποι  που  κρατάνε  όρθια  την  Αυτοδιοίκηση,

χρειάζεται  σημαντική  αναβάθμιση  για  να  ικανοποιήσει  τις

απαιτήσεις  του  ρόλου  του.  Πιστεύω  ακράδαντα  ότι  αυτά  τα

προβλήματα  αντιμετωπίζονται  με  μικρότερο,  επιτελικό  Κράτος  και

με  ισχυρότερους  Δήμους  και  Περιφέρειες.  Και  αυτή  την  επιλογή

είμαι  αποφασισμένος  να  προωθήσω.  Σχέσεις  εμπιστοσύνης  και

στενής  δημιουργικής  συνεργασίας,  αλλά  πρωτίστως  σχέσεις

εμπιστοσύνης  με  την  Αυτοδιοίκηση.  Το  κείμενο  κοινών  θέσεων
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ΕΝΠΕ-  ΚΕΔΕ  είναι  μια  πολύ  θετική  βάση  για  να  προχωρήσουμε

μπροστά,  καθώς  σε  αυτό  δεσπόζει  η  έννοια  της  πολυεπίπεδης

διακυβέρνησης που είχαμε συζητήσει από κοινού από το 2014.

Φίλες  και  φίλοι,  για  να  γίνουν  κατανοητές  οι  θέσεις  μας  θα

ήθελα  να  μοιραστώ  μαζί  σας,  ενδεικτικά,  κάποιες  από  τις

παρεμβάσεις  μας  σε  τρία  επίπεδα:  άμεσα,  βραχυπρόθεσμα  και

μακροπρόθεσμα.  Συγκεκριμένα:  Στις  άμεσες  ενέργειες  αναφέρθηκα

ήδη  στην  κατάργηση  του  εκλογικού  νόμου  με  τον  οποίο  η

Κυβέρνηση θέλει  να καπελώσει  την Αυτοδιοίκηση,  αφού τη βάλει  σε

παραλυσία.  Να  σταθώ  λίγο  περισσότερο  στις  βραχυπρόθεσμες

ενέργειες,  οι  οποίες  μπορούν  να  υλοποιηθούν  εύκολα  εντός  τριών

έως έξι μηνών. Επισημαίνω δύο βασικά βήματα.

Βήμα πρώτο: Είναι,  νομίζω, περιττό να περιγράψω σε σας τον

ανορθολογισμό  του  υφιστάμενου  θεσμικού  πλαισίου  με  τον

κατακερματισμό,  τις  αλληλοεπικαλύψεις  αρμοδιοτήτων,  τη  νοσηρή

γραφειοκρατία,  την  πολυνομία.  Είστε  και  εσείς  θύματα  αυτού  του

τερατουργήματος.  Ξεκαθαρίζουμε,  λοιπόν,  την  κατάσταση

αρχίζοντας  από  τον  αποτελεσματικό  αναπροσδιορισμό  των

αρμοδιοτήτων.  Τι  κάνει  το  κεντρικό  Κράτος,  τι  κάνουν  οι

αποκεντρωμένες,  τι  κάνουν  οι  Περιφέρειες,  τι  κάνουν  οι  Δήμοι.

Επανεξετάζουμε  συνολικά  τη  λειτουργία  των  αποκεντρωμένων

διοικήσεων,  αλλά και  τη μεταφορά από το κεντρικό Κράτος ζωτικών

αρμοδιοτήτων,  όπως  -ενδεικτικά  αναφέρω-  του  πολεοδομικού

σχεδιασμού.  Η  σημερινή  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  μέχρι  που  να

αλλάξει  το  Σύνταγμα,  θα  διατηρήσει  μόνο  τις  απολύτως

προβλεπόμενες,  από  το  Σύνταγμα,  αρμοδιότητες.  Στερείται  τελικά

κάθε λογικής να λαμβάνει  την τελική απόφαση για ένα σχέδιο πόλης

ένα  υπηρεσιακό  στέλεχος  ενός  Υπουργείου  και  όχι  το  οικείο

Δημοτικό  Συμβούλιο.  Παράλληλα,  ήδη  επεξεργαζόμαστε  σημαντικές

τροποποιήσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  σε  κρίσιμες  επιμέρους

νομοθεσίες  οι  οποίες  επηρεάζουν  το  έργο  σας,  όπως  ο  νόμος

Σπίρτζη  για  τα  δημόσια  έργα.  Δεν  νοείται  ένα  έργο  που  θέλει  δύο
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μήνες  για  να  υλοποιηθεί,  να  χρειάζεται  οκτώ  μήνες  για  να  φτάσει

μέχρι τη συμβασιοποίηση.

Για  να  μην ξεχνιόμαστε:  Πριν  λίγες  μέρες  κλείσατε  3,5  χρόνια

θητείας.  Το  μισό  από  αυτό  το  διάστημα  δεν  σας  έχουν  αφήσει  να

δημοπρατήσετε  έργα.  Με  την  αποχή  των  μηχανικών  από  το

ασφαλιστικό  του  2015,  με  τα  capital  controls,  με  τη  διακοπή  του

ΕΣΠΑ,  με  τον  ν.4412  που  συνεχίζει  να  τροποποιείται  συνεχώς  και

να  ερμηνεύεται  συνεχώς,  με  τους  ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς  που

χρειάστηκαν  7  μήνες  για  να  φτιαχτούν  μητρώα.  Αυτή  είναι  η

πραγματικότητα που αντιμετωπίζετε.  Είναι  κι  αυτός  ένας  τρόπος να

δημιουργούνται κίβδηλα πρωτογενή πλεονάσματα.

Κακά  τα  ψέματα:  Η  ίδια  η  ζωή  απαιτεί  ένα  νέο  πλαίσιο

λειτουργίας  πιο  ευέλικτο  και  λιγότερο  γραφειοκρατικό,  με

συγχώνευση  και  κατάργηση  διοικητικών  οργάνων  και  με

απλοποίηση  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων.  Δεν  είναι  δυνατόν

να  απαιτείται  προγραμματική  σύμβαση  με  δύο  συμβούλια,  δύο

ελέγχους  νομιμότητας  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  άλλα

δέκα βήματα, για να αγοράσει,  για παράδειγμα, μια Περιφέρεια έναν

υπολογιστή  ή  ένας  ακριτικός  Δήμος  έναν  απινιδωτή  για  ένα  κέντρο

υγείας.  Αυτά  πρέπει  επιτέλους  να  αλλάξουν.  Και  θα  αλλάξουν  και

πολύ γρήγορα. Μπορούν να αλλάξουν.  

Βήμα δεύτερο: Βοηθάμε την Αυτοδιοίκηση για να βοηθήσει τον

εαυτό  της.  Όλοι  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  τη  δημοσιονομική

πραγματικότητα,  όμως  τα  περιθώρια  για  στήριξη  του  έργου  σας

είναι  υπαρκτά και σημαντικά. Εμείς θα προχωρήσουμε στη σύσταση

του  Ταμείου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  με  θεσμοθετημένους

πόρους  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  από  τον

Τακτικό  Προϋπολογισμό.  Σε  μια  κίνηση  εμπιστοσύνης  προς  την

Αυτοδιοίκηση,  αναθεωρούμε  το  μηχανισμό  χορήγησης  των  Κ.Α.Π.

Όπου  -  γνωρίζετε  πολύ  καλά  -  υπάρχουν  στρεβλώσεις  και   αδικίες.

Θα διευκολύνουμε  τους  Δήμους να  αυξήσουν τους  πόρους τους  και

να  δημιουργήσουν  προϋποθέσεις  για  την  ανάπτυξη,  αξιοποιώντας
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κατ’  αρχάς  την  ίδια  την  ακίνητη  περιουσία  τους.  Ταυτόχρονα,

αξιοποιούμε,  με  μια  νέα  λογική,  όλα  τα  σύγχρονα  χρηματοδοτικά

εργαλεία,  στηρίζοντας  ενεργά  και  αποφασιστικά  τις  συμπράξεις

δημοσίου  και  ιδιωτικού  τομέα  και  αξιοποιώντας  διαφορετικές  πηγές

χρηματοδότησης,  συμπεριλαμβανομένων  και  διεθνών

χρηματοπιστωτικών  οργανισμών,  που  αντιμετωπίζουν  την

Αυτοδιοίκηση  παντού  στον  κόσμο,  τις  Περιφέρειες,  τους  μεγάλους

Δήμους, με αυξημένο ενδιαφέρον.

Με  απλά  λόγια,  θέλουμε  να  σας  δώσουμε  τη  δυνατότητα  να

κάνετε  τη  δουλειά  σας  καλύτερα.  Και  αν  η  συνεργασία  με  τον

ιδιωτικό  τομέα  οδηγεί  στην  παροχή  καλύτερων  υπηρεσιών  με

χαμηλότερο  κόστος,  αυτό  πρέπει  να  ενθαρρύνεται  και  όχι  να

αποθαρρύνεται.   Εξάλλου,  πολλοί  από  εσάς  συνεργάζεστε  ήδη

επιτυχημένα  με  ιδιώτες  σε  εξαιρετικά  ευαίσθητα  αντικείμενα,  όπως

η  αποκομιδή  των  απορριμμάτων,  παρέχοντας  στους  πολίτες

καλύτερες  υπηρεσίες,  καθαρότερες  πόλεις  με  χαμηλότερο  κόστος.  

 Θέλουμε  επίσης,  να  ενισχύουμε  τον  ρόλο  της  Αυτοδιοίκησης  και

στην  κοινωνική  πολιτική.  Και  θα  είμαστε  διατεθειμένοι  να

συζητήσουμε,  κ.  Πρόεδρε σε πρώτη φάση -ξέρω και  την ευαισθησία

σας για το  θέμα αυτό-  πιλοτική μεταφορά των Κέντρων Υγείας  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με  ενίσχυση  του  ρόλου  της  στην  κοινωνική

πρόνοια.

 Θέλω,  επίσης,  να  ξεκαθαρίσουμε  πως  όσον  αφορά  την

άσκηση  εποπτείας  και  ελέγχου  των  Ο.Τ.Α  από  το  κεντρικό  Κράτος,

αυτή  θα  πρέπει  να  αφορά  αποκλειστικά  τη  νομιμότητα  των

πράξεων,  όπως  το  Σύνταγμα  ορίζει.  Ασφαλώς  θα  εποπτεύεται  η

κατάρτιση  και  εκτέλεση  αξιόπιστων  προϋπολογισμών  και  θα

διεξάγεται  απολογιστικός  έλεγχος.   Ο  έλεγχος,  όμως,  θα  πρέπει  να

γίνεται  δίχως  να  παρακωλύεται  η  λειτουργία  των  Ο.Τ.Α.  και  σε

καμία  περίπτωση  δεν  θα  πρέπει  να  επεκτείνεται  στη  σκοπιμότητα

των  πράξεων.  Η  σκοπιμότητα  είναι  δική  σας  υπόθεση.  Γι ’  αυτό

εκλέγεσθε,  για  να  παίρνετε  ακριβώς  αυτές  τις  αποφάσεις.  Η
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διαδικασία  αυτή  πρέπει  να  επιβλέπεται  και  να  εποπτεύεται  από  το

ενιαίο  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης.  Από

την εμπειρία μου, δεν υπάρχει  κανείς  απολύτως λόγος,  γιατί  τα δύο

αυτά  Υπουργεία  να  είναι  διακριτά.  Ο  σχεδιασμός  της  οργάνωσης

του  Κράτους  σε  όλα  του  τα  επίπεδα  -αυτό  που  εσείς  αναδεικνύετε,

η  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση-  πρέπει  να  είναι  συγκεντρωμένος  σε

έναν  και  όχι  σε  δύο  πολιτικούς  προϊσταμένους.  Ταυτόχρονα,

σχεδιάζουμε  διαδικασίες  αξιολόγησης  του  προσωπικού  των  Ο.Τ.Α.,

αλλά  και  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  τους  πολίτες  τους

ίδιους,  η  τεχνολογία  μπορεί  να  μας  βοηθήσει  πολύ  σε  αυτή  την

κατεύθυνση.

 Αναφορικά  με  την  εσωτερική  αναδιοργάνωση  των  Δήμων,

θέλουμε να κάνουμε κάτι  το  οποίο έχουμε συζητήσει  πολλές φορές,

αλλά ακόμα δεν έχει  γίνει:  Να τυποποιήσουμε και να διευκολύνουμε

την  εκπόνηση  νέων  οργανογραμμάτων  ανάλογα  με  το  είδος  του

Δήμου:  άλλες  οι  ανάγκες  ενός  μεγάλου  αστικού  Δήμου,  άλλες  οι

ανάγκες  ενός  νησιωτικού  Δήμου.  Με  ξεκάθαρη  περιγραφή

διαδικασιών,  αλλά  και  θέσεων  εργασίας.  Αλλά  θέλουμε  να

εφαρμόσουμε  στους  Ο.Τ.Α.  ένα  σύστημα  κινητικότητας  με

αντικειμενικά  κριτήρια,  με  στόχο  τη  βέλτιστη  κατανομή  των

εργαζομένων  προς  όφελος  των  πολιτών.   Δεν  γίνεται  να

αποψιλώνουμε  ειδικά τους μικρότερους Δήμους  -τους νησιωτικούς,

τους  ορεινούς,  τους  ακριτικούς  Δήμους-  από  προσωπικό  που  τους

είναι  απολύτως  απαραίτητο.  Και  δεν  μπορεί  να  γίνει  καμία

κινητικότητα  εάν  δεν  συμφωνήσει  ο  φορέας  προέλευσης.  Και

σίγουρα,  με  σωστό  προγραμματισμό,  μπορούμε  να  στελεχώσουμε

τις  υπηρεσίες  σας  με  διαφάνεια  και  να  υπηρετήσουμε  τις

πραγματικές  ανάγκες  σας.  Έτσι  ώστε  να  αποφευχθούν  οι

αδιαφανείς  διαδικασίες,  όπως αυτή  της  τελευταίας  προκήρυξης  του

ΑΣΕΠ για τη μονιμοποίηση των 8.000 συμβασιούχων. Γνωρίζετε,  ότι

έχει  ήδη  προκαλέσει  την  αντίδραση  χιλιάδων  άλλων  υποψηφίων,
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που στην πραγματικότητα  απορρίφθηκαν,  εξαιτίας  της  αλλαγής  των

όρων της προκήρυξης μετά την έκδοσή της.

Δεν  θα επεκταθώ στις  σχετικές  κυβερνητικές  μεθοδεύσεις.  Τις

γνωρίζετε  όλοι.  Έχουμε,  όμως,  υποχρέωση  να  καθορίσουμε  τους

κανόνες  του  παιχνιδιού.  Να  εφαρμοστεί  ο  νόμος  και  το  Σύνταγμα

και  να  μπει  επιτέλους  ένα  τέλος  στη  φάμπρικα  των  αλόγιστων

παρατάσεων  και  ανανεώσεων  συμβάσεων,  που  συνήθως  οδηγούν

σε  αθρόες  μονιμοποιήσεις,  οι  οποίες  είναι  εύθραυστες  νομικά,

κρατούν  ομήρους  όλους  αυτούς  τους  συμβασιούχους  χωρίς  βέβαια

να έχει  γίνει  καμία προηγούμενη μελέτη των πραγματικών αναγκών.

Αυτές  οι  παρεμβάσεις  που  σας  περιέγραψα  μπορούν  να

γίνουν άμεσα, μέσα στους πρώτους έξι  μήνες από την ανάληψη των

καθηκόντων  μας.   Θα  διευκολύνουν  σημαντικά  το  έργο,  όχι  το  δικό

σας  πια,  αλλά των επομένων δημοτικών και  περιφερειακών Αρχών.

Ταυτόχρονα,  θα  θέσουν  τις  βάσεις  για  να  ξεκινήσει  μια  ουσιαστική

και  σε  βάθος  συζήτηση,  για  την  πιο  τολμηρή  μεταρρύθμιση  που

αφορά  την  οργάνωση  του  Κράτους.  Και  δεν  είναι  άλλη  από  την

πλήρη  απελευθέρωση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  μέσα  από  τη

θεσμοθέτηση  της  οικονομικής  της  ανεξαρτησίας.  Δηλαδή,  την

πραγματική  δημοσιονομική  αποκέντρωση,  με  δυνατότητα

καθορισμού  και  είσπραξης  συγκεκριμένων  φόρων  από  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Μια  τέτοια  μεταρρύθμιση  θέλει  προσεκτικό

σχεδιασμό. Θα είχε όμως σπουδαία αποτελέσματα, αφού πρώτα απ’

όλα, η Αυτοδιοίκηση θα είναι  άμεσα υπόλογη στους δημότες για την

παραμικρή  δαπάνη.  Και  δεύτερον,  θα  ενίσχυε  την  αρχή  της

ανταποδοτικότητας  με  τους  δημότες  να  γνωρίζουν  πως τα  χρήματά

τους επιστρέφουν σε αυτούς με τη μορφή έργων ή υπηρεσιών.

Σε  μια  εποχή  αμφισβήτησης  και  απονομιμοποίησης  των

θεσμών,  αυτό  είναι  ένα  αποφασιστικό  βήμα  στην  κατεύθυνση  της

ανάκτησης  της  εμπιστοσύνης  των  πολιτών.  Με  αυτό  το  σκεπτικό,

ως απόδειξη του πνεύματος  συνεργασίας  που μας  διακρίνει  και  της

εμπιστοσύνης  που  έχουμε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  υπενθυμίζω
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ότι  συνεργαζόμαστε  -  ΚΕΔΕ,  ΕΝΠΕ,  Γραμματεία  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  και  Ομάδα  Προγράμματος  της  Νέας  Δημοκρατίας-

ώστε  να  είναι  ώριμες  οι  αναγκαίες  νομοθετικές  ρυθμίσεις  που  σας

περιέγραψα.  Νομοθετικές  πρωτοβουλίες  για  την  Αυτοδιοίκηση,

χωρίς την Αυτοδιοίκηση -  πόσω μάλλον ενάντια στην Αυτοδιοίκηση-

δεν  χωράνε  στη  δική  μας  αντίληψη.  Αυτά  είναι  πράγματα  που

τελειώνουν με το ΣΥΡΙΖΑ.

Και  βέβαια,  θέλουμε  να  θεμελιώσουμε  γέφυρες  διαλόγου  και

για  τα  ειδικά  μας  τομεακά  προγράμματα  στην  Ανάπτυξη,  στο

Περιβάλλον,  στις  Υποδομές,  στην  Παιδεία,  στην  Υγεία,  στον

Πρωτογενή  Τομέα  και  στον  Τουρισμό.  Και  φυσικά,  ειδικά  στον

τομέα  της  περιφερειακής  ανάπτυξης,  μαζί  με  τις  Περιφέρειες,  οι

οποίες  και  τελικά  σηκώνουν  και  το  μεγαλύτερο  βάρος  των  έργων

που  συνδέονται  με  την  περιφερειακή  ανάπτυξη.  Γιατί,  φίλες  και

φίλοι,  νομίζω  πως  είναι  προφανής  η  διαφορά.  Για  μας  η

Αυτοδιοίκηση  είναι  θεσμικός  εταίρος,  συνομιλητής  και  συνεργάτης.

 Το  έχω  αποδείξει  και  προσωπικά  στη  διάρκεια  της  δικής  μου

πολιτικής  διαδρομής,  ως  βουλευτή,  ως  Υπουργός,  ως  Αρχηγός  της

Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης.  Τιμούμε  την  προσφορά  της.

Πιστεύουμε  στις  δυνατότητές  της.  Πιστεύω  στις  δυνατότητές  σας.

Σας  εμπιστευόμαστε  στην  πράξη  και  όχι  στα  λόγια.   Θέλουμε  να

δημιουργήσουμε ένα φιλικό θεσμικό περιβάλλον αρχών και κανόνων

σε  βάθος  χρόνου.  Ενώ  για  το  ΣΥΡΙΖΑ,  η  Αυτοδιοίκηση  είναι

πολιτικό  όργανο  προς  εξαγορά  και  εκμαυλισμό.  Τέτοιες  νοοτροπίες

και  συμπεριφορές,  όμως,  είναι  απαξιωμένες  από  το  λαό  και  την

Ιστορία.

Τελειώνοντας  –  και  ευχαριστώντας  σας  και  πάλι  για  την

πρόσκληση  –  σας  καλώ  να  προχωρήσουμε  μαζί.  Μια  πλατιά  και

ισχυρή συμμαχία, όχι κατ’  ανάγκη με κομματικά χαρακτηριστικά.  Για

μια  νέα  αρχιτεκτονική  της  ελληνικής  Πολιτείας,  αλλά  και  για  την

παραγωγική  ανασυγκρότηση  της  Πατρίδας  μας.  Με  την

Αυτοδιοίκηση  ανεξάρτητη  και  ελεύθερη.  Στη  θέση  που  της  αξίζει.
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Εφόσον  ο  ελληνικός  λαός  μας  τιμήσει  με  την  εμπιστοσύνη  του,  η

διακυβέρνησή μας θέλω να συμβολίσει μια νέα εποχή ενίσχυσης της

Αυτοδιοίκησης  και  άριστης  συνεργασίας  ανάμεσα  στην  Κυβέρνηση

και τους δύο αυτοδιοικητικούς βαθμούς.

Είμαστε  έτοιμοι  να  οδηγήσουμε  την  Ελλάδα  στην  οριστική

έξοδο από την κρίση.  Είμαστε  έτοιμοι  να βάλουμε τέλος στη μιζέρια

και  στο  τέλμα  που  κυριαρχούν  στη  χώρα  μας.  Είμαστε  έτοιμοι  να

ενώσουμε  τους  Έλληνες  και  να  βάλουμε  τέλος  σε  άγονους

διχασμούς.  Όσο  κι  αν  η  Κυβέρνηση  δεν  το  αντέχει  ψυχολογικά,  η

ώρα  της  πολιτικής  αλλαγής  πλησιάζει.  Η  ώρα  για  την  αναγέννηση

και  για  μια  νέα  Ελλάδα  πλησιάζει.  Και  είμαι  σίγουρος,  σε  αυτό  τον

ωραίο αγώνα θα είμαστε τελικά σύμμαχοι.

Αγαπητοί  σύνεδροι,  τα  τελευταία  λόγια  μου  μπορεί  να

ακούστηκαν  λίγο  ρομαντικά,  αλλά  δεν  είναι.  Το  πρόγραμμά  μας

είναι  φάρος  που  δείχνει  το  δρόμο  για  να  αλλάξουμε  την

πραγματικότητα.  Γιατί  κάθε  σχέδιο,  όσο  κι  αν  είναι  τεχνοκρατικά

ακέραιο  και  πολιτικά  ρεαλιστικό,  πρέπει  να  εμπνέεται  από  μεγάλες

ιδέες  και  φιλόδοξες  στοχεύσεις  για  να  μετατραπεί  τελικά  σε  απτό

αποτέλεσμα.  Αυτό  εξάλλου  μας  το  δίδαξε,  ένας  πρωτοπόρος

αγωνιστής  της  Αυτοδιοίκησης  που  χάσαμε  έναν  τέτοιον  Απρίλη,

πριν  από  26  χρόνια:  Ο  Αντώνης  Τρίτσης,  στον  οποίον  αξίζει  ν’

αφιερώσουμε  την  επιτυχία  του  σημερινού  συνεδρίου.

 Καλή  δουλειά  και  καλά  αποτελέσματα  στις  εργασίες  σας.  Σας

ευχαριστώ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  συνεχίζουμε  τη  συνεδρίαση,  κύριε

Αγοραστέ ο λόγος σε εσάς. 

Ευχαριστούμε  για  την  εμπεριστατωμένη,  ολοκληρωμένη  και

αυτοδιοικητικά  θα  έλεγα  κανείς  άποψη,  την  οποία  μακάρι  τα  λόγια

που  ακούστηκαν  σήμερα  και  προφανώς  θα  ακουστούν  και  σε  λίγο

και  πιστεύουμε  και  από  την  Πρόεδρο,  να  γίνουν  δυνατά  μέσα  από

τις  συνεργασίες  προφανώς  των  κεντρικών  εξουσιών  για  την

Αυτοδιοίκηση.
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Ο λόγος σε εσάς, κύριε Αγοραστέ.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Καλημέρα  σας.  Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  της

Νέας  Δημοκρατίας,  τον  κύριο  Μητσοτάκη.  Εμείς  θέλουμε  νέες

λύσεις.  Δεν  ασχολούμαστε  με  τα  παλιά  προβλήματα.  Και

οπωσδήποτε,  επειδή  τα  αυτονόητα,  υπάρχει  ζήτημα  με  τα

αυτονόητα,  με  την  κατάργηση  της  Αποκεντρωμένης,  είναι  σωστά

αυτά  όλα  που  λέτε,  και  σας  ευχαριστούμε  για  τον  οραματικό  και

ταυτόχρονα ρεαλιστικό λόγο.

Καλούμε  στο  βήμα  την  Πρόεδρο  του  Κινήματος  Αλλαγής,  την

κυρία  Φώφη  Γεννηματά.  Ήταν  οκτώ  χρόνια  Πρόεδρος  της  ΕΝΑΕ,

είναι  δικός  μας  άνθρωπος  της  Αυτοδιοίκησης,  σε  ένα  Συνέδριο

πραγματικό  συνεργασίας,  συνέργειας,  αποτελεσματικότητας,  και

οραματικό.

Φ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ:   Κάθε  φορά  που  έρχομαι  σε  άμεση  επαφή  με  τον

χώρο της Αυτοδιοίκησης, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου.

Είμαι  περήφανη  που  υπηρέτησα  αυτό  το  χώρο,  είμαι

περήφανη για την κοινή μας πορεία.

Εκπροσωπώ σήμερα την παράταξη που συνδέθηκε με όλες τις

μεγάλες  τομές  που  έγιναν  στη  χώρα,  και  ιδίως  τις  δημοκρατικές

αλλαγές  στο  κράτος  και  την  αναβάθμιση  των  Αυτοδιοικητικών

Θεσμών. Και ήταν δυστυχώς συνήθως μόνη της.

Όλοι  οι  άλλοι  στάθηκαν  απέναντι,  καταψήφιζαν,

επαγγέλλονταν  κατάργηση  των  αλλαγών,   αντιδρούσαν  με  κάθε

μέσο και τρόπο.

Δεν  χρειάζεται  να  γυρίσω στο  1981  με  τους  6500  Δήμους  και

Κοινότητες,  εκδοτήρια  ληξιαρχικών  πράξεων,  όπου  έργα  γίνονταν

μόνο «κατόπιν ενεργειών» του Υπουργού.

Θα  έρθω  στο  «σήμερα»  με  τους  325  Δήμους  και  τις  13

Περιφέρειες που είναι  σύγχρονοι πολιτικοί Οργανισμοί.

Κι  αυτό  είναι  το  αποτέλεσμα  μιας  μεγάλης  θεσμικής  τομής,

του  σχεδίου  «Καλλικράτης»,  το  οποίο  εμπνεύστηκε  και  προχώρησε

η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
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Ενίσχυσε  τη  διαφάνεια  και  τη  δημοκρατική  λειτουργία  των

Δήμων και  των Περιφερειών και  έδωσε απτά,  θετικά αποτελέσματα.

Το  ατύχημα  ήταν  πως λόγω της  κρίσης  ούτε  χρηματοδοτήθηκε  από

την  κεντρική  κυβέρνηση,  ούτε  τα  χρήματα  που  εξοικονομήθηκαν

αποδόθηκαν στην αυτοδιοίκηση.

Δεν  είναι  υπερβολή  να  πούμε  ότι  χάρη  στις  προβλέψεις  του

Καλλικράτη και  την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αιρετών και  των

εργαζομένων,  ουσιαστικά  γλύτωσε  ένα  επιπλέον  μνημόνιο  ο

ελληνικός λαός.

Ο Καλλικράτης αποτέλεσε  βάση για μια Αυτοδιοίκηση με λόγο

και  ρόλο,  με  αρμοδιότητες  και  πόρους,  βασικό  πυλώνα  για  την

υπέρβαση της κρίσης, την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας,

την  κοινωνική  συνοχή,  την  διεύρυνση  της  δημοκρατίας  και  της

λαϊκής συμμετοχής.

Φίλες  και  Φίλοι,  στα  χρόνια  της  κρίσης  δοκιμαστήκαμε  όλοι.

Και  φυσικά  η  Αυτοδιοίκηση,  που  βίωσε  τις  συνέπειες  της  μείωσης

της κρατικής επιχορήγησης.

Και  παρά  τα  προβλήματα  που  υπήρξαν,  οφείλουμε  να

αναγνωρίσουμε  ΟΛΟΙ  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  στάθηκε  στην  πρώτη

γραμμή,  στο  πλευρό  του  πολίτη,  στην  πρόνοια,  σε  δράσεις

κοινωνικής  συνοχής,  στη  στήριξη  της  ελληνικής  οικογένειας,  στην

αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

Σε  όλη  αυτή  την  πορεία  ο  «Καλλικράτης»  αντιμετωπίστηκε

από  την  Κυβέρνηση  ως  «μνημονιακός  θεσμός»  και  γι  αυτό

εγκαταλείφθηκε  στην  τύχη  του,  ενώ  σειρά  νομοθετικών

παρεμβάσεων  οδήγησε  σε  αφαίρεση  αρμοδιοτήτων  και  πόρων  και

σε διόγκωση της γραφειοκρατίας.

Αφαιρέθηκαν  μάλιστα  αρμοδιότητες  που  αφορούν  στην

κοινωνική  πολιτική,  την  πρόνοια,  το  περιβάλλον.  Και  αποδόθηκαν

αρμοδιότητες  που  δεν  ήθελε  να  ασκήσει  το  κράτος,  χωρίς  μέσα  ,  

 πόρους και προσωπικό.
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Με  μια  επικίνδυνη  αντίληψη  που  θέλει  να  μετατρέψει  την

Αυτοδιοίκηση, στο μακρύ χέρι   του κεντρικού κράτους.

Τώρα  η  Κυβέρνηση  ετοιμάζει  μια  νέα  νομοθετική  παρέμβαση.  Λέει

πολλά  για  «δημοκρατία»,  για  «διαφάνεια»,  αλλά  Νόμο  δεν  έχουμε

δει ακόμη.

Δεν  έχει  η  Κυβέρνηση  το  θάρρος  και  την  ευθύνη  να  θέσει  σε

δημόσιο διάλογο και διαβούλευση την πρόταση της.

Από τις  διαρροές  καταλαβαίνουμε ότι  ουσιαστικά το μόνο που

τους  ενδιαφέρει  είναι  να  αλλάξουν  το  σύστημα  εκλογής  των

Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων.  

Θα  με  ρωτήσει  κάποιος.  Και  αυτό  είναι  κακό;  Απαντώ

ευθέως. Το ζητούμενο είναι  να στηρίξουμε τον θεσμό και  όχι  να του

προσθέσουμε νέα προβλήματα, οδηγώντας στην αποδυνάμωσή του.

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, απαιτεί  ευρύτερες αλλαγές για

την αναβάθμιση των θεσμών και οπωσδήποτε συναινέσεις.  

Τι πρέπει να γίνει  σήμερα; 

 Όλοι  μιλούν  με  τον  ίδιο  τρόπο  και  χρησιμοποιούν  σχεδόν  τα

ίδια λόγια για την ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός τρέχει  παντού στη χώρα μοιράζοντας έργα, ψιχία,

υποσχέσεις,  ενώ  η  Κυβέρνηση  του  σχεδιάζει  γενικόλογες  και

πρόχειρες προτάσεις που τις βαφτίζει  αναπτυξιακά προγράμματα.

Η ΝΔ περιορίζεται στο «λιγότερο κράτος» με ότι αυτό σημαίνει.

Δεν  απαντούν,  όμως,  πειστικά στο  θεμελιώδες ερώτημα:   Τι  πρέπει

να  αλλάξει  σε  κράτος  και  αυτοδιοίκηση  για  να  πιάσει  ξανά  η  χώρα

το  μίτο της Αριάδνης που οδηγεί στη νέα ανάπτυξη.

 Εμείς  είμαστε  ξανά  έτοιμοι  να  προτείνουμε  το  τρίτο  κύμα των

αλλαγών και  μεταρρυθμίσεων.  Για μια νέα ειρηνική επανάσταση στο

χώρο  για  την  οποία  θα  μου  επιτρέψετε  να  πω  λίγα  λόγια.  Με

επίγνωση  των  αναγκών  του  παρόντος  και  του  μέλλοντος  για  τους

θεσμούς, την αποκεντρωμένη, σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία.

 Η  συνολική  μας  στρατηγική  που  αφορά  το  «Σχέδιο  Ελλάδα»

ξεκινά  από  μια  κρίσιμη  προϋπόθεση.  Δεν  μπορεί  να  υπάρξει  νέα
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ανάπτυξη  στη  χώρα  αν  στην  καρδιά  των  αλλαγών  δεν  βρεθεί  η

Ελλάδα των Περιφερειών με Ονοματεπώνυμο.

Κι’ αυτό γιατί:

 Μόνο  στην  Περιφέρεια  είναι  δυνατόν  να  γίνει  πραγματική

ανασυγκρότηση του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου

 Μόνο  στο  Δήμο  μπορεί  να  σχεδιαστεί  η  κινητοποίηση  όλων

των  παραγωγικών  δυνάμεων  ενός  τόπου  που  σήμερα  αδρανούν

κατακερματισμένες

 Μόνο  στην  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  οργανωθεί  μια

μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους.

    Γιατί  εδώ  είναι  ο  χώρος  που  μπορεί  να  δημιουργήσει,  να

συνθέσει,  να  αναπτύξει  το  πολυτιμότερο   προϊόν  αυτού  του  τόπου:

το  μείγμα  πολιτισμού  φιλοσοφίας,  τεχνών,  ιστορίας,  λαογραφίας,

κουλτούρας,  φύσης  και  περιβάλλοντος.  Και  να  το  συνδέσει  με  τον

αγροδιατροφικό  τομέα,  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  τον

τουρισμό.

     Στη  βάση  αυτού  του  προτύπου  διαμορφώνεται  η   ταυτότητά  της

Περιφέρειας  προσδιορίζονται  οι  αναπτυξιακοί  πόλοι  γύρω από τους

οποίους  θα  αναπτυχθεί  και  θα  κινητοποιηθεί  κάθε  δημιουργική

δύναμη προς αυτή την κατεύθυνση.

 Πως θα τα καταφέρουμε;

Η  δέσμευσή  μας  είναι  ότι  αυτή  τη  φορά  στις  δεν  θα  γίνουν

εκπτώσεις. Δεν θα γίνουν βάζοντας στη ζυγαριά από τη μια μεριά το

συγκεντρωτικό  κράτος  και  από  την  άλλη  την  αυτοδιοίκηση.  Και

μοιράζοντας αρμοδιότητες χωρίς πόρους.

Δεν  θα  κρατήσουμε  στην  αποκεντρωμένη    κρατική  διοίκηση  παρά

μόνο διαπεριφερειακού τύπου αρμοδιότητες.

Δεν  θα  κρατήσουμε  στον  κρατικό  κορβανά  κανένα  έργο

χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα που   και  φύση και

θέση ανήκει στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

 Κατά  συνέπεια  ο  ρόλος  της  Περιφερειακής  και  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης γίνεται καταλυτικός.
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Αξιολογώντας  τα  μεγάλα  βήματα,  τις  κατακτήσεις,  τις

μεταρρυθμίσεις  που  κάναμε  στον  προηγούμενο  ιστορικό  κύκλο

σήμερα  είμαστε  ώριμοι  να  προτείνουμε  ένα  μεγάλο  άλμα  προς  τα  

 εμπρός.

Η  προσαρμογή  του  διοικητικού  και  αυτοδιοικητικού

συστήματος  στα  ευρωπαϊκά  δεδομένα  και  στις  εθνικές  και  τοπικές

ανάγκες επιβάλλει:

 τη γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, και

 τη  ριζική  αλλαγή  στο  κράτος,  την  ανάληψη  των  τοπικών

υποθέσεων με ολοκληρωμένη μορφή από τους Δήμους,

 την  καθοριστική  συμβολή  της  Περιφέρειας  στο  σχεδιασμό  και

την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού

Η  ανασύνταξη  της  πολιτείας  θα  στηριχθεί  σε  πολύ

συγκεκριμένες  και  μη  διαπραγματεύσιμες  μεταρρυθμίσεις  στη  βάση

των ακόλουθων αρχών:

1ο   Το  τεκμήριο  της  αρμοδιότητας   Ο  ισχυρός  Δήμος  είναι  η  βάση

της μεταρρύθμισης.

2ο  Με  βάση  την  αρχή  της  επικουρικότητας  .  Η Περιφερειακή

Αυτοδιοίκηση σηκώνει  το βάρος της Περιφερειακής Ανάπτυξης .

3ο  Με  βάση την  αρχή  της  αναλογικότητας  των  ευθυνών.   Η  μη

υλοποίηση αρμοδιοτήτων συνεπάγεται   κυρώσεις.

4ο  Σύμφωνα  με  το  Σύνταγμα η  αρχή  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  

 συνεπάγεται  ενίσχυση  και  γενναία  ανακατανομή  πόρων  υπέρ  της

αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα:

Πρώτον:  Να  στηρίξουμε  την  πλήρη  εφαρμογή  του

«Καλλικράτη»,  με  την  απόδοση  των  οφειλόμενων  πόρων  και  την  

 «απελευθέρωση»  από  τα  δεσμά,  τους  ανούσιους  ελέγχους  και

δαιδαλώδεις  διαδικασίες  ώστε  να  ασκηθούν  με  διαφάνεια  και

αποτελεσματικότητα οι αρμοδιότητές .

Και  εν  συνεχεία  με  ευθύνη  και  νηφαλιότητα  να  αξιολογήσουμε  τα

αποτελέσματα.  Φυσικά  και  να  καταλήξουμε  σε  βελτιώσεις  και
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αναθεωρήσεις  όπου  χρειάζεται,  με  στόχο  όμως  την  μετάβαση  στην

περιφερειακή διακυβέρνηση

Δεύτερον:  Να  αντιμετωπίσουμε  με  επάρκεια  -μετά  από

διάλογο  με  την  ΕΝΠΕ  και  την  ΚΕΔΕ,  τα  τρέχοντα  θεσμικά,

λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης.

Τρίτον: Να πάρουμε πρωτοβουλίες   για αλλαγές στο Σύνταγμα

που  θα  ενισχύουν  την  οικονομική  και  διοικητική  αυτοτέλεια  των

ΟΤΑ.  Γνωρίζω  ότι  στο  δεύτερο  βαθμό  υπάρχει  σχετική

προετοιμασία από το παρελθόν, που χρειάζεται απλές βελτιώσεις.

 Με  αυτή  την  οπτική  καταθέτω  7  προτάσεις  για  την

αυτοδιοίκηση και το σύγχρονο κράτος

1. Το  κράτος  πρόνοιας  οικοδομείται  στο  σύνολο  του  στο

πλησιέστερο  στον  πολίτη  επίπεδο,  στους  Δήμους όπως  ισχύει  σε

όλη την Ευρώπη.

Όλες  οι  δομές  πρόνοιας  όπως  και  όλες  οι  προνοιακές  πολιτικές

όπως  το  ελάχιστο  εγγυημένο  εισόδημα  πρέπει  να  περάσουν  στους

Δήμους με όλους τους απαραίτητους πόρους.

Αποκέντρωση  αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας Υγείας προς Δήμους.

2. Οι  περιφέρειες  είναι  υπεύθυνες  για  τον  περιφερειακό

σχεδιασμόκαι  όχι  για  να  υλοποιούν  τα  ρουσφέτια  των  υπουργών

μέσω των ΠΕΠ.

3. Τα  προγράμματα κατάρτισης  και  απασχόλησης  περνάνε  στο

σύνολο  τους στις  περιφέρειες  και  τους  δήμους  που  με  βάση  τις

πραγματικές  ανάγκες  εκπονούν περιφερειακά  και  τοπικά

σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης.

4. Το πρόγραμμα  αγροτικής

ανάπτυξης (Π.Α.Α),αποκεντρώνεται  σε δυο φάσεις  σε  ποσοστό 80%

έτσι  ώστε  να  γίνει  μαζί  με  τα  ΠΕΠ  εργαλείο  αναγέννησης  της

υπαίθρου.

5. Οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  μπαίνουν δυναμικά μπροστά στην

προσπάθεια  για  την  εξάλειψη του  ψηφιακού  χάσματος  που  μας

χωρίζει από τις χώρες της ΕΕ.
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Μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις».

6. Η Αυτοδιοίκηση έχει  ρόλο στην Εκπαίδευση.

7. Νέος  σχεδιασμός  της Καταστατικής  θέσης  των  Αιρετών,  ώστε

να  μην  δημιουργούνται  αντικίνητρα  για  την  ευρύτερη  δική  τους

συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Αυτές  είναι  οι  επτά  μεγάλες  αλλαγές  που  δίνουν  ρόλο

πρωταγωνιστή  στην  αυτοδιοίκηση  στον  αγώνα  για  την  παραγωγική

ανασυγκρότηση της πατρίδας με κοινωνική συνοχή κ αλληλεγγύη.

Σε  αυτές  τις  προτάσεις  σας  καλώ  να  ξεκινήσουμε  σήμερα  ένα

μεγάλο  διάλογο  που  θα  φτάσει  μέχρι  τη  συνοικία  και  το  χωριό,

μέχρι τα νησιά και τις ορεινές μας περιοχές.

 Είναι  φανερό  ότι  μια  τέτοια  συνολική  πρόταση  προϋποθέτει

αντίστοιχη  προσαρμογή  όλων  των  θεσμών  της  Πολιτείας  που

εμπλέκονται  στην πυραμίδα του προγραμματισμού.

Η  ανακατανομή  εξουσιών  και  αρμοδιοτήτων  επιβάλλει  μεγάλες

αλλαγές  στην  εσωτερική  δομή  του  Δήμου  και  της  Περιφέρειας.

Αλλαγές  που  θα  κρίνουν  συνολικά  τις  νέες  σχέσεις  και

αντιπροσωπεύσεις.

Αν  ερχόμαστε  αποσπασματικά  πρώτα  να  εξαγγέλλουμε  τι  θα

γκρεμίσουμε για παράδειγμα τον «Καλλικράτη» και  στη  συνέχεια  να

προτείνουμε  αλλαγές  εκλογικών  νόμων  με  στόχο  την  ενίσχυση  των

κομματικών  μας  ερεισμάτων  στο  χώρο,  τότε  βάζουμε  το  κάρο

μπροστά από το άλογο.

Αλλά  το  έχουμε  συνηθίσει  πια.  Αυτή  η  Κυβέρνηση  έχει  μόνη

αρχή  την  εργαλειακή  αντίληψη  για  τους  θεσμούς  συμμετοχικής

δημοκρατίας.  Τους  θεωρεί  κάστρα  προς  κατάληψη  και  επιδιώκει

συμμαχίες  χωρίς  αρχές  και  στόχους  στο  όνομα  της  συναλλαγής  και

της αύξησης της κομματικής  επιρροής.  Δεν είναι  αυτή η ανάγκη του

θεσμού και του τόπου.

Δείτε  για  παράδειγμα  την  απλή  αναλογική  που  προτείνει

στους  ΟΤΑ.  Χωρίς  ανακατανομή  εξουσιών  διαλύει  κάθε  δυνατότητα
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άσκησης  τοπικής  εξουσίας  και  τους  μετατρέπει   σε  χώρο

συναλλαγής και παραλυτικής ισορροπίας.

Ας  σκεφτούμε  τι  σημαίνει  για  τους  δημότες  η  αδυναμία  να  

 παίρνονται  αποφάσεις  για  να  προχωρήσουν  έργα  συντήρησης

τοπικών υποδομών η  για  να  εφαρμοστούν  οι  αναγκαίες  προνοιακές

και κοινωνικές πολιτικές.

Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  παίζουν  με  το  χρόνο  διεξαγωγής  των

Αυτοδιοικητικών  εκλογών,  αντιμετωπίζοντας  το  θεσμό  ως  περίπου

κινητή εορτή, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Όσον  αφορά  την  κουτοπονηριά  ότι  αυτό  είναι  πρόκριμα

επαναφοράς  του  εκλογικού  νόμου  για  τις  εθνικές  εκλογές  νομίζω

ότι καταντά άσκηση επί χάρτου.

Εμείς  δεν  συζητάμε  αποσπασματικά  για  τα  κρίσιμα  ζητήματα

θέλουμε  πραγματικές  και  ουσιαστικές  λύσεις  και  ασφαλώς  δεν  θα

μας βρουν υποστήριγμα και  βεβαίως πολύ περισσότερο δεν  θα μας

βρουν συνένοχους στις επιλογές   και τις επιδιώξεις τους.

Οι  ρυθμίσεις  που  προωθεί  η  Κυβέρνηση  εκθέτουν  την  απλή

αναλογική και συκοφαντούν τον Κλεισθένη.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ο κύριος Χατζημάρκος.

Κύριε Χατζημάρκο. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  κύριοι  Σύνεδροι,  παρακαλώ  καθίστε

στις  θέσεις για λίγο ακόμα.  Παρακαλώ,  κύριοι  συνάδελφοι.  Καθίστε,

αγαπητέ  Πρόεδρε  και  Δήμαρχε  Ρόδου,  κύριε  Χατζηδιάκο,  που  μας

έχετε νέα να μας πείτε.  

Παρακαλώ,  κύριοι.  Θα  μιλήσουν  δύο  συνάδελφοι  αυτή  τη

στιγμή  γιατί  ήδη  υπήρξε  και  η  αναγγελία,  και  αμέσως  μετά  θα

υπάρξει  ένα  σχέδιο  ψηφίσματος  για  το  υπό  κατάρτιση  νομοσχέδιο,

τουλάχιστον  αυτό  που  ακούσαμε  ή  εν  τοιαύτη  περιπτώσει  με

διαρροές γράφτηκε. 
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Κύριοι  συνάδελφοι,  ή  βγείτε  έξω  ή  καθίστε  μέσα.  Παρακαλώ.

Κύριοι,  καταλάβατε  ότι  δεν  είναι  ο χώρος εδώ να κάνουμε δημόσιες

σχέσεις; Σας παρακαλώ. Καθίστε λοιπόν. 

Θα πω λοιπόν να ανέβει  στο βήμα για ένα-δυο, όπως είπα και

πριν,  ομιλίες,  για  να  μπούμε  μετά  στο  υπό…  αυτό  που  μίλησα  για

το σχέδιο ψηφίσματος. 

Παρακαλώ  τον  κύριο  Χατζημάρκο,  Περιφερειάρχη  της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να έρθει στο βήμα. Ελάτε,  Γιώργο. 

Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…

Θόδωρε,  μπορώ  να  εκπροσωπήσω  και  τα  Ιόνια.  Δεν  νομίζω

ότι έχουμε πολύ διαφορετικά προβλήματα.

Πάρα  πολύ  λίγο,  θέλω  να  πω  το  εξής.  Θα  χρειαστώ  μόνο

πολύ λίγα λεπτά. 

Το  2010  και  το  2011  στο  Βέλγιο,  μία  κρίση  στις  σχέσεις  των

πολιτικών  δυνάμεων  της  χώρας,  το  είχε  οδηγήσει  σε  ακυβερνησία,

η οποία διήρκησε 589 ημέρες.  Επί 20 μήνες λοιπόν,  το κράτος ήταν

χωρίς  κεντρική  κυβέρνηση.  20  ολόκληρους  μήνες.  Όταν  τελείωσε  η

κρίση αυτή τότε  και  σχηματίστηκε κυβέρνηση,  σε κάποιες μετρήσεις

που έγιναν στη χώρα,  προσπάθησαν να αναζητήσουν τι  επιπτώσεις

είχε  αυτό,  πώς  όλη  αυτή  η  διαδικασία  των  20  μηνών,  της

ακυβερνησίας,  είχε διαφοροποιήσει  στην κοινωνία μέσα,  στην κοινή

γνώμη, τη στάση των πολιτών απέναντι  στη Διοίκηση. 

Διαπίστωσαν λοιπόν με  πολύ μεγάλη έκπληξη,  ότι  ένα μεγάλο

ποσοστό,  πάρα  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  των  πολιτών  αυτής  της

χώρας,  δεν  είχαν  καταλάβει  και  δεν  γνώριζαν  το  πρόβλημα.  Το

συντριπτικό  δε  ποσοστό  επίσης  των  πολιτών  της  χώρας,  δήλωσε

ότι  η  ζωή  του… δεν  είχε  καμία  επίπτωση  στην  καθημερινότητά  του

και  στη  ζωή  του  το  γεγονός  ότι  επί  589  ημέρες,  δηλαδή  επί  20

μήνες, ήταν η χώρα ακυβέρνητη. 

Εάν  κάποιος  θέλει  λοιπόν  σήμερα  να  μιλήσει  σεβόμενος  τον

τίτλο  που  έχει  το  σημερινό  Συνέδριο,  δηλαδή  «Αυτοδιοικητική
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Διακυβέρνηση»,  θα  πρέπει  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  εάν  κάποιος

από  τους  συμμετέχοντες  σήμερα  στην  Αυτοδιοίκηση,  που  την

υπηρετούν,  είτε  στον  Α΄  είτε  στον  Β΄  Βαθμό,  μπορεί  ο  ίδιος  να

υποσχεθεί  στους  πολίτες  που  εκπροσωπεί  και  απέναντι  στους

οποίους  έχει  ευθύνη,  ότι  έχει  τη  δυνατότητα  διακυβέρνησης.  Καμία

δυνατότητα  διακυβέρνησης  δεν  έχει.  Αυτό  ακριβώς  νομίζω ότι  είναι

και  θα  έπρεπε  να  είναι  το  μοναδικό  θέμα  το  οποίο  θα  έπρεπε  να

είναι  στο επίκεντρο της συζήτησης στην οποιαδήποτε προσπάθεια ή

διαδικασία αναθεώρησης νομοθετικής. 

Στη  σημερινή  συζήτηση  που  γίνεται,  στη  σημερινή  εννοώ  όλο

αυτό  το  διάστημα  με  την  κυβέρνηση,  στο  επίκεντρο  βρίσκεται  μόνο

και  ουσιαστικά,  το  θέμα  του  εκλογικού  νόμου.  Νομίζω  ότι  αυτό

αδικεί  πάρα πολύ όλες τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα.  Στο πώς

θα μεταβεί η χώρα σε ένα άλλο μοντέλο. 

Έχω  από  πάρα  πολύ  παλιά  εκφράσει  μια  πάρα  πολύ

συγκεκριμένη  άποψη,  ότι  καμία  μεταρρύθμιση  στην  Αυτοδιοίκηση

δεν  μπορεί  να  γίνει  όσο  αυτή  αστυνομεύεται,  ελέγχεται,  με  τον

τρόπο  που  σήμερα  γίνεται  αυτό.  Η  συγκεκριμένη  θέση  της

οικονομικής  αυτοτέλειας,  πιστεύω  ότι  με  έναν  και  μοναδικό  τρόπο

μπορεί να γίνει.  Γιατί  δεν έχω και καμία εμπιστοσύνη στην απόδοση

των  οποιωνδήποτε  πόρων,  όπως  και  όσο  και  αν  αυτό  γραφεί  μέσα

σε  ένα  νομοθέτημα.  Πιστεύω  μόνο  στη  φορολογική  αποκέντρωση

και  πιστεύω  μόνο  στο  να  γίνουν  οι  φορείς  της  Αυτοδιοίκησης  αυτό

που το Υπουργείο  Οικονομικών λέει,  φορολογικές αρχές.  Μόνο τότε

θα  μπορέσει  ο  Α΄  και  ο  Β΄  Βαθμός  να  σταθεί  στα  πόδια  του,  να

υλοποιήσει ένα πλάνο το οποίο θα σχεδιάσει και να πάρει πάνω του

ευθύνη,  χωρίς  άλλοθι  αποτυχίας  ή  μη  υλοποίησης,  το  οποίο  να

μπορεί να το μεταθέσει στην κεντρική εξουσία. 

Ευχαριστώ  τους  ελάχιστους  που  έχετε  μείνει  στην  αίθουσα,

εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο, καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε. 
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Στη  συνέχεια  το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Κυρίζογλου,  Δήμαρχος

Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  και  Πρόεδρος  της  ΠΕΔ  Κεντρικής

Μακεδονίας.

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Αγαπητοί  συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  θα

συνδέσω  τη  συνέχεια  της  συζήτησης  με  την  ομιλία  του  κυρίου

Υπουργού  Εσωτερικών,  ύστερα  από  την  παρένθεση,  ευχάριστη,  η

οποία άνοιξε με τις ομιλίες που ακούστηκαν. 

Θλίψη  προκαλεί  η  εικόνα  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  του

δικού  μας  Υπουργείου,  κυρίου  Σκουρλέτη,  με  την  ανέμπνευστη,

πολύ χαμηλής πτήσης και αντιπαραθετικού χαρακτήρα ομιλίας του. 

Τι  κρίμα,  ο  Υπουργός  Εσωτερικών  δεν  αντιλαμβάνεται,  γιατί

δεν  θέλει  να  αντιληφθεί,  τα  μηνύματα  των  καιρών,  το  περιεχόμενο,

το νόημα μιας αληθινής και  ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης,

ώστε  η  ελληνική  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  σύμφωνα  και  με  το

συνταγματικό  νομοθέτη,  να  πάει  μπροστά,  να  συγκλίνει  προς  την

αυτοδιοικητική ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Φτωχή και  ανέμπνευστη και  γεμάτη εμπάθεια  ομιλία.  Αλήθεια,

προς  τι  οι  υψηλοί  τόνοι  και  ο  εκνευρισμός  και  ο  φανατισμός  του

Υπουργού  Εσωτερικών;  Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  τα  ανδραγαθήματα

της κυβέρνησης των σαράντα μηνών των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και  τα  δικά

του  τα  ανδραγαθήματα,  σε  βάρος  της  Αυτοδιοίκησης.  Του  τα

θυμίζουμε λοιπόν,  γιατί  ήταν επιθετικός και δεν πρέπει να θεωρηθεί

ότι δια της σιωπής μας συναινούμε σε όσα  είπε. 

Επί  δικής  του  θητείας  νεκραναστήθηκαν  οι  οδηγίες,

ουσιαστικά  πρόκειται  για  διαταγές,  μετά  την  προδήλως

αντισυνταγματική  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  του  ’15,  για  τη

μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της

Ελλάδος  προς  επένδυση  σε  repos,  με  τη  ρητή  γραπτή  δήλωση

μάλιστα  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  ότι  καμία  προηγούμενη

απόδοση δεν εγγυάται  κάποιο κέρδος,  όφελος,  στο μέλλον.  Δηλαδή

περί τζόγου πρόκειται.  
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Ρώτησε κανείς  να μάθει;  Ρωτήστε  ποια είναι  η  απόδοση μέχρι

στιγμή  μέσω  repos.  Όχι  3%.  Μόλις  και  μετά  βίας  το  1%  ξεπέρασε.

Δηλαδή θα είχαν και χάσιμο οι Δήμοι. 

Ακόμα  εξακολουθεί  να  ισχύει,  αφού  ποτέ  δεν  ανακλήθηκε,

εκείνη  η εγκύκλιος διαταγή  Βούτση,  που παράγγελνε,  διέτασσε,  την

αμελλητί  μεταφορά τους.

Καμία κυβέρνηση δεν είχε αποτολμήσει κάτι τέτοιο. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  μπορεί  κανείς  να  θεωρεί  ότι

υπάρχουν  οι  εγγυήσεις  θεσμικής  ανεξαρτησίας  των  αιρετών,

προσέξτε,  όταν  ακόμη  εκκρεμούν  πειθαρχικές  διώξεις  που  έχουν

ασκηθεί  κατά την προηγούμενη περίοδο της όξυνσης του ζητήματος

των  παρατασιούχων,  με  παραγγελία  γραπτή,  εντολή,  Σκουρλέτη,

προς  τους  τότε  Γενικούς  Γραμματείς  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων

και  ήδη  Συντονιστές;  Σε  βάρος  μάλιστα  Δημάρχων  επειδή  δεν

εφάρμοσαν  την  παράνομη  και  πανηγυρικά  κριθείσα

αντισυνταγματική  νομοθετική  ρύθμιση  του  κυρίου  Σκουρλέτη  για

παράταση  των  συμβάσεων  των  8μηνιτών.  Παραβιάζοντας  μάλιστα,

τόσο  ο  κύριος  Σκουρλέτης,  όσο  και  οι  Συντονιστές  της  χώρας,

δικαστικές  αποφάσεις,  αλλά  και  την  310  απόφαση  της  Ολομέλειας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τέτοια  Αυτοδιοίκηση ονειρεύεται;  Τέτοια  Αυτοδιοίκηση θέλει  ο

κύριος  Υπουργός  και  ο  ΣΥΡΙΖΑ;  Να  μην  μπορούν  να  προσλάβουν

το προσωπικό που χρειάζονται  οι Δήμοι από μόνοι τους; Όταν παρά

τα  επανειλημμένα  αιτήματά  μας,  προτάσεις  μας,  παραμένουν  σε

ισχύ  αναχρονιστικές  πειθαρχικές  διατάξεις  του  Καλλικράτη.  Όταν

επιβιώνουν  ως  νομοθετικά  απολιθώματα  οι  ρυθμίσεις  του

Ν.1608/50,  που  εξομοιώνουν  ποινές  και  ισοπεδώνουν  αξίες  και

έννομα  αγαθά.  Το  έννομο  αγαθό  της  ανθρώπινης  ζωής,  το  αδίκημα

της  ανθρωποκτονίας,  προβλέπει  ισόβια  κάθειρξη.  Και  η  κατάχρηση

146.000 €, με τον Ν.1608/50 προβλέπει ισόβια κάθειρξη. 

Μπορεί  να  μιλάει  κανείς  για  την  κατοχύρωση της  οικονομικής

αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ  όταν  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο,  που
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υποτίθεται  ότι  θα είχε καταργηθεί,  συνεχίζει  να ζει  και να βασιλεύει;

Όταν  πόροι  επί  δεκαετίες  υπέρ  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

θεσμοθετημένοι,  έχουν  οριστικά  αφαιρεθεί  με  τη  σημερινή

κυβέρνηση,  όπως  ζύθου,  τέλη  βοσκής,  τέλη  από  διυλιστήρια  και

αποθήκες πετρελαιοειδών,  ανταποδοτικά τέλη πραχωρησιούχων και

λοιπά. 

Ότι  όσα  η  σημερινή  κυβέρνηση  ως  αντιπολίτευση,  κύριε

Υπουργέ,  κατήγγειλε  και  καταριόταν,  τα  έχει  διαπράξει  με  μια

διαφορά.  Κλαίγοντας  και  οδυρομένη  σπαραξικάρδια.  Αυτή  είναι  η

διαφορά  της  σημερινής  κυβέρνησης  από  τους  προηγούμενους,

γερμανοτσολιάδες,  στα τέσσερα, προδότες, Γουδή.

Ένα  μόνο  θα  πω.  Από  τις  27  Μαρτίου  του  ’15  έως  τις  8

Οκτωβρίου  του  ’15,  ψήφισε  η  νυν  κυβέρνηση  και  ο  κύριος

Υπουργός,  δεκαπέντε  πράξεις  νομοθετικού  περιεχομένου.  Δηλαδή

μία  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  κάθε  εννιά  εργάσιμες  μέρες.

Μετά σταμάτησα να μετράω. 

Και  επειδή  ως  λαός  μεσογειακός  έχουμε  μνήμη  ασθενή,

θυμίζω  ότι  στον  ίδιο  τον  Υπουργό,  δια  των  εδώ  εκπροσώπων  του

του  κυβερνητικού  αυτοδιοικητικού  συνδικαλισμού,  ότι  τόσο  πριν  τις

εκλογές  του  Ιανουαρίου  του  ’15,  όσο  και  πριν  τις  εκλογές  του

Σεπτεμβρίου  του  ’15,  ο  ΣΥΡΙΖΑ  υπόσχονταν  μεταξύ  άλλων  την

κατάργηση  του  Οικονομικού  Παρατηρητηρίου  και  της  επιβληθείσας

επιτροπείας  στους  Δήμους.  Τη  διασφάλιση  της  απρόσκοπτης

απόδοσης  των  προβλεπόμενων  από  τους  υφιστάμενους  νόμους

πόρων,  και  την  αποκατάσταση  των  θεσμικών  αναιρέσεων  και

υφαρπαγών  των  παρελθόντων  οικονομικών  ετών,  τέλος

παρεπιδημούντων  και  λοιπά,  τη  λήψη  άμεσων  μέτρων  στους

πρώτους  μήνες  της  κυβέρνησής  του  για  τη  στήριξη  των  Δήμων,

όπως  με  το  1,2  δισεκατομμύρια  ευρώ  των  υπεξαιρεθέντων  και

λοιπά. 

Η ορολογία,  η φρασεολογία, οι  λέξεις,  είναι  ίδιες με τα έντυπα

του κυβερνητικού τους προγράμματος. 
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Αυτή  είναι  η  αξιοπιστία  τους.  Μίλησε  μάλιστα  και  για  εμάς

τους βόρειους,  ο  κύριος Μπίρμπας αν δεν κάνω λάθος.  Του θυμίζω

ότι  από  τη  Θεσσαλονίκη,  από  εμάς  τους  βόρειους,  το  Σεπτέμβριο

του  ’14  επέλεξε  ο  κύριος  Τσίπρας  και  το  κόμμα  του  κυρίου

Σκουρλέτη, να δημαγωγήσει και να εξαγγείλει  το πρόγραμμα των 11

δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη,

με τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη,  το μεγαλύτερο πολιτικό μύθο των

νεότερων χρόνων. 

Φυσικά  μιλήσαμε,  κύριε  Υπουργέ,  ανοιχτά  στο  Περιφερειακό

Συνέδριο  της  Θεσσαλονίκης,  για  τη  συμμετοχή  των  Δήμων  σε

κοινωφελείς  επιχειρήσεις,  όπως  την  Εταιρεία  Ύδρευσης  και

Αποχέτευσης.  Όχι  όμως ως τσόντα  της  κεντρικής  εξουσίας.  Φυσικά

ανοίγουμε  το  διάλογο  για  τη  συμμετοχή  μας  στις  λεγόμενες

κοινωφελείς  και  υπό  κρατικό  έλεγχο  επιχειρήσεις.  Παραδείγματος

χάριν,  θα  μας  δώσετε  μερίδιο  από  το  Φυσικό  Αέριο,  τη  ΔΕΗ,  τον

ΟΤΕ,  κάτω από όρους  και  προϋποθέσεις;  Για  αυτές  δεν  μιλάτε.  Για

εκεί  όπου  υπάρχει  κέρδος  θέλει,  δέχεται  η  κυβέρνηση  μια  τέτοια

συζήτηση; Ή ψάχνει για κορόιδα; 

Ο  κύριος  Υπουργός  προφανώς  υποτιμώντας  τη  νοημοσύνη

μας,  είπε  ότι  η  συνολική  διοικητική  μεταρρύθμιση  δεν  μπορεί  να

γίνει  τώρα  λόγω   έλλειψης  πόρων  και  επειδή  πρώτα  πρέπει  να

προηγηθεί  η  αναθεώρηση  του  Συντάγματος,  και  περιόρισε  την

εμβέλεια  της  νομοθετικής  του  πρωτοβουλίας  μόνο  στον  εκλογικό

νόμο. 

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κλείνοντας,  λέω το εξής. Έπεσε

πλέον,  το  κατάλαβαν  όλοι,  και  το  τελευταίο  φύλλο  συκής  των

προθέσεων  του  κυρίου  Σκουρλέτη.  Θέλει  μέσω  των  Αντιδημάρχων,

γιατί  Δημάρχους περισσότερους από όσους έχει  έτσι  και αλλιώς δεν

πρόκειται  να  εκλέξει,  να  οδηγήσει  τους  Δήμους  πέρα  από  την

ακυβερνησία  λόγω  της  απλής  αναλογικής,  σε  άντρα  φαυλότητας,

αδιαφάνειας, συναλλαγής και εκβιασμών. 
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Τα  ζητήματα  των  πόρων,  των  αρμοδιοτήτων,  του

προσωπικού,  της  γραφειοκρατίας,  της  ανάπτυξης,  της

αποκέντρωσης,  δεν  εμποδίζονται  από  το  Σύνταγμα.  Το  αντίθετο.

Διευκολύνονται  από  το  άρθρο  102  του  Συντάγματος,  και  πρέπει  ο

κοινός  νομοθέτης,  υπακούοντας  τη  συνταγματική  εντολή,  λυμένα

είναι  τα χέρια του. Δεν το θέλει  να προχωρήσει. 

Εμείς  ως  Α’  και  Β’  Βαθμός  να  βγούμε  μπροστά  από  την

κεντρική  εξουσία.  Να  βγούμε  στην  κοινωνία  και  να  μιλήσουμε

ξεκάθαρα. Αυτό θορυβεί  την κεντρική εξουσία,  την κάθε κυβέρνηση.

Προχθές  τους  μίλησα  για  τον  Λένιν.  Άλλοι  αρέστηκαν  και  άλλοι

δυσαρεστήθηκαν.  Σήμερα  ακούστε  κάτι  που  είπε  ένας  μη

Μαρξιστής,  μη  υλιστής,  αλλά  ιδεαλιστής  φιλόσοφος.  Ο  Καντ.  Αν

ήταν  να  χρειάζονται  κηδεμόνα  οι  κηδεμόνες,  όσοι  κήδονται  του

λαού,  αυτό  θα  αποτελούσε  ανωμαλία  που  διαιωνίζει  τις  ανωμαλίες.

Αυτή  την  απαράδεκτη  ελληνική  αυτοδιοικητική  πραγματικότητα,  τη

θεσμικά και  οικονομικά κρινομένη ως ανωμαλία,  της κηδεμονίας της

κεντρικής  εξουσίας  επί  της  ελληνικής  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,

καλούμαστε να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε, φίλε Δημήτρη. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Κυρίζογλου. 

Θα  παρακαλέσω  τους  κυρίους  Συνέδρους  που  είναι  έξω,  και

οι  Υπηρεσίες  παρακαλώ  να  βοηθήσουν  σε  αυτό,  να  έρθουν  μέσα

γιατί  θα  χρειαστεί  να  διαβάσουμε  ένα  ψήφισμα.  Παρακαλώ,  κύριοι.

Βοηθήστε,  κύριε  Πάνου.  Βοηθήστε  λιγάκι  προς  τα  έξω  να  μπουν

μέσα.

Λοιπόν,  θα παρακαλέσω τον κύριο Κατσιφάρα,  Περιφερειάρχη

της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, να έρθει στο βήμα. 

Να ετοιμάζεται  ο κύριος Χατζηδιάκος παρακαλώ.

Α. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ:   Καλημέρα σας. 

Νομίζω ότι αν δεν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, αδικούμε όλη

την  πρόκληση  ενός  τέτοιου  επιπέδου  Συνέδριο  για  την

Αυτοδιοίκηση. Ταυτιζόμαστε με το εθνικό διακύβευμα,  που είναι  ένα

άλλο  μοντέλο  διοίκησης  Αυτοδιοίκησης;  Ναι  ή  όχι;  Τολμάμε  να
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κάνουμε τις  νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις;  Ναι  ή όχι;  Θα περάσουμε

από  την  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  στην  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση; Ναι ή όχι; 

Αυτό  είναι  το  πολιτικό  δίλημμα.  Και  αυτή  είναι  και  η  εθνική

πρόκληση. Αν θέλουμε να έχουμε μια Αυτοδιοίκηση που πραγματικά

θα  ανοίξει  νέους  ορίζοντες  για  την  κοινωνία,  τη  δημοκρατία,  την

πατρίδα, τα επόμενα χρόνια. 

Σήμερα  χάνεται  όλο  το  περιεχόμενο  της  εθνικής  πρόκλησης

και  βολεύει  τους πάντες  μόνο  στο  φόβο του  εκλογικού  συστήματος.

Και  αυτή  είναι  η  παθογένεια  του  ίδιου  του  πολιτικού  συστήματος

στην  Ελλάδα.  Ανεξάρτητα  τη  θέση  που  έχει  ο  καθένας  για  το

εκλογικό σύστημα. 

Θέλω να θέσω ξανά κρίσιμα θέματα σε ότι αφορά τη μετάβαση

στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση.  Θέλουμε ένα νέο οδικό χάρτη, θα

έλεγα  θέλουμε  μια  νέα  αρχιτεκτονική.  Θα  τη  βάλουμε  σήμερα  στο

νέο  πρόταγμα  του  Συνεδρίου;  Εάν  τη  βάλουμε,  θα  πρέπει  να

εμπεριέχει  και τα εξής θέματα: 

Ένα.  Αρμοδιότητες.  Πρέπει  να  τελειώσουμε  με  το  θέμα  της

(…)  αρμοδιοτήτων.  Δεν  βοηθάει  κανέναν.  Όχι  διαπιστώσεις  να

κάνουμε. Είναι η ώρα να το κλείσουμε το θέμα. 

Εμείς  θέλουμε,  και  το  έχουμε  ξανά  πει,  πλήρεις  αρμοδιότητες

σε  κρίσιμα  θέματα  στον  πρώτο  θεσμό.  Όλη  η  πρόνοια  και  το

κομμάτι  το  προνοιακό  θα  πάει  στον  Α’  Βαθμό.  Καμία  εμπλοκή  των

Περιφερειών. Μα καμία. 

Το  δεύτερο  μεγάλο  θέμα  με  τις  αρμοδιότητες.  Τα  θέματα

υγείας.  Όπως  είχαν  προβλεφθεί  από  τον  Καλλικράτη  το  2010  και

ψηφίστηκαν,  θα  έρθουν,  ναι  ή  όχι,  στις  Περιφέρειες;  Δεν  υπάρχει

μισόλογα. Ναι ή όχι;

Εμείς λέμε ναι,  είμαστε ικανοί,  έχουμε αποδείξει  ότι  μπορούμε

να  χειριστούμε  τα  θέματα  της  Δευτεροβάθμιας  Νοσοκομειακής

Περίθαλψης.  Και  είναι  η  πρόκληση.  Και  να  το  βάλουμε  με  τον

επίσημο  τρόπο στην  κυβέρνηση.  Και  τώρα  και  μετά.  Όχι  επιμέρους
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θέματα.  Τα  επιμέρους  είναι  για  τροποποιήσεις  και  τροπολογίες.  Αν

θέλουμε να είναι τομή και μεταρρύθμιση, θα βάλουμε αυτά. 

Σε  ότι  αφορά  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  θα  έλεγα  την

αποκεντρωμένη  δομή που έχει  μείνει.  Θα αποφασίσουμε τι  θέλουμε

και τι χαρακτήρα θα έχει;  

Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες, αυτά. 

Κανονιστική  αυτονομία.  Για  να  μπορούν  να  παράγουν

πολιτική  τα  αυτοδιοικητικά  όργανα,  θα  περάσουμε;  Μπορούμε  να

τολμήσουμε να  κάνουμε  την  αρχή από θέματα  που είναι  βατά,  είναι

απλά,  αφορούν  το  περιβάλλον,  την  αγροτική  παραγωγή,  μέρος  της

χωροταξίας,  και  την  ανάπτυξη;  Μπορούμε.   Δεν  μιλάει  κανείς,  μα

κανείς από χθες. 

Άρα  λοιπόν  το  θέμα  των  κανονιστικών  πράξεων  για  να

μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  δικιά  μας  Αυτοδιοίκηση  θα  βρεθεί  δίπλα

με την Αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. 

Οικονομική  αυτοτέλεια.  Εμείς  το  έχουμε  πει,  και   προσωπικά

το λέω πάντα.  Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί  να είναι  κριτής όταν ζητά

περισσότερα  και  αν  είναι  ο  κριτής  για  αυτόν  που  τα  μαζεύει.  Δεν

γίνεται.  Δεν  γίνεται,  είναι  αντιφατικό.  Δεν  θα  είμαστε  φίλοι  φίλοι

γενικά.  Θα  είμαστε  υπεύθυνοι  σε  όλα  τα  επίπεδα  της

διακυβέρνησης της χώρας.

Εμείς λέμε ναι,  η Αυτοδιοίκηση μπορεί  πραγματικά και  κυρίως

η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση,  να  μπει  μπροστά  με  καθαρή

αρμοδιότητα  στα  θέματα  των  φόρων  στη  χώρα  μας.  Των  δημοσίων

εσόδων.  Για  να  μπορεί  να  έχει  και  απαιτήσεις.  Θα  βάλει  πλάτη  και

θα έχει  απαιτήσεις.  Όχι  να μη βάζει  καμία πλάτη, αυτή δεν είναι  μια

χειραφετημένη Αυτοδιοίκηση. 

Και  βεβαίως  μια  σειρά  άλλα  εργαλεία.  Δεν  είναι  μόνο  ο  ΦΠΑ,

δεν  είναι  η  ακίνητη  περιουσία,  είναι  πώς εντάσσεις  τα  ΣΔΙΤ,  μιλάμε

για πλήρη οικονομική αυτοτέλεια.  

Πρέπει  να δώσουμε μια απάντηση στην καταστατική θέση των

αιρετών.  Το  συζητάμε  σε  όλα  τα  αυτοδιοικητικά  συνέδρια,  αλλά
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ατζέντα  και  πλατφόρμα,  δεν  τέθηκε.  Δεν  θέλω  να  φύγουμε  ακόμα

και  από  αυτό  το  κοινό  Συνέδριο,  χωρίς  αυτό  το  πρόταγμα  να  το

βάλουμε  με  περιεχόμενο,  ουσία,  θέσεις,  και  συγκεκριμένες

προτάσεις,  όπου  εκεί  θα  είναι  και  η  μητροπολιτική,  περιφερειακή

Αυτοδιοίκηση, διακυβέρνηση. 

Είναι  μια  πρόκληση.  Γιατί  η  χώρα μας  δεν   τολμά να  το  κάνει

αυτό;  Γιατί;  Γιατί  πάντα  λέμε  οι  άλλοι  είναι  ικανοί  να  το  κάνουν  και

εμείς δεν μπορούμε; Τι είναι αυτό που μας κρατά καθηλωμένους; 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  υπάρχει  βεβαίως  ο  έλεγχος

νομιμότητας.  Καθαρές  κουβέντες.  Εμείς  θέλουμε  ανεξάρτητη  Αρχή

και  έλεγχο  νομιμότητας.  Δεν  θα πρέπει  να  επιτρέπουμε  σε  κανέναν

να λένε  ότι  αυτοί  δεν θέλουν τον έλεγχο.  Εμείς  θα μπούμε μπροστά

για  τον  έλεγχο.  Σε  ανεξάρτητη  Αρχή.  Σε  κανένα  Υπουργείο,  γιατί

στην Ελλάδα που είμαστε,  μόλις παίρνει  ο καθένας την εξουσία, την

κάνει  ιδία  εξουσία.  Άρα  λοιπόν,  ανεξάρτητη  Αρχή  ελέγχου.

Μηχανισμός  αξιόπιστος,  με  ειδικούς  επιστήμονες,  για  να  μπορούμε

πραγματικά  απέναντι  στην  κοινωνία  να   στεκόμαστε  όρθιοι,  να  την

κοιτάμε  στα  μάτια  και  να  λέμε  ναι,  δίνουμε  το  δικαίωμα σε  εσάς  να

μας  κρίνετε  και  αυστηρά  οποιαδήποτε  στιγμή.  Δεν  έχουμε  να

φοβηθούμε  τίποτα.  Και  δεν  θέλουμε  κανένα  γκρίζο  τοπίο  και

συσκότιση. 

Υπάρχουν  ζητήματα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  που  χωρίς  την

αναθεώρηση  του  συντάγματος  δεν  μπορούν  να  περάσουν.  Ωραία.

Έχουμε  μπροστά  μας  την  αναθεώρηση  του  συντάγματος.  Με  ποια

ατζέντα  πάει  η  Αυτοδιοίκηση;  Ποια  είναι  η  ατζέντα  της;  Αφού  είναι

πρόκληση ανοιχτή. Θα μιλήσουμε,  αγαπητοί  φίλοι,  και  να δούμε την

κοινωνία  μετά  από  την  κρίση.  Αν  θέλουμε  να  υπηρετούμε  την

κοινωνία και όχι τα κόμματα και τη σκοπιμότητα. 

Κατοικία.  Θα τη  βάλουμε  στην αναθεώρηση του  συντάγματος,

ναι  ή  όχι;  Η  πρόταση η  δικιά  μας  και  της  δικιάς  μας  Περιφερειακής

Αρχής,  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας,  ήταν  καθαρή.  Λέμε

πρέπει  να  ξεκινήσουμε  μια  εκστρατεία  που  έχει  διπλό  χαρακτήρα.
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Ένα,  στην  αναθεώρηση  του  συντάγματος  θα  προβλεφθεί  ρητά  η

προστασία  της  οικογενειακής  στέγης.  Υπάρχει  διαφορά  από  την

πρώτη… Της οικογενειακής  στέγης.  Δηλαδή να  θεωρήσουμε τι  είναι

ιερό,  τι  είναι  δικαίωμα  που  πρέπει  να  αφορά  τον  κάθε  πολίτη.  Άρα

λοιπόν,  πρώτο πρόταγμα και  το βάζω στο Συνέδριο,  την προστασία

της  οικογενειακής  στέγης  στην  αναθεώρηση  του  συντάγματος.  Τότε

θα είμαστε με την κοινωνία. 

Δεύτερον.  Να  δούμε  τα  δημόσια  και  συλλογικά  αγαθά,  σε  μια

χώρα  που  οι  ανισότητες  διευρύνθηκαν.  Με  τι  μοντέλο  εργασίας  θα

πάμε;  Για να έχουμε μια εικόνα.  Σήμερα έχουμε μερική εργασία στο

40%, ανασφάλιστη  η μεγαλύτερη,  και  ο  κατώτατος  μισθός.  Θα ξανά

βάλουμε  το  θέμα  του  κατώτατου  μισθού;  Πώς  θα  έρθουν  τα  παιδιά

μας; Δηλαδή τι θα υπηρετήσουμε από αυτό το αξιακό μέρος; 

Η  θέση  μας  είναι  καθαρή.  Θα  πρέπει  να  μπουν  ξανά  στη

σφαίρα  της  δημόσιας  συζήτησης  τα  δημόσια  και   συλλογικά  αγαθά,

έτσι ώστε για να έχει  νόημα η παρέμβασή μας. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  το  2014,  πριν  τις  εκλογές,  καταθέσαμε

ως  Περιφερειακή  Αρχή  Δυτικής  Ελλάδος,  μια  θα  έλεγα  πολιτική

ατζέντα  θέσεων,  που  θα  αφορούσε  το  Συνέδριο  της  ΕΝΠΕ  τότε,

όπου  βάζαμε  όλες  τις  προκλήσεις.  Όλες.  Και  τις  σχέσεις  με  την

κεντρική  διοίκηση,  και  τις  θεσμικές  παρεμβάσεις,  και  τη  νέα  εθνική

ατζέντα  των  Περιφερειών,  και  τους  άξονες  υλοποίησης  της  νέας

ατζέντας,  και  βεβαίως  την  ενιαία  στρατηγική  για  την  εκλογή

οργάνων.

Είναι  μια  δικαίωση,  αλλά  δεν  έχει  νόημα.  Είναι  σαν  τους

υπερασπιστές  σήμερα  όσων  καταψηφίσανε  όλα  τα  χρόνια.  Τα  έχει

φέρει  η ζωή, οι  πρώτες μεγάλες αλλαγές γίνονται  το 1994. Όσοι δεν

ψήφισαν  την  Αυτοδιοίκηση  τότε,  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση,  την

υπερασπιζόσαντε  το  ’10  γιατί  δεν  ψήφισαν  την  Περιφερειακή

Αυτοδιοίκηση.  Όσοι  δεν  ψήφισαν  τον  Καποδίστρια,  τον

υπερασπιζόσαντε  πάλι  το  ’10  που  δεν  ψηφίζανε  τον  Καλλικράτη.

Νομίζω είναι μια ύστερη προσέγγιση. 
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Εμείς  πρέπει  να  βγούμε  μπροστά.  Η  θέση  μας  τότε,  ως

Περιφέρεια,  ήταν  δικαιωμένες  και  της  παράταξής  μας.  Είναι  μια

δικαίωση, πολιτική. 

Αγαπητοί  φίλοι,  δεν βγαίνω έξω από την πρόκληση της απλής

αναλογικής. Αν δούμε όμως ένα εκλογικό εργαλείο μεμονωμένο από

την  όποια  αρχιτεκτονική  και  θεσμική  λειτουργία  των  Περιφερειών,

προφανώς  ο  καθένας  να  έχει  δίκιο.  Αν  δούμε  την  αλλαγή

αρχιτεκτονικής  και  δούμε  ένα  αναλογικότερο  μοντέλο  με  αντίβαρα,

με  μεταφορά  αρμοδιοτήτων,  και  δούμε  κυβερνησιμότητα,

συμμετοχή,  θα  έχουμε  ένα  άλλο  τοπίο.  Είναι  η  ώρα  των  μεγάλων

προκλήσεων και αποφάσεων. 

Την  κουβέντα  θα  την  ξανά  κάνουμε  αυτή,  πέρα  από  το

Συνέδριο, όταν θα έρθει το νομοσχέδιο. Και κακώς η κυβέρνηση δεν

έχει  φέρει  το  νομοσχέδιο.  Κακώς.  Δεν  μπορεί  να  συζητάμε  ενάμισι

χρόνο  με  διαρροές.  Ή  να  σχεδιάσει  και  η  Αυτοδιοίκηση  πάλι  με

διαρροές.  Όχι.  Η Αυτοδιοίκηση πρέπει  να ηγείται  των αλλαγών.  Δεν

πρέπει να έπεται.  Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  χώρα  είναι  σε  βαθιά  κρίση,  και

νομίζω  ότι  είναι  η  ώρα  μέσα  από  τις  αλλαγές  στη  δημοκρατία,  στη

διοίκηση και στους θεσμούς, να δώσουμε μια νέα εθνική ανάταση.

Ευχαριστώ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  κύριο  Κατσιφάρα,  και  ευχόμαστε

οι Περιφέρειες του αύριο να μπορούν να διοικούνται. 

Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Χατζηδιάκο τον Φώτη,  Δήμαρχο

Ρόδου,  Πρόεδρο  ΠΕΔ Νοτίου  Αιγαίου,  να  έρθει  στο  βήμα.  Ξέρουμε

ότι  πριν  λίγες  μέρες  είχατε  τη  μεγάλη  πρόκληση  να  βρίσκεται  ο

Πρωθυπουργός  και  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  στο  νησί  σας,  και

παρακαλώ, το βήμα είναι σε εσάς για να πείτε αυτά που νομίζετε ότι

πρέπει να πείτε. 

Φ.  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:   Ευχαριστώ,  κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ.  Κύριε

Πρόεδρε  της  ΕΝΠΕ,  κύριε  Αντιπρόεδρε,  κυρίες  και  κύριοι

συνάδελφοι. 
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Δύο  λεπτά  μόνο  θέλω  να  τοποθετηθώ  γιατί  πιστεύω  ότι  έχει

συμβολισμό  ακόμα  και  η  τοποθέτησή  μας  σε  αυτό  το  πρώτο  κοινό

Συνέδριο ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, ΕΝΠΕ  και ΚΕΔΕ. 

Ξέρετε,  σκεφτόμουν και έλεγα στον Αποστόλη τώρα, αν η μισή

μου καρδιά βρίσκεται  από εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, στον Α’ Βαθμό, η

άλλη μισή βρίσκεται τέσσερις θητείες στον Β’ Βαθμό. 

Είναι  λοιπόν  πολύ  σπουδαία  αυτή  η  απόφαση  που  πήρατε,

αγαπητοί  Πρόεδροι,  να  κάνουμε  ένα  Συνέδριο,  έστω  και  με  γενική

θεματολογία. Έστω και με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για το τι  θα

έρθει μέχρι τέλος του μήνα από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Και  έχει  και  έναν  ξεχωριστό  συμβολισμό,  γιατί  ειπώθηκε εδώ,

όχι  μόνο  σε  αυτή  τη  θητεία,  αλλά  και  στις  προηγούμενες,  δεν  ήταν

και οι  καλύτερες των σχέσεων μεταξύ Α’ και Β’ Βαθμού. 

Αυτό  λοιπόν  το  Συνέδριο  έδειξε  ότι  υπάρχει  ομοψυχία,

υπάρχει  στα  μεγάλα  ζητήματα  τουλάχιστον  η  λογική  να  βρεθούμε

μαζί  μέσα  σε  μια  αίθουσα,  να  ανταλλάξουμε  τις  απόψεις  και  να

ξεπεράσουμε. 

Για  αυτό  και  δεν  είναι  Βατερλό.  Είναι  η  αφετηρία  της

συνεργασίας.  Δεν  είναι  Βατερλό  αυτό  εδώ το  Συνέδριο,  και  για  μια

ακόμα φορά συγχαρητήρια.

Και ξέρετε,  κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ; Σας το λέει  ο τελευταίος

Δήμαρχος  και  ο  τελευταίος  Πρόεδρος  της  ΕΝΠΕ,  που  πριν  δέκα

μέρες  είχε  ανοιχτή  σύγκρουση  με  την  Περιφέρεια.  Όπως  και  εδώ  η

συνάδελφος,  η  Δήμαρχος  της  Κάσου,  με  παρρησία  οι

αντιπαραθέσεις,  οι  θέσεις.  Όμως  εδώ  μας  ενώνει  κάτι  πολύ

σπουδαίο.  Μας  ενώνει  το  μέλλον  της  Αυτοδιοίκησης,  μας  ενώνει  το

αύριο, που δεν ξέρουμε, δεν υιοθετώ τον όρο αν θα υπάρχουν ή δεν

θα  υπάρχουν  οι  Δήμοι.  Υπάρχουν  οι  αυτοδιοικητικοί  που  θα  τους

κρατήσουν  ζωντανούς  και  ανοιχτούς,  και  τους  Δήμους  και  τις

Περιφέρειες.  

Όμως  ένα  λεπτό,  έχουμε  ζήσει  και  έχουμε  δει  και  άλλες

μεταρρυθμίσεις.  Ο  Αλέκος  ο  Παπαδόπουλος  στον  Καποδίστρια
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γυρνούσε  χωριό-χωριό  σας  πληροφορώ,  να  πάρει  τις  απόψεις  των

τοπικών,  να  συνθέσει.  Δεν  έκανε  και  το  ότι  καλύτερο,  υπήρξαν  και

εκεί  προβλήματα. Όμως η προσπάθεια έγινε.  Και ο Ραγκούσης, που

τόσα  έχει  ακούσει,  είχε  κάνει  Επιτροπή  και  είχε  ζητήσει  απόψεις.

Ειδικά  σε  εμάς,  στα  νησιά  του  Νοτίου  Αιγαίου,  που  δεν  είχαμε  κάτι

το  κοινό,  μπορέσαμε  και  περάσαμε  ακόμα  και  στους  Οργανισμούς

κάτι  το  διαφορετικό  από  τις  υπόλοιπες  Περιφέρειες,  ούτε  ώστε  να

συμπορευτούν Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 

Δεν  ήταν  το  τέλειο,  οπωσδήποτε  χρειαζόταν  μεταρρύθμιση.

Ακόμα  και  οι  ίδιοι  οι  Οργανισμοί  των  Δήμων.  Δεν  είναι  ίδιος  ο

Οργανισμός  του  Δήμου  του  μητροπολιτικού,  του  μεγάλου  Δήμου,

του νησιώτικου Δήμου. Αυτά έπρεπε να συζητήσουμε. 

Ελάτε  τώρα να μου πείτε  ποια διαβούλευση έγινε.  Το είπα και

στα  Γιάννενα,  στο  Συνέδριο.  Εν  κρυπτώ  και  παραβύστω,  όπως

έγραφε ο καθηγητής μου, ο Ανδρουλάκης, αγαπητοί συνάδελφοι.  Εν

κρυπτώ  και  παραβύστω.  Τι  φοβούνται  να  δώσουν  το  νομοσχέδιο;

Το λέγαμε από το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, έξι μήνες πριν

Να  πω  όμως  και  κάτι  άλλο;  Ο  ίδιος  Υπουργός  Εσωτερικών

είχε  βρει  ένα  έτοιμο  νομοσχέδιο  από  τον  Κουρουμπλή,  με  174

άρθρα,  το  οποίο  είχαμε  δουλέψει  οκτώ  μήνες.  Δεν  είχαμε  θίξει

σοβαρά  θεσμικά  θέματα,  γιατί  είπαν  θα  έρθει  η  διοικητική

μεταρρύθμιση.  Το  πήρε  και  αυτό  το  νομοσχέδιο,  το  δούλεψε  πάλι

κρυφά  από  εμάς,  τα  174  τα  έκανε  74,  και  έρχεται  σήμερα  να

περάσει  την  αλλαγή,  να  κάνει  αυτός  τη  διοικητική  μεταρρύθμιση.

Πώς; Χωρίς τους άμεσα ενδιαφερόμενους γνώστες. 

Και  εμείς  δεν  διεκδικούμε  τη  σοφία,  οι  αυτοδιοικητικοί.  Όμως

είναι  άλλο  πράγμα  να  κάνεις  μια  διοικητική  μεταρρύθμιση  με  τρεις

πανεπιστημιακούς,  τους  σεβόμαστε,  δασκάλοι  μας  ήταν.  Άλλο  στο

internet με στοιχεία στη θεωρία, και  άλλο στο πεζοδρόμιο, άλλο στο

λιμάνι  πάνω,  άλλο να έχεις  ζήσει  τα  προβλήματα της καθαριότητας,

τα προβλήματα της ανάπτυξης,  τα προβλήματα της γραφειοκρατίας.
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Έχει  πολύ  μεγάλη  διαφορά  να  κάνουμε  διοικητική  μεταρρύθμιση

μόνο, λέω και πάλι, με δύο καθηγητές. 

Αλλά ποιο είναι  αυτό; Στόχος ήταν να λύσουμε τα προβλήματά

μας;  Όχι.  Στόχος  είναι  να  δούμε  πώς θα μπορέσουμε  να  αλώσουμε

την  Αυτοδιοίκηση.  Πώς  θα  μπορέσουμε  να  εκβιάσουμε  συμμαχίες.

Όχι  να  πετύχουμε  με  συνεργασία  συμμαχίες.  Να  εκβιάσουμε

συμμαχίες, είτε πριν, είτε λίγο μετά τις εκλογές. 

Και  βέβαια  αν  ο  στόχος  είναι  πώς  θα  κρατηθούμε  σε  μια

κυβέρνηση,  και  δεν  είναι  καινούργιο  αυτό,  δεν  θα  πάει  ποτέ

μπροστά αυτός ο τόπος αφού δεν στηρίζεται  στην Αυτοδιοίκηση. 

Κυρίες  και  κύριοι   συνάδελφοι,  κλείνω.  Να  σας  πω  κάτι;  Δεν

έχω  αυταπάτες.  Δεν  έχω  αυταπάτες  σε  αυτήν  εδώ  τη  φάση  τη

χρονική.  Όπως  πέρασε  ο  4412  χωρίς  να  πάρει  κανένας  από  εμάς

είδηση,  όπως  πέρασε  ο  4482  το  ’17  και  μπλόκαρε,  όπως  έγιναν,

ενώ  ήμασταν  στην  Αλεξανδρούπολη,  οι  προσλήψεις,  ο  νόμος  για

τους συμβασιούχους και  λέγαμε θα φάνε τα μούτρα τους,  επιτρέψτε

μου  την  έκφραση,  και  ήρθε  τώρα  η  περίοδος  που  αυτοί  που

προσελήφηθσαν  για  οκτώ και  άλλους  οκτώ και  άλλους  οκτώ μήνες,

τώρα είναι  έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, κάπως έτσι θα γίνει.

Όμως  τι  θα  βγει  από  το  σημερινό  Συνέδριο;  Θα  βγει  το  ότι

μπορούμε  ο  Α’  με  τον  Β’  Βαθμό  να  συνεργαστούμε.  Όσα  είπε

προηγούμενα  ο  κύριος  Κατσιφάρας,  δεν  νομίζω  να  τα  αμφισβητεί

κανένας,  τα  υιοθετούμε,  αλλά  να  έρθουμε  σε  ένα  Συνέδριο  πλέον

από  κοινού,  να  έχουμε  προετοιμαστεί,  και  να  έρθει  η  θέση  η  κοινή

ΚΕΔΕ  και  ΕΝΠΕ,  κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ  και  κύριε  Πρόεδρε  της

ΕΝΠΕ,  στο  επόμενο.  Δεν  έχω  αυταπάτες  ότι  θα  μας  αιφνιδιάσουν

και  πάλι  μέχρι  τον  Απρίλη.  Το  έχουμε  κάνει  τόσες  πολλές  φορές.

Εμείς  όμως  σήμερα  δείξαμε  και  στέλνουμε  ένα  μήνυμα.  Ότι

μπορούμε  να  δουλέψουμε  πολύ  καλύτερα  από  τον  κάθε  Υπουργό

Εσωτερικών που σήμερα είναι και αύριο δεν θα είναι.

Σας ευχαριστώ.

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

61



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

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  για  τον  πύρρειο  λόγο  του  Φώτη  του

Χατζηδιάκου,  και  να  πούμε  ότι  πράγματι  έτσι  είναι.  Οι  οριοθετήσεις

Περιφερειών  και  Δήμων  από  τη  νομοθετική  εξουσία,  παρά  την

προσπάθεια  που  έκανε  και  είναι  εκτιμητέα,  του  Καλλικράτη,  θέλει

βελτίωση,  αλλά  άλλο  είναι  αυτές  οι  σχέσεις  και  άλλο  να

προχωρήσουμε μπροστά ως Αυτοδιοίκηση που εξετάζουμε σήμερα. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  να  πω  ότι  όπως  είχα  πει  και  το  πρωί,

έχουμε  συντάξει  επ’  αφορμής  και  της  χθεσινής  παρουσίας  του

αρμοδίου  Υπουργού  Εσωτερικών,  του  κυρίου  Σκουρλέτη,  αλλά  και

αυτό  το  οποίο  ουσιαστικά  σαν  διαρροές  έχουν  βγει  για  το

επικείμενο νομοσχέδιο,  το οποίο επί  ένα και  χρόνο επεξεργάζεται  η

Πολιτεία,  η  επίσημη  Πολιτεία,  ως  μεταρρύθμιση,  η  οποία  βεβαίως

δεν  έχουμε  πάρει  κανένα  γραπτό  κείμενο  ακόμα.  Είπαμε  με  το

Προεδρείο  της  ΕΝΠΕ,  και  βεβαίως  το  Προεδρείο  της  ΚΕΔΕ,  να

συντάξουμε  ένα  σχέδιο  ψηφίσματος  των  δύο  Ενώσεων  για  το  υπό

κατάρτιση  νομοσχέδιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Σαφέστατα

αυτό  είναι  ως  μια  παρένθεση  της  συνέχισης  του  Συνεδρίου  μας,  το

οποίο  όπως  είναι  γνωστό  θα  ολοκληρωθεί  με  τις  τοποθετήσεις

επάνω σε αυτή τη σύνθεση που προσπαθούμε να κάνουμε σε Α’ και

Β’  Βαθμό.  Σαν  ενότητα,  με  μια  ενότητα,  να  μπορέσουμε  να

μετουσιώσουμε το αύριο. 

Άρα  θα  συνεχιστεί  προφανώς  το  Συνέδριό  μας,  διότι  όπως

είναι  γνωστό,  και  το  είπαν  και  οι  επικεφαλής  πολλών  κομμάτων

σήμερα  με  τη  δική  τους  παρουσία,  το  σημερινό  Συνέδριο  έχει  ένα

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  και  ένα  συγκεκριμένο  τίτλο.

Μεταρρύθμιση  στη  λειτουργία  του  κράτους,  Αυτοδιοικητική

Διακυβέρνηση. 

Παρακαλώ, μπορείτε να έχουμε λίγο ησυχία; Δύο-τρεις μιλάνε,

αλλά μιλάνε μεγαλόφωνα. 

Λοιπόν,  θα  παρακαλέσω  τον  Πρόεδρο  της  ΕΝΠΕ,  τον  κύριο

Αγοραστό,  να  διαβάσει  το  ψήφισμα  αυτό,  να  ακούσετε,  θα

παρακαλέσω  ιδιαιτέρως  όλους  τους  παρευρισκομένους  στην
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αίθουσα,  και  προφανώς  αυτό  όπως  είπα,  έγινε  μέσα  από  μια

επεξεργασία. 

Ελάτε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε  Χατζηδάκη,  δεν έχω άλλο τρόπο. Έκανα δύο-

τρεις εκκλήσεις, βγήκα και λίγο έξω.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Καλώ  λοιπόν  και  τώρα,  αυτή  τη  στιγμή,  όσοι

βρίσκονται  έξω, ας έρθουν στην αίθουσα. Παρακαλώ. 

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Λοιπόν,  μετά  από  τις  δημόσιες  τοποθετήσεις,  τις

συνεντεύξεις  και  την  ομιλία  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  κυρίου

Πάνου Σκουρλέτη, στο Συνέδριό μας, αλλά και από τις τοποθετήσεις

των  Προέδρων  και  εκπροσώπων  των  κομμάτων  του  Εθνικού

Κοινοβουλίου,  καθώς  και  των   Συνέδρων  που  συμμετέχουν  στις

εργασίες  του  κοινού  Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ,  με  θέμα

την  Αυτοδιοικητική  Διακυβέρνηση,  διαπιστώνουμε  ότι  το

κυοφορούμενο  εδώ  και  δύο  τουλάχιστον  χρόνια  νομοσχέδιο  του

Υπουργείου  Εσωτερικών  για  τη  βελτίωση  του  Καλλικράτη,  πρώτον,

δεν  προωθεί  καμία  σημαντική  αλλαγή  στο  μοντέλο  διακυβέρνησης

της χώρας, και στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης. 

Δεύτερον.  Περιορίζεται  κυρίως  στην  αλλαγή  του  εκλογικού

συστήματος  ανάδειξης  των  αιρετών  της  Αυτοδιοίκησης  Α’  και  Β’

Βαθμού,  καθώς  και  στην  αναιτιολόγητη  συρρίκνωση  της  θητείας

τους από πέντε σε τέσσερα χρόνια. 

Τρίτον.  Παραπέμπει  γενικώς  στο  μέλλον  και  χωρίς

συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα,  τις  αναγκαίες  αλλαγές  και

μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις με

το  εγχείρημα  της  συνταγματικής  αναθεώρησης,  αλλά  και  τη

δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας.

Δεν  ενσωματώνει  κρίσιμα  ζητήματα  στρατηγικής  ενίσχυσης

της  αποκέντρωσης,  όπως  αυτά  έχουν  κατά  κανόνα  εκφραστεί
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ομόφωνα  σε  Συνέδρια  των  αυτοδιοικητικών  Οργάνων,  και  δεν

προωθεί την Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  εκφράζουμε  την  αντίθεσή  μας  στην

πρόταση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  περί  αλλαγής  του  συστήματος

εκλογής  των  αυτοδιοικητικών  Οργάνων,  γιατί  αν  εφαρμοστεί  ως

ακούγεται,  υπακούοντας  μόνο  σε  κομματικές  σκοπιμότητες,  οδηγεί

σε  ακυβερνησία  και  πλήρη  λειτουργική  αναποτελεσματικότητα  τους

Δήμους  και  τις  Περιφέρειες,  με  άμεσα  αρνητικές  επιπτώσεις  τόσο

για τους πολίτες, όσο και για τη χώρα. 

Προτείνοντας  μάλιστα  την  υιοθέτηση  δύο  διαφορετικών

εκλογικών  συστημάτων,  αναλογικό  με  παρατάξεις  για  τις

Περιφέρειες και τους Δήμους, και πλειοψηφικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο

για  τις  Τοπικές  Κοινότητες  κάτω  των  500  κατοίκων,  διευκολύνουν

την  είσοδο  στα  θεσμικά  Όργανα  της  Αυτοδιοίκησης,  εξωπολιτικών

συμφερόντων ή πολιτικών μειοψηφιών που εκφράζουν τα άκρα. 

Η όποια αλλαγή, δεύτερον,  του εκλογικού συστήματος,  πρέπει

να  γίνει  σε  συμφωνία  με  τα  θεσμικά  Όργανα  της  Αυτοδιοίκησης  και

με  πρόβλεψη  να  ισχύσει  από  τις  μεθεπόμενες  Αυτοδιοικητικές

Εκλογές. 

Και  βέβαια  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις  εκάστοτε

επικρατούσες  πολιτικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές  συνθήκες  μέσα

στις  οποίες  καλείται  να  επιτελέσει  τις  λειτουργίες  της  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  και  να  μην  υπηρετούν  σκοπιμότητες  αναγόμενες  στο

στενό  πολιτικό  συμφέρον  της  εκάστοτε  κοινοβουλευτικής

πλειοψηφίας. 

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη μείωση της

θητείας των αιρετών από πέντε σε τέσσερα έτη. 

Ζητάμε  τη  δημόσια  δέσμευση  της  πολιτικής  ηγεσίας  του

Υπουργείου  Εσωτερικών  ότι  θα  δοθεί  επαρκής  χρόνος  δημόσιας

διαβούλευσης,  τουλάχιστον  δύο  μήνες,  που  δεν  θα  είναι  λιγότερος

των δύο μηνών. 
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Δεσμευόμαστε  αμέσως  μετά  τη  δημοσιοποίηση  του

νομοσχεδίου  για  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  πρώτον,  για  έκτακτο

Συνέδριο,  το  οποίο  πρόκειται  να  προγραμματιστεί,  προκειμένου  να

ενημερωθούν  και  να  αποφασίσουν  πάνω  στο  περιεχόμενο  του

νομοσχεδίου  τα  Δημοτικά  και  Περιφερειακά  Συμβούλια,  οι

Περιφερειακές  Ενώσεις,  η  ΚΕΔΕ  και  η  ΕΝΠΕ.  Με  βάση  τις

αποφάσεις που θα ληφθούν θα προχωρήσουμε στη διοργάνωση του

έκτακτου  Συνεδρίου  προκειμένου  να  καθορίσουμε  την  περαιτέρω

στρατηγική μας. 

Ζητάμε  την  προώθηση  ενός  νέου  κανονιστικού  πλαισίου  που

θα  προωθεί  μια  ουσιαστική  αλλαγή  στο  μοντέλο  συγκρότησης,

οργάνωσης  και  λειτουργίας  του  κράτους,  με  στόχο  την

αποκέντρωση  και  την  υιοθέτηση  ενός  νέου  μοντέλου

αυτοδιοικητικής…  μιας  νέας  αρχιτεκτονικής  Αυτοδιοικητικής

Διακυβέρνησης,  βασιζόμενη  στις  αρχές  της  επικουρικότητας,  της

ενότητας  του  προγραμματισμού,  της  ολοκλήρωσης  των  διοικητικών

ενεργειών,  της  συγκέντρωσης  του  διοικητικού  έργου,  της

καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτό  είναι  το  ψήφισμα,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  το

οποίο  επαναλαμβάνω,  σχετίζεται  με  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν,

νομίζω  ότι  δεν  ακούστηκαν  τουλάχιστον  πολιτικά  αυτά  που

ειπώθηκαν  από  τον  αρμόδιο  Υπουργό,  τον  κύριο  Σκουρλέτη,  και

από τις διαρροές,  αυτή είναι  ακόμα, αν θέλει  κανείς,  η μεθοδολογία.

Όμως  δεν  θα  μπορούσε  στη  συνέχιση  αυτού  του  Συνεδρίου  μας,

που  επαναλαμβάνω,  ολοκληρώνεται  με  τοποθετήσεις  για  τις  δικές

μας  σχέσεις,  να  μην  τεθεί  υπόψη,  επ’  ευκαιρίας  προφανώς  αυτής

της  συνάντησης,  συνάθροισης,  να  τεθεί  υπόψη  και  με  ένα…  με  μια

απόφαση  ψηφίσματος  όλα  αυτά  που  ακούστηκαν  και  που

ακούστηκαν  μάλιστα  και  από…  ήδη  από  Συνέδρους,  πέραν  των

άλλων. 

Υπό αυτή την έννοια, παρακαλώ, αυτό τίθεται σε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι, βεβαίως.

Τίθεται λοιπόν με την παρουσία της πρωινής μας συνεδρίασης

υπόψη όλων των παρευρισκομένων και  θα παρακαλέσω αν υπάρχει

η οποιαδήποτε αντίρρηση, να τεθεί.  

Προφανώς  να  πω  ότι  ήδη  έχει  συζητηθεί…  Θέλετε  να

μιλήσετε,  κύριε Κοιμήση, ή να πω…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Βεβαίως.  Θα παρακαλέσω λοιπόν τους επικεφαλής,

προφανώς  αυτά  που  αναγνώσαμε,  σαν  επικεφαλής  των  δικών  μας

παρατάξεων,  πέραν  της  ΚΕΔΕ  και  ΕΝΠΕ,  έχει  τεθεί  από  τον  κύριο

Αγοραστό και εμένα. 

Παρακαλώ  να  τοποθετηθούν  και  άλλες  παρατάξεις,  εάν

θέλουν προφανώς. 

Κύριε Κοιμήση, για ένα λεπτό.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Βεβαίως.  Συμφωνώ απολύτως, κυρία Παντελάκη. 

Για να συνεχίσουμε το Συνέδριό μας παρακαλώ.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ:   Εγώ μόνο για μισό λεπτό, εντελώς δωρικά.

Είναι  ένα κείμενο κατά την άποψή μου το οποίο περικλείει  τον

προβληματισμό  που  αναπτύχθηκε  αυτές  τις  μέρες.  Ανοίγει  ένα

σοβαρό παράθυρο για διάλογο με την κυβέρνηση. Ο λόγος δεν είναι

ο στεγνός συνδικαλιστικός. Θέτει  θέματα.

Προτείνω  να  υπερψηφιστεί  και  να  ζητήσουμε  από  την

κυβέρνηση να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Βεβαίως…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ για την τοποθέτηση του κυρίου Κοιμήση.

Εξυπακούεται,  Φώτη,  ότι  εφόσον  τεθεί,  έχουμε  βάλει  τα  όριά

μας,  και  θα  γίνει  και  κοινό  Συνέδριο  για  να  αποφασίσουμε  επί

συγκεκριμένων άρθρων. 

Ο λόγος στον κύριο Γαλιατσάτο.
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ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ:   Καταρχήν,  συνάδελφοι,  πρέπει…  θεωρώ  ότι  είναι

υποχρέωση  όλων  μας  να  υπάρχει  μια  αξιοπιστία  σε  όλη  τη

διαδικασία  και  να  σεβόμαστε  και  το  Σώμα  και  την  οντότητα  των

Οργάνων. 

Αυτή  είναι  μια  πρόταση  που  κατατέθηκε  από  ποιον;

Προφανώς  από  τα  Προεδρεία.  Διότι  τα  Σώματα  δεν  συνεδρίασαν,

ούτε  της  ΕΝΠΕ…  δεν  ξέρω  για  την  ΚΕΔΕ,  για  να  προτείνουν  το

συγκεκριμένο κείμενο ψηφίσματος. 

Αυτή είναι μια παρατήρηση για τη διαδικασία. Ας κρατηθεί. 

Το  δεύτερο  είναι  ότι  μοιάζει  λίγο  ας  πούμε  πρωθύστερο

σχήμα  να  τοποθετείσαι  μετά  βεβαιότητος  σε  ένα  κείμενο  που  δεν

υπάρχει.  Θα ήταν προτιμότερο,  και  νομίζω ότι  αυτή πρέπει  να  είναι

η  λογική,  να  διατυπώσει  το  Συνέδριο  τις  θέσεις  του  γενικά  για  το  τι

θέλει  να  γίνει,  και  όχι  να  τοποθετείται  με  ένα  τρόπο  που  μπορεί

ενδεχομένως  να  εκτεθεί,  διότι  το  κείμενο δεν  είναι  γνωστό,  δεν  έχει

δοθεί  στη δημοσιότητα,  επομένως δεν ξέρει  κανείς  ποιες θα είναι  οι

πλευρές  και  με  ποια  διαδικασία  θα  λυθούν  τα  ζητήματα  τα  οποία

μας απασχολούν. 

Κατά  συνέπεια  η  άποψή  μας  είναι  ότι  χρειάζεται,  αν  θέλουμε

να διατυπώσουμε ειδικά ψήφισμα για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο,

να  έχει  μια  άλλη  δομή.  Και  θα  έλεγα  ότι  όλο  αυτό  μπορεί  να

ενσωματωθεί στην απόφαση του Συνεδρίου χωρίς ειδική απόφαση. 

Αυτή  είναι  η  θέση  μου.  Αν  επιμείνουμε  θα  υπάρξει  και  μια

διαφορετική διατύπωση. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Σγουρός.  Συγνώμη,  τις

παρατάξεις δεν μπορώ να τις ξέρω, να τις ονομάσω. 

Ι.  ΣΓΟΥΡΟΣ:   Δεν υπάρχει θέμα. Παράταξη Αττική. 

Λοιπόν, αγαπητοί…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Να πω απλώς… Γιάννη,  συγνώμη.  Να πούμε  όμως

ότι  τίθεται  στους  Συνέδρους  απευθείας  το  ψήφισμα  αυτό,  το  οποίο

είναι  απαύγασμα  προφανώς  του  Προεδρείου,  αλλά  κυρίως  θα  είναι

των Συνέδρων. Για αυτό τίθεται υπόψη. 
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Ελάτε, κύριε Σγουρέ.

Ι.  ΣΓΟΥΡΟΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι, τριάντα δευτερόλεπτα. 

Πρώτα  από  όλα  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  φύγουμε  από  εδώ

μέσα  όλοι  με  ένα  ενιαίο  κείμενο,  για  να  μπορέσει  να  έχει  ισχύ  και

εφαρμογή στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην κυβέρνηση. 

Από  εκεί  και  μετά,  οι  Σύνεδροι  όλοι,  στη  μεγάλη  τους

πλειοψηφία,  τοποθετήθηκαν.  Άρα  λοιπόν  έχουμε  τις  τοποθετήσεις,

έχουμε  βγάλει  τα  συμπεράσματα,  και  εγώ  ως  επικεφαλής

παράταξης  συμφωνώ απόλυτα στο  να προχωρήσουμε στην έγκριση

του  σχεδίου  ψηφίσματος  για  να  μας  ενδυναμώσει  περισσότερο,  και

με  αστερίσκο  ότι  θα  γίνει  έκτακτο  Συνέδριο  κοινό  ΕΝΠΕ  –  ΚΕΔΕ

μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου και με πλαφόν τουλάχιστον δύο

μηνών.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ο  κύριος  Μπίρμπας  παρακαλώ.  Ο  κύριος

Μπίρμπας,  Δήμαρχος  Αιγάλεω  και  της  παρατάξεως…  θα  την  πει  ο

ίδιος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Αν είσαστε της αριστερής λογικής, ναι.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  βρισκόμαστε  σε  μια  διαδικασία

ενός  εντελώς  πρωτότυπου  Συνεδρίου,  που  ελπίζω…  το  μοναδικό

θετικό  που έχουμε να  κρατήσουμε είναι  ότι  συνευρεθήκαμε  μαζί  και

θα μπορούμε να βρεθούμε και  άλλη μια φορά μαζί  και  άλλες φορές,

για  να  μπορέσουμε  να  συζητήσουμε  σε  βάθος.  Η  εικόνα  μετά  την

παρέλαση των αρχηγών που έχει  η  αίθουσα και  τις  διαδικασίες  που

παρακολουθήσαμε  όλες  αυτές  τις  μέρες,  δυστυχώς  δείχνει  ότι  και

εμείς  έχουμε κάποια προβλήματα.  Αυτό είναι  ένα γενικό σχόλιο. Για

αυτό κιόλας ερχόμαστε  να αποφασίσουμε,  γιατί  σε λίγο δεν θα είναι

κανένας εδώ, να αποφασίσουμε πάνω σε ένα ψήφισμα. 

Είμαι  απόλυτα  σαφής.  Δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  αυτό  που

κατατίθεται  ως  ψήφισμα,  παρά  όπως  και  χθες  στους  λίγους  που

υπήρχαν  όταν  μιλούσαμε,  επαναλαμβάνουμε  ότι  αυτό  το  Συνέδριο

έτσι  όπως  πήγε  σε  σχέση  τουλάχιστον  με  το  νομοσχέδιο,  το
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μοναδικό  που  μπορεί  να  κάνει,  για  ένα  νομοσχέδιο  που  δεν  ξέρει,

που  εικάζει,  που  μεταφράζει,  καταπληκτική  υπευθυνότητα,  είναι  να

περιμένει  το  νομοσχέδιο  της  κυβέρνησης  και  να  δεσμευτούμε,  όχι

σε  δύο  μήνες  βλέπουμε  και  κάνουμε,  σε  ένα  μήνα  από  τη

δημοσίευση,  όποτε  το  κάνει  η  κυβέρνηση,  που  προβληματική

λειτουργία έχει  και  δεν έχει  δώσει  το νομοσχέδιο μέχρι  σήμερα,  ένα

μήνα  μετά  τη  δημοσίευση,  Συνέδριο,  αφού  πρώτα  έχουν

συνεδριάσει  τα  Όργανά  μας,  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  και  οι  ΠΕΔ.

Έχουμε  επεξεργασμένες  προτάσεις.  Ένα  μήνα  συγκεκριμένα.  Ένα

μήνα  από  τη  δημοσίευση,  και  μετά  η  κυβέρνηση  να  το  βάλει  στη

Βουλή. 

Αυτό  μπορούμε  να  το…  ως  διαδικασία.  Τώρα  να

τοποθετούμαστε  αν κάνει  ή  δεν κάνει,  λέει  και  δεν λέει,  επειδή είπε

ο  Υπουργός,  κάποιες  μας  διέρρευσε  από  τις  Υπηρεσίες,  είναι

δείγμα  έλλειψης  σοβαρότητας  και  δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε

αποδεκτό. 

Σας ευχαριστώ.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Λοιπόν,  όλα  όσα ακούγονται  είναι  χρήσιμα.  Εμείς

δεν  είμαστε…  είμαστε  ένα  Συνέδριο  και  η  σοβαρότητα  του

Συνεδρίου  φαίνεται  και  από  τη  συμμετοχή  τις  δύο  αυτές  μέρες.

Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. 

Αλλά η σοβαρότητα  φαίνεται  και  από αυτά που λέγονται  μέσα

στο  Συνέδριο  και  από  αυτούς  που  λέγονται.  Όταν  ως  ακούγεται  η

απλή  αναλογική  ή  το  σύστημα  ως  ακούγεται,  αυτό  δεν  περιποιεί

τιμή  στο  Υπουργείο.  Ή  έρχεσαι  σε  ένα  Συνέδριο  και  λέει  ο

Υπουργός δεν ξέρω, θα φέρω το νομοσχέδιο, δεν σας λέω τίποτε,  ή

όταν λέει  μισόλογα, δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα,  διότι  αυτό

μετά  θα  δημιουργήσει  και  πρόβλημα  σοβαρότητας  του  Συνεδρίου.

Θα γυρίσουν να μας πουν σας είπαμε αυτά, δεν είπατε τίποτε. 

Δηλαδή  η  σοβαρότητα  του  Συνεδρίου  και  των  Συνέδρων  είναι

πραγματικά υψηλή, έτσι όπως γίνεται. Και νομίζω…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εντάξει,  Δημήτρη, δεν… Δεν σε έθιξε.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Και  νομίζω  ότι  η  ιστορία  δεν  ξεκίνησε  από  την

Αυτοδιοίκηση.  Ξεκίνησε  από  λάθος  χειρισμό  ή  από  τακτικισμό  του

Υπουργείου  και  της  κυβέρνησης.  Δεν  κάνουμε  εμείς  τακτικισμό.

Εμείς  κάνουμε  αποτελεσματική  διοίκηση.  Δεν  κάνουμε  τακτικισμό

εδώ. 

Εμείς  είπαμε,  και  ήμασταν  σοβαροί,  και  ήμασταν  πολύ

σοβαροί,  και  εμείς  ως  Περιφέρειες  καταθέσαμε  και  νομοσχέδιο

έτοιμο, μαζί με την ΚΕΔΕ. Καταθέσαμε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Έτοιμο νομοσχέδιο. Μπορεί να μην αρέσει,  μπορεί

να  το  τροποποιήσουμε,  διεκδικούμε  και  το  δικαίωμα  στο  λάθος.

Αλλά δεν  διεκδικούμε το  δικαίωμα στην αερολογία,  στις  φήμες.  Δεν

διεκδικούμε αυτή. Διεκδικούμε τη… στην πράξη, και το φέραμε. 

Και  αυτή τη στιγμή ακούστηκαν κάποια πράγματα.  Για αυτό το

ψήφισμα   λέει  ως  ακούγεται,  δεν  λέει  ως  παρουσιάστηκε.  Ως

ακούγεται.  Εδώ  ακούσαμε  τόσα  πράγματα  ακούμε.  Πρέπει  να

απαντήσει πιστεύω, πιστεύω. Τώρα το Συνέδριο θα αποφασίσει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κώστα, συνεχίζουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δημήτρη, δεν…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Δεν κάνουμε αντιπαράθεση.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία. Προχωράμε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δημήτρη, είπες αυτά που ήταν να πεις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία.  Λοιπόν,  παρακαλώ  όμως,  εδώ  ακούμε  και

κάποια  πράγματα  για  απλές  αναλογικές  χωρίς  να  περνάνε  καν από

το  Σώμα.  Εμείς  θέλουμε  να  περάσουμε  ένα  μήνυμα  σήμερα.  Ότι

όποιος  διανοηθεί  να  πάει  νομοσχέδιο  στη  Βουλή  χωρίς  να  περάσει
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από  τους  φορείς,  θα  είμαστε  απέναντι .  Αυτή  είναι  η  σημερινή  μας

απόφαση. 

Παρακαλώ τον κύριο Κανταρά. 

Α.  ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Συνάδελφοι,  πολύ  σύντομα.  Δημήτρη.  Εξάλλου  πια

όλοι  γνωριζόμαστε  και  γνωρίζουμε  και  τις  θέσεις  του  καθενός,  της

καθεμιάς,  έχουμε  βγάλει  κάποια  συμπεράσματα,  έχουμε  ακούσει

ήδη  τις  θέσεις  της  κυβέρνησης,  της  αξιωματικής  αντιπολίτευσης,

των  Οργάνων  της  ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ.  Έγινε  μια  δουλειά,

ανεξαρτήτως  σε  αυτά  όλα ποια είναι  η  προσέγγιση του  καθενός  και

της καθεμιάς. 

Νομίζω ότι  εμείς  ως  Συντονισμός  Αιρετών,  δυστυχώς δεν  μας

δόθηκε  η  δυνατότητα  χθες,  μιλήσαμε  στη  Γενική  Συνέλευση  της

ΚΕΔΕ…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα σας δοθεί και τώρα.

Α.  ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   …έχουμε  εκφράσει  κάποιες  θέσεις,  και  σε  κάποιες

διαπιστώσεις που αναφέρονται  στο κείμενο ψηφίσματος, δεν έχουμε

λόγο  να  διαφωνήσουμε.  Δηλαδή  διαπιστώσεις  ότι  χρειάζεται  ένα

μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας,  της Αυτοδιοίκησης, ότι  δεν είναι

το σύστημα το εκλογικό το πρόβλημα, εξάλλου το εκλογικό σύστημα

και  η  μετάθεση  των εκλογών είναι  τα  μοναδικά  θέματα  που έφερε  ο

Υπουργός  Εσωτερικών  για  την  αλλαγή.  Δεν  έχουμε  αντίρρηση  για

το  να  δοθεί  διαβούλευση  δύο,  και  τεσσάρων  μηνών,  αν  και  να  σας

πούμε την καθαρή σκέψη μας,  είναι  ότι  δεν χρειάζεται,  συνάδελφοι,

καμία  διαβούλευση  πάνω  σε  αυτό,  γιατί  αυτό  είναι  ένα  τίποτα

δηλαδή.  Πάνω  στο  τίποτα  τι  να  διαβουλευτείς;  Και  προφανώς

έχουμε  μια  άλλη  θέση  για  το  θέμα  του  εκλογικού  συστήματος,  που

αυτή… είμαστε  από θέση  αρχής με  την  απλή αναλογική,  αλλά αυτή

η  απλή  αναλογική  των  δύο  γύρων  είναι  περισσότερο  καταστροφική

και από το σημερινό εκλογικό σύστημα. 

Υπάρχουν  ζητήματα  τα  οποία…  το  4,  5  και  6,  που  είμαστε

σύμφωνοι  για  τον  τρόπο  χειρισμού  του  νομοσχεδίου  και  λοιπά,  για
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τον  τρόπο που  χειρίστηκε  η  κυβέρνηση,  για  όλα  αυτά,  να  μην  μπω

στην… η ουσία. 

Εμείς λοιπόν επειδή διαφωνήσαμε στα Συνέδρια της ΚΕΔΕ, το

κοινό  γίνεται,  το  σημερινό  πρώτο  ας  πούμε  που  γίνεται,  είναι  μια

αρχή,  καλώς  γίνεται  και  να  συνεχιστεί.  Διαφωνήσαμε  για  τον

προσανατολισμό,  τον  νεοφιλελεύθερο  προσανατολισμό  που  έχει  η

πλειοψηφία  που  δίνει  στα  ζητήματα  της  Αυτοδιοίκησης.  Δεν

μπορούμε  να  ψηφίσουμε  το  κείμενο.  Έχουμε  καταθέσει,

καταθέτουμε στο Προεδρείο ένα δικό μας κείμενο με βάση τις θέσεις

μας, το οποίο θα ψηφίσουμε και στο τέλος νομίζω αν μπει το γενικό

ψήφισμα.  Είμαστε  σε  αυτή  τη  γραμμή.  Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι

φεύγουμε  από τα  προβλήματα  και  ότι  δεν  παρακολουθούμε  και  δεν

είμαστε  συνεργάτες  της  προσπάθειας  που  πρέπει  να  γίνει,  με  τη

δικιά μας προφανώς προσέγγιση που την έχετε ακούσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ,  κύριε  Κανταρά.  Εμείς  αυτή  τη

στιγμή έχουμε θέσει  το  ψήφισμα.  Ελάτε,  κυρία Παντελάκη.  Ξέρετε…

Δώστε μας και  το… Αυτό είναι το γενικό ψήφισμα, για το Συνέδριο.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Από τη Λαϊκή Συσπείρωση…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Για το Συνέδριο είναι  αυτό. 

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Είναι για το Συνέδριο μετά.

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   …να  ψηφίσει  το  Σώμα  ένα  ψήφισμα  πάνω  στην

τοποθέτηση του  Υπουργού.  Καταλαβαίνετε  την  άποψή μας.  Έχουμε

διαχωρίσει  τη  θέση μας  συνολικά,  για το περιεχόμενο της πολιτικής

της κυβέρνησης, έχουμε καταθέσει πρόταση στο Προεδρείο. 

Αλλά  όμως  επιτέλους  θέλω να  πω το  εξής.  Ας  σταματήσουμε

πλέον  τα  διαδικαστικά  και  όλη  αυτή  την  ιστορία.  Ζήσαμε  και

προηγουμένως  μια  προεκλογική  συγκέντρωση  της  Νέας

Δημοκρατίας  εν  μέσω  του  Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ.  Ας  μη  συνεχιστεί

άλλο αυτό. 
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Για  να  ολοκληρώνουμε.  Σας  ξανά  καταθέτουμε,  κύριε

Πρόεδρε, άλλη μια φορά το κείμενο. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  ολοκληρώνοντας,  «Η  παράταξη  Νέα

Αυτοδιοίκηση…» προφανώς ο κύριος Ιωακειμίδης δεν είναι  εδώ «…

θα  τοποθετηθεί  επί  του  νομοσχεδίου  Κλεισθένης  1  όταν  έχει  τη

συνολική  πρόταση  του  νομοσχεδίου.  Κατά  την  άποψή  μας  δεν

μπορεί  με  αφοριστικό  τρόπο  να  απορρίπτουμε  κάτι  που  ακόμα  δεν

έχουμε  δει.  Κατά  συνέπεια,  διαφωνούμε  με  το  σχέδιο  ψηφίσματος

που προτείνεται στο Συνέδριο.»

Και  υπάρχει  και  μια  υποσημείωση  «Η  απλή  αναλογική  χωρίς

δικλείδα κυβερνησιμότητας, δεν γίνεται αποδεκτή».

Αυτό είναι και το χαρτί…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:    (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Νέα  Αυτοδιοίκηση.  Είναι  η  παράταξη  Νέα

Αυτοδιοίκηση. 

Λέω  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  ολοκληρώνοντας,  τίθεται

δια  της  ανατάσεως  της  χειρός  το  ψήφισμα,  ποιοι  είναι  υπέρ

παρακαλώ; Έτσι να έχουμε μια αίσθηση.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. Ωραία. 

Ποιοι είναι κατά του ψηφίσματος; Μάλιστα. 

Ποιοι είναι παρόντες; Παρόντες παρακαλώ ή λευκό; 

Υπερψηφίζεται.  Ευχαριστούμε πολύ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πώς;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Όχι,  είναι  για  τη  Γενική  Συνέλευση  τα  ψηφίσματα

του…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις, παιδιά. Μην φεύγετε.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  συνεχίζουμε  αγαπητοί  συνάδελφοι,  τη

συνεδρία.
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Ο επόμενος ομιλητής…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Η κυρία Παναγιωτοπούλου.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι,  ναι,  και  μετά  ο  Αντιπρόεδρος.  Να   ετοιμάζεται

μετά ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Καραγιάννης. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ:   Ευχαριστώ, κύριοι Πρόεδροι.

Κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  αντιλαμβάνομαι  βέβαια  ότι  για

λόγους πρακτικούς έχει  μεγάλη αξία να δοθεί  το ψήφισμα για να μη

φύγουν οι  Σύνεδροι.  Κανονικά βέβαια πρέπει  να ολοκληρώνονται  οι

τοποθετήσεις. 

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  έστω  και  χωρίς  το  συγκεκριμένο

νομοσχέδιο  να  το  έχουμε  στα  χέρια  μας,  πραγματικά  το  σημερινό

Συνέδριο,  η  πρωτοβουλία  αυτή  και  των  δύο  Συμβουλίων  ΕΝΠΕ  και

ΚΕΔΕ  νομίζω  ότι  αποδεικνύει  στην  πράξη  ότι  αντιλαμβάνονται  τις

προκλήσεις  των  καιρών,  τα  μηνύματα  της  κοινωνίας  και  την

πραγματικότητα  που  ζούμε.  Μία  πραγματικότητα  που  είναι  γεμάτη

από  προβλήματα,  με  πολύ  δύσκολη  καθημερινότητα  για  τους

πολίτες  και  προβλήματα  για  τα  οποία  η  κοινωνία  ζητά  άμεσες

λύσεις.

Είδαμε  ότι  αντί  για  αυτές  τις  λύσεις,  η  κυβέρνηση  εδώ και  18

περίπου  μήνες,  ουσιαστικά  περιπαίζει  την  Αυτοδιοίκηση  δια  του

Υπουργού  Εσωτερικών,  ο  οποίος  στην  αρχή  μιλούσε  για  το

γκρέμισμα  του  Καλλικράτη,  μετά  μεθόδευσε  μία  δήθεν  διαβούλευση

για  τη  μεταρρύθμιση  του  Καλλικράτη,  περιέφερε  ένα  νομοσχέδιο  –

φάντασμα το  οποίο θα το  έφερνε  σε άγνωστη ημερομηνία  που κάθε

φορά  άλλαζε  την  ημερομηνία,  ενδιαμέσως  είχε  συνεχώς  διαρροές

για  το  τι  ακριβώς  θα  περιέχει  αυτό  το  νομοσχέδιο  και  η  μόνη

σταθερή  μεταβλητή  πραγματικά,  ήταν  αυτό  που  αφορούσε  την

αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος  και  την  επικράτηση  της  απλής

αναλογικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία όμως απλή αναλογική

της οποίας το είδος κανείς δεν ξέρει  και ούτε και ο ίδιος μας το είπε

χθες. Δεν μας το διευκρίνισε στη χθεσινή του ομιλία ούτε και αυτό. 
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Στην  πράξη  γνωρίζουμε  όλοι  ότι  καμία  αλλαγή  στο  εκλογικό

σύστημα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  δεν  πρόκειται  να  λύσει  τα

προβλήματα  που  αντιμετωπίζουμε.  Αντίθετα,  και  αυτή  η  απλή

αναλογική,  τουλάχιστον  όπως  διαρρέεται,  όπως  λέμε  και  στο

ψήφισμα,  θα  λειτουργήσει  απολύτως  αποσταθεροποιητικά  εάν

ισχύσει  στην  επόμενη  θητεία,  αλλά  και  αυτή  η  μακρόχρονη

διαιώνιση  της  συζήτησης  αποσταθεροποιεί  και  την  τωρινή  θητεία.

Γιατί  ενώ  έχουμε  μπει  στον  τελευταίο  χρόνο  πριν  την  εκλογική

διαδικασία  και  το  μόνο  που  θα  έπρεπε  να  μας  απασχολεί  είναι  η

ολοκλήρωση  των  προγραμμάτων  μας,  της  υλοποίησης  των

προγραμμάτων μας, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. 

Η  πραγματικότητα  είναι  πολύ  διαφορετική,  κυριαρχείται  από

τη  σκληρή,  την  τεράστια  δημοσιονομική  προσαρμογή  που  έφερε  η

κρίση,  που  είναι  μεν  απαραίτητη  για  να  σταθεί  η  χώρα,  όμως  είναι

και  εξαιρετικά  επώδυνη  για  τους  πολίτες.  Και  από μόνη  της  αυτή  η

δημοσιονομική  προσαρμογή,  όσο  μεγάλη  και  αν  είναι,  δεν  είναι

ικανή  να  μας  βγάλει  από  την  κρίση,  που  όσο  πιο  πολύ

παρατείνεται, τόσο και πιο δομική γίνεται. 

Έχοντας  λοιπόν  όλοι  συνειδητοποιήσει  πλέον  ότι  το  μέχρι

χθες  μοντέλο  της  χώρας  έχει  χρεοκοπήσει  και  έχει  αποτύχει,

καταλαβαίνουμε  ότι  χρειαζόμαστε  αλλαγή  πορείας  με  στόχο  την

παραγωγή  πλούτου.  Αναπτυξιακή  στρατηγική  βασισμένη  σε  νέες

προτάσεις  και  υιοθέτηση  μεταρρυθμίσεων  και  νέων  πρακτικών.  Η

αποκέντρωση  του  κράτους  είναι  η  θεμελιώδης  από  αυτές,  είναι

σύμφωνη  με  τις  ευρωπαϊκές  αρχές  και  δοκιμασμένη  ως  προς  την

αποτελεσματικότητά  της  στα άλλα κράτη.  Όμως και  η  αποκέντρωση

περνάει  από την  Αυτοδιοίκηση.  Επί  αυτού  δεν  ακούσαμε  απολύτως

τίποτα  από  τον  κύριο  Υπουργό.  Δεν  πειράζει  όμως,  ας  ακούσει

αυτός  από  εμάς,  μέσω  αυτού  του  Συνεδρίου  και  αυτή  είναι  και  η

χρησιμότητά του πιστεύω ακόμη περισσότερο. 

Στην  ΕΝΠΕ  έχουμε  προχωρήσει,  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος,

σε αναλυτικές προτάσεις,  μέσα από τα δύο τελευταία μας Συνέδρια,
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μέσα  από  το  Δ.Σ.,  στην  κατεύθυνση  της  περιφερειακής

διακυβέρνησης.  Και  είμαστε  εδώ σε  αυτό  το  κοινό  Συνέδριο  με  τον

Α΄  Βαθμό,  για  να  βρούμε  έναν  κοινό  βηματισμό  σε  αυτό  το  μεγάλο

θέμα,  που  κατά  τη  γνώμη  μου  εκτίνεται  σε  τέσσερις  βασικούς

άξονες.  Ο  πρώτος  αφορά  τους  πόρους  και  το  προσωπικό.  Πρέπει

να  το  ξαναπούμε  ότι  η  λειτουργία  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  με

ψίχουλα,  χωρίς  πόρους  και  προσωπικό,  δεν  γίνεται  και

μεταρρύθμιση  χωρίς  εξασφάλιση  των  πόρων  και  του  απαραίτητου

προσωπικού, δεν νοείται.  

Απαιτείται  λοιπόν  εκτός  από  την  απόδοση  των

θεσμοθετημένων  πόρων  και  η  απόκτηση  σταθερών  και  δυναμικών

πηγών  ιδίων  εσόδων,  που  μπορούν  να  λειτουργήσουν  και  στις

σημερινές  συνθήκες  της  κρίσης.  Στην  κατεύθυνση  βέβαια  της

φορολογικής  αποκέντρωσης,  φόροι  να  εισπράττονται  και  να

αποδίδονται  στην  Αυτοδιοίκηση  Α΄  και  Β΄  Βαθμού  και  έτσι  με  αυτό

τον τρόπο θα οδηγηθούμε και  στην ωρίμανση του θεσμού μέσω της

λογοδοσίας, που θα είναι πιο άμεση προς τους πολίτες.

Διαφάνεια,  εποπτεία,  ενιαίο  εποπτικό  Όργανο,  έχουμε

κουραστεί  να  το  λέμε  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις.  Βελτίωση  των

παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Αυτό  απασχολεί  τους  πολίτες  και  αυτό

κυρίως  σημαίνει  δύο  πράγματα.  Χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών

για  όλα,  ή  αλλιώς ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  όρο  που  τον  ακούμε,

που  έχει  χρηματοδότηση  αλλά  που  πουθενά  δεν  τον  βλέπουμε,

είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τον  περιορισμό  της  συναλλαγής

και  της  διαφθοράς  με  τους  υπαλλήλους  και  απλοποίηση  των

διαδικασιών,  με  ξεκαθάρισμα  αρμοδιοτήτων  και  παράλληλη

αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά και  των υπηρεσιών μας  από τους

πολίτες. 

Σε  αυτό  το  σημείο,  η  υποκατάσταση  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  με  μεταφορά  των  περισσότερων  αρμοδιοτήτων  της  στις

αιρετές  Περιφέρειες,  κατέχει  κομβικό  ρόλο,  γιατί  έτσι  αποφεύγονται

εμπλοκές  και  καθυστερήσεις  που  προκαλεί  η  ύπαρξη  ενός  ακόμη
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διοικητικού  επιπέδου.  Παράλληλα,  οδηγεί  σε  οικονομία  κλίμακας,

μεταφέροντας πόρους και προσωπικό στις αιρετές Περιφέρειες.  

Τέλος, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης

και  ιδιαίτερα  του  Β΄  Βαθμού,  όπως  προβλέπεται  και  από  τον

Καλλικράτη,  είναι  ο  βασικότερος  άξονας,  ο  οποίος  όμως

προϋποθέτει  και τους τρεις προηγούμενους, αλλά και την υιοθέτηση

νέων  πρακτικών,  χρηματοδοτικών  νέων  εργαλείων,  όπως  η

διεύρυνση  των  ΣΔΙΤ  και  η  δημιουργία  Εθνικού  Αναπτυξιακού

Ταμείου,  η  αξιοποίηση  της  δημόσιας  και  ακίνητης  περιουσίας  και

υπάρχουν  και  πολλές  άλλες  προτάσεις  από  καλές  πρακτικές  των

άλλων χωρών. 

Κλείνοντας,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  το  μήνυμα  που  πρέπει  να

βγει  από  αυτό  το  Συνέδριο,  είναι  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  είναι

πολύ  σοβαρό  ζήτημα  για  να  γίνονται  στην  πλάτη  της  παιχνίδια

μικροπολιτικών  σκοπιμοτήτων  με  κίνδυνο  την  πλήρη

αποσταθεροποίησή  της.  Και  αυτό  δεν  είναι,  κύριοι  Πρόεδροι,  ένα

κλαδικό,  ένα  συνδικαλιστικό  αίτημα,  αλλά  αποτελεί  εθνικό

διακύβευμα  με  τεράστια  σημασία  για  όλη  τη  χώρα  και  το  μέλλον

της. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  την  κυρία  Παναγιωτοπούλου,  και  θα

παρακαλέσω  να  έρθει  στο  βήμα  ο  Αντιπρόεδρος  της  Κεντρικής

Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  ο  Γιάννης  ο  Καραγιάννης,  Δήμαρχος

Λαγκαδά.

Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:   Κύριοι  Πρόεδροι,  αγαπητοί  συνάδελφοι,

αναρωτιόμαστε  όλοι  μας  που  βιώνουμε  καθημερινά  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  πόσο  διαφορετικά  θα  μπορούσαν  να  ήταν  τα

πράγματα  σήμερα,  αν  είχε  προϋπάρξει  ένας  ουσιαστικός  και

ειλικρινής διάλογος με κοινή διάθεση για συνεργασία και συναίνεση.

Αν  είχε  προηγηθεί  μια  διεξοδική  διαδικασία  διαβούλευσης  με

διάθεση προσέγγισης και συμφωνίας.

Αν  ο  «Κλεισθένης»,  που  σύμφωνα  με  τον  Υπουργό

Εσωτερικών  ευελπιστεί  να  φέρει  την  αναθεώρηση  του  θεσμικού
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πλαισίου  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  αποτελούσε  το  προϊόν  του

παραπάνω διαλόγου μεταξύ ΥΠΕΣ και ΚΕΔΕ.

Αντιθέτως,  με  προχθεσινές  δηλώσεις  του  ο  Υπουργός

Εσωτερικών απέρριψε  το  αίτημά μας  για  δίμηνη  διαβούλευση με  το

επιχείρημα ότι η διαβούλευση έχει  τελειώσει από καιρό! 

Σύμφωνα  δε  με  τα  λεγόμενά  του  σε  πρόσφατη  συνέντευξη

στην  “Εφημερίδα  το  Συντακτών”:  “Το  δίμηνο  το  έχουμε  ξεπεράσει

προ  πολλού.  Πριν  φθάσουμε  στην  τελική  φάση  παρουσίασης  του

νομοσχεδίου έχει  προηγηθεί  μια πολύμηνη ανταλλαγή απόψεων στο

πλαίσιο της ομάδας εργασίας που είχε συγκροτηθεί  με πρωτοβουλία

του ΥΠΕΣ και  τη συμμετοχή τόσο της ΚΕΔΕ όσο και της ΕΝΠΕ. Εγώ

προσωπικά  έχω παρουσιάσει  βασικές  πλευρές  του  νομοσχεδίου  σε

δυο  συνέδρια  της  ΚΕΔΕ  και  ένα  της  ΕΝΠΕ.  Ποτέ  άλλοτε  δεν  είχε

υπάρξει  τόσο  εξαντλητικός  διάλογος,  ποτέ  άλλοτε  η  έννοια  της

διαβούλευσης δεν είχε γίνει σε τέτοιο βαθμό πράξη”.

Προφανώς ξεκινάμε από τελείως διαφορετικές αφετηρίες. 

Είναι  γεγονός  ότι  η  ΚΕΔΕ  συμμετείχε  από  την  αρχή  στις

επιτροπές  διαλόγου  που  δημιούργησε  το  Υπουργείο  Εσωτερικών.

Εκεί  καταθέσαμε  τις  προτάσεις  μας,  το  Υπουργείο  όμως  δεν  τις

έλαβε  ποτέ  σοβαρά  υπ΄  όψιν.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που

αναγκαστήκαμε  να  αποχωρήσουμε  τελικά  από  τις  επιτροπές  αυτές,

τον Φεβρουάριο του 2017. 

Περιμένουμε  ένα  χρόνο  το  νομοσχέδιο,  έχουμε  καταθέσει

τεκμηριωμένες  προτάσεις  στο  ειδικό  θεματικό  συνέδριο  του  Βόλου

τον  Οκτώβριο  του  2016,  οι  οποίες  επικυρώθηκαν  στα  δύο  τακτικά

μας  συνέδρια:  Της  Θεσσαλονίκης  το  Δεκέμβριο  του  2016  και  των

Ιωαννίνων  τον  Δεκέμβριο  του  2017.  Ζητούμε  διεξοδικό  διάλογο  και

εισπράττουμε άρνηση και αποκλεισμό. Αποκλεισμό από τον διάλογο

σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών, αποκλεισμό από την επιτροπή

της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. 

Ακόμη  και  σήμερα  δεν  γνωρίζουμε  καν  τον  κορμό  των

διατάξεών  του,  αντιμετωπίζουμε  καθημερινά  διφορούμενες  φήμες
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για  υποστατές  ή  ανυπόστατες  διατάξεις,  σενάρια,  υποθέσεις  και

ενημερωθήκαμε πλέον ότι  η διαβούλευση έχει  τελειώσει  πριν καν να

αρχίσει ! 

Ας  μιλήσουμε  όμως  θετικά.  Εμείς  δεν  είμαστε  αντίθετοι  στην

αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης. Το ζητούμε,

αλλά  με  κανόνες  διαφάνειας,  διαλόγου  και  κοινής  λογικής.  Ακόμη

και  σήμερα μέσα στην σκόνη που έχουν σηκώσει  οι  εξαγγελίες  περί

απλής  αναλογικής,  όλοι  μας  αναγνωρίζουμε  την  αναγκαιότητα  για

ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ. 

Είναι  αλήθεια,  ότι  όλοι  μας ταλαιπωρούμαστε καθημερινά εδώ και  8

χρόνια  από  το  κακοδομημένο  καλλικρατικό  σημερινό  σύστημα

διοίκησης.

Κρατική Εποπτεία: Είναι  σημαντικό ότι  μετά από 8 χρόνια στο

θέμα  της  εποπτείας  επιστρέφουμε  εκεί  από  όπου  ξεκινήσαμε.  Στην

εφαρμογή  του  θεσμού  του  Ελεγκτή  Νομιμότητας που  εισήγαγε  ο

Καλλικράτης  και  του  θεσμού  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  που

υπάγεται  απευθείας  στο  ΥΠΕΣ.  Είναι  σημαντικό  αυτός  ο  θεσμός να

λειτουργήσει  ανεξάρτητα  και  με  βάση  τα  όσα  προέβλεπε  σωστά  ο

3852/2010. 

Μια από τις ελάχιστες, ομολογουμένως,  πετυχημένες θεσμικές

καινοτομίες του. 

Εκτιμούμε  λοιπόν  ότι  είναι  απαραίτητο  να  συγκροτηθεί  η

προβλεπόμενη  από  τον  «Καλλικράτη»  Αυτοτελής  Υπηρεσία

Εποπτείας  ΟΤΑ,  χωρίς  να  εντάσσεται  στην  Αποκεντρωμένη

Διοίκηση,  στελεχωμένη  από  ικανό  προσωπικό  και  έχοντας

αποκλειστική  ευθύνη  τον  έλεγχο  νομιμότητας  των  πράξεων  των

ΟΤΑ (νομικά εχέγγυα) .

Παράλληλα,  είναι  αναγκαία  η  εισαγωγή  εσωτερικού  ελέγχου,

αρχικά  στους  μεσαίους  και  μεγάλους  Δήμους  (βάσει  κριτηρίων

εσόδων και  πληθυσμού),  ο  οποίος θα λειτουργεί  μέσα σε ένα  κοινά

αποδεκτό  κανονιστικό  πλαίσιο  και  με  Πρόγραμμα  υποστήριξης  των

Δήμων για την εφαρμογή του. 
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Με  τον  τρόπο  αυτό,  θα  διασφαλιστεί  η  νομιμότητα,  η

αποδοτική  χρήση  των  πόρων,  ενώ  θα  βελτιωθεί  γενικότερα  η

διακυβέρνηση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Θα  μειωθεί  επίσης,  το

διοικητικό  βάρος  των  εξωτερικών  ελέγχων  και  θα  ενισχυθεί

ουσιαστικά ο κοινωνικός έλεγχος.

Η  σημερινή  κατάσταση  με  τον  έλεγχο  ουσιαστικά  της

Σκοπιμότητας πρέπει  να σταματήσει.  Κι αυτό δεν μπορεί  να γίνει  με

ευχολόγια,  αλλά  με  συγκεκριμένες  νομοθετικές  πρωτοβουλίες  που

θα  μειώνουν  τα  θολά  σημεία  και  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στις

Ελεγκτικές  Υπηρεσίες  να  ελέγχουν  Νομιμότητα,  χωρίς  και  αυτές  να

κινδυνεύουν για πλημμελή άσκηση καθηκόντων.

Χρειάζεται  να  γίνει  κατανοητό  ότι  εκλεγήκαμε  για  να

υλοποιήσουμε  έργα  και  δράσεις,  συγκεκριμένες  πολιτικές.  Εφόσον

είναι  νόμιμες φυσικά οι ενέργειές μας. Δεν μπορούν όμως ελεγκτικοί

μηχανισμοί  να  αποφασίζουν  για  τη  σκοπιμότητα  πολιτικών  και

αυτοδιοικητικών επιλογών.   

Στο  πλαίσιο  αυτό  θα πρέπει  και  η  Καταστατική  Θέση  Αιρετών

να θωρακιστεί και να ξεκαθαριστεί.  

Ο  ίδιος  ο  κ.  Υπουργός  έχει  μιλήσει  στο  παρελθόν  για

προστασία  των  αιρετών  και  αναγνώρισε  το  πρόβλημα.  Δυστυχώς

χάθηκε  πολύτιμος  χρόνος.  Χάθηκε  η  ευκαιρία  για  έναν  ειλικρινή

διάλογο,  που  εμείς  ήμασταν  έτοιμοι  να  συμμετάσχουμε  με

αποκρυσταλλωμένες  θέσεις,  πρόσφατα  επικαιροποιημένες  από  το

συνέδριο του Βόλου. 

Ζητήσαμε  τον  διάλογο με  το  ΥΠΕΣ για  να  συνδιαμορφώσουμε

ένα ασφαλές πλαίσιο καταστατικής λειτουργίας των αιρετών. 

Για  να  βάλουμε  από  κοινού  ένα  όριο  στην  ιδιαίτερη  ευθύνη

των  αιρετών,  που  σε  κανένα  άλλον  θεσμό  δημόσιας  διοίκησης  δεν

υπάρχει σε αυτόν τον απόλυτο βαθμό. 

Για να προχωρήσουμε στη θεσμική αποκατάσταση του κύρους

των  αιρετών.  Μόνο  έτσι  θα  δοθεί  κίνητρο  για  τη  συμμετοχή  νέων

ανθρώπων  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση,  νέων  όχι  μόνο  στην  ηλικία,
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αλλά  γενικότερα  ικανών  ανθρώπων  από  όλες  τις  ηλικίες  και  από

όλες τις επαγγελματικές αφετηρίες.  

Στην  κατεύθυνση  αυτή,  θα  πρέπει  άμεσα  να  επανεξεταστεί  η

κατάργηση  από  1/1/2019  του  θεσμού  του  Προληπτικού  Ελέγχου

Δαπανών από  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Πρόκειται  για

έναν  θεσμό  που  απέδωσε.  Αντί  να  τον  καταργήσουμε,  θα  πρέπει

από κοινού να βρούμε τρόπο για τη διατήρηση και βελτίωσή του. 

Μία  πρόταση  που  θα  μπορούσε  να  μελετήσει  το  Υπουργείο,  αν

βέβαια  συζητούσε  μαζί  μας,  θα  ήταν  η  διατήρησή  του  και  η

πληρωμή  του  από  ιδίους  πόρους  του  Δήμου,  με  διοικητική

αυτοτέλεια.  Η μισθοδοσία και  η λειτουργία του Γραφείου Επιτρόπου

θα  μπορούσε  να  είναι  υποχρέωση  του  εκάστοτε  Δήμου,  μια

υποχρεωτική  δαπάνη,  που  δε  θα  βαρύνει  τον  Κρατικό

Προϋπολογισμό. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Βαρεθήκαμε όλοι  να ακούμε για την πρόθεση της Κυβέρνησης

να  καθιερώσει  και  στις  Αυτοδιοικητικές  Εκλογές  το  σύστημα  της

απλής αναλογικής. 

Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την άποψη αυτή, διότι :

1. Η  συγκεκριμένη  πρόταση  είναι  εξαιρετικά  ελλιπής.  Δεν  μας

έχει  παρουσιαστεί  το  σύστημα  με  το  οποίο  θα  εκλέγονται  οι

Δήμαρχοι.  Στην  κυβερνητική  πρόταση  προτείνεται  αόριστα  ο

περιορισμός  των  «Δημαρχοκεντρικών»  και

«Περιφερειαρχοκεντρικών» χαρακτηριστικών του συστήματος, χωρίς

όμως  να  μας  ξεκαθαρίζουν  ποια  θα  είναι  τα  χαρακτηριστικά  του

νέου συστήματος. 

2. Δε  διασφαλίζεται  με  κανέναν  τρόπο  ότι  οι  Δήμαρχοι  που  θα

εκλέγονται  από  τους  πολίτες,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να

εφαρμόσουν  το  πρόγραμμά  τους  και  να  ασκούν  διοίκηση  στην

πράξη,  ή  αν  αντίθετα  θα  γίνουν  όμηροι  μικροκομματικών

σκοπιμοτήτων και προσωπικών επιδιώξεων. 
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3. Στην  ουσία  επιχειρείται  να  εφαρμοστεί  ένα  εκλογικό  σύστημα

το οποίο αμφισβητεί  το  δημοκρατικό δικαίωμα της πλειοψηφίας των

τοπικών κοινωνιών να  αποφασίζει  για το  μέλλον της και  το  εκχωρεί

σταδιακά στις κοινωνικές μειοψηφίες. 

Τη  στιγμή  μάλιστα  που  σε  άλλες  χώρες  στις  οποίες  εφαρμόζεται  η

απλή  αναλογική,  συνοδεύεται  με  την  ενίσχυση  των  αρμοδιοτήτων

των μονομελών οργάνων που ασκούν την εκτελεστική εξουσία,  δηλ.

των Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Περιφερειαρχών. 

4.  Σε  μια περίοδο που απαιτείται  περισσότερο από ποτέ  η πολιτική

σταθερότητα  και  η  διασφάλιση  της  κοινωνικής  συνοχής,  η  αλλαγή

του  εκλογικού  συστήματος  στην  Αυτοδιοίκηση  χωρίς  επαρκή

προηγούμενο  διάλογο  και  φυσικά  συναίνεση,  δεν  μπορεί  να

εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό. 

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Από  την  πλευρά  της  η  Κυβέρνηση  προτάσσει  το  εκλογικό

σύστημα  ως  το  βασικό  πρόβλημα  των  Δήμων,  θέτοντάς  το  ως

πρώτο ζήτημα για την αναδιοργάνωση του Κράτους και  της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. 

Υπάρχει  όμως  έστω  και  ένας  άνθρωπος  που  να  πιστεύει  ότι

το  πρόβλημα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  είναι  το  σύστημα  εκλογής

Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων; 

Αυτό  που  προτείνεται  είναι  η  απλή  αναλογική  με  κατανομή

των  εδρών  του  δημοτικού  συμβουλίου  από  την  1η  Κυριακή.

Προτείνεται  δηλαδή ο εκλεγμένος Δήμαρχος να διοικεί χωρίς να έχει

την απαραίτητη πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πριν  τη  λήψη  οποιασδήποτε  απόφασης,  από  την  πιο  απλή

έως  την  πιο  σημαντική,  ο  εκάστοτε  Δήμαρχος  θα  πρέπει  να

επιδίδεται  σε  ένα  “πολιτικό  παζάρι”  για  την  εξασφάλιση

συναινέσεων. 

Αυτό  που  τελικά  θα  προκύψει  από  την  εφαρμογή  της  απλής

αναλογικής,  είναι  η  πλήρης  αποσταθεροποίηση  των  Δήμων,  της
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μοναδικής  δηλαδή  σταθεράς  που  έχει  στηρίξει  την  κοινωνία  στα

δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Ως δικλείδες ασφαλείας για την απλή αναλογική προτείνονται:

- Θέσπιση  «εποικοδομητικής  άρνησης  ψήφου»,  προκειμένου

μια  παράταξη  που  επιθυμεί  να  μετέχει  στη  συζήτηση  ενός  θέματος

να  μπορεί  –  αρνούμενη  ψήφο – να  επιτρέπει  στη  δημοτική  αρχή  να

διαμορφώσει πλασματική πλειοψηφία

- Διαδικασίες  «προδιαβούλευσης»  πριν  την  εισαγωγή  και

ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο

- Τοπικό  Δημοψήφισμα  ως  τελικό  καταφύγιο  για  τη  λήψη

αποφάσεων,  αν  δεν  είναι  δυνατή  η  επίτευξη  συναίνεσης  στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Βέβαια  σύμφωνα  με  τελευταία  δημοσιεύματα  είναι  αμφίβολο

αν  οι  παραπάνω  δικλείδες  ασφαλείας  θα  υπάρχουν  τελικά  στο

νομοσχέδιο.

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Από την στιγμή που δεν υπάρχει  μέχρι  σήμερα νομοσχέδιο,  οι

δε  όποιες  πληροφορίες  που  έχουμε  είναι  μόνο  δημοσιεύματα,

αναγκαστικά  θα  πρέπει  να  σταθούμε  σε  αυτά  που  ειπώθηκαν

πρόσφατα  από  τον  Υπουργό  και  σε  αυτά  που  προβλέπει  το

πόρισμα  της  Επιτροπής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  το  Νέο

Σύστημα Διακυβέρνησης:  

- Μείωση θητείας σε 4 από 5 χρόνια 

- Κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των Δήμων σε εκλογικές

περιφέρειες  και  ενιαία  εκλογή  των  Δημοτικών  Συμβούλων  σε  όλη

την έκταση  του  Δήμου (αν  και  ακούστηκε  ότι  δεν  θα υπάρξει  τελικά

τέτοια διάταξη).

- Προτάθηκε  αρχικά,  αλλά  μάλλον  φαίνεται  σήμερα  να

αποσύρεται,  διάταξη για την κατάργηση των Τοπικών και Δημοτικών

Κοινοτήτων (θα μείνουν μόνο ως γεωγραφικές έννοιες). 
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- Μείωση  των  υποψηφίων  Δημοτικών  Συμβούλων,  με  ελάχιστο

αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και

μέγιστο ίσο με τον αριθμό των εδρών +10%

- Εξετάζεται  το  ενδεχόμενο  ανακλητότητας  των  αιρετών  υπό

συγκεκριμένες προϋποθέσεις

- Κατάργηση  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  –  νέα  δομή  σε

επίπεδο Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας

- Κατάργηση  του  ουσιαστικότερου  οργάνου  λειτουργίας  του

Δήμου,  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  και  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων

στα Συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων ή στα Δημοτικά Συμβούλια.

- Συμμετοχή  εκπροσώπου  των  εργαζομένων  του  Δήμου  στις

συνεδριάσεις  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  του  Δημοτικού

Συμβουλίου  με  δικαίωμα  λόγου  (;;)  σε  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν

στον τρόπο διοίκησης, το προσωπικό και τα οικονομικά των Δήμων.

- Δυνατότητα διεξαγωγής Τοπικού Δημοψηφίσματος όχι μόνο με

πρωτοβουλία  των  οργάνων  του  Δήμου,  αλλά  και  με  λαϊκή

πρωτοβουλία,  έπειτα  από  αίτημα  ενός  ικανού  –  όχι  όμως

απαγορευτικού – αριθμού εκλογέων του Δήμου

- Κατάργηση  των  Σχολικών  Επιτροπών  με  τη  σημερινή  τους

μορφή (ΝΠΔΔ)  και  άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από τον  Δήμο –

επικαιροποίηση του θεσμού των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας

-  Μια  κεντρική  πολεοδομική  υπηρεσία  στην  έδρα  κάθε  Περιφέρειας

και  ένα  πολεοδομικό  γραφείο  στην  έδρα  κάθε  Περιφερειακής

Ενότητας

-  Ευέλικτο σύστημα διαμόρφωσης των δημοτικών τελών με βάση το

οποίο  θα  χρεώνουν  οι  δήμοι  τα  αντίστοιχα  τέλη  ανάλογα  με  τις

χρήσεις των ακινήτων

-  Διεύρυνση  δυνατότητας  των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών:  Υπάρχει

η  κατεύθυνση  να  ενταχθούν  στις  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  οι

υπηρεσίες πρασίνου.

- Σύσταση  διαρκούς  οργάνου  σε  διυπουργική  βάση  και  με

εκπροσώπους  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  το  οποίο  θα  εξετάζει
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κάθε  φορά  σε  σχέση  με  κάθε  προωθούμενο  νομοθέτημα  τις

αρμοδιότητες που αφορούν τα δύο επίπεδα της αυτοδιοίκησης.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα,  ότι  στις προθέσεις του

ΥΠΕΣ  είναι  το  θέμα  των  θητειών  των  δημάρχων  να  παραπεμφθεί

στην επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση.  

Μα  από  εκεί  έπρεπε  να  ξεκινήσουμε.  Να  συζητήσουμε

διεξοδικά  για  την  συνταγματική  αναθεώρηση  των  διατάξεων  που

αφορούν  την  αυτοδιοίκηση,  πριν  μιλήσουμε  για  το  εκλογικό

σύστημα  και  τα  αλλά  επιμέρους  θέματα  που  θα  περιλαμβάνει  το

περιβόητο και πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο. 

Και  βέβαια  συμφωνούμε  όλοι  ότι  η  Αναθεώρηση  του

Συντάγματος  είναι  εθνική  υπόθεση  και  οφείλει  να  υπηρετεί  το

μακροπρόθεσμο  συμφέρον  της  χώρας  κι  όχι  επιμέρους

σκοπιμότητες. 

Και  φυσικά  στις  διαδικασίες  διαμόρφωσης  και  στο  δημόσιο

διάλογο  για  το  Νέο  Σύνταγμα  της  χώρας  μας,  δεν  είναι  δυνατόν  να

απουσιάζει  η  Αυτοδιοίκηση  Α’  Βαθμού,  γιατί  είναι  ο  θεσμός  του

Κράτους  που  βρίσκεται,  περισσότερο  από  οποιονδήποτε  άλλον

κρατικό θεσμό, εγγύτερα στον πολίτη και στην καθημερινότητά του.

Όσοι  σκέφτηκαν  να  αποκλείσουν την  Κ.Ε.Δ.Ε.  από την  Οργανωτική

Επιτροπή  Διαλόγου  για  τη  Συνταγματική  Αναθεώρηση,

υπονομεύουν  τη  διαδικασία,  η  οποία  θα  πρέπει  να  διασφαλίζει  ότι

θα  επιδιωχθεί  η  μέγιστη  δυνατή  συναίνεση  και  συνεργασία  μεταξύ

όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.

Η  ΚΕΔΕ  μπροστά  σε  αυτόν  τον  αποκλεισμό  οφείλει  να  μην

μείνει  -  και  φυσικά  δεν  πρόκειται  να  μείνει  -  αδρανής.  Όπως

εξήγγειλε  πριν  από  δυο  μήνες  ο  Πρόεδρός  μας,  η  ΚΕΔΕ  θα

ξεκινήσει  στους  επόμενους  μήνες  μία  ευρεία  διαβούλευση σε  όλους

τους  Δήμους  και  στις  ΠΕΔ,  που  θα  κορυφωθεί  με  ένα  Ειδικό

Συνέδριο  για  τη  Συνταγματική  Αναθεώρηση,  το  οποίο  θα

πραγματοποιηθεί εντός του 2018.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ 

ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ                               

Η  προηγούμενη  συνταγματική  αναθεώρηση  επέφερε  αρκετές

και  σημαντικές  αλλαγές  στο  πεδίο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  οι

οποίες  ωστόσο  ελάχιστα  αξιοποιήθηκαν  μέχρι  σήμερα.  Εκείνο  που

απαιτείται  πλέον,  στο πλαίσιο της  αναθεώρησης,  είναι  το να βρεθεί

η  αυτοδιοίκηση,  σε  στενή  συνάρτηση  με  την  αποκέντρωση,  στο

επίκεντρο μιας συνολικής και ριζικής διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  Συνταγματική  Αναθεώρηση  θα  πρέπει  να

στηριχθεί καταρχήν σε πέντε άξονες:

Α)  Νέος  αναβαθμισμένος  και  αποσαφηνισμένος  ρόλος  της

πρωτοβάθμιας  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  τόσο  σε  σχέση  με  την

Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όσο και σε σχέση με την

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Να  καταστεί  σαφές,  μέσα  από  συγκεκριμένη  αναδιατύπωση

των  άρθρων  101  και  102  Σ,  ότι  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  δεν  είναι  ο

«πτωχός  συγγενής»  του  κράτους  που  ασχολείται  με  ήσσονος

σημασίας  υποθέσεις,  αλλά  μια  ιδιαίτερα  σημαντική  θεσμική

συνιστώσα του, με ξεχωριστή φυσιογνωμία και  με πολλά συγκριτικά

πλεονεκτήματα ως προς τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων.

Η  υιοθέτηση  μιας  τέτοιας  συνταγματικής  θεώρησης  θα

σηματοδοτήσει,  ουσιαστικά  και  συμβολικά,  την  αναβάθμιση  της

τοπικής  αυτοδιοίκησης,  ο  ρόλος  της  οποίας  ασφαλώς  δεν  είναι

μόνον  η  διαχείριση  των  δημόσιων  υποθέσεων  που  έχουν  τοπικό

χαρακτήρα  –  για  τις  οποίες,  άλλωστε,  έχει  ήδη  το  «τεκμήριο

αρμοδιότητας»  –  αλλά  όλων  των  δημόσιων  υποθέσεων  που

προσιδιάζουν  στον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  της  και  στην  άμεση

δημοκρατική της νομιμοποίηση. 

Παράλληλα,  μια  τέτοια  θεώρηση  θα  έχει  ως  συνέπεια  την

αποδυνάμωση  παγιωμένων  νοοτροπιών  και  πρακτικών,  τόσο  της

κεντρικής  διοίκησης,  όσο  και  των  δικαστηρίων,  που  συχνά

αντιμετωπίζουν  υποτιμητικά  και  με  έντονες  προκαταλήψεις  τον
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θεσμικό  και  διοικητικό  ρόλο των ΟΤΑ σε  μείζονα  κρατικά  ζητήματα,

όπως η παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον.

Β)  Συνταγματική  οριοθέτηση  νέου  πλαισίου  ως  προς  τους

φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ

Είναι  ευνόητο βέβαια ότι  δεν νοείται  συζήτηση για θεσμική και

ουσιαστική  αναβάθμιση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  χωρίς  να  έχει

επιλυθεί  με  απτό  και  αποτελεσματικό  τρόπο  το  ζήτημα  της

οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

Πρέπει  να  προβλεφθεί  μια  γενναία  φορολογική  αποκέντρωση,

που  θα  συνυπολογίζει  και  τις  ρυθμίσεις  του  άρθρου  78  Σ,  ώστε  να

μην καταλειφθούν περιθώρια μερικών και αποσπασματικών λύσεων,

υπεκφυγών και καταστρατηγήσεων. 

Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ΟΤΑ  θα  μπορούν  τόσο  να  καθορίζουν

όσο  και  να  εισπράττουν  φόρους  και  τέλη,  πέραν  των

ανταποδοτικών,  υπό  την  αυτονόητη  βέβαια  προϋπόθεση  ότι  ο

νομοθέτης  θα  καθορίζει,  με  νόμο  -  πλαίσιο,  αφενός  τα  κριτήρια  και

αφετέρου  τις  γενικές  αρχές  και  κατευθύνσεις  της  τοπικής

φορολογικής πολιτικής. 

Παράλληλα  θα  πρέπει  να  υπάρξει  επιτακτικότερη

συνταγματική  δέσμευση  ως  προς  την  ανάθεση  πρόσθετων

αρμοδιοτήτων  στους  ΟΤΑ,  ώστε  αυτή  να  μην  είναι  δυνατόν  να

πραγματοποιηθεί  χωρίς  την  ταυτόχρονη  πρόβλεψη,  στις  σχετικές

διατάξεις, των αναγκαίων πόρων. 

Γ) Κατοχύρωση αξιόπιστου και  αμερόληπτου μηχανισμού εποπτείας

και  οικονομικού  ελέγχου  των  ΟΤΑ  με  Συνταγματική  εγγύηση  της

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του.

Η  αναβάθμιση  του  ρόλου  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης

προϋποθέτει  μια  δέσμη  συνακόλουθων  εγγυήσεων,  που  θα

διασφαλίζουν  κατά  τρόπο  αποτελεσματικό  τη  διαφάνεια  της

λειτουργίας  των  ΟΤΑ,  προκειμένου  να  αποκατασταθεί  ένα  κλίμα

αυξημένης  πολιτικής  και  θεσμικής  ευθύνης  κι  αξιοπιστίας  της

αυτοδιοίκησης.  Ιδιαίτερα  πρέπει  να  προσεχθεί,  στο  σημείο  αυτό,  η
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οργάνωση  του  ελέγχου  νομιμότητας  με  την  πρόβλεψη  για  ανάθεσή

του  σε  ανεξάρτητη  αρχή,  ώστε  να  εξαλειφθούν  τα  σημεία  τριβής

μεταξύ  της  διοίκησης  και  της  αυτοδιοίκησης  ως  προς  την

υπεισέλευση μικροκομματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Σε αυτήν την

κατεύθυνση  η  εισαγωγή  του  θεσμού  του  Ελεγκτή  Νομιμότητας  και

της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, κρίνεται ως θετική. 

Δ)  Συνταγματική  κατοχύρωση  υποχρεωτικής  διαβούλευσης  και

νομοθετικής  πρωτοβουλίας  για  τη  συμμετοχή  στο  νομοθετικό  έργο

των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Είναι  σκόπιμο  να  προβλεφθεί,  στο  πλαίσιο  της  νομοθετικής

λειτουργίας  της  Βουλής,  ειδική  –  και  υποχρεωτική  –  διαδικασία

διαβούλευσης  με  τους  θεσμικούς  εκπροσώπους  της  αυτοδιοίκησης,

για  κάθε  νομοσχέδιο  ή  πρόταση  νόμου  που  αφορά  θέματα

αυτοδιοίκησης (χωρίς  βέβαια αυτό  να σημαίνει  ότι  θα απαιτείται  και

σύμφωνη  γνώμη  τους  για  την  ανάληψη  οποιασδήποτε  σχετικής

πρωτοβουλίας). 

Ένα  τολμηρότερο  βήμα  βέβαια  θα  ήταν  η  δυνατότητα

κατάθεσης  και  «προτάσεων  νόμων»  από  τους  θεσμικούς

εκπροσώπους  της  αυτοδιοίκησης,  στο  πλαίσιο  ενδεχομένως  μιας

ευρύτερης καθιέρωσης του θεσμού της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ποιός  αμφισβητεί  ότι  όλες  οι  θεσμικές  τομές  που  έγιναν  κατά

καιρούς στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν μέρει δε και στην

κεντρική  και  αποκεντρωμένη  διοι κηση,  προετοιμα σθηκαν  και

προτα θηκαν,  κατα  το  μέ γιστο  μέ ρος  τους,  από  τους  θεσμικου ς

φορει ς  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης,  χωρι ς  ό μως  να  της

αναγνωρι ζεται  θεσμικα ,  σε  νομοθετικό  επι πεδο,  ο  ρό λος  του

έ γκυρου,  αξιό πιστου  και  εν  τέ λει  ισό τιμου  συνομιλητή ,  για  τα

θέ ματα που την αφορου ν. 

Ει ναι  λοιπό ν  καιρό ς  να  οργανωθει  με  συγκεκριμέ νο  τρό πο,

βα σει  ρητή ς  συνταγματική ς  επιταγή ς,  μια  πρό σφορη  διαδικασι α

α σκησης  νομοθετική ς  πρωτοβουλι ας.  Οι  προτα σεις  αυτέ ς  θα  ει ναι

υποχρεωτικό  να  συζητηθου ν  από  τις  εκα στοτε  αρμό διες
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κοινοβουλευτικέ ς  επιτροπέ ς  –  ει τε  αυτέ ς  υιοθετηθου ν ει τε  ό χι  από

μι α ή  περισσό τερες Κοινοβουλευτικέ ς Ομα δες – χωρι ς βέ βαια αυτό

να  σημαι νει,  ό πως  ει ναι  ευνό ητο,  ό τι  θα  πρέ πει  και  να  γι νουν

δεκτέ ς από  αυτέ ς, προκειμέ νου να προωθηθου ν στην Ολομέ λεια.

Ε) Η συνταγματική  αναρρυ θμιση του δικαιω ματος του εκλέ γεσθαι: η

ακω λυτη συμμετοχή  ό λων των αιρετω ν της Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης

στις  βουλευτικέ ς  εκλογέ ς  με  την  επανεξέταση  του  κωλυματος  του

άρθρου 56 Σ. 

Ακούστηκε  ότι  πρόθεση  της  κυβέρνησης  είναι  να  μεταφέρει

την  συζήτηση  για  την  καθιέρωση  ορίου  δυο  θητειών  δημάρχων  και

περιφερειαρχών  στην  διαδικασία  της  συζήτησης  για  την

συνταγματική  αναθεώρηση,  που  όπως  προαναφέρθηκε  ο  πρώτος

βαθμός δεν εκπροσωπείται.  

Πολύ  καλά,  να  συζητήσουμε  για  όριο  δυο  θητειών,  αλλά  για

όλο  το  πολιτικό  προσωπικό  και  βέβαια  να  επανεξετάσουμε  τα

κωλύματα του άρθρου 56 Σ. 

Τα  συγκεκριμένα  κωλύματα  απηχούν  μια  πολιτική  αντίληψη

που  αποκλείει  ή  δυσχεραίνει  την  κάθοδο  στις  βουλευτικές  εκλογές

των  ισχυρότερων  αυτοδιοικητικων  στελεχων,  χωρι ς  ό μως  να

συμβαι νει  το  αντιστοιχο  και  για  την συμμετοχή  των βουλευτω ν στις

αυτοδιοικητικέ ς  εκλογέ ς.  Ει ναι  χαρακτηριστικό  ό τι  για  να  κατέ λθει

στις  εκλογέ ς  έ νας  δήμαρχος,  πρέ πει  να  παραιτηθει  από  το  αξι ωμα

του,  ενω  ο  βουλευτή ς  διατηρει  την  ιδιό τητα  του  ακό μη  και  αν

αποτυ χει στις αυτοδιοικητικέ ς εκλογέ ς. 

Ως  εκ  του του,  επιβα λλεται  να  εξευρεθει  μια  παρεμφερή ς

συναινετική  λυ ση,  η  οποι α  και  τον  πολι τη  να  προστατευ ει  και  το

παθητικό  εκλογικό  δικαι ωμα  των  στελεχω ν  της  αυτοδιοι κησης  να

μην περιορι ζει.

Μια  λύση  με  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  η  οποία  θα  ενθάρρυνε

αναμφισβήτητα  την  ανανέωση  του  πολιτικού  προσωπικού,  θα  ήταν

η  ενιαία  ρύθμιση  για  όλα  τα  μονοπρόσωπα  αιρετά  όργανα  της

διοίκησης  των  ΟΤΑ,  που  θα  προβλέπει  τη  δυνατότητα  υποβολής
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υποψηφιότητας  χωρίς  παραίτηση,  με  αναπλήρωσή  τους  κατά  τη

διάρκεια  της  προεκλογικής  περιόδου  και  επάνοδο  στα  πρότερα

καθήκοντα  στην  περίπτωση  μη  εκλογής  τους  (ενώ  σε  περίπτωση

εκλογής ευλόγως θα ισχύει το ασυμβίβαστο).

ΣΤ)  Η  συνταγματική  οριοθέ τηση  του  εκλογικό  συστή ματος  της

Τοπική ς Αυτοδιοι κησης

Το  εκλογικό  συ στημα  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  έ χει  έ ως

τω ρα  αντιμετωπισθει  κατα  καιρους  με  τρό πο  προβληματικό  τρόπο

από  την  πολιτική  ηγεσια,  που  συνοψι ζεται  στην  συστηματική

αγνό ηση των θεσμικω ν φορέ ων της (ΚΕΔΕ και  ΕΝΠΕ),  στην πλή ρη

υποτι μηση  του  θεσμικου  ρό λου  και  της  πολιτική ς  αυτονομι ας  της

και  στην  επικρα τηση  αρκετές  φορές  μικροκομματικω ν

σκοπιμοτή των. 

Ωστό σο,  η  παλαιό τερη  αυτή  αντιμετω πιση  του  εκλογικου

συστή ματος της Τοπική ς Αυτοδιοι κησης, αντι  να αποτελέ σει εφεξή ς

παρα δειγμα  προς  αποφυγή ν,  επανή λθε  με  όλη  αυτή  την  συζήτηση

εδω και  δυο  χρόνια  για  την  εφαρμογή  της  απλής  αναλογικής,  αλλα

και  με  την  πρό ταση που  έχει  ακουστει  για  διαφορετικα  ψηφοδέ λτια

ως  προς  τους  δημα ρχους  και  τους  συνδυασμου ς.  Η  πρό ταση  αυτή

μας ξαναγυρι ζει  στον ατομοκεντρισμό  των εκλογω ν του 19ου αιω να

παραγνωρι ζοντας  τον  βαθυ τατα  πολιτικό  χαρακτή ρα  των

αυτοδιοικητικω ν  εκλογω ν,  που  προϋποθέτει  ιδι ως,  αλλα  και

συνεπα γεται,  προγρα μματα  και  αρχέ ς,  κατ’  επέ κτασιν  δε  και

συλλογικέ ς πολιτικέ ς οντό τητες που θα τα επεξεργαστου ν και θα τα

προτει νουν στα τοπικα  εκλογικα  σω ματα.

Οι  επιφυλα ξεις  αυτέ ς,  πα ντως,  δεν  σημαι νουν  ό τι  δεν  χρεια ζεται

καμι α  εκλογική  αλλαγή .  Υπα ρχουν  και  έ χουν  διατυπωθει  σχετικέ ς

σοβαρέ ς  θεσμικέ ς  προτα σεις,  που  σέ βονται  τό σο  τον  ρό λο  της

Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  ό σο  και  την  αρχή  της  ισοδυναμι ας  της

ψή φου.  Αυτέ ς  ό μως  προϋποθέτουν  νηφα λιο  δια λογο  και  ευρει α

συναι νεση,  ιδι ως  στον  χω ρο  της  Αυτοδιοι κησης,  και  ό χι
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συμπεριφορέ ς  που  την  απαξιω νουν,  υπονομευ οντας  τα

συνταγματικα  και πολιτικα  της ερει σματα.

Ειναι  η  ωρα να  υιοθετηθει  και  για  τις  αυτοδιοικητικέ ς  εκλογέ ς

η λυ ση που επέ λεξε  ορθα  ο αναθεωρητικό ς  νομοθέ της  το  2001 για

τις  βουλευτικέ ς  εκλογέ ς  (α ρθρο  54  παρ.  1  του  Συντα γματος),  με

θεαματικα  αποτελέ σματα  ως  προς  την  αποτροπή  αντι στοιχων  –και

πολυ  μεγαλυ τερης  έ κτασης  –  φαινομέ νων,  που  ει χαν  παρατηρηθει

στο παρελθό ν. 

Προτει νεται,  με  συνταγματική  τροποποι ηση  να  προστεθει ,

κατ’  αναλογι αν  των  ισχυό ντων  για  τις  βουλευτικέ ς  εκλογέ ς,  ειδική

συνταγματική  δια ταξη  που  θα  προβλέ πει  ό τι  οι  νομοθετικέ ς

ρυθμι σεις  που  αφορου ν  το  εκλογικό  συ στημα  και  τις  εκλογικέ ς

περιφέ ρειες  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  θα  ισχυ ουν  από  τις

μεθεπό μενες  εκλογέ ς,  εκτό ς  αν συγκεντρω νουν τουλα χιστον τα 2/3

των βουλευτω ν (δηλ. 200).

Ζ) Η συνταγματική  καθιέ ρωση «Συμβουλι ου Αυτοδιοι κησης»

Καθώς  βρισκόμαστε  σε  ένα  κοινό  συνέδριο  των  δυο  βαθμών,

θεωρώ ότι  είναι  σκόπιμο να μπει  για μια ακόμη φορά στο τραπέζι  η

πρόταση  πολλών  συναδέρφων,  την  οποία  έχουν  τεκμηριώσει

κορυφαίοι  συνταγματολόγοι  για  την  καθιέρωση  κοινού  Συμβουλίου

Αυτοδιοίκησης.

Ε να  από  τα  βασικα  ζητή ματα  που  ταλα νισαν  στο  παρελθό ν

τον  χω ρο  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  ή ταν  η  αδυναμι α  έ κφρασης

ενό ς  κοινου  διεκδικητικου  λό γου,  από  τους  δυ ο  βαθμου ς,  για  την

επι λυση  κοινω ν  θεσμικω ν  και  οικονομικω ν  προβλημα των.  Το

αποτέ λεσμα  ή ταν  ο  χω ρος  της  αυτοδιοι κησης  να  μην  μπορει  να

εμφανισθει  ως  ενιαι ος  και  αξιό πιστος  συνομιλητή ς  ου τε  της

εκτελεστική ς  εξουσι ας  αλλα  ου τε  και  της  κεντρική ς  ή

αποκεντρωμέ νης διοι κησης. 

Προτει νεται ,  λοιπό ν,  η  καθιέ ρωση  ενό ς  Συμβουλι ου  Τοπική ς

Αυτοδιοι κησης,  ως  επι σημου  κοινου  θεσμικου  εκπροσω που  του

χω ρου  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  απέ ναντι  στην  εκτελεστική
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εξουσι α  και  την  κεντρική  διοι κηση,  με  θεσμική  οργα νωση  και

λειτουργι α που θα διασφαλι ζουν ιδι ως τα εξή ς:

α.  Υψηλό  κυ ρος  και  αξιοπιστι α,  σε  ό ,τι  αφορα  τό σο  την  κοινή

εκπροσω πηση  των  δυ ο  αυτοδιοικητικω ν  βαθμω ν,  ό σο  και  την

διατυ πωση  επεξεργασμέ νων  και  τεκμηριωμέ νων  θέ σεων  και

προτα σεων  που  θα  εκφρα ζουν  ενιαι α  τον  θεσμικό ,  προγραμματικό

και διεκδικητικό  λό γο της Τοπική ς Αυτοδιοι κησης.

β.  Διαρκή  ό σμωση  και  στενή  συνεργασι α  με  τους  θεσμικου ς

εκπροσω πους των δυ ο βαθμω ν (ΚΕΔΕ και  ΕΝΠΕ),  προκειμέ νου να

διασφαλι ζεται  η  αυθεντικό τητα  της  κοινή ς  εκπροσω πησης,  η

διαμό ρφωση  ενό ς  κλι ματος  συνεχω ν  συναινέ σεων  και  συγκλι σεων

καθω ς  και  η  συνεχή ς  επικαιροποι ηση  των  ή δη  επεξεργασμέ νων

θέ σεων και προτα σεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η  συνταγματική  αναθεώρηση  είναι  ευκαιρία  για  μια  ευρεία

αναβάθμιση  του  ρόλου  και  της  προοπτικής  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί  με τον

προσφορότερο  δυνατό  τρόπο  στον  διττό  ρόλο  της,  αφενός  μεν  ως

χώρου  έκφρασης  δημοκρατικών  δικαιωμάτων  αφετέρου  δε  ως

αναπόσπαστης  συνιστώσας  του  εν  γένει  διοικητικού  μας

συστήματος.

Υπό  το  πρίσμα  αυτό,  οι  παραπάνω  προτάσεις  αφορούν

πρώτον  μια  συνολική  αναοριοθέτηση  του  συνταγματικού  status της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  δεύτερον  εξυπηρετούν  την  πληρέστερη

κατοχύρωση  των  βασικών  αρχών  της  και  τρίτον  στοχεύουν  στην

συνταγματική  καθιέρωση  ορισμένων  ειδικότερων  θεσμών,

εγγυήσεων  και  διαδικασιών,  που  μπορούν  να  συμβάλουν  είτε  στη

βελτίωση  των  δομών  και  λειτουργιών  της,  είτε  στην  ενίσχυση  των

δημοκρατικών χαρακτηριστικών της.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  Αντιπρόεδρο,  τον  κύριο

Καραγιάννη,  για  την  παρουσία  του  και  για  την  τοποθέτηση

προφανώς, η οποία μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.
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Να πούμε  ότι  ο  επόμενος  ομιλητής  είναι  ο  κύριος  Πατσαρίνος

Νίκος,  Περιφερειακός  Σύμβουλος  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Και

να  προετοιμάζεται  ο  Πρόεδρος  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δυτικής

Ελλάδος και Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου. 

Ν. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Θα  ξεκινήσω  με  έναν  σχολιασμό.  Θεωρώ  λάθος  και

απαράδεκτες  τις  επιλεκτικές  παρεμβάσεις  του  κυρίου  Πατούλη  στις

όποιες ομιλίες. Μιας και Προεδρεύει σήμερα στο κοινό Συνέδριο.

Το  δεύτερο  που  θέλω  να  πω,  επειδή  συμμετείχα  και  στην

Επιτροπή  Οργάνωσης  αυτού  του  Συνεδρίου,  δεν  ενημερωθήκαμε

για την πρόταση του Υπουργού να μετατεθεί  το Συνέδριο.  Όμως και

κάτι  άλλο.  Η  ημερήσια  διάταξη  έτσι  όπως  συντάχθηκε  και

λειτούργησε  στο  συγκεκριμένο  Συνέδριο,  ήταν  και  μόνο  για  να

παίξει  το  ρόλο  των  εντυπώσεων  και  όχι  το  ρόλο  της  πραγματικής

εργασίας  και  αυτό  φάνηκε.  Άλλη  διαδικασία  είχαμε  προτείνει  σαν

κοινή Επιτροπή και άλλη ήταν αυτή που βγήκε στο τέλος.

Και  δυστυχώς,  ένα αυτοδιοικητικό Συνέδριο διαμορφώνεται  σε

αντικυβερνητικό  και  θα  επιχειρηματολογήσω  παρακάτω,  δυστυχώς

πρωτόγνωρο για  τα δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ιδιαίτερα

με το ψήφισμα αυτό που πέρασε προ ολίγου. Όπου για πρώτη φορά

η  Αυτοδιοίκηση  μιλάει  με  φήμες.  Γιατί  εγώ  πολλά  από  αυτά  τα

στοιχεία  που  είδα  στο  κοινό…  στο  ψήφισμα  που  κατέθεσε  η

πλειοψηφία,  δεν  παίζουν  πουθενά.  Κατά  τη  γνώμη  μου,  είναι  ένας

διασυρμός  της  πρώτης  φοράς  κοινού  Οργάνου  Δήμων  και

Περιφερειών.

Τώρα, επί της ουσίας.

Πιστεύω  ότι  είναι  πραγματικά  ξεχωριστό  Συνέδριο,  δεν  θα  το

έλεγα  ιστορικό,  θα  μπορούσε  να  γίνει  ιστορικό,  έτσι  όπως

διαμορφώνεται δεν θα είναι  ιστορικό. Είναι ένα ξεχωριστό Συνέδριο,

αλλά  είναι  ένα  αυτοδιοικητικό  Συνέδριο.  Και  μπορεί  κανείς  να

εκφράζει  όποιες  φωνές  απέναντι  στη  λειτουργία  της  κυβέρνησης,
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και τις καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί αυτό να επιμένουμε σώνει και

καλά να βγει από αυτό το Όργανο. 

Αυτοδιοίκηση τι  σημαίνει  και  τι  ζητάει  σήμερα η  κοινωνία  που

ταυτίζεται  με  την  Αυτοδιοίκηση;  Ζητάει  αποτελεσματικότητα,  ζητάει

αμεσότητα,  ζητάει  διαφάνεια,  ζητάει  δημοκρατία,  δικαιοσύνη  και

προπάντων  αλήθειες.  Είμαστε  ευχαριστημένοι  όπως  λειτουργεί

σήμερα  η  Αυτοδιοίκηση  στον  Α΄  και  στον  Β΄  Βαθμό;  Να  σας  πω

ορισμένα χαρακτηριστικά. 

Προσωποπαγής  θεσμός.  Αμφισβητήστε  το.  Ότι  πει  ο

Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, γίνεται.  Δεν πρέπει να αλλάξει  αυτό;

Δεύτερον,  σχέσεις  μεταξύ  Α΄  και  Β΄  Βαθμού.  Δεν  ακούστηκε

εδώ  πέρα  αυτό  που  βιώνουμε  κάθε  μέρα,  στη  γκρίνια  μεταξύ  των

Δήμων  και  των  Περιφερειών.  Το  ταπώσαμε  αυτό.  Πότε  θα  το

αντιμετωπίσουμε; 

Τρίτο  ζήτημα.  Διαχρονικά  και  από  παλιά,  λειτουργεί  ακόμα

υπό την  σφιχτή  λειτουργία  του  κράτους.  Πρέπει  να  αλλάξει;  Πρέπει

να  αλλάξει.  Η  γραφειοκρατία  και  οι  έλεγχοι  μίλησαν  πολύ.  Και

φυσικά  φάνηκε  ότι  δεν  πρέπει  να  είμαστε  ευχαριστημένοι  από  τη

στάση  και  από  τη  λειτουργία  (…)  μιας  και  είναι  ανίσχυρη.  Φάνηκε

σε  αυτή  την  κρίση  την  οικονομική  που  έζησε  η  χώρα,  ήταν

ανίσχυρη.  Παρά  το  ότι  ανταπεξήλθε  με  τις  όποιες  δυσκολίες,  ήταν

ανίσχυρη. 

Είναι  η  κυβέρνηση  εν  δυνάμει  σύμμαχος;  Είναι  αυτή  η

κυβέρνηση  που  είναι  σήμερα,  εν  δυνάμει  σύμμαχος  για  να

αντιμετωπιστούν  τα  ζητήματα  της  Αυτοδιοίκησης;  Εγώ  θα  πω

ορισμένα  χαρακτηριστικά.  Εγώ  λέω  ότι  είναι.  Γιατί;  Καταρχήν  είναι

μια  κυβέρνηση  που  παλεύει  να  βγάλει  από  τα  μνημόνια  τη  χώρα.

Υπάρχει  κανείς  αυτοδιοικητικός  που  δεν  το  έχει  βάλει  αυτό  σαν

στόχο; 

Δεύτερο.  Προσπαθεί  να  δημιουργηθούν  σταθερές  και  μόνιμες

σχέσεις  στην  Αυτοδιοίκηση.  Ο  κύριος  Μητσοτάκης  σήμερα  δεν  μας

είπε  τίποτα  για  αυτό.  Αντίθετα,  είπε  ότι  δεν  πρέπει  να
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παρατείνονται  οι  όποιες  εργασιακές  σχέσεις  και  στο  πρόβλημα που

υπάρχει  έτσι  και  αλλιώς  με  τους  εργαζόμενους,  και  στην

Καθαριότητα και παντού, δεν απάντησε. 

Τρίτο  στοιχείο,  κατά  τη  γνώμη  μου,  που  είναι  εν  δυνάμει

σύμμαχος.  Προσπαθεί  να  βάλει  μία  τάξη  με  την  αξιοκρατία,  στη

δομή της λειτουργίας όλης της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τέταρτον.  Μιλάει  για  «Έξυπνους Δήμους» και  για  ηλεκτρονική

αναβάθμιση. 

Ακόμα,  προσπαθεί  τη  δημόσια  περιουσία  –  και  το  έχει  κάνει

πράξη – σε πολλούς Δήμους να τη διοχετεύσει.  

Ακόμα,  παλεύει  για  την  αποδυνάμωση  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.  Δεν  είναι  εύκολο  να  υλοποιηθεί.  Και  πραγματικά  εδώ

έχει  γίνει  μια  μικρή  κολοτούμπα.  Έχει  να  κάνει  όμως  και  με  άλλα

συνταγματικά ζητήματα. 

Και  φυσικά φαίνεται  ότι  θεσμικά παλεύει  βασικά εργαλεία  που

απασχολούν  τους  Δήμους  και  τις  Περιφέρειες,  όπως:  δασικούς

χάρτες,  Κτηματολόγια,  που  οι  προηγούμενοι  τα  είχαν  βάλει  στα

ντουλάπια,  ολοκλήρωση  αυτοκινητοδρόμων,  πόροι.  Πόροι,  παλεύει

με  διάφορες  πηγές  να  βρεθούν  πόροι.  Όχι  ότι  είμαστε

ευχαριστημένοι.  Και  είπατε  για  το  μείον  60%  και  λοιπά,  αλλά  αυτά

όλα έρχονται από παλιά. 

Και  λέω  ότι  μέσα  από  τα  αναπτυξιακά  Συνέδρια  έγινε  μία

σοβαρή συζήτηση για την πρόταση την αναπτυξιακή της χώρας. Και

εδώ δεν  συζητήσαμε  καθόλου,  αυτά  τα  αναπτυξιακά  Συνέδρια,  που

οι  Περιφερειάρχες  και  οι  Δήμαρχοι  όπου  συμμετέχουν  λένε   καλά

κάνουμε  και  τα  κάνουμε,  εδώ  δεν  ακούστηκε  σήμερα  τίποτα.  Ίσα  –

ίσα  άκουσα  από  κάποιον  ότι  διαμορφώνεται  μια  αναπτυξιακή

πρόταση  χωρίς  εμάς.  Τι  χωρίς  εμάς;  Άλλο  αν  δεν  μας  φτάνει  αυτό

που  γίνεται  και  άλλο  το  χωρίς  εμάς.  Άρα  χρειάζεται  ένας  ανοιχτός

συνεχής  διάλογος.  Και  πιστεύω  ότι  γίνεται  μια  συνεχής

προσπάθεια,  μιας  και  οι  πόρτες,  από  ότι  ξέρω  τουλάχιστον,
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απέναντι  στους  Περιφερειάρχες  και  στους  Δημάρχους,  των

Υπουργών, είναι ανοιχτές.  

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  τα  μνημόνια  δεν  είναι  μόνο  για  την

κυβέρνηση  και  για  τη  Δημόσια  Διοίκηση  γενικά.  Τα  μνημόνια

παίξανε και  αν δεν τα προσέξουμε,  λειτουργούν κάθε μέρα και  στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Σας  λέω  ορισμένα  χαρακτηριστικά  από  αυτά

που  βιώνουμε  καθημερινά.  Πόροι  για  αντιπλημμυρικά  έργα.  Το

70%, το 80% πάει για πλατείες και για ασφαλτικά. 

Δεύτερο,  κυρίαρχο  στοιχείο  στις  χρηματοδοτήσεις.  Αντί  οι

χρηματοδοτήσεις  να  πηγαίνουν  στις  πραγματικές  ανάγκες  πολλές

φορές  των  Δήμων  και  των  Περιφερειών,  μέσα  από  τις

προγραμματικές συμβάσεις γίνεται σοβαρή αλλοίωση. 

Τρίτον.  Πέρασε  πρόσφατα  από  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  από

Περιφερειακό  Συμβούλιο,  έγκριση  μελέτης,  προσέξτε,  όπου  η

Αποκεντρωμένη  είχε  συγκεκριμένες  παρατηρήσεις,  τη  μελέτη  δεν

την είδαμε ποτέ  και  το  έργο είχε  γίνει.  Το  έργο είχε  γίνει,  σε  εθνικό

δρόμο. 

Ακόμα,  δόθηκαν  4  εκατομμύρια  σε  Αναπτυξιακή  Περιφέρειας,

όπου  δεν  συμμετέχει  κανείς  από  την  αντιπολίτευση,  για  να  γίνουν

απευθείας αναθέσεις.  

Άρα  υπάρχουν  πολλά  ανοικτά  ζητήματα  και  έχουμε  μεγάλη

απόσταση  να  διανύσουμε  και  σαν  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  για  να

μπορέσουμε  να  πούμε  ότι  συμμετέχουμε  ουσιαστικά  στην

αναπτυξιακή  πρόταση,  που  πρέπει  να  είμαστε  μέσα  και  να

συνδιαμορφώσουμε. 

Δυο κουβέντες για την απλή αναλογική.

Σήμερα  ιδιαίτερα  σε  περίοδο  κρίσης,  δεν  υπάρχει  κανένας

πολίτης  που  να  δέχεται  άνιση  αντιμετώπιση.  Δεν  μπορεί  η  ψήφος

του  ενός  πολίτη  να  μετράει  60%,  του  αλλουνού  30%  και  40%  και

μερικών  0%.  Και  μου  κάνει  εντύπωση  που  μίλησε  ο  κύριος

Μητσοτάκης  μέσα  από  την  απλή  αναλογική  για  αλλοίωση  της

βούλησης.  Ποια  είναι  η  αλλοίωση  της  βούλησης  με  την  απλή
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αναλογική, αν δεν είναι  με το ενισχυμένο σύστημα που υπάρχει;  Και

δεν  είναι  τυχαίο,  επικαλέστηκε  την  πλειοψηφία,  κατά  της  απλής

αναλογικής,  του Σώματος.  Ένα Σώμα το οποίο έχει  διαμορφωθεί  με

πλειοψηφικό  σύστημα.  Και  όχι  της  κοινωνίας.  Για  ρωτήστε  την

κοινωνία. Είναι υπέρ της απλής αναλογικής ή όχι, στους Δήμους και

στις Περιφέρειες; 

Πιστεύω  με  τη  θέση  αυτή  που  πήραμε  και  σήμερα,  μας

απομακρύνει  από  την  κοινωνία  σαν  αιρετούς  και  δεν  μας  φέρνει

κοντά.  Πράγμα που πιστεύω ότι  το  κάνει  η  απλή αναλογική.  Φέρνει

πιο  κοντά  την  κοινωνία  στο  θεσμό  και  τον  θεσμό  πιο  κοντά  στην

κοινωνία. 

Και  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο  με  την  απλή  αναλογική.

Επιβάλλεται  επιτέλους  να  συζητήσουμε  σοβαρά και  επί  της  ουσίας,

συνθέτοντας  και  καταθέτοντας  ο  καθένας  την  άποψή  του.  Όποιος

δεν  θέλει  κάτι  τέτοιο,  κατά  τη  γνώμη  μου,  δηλώνει  αδειανός.  Γιατί

δεν μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε στα πολιτικά, στα  μεγάλα

προβλήματα  και  να  συνθέσουμε,  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

ιδιαίτερα; 

Άρα  κατά  τη  γνώμη  μου,  όποιος  αγαπάει  πραγματικά  αυτό  το

θεσμό  και  εγώ  πιστεύω  ότι  υπάρχουν  από  όλες  τις  πολιτικές

δυνάμεις,  είναι  μονόδρομος η εφαρμογή της απλής αναλογικής.  Και

οι  κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  οι  αρχές της, αυτό το κοινό

κείμενο  που  καταθέσαμε  σαν  ΕΝΠΕ  και  ΚΕΔΕ  λέει:  για  διαφανή,

ανοιχτή  και  πλήρη  συμμετοχική  διαδικασία.  Προσέξτε.  Για  τήρηση

επικουρικότητας  και  αναλογικότητας.  Για  σεβασμό  δικαιωμάτων

όλων  των  θεσμικών  φορέων.  Για  προστασία  θεμελιωδών

δικαιωμάτων  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  διακυβέρνησης.  Αν  αυτά  δεν

είναι  απλή  αναλογική,  τότε  ποιο  είναι,  το  ενισχυμένο  σύστημα,

αγαπητοί συνάδελφοι; 

Μερικές σκέψεις για την κοινή πρόταση που κατέθεσε η ΕΝΠΕ

και  η  ΚΕΔΕ  και  αφορά  τη  διακυβέρνηση.  Πιστεύω  ότι  πραγματικά

είναι  ένας  σωστός  στόχος,  όραμα,  με  παρατηρήσεις  και  με
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επιφυλάξεις,  μπορεί  να  είναι  μια  βάση  συζήτησης,  αλλά  κινδυνεύει

το  ίδιο  αυτή  η πρόταση να  καεί  αν  δεν  διαβαθμιστεί.  Αν  δεν  ληφθεί

υπόψη  ποια  από  αυτά  τα  δέκα  σημεία  που  βάζει  η  κοινή  πρόταση,

μπορούν  να  γίνουν  σήμερα.  Αν  θέλουμε  πραγματικά  να  αποδώσει

αυτή  η  πρόταση,  πρέπει  να  την  συγκεκριμενοποιήσουμε,  να  την

αντιμετωπίσουμε  σταδιακά  και  συντεταγμένα.  Γιατί  υπάρχουν

αντικειμενικά  προβλήματα και  αυτά είναι  εκτός από το Σύνταγμα,  οι

πόροι που δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά και  τα ίδια τα μνημόνια. 

Αγαπητοί  φίλοι,  γίνονται  πάρα  πολλές  μεταρρυθμίσεις,

ανεξάρτητα  αν  συμφωνεί  κανείς  ή  όχι,  σήμερα,  στη  Δημόσια

Διοίκηση.  Πάρα  πολλές  μεταρρυθμίσεις.  Μη  μιλάμε  λοιπόν  ότι  δεν

υπάρχει  πακέτο  μεταρρυθμίσεων.  Υπάρχουν  πολλές

μεταρρυθμίσεις,  επαναλαμβάνω,  ανεξάρτητα  αν  διαφωνεί  ή

συμφωνεί κανείς και γίνονται συγκεκριμένα βήματα. 

Παρατηρήσαμε  τον  Υπουργό  που  κατέθεσε  κάποιες

προτάσεις,  οκτώ – εννιά προτάσεις.  Εκτός από ένα σημείο,  αυτό με

τους  Χωρικούς  Περιφερειάρχες,  εγώ  δεν  κατάλαβα  πουθενά  αλλού

να  αντιδράει  κανείς  ή  να  είναι  αντίθετος.  Και  δεν  μιλάω  για  την

απλή  αναλογική,  τοποθετήθηκα.  Μιλάω  για  τις  προτάσεις  που

κατέθεσε το Υπουργείο. 

Άρα  γιατί  δεν  υπάρχει  κοινή  βάση  συζήτησης  και

παρέμβασης,  ιδιαίτερα  όταν  η  διαβούλευση  είναι  μπροστά,  ο

διάλογος  είναι  μπροστά,  τα  Συλλογικά  Όργανα  είναι  μπροστά  και

από ότι φαίνεται, μπορούμε να το κάνουμε. 

Ολοκληρώνοντας,  δυο  κουβέντες  για  την  τοποθέτηση  του

κυρίου Μητσοτάκη. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πάλι;

Ν.  ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:   Πάλι,  πάλι,  ναι.  Πάλι  γιατί  είναι  σημαντικό.  Μας

είπε ότι  αναλαμβάνει  από αύριο να κυβερνήσει.  Αν  και  το  λέει  αυτό

από την πρώτη στιγμή. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Για τη σημερινή κυβέρνηση θα πείτε τίποτα;
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Ν.  ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:   Κύριε  Πατούλη,  το  λέει  από  την  πρώτη  στιγμή

αυτό, αλλά δεν του έχει  βγει ακόμα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Για τη σημερινή κυβέρνηση…

Ν. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:   Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή το

λέει,  κύριε Πατούλη, ακόμα δεν του έχει  βγει.

Καταρχήν  δεν  απάντησε  γιατί  τα  τόσα χρόνια,  τα  τόσα χρόνια

που κυβέρνησε, δεν τα αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα. 

Το  δεύτερο.  Στο  όνομα  του  κόστους,  μας  είπε  σήμερα  ότι  μια

σειρά  από  μεγάλες  δράσεις  μπορούν  να  πάνε  πάσες  στον  ιδιωτικό

τομέα.  Εδώ  τι  λένε  οι  Περιφερειάρχες,  που  είναι  ιδεολογικά  μαζί

του, και οι Δήμαρχοι; 

Ακόμα, μας είπε ότι είναι θετικό το στοιχείο του περπατήματος

με  την  ιδιωτικοποίηση  στα  απορρίμματα,  χωρίς  να  πει  κουβέντα,

επαναλαμβάνω  για  δεύτερη  φορά,  τι  γίνεται  με  τους  εργαζόμενους

και με τη μάχη που δίνουν οι  περισσότεροι  Δήμοι και οι  Περιφέρειες

να έχουν προσωπικό. 

Και  τέλος,  άφησε για το μέλλον την οικονομική αυτοτέλεια  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  αφήνοντας  ανοιχτό  το  θέμα  με  νέους

φόρους, που θα βάλουν προφανώς οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κλείνω  λέγοντας,  δύο  δρόμοι

υπάρχουν.  Και  τουλάχιστον  αυτό  έχει  δείξει  μέχρι  σήμερα  η

Αυτοδιοίκηση.  Ή  συνεργάζεσαι  με  τη  νυν  κυβέρνηση…  Κατά  τη

γνώμη  μου  οφείλει,  γιατί  τέτοια  κυβέρνηση  με  τέτοια  φαινόμενα

μνημονιακά,  δεν  θα  βρεις  εύκολα  να  σου  βάζει  πλάτη,  γιατί  το

πιστεύει.  Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ουσιαστικά για

την  Αυτοδιοίκηση.  Απλά  δεν  έχει  όλα  εκείνα  τα  εργαλεία,  λόγω

μνημονίων, αυτό το πράγμα να το αποδείξει.

Όμως  εμείς  θεωρώ ότι  πρέπει  από  κοινού  να  περπατήσουμε,

από  κοινού  να  παρέμβουμε,  από  κοινού  να  διορθώσουμε  τα  όποια

λάθη.  Προτάσεις  πιο  συγκεκριμένες.  Δύο  μήνες  ουσιαστικού

διαλόγου.  Άλλο  αν  είναι  ένα  συν  ένα.  Ουσιαστικά  χρειάζεται  δυο

μήνες. 
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Δεύτερον.  Πρέπει  αυτό  το  Συνέδριο  να  πιέσει  όλα τα πολιτικά

κόμματα  και  ιδιαίτερα  τη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  για  συνταγματικές

αναθεωρήσεις.  Αλλιώς  μένει  κενό  οι  όποιες  αποφάσεις  παίρνουμε

και οι όποιες ανησυχίες εκφράζονται  εδώ.

Και  τρίτο,  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  δουλέψουμε  όλοι  μαζί,  είτε

στην  ΕΝΠΕ,  είτε  στην  ΚΕΔΕ,  για  πιο  συγκεκριμένες  προτάσεις,  για

να μας ακούνε και περισσότερο.

Σας ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ και  εγώ τον κύριο Πατσαρίνο.  Απλώς να

εκφράσω,  επειδή  μιλήσατε  για  εμένα,  συντονισμό  κάνουμε,  δεν  θα

έπρεπε να μιλήσουμε; Ελπίζω…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   …το  l ive streaming του  κυρίου  Σκουρλέτη  να

δουλεύει και να σας άκουσε σήμερα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ,  παρακαλώ.  Δεν  σας  τιμά  αυτά  που

είπατε  γιατί  είστε  αυτοδιοικητικός,  δεν  είστε  κυβερνητικός

εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κύριε Πατσαρίνο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν  είστε  κυβερνητικός  εκπρόσωπος.  Είστε

αυτοδιοικητικός. Να μιλάτε αυτοδιοικητικά. Παρακαλώ.

Θα παρακαλέσω,  αγαπητέ  Δήμαρχε  Αγρινίου  και  Πρόεδρε  της

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Δυτικής  Ελλάδος,  Γιώργο

Παπαναστασίου,  να  έρθει  στο  βήμα.  Και  να  ετοιμάζεται  η  κυρία

Αγλαΐα  Κυρίτση,  Περιφερειακή  Σύμβουλος  της  Περιφέρειας  Βορείου

Αιγαίου. 

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:   Καλησπέρα.  

Ας  μιλήσουμε  αυτοδιοικητικά.  Ας  μιλήσουμε  για  τα

προβλήματα  που  έχουμε.  Γιατί  μάλλον  πρέπει  να  έχουμε

προβλήματα,  δεν  πρέπει  να  λύθηκαν.  Για  αυτό  είμαστε  εδώ και  για

αυτό έχουμε και αγωνία. 
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Να  ξεκινήσω  από  το  Συνέδριο.  Το  ότι  είναι  ιστορικό,  δεν

νομίζω  να  αμφισβητείται.  Είναι  η  πρώτη  φορά  που  ο  Α’  και  ο  Β’

Βαθμός  είναι  στην  ίδια  αίθουσα.  Συνεδριάζουν  κοινά.  Και  το  λέει

ένας  άνθρωπος  που  είναι  πρώτη  φορά  στην  Αυτοδιοίκηση  στον  Α’

Βαθμό, και προέρχεται από το Β’ Βαθμό. 

Από το ’98 λοιπόν, Νομαρχιακός Σύμβουλος, και συνέχεια στο

Β’  Βαθμό,  το  2014  εκλέγομαι  Δήμαρχος.  Και  όπως  συνηθίζω  να

λέω,  είμαι  ένας  νέος  Δήμαρχος,  που μπήκα σε  μια  δύσκολη εποχή,

που δεν έχω τρεις  και  τέσσερις  θητείες  στην πλάτη μου,  και  έχω να

αντιμετωπίσω  τα  χίλια  μύρια  προβλήματα  που  προέρχονται  όχι

μόνο  από  τη  μνημονιακή  εποχή,  αλλά  και  από  μια  ασύλληπτη

γραφειοκρατία που υπάρχει  στη χώρα. 

Όταν  συναντηθήκαμε  με  τον  Υπουργό,  τον  κύριο  Σκουρλέτη,

του  έδειξα  και  του  έδωσα  ένα  έγγραφο  του  Διευθυντή  της

Οικονομικής μου Υπηρεσίας, που αφορούσε, ακούστε, 40 χρηματικά

εντάλματα,  40  δικαιούχων,  που  ήταν  κυρίως  υπάλληλοι  του  Δήμου,

με ποσά από δέκα έως ογδόντα ευρώ το καθένα,  ένα σύνολο 2.046

€,  αυτό  το  τεράστιο  ποσό,  το  οποίο  απαίτησε  3.000  φύλλα  χαρτί,

2.600  κατ’  ελάχιστον  υπογραφές,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνονται  οι

υπογραφές για τον Επίτροπο και  όταν επιστρέψει  μέχρι  να πάει  στο

Ταμείο και να πάει στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

Αυτή  είναι  η  δημόσια  διοίκηση  της  χώρας,  και  κανείς  δεν

μιλάει  για  αυτό,  μιλάμε  για  απλή  αναλογική  μόνο.  Για  την  αλλαγή

ενός  εκλογικού  συστήματος.  Λες  και  αυτό  είναι  πανάκεια  στην

Αυτοδιοίκηση. 

Γραφειοκρατία.  Όχι  μόνο  στην  καθημερινή  διοίκηση.  Πώς  θα

πάει  μπροστά  η  χώρα;  Πώς  θα  απορροφηθεί  το  ΕΣΠΑ;  Πώς  θα

ωριμάσουν τα έργα; Με τον 4412; 

Θέλω  να  σας  πω  ότι  είχα  την  ευτυχία  να  είμαι  ο  πρώτος

Δήμος  που  ενέταξε  έργο  στη  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη.  Το  είχα

ετοιμάσει  από  την  αρχή  γνωρίζοντας  ότι  κάποια   στιγμή  θα  άνοιγε

το  πρόγραμμα.  Και  αυτό  και  το  δεύτερο  και  όλα  τα  υπόλοιπα.
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Ξέρετε  τι  γραφειοκρατία  αντιμετωπίζουμε;  Την  ξέρετε.  Ξέρετε  τι

συμβαίνει  στις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  για  να  περάσει  μια

συγκοινωνιακή  μελέτη  που…  Ειπώθηκε.  Ενάμισι  χρόνο.  Ξέρετε  ότι

στην  Περιφερειακή  Ενότητα  από  όπου  κατάγομαι,  την

Αιτωλοακαρνανία,  δεν  έχουμε  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή;  Και  ξέρετε

γιατί  δεν  έχουμε  παράδειγμα  Αρχιτεκτονική  Επιτροπή;  Γιατί

παλιότερα  την  υπέγραφε  ο  Αντινομάρχης  και  ο  Νομάρχης.  Σήμερα

τη σύστασή της την υπογράφει ο Υπουργός. 

Πάμε  σε  μια  λογική  όχι  αποκέντρωσης,  συγκέντρωσης  και

υπερσυγκέντρωσης  του  κράτους.  Αυτές  οι  λογικές  είναι  μακριά  από

εμάς,  είναι  μακριά  από  την  Αυτοδιοίκηση,   είναι  μακριά  από  όποια

αυτοδιοικητική λογική. 

Ζητάμε λοιπόν να σταματήσει  επιτέλους αυτός ο δαίδαλος της

γραφειοκρατίας.  Οι  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  να  κάνουν  έλεγχο

νομιμότητας  και  όχι  έλεγχο  σκοπιμότητας.  Οι  Επίτροποι  να

υπάρχουν  στις  θέσεις  τους  και  να  κάνουν  τη  δουλειά  τους.  Τα

Όργανα,  είτε  λέγονται  ΣΥΠΟΘΑ,  είτε  λέγονται  ΕΠΑΕ,  να  ορίζονται

από τους Περιφερειάρχες πάλι. Είναι   δυνατόν να ορίζονται από τον

Υπουργό και να περιμένουμε έξι μήνες για να οριστούν;

Και  τελικά  οι  λύσεις  είναι  απλές  και  έχουν  μια  κοινή  λογική,

και  η  κοινή  λογική  δεν  είναι  η  απλή  αναλογική.  Αυτή  είναι  ένα

εκλογικό σύστημα,  που σε άλλους αρέσει  και  σε άλλους δεν αρέσει.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Και  αν  δείτε  τι  σημαίνει  απλή  αναλογική,  πάτε  στα  Δημοτικά

Συμβούλια.  Δείτε  λοιπόν  τι  είδους  συναινέσεις   υπάρχουν,  και  αν

δεν  υπήρχαν  οι  πλειοψηφίες  τι  θα  γινόταν  και  αν  θα  παιρνόταν

κάποια απόφαση. 

Ακόμα-ακόμα και  για  αυτό  της  απλής  αναλογικής,  βλέπετε  ότι

σήμερα  ψηφίζαμε  ένα  ψήφισμα  κοινό,  όπου  όπως  καταλαβαίνετε

περίπου  το  90%  του  Σώματος,  του  Συνεδρίου,  ήταν  υπέρ  του

ψηφίσματος.  Παρ’  όλα  αυτά  έμπαιναν  ζητήματα  διαδικαστικά,  αν
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έπρεπε  να  ψηφιστεί  έτσι,  αν  έπρεπε   να  ψηφιστεί  αλλιώς  και  πάει

λέγοντας. 

Αυτή  είναι  η  απλή αναλογική.  Αυτή  είναι  η  απλή αναλογική,  η

οποία  τι  θα  κάνει;  Θα  δημιουργήσει  παρατάξεις  υποψηφίων,  όχι

Δημάρχων,  υποψηφίων  Αντιδημάρχων.  Οι  παρατάξεις  που  θα

δημιουργήσει  θα  είναι  υποψηφίων  Αντιδημάρχων,  οι  οποίοι  θα

πηγαίνουν  στη  λογική  να  εκλέξουν  έναν,  δύο,  τρεις,  ή  όσους

ενδεχόμενα  χρειάζονται,  για  να  πάνε  και  να  συνδιαλλαγούν,  να

πάνε  να  εκβιάσουν  τον  εκάστοτε  Δήμαρχο  ή  τον  εκάστοτε

Περιφερειάρχη. 

Εκεί  θα  οδηγηθούμε,  σε  μια  χώρα  όπου  η  Αυτοδιοίκηση  δεν

θα  παίρνει  αποφάσεις  και  που  το  Υπουργείο  θα  απλώσει  το  μακρύ

του  χέρι  μέσα  από  έναν  δοτό  Γενικό  Γραμματέα  στους  Δήμους  και

στις Περιφέρειες, για να κάνει  το κουμάντο. 

Αυτή  είναι  η  λογική.  Να  σταματήσει  η  Αυτοδιοίκηση  που

επιτέλεσε  το  τεράστιο  κοινωνικό  έργο  της  κοινωνικής  συνοχής

αυτής  της  χώρας  την  περίοδο  της  κρίσης,  και  παρ’  όλα  αυτά  να

προσπαθούμε να τη χειραγωγήσουμε με αυτόν τον τρόπο. 

Και  κάτι  ακόμα,  για  να  το  κλείσω.  Η  θιασώτες  της  απλής

αναλογικής  λένε  παράδειγμα  ότι  στη  Γερμανία  έχουμε  απλή

αναλογική. Τα χρόνια όμως από πέντε τα κάνουν τέσσερα.  Δεν λένε

ότι  στη  Γερμανία  ο  αυτοδιοικητικός  χρόνος  είναι  οκτώ  χρόνια.  Δεν

το  συζητάνε.  Όπως  επίσης  δεν  συζητάμε  ότι  έχουν  ένα  κράτος  με

δομή,  ένα  κράτος  με  λειτουργία,  που  έχει  ξεπεράσει  όλα  αυτά  τα

προβλήματα,  που  η  απλή  αναλογική  έχει  καθιερωθεί  χρόνια,  έχει

γίνει  συνείδηση,  όλοι  έχουν  κτίσει  αυτοδιοικητική  λογική,  αλλά  και

μέσα  στην  Αυτοδιοίκηση  έχουν  μάθει  να  λειτουργούν  με  την  απλή

αναλογική,  και  εδώ απλώς το  χρησιμοποιούμε  για  να  διαταράξουμε

το  σύστημα,  γιατί  προφανώς  δεν  νοιάζει  ούτε  το  εκλογικό  σύστημα

των  Αυτοδιοικητικών  Εκλογών.  Ενδιαφέρουν  μόνο  οι  Εθνικές

Εκλογές  και  ο  απόηχος  των  Αυτοδιοικητικών  Εκλογών στις  εκλογές

για την εκάστοτε την κυβέρνηση. 
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Εμάς  με  αυτές  τις  λογικές  θα  μας  βρουν  απέναντι.  Εάν

θελήσουν  πραγματικά  να  κάνουν  διοικητική  μεταρρύθμιση  της

χώρας,  εδώ είμαστε  να συζητήσουμε  το  οτιδήποτε.  Και  όταν θα την

καταφέρουμε  και  θα  κάνουμε  τα  οποιαδήποτε  βήματα,  ας  έρθουμε

να μιλήσουμε για την όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Παπαναστασίου. 

Παρακαλώ  την  Αγλαΐα  Κυρίτση,  Περιφερειακή  Σύμβουλο

Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  και  να  ετοιμάζεται  ο  κύριος

Αγγελόπουλος  ο  Μιχάλης.  Δύο  η  ώρα  σταματούν  οι  εργασίες

τουλάχιστον για μισή ώρα και κατόπιν θα συνεχίσουμε. 

Ελάτε.  

Α.  ΚΥΡΙΤΣΗ:   Και  μάλλον  έλαχε,  κύριε  Πρόεδρε,  στο  Βόρειο  Αιγαίο

να  κλείσει  τις  εργασίες,  οπότε… του δεύτερου κύκλου μάλλον και  η

συνέχεια θα ακολουθήσει, οπότε…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα κάνουμε ότι μπορούμε.

Α.  ΚΥΡΙΤΣΗ:   Οπότε  πες  κάτι  μένει,  αυτά  που  θα  πούμε  ίσως

μείνουν στη συνείδηση πολλών. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ελάτε,  παρακαλώ.

Α.  ΚΥΡΙΤΣΗ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,

χαιρετίζοντας το κοινό Συνέδριο των αυτοδιοικητικών Ενώσεών μας,

θα ήθελα να σταθώ αρχικά στην ιστορικότητα που του απέδωσαν οι

Πρόεδροι,  οι  κύριοι  Αγοραστός  και  Πατούλης,  και  να  πω ότι  σωστά

μιλούν  για  ιστορικότητα,  ωστόσο  για  μια  ακόμα  φορά  και  παρά  την

ιστορικότητα,  πρόκειται  για  ένα  Συνέδριο  που  αφορά  μόνο  τα  μέλη

του,  άντε  και  κάποιους  λίγους  από  τα  Δημοτικά  και  Περιφερειακά

Συμβούλια. 

Οι τοπικές κοινωνίες είναι  σίγουρο ότι για ακόμη μια φορά δεν

θα  μάθουν  τίποτα  για  όσα  συζητούνται  σε  αυτή  την  εδώ  την

αίθουσα  επί  δύο  ημέρες,  αν  και  όσο  συζητούνται  και  πιο  πολύ

προωθούνται αυτές αφορούν, τις ίδιες δηλαδή τις κοινωνίες.  
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Και  αυτό  επιτρέψτε  μου  να  πω  ότι  είναι  ένα  από  τα  κεντρικά

ελλείμματα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  η  οποία  ακολουθώντας  όχι

τυχαία  το  παράδειγμα  της  κεντρικής  εξουσίας,  απομακρύνεται  όλο

και  πιο  πολύ  από  την  κοινωνία  και  τους  πολίτες  και  μετατρέπεται

ταχύτατα σε έναν μηχανισμό ανάθεσης και εκπροσώπησης.

Ποια  είναι  τα  μείζονα  ζητήματα  σε  αυτή  τη  συγκυρία;  Ποιο

είναι  το  κεντρικό  επίδικο της Αυτοδιοίκησης;  Από τη  μια  έχουμε μια

κυβέρνηση που ετοιμάζεται  να φέρει  ένα ακόμη νομοσχέδιο σκούπα

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο μάλιστα θα έχει  και τον πολύ

βαρύ  τίτλο   Κλεισθένης,  και  από  την  άλλη  έχουμε  ένα  κοινό

Συνέδριο  Δήμων  και  Περιφερειών,  το  οποίο  κυριολεκτικά  σκιαμαχεί

με  τις  πολιτικές  τοποθετήσεις  του  Υπουργού  Εσωτερικών  για  την

επικείμενη  μεταρρύθμιση.  Μιλώ  για  σκιαμαχία  γιατί  η  αντίκρουση

γενικών  πολιτικών  τοποθετήσεων  και  κατευθύνσεων,  ενώ  επίκειται

κατάθεση νομοσχεδίου, μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί.

Και θέλω να σημειώσω έναν κοινό παρανομαστή ανάμεσα στις

τοποθετήσεις  Σκουρλέτη  από  τη  μια,  αλλά  και  των  Διοικήσεων  της

ΕΝΠΕ  και  της  ΚΕΔΕ,  από  την  άλλη.  Ο  μεν  αξιότιμος  κύριος

Υπουργός,  ο  κύριος  Πάνος  Σκουρλέτης,  υπεραναδεικνύει  την

καθιέρωση  της  απλής  αναλογικής  ως  βήμα  προς  το

δημοκρατικότερον  του  πράγματος,  οι  δε  εκλεγμένοι  Δήμαρχοι  και

Περιφερειάρχες  κηρύσσουν  πολέμιοι  στη  σχεδιαζόμενη

ακυβερνησία,  όπως  λένε,  ορκιζόμενοι  ότι  δεν  θα  επιτρέψουν  την

άλωση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Ο  εκπρόσωπος  μάλιστα  της

Νέας  Δημοκρατίας  χθες  επανέλαβε  τη  δέσμευση  Μητσοτάκη  για

κατάργηση  του  νόμου  Σκουρλέτη,  και  ο  ίδιος  ο  Πρόεδρος  του

κόμματος  σήμερα,  ο  κύριος  Μητσοτάκης,  το  επιβεβαίωσε  μιλώντας

με βεβαιότητα για νίκη στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. 

Θα  μου  επιτρέψετε  να  τονίσω  ότι  και  οι  μεν,  και  οι  δε,

πιάνεστε  από  ένα  ζήτημα  και  αφήνετε  στο  σκοτάδι  πολλά  ακόμη

μείζονος  σημασίας  θέματα  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  τα  οποία

πολύ  φοβάμαι  ότι  θα  δώσουν  τη  χαριστική  βολή  σε  έναν  θεσμό,
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στον οποίο όλοι θα έπρεπε να στεκόμαστε με εξαιρετικά προσεκτικό

τρόπο. 

Η  μεν  κυβέρνηση  μιλάει  για  μεταμνημονιακή  πραγματικότητα

στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  οι  δε  εκλεγμένοι  έχουν  υψώσει  τα

λάβαρα  της  επανάστασης  για  την  απλή  αναλογική,  η  οποία  τους

χαλάει  τα  σχέδια,  και  επιτρέψτε  μου  να  πω  εντελώς  λαϊκά,  τα

πολιτικά μαγαζάκια. 

Για  την  αριστερά,  και  προφανώς  δεν  αναφέρομαι  στην

κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  η  απλή  αναλογική  είναι  διαχρονική

απαίτηση.  Οι  παντοδύναμοι  Δήμαρχοι  ή  Περιφερειάρχες,  ηγεμόνες,

μόνο  με  τη  δημοκρατία  και  την  Αυτοδιοίκηση  δεν  έχουν  σχέση.

Καθαρές  κουβέντες.  Από  την  άλλη  όμως,  η  υπερεπένδυση  που

κάνει  η  κυβέρνηση  στο  εν  λόγω  θέμα,  με  βάση  όλη  την  εμπειρία

από  τη  διακυβέρνησή  της,  τα  πεπραγμένα  της,  αλλά  και  την

επικοινωνιακή  της  μαεστρία,  κάνει  ακόμη  και  τον  πιο

καλοπροαίρετο  να  φοβάται  τους  Δαναούς  και  την  απλή  αναλογική

φέροντες. 

Και ο φόβος δεν αφορά την ακυβερνησία που τάχα φοβόμαστε

οι  περισσότεροι,  αλλά  αυτό  το  οποίο  θα  κρύβεται  ή  θα  επιχειρείται

να  κρυφτεί  πίσω  από  την  απλή  αναλογική  και  την  επίκληση  του

εκδημοκρατισμού. 

Είχα   μιλήσει  και  στο  προηγούμενο  Συνέδριο  της  ΕΝΠΕ,  που

είχε τον ίδιο βαρύγδουπο τίτλο, περί Περιφερειακής Διακυβέρνησης,

για  αδειανό  πουκάμισο.  Είχα  πει  ότι  οι  Περιφέρειες  δεν  παράγουν

και  δεν  εφαρμόζουν  πολιτική,  αλλά  διεκπεραιώνουν  και

πρωτοκολλούν αποφάσεις  του κράτους.  Και  αυτό επιβεβαιώνεται  με

τον πιο πανηγυρικό τρόπο ακόμη και σήμερα.

Ο  Υπουργός  δεν  θεωρεί  σημαντικό  να  έχει  δοθεί  σε

διαβούλευση  το  νομοσχέδιο  πριν  το  Συνέδριό  μας.  Αυτό  δεν  είναι

ορισμός  της  εν  τοις  πράγμασι  απαξίωσης;  Ακούσατε  τι  είπε  χθες

εμφατικά;  Ότι  η  κυβέρνηση  νομοθετεί.  Αυτό  το  ύφος,  αυτό  το  στιλ
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απεύθυνσης, σας λέει  κάτι;  Μας λέει  κάτι  για αυτά που πρόκειται  να

συμβούν στο μέλλον; 

Και  από  την  άλλη,  οι  εκλεγμένες  Περιφερειακές  Αρχές  έχουν

ανοίξει  προς  τα  κάτω  μια  συζήτηση  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση;

Μια  συζήτηση  η  οποία  θα  γίνει  στα  Περιφερειακά  Συμβούλια,  θα

περάσει  κυριολεκτικά  στα  χέρια  των  τοπικών  κοινωνιών,  και  θα

επιστρέψει  προς τα πάνω πολύ πιο πλούσια,  πολύ πιο πραγματική,

πολύ πιο ουσιαστική;  Ούτε  από το μυαλό σας δεν  περνά μια τέτοια

αντίληψη. 

Έχετε  παρά  τις  όποιες  κατά  καιρούς  κορώνες,  αποδεχτεί  το

ρόλο  που  σας  έχει  ανατεθεί.  Και  να  το  πω  ακόμα  πιο  σχηματικά.

Στα  περιβόητα  Περιφερειακά  Συνέδρια,  που  αναφέρθηκε  και  ο

προλαλήσας συνάδελφος,  για την παραγωγική ανασυγκρότηση, που

οργανώνει  η  κυβέρνηση,  ο ρόλος των Περιφερειών εκτός από το να

κάθεται  ο  Περιφερειάρχης  στην  πρώτη  σειρά  των  θέσεων  κατά  την

ομιλία  Τσίπρα,  ποιος  ήταν;  Ελπίζω  βέβαια  σε  αυτό  που  πρόκειται

να  γίνει  στη  δικιά  μας  Περιφέρεια,  ο  ρόλος  της  δικιάς  μας

Περιφέρειας,  αλλά  και  ο  ρόλος  της  δικιάς  μας  Περιφερειάρχη,  να

είναι  πιο ουσιαστικός και  να γίνει  ένας πραγματικά εποικοδομητικός

διάλογος. 

Με  το  χέρι  στην  καρδιά  λοιπόν,  είστε  ευχαριστημένοι  για  τη

συμβολή σας στη συγκεκριμένη διαδικασία αυτών των Συνεδρίων; 

Η  γειτονιά  μας  στην  κυριολεξία  φλέγεται.  Η  τουρκική

επιθετικότητα  έχει  μπει  σε  νέα  επικίνδυνη  τροχιά.  Η  Συρία  και  η

παγκοσμίων διαστάσεων αναμέτρηση των ιμπεριαλιστών είναι  πολύ

κοντά  μας.  Την   ακούμε,  τουλάχιστον  εμείς  εκεί  στο  Βόρειο  Αιγαίο,

και  τη  μυριζόμαστε.  Η  χώρα  μας  είναι  ορμητήριο

Αμερικανονατοϊκών  δυνάμεων.  Το  ΝΑΤΟ αλωνίζει  στο  Αιγαίο  και  οι

Δήμαρχοι  οι  Περιφερειάρχες,  τα  Δημοτικά  και  Περιφερειακά

Συμβούλια,  δεν  έχουν  ψελλίσει  ούτε  μια  λέξη.  Ούτε  καν  ένα

ψήφισμα.  Δεν  μας  αφορά  το  θέμα;  Ή  επειδή  δεν  περνάει  το  χέρι
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μας,  δεν  πρέπει  έστω να  πούμε  κάτι;  Ρητορικά είναι  πάντα  αυτά τα

ερωτήματα. 

Ας μην παίζουμε λοιπόν με τις  λέξεις και  ας μη φοβόμαστε να

πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.  Δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι

των  Δημοτικών  και  Περιφερειακών  Αρχών  να  αναμετρηθείτε  με  τα

μείζονα.  Δεν  θέλετε  να  ανοίξει  όλη  αυτή  η  συζήτηση  με  την

κοινωνία.  Δεν θέλετε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι  το πραγματικό

κύτταρο  της  δημοκρατίας.  Μικροφέουδα  και  μικροεξουσίες  έχετε,

θέλετε,  προσπαθείτε  να  τα  διατηρήσετε,  ή  ενδεχομένως  και  να  τα

μεγεθύνετε.  Και  η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  με  τον  Κλεισθένη  και

την  απλή αναλογική,  χρησιμοποιεί  τη  δημοκρατία  ως πρόσχημα για

να  σας  χαλάσει  τη  σούπα.  Για  αυτό  είπα  και  στην  αρχή  ότι  έχετε

έναν κοινό παρανομαστή. 

Και  θα κλείσω λέγοντας,  και  προς την κυβέρνηση και  προς τις

Δημοτικές και  Περιφερειακές Αρχές, ότι  ο Κλεισθένης το 508 με 507

π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας.

Από τη μια κατάφερε  οι  πλούσιοι  ευγενείς  να  μην αποτελούν πλέον

μόνοι  τους  μια  ισχυρή  τάξη  και  αναμίχθηκαν  με  τους  υπόλοιπους

πολίτες,  αλλά  ταυτόχρονα  έδωσε  και  όλη  την  εξουσία  στην

Εκκλησία  του  Δήμου.  Από  αυτήν  εκλέγονταν  και  οι  δέκα  Στρατηγοί

που διοικούσαν,  όχι  μόνο τον στρατό,  αλλά και  το ίδιο το κράτος.  Η

Βουλή των 400 που είχε θεσπίσει  ο Σόλωνας,  αντικαταστάθηκε από

τη Βουλή με 500 Βουλευτές.  Αυτοί  εκλέγονταν κάθε χρόνο με κλήρο

50 από κάθε φυλή. Έτσι  όλοι  οι  πολίτες  είχαν πιθανότητα να γίνουν

κάποτε  Βουλευτές.  Επίσης  ο  Κλεισθένης  για  να  προστατεύσει  το

νέο  πολίτευμα,  καθιέρωσε  τον  οστρακισμό.  Μετά  από  ανώνυμη

καταγγελία,  χωρίς  να  προηγηθούν  ανακρίσεις  ή  απολογία,

μπορούσαν  να  εξοριστούν  προσωπικότητες  για  δέκα  χρόνια,  αρκεί

6.000  πολίτες  να  ψήφιζαν  εναντίον  του  άνδρα  αυτού.  Αυτός  ήταν  ο

Κλεισθένης,  για  τον  οποίο  ο  Αριστοτέλης  αργότερα  έγραψε  ότι

έδωσε την Πολιτεία στο λαό. Αυτό είναι  και σήμερα το ζητούμενο.  Η
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Πολιτεία  στο  λαό.  Οι  λαθροχειρίες  ένθεν  κακείθεν,  είναι  πρόκληση.

Και ο νοών νοείτω. 

Σας ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε  Κανταρά,  δεν  είπαμε  τίποτα.  Είπαμε

ευχαριστούμε. Τελίτσες.

Να  καλέσουμε  τον  κύριο  Αγγελόπουλο,  που  όπως  είναι

γνωστό  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΕΔΕ  και

Δήμαρχος  Σάμου,  αλλά  θα  μιλήσει  και  ως  εκπρόσωπος

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου. 

Ο  λόγος  σε  εσάς,  και  επειδή  υπάρχουν  ουσιαστικά  οκτώ

ομιλητές,  να  το  ολοκληρώσουμε  καλύτερα,  να  αποφωνήσουμε  και

μετά να πάμε στην έξοδο; Συμφωνούμε. 

Κύριε Αγγελόπουλε.

Μ.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητέ  Γιάννη  και  φίλε

Γραμματέα. 

Σας ευχαριστώ που παίρνω το λόγο εκπροσωπώντας την ΠΕΔ

Βορείου  Αιγαίου.  Η  απουσία  του  Σπύρου  Γαληνού  με  φέρνει  εδώ

στο βήμα. 

Ο  Κλεισθένης  έκανε  και  κάτι  άλλο.  Έκανε  τον  εντός

εισαγωγικών  Καλλικράτη.  Χώρισε  σε  τρεις  Δήμους.  Άστυ,  παράλια,

μεσογαία.  Και  μετά  έκανε  τις  τριττύες.  Είχε  φτιάξει  δηλαδή  ένα

σχέδιο  διοίκησης  από  την  αρχή,  σαφές,  διάφανο,  συγκεκριμένο,  με

πολιτικό περιεχόμενο. 

Και  είναι  ακριβώς αυτό που λείπει,  έστω και  με την αλληγορία

αυτή την μικρή, αυτό που λείπει σήμερα. Έχουμε ένα νομοσχέδιο το

οποίο  κυοφορείται,  κυκλοφορεί,  επανέρχεται,  ανακοινώνεται,  δεν

ξέρουμε  τι  έχει.  Ακόμα  και  ως  αφύπνιση  να  λειτουργεί  η  σημερινή

κοινή  συνεδρίαση  ΕΝΠΕ  –  ΚΕΔΕ,  είναι  πολύ  σημαντική,  ούτως

ώστε  να  οδηγήσει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  να  καταθέσει

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

109



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

νομοσχέδιο  εφόσον  το  έχει,  να  γίνει  ένας  πραγματικός  θεσμικά

διάλογος, με αποτελέσματα, αλλά και εξειδικεύσεις. 

Εάν  περίμενε  κανείς  να  έρθει  από  το  Βόρειο  Αιγαίο  για  να

ακούσει  αυτά που άκουσε,  θα έμενε σίγουρα πολιτικά πλουσιότερος

επειδή τοποθετήθηκαν αρχηγοί κομμάτων και άνθρωποι που ξέρουν

από  πολιτική,  αλλά  θα  περίμενε  να  ακούσει  και  άλλα  πράγματα,

όπως  είναι,  ποιο  είναι  το  σχέδιο  ανάπτυξης  των  νησιών;  Πώς

βλέπουμε  το  2025  που  έρχεται;  Τι  θα  γίνει  στη  νέα  προγραμματική

περίοδο;  Έχουμε  υιοθετήσει  μεγάλες  γραμμές;  Και  ποιες  είναι

αυτές; 

Συνήθως  ξέρετε  στις  Περιφέρειες  της  Ευρώπης  υπάρχει  μια

ανακοίνωση,  λιτή,  τριών  γραμμών,  που  λέει  τον  επόμενο  χρόνο

αυτά  θα  υλοποιήσουμε,  ελάτε  Δήμοι  να  προετοιμαστείτε,  όχι  μόνο

σε  επίπεδο  μελετών,  σε  επίπεδο  στρατηγικού  σχεδιασμού,  για  να

μπορέσετε  να  ανταποκριθείτε  στις  μεγάλες  ανάγκες  των κοινωνιών,

που  βεβαίως  προσδιορίζεται  η  ανάγκη  ως  έννοια  σε  πάρα  πολλά

επιμέρους μείζονα θέματα, ουσιαστικά προβλήματα. 

Κανένας  διάλογος  δεν  γίνεται  αυτός,  εγκλωβισμένοι  στην

απλή  αναλογική  ή  στην  προσπάθεια  να  εκμαιεύσουμε  από  το

Υπουργείο και να το καλέσουμε σε διάλογο επιτέλους, που είναι  ένα

θεσμικό  μας  δικαίωμα,  χάνουμε  πολλές  φορές  αυτό  που πρέπει  και

έχουμε  μπροστά  μας.  Ποια  θα  είναι  η  αναθεώρηση  του  ΕΣΠΑ;  Πώς

θα  καλυφθούν  οι  ανισότητες  οι  περιφερειακές;  Ποιες  είναι  οι

προβλέψεις  για  τους ορεινούς και  νησιωτικούς Δήμους;  Μέχρι  τώρα

η συζήτηση ενώ υπάρχει,  ενώ γίνεται μια προεργασία, δεν έχει  ποτέ

βάθος  χρόνου,  δεν  έχει  ποτέ  κουτάκια,  που  είναι  πολύ  απαραίτητα

σε αυτά. 

Να πω τώρα ότι  αν πρέπει κανείς να κάνει  ένα χρονολόγιο και

ένα futuroscope, παλαιό και μέλλον, θα δει ότι  το Βόρειο Αιγαίο έχει

να  αντιμετωπίσει  πάρα  πολλά  προβλήματα  που  χρειάζονται  χρόνο,

φίλες  και  φίλοι,  ακόμα και  αν  δεν  είναι  θελκτικά  για  εσάς.   Δηλαδή,

το  προσφυγικό-μεταναστευτικό,  τι  γίνεται,  πώς  εξειδικεύεται,
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αλλάζει,  αναθεωρείται  η  συμφωνία-δήλωση,  που  (…)  διεθνής

συμφωνία  Ένωσης-Τουρκίας;  Τι  σημαίνει  εγκλωβισμός  17.000

ανθρώπων  αυτή  τη  στιγμή  στα  νησιά;  Τι  σημαίνει  η  έλλειψη

προστασίας  στα  ασυνόδευτα  παιδιά,  στις  ευάλωτες  κοινωνικές

ομάδες;  Πόσο  επίπεδο  ευθύνης  μπορεί  να  αναλάβει  και  ποιο  η

ηπειρωτική  χώρα;  Τι  γίνεται  με  τα  δίκτυα  μεταναστών-προσφύγων

σε όλη την Ευρώπη; 

Δεύτερον.  Είναι  το  μεταφορικό  ισοδύναμο  ένα  νομοσχέδιο,

που  έχει  έρθει  με  ελάχιστη  προθεσμία  διαβούλευσης  την  επόμενη

Δευτέρα,  πανάκεια;  Όπως  υπολογίσαμε,  για  να  πάρει  κάποια

επιχείρηση,  και  το  λέω  στο  άλλο  επίπεδο  αυτό,  εκατό  ευρώ

επιστροφή,  πρέπει  να  έχει  λογιστική  επάρκεια  για  το  συγκεκριμένο

θέμα,  τριών  ημερών  και  τεσσάρων  ημερών.  Μήπως  αυτό  αποτελεί

μια  υπεκφυγή  από  την  αύξηση  του  ΦΠΑ;  Που  δεν  είναι  ο  ΦΠΑ  ως

24%  το  μείζον  εμπόδιο.  Είναι  η  όλη  προσέγγιση,  η  συνολική.

Νησιωτικές  περιοχές  της  Ευρώπης  της  υπόλοιπης  να  έχουν  μηδέν,

τρία,  επτά,  οκτώ,  εννιά,  μέχρι  δεκαέξι,  και  η  Ελλάδα  να

προσδιορίζει  τη  δημοσιονομική  της  πειθαρχία  στην  αύξηση  του

ΦΠΑ  στο  Βόρειο  Αιγαίο  και  βεβαίως  και  στο  Νότιο  Αιγαίο  από  την

άλλη  πλευρά,  που  ήδη  έγινε  με  δήθεν  κάποιες  αντιπαροχές,  οι

οποίες  βεβαίως  αντιπαροχές  δεν  θα  είναι  ετήσιες  για  να

απορροφηθεί  το  κόστος,  είναι  εφάπαξ.  Πάρτε  εκατό  εκατομμύρια  ή

πάρτε εβδομήντα εκατομμύρια, αυτά είναι. 

Επίσης,  ποια  είναι  η  στρατηγική  που  αναπτύσσεται  αυτή  τη

στιγμή  για  τον  τουρισμό  σε  επίπεδο  νησιών;  Και  τι  θα  γίνει  με  τα

μείζονα  κοινωνικά  προβλήματα  στις  κοινωνικές  δομές  που

λειτουργούν  υποστελεχωμένες;  Σε  μια  μελέτη  που  δώσαμε

πρόσφατα,  τι  κατάλαβαν  επιτέλους  οι  αρμόδιοι;  Ότι  οι  ανάγκες

στους  Παιδικούς  Σταθμούς,  ενώ  φαίνονται  να  έχουν πληρωθεί  κατά

95%,  ουσιαστικά  στο  68%  λόγω  της  υποστελέχωσης  που  υπάρχει.

Και  γιατί  υπάρχει  υποστελέχωση;  Και  γιατί  δεν  ρώτησαν  ποτέ  τους

Δήμους  του  Βορείου  Αιγαίου,  και  προφανώς  του  Νοτίου  Αιγαίου,  τι
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ειδικότητες  χρειάζονται;  Τι  στρατηγικές  προσλήψεις  πρέπει  να

γίνουν; Τι σημαίνει  παράταση των συμβάσεων;

Όλα  αυτά  ξέρετε  στις  κλειστές  κοινωνίες  ενός…  τόπων  που

έχουν  μεγάλο  αποθετήριο  πολιτισμού,  ιστορίας,  περιβάλλοντος,

είναι  μείζονα  προβλήματα.  Δεν  διαχέονται,  δεν  κρύβονται   στις

μεγάλες  περιφέρειες,  δεν  έχουμε  Εγνατία  να  μπορούμε  να

ταξιδέψουμε  σε  μισή  ώρα  και  σε  δύο  ώρες  στην  Κομοτηνή  ή  σε

τρεις  ώρες  στη  Λάρισα.  Έχουμε  δυστυχώς  πανάκριβα  αεροπορικά

εισιτήρια,  έχουμε  τεράστια  προβλήματα,  παρόλη  την  πρόοδο  που

υπάρχει,  ουδείς  θέλει  να  διαγράψει  την  πρόοδο,  και  έχουμε  την

ανασφάλεια του χειμώνα,  που συνδυασμένη με την ανασφάλεια των

συνόρων  και  την  αναθεωρητική  προσέγγιση  που  κάνει  η  πολιτική

ηγεσία  της  Τουρκίας,  μεγαλώνουν  τα  προβλήματα  στο  Βόρειο

Αιγαίο. 

Ως  λοιπόν  εκπρόσωπος  της  ΠΕΔ  Βορείου  Αιγαίου,  ζητώ  και

στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής αυτής σημερινής διαδικασίας, που

επαναλαμβάνω,  πρέπει  να  έχει  θεσμικό  περιεχόμενο  να

επαναλαμβάνεται.  Όσο  δεν  υπάρχει  κατανομή  αρμοδιοτήτων,

κατανομή  πόρων  και  υπάρχουν  και  επικαλύψεις,  τόσο  και  τα

προσωπικά  θα  υπερισχύουν  των  γενικών,  αλλά  και  τα  γενικά  των

συλλογικών και τα υπόλοιπα θα έχουν πάντοτε μία ασάφεια.  

Ζητώ  λοιπόν  να  αφιερωθεί  χρόνος  συγκεκριμένος,  μετά

βεβαίως την οριστικοποίηση επί  του νομοσχεδίου, για το Βόρειο και

το  Νότιο  Αιγαίο,  προφανώς  για  το  Βόρειο  ομιλώ,  σε  ένα  επόμενο

Συνέδριο,  το  οποίο  θα  έχει  και  μια  πραγματική  μονοθεματική

διάσταση  για  την  ανάπτυξη  στα  νησιά,  με  βάση  το  Χάρτη  της

Νησιωτικότητας,  με  βάση  τα  διευρυμένα  διευρωπαϊκά  Δίκτυα,  αν

θέλουμε  να  τα  έχουμε,  με  τη  ρήτρα  νησιωτικότητας  σε  κάθε

νομοθέτημα  της  Ένωσης,  και  τι  σημαίνει  αυτό,  με  το  περίφημο

Impact Assessment,  το  οποίο  όλοι  το  γνωρίζουμε  τι  σημαίνει  και

πώς  προσδιορίζεται,  καθώς  επίσης  και  όλη  τη  στρατηγική

ανάπτυξη,  αν  στα  κράτη  νησιά,  όπως  είναι  η  Μάλτα  και  η  Κύπρος,
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μπορούμε  να  περιλάβουμε  και  μεγάλα  ελληνικά  νησιά.  Εγώ  δεν

εκπροσωπώ  μεγάλο  νησί,  αλλά  δεν  μπορώ  να  μην  το  θέσω.  Και

βεβαίως  αν  στις  κατανομές  δεν  θα  γίνεται  η  κατανομή  με  μια

απόφαση  «χ»  που  θα  έρχεται  από  το  «ψ»  κέντρο  με  μια

διθυραμβική ανακοίνωση,  αλλά θα προέρχεται  από μια πραγματική,

ουσιαστική διαβούλευση με συμμετοχή των πολιτών. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εύχομαι καλή επιτυχία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  τον  αγαπητό  συνάδελφο,  τον  Μιχάλη

τον Αγγελόπουλο.

Επειδή λείπει  από το Προεδρείο,  από την ΕΝΠΕ, δεν ξέρω αν

θα διαβάσω σωστά το όνομα…

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ναι,  ναι,  μισό  λεπτό.  Πουτσιάκας  Νίκος.  Έχετε  το

λόγο.  Η  κυρία  Μπαλού  Αλεξάνδρα  είναι  η  μεθεπόμενη  ομιλήτρια.

Μετά,  εναλλάσσουμε  από  τους  Δήμους,  και  μετά  η  κυρία  Μπαλού

Αλεξάνδρα. 

Ν.  ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ:   Είναι  λίγο  κρίμα  που  δεν  είναι  οι  συμπρόεδροι,

γιατί  θα  τους  προσφώνιζα  με  βάση  τις  αρχές  της  οικολογίας.  Είναι

πολύ  σημαντικό  που  έχουμε  συμπροέδρους,  είναι  ένα  βήμα.  Εμείς

στην πολιτική οικολογία αυτό το έχουμε κατακτήσει  εδώ και  κάποιες

δεκαετίες, άρα είστε στα καλά χνάρια.

Λοιπόν,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  στην  Αυτοδιοίκηση,

αιρετοί και εργαζόμενοι,  θα ήθελα να πω ότι ακούστηκαν πολλές και

ενδιαφέρουσες  απόψεις  έως  τώρα  για  το  θέμα  της  λεγόμενης

μεταρρύθμισης  στην  Αυτοδιοίκηση.  Θα  θέλαμε  και  εμείς  ως

περιφερειακή  παράταξη,  με  έναν  ιδιαίτερο  προσανατολισμό  προς

την  πολιτική  οικολογία,  να  διατυπώσουμε  κάποιες  σκέψεις  και

θέσεις  επί  του  θέματος  που  απασχολεί  το  Συνέδριο.  Το  οποίο  και

χαιρετίζουμε  και  ως  προς  την  κοινή  συνδιοργάνωση,  την  οποία  και

επικροτούμε πραγματικά. 

Παρουσιάστηκαν  από  τον  Υπουργό  εχθές  κάποιες  προτάσεις

οι  οποίες  λίγο  –  πολύ  είχαν  δει  το  φως  της  δημοσιότητας  εδώ  και
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κάποιο  διάστημα.  Επισημαίνουμε  ότι  ήταν  ιδιαίτερα  φτωχές  οι

χθεσινές  αυτές  προτάσεις  του.  Δεν  νομίζω  ότι  κάποιος  μπορεί  να

τις  κατατάξει  στη  μεταρρυθμιστική  κατηγορία.  Με  εξαίρεση  την

προαναγγελθείσα αλλαγή του εκλογικού  συστήματος,  δεν  ακούσαμε

σχεδόν τίποτα νέο. 

Η  προτεινόμενη  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος,  μας

βρίσκει  σύμφωνους,  διότι  κακά  τα  ψέματα,  αγαπητές  και  αγαπητοί,

ποιος  δεν  έχει  διαπιστώσει  ότι  με  το  ισχύον σύστημα,  οποιαδήποτε

απόφαση  θέλει  να  πάρει  η  εκάστοτε  Αρχή,  Δημοτική  ή

Περιφερειακή,  λαμβάνεται,  ακόμη και αν από τη συζήτηση προκύψει

με  τρόπο  πασιφανή,  το  λανθασμένο  της  απόφασης;  Ποιος  δεν

γνωρίζει  ότι  πρόκειται  για  στημένο  παιχνίδι;  Να  μιλήσουμε  λίγο,

έτσι,  με  όρους ποδοσφαιρικούς.  Αν  και  το  θέμα επεκτείνεται  και  σε

πολλά  άλλα  αθλήματα  και  εν  πάση  περιπτώσει  έχουμε  πολλά  στα

στημένα παιχνίδια αυτό το διάστημα, θέλουμε κάτι τέτοιο, κυρίες και

κύριοι  συνάδελφοι;  Θέλει,  επιθυμεί  κάποιος  κάτι  τέτοιο;  Θέλουμε

στημένα παιχνίδια στη λήψη αποφάσεων; Δεν νομίζω. Όλοι πιστεύω

ότι  θέλουμε  να  εξυγιάνουμε  τέτοιου  είδους  παθογένειες  και

δυστυχώς  υπάρχουν  πολλές.  Άλλωστε  το  θέμα  των  στημένων

παιχνιδιών  όλοι  το  αποποιούνται,  τουλάχιστον  με  όσα  πρεσβεύουν

και λένε.

Είναι  καιρός  λοιπόν  και  λαμβάνοντας  υπόψη  μετά…

αποφάσεις μετά από συνθέσεις απόψεων προς όφελος των τοπικών

κοινωνιών  και  αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  με  την  εκλογική

αλλαγή  του  νόμου.  Τώρα,  τα  περί  συναλλαγών  και  άλλα  που

ακούστηκαν,  τι  να  πούμε;  Αν  δεν  είμαστε  εμείς  οι  ίδιοι  που

διασφαλίζουμε την ηθική μας  υπόσταση και  τη δεοντολογία  μας,  τις

μη συναλλαγές και το παραδεχόμαστε κιόλας, κανένας νόμος δεν θα

μας  προφυλάξει  από  αυτές.  Άρα  ξεκινάμε  από  την  παραδοχή  ότι

υπάρχει  ωριμότητα  και  έχουμε  κατακτήσει  το  επίπεδο  που

απαιτείται,  για να μην υπάρχουν αντίστοιχες παρεκτροπές. 
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Θα ήθελα εδώ να κάνω και  μία μικρή αναφορά στα όσα είπε ο

κύριος  Καμίνης.  Είπε  ότι  το  95%  των  αποφάσεων  είναι  ήσσονος

σημασίας  και  μόνο  το  5% είναι  μείζονος.  Άρα συμφωνούμε  σε αυτά

τα  απλά.  Μα  είναι  δυνατόν  να  το  δεχόμαστε;  Εκεί  υπάρχει  το

πρόβλημα.  Αν  υπάρχει  αυτή  η  παραδοχή  και  λέμε  ότι  ουσιαστικά

συναινούμε μόνο στο 5% γιατί  όλες οι  άλλες αποφάσεις,  το 95% δεν

έχουν καμία αξία,  αυτό  πρέπει  να μας προβληματίσει.  Πρέπει  να  το

αναστρέψουμε αυτό, το 95% να έχουν αξία και το 5% να μην έχουν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ:   Όχι, όχι,  καθόλου.

Για  τα  υπόλοιπα  που  είπε  ο  Υπουργός,  δεν  έχουμε  να  πούμε

και  πολλά  πράγματα.  Ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας  έπρεπε  να  έχει

θεσπιστεί  εδώ και χρόνια και αλίμονο αν αυτό παρουσιάζεται ως μία

καινοτομία.  Ένα  πράγμα  έπρεπε  να  αλλάξει  σε  σχέση  με  την

Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση και αυτό ήταν το ελεγκτικό σκέλος. 

Παρεμπιπτόντως,  σημειώνω  ότι  ακούμε  συχνά  κάποια

ατοπήματα  σε  σχέση  με  αυτό,  σε  σχέση  με  την  κατάργηση  των

Αποκεντρωμένων.  Κάτι  που  ούτως  ή  άλλως  δεν  είναι  εφικτό  λόγω

Συντάγματος,  αλλά και θα έλεγα ακόμη και  με τις θεμελιώδεις αρχές

λειτουργίας  των  πολιτευμάτων,  από  το  πνεύμα  του  νόμου  του

Μοντεσκιέ.  Εκεί  πρέπει  να  αποφασίσουμε  αν  θέλουμε  ενιαίες  και

ολοκληρωμένες  αποκεντρωμένες  κρατικές  υπηρεσίες  εγγύτητας,  για

τις μη μεταβιβάσιμες αρμοδιότητες, που ούτως ή άλλως ποτέ δεν θα

μπορέσουν  να  μεταβιβαστούν  στην  Αυτοδιοίκηση  ή  θέλουμε

επιστροφή στα Υπουργεία κάθε τομεακής αρμοδιότητας,  με ότι  αυτό

συνεπάγεται  σε  χρόνους διεκπεραίωσης και  όχι  μόνο.  Το είπε πολύ

καλά  ο  αρχηγός  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης.  Φαντάζεστε  για

κάθε  θέμα  να  επανέλθουμε  και  να  χρειάζεται  να  πάμε  στα

Υπουργεία; Άρα νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε συστηματικά και

σοβαρά για  τις  αποκεντρωμένες  κρατικές  υπηρεσίες  στη  χώρα μας.

Και όχι με αφορισμούς. 

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

115



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

Λυπούμαστε πραγματικά που δεν υπήρξαν προτάσεις από τον

Υπουργό  που  να  αποτελούν  τομές  για  την  Αυτοδιοίκηση  και  τη

Διοίκηση  γενικότερα  στη  χώρα  μας.  Αναφέρθηκε  ο  Υπουργός  στο

περιβόητο  πολυνομοσχέδιο,  το  οποίο  ήταν  σίγουρα  σε  ορθή

κατεύθυνση  και  έλυσε αρκετά προβλήματα,  όχι  όμως όλα.  Μόνο για

παράδειγμα,  αν  σκεφτούμε  την  αδυναμία  μετακίνησης  ενός

υπαλλήλου  από  μία  Περιφέρεια  σε  μία  άλλη  και  να  ακολουθεί

ταυτόχρονα  και  η  μισθοδοσία,  είναι  ενδεικτικό,  ότι  έχουμε  πολλά

θέματα,  απλά,  τα  οποία  δεν  τα  λύσαμε  ακόμα  και  με  το

πολυνομοσχέδιο.  Ήταν  όμως  μια  απλή  προσπάθεια,  θεωρούμε,  το

νομοσχέδιο,  να  ξεκαθαρίσει  κάποια  πράγματα  και  λυπούμαστε

πραγματικά  που  δεν  υπήρξαν  προτάσεις  λοιπόν  που  να  αποτελούν

τομές.

Δεν  ξέρουμε  αν  υπάρξει  κάτι  παραπάνω,  γιατί  δεν  το

γνωρίζουμε  το  νομοσχέδιο,  αλλά  αν  πρόκειται  μόνο  για  αυτά  που

μας  ανέφερε  χθες  ο  Υπουργός,  είναι  πραγματικά  μία  απογοήτευση,

με  εξαίρεση  για  εμάς  την  αναλογική  εκλογή  και  κάποια  άλλα

θεματάκια.

Ένα  άλλο  θέμα  επίσης  σημαντικό,  πιστεύουμε  ότι  είναι  η

χρονική  περίοδος  της  4ετίας.  Είναι  πολύ  μικρό  διάστημα.  Εμείς

θεωρούμε  ότι  το  χρονικό  διάστημα  πρέπει  να  συμβαδίζει  με  τις

προγραμματικές  περιόδους  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων.  Στην

Γαλλία,  για  παράδειγμα,  είναι  6ετής  η  θητεία,  επειδή  τυχαίνει  να

γνωρίζω  πολύ  καλά  αυτή  τη  χώρα,  είναι  6ετής  η  θητεία.  Άρα

θεωρούμε  ότι  πρέπει  οπωσδήποτε  να  διατηρηθεί  η  5ετία  και  να

δούμε και τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης.

Τα  περί  συμμετοχής  στις  εταιρίες,  δεν  νομίζω  ότι  είναι

μείζονος  σημασίας.  Περισσότερο νόημα θα είχε  να  δημιουργήσουμε

ένα  ισχυρό  πλαίσιο  δυνάμεων  αναπτυξιακών  εταιριών,  που  θα

μπορούσαν  να  έχουν  καίριο  ρόλο  στην  ορθή  αναπτυξιακή

διαδικασία  και  δεν  ακούσαμε  τίποτα  για  το  ρόλο  φορέων

συμβούλων  της  Αυτοδιοίκησης  όπως  η  ΕΕΤΑΑ,  ΙΤΑ,  ΠΕΤΑ  και  τα
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λοιπά.  Μπορεί  άραγε  να  αφήνουμε  ανεκμετάλλευτους  τόσο

σημαντικούς  φορείς  με  εμπειρία  και  δυναμικό  αφρόκρεμα;  Να  μας

προβληματίσει.  

Θα  μπορούσαμε  να  αναφερθούμε  και  σε  πολλά,  σε  πλείστα

ακόμη,  αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει.  Απλά κάποια πράγματα για

τους  εργαζόμενους,  τέθηκε  το  θέμα  από  τους  εκπροσώπους,  είναι

ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. 

Τα δημοψηφίσματα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει

όμως να  δούμε  στην ουσία τους  και  σε  ποιο  πλαίσιο  θα γίνουν,  για

να  μην  αποτελέσει  ένα  απλό  άλλοθι.  Να  έχουμε  πραγματικά

οργανωμένα  δημοψηφίσματα  που  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην

εμπέδωση της τοπικής δημοκρατίας. 

Λείπουν  επίσης  και  πολύ  σημαντικά  πράγματα  που  ήταν  και

για  την  κυβέρνηση  εμβληματικά.  Παράδειγμα,  δεν  φαίνεται  να

γίνεται  και  να  υπάρχει  μία  προσπάθεια  για  να  ενδυναμωθεί  και  να

μπορέσει  να λειτουργήσει  ο τομέας της κοινωνικής και  αλληλέγγυας

οικονομίας,  που είναι  ένας  σημαντικότατος  τομέας.  Αν δεν  βάλουμε

σε  αυτό  το  νομοσχέδιο  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  ώστε  να

μπορέσουν  οι  συλλογικότητες  να  ενδυναμωθούν  μέσα  από  αυτή  τη

διαδικασία, δεν κάναμε και κάτι.  

Επίσης, δεν φαίνεται  να αγγίζουμε ζητήματα πραγματικά πολύ

σημαντικά  όπως  αυτό  της  κλιματικής  αλλαγής,  αφού  δεν  γίνεται

καμία αναφορά να  δούμε πώς μπορούμε στον ενεργειακό τομέα και

σε όλους τους άλλους τομείς που σχετίζονται  με αυτό το ζήτημα, θα

μπορέσει η Αυτοδιοίκηση πραγματικά να συμβάλλει.  

Τώρα,  δύο  θέματα  τα  οποία  επίσης  θα  ήθελα  πολύ  σύντομα

να θίξω, θα μείνω μόνο σε αυτά, είναι τα εξής.

Παρατηρείται  ένα  μεγάλο  έλλειμμα  και  στην  Περιφερειακή  και

στην Δημοτική  Αυτοδιοίκηση,  όσον αφορά τις  δημοκρατικές  σχέσεις

εγγύτητας.  Πρέπει  να  κάνουμε  κάτι  με  τις  Περιφερειακές  Ενότητες,

πρέπει  οπωσδήποτε  να  υπάρξει  ένα  συλλογικό  Όργανο,  αλλά  το

σημαντικότερο  κατά  τη  γνώμη  μου  όλων,  επειδή  εκεί  η
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ενδοπεριφερειακή  σχέση  αδυνατίζει  και  καθίσταται  ελλειμματική

χωρίς  να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη,  αλλά το σημαντικότερο είναι

ότι  θα  ήταν  εγκληματικό  λάθος  να  αποδυναμωθούν  οι  Κοινότητες.

Αντιθέτως,  θα  πρέπει  να  ενισχυθεί  το  διοικητικό  κύτταρο  που  είναι

η  Κοινότητα,  πρέπει  να  ενδυναμώσουμε  τα  χωριά  μέσω  των

Κοινοτήτων,  πρέπει  να  βρεθεί  τρόπος  ώστε  να  αναγεννηθούν  οι

Κοινότητες όλων των επιπέδων και όλων των μορφών.

Τέλος,  θα  πρέπει  να  θεσπιστούν  κανόνες  τοπικής  και

περιφερειακής  διακυβέρνησης  που  να  προτάσσουν  την

εδαφοποίηση  των  πολιτικών,  με  τη  σύγχρονη  χωροτακτική  έννοια

του  όρου,  οι  οποίες  θα  διασφαλίζουν  όρους  βιώσιμης  ευημερίας

στους  πολίτες  μας  και  θα  μας  οδηγήσουν  στο  δρόμο  μιας

πραγματικής και δίκαιης προόδου της κοινωνίας.

Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ο  κύριος  Καρπέτας  παρακαλώ,  ο  Μιλτιάδης,

Δήμαρχος  Μεταμόρφωσης  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  για  τα

θεσμικά θέματα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Μ. ΚΑΡΠΕΤΑΣ:   Το σκέφτηκα αν θα πρέπει  να ανέβω ή όχι,  για δύο

λόγους.  Πρώτον,  οι  περίτεχνες  αλλά  δριμύτατες  επιπλήξεις  της

κυρίας  Κυρίτση,  μου  προκάλεσαν  μια  ψυχολογία,  που  έλεγε  ο

Βαλυράκης κάποτε. Έπαθα μια ψυχολογία.

Ο  δεύτερος  είναι  ότι  ουσιαστικά  απευθύνομαι  στις  καρέκλες.

Επειδή όμως είχα δώσει το όνομα, θα τα πω αυτά που έχω να πω.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σας  βλέπει  ο  Υπουργός  με  l ive streaming,  μη

στεναχωριέστε. Πολλοί σας βλέπουν, μη στεναχωριέστε.  

Μ.  ΚΑΡΠΕΤΑΣ:   Λοιπόν,  πριν  από  κάνα  δύο  χρόνια  έγινε  πολύς

θόρυβος  για  ένα  νομοσχέδιο  που  θα  θεράπευε  πάσα  νόσο  και  θα

αντιμετώπιζε  τα  προβλήματα,  με  πρώτο  και  καλύτερο  τον  ενιαίο

Κώδικα και τα λοιπά και τα λοιπά. 

Εγώ  που  έχω  την  παραξενιά  να  εκφράζω  με  τρόπο  προπετή

και  έντονο  αυτό  που  κάθε  φορά  καταλαβαίνω,  είπα  μη

σκοτωνόμαστε,  ο  καυγάς  γίνεται  για  το  πάπλωμα,  και  το  πάπλωμα
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είναι  η  απλή  αναλογική,  κατ’  όνομα.  Και  είναι  η  απλή  αναλογική

διότι  η  κρατούσα  και  κυρίαρχη  αντίληψη είναι  ότι  δεν  ελέγχουμε  να

το διαλύσουμε.

Στην  πορεία  αποδεικνύεται  αυτό  σήμερα.  Και  αποδεικνύεται

και  κάτι  άλλο.  Ότι  μέσα  από  τον  τακτικισμό  πάμε  να  βρούμε  και

παράπλευρα οφέλη. 

Ακούστηκε από πολλούς, δεν έχουμε το νομοσχέδιο, άρα τι  να

κουβεντιάζουμε;  Δεν  χρειάζεται  κανένα  νομοσχέδιο.  Ξέρουμε  με

ποιους  έχουμε  να  κάνουμε.  Έχουμε  να  κάνουμε  με  μια  παρέα

αδίστακτων  εξουσιοφρενών,  οικουμενικού  χαρακτήρα,  που  διέπει

εγκάρσια  ολόκληρο το κοινωνικό  σώμα,  ολόκληρο το  ιδεολογικό και

πολιτικό  φάσμα,  με  μοναδική  εξαίρεση  το  Κομμουνιστικό  Κόμμα

Ελλάδος, που δεν έχει  καμία σχέση. 

Ξέρουμε  επίσης  και  τους  τρόπους.  Τακτικισμός,  κυνισμός,

αμοραλισμός,  διαστρέβλωση,  σπίλωση,  καπηλεία  και  εκπόρνευση

λέξεων, εννοιών, ιδεών και αρχών. 

Ο συγκυριακός  σκοπός και  η  τακτική  που εξυπηρετείται.  Γιατί

ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και έρχεται  σήμερα. Διότι  σήμερα πια

οι  χρονικοί  ορίζοντες  είναι  συγκεκριμένες.  Επειδή  τα  κόλπα  δεν

πιάνουν  και  η  κατάσταση  δεν  γυρίζει,  η  κυβερνώσα  παρέα  θα

εξαντλήσει  την  4ετία,  θα  την  υπερεξανλτήσει.  Το  έσχατο  χρονικό

όριο  για  τις  Εθνικές  Εκλογές  είναι  η  13  Οκτωβρίου  ’19.  Εγώ

στοιχηματίζω ότι  τότε θα γίνουν οι  εκλογές και θα γίνουν μαζί  με τις

Δημοτικές  Εκλογές.  Και  εδώ  είναι  το  τακτικό  όφελος  το  οποίο

προσδοκάται.  Και  πώς  προσδοκάται;  Εάν  γίνουν  μαζί  οι

Βουλευτικές  και  οι  Αυτοδιοικητικές  Εκλογές,  θα  ενσπείρουμε  στους

άλλους  ζιζάνια.  Ποιος  θα  είναι  Βουλευτής,  ποιος  θα  είναι

υποψήφιος  και  τα  λοιπά.  Και  το  δεύτερο,  υπάρχει  μια  εμπεδωμένη

αντίληψη  ότι  όταν  οι  εκλογές  είναι  διπλές,  η  δυσαρέσκεια

εκτονώνεται  στης  κατώτερης  σημασίας,  της  χαμηλότερης,  και

ψηφίζεται…  απορροφάται  η  δυσαρέσκεια  και  ψηφίζουν  πολλοί
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πολίτες  την  κυβέρνηση  δίνοντας  μια  ευκαιρία.  Νομίζω  ότι  αυτός

είναι  ο λόγος. 

Άκουσα από τον  κύριο  Μητσοτάκη  ότι  επειδή  το  σκεπτικό  του

κυρίου  Σκουρλέτη  ήταν  ότι  δεν  μπορεί  οι  Αυτοδιοικητικές  Εκλογές

να  γίνονται  με  τις  Ευρωεκλογές,  διότι  έτσι  αλλοιώνεται  η  πολιτικής

τους σημασία,  επομένως,  είπε ο κύριος Μητσοτάκης,  δεν νοείται  να

γίνουν Αυτοδιοικητικές μαζί με τις Εθνικές.  

Αυτό  βεβαίως  και  θα ίσχυε  αν  δεν  υπήρχε  ένα  κεκτημένο,  και

το  κεκτημένο  είναι  πάρα  πολύ  δυνατό  και  είναι  εξαιρετικό  πολιτικό

όπλο.  Το κεκτημένο  της  κυβερνώσας  οικουμενικής  παρέας,  είναι  το

δικαίωμα  στην  αναισχυντία.  Δεν  έχουμε  να  δώσουμε  λογαριασμό

και  εξήγηση  σε  τίποτα  και  για  κανέναν.  Ότι  μας  κατέβει,  ότι

μπορούμε κάνουμε, και θα το κάνουμε. 

Η  πρόκληση  είναι  ανοιχτή,  και  εσείς  οι  ελάχιστοι  που  είστε

εδώ,  και  αν  παρακολουθούν  και  κάποιοι,  εγώ  στοιχηματίζω,  με  μια

επιφύλαξη,  να  υπάρξει  κατάρρευση.  Αλλά  πιστεύω  ότι  θα

αγωνιστούν  με  νύχια  και  με  δόντια  να  μη  χάσουν  ούτε  μια  μέρα

εξουσίας. 

Και  επομένως δεν θα διστάσουν,  θα πουν το εξής πολύ απλά.

Ε τι  θέλετε να κάνουμε τώρα; Κάθε Κυριακή εκλογές;  Έτσι  ήρθαν τα

πράγματα. Δεν το είχαμε σκεφτεί.  

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν ενδιαφέρουν. 

Το μέγα λάθος είναι  ότι  η  κυβερνώσα παρέα,  επαναλαμβάνω,

οικουμενικού  χαρακτήρα,  άλλο  ποιοι  είναι  οι  πρώτοι,  οι  κορυφαίοι

του χορού, Τσίπρας, Καμμένος, αν ψάξετε στο βάθος μιλάμε για την

οικουμενικότερη  κυβέρνηση  που  έχει  υπάρξει  ποτέ.  Το  λάθος  είναι

ότι  αντιμετωπίζονται  ως  κανονικό  πολιτικό  σχήμα,  ενώ  κανονικό

πολιτικό σχήμα δεν είναι.  Το μίγμα από το οποίο συγκροτείται  αυτό

το  πολιτικό  σχήμα,  είναι  πραγματικά  μοναδικό  και  ανεπανάληπτο

και  περί  αυτού,  μια  άλλη  πρόκληση  και  στοίχημα  για  τους

νεότερους,  τις  προσεχείς  δεκαετίες  θα  γραφτούν  πολλές  διατριβές,

πολλά  διδακτορικά,  πολλές  μελέτες,  από  πολλές  επιστήμες,  από
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πολλούς  κλάδους  επιστημών,  και  από  τα  εγκυρότερα  και

σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου. 

Υπό  τα  δεδομένα  αυτά,  ποιο  είναι  το  επιμύθιο;  Το  επιμύθιο

είναι  ότι  ούτε  συνέδρια,  ούτε  ψηφίσματα,  ούτε  ότι  και  αν  λέμε  και

ότι  επιχειρήματα  και  αν  επιστρατεύουμε,  πρόκειται  να  πείσουν

κανέναν,  διότι  οι  αποφασίζοντες δεν ορρωδούν προ ουδενός και  για

τίποτα. 

Άμα το  θεωρητικοποιήσουμε,  θα έλεγα  το  εξής.  Η δημοκρατία

των  αδιστάκτων  δεν  έχει  επινοηθεί,  ούτε  και  πρόκειται  να  υπάρξει

ποτέ,  διότι  η  δημοκρατία  για  να  λειτουργήσει  προϋποθέτει  μια

στοιχειώδη  καλή  πίστη,  ένα  στοιχειώδες  μέσο  πολιτικό  ήθος.  Όταν

τα  πάντα  υποτάσσονται  στο  αμόκ  της  εξουσιοφρένειας,  τότε  όλα

περνάνε στην άκρη.

Και  θα  μου  κανείς,  τι  προτείνετε;  Θα  το  πω,  απαισιόδοξος

είμαι,  για  να  ξεκαθαρίσω  τα  πράγματα,  αλλά  αν  μου  πείτε  τι  θα

πρότεινες  εσύ  που  μας  τα  λες  όλα  αυτά,  θα  κατέφευγα  σε  μια

φράση  από  ένα  από  τα  εμπειρότερα,  αποτελεσματικότερα  και

διαρκέστερα  συστήματα  εξουσίας  που  έχουν  υπάρξει  ποτέ,  αφήνω

στην  άκρη  την  πνευματική  διάσταση,  για  όσους  την  πιστεύουν  και

έχουν  εκεί  την  αναφορά  τους,  αλλά  είναι  και  σχήμα  εξουσίας.

Προέρχεται  από  την  Εκκλησιαστική  Γραμματεία  και  ακούει  στις

λέξεις πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται.  

Ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη. 

Η  κυρία  Μπαλού  Αλεξάνδρα,  εκπρόσωπος  της  Λαϊκής

Συσπείρωσης στην ΕΝΠΕ, παρακαλώ να έρθει στο βήμα.

Και  να  πω  έχουμε  άλλον  έναν  ομιλητή.  Κατόπιν  θα

διαβάσουμε το ψήφισμα και τα τελικά συμπεράσματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ρωτήσουμε  αν  ο  κύριος…  Ο  κύριος  Δαμουλάκης

προφανώς δεν είναι  εδώ, δεν τον βλέπω.  Ο κύριος Γώγος Γιώργος,

Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτης; Όχι. Άρα είναι η τελευταία ομιλήτρια.
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Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Μια  και  είναι  της  μόδας  τα  βαφτίσια  με  τους  νόμους,

να  δώσουμε  και  εμείς  έναν  καινούργιο  τίτλο  στο  Συνέδριο  που

γίνεται σήμερα της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ. 

Κατά  τη  γνώμη  μας  λοιπόν,  το  σωστότερο  θα  ήταν  να

ονομαστεί  Συνέδριο  Αποπροσανατολισμού  και  Ενσωμάτωσης.  Γιατί

ακούσαμε  από  πολλούς  ομιλητές,  αλλά  και  από  την  κεντρική

εισήγηση,  ότι  δεν  γίνονται  μεταρρυθμίσεις.  Και  κρύβεται  ότι

μεταρρυθμίσεις  έγιναν  και  γίνονται,  και  του  Καποδίστρια,  και  του

Καλλικράτη,  και  του  Κλεισθένη,  και  άλλων πολλών,  και  από τη  Νέα

Δημοκρατία,  και  από  το  ΠΑΣΟΚ,  και  από  το  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,

σταδιακά,  αργά,  παίρνοντας  τη  σκυτάλη  ο  ένας  από  τον  άλλον,  και

οικοδομώντας ο καθένας εκεί  που οικοδόμησε ο προηγούμενος. 

Το  κρίσιμο  ζήτημα  λοιπόν,  είναι  ποιον  ωφελούν  αυτές  οι

μεταρρυθμίσεις,  για  ποιον  γίνεται.  Και  το  συμπέρασμα  βγαίνει  από

την  ίδια  τη  ζωή.  Ποιος  υποφέρει  από  όλη  αυτήν  την  εξέλιξη,  και

είναι  οι εργαζόμενοι  και τα λαϊκά στρώματα. 

Λέτε  ότι  φταίει  το  συγκεντρωτικό  κράτος,  όμως κρύβετε  ότι  το

κράτος  έχει  χαρακτήρα,  δεν  είναι  ουδέτερο.  Έχει  ταξικό  χαρακτήρα

και  εκφράζει  τα  συμφέροντα  της  τάξης  που  είναι  στην  εξουσία.  Και

σήμερα στην εξουσία είναι  οι  οικονομικά ισχυροί,  είναι  οι  λεγόμενοι

καπιταλιστές,  επενδυτές, όπως αλλιώς θέλετε πείτε τους. 

Μάλιστα  ακούσαμε  και  από  τον  κύριο  Καμίνη  στην

τοποθέτησή  του  το  πρωί,  ότι  υπάρχει  αόρατο  κράτος.  Ο  κύριος

Καμίνης  βέβαια,  δεν  έχει  δει  ότι  το  κράτος  δια  των  πολιτικών  του

εκπροσώπων νομοθετεί  νόμους  που  διευκολύνουν  την  κερδοφορία,

απαλλάσσουν  τους  εφοπλιστές,  νομοθετεί  ανατροπή  συντάξεων,

κατάργηση  μισθών  και   συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας.  Το

αόρατο  κράτος  που δεν  βλέπει  ο  κύριος  Καμίνης,  χτυπάει  μαθητές,

φοιτητές, συνταξιούχους. 

Λέτε  ότι  η  Ελλάδα  βιάζεται.  Όμως  κρύβετε  ότι  αυτοί  που

βιάζονται  είναι  το  κεφάλαιο  και  οι  νέοι  επιχειρηματίες  που  θέλουν

ξανά να έρθουν να επενδύσουν σε νέα πεδία  κερδοφορίας. 
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Αυτά  που  ζητάτε,  αυτό  που  λέτε  να  γίνει,  κτίζεται,  κύριοι.

Είναι  το  ίδιο  το  σύστημα  που  προσαρμόζει  τα  εργαλεία  του  στις

νέες  συνθήκες.  Στις  νέες  συνθήκες  της  καπιταλιστικής  οικονομίας,

που  βρίσκεται  αυτή  τη  στιγμή  σε  συνθήκες  κρίσης  και  σε  ένα

μεγάλο αδιέξοδο να τις λύσεις προς όφελός του. 

Μιλάτε  για  την  Ευρώπη,  ότι  έχει  λύση  τις  μικρές  τοπικές

κυβερνήσεις,  όμως  κρύβετε  ότι  ο  καπιταλισμός  έχει  ανισόμετρη

ανάπτυξη. Ότι σε άλλες χώρες πάλι καπιταλιστικές,  όπως η Ελλάδα,

υπάρχει  καθυστέρηση,  γιατί  οι  πιο  ισχυρές  οικονομικά  χώρες

μπορούν και  αφαιμάζουν,  εκμεταλλεύονται  τους μικρότερους λαούς,

έτσι  λοιπόν  εκεί  τα  πράγματα  προχώρησαν  πιο  γρήγορα.  Όμως

ανεξάρτητα  αν  εκεί  η  τοπική  διοίκηση,  οι  μικρές  όπως  λέτε

κυβερνήσεις,  διαχειρίστηκαν  τα  ζητήματα,  δεν  σταμάτησαν  την

εξέλιξη  της  κρίσης.  Και  εκεί  δεν  εμποδίστηκε  η  ανατροπή  της

σταθερής  και  μόνιμης  δουλειάς.  Και  εκεί  υπάρχουν  εργασιακές

σχέσεις  λάστιχο.  Και  εκεί  το  όριο  συνταξιοδότησης  πηγαίνει  στα

εβδομήντα. Και εκεί  οι μισθοί πέφτουν καθημερινά. 

Κύριοι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  κύριοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,

την  ταχύτητα  των  εξελίξεων την  καθορίζουν  οι  ανάγκες,  οι  ανάγκες

της  κερδοφορίας,  οι  ανάγκες  της  ανταγωνιστικότητας.  Την

καθορίζουν  επίσης  οι  αντιθέσεις  ανάμεσα  στους  επιχειρηματικούς

ομίλους,  οι  αντιθέσεις  των  κλάδων,  που  ο  καθένας  θα  πάρει  το

μεγαλύτερο μερίδιο,  που κάθε φορά και  σε  ποιον κλάδο θα επιλέξει

για  να  έχει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  κέρδους  στα  πλαίσια  της

παγκόσμιας  ανταγωνιστικότητας.  Πολλές  φορές  και  σήμερα  κιόλας,

αυτές οι  αντιθέσεις,  αυτή η όξυνση των ανταγωνισμών,  οδηγούν και

σε  πόλεμο,  οπότε  εκεί  πλέον  αρχίζει  νέα  καταστροφή  και  νέα

ανοικοδόμηση αυτού του συστήματος.

Η  ταχύτητα  των  εξελίξεων  εξαρτάται  επίσης  και  από  τις

αντιδράσεις  του  λαού,  από  την  παρέμβαση  του  κινήματος,  από την

παρέμβαση  των  δυνάμεων  εκείνων  που  πραγματικά  το  μπροστά  το
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συνδέουν  με  τα  συμφέροντα  αυτών  που  παράγουν  τον  πλούτο  και

εμείς εκεί  θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.  

Μιλάτε  ακόμα  για  Αυτοδιοίκηση,  ενώ  κρύβετε  ότι  είναι  τοπική

διοίκηση.  Είναι  τμήμα  του  κράτους.  Μοχλός  εφαρμογής  των

γενικότερων πολιτικών αλλαγών,  μηχανισμός προώθησης όλων των

αντεργατικών  αναδιαρθρώσεων.  Μέσα  από  αυτές  πέρασαν  τα

πάντα.  Πέρασε  η  εμπορευματοποίηση  των  κοινωνικών  αγαθών,

προωθήθηκε  ιδιωτικοποίηση,  πέρασαν  όλες  οι  αντιδραστικές  τις

εργασιακές σχέσεις αλλαγές.  Μέσα από εκεί  πέρασε η εκποίηση της

δημόσιας  περιουσίας.  Πέρασαν  δηλαδή  μέσα  από  αυτές  τις

μεταρρυθμίσεις  που  εσείς  τάχα  δεν  βλέπετε  να  υπάρχουν,  όλα όσα

χρειάζεται  το  κεφάλαιο  για  την  επόμενη  μέρα  της  ανάκαμψης  και

την  έξοδο από την κρίση.  Πέρασαν όλα όσα χρειάζεται  το  κεφάλαιο

για  να  απαλλαχθεί  το  κράτος  από  υποχρεώσεις  που  χρόνια  πριν  ο

λαός  κατέκτησε  με  αγώνες,  για  να  περισσέψει  ζεστό  χρήμα  στα

ταμεία του και να τα δώσει ξανά στους κεφαλαιοκράτες. 

Αυτό  είναι  το  λεγόμενο  επιτελικό  κράτος,  που  το  ακούμε  από

τα  στόματα  της  ηγεσίας  της  ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ,  από  τα  στόματα

της  Νέας  Δημοκρατίας  και  του  Αρχηγού  της,  από  τα  στόματα  του

ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής και άλλων πολιτικών δυνάμεων. 

 Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  οι  Περιφέρεις  ανέλαβαν  και

αναλαμβάνουν  έναν  πιο  κεντρικό  ρόλο  στο  αναπτυξιακό  κομμάτι.

Συγκεντρώνουν  τους  πόρους  σε  αναπτυξιακές  για  το  κεφάλαιο

υποδομές.  Ιεραρχήσεις  όμως  με  βάση  και  τις  αναπτυξιακές

δυνατότητες, αλλά και την κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Είναι  αυτό  που  βλέπουν  και  γνωρίζουν  το  πολιτικό

προσωπικό της χώρας.  Δεν τους έπιασε όλους ξαφνικά η αγάπη για

τις  τοπικές  κοινωνίες  και  την  τοπική  όπως  λένε  ακόμα

Αυτοδιοίκηση.  Αλλά  εδώ  όπως  δήλωσαν  και   στις  τοποθετήσεις

τους  και  η  Νέα  Δημοκρατία,  και  το  Κίνημα  Αλλαγής,  αλλά  και  η

κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  που  με  το  νομοθετικό  της  πλαίσιο

προωθεί,  είναι  εδώ  που  ξέρουν  ότι  πρέπει  να  δώσουν  με  αυτά  τα
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εργαλεία  τα  πάντα  στους  ιδιώτες  ή  σε  επιλεγμένα  τμήματα  των

ιδιωτών,  με  τα  οποία  οι  ίδιοι  έχουν  άριστες  σχέσεις.  Για  αυτό

νοιάζονται  για  αυτή την περιβόητη τοπική διοίκηση.  Γιατί  πρέπει  να

έχουν τους μοχλούς στα χέρια τους. 

Αυτές  τις  εξετάσεις  δίνουν.  Είναι  λοιπόν  πλήρης

αποπροσανατολισμός,  για  αυτό  ονομάζομε  έτσι  το  Συνέδριο,  γιατί

κρύβεται  και  προσπαθείτε  να  κρύψετε  από  το  λαό  και  τις  τοπικές

όπως  λέτε  κοινωνίες  για  τις  οποίες  ενδιαφέρεστε,  ότι  αυτό  που

βιώνει,  η  βαρβαρότητα  που  ζει,  οφείλεται  στις  λεγόμενες

παθογένειες,  στην  κακή  διαχείριση,  στην  κακή  κυβέρνηση,  σε  έναν

κακό  Δήμαρχο,  σε  έναν  λιγότερο  ικανό  Δήμαρχο.  Γιατί  έτσι  τον

οδηγείτε  να  αλλάζει  τον  χαλίφη  στη  θέση  του  χαλίφη.  Να  φεύγει  το

ένα κόμμα, να έρχεται  το άλλο, να αλλάζουν πρόσωπα, αλλά να μην

αλλάζει  η  ίδια  η  πολιτική.  Να μην αλλάζει  η  αιτία  που τη  γεννά.  Να

μη βλέπει λοιπόν ο λαός ότι η αιτία αυτών των προβλημάτων είναι  ο

χαρακτήρας της ανάπτυξης που έχει ως κέντρο του το κέρδος. 

Ονομάσατε, και ομιλητές και εσείς,  αυτό το Συνέδριο ιστορικό.

Είναι  βέβαια  συνηθισμένο  να  υπάρχουν  βαρύγδουπες  εκφράσεις,

όμως  έχει  μια  σημασία  καμιά  φορά  και  στα  λόγια  να  δώσουμε  ένα

περιεχόμενο,  από  ποια  σκοπιά  μπορεί  ο  καθένας  να  ονομάσει  κάτι

ιστορικό.  Κατά  τη  γνώμη  μας,  αντιλαμβάνεστε  πάρα  πολύ  καλά  το

ρόλο  που  σας  αναλογεί  στις  σημερινές  συνθήκες.  Ότι  σε  αυτές  τις

συνθήκες,  με το ρόλο του τμήματος του κράτους που είναι  η τοπική

διοίκηση,  είστε  χρονικά  στο  κομμάτι  αυτής  της  διαχείρισης  της

εξουσίας  που  θα  διαχειριστεί  τα  κονδύλια.  Για  αυτό  λοιπόν  θέλετε

να  μπείτε  και  να  μοιράσετε  σε  αυτό  το  παιχνίδι  ανάμεσα στους  δύο

αυτούς πόλους. 

Διαγκωνίζεστε  λοιπόν  σε  αυτό.  Επιτρέψτε  μας  να  διατηρούμε

τεράστιες  επιφυλάξεις  για  βαρύγδουπους  τίτλους  περί  ενότητας.

Όμως είναι  ιστορικό κατά τη γνώμη μας από μια άλλη σκοπιά.  Γιατί

σε  αυτή  την  ιστορική  στιγμή,  που  πραγματικά  το  βάρβαρο  αυτό

σύστημα  προσπαθεί  να  λύσει  τα  αδιέξοδά  του  και  δεν  βρίσκει
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λύσεις,  ψάχνει  να  βρει  δρόμους  σε  βάρος  των  λαών,  παίρνει

συνεχώς  όλο  και  χειρότερα  μέτρα,  οξύνει  όλο  και  περισσότερο  την

επιθετικότητά  του,  γεννά  τη  φτώχεια  και  την  προσφυγιά,  εσείς

παίρνετε  θέση  και  στοιχίζεστε  με  τις  επιδιώξεις  αυτών.  Με  την

ικανοποίηση των επιδιώξεών του. Στοιχίζεστε στο να εξυπηρετήσετε

αυτά τα σχέδια. 

Από αυτή τη σκοπιά πραγματικά   είναι  ιστορικός ο ρόλος που

αναλαμβάνετε.  Στην άλλη πλευρά αυτού του ιστορικού ρόλου είναι η

ανάγκη  των  λαών,  είναι  το  κίνημα  που  γεννιέται  στις  τοπικές

κοινωνίες,  στο εργατικό κίνημα, στους χώρους δουλειάς. Και εκεί  θα

μπορούσε  ιστορικά  λοιπόν  να  σταθούν  αν  θέλουν  οι  αιρετοί,

Δήμαρχοι,  Περιφερειάρχες,  Σύμβουλοι  και  λοιπά,  στο  πλάι  αυτών

των  αγώνων.  Εκεί  που  πραγματικά  οι  τοπικές  όπως λέτε  κοινωνίες

διεκδικούν  μισθούς,  συντάξεις,  εργασιακές  σχέσεις,  δωρεάν

δημόσια υγεία, παιδεία, όλα όσα τους αναλογούν σήμερα.

Υπάρχουν  κατά  τη  γνώμη μας  δυνάμεις  και  μέσα  στην  τοπική

διοίκηση,  μέσα  στους  αιρετούς,  που  μπορούν  και  έχουν  ξεκινήσει

από  αφετηρία  καλύτερη,  από  καλύτερες  προθέσεις,  με  άλλα

οράματα.  Μπορεί  λοιπόν  να  βγάλουν  συμπεράσματα  από  τις

εξελίξεις  και  πραγματικά  να  ορθώσουν  ανάστημα  και  να  πάρουν

θέση  εκεί  που  κατά  τη  γνώμη  μας,  κατά  τη  γνώμη  της  ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ,  πραγματικά  είναι  ιστορικό.  Δίπλα  στο  εργατικό

λαϊκό κίνημα. 

Μια ματιά  στους προϋπολογισμούς που έχετε  περάσει,  για  να

μη  λέτε  ότι  αυτά  είναι  λόγια  που  τα  λέμε  πάντα,  ξύλινα,  μονότονα

και  έτσι  κριτικά  από  το  περιθώριο  εμείς  της  ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ,  επιβεβαιώνει  αυτόν  τον  χαρακτήρα.  Απορρίμματα

και  βιολογικοί,  όλα στο κεφάλαιο.  Το ακούσαμε και  σήμερα και  από

εδώ, αλλά και από τους πολιτικούς αρχηγούς. 

Η  προσπάθεια  για  μονάδες  υγείας,  παιδείας,  τάχα  μου  ότι  θα

τις  διαχειριστείτε  καλύτερα,  τι  είναι;  Απαλλαγή  του  κράτους  από

αυτή  την  υποχρέωση,  ζεστό  χρήμα,  και  όποιος  Δήμος  δεν  έχει
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λεφτά,  όποια  Περιφέρεια  δεν  έχει,  ο  λαός  εκεί  θα  έχει  άλλη

ποιότητα υγείας, άλλη ποιότητα παιδείας. 

Η  χρηματοδότηση  των  έργων,  ποια  είναι  η  προτεραιότητα;

Ποια  είναι  η  ιεράρχηση;  Με  ποιο  κριτήριο;  Τουλάχιστον  από  την

Περιφέρεια  Αττικής  προηγείται  τα  γήπεδα  της  ΠΑΕ  ΑΕΚ,  ΠΑΟ,  ο

Δικέφαλος,  ο  Παναθηναϊκός.  Εκεί  πήγαν  τα  μεγάλα  κονδύλια.  Όταν

τα  αντιπλημμυρικά  έργα  είναι  τελευταία,  όταν  πλημμύρισε  η

Μάνδρα,  όταν  θα  έχουμε  και  άλλα  μπροστά  μας  τέτοια  φαινόμενα.

Όταν  η  αντισεισμική  θωράκιση  και  αντιπυρική  προστασία  είναι

ανύπαρκτες.  Είναι  έργα  που  ουσιαστικά  έμμεσα  και  άλλα  ευθέως,

υπηρετούν  επιχειρηματικά  σχέδια,  γιατί  βεβαίως,  αποσπασματικά

έργα  γίνονται,  και  άλση  και  αναπλάσεις,  και  κάποια  μικρά

αντιπλημμυρικά.  Όμως  τα  μεγάλα  γίνονται  όταν  θελήσει  ή

εξυπηρετηθεί  ένα κεφάλαιο,  όπως παραδείγματος  χάριν στο μεγάλο

Φαληρικό  Όρμο,  που  πλασάρεται  ως  έργο  αντιπλημμυρικής

προστασίας, αλλά κυρίως γίνεται,  όπως λέει  ο λαός μας,  μαζί  με το

βασιλικό  ποτίζεται  και  η  γλάστρα.  Αντιλαμβάνεστε  νομίζω  ποιος

είναι  ο βασιλικός και ποια είναι η γλάστρα. 

Η  προτεραιότητα  και  ο   χαρακτήρας  αυτών  των  έργων,  είναι

κατά  τη  γνώμη  μας,  και  νομίζουμε  το  ξέρετε,  ότι  συμφέρει  και  έχει

ανάγκη  το  κεφάλαιο.  Αυτό  προβλέπεται  από  μέσα  από  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Αυτή  την  Ευρώπη  όπως  τη  λέτε,  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  που  τόσο  αγαπάτε,  λατρεύετε  και  τη  φέρνετε

ως  παράδειγμα  καλών  πρακτικών,  και  που  πρέπει  να

προσομοιάσουμε  όλοι  εκεί.  Όλα  τα  ΕΣΠΑ,  δεν  δίνουν  κονδύλια  για

την  αντιπλημμυρική  προστασία,  την  αντιπυρική  προστασία,   την

αντισεισμική.  Γιατί;  Γιατί  από  εκεί  δεν  γεννιέται  κέρδος  για  αυτόν

που  επενδύει.  Ακόμα  και  οι  δρόμοι  που  ψάχνονται ,  τους

πληρώνουμε και τους χρυσοπληρώνουμε εκατό χιλιάδες φορές. 

Είναι  λοιπόν  διαχρονική  επιλογή,  και  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης, αλλά και των πολιτικών εκφραστών της εδώ. 
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Έχουν  σχέση  όλα  αυτά  με  τις  ανάγκες  και  τις  αγωνίες  των

λαών  και  του  λαού  μας;  Κατά  τη  γνώμη  μας  όχι.  Παρακολουθούμε

λοιπόν  και  εδώ  σε  αυτό  το  Συνέδριο,  όπως  και  σε  άλλα  τέτοια,

παιχνίδι  ρόλων  ουσιαστικά.  Και  για  να  μην  υπάρχουν  απορίες  από

όσα  ακούστηκαν  και  από  άλλες  ομιλίες  για  τα  Αναπτυξιακά

Συνέδρια,  δεν  είναι  τυχαίο.  Στα  Αναπτυξιακά  αυτά  Συνέδρια,  εκεί

και  τα  κυβερνητικά  επιτελεία,  παρά  τις  οξυμένες  εδώ

αντιπαραθέσεις   και  κοκορομαχίες  που  ακούστηκαν,  ήταν

συνδαιτυμόνες  με  τους  αντιπολιτευόμενους  εδώ  Περιφερειάρχες,

Δημάρχους,  και  άλλους  τοπικούς  παράγοντες.  Μαζί  τα  λύσανε  τα

ζητήματα  και  συμφώνησαν.  Δεν  υπάρχει  απορία  τι  είπε  και  τι

διεκδίκησε  ο  καθένας.  Άμα  πάρετε  λίγο  τις  τοποθετήσεις  τους,

θαρρείς  ότι  ένας  αντέγραψε  την  εισήγηση  του  άλλου.  Τι  λέει  ο

Πρωθυπουργός;  Κόμβος  μεταφοράς  εμπορευμάτων,  ενέργειας,

καινοτομία,  επιχειρηματικότητα,  τουρισμός,  θεματικός,  ιατρικός,

πολιτισμός,  και  άλλα.  Τι  λένε  οι  Περιφερειάρχες,  Δημοτικοί

άρχοντες;  Κόμβοι  μεταφοράς εμπορευμάτων,  ενέργειας,  καινοτομία,

επιχειρηματικότητα,  τουρισμός και  τα  λοιπά και  τα  λοιπά.  Σαν   δύο

σταγόνες  νερό  μοιάζουν  οι  στόχοι  της  ανάπτυξης.  Δίκαιη  τη  λέει  ο

Πρωθυπουργός. Όμως το ερώτημα είναι από ποιον για ποιον. 

Μερικά  παραδείγματα,  γιατί  όντως  έχουν  γίνει  έργα,  όπως

ειπώθηκε  και  από  τον  Περιφερειάρχη,  τον  Πρόεδρο  της  ΕΝΠΕ,  ότι

έχουν γίνει  μέχρι σήμερα, έχει  αποδείξει  η Περιφέρεια ότι  μπορεί  να

αναλάβει  αυτό  το  καθήκον  και  να  το  φέρει  εις  πέρας.  Ναι,  είστε

ικανοί.  Είστε  ικανοί,  δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση.  Όμως  πρέπει  να

απαντήσετε  όλοι  εσείς  οι  ικανοί,  γιατί  παράδειγμα  η  Ήπειρος  να

είναι  καταδικασμένη στη φτώχεια, στην ανεργία, όταν η κτηνοτροφία

και  η αγροτική παραγωγή της περιοχής θα μπορούσε να καλύψει  το

μεγαλύτερο  μέρος  των  διατροφικών  αναγκών;  Γιατί  επιχειρήσεις  με

εξαγωγές,  με τριπλασιασμό παραγωγής,  τα χρέη τους να σβήνονται

και  οι  εργαζόμενοι  να  βιώνουν  απανωτές  μειώσεις  μισθών,  να

σακατεύονται  με ατέλειωτα ωράρια εργασίας; Πρέπει να απαντήσετε
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οι  Περιφερειάρχες  και  οι  Δήμαρχοι,  γιατί  το  θαύμα  του  τουρισμού,

που  επικρατεί  παντού,  σε  πολλές  περιοχές,  συνοδεύεται  με

μειώσεις  μισθών;  Για  τους  ξενοδοχοϋπάλληλους  δουλειά  μέχρι

λιποθυμίας,  τη  στιγμή  μάλιστα  που  σε  περίοδο  κρίσης  βγάζουν

ακόμα  τεράστια  κέρδη.  Ακόμα  και  οι  άξονες  που  φτιάχτηκαν,  (…)

για  να  εξυπηρετηθούν  ακριβώς  αυτά  τα  συμφέροντα.  Γιατί  μη  μου

πείτε  ότι  δεν  ξέρετε  ότι  για  να  πάτε  από  την  Αθήνα  στην  Ήπειρο  ή

στα  Ιόνια,  θα  πληρώσετε  50  €  διόδια  και  50  να  γυρίσετε,  100,  συν

τα καράβια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, άλλα 80. 

Αυτή είναι  μια ανάπτυξη που ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες,  για

τις οποίες εσείς νοιάζεστε;

Επιτρέψτε μας λοιπόν να πούμε ότι  αυτή η ανάπτυξη δεν είναι

μόνο  εχθρική  για  το  εργατικό  κίνημα  και  το  λαϊκό   εισόδημα.  Είναι

εχθρική  και  για  την  ειρήνη  και  για  την  ασφάλεια  του  λαού.  Γιατί

μέσα  σε  αυτή  την  ανάπτυξη  υπάρχουν  και  τα  λιμάνια  της

Αλεξανδρούπολης,  της  Καβάλας,  της  Κρήτης,  υπάρχουν  οι  βάσεις,

η  Σύρος,  υπάρχει  δηλαδή το  ορμητήριο που γίνεται  η  χώρα μας,  τα

πήγαινε-έλα  του  Αμερικανού  Πρέσβη,  και  η  στάση  Περιφερειαρχών

και  Δημάρχων απέναντι  ακριβώς  σε  αυτούς  που  για  άλλη  μια  φορά

επιχειρούν  να  αιματοβάψουν  τους  λαούς  και  να  χαράξουν  νέα

σύνορα με των λαών το αίμα, όπως λέει  και το σύνθημα. 

Σε  αυτή  τη  γραμμή  ενώνονται  όλες  αυτές  οι  δυνάμεις  που

συμφωνούν σε αυτό  το χαρακτήρα της ανάπτυξης.  Είτε  πρόσκεινται

στη Νέα Δημοκρατία,  είτε  πρόσκεινται  στο ΠΑΣΟΚ, είτε πρόσκεινται

στο  ΣΥΡΙΖΑ,  είτε  άλλοι  που  αυτοαναγορεύονται  ανεξάρτητοι  και

μετά  παίρνουν  τα  χρήματα,  είτε  όσοι  θέλετε  να  λέγεται  τώρα  ότι

είστε  αυτοδιοικητικοί,  αλλά  μόλις  μπαίνει  ο  αρχηγός  του  κόμματός

σας  μπαίνετε,  και  όταν  βγαίνει,  βγαίνετε.  Και  αντίστοιχα  από  το

επόμενο κόμμα. 

Επιτρέψτε  μου  ακόμα  ένα  σχόλιο.  Είναι  πραγματικά

εκπληκτική  κυνικότητα  να  ακούσουμε  τα  κόμματα  που  κυβέρνησαν

τόσα  χρόνια  αυτόν  τον  τόπο,  πέρασαν  όλες  αυτές  τις  αλλαγές,  να
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μιλάνε  για  κακό  παρελθόν,  το  οποίο  οι  ίδιοι  που  το  έφτιαξαν  θα  το

αλλάξουν.  Γιατί;  Επειδή  άλλαξαν  μόνο  τον  αρχηγό  του  κόμματός

τους. 

Επιτρέψτε  μας  επίσης  να  πούμε  ότι  είναι  εκπληκτική

κυνικότητα  να  θεωρούν  ότι  διαφωνούν  μεταξύ  τους  και  νοιάζονται

για  τις  περικοπές  στην  τοπική  διοίκηση,  όλοι  όσοι  ψήφισαν  τα

μνημόνια  στα  οποία  εμπεριέχεται  η  περικοπή  αυτών  των  πόρων,

την ίδια στιγμή που η φοροληστεία μεγαλώνει.  

Φυσικά  πάλι  θα  μας  πουν  ότι  ήταν  για  το  καλό  της  χώρας

τότε.  Για  το  καλό  της  χώρας  και  τώρα.  Για  το  καλό  της  χώρας

γίνονται  όλα.  Μόνο  που  σε  αυτή  τη   χώρα  κάποιοι  γεμίζουν  τις

τσέπες  τους  και  κάποιοι  που  δουλεύουν  συνεχώς  γίνονται

φτωχότεροι. Άρα υπάρχει και σε αυτό ταυτότητα. 

Είναι  λοιπόν  Συνέδριο  ακριβώς  αποπροσανατολισμού,  γιατί

με  όλα αυτά  τα  επιχειρήματα  προσπαθείτε  να  κρύψετε  την  αιτία  και

όσο  μεγαλώνει  η  επίθεση,  τόσο  πραγματικά  επιχειρείται  και

μεγαλύτερη χειραγώγηση στη συνείδηση και στο μυαλό του λαού. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνετε κυρία…

Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Είναι  και  Συνέδριο ενσωμάτωσης,  γιατί  στο όνομα της

ανταποδοτικότητας,  στο όνομα του μικρότερου κακού,  καλλιεργείται

στη  συνείδηση  στους  εργαζόμενους  ότι  η  όποια  κοινωνική  παροχή

πρέπει να την πληρώνει.  Δεν του ανήκει,  δεν είναι δικαίωμα. Πρέπει

να  είναι  ευχαριστημένος  που  θα  πληρώνει  για  τα  σκουπίδια  του,

ευχαριστημένος  που  θα  πληρώνει  ξανά  για  το  νοσοκομείο  του,

ευχαριστημένος  που  θα  πληρώνει  τον  παιδικό  του  σταθμό.  Να  το

αποδεχτεί  ως  μονόδρομο,  την  φτώχεια,  την  ανέχεια,  τη

φοροληστεία. Να παραιτηθεί  δηλαδή από τα δικαιώματά του. 

Για  αυτό  μιλάτε  την  ίδια  γλώσσα,  όσο  και  αν  διαφωνείτε.  Η

δίκαιη  ανάπτυξη  της  κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  έχει  από  την  άλλη

μεριά  στόχο  την  ενσωμάτωση  του  λαού  και  την  αναμονή  του  τάχα

ότι  θα κερδίσει.  Η δίκαιη  δική σας αυτοδιοικητική  διακυβέρνηση και
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ανάπτυξη,  λέει  πάλι  στο  λαό  ότι  αν  τα  πάρετε  εσείς  τα  κλειδιά,  θα

γίνουν καλύτερα τα πράγματα και θα περάσουν πάλι καλά. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κυρία Μπαλού, μιλάτε είκοσι λεπτά. Ολοκληρώνετε;

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Θα τελειώσω και μην εφαρμόζετε τώρα στο τέλος αυτό

που λέτε της πλειοψηφίας τη δικτατορία και της μειοψηφίας…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εσείς το λέτε τώρα στο Συνέδριο αυτό; 

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Εντάξει,  εντάξει…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Προς  Θεού.  Λέμε  ολοκληρώνετε;  Ερώτηση…  Δεν

επιτρέπεται να ρωτήσουμε;

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Α, ερώτηση, δεν…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λέω, ολοκληρώνετε;

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Ναι, αμέ, βεβαίως…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία, αυτό είπαμε. Τι…

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Μη στεναχωριέστε,  δεν θα σας φάω πολύ χρόνο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν στεναχωριέμαι  εγώ, αλλά έχουμε ένα Συνέδριο,

να…

Α. ΜΠΑΛΟΥ:   Έχετε ένα Συνέδριο, κύριε Πατούλη…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ελάτε,  παρακαλώ, ολοκληρώστε.

Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Μακάρι  να  μιλάγανε  όλοι  οι  σύνεδροι  και  να

τελειώναμε το βράδυ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:    (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κυρία  Μπαλού,  σας  παρακαλώ.  Είπα,

ολοκληρώνετε;

Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Να  ακούτε  και  την  αντίθετη  γνώμη  όμως.  Κάνετε

σχόλιο, να ακούτε και το σχόλιο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Μα αν είναι δυνατόν. Μισή ώρα μιλάτε.

Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Έτσι  είμαστε,  εμείς  από  την  Κέρκυρα  έτσι  είμαστε,

κάνουμε σχόλια.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και είπα, ολοκληρώνετε;

Α.  ΜΠΑΛΟΥ:   Έτσι  λοιπόν  κατά  τη   γνώμη  μας  μεταφράζεται  η

λεγόμενη  κοινωνική  συνοχή,  την  οποία  μας  λέτε  εδώ.  και  όπως

παίζετε  και  εσείς  με  τις  λέξεις  απλή  αναλογική,  απλή  λογική,  να

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

18 & 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “  DIVANI     CARAVEL  ”

131



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

πούμε  και  εμείς  κοινωνική  συνοχή,  κοινωνική  συνενοχή.  Αυτό

ακριβώς επιχειρείτε να υλοποιήσετε. 

Να  βάλουμε  λοιπόν  σήμερα  ακριβώς  για  τι  πράγμα

παλεύουμε.  Κατά  τη  γνώμη μας λοιπόν,  σήμερα είναι  ρεαλιστικό  να

απολαμβάνει  σήμερα ο λαός σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας

και  πολιτισμού,  και  όχι  το  ελάχιστο  εγγυημένο  εισόδημα,  που  είναι

η μετάφραση του κοντά στο πολίτη και κρατήσαμε τη χώρα όρθια. 

Είναι  ρεαλιστικό  να  έχουμε  όλοι  εξασφαλισμένη  δουλειά,  με

σύγχρονα  δικαιώματα,  χωρίς  τον  εφιάλτη  της  ανεργίας,  γιατί

υπάρχει  και  η ανάπτυξη και  η τεχνογνωσία και ο πλούτος αυτής της

χώρας,  και  το  επιστημονικό  δυναμικό,  που  μπορεί  να  τα  κάνει

πράξη,  αρκεί  τα  κλειδιά  της  οικονομίας  και  τον  σχεδιασμό  να

ανήκουν  σε  αυτούς  που  θέλουν  να  τον  απολαύσουν,  δηλαδή  στον

κόσμο  της  δουλειάς,  της  εργασίας,  στην  εργατική  τάξη  και  τους

συμμάχους της. 

Είναι  λοιπόν ο χαρακτήρας της ανάπτυξης που εμποδίζει  αυτή

την εξέλιξη. 

Κλείνοντας,  για  να  μην  ανησυχείτε,  είναι  κάλπικες  οι

διαφορές.  Όποιες  προτάσεις,  όποια  διαφορετική  μεταρρύθμιση  και

αν  έρθει,  χειρότερη  θα  γίνει.  Δεν  είναι  πρόβλημα  ακυβερνησίας.  Η

κυβερνησιμότητα  κατακτιέται  από  τις  δυνάμεις  που  συμφωνούν  σε

αυτό το δρόμο και είσαστε δυστυχώς ακόμη πολλές. 

Ξέρουμε  ότι  είναι  δύσκολη  αυτή  η  κατάσταση,  ξέρουμε  ότι

υπάρχει  μεγάλη  αντίθεση  και  σύγκρουση,  ξέρουμε  ότι  προσπαθείτε

να  κτίσετε  αυτό  το  ενιαίο  μέτωπο  για  να  δυναμώσετε  αυτή  την

παρέμβαση,  όμως  και  εμείς  πιστεύουμε  ότι  η  ζωή  μας  μπορεί  και

πρέπει  να  αλλάξει.  Ότι  για  αυτό  απαιτείται  οργάνωση,  συμμετοχή

στην  πάλη,  ενάντια  στο  σύστημα  που  γεννά  τα  προβλήματα  και

διεκδικώντας τα καθημερινά δικαιώματά μας. 

Γνωρίζουμε  τις  δυσκολίες  και  τους  μηχανισμούς  του  κράτους

και  των  θεσμών  του,  όμως  έχουμε  την  αισιοδοξία  της  πείρας  του

εργατικού  κινήματος,  έχουμε  την  ελπίδα  της  δυνατότητας  της
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ανασύνταξής  του,  γιατί  όπως  εσείς  δημιουργείτε  το  ενιαίο  μέτωπο,

το  εργατικό  κίνημα  δημιούργησε  το  ΠΑΜΕ,  γιατί  μέσα  στις  τοπικές

διοικήσεις,  μέσα  στις  εκλογές,  υπάρχει  και  έχει  δημιουργηθεί  η

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  που  ενώνει  τέτοιες  δυνάμεις  που  θέλουν  να

συγκρουστούν,  ανεξάρτητα  αν  συμφωνούν  σε  όλα  ή  αν  έχουν  την

ίδια  πολιτική  αφετηρία,  και  στο  πολιτικό  σκηνικό  υπάρχει  το  ΚΚΕ,

το  κόμμα  που  στην  τοποθέτησή  του  ακόμα  και  σήμερα

τοποθετήθηκε  και  παλεύει  με  κριτήριο  τις  ανάγκες  της  εργατικής

τάξης. 

Με  αυτή  την  αισιοδοξία  λοιπόν,  και  χωρίς  καμία  αυταπάτη,

συνεχίζουμε τη μάχη μας μέχρι πραγματικά ο λαός να βγει  νικητής.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  την  κυρία  Μπαλού  για  την

τοποθέτησή της. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πριν κλείσουμε,  έχουμε και  την κυρία Σταυροπούλου,

η οποία θέλει  να  κάνει  μια παρέμβαση.  Πολύ σύντομη,  γιατί  πρέπει

να περάσουμε τα συμπεράσματα.

Κ.  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:   Να  συγχαρώ  τους  Προέδρους  της  ΚΕΔΕ  και

της  ΕΝΠΕ  και  το  αξιότιμο  Προεδρείο  και  τους  Συνέδρους,  για  τη

διοργάνωση  του  πρώτου  κοινού  Συνεδρίου  της  Αυτοδιοίκησης,  που

λόγω  της  σημαντικότητας  και  της  βαρύτητάς  του,  τελεί  υπό  την

αιγίδα  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  και  να  ευχαριστήσω  για  τη

δυνατότητα συμμετοχής μέσα από αυτό το βήμα.

Με  την  ιδιότητα  της  πολιτεύτριας,  πρώην  υποψήφιας

Βουλευτού  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  και  συμβούλου  κυρίως  σε

θέματα  πολιτισμού,  τουρισμού και  ανάπτυξης  και  πιστεύοντας  ότι  η

Αυτοδιοίκηση πρέπει  να  διαδραματίσει  έναν  πιο  αναπτυξιακό  ρόλο,

θα εστιάσω σε αυτή τη θεματική του Συνεδρίου και στην κατεύθυνση

αυτή  ήδη υπέβαλλα  από το  βήμα του  Ετήσιου  Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ

τον  Δεκέμβριο  του  ’16,  αναπτυξιακή  πρόταση  με  θέμα  τη  συμβολή

της  Αυτοδιοίκησης  στην  οικονομική  ανάπτυξη,  με  ανάδειξη  και

ενίσχυση  του  πολιτισμού και  τουρισμού,  η  οποία  ήδη εγκρίθηκε  και

είναι  στη  φάση  της  έναρξης  υλοποίησης  και  στην  ίδια  λογική
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σήμερα,  μου  δίνεται  η  δυνατότητα  από  αυτό  το  βήμα,  να

διατυπώσω την  δεύτερη  αναπτυξιακή  πρόταση  με  κεντρικό  πυρήνα

την  Αυτοδιοίκηση,  σε  συνδυασμό  με  αξιοποίηση  ενός  ακόμη

συγκριτικού  πλεονεκτήματος  της  χώρας  μας  και  συγκεκριμένα  στον

αγροτικό  τομέα.  Με  ενίσχυση  της  αγροτικής  νεανικής

επιχειρηματικότητας.  Με κατάρτιση σχετικού αναπτυξιακού σχεδίου,

με  αξιοποίηση  των  σχετικών  χρηματοδοτικών  αναπτυξιακών

εργαλείων,  με  την  ουσιαστική  συμβολή  της  Αυτοδιοίκησης  που

γνωρίζει  καλύτερα  από τον  καθένα  τις  τοπικές  ανάγκες,  τις  τοπικές

δυνατότητες  αξιοποίησης  και  των  υπαρχόντων  δομών  για  την

ανάπτυξη  της  νεανικής  αγροτικής  επιχειρηματικότητας  και  με  στόχο

την  ενδυνάμωση  των  οικονομιών  των  τοπικών  κοινωνιών,  που  θα

προέλθει από τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Η  πρόταση  αναλυτικά  έχει  υποβληθεί  στους  Προέδρους  της

ΚΕΔΕ  και  της  ΕΝΠΕ  και  είναι  ευχής  έργο  να  πραγματοποιηθεί,  να

γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση

αυτή  αυτών των δράσεων που θα αναδείξουν την  αναγκαιότητα  της

συμβολής της Αυτοδιοίκησης,  στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

μας.

Με  την  πολύ  σύντομη  παρουσίαση  της  πρότασής  μου,  γιατί

δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  επειδή  είναι  και  η  λήξη  του  Συνεδρίου,

να  σας  ευχαριστήσω  και  να  ευχηθώ  καλή  επιτυχία  στις  κοινές  σας

δράσεις. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Σταυροπούλου.

Αγαπητοί  Σύνεδροι,  να  πούμε  ότι  βαίνουμε  εις  την

αποφώνηση,  τουλάχιστον  σύμφωνα  με  τη  βούληση  και  θέληση  των

Συνέδρων.  Όσοι  ζήτησαν,  είχαν  το  χρόνο  να  διατυπώσουν  τις

απόψεις  τους  σε  αυτή  την  πρώτη  κοινή  συνεδρίαση  των  δύο

Βαθμών,  και  μάλιστα  όπως  διαπιστώσατε,  και  αυτό  συνέβη  και

χθες,  με  άπλετο  χρόνο  τουλάχιστον  του  να  μπορέσουν  αυτές  οι

απόψεις να διατυπωθούν. 
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Μπαίνουμε  λοιπόν  μετά  από  την  ψήφιση  η  οποία  έγινε  στο

προηγούμενο  χρονικό διάστημα,  που σχετίζονταν για την κατάρτιση

του  νομοσχεδίου,  στο  κοινό  ψήφισμα,  στο  σχέδιο  ψηφίσματος  και

στο  κοινό  ψήφισμα  προφανώς,  αυτής  της  κοινής  συνεδρίασης,

αυτού  του  Συνεδρίου,  που  όπως  είναι  γνωστό  σε  όλους  μας,  είχε

σχέση και έχει  σχέση με το να μπορέσουμε να ρίξουμε οποιαδήποτε

τείχη  μπορεί  να  υπήρχαν,  εάν  υπήρχαν  και  όσο  υπήρχαν,  μεταξύ

των  δύο  Βαθμών,  και  ενωμένα,  βλέποντας  αυτά  που  μας  ενώνουν,

με  ποιο  τρόπο  θα  διεκδικήσουμε  την  αποκέντρωση  της  κεντρικής

συγκεντρωτικής εξουσίας. 

Θα  ήθελα,  αγαπητέ  Κώστα,  επειδή  έχει  γίνει  αυτή  με  τα

τεχνικά  κλιμάκια  και  τους  συνεργάτες  μας,  τους  οποίους  θέλω  να

ευχαριστήσω,   και  τον  κύριο  Μαραβέλια  και  τον  κύριο  Χιωτάκη,  με

την έννοια των συντονιστών, αν θέλεις...  Εσύ θα το διαβάσεις;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Το έχετε διαβάσει;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου) 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Υπάρχει  μια  προσθήκη  προφανώς,  ότι  θα  ήταν

ωφέλιμο  στην  αναθεώρηση  του  Συντάγματος,  στην  επόμενη  Βουλή,

στην  οποία  είμαστε  σύμφωνοι  προφανώς  και  νομικά  ισχύει,  αλλά

και εμείς μπορούμε να το πούμε, ότι χρειάζεται, και προφανώς μέσα

από  αυτή  την  αναθεώρηση  θα  πρέπει  να  υπάρξει  η  αγαστή

συνεργασία  μεταξύ  της  νομοθετικής  κεντρικής  εξουσίας,  με  την

Αυτοδιοίκηση,  στον  καλύτερο  βαθμό,  ακούστηκε  και  από  όλες  τις

πλευρές  εξάλλου αυτό,  για  να μπορέσουμε να κάνουμε  το καλύτερο

δυνατό για τη χώρα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτό  το  έχουμε  πει,  κύριε  Κανταρά,  το  ξέρετε,

νομίζω ότι έχουμε γίνει  μονότονοι.  Πιστεύω και σήμερα ακούστηκε. 

Άρα να  μην το  διαβάσει  ο  κύριος  Αγοραστός;  Είναι  εις  γνώση

όλων; 
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Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Απλώς  στο  (Β)  που  λέει  προτείνουμε  τα

ακόλουθα,  να  προχωρήσει  άμεσα,  να  πούμε,  η  Αυτοδιοικητική

Διακυβέρνηση και η συνολική αναδιοργάνωση του κράτους. 

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εντάξει,  αυτός  ο  τίτλος  μπορεί  να  μπει  με  την

έννοια ότι αναμένουμε και την αναθεώρηση. 

Λοιπόν, ωραία. Υπερψηφίζεται… Ελάτε,  κύριε Μπίρμπα.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Με  την  αποχή  των  ανθρώπων  και  του  κυρίου

Κανταρά…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτό, κύριε Κανταρά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με την αποχή… Παρακαλώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θέλετε να το πείτε; Βεβαίως.

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Εμείς  απέχουμε  γιατί  θεωρούμε  ότι  αυτή  η

διαδικασία,  έχουμε  περιγράψει,  δεν  είχε  νόημα,  και  αυτό

αποτυπώνεται και. Είχε νόημα μονάχα το είμαστε μαζί. 

Θεωρούμε  ότι  το  κείμενο  μπορεί  να  αποτελέσει,  αν  προστεθεί

το  ζήτημα  της  αναθεωρητικής  Βουλής,  ότι  πρέπει  η  επόμενη  να

είναι…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αναθεωρητικής.

Δ.  ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Αναθεωρητική  Βουλή,  γιατί  αλλιώς  δεν  έχει  νόημα

να  συζητάμε  ούτε  για  διακυβερνήσεις,  ούτε  αλλαγής,  τοπικές

φορολογίες, γιατί αυτά σκοντάφτουν στο Σύνταγμα. 

Άρα  να  ζητήσουμε  από  όλα  τα  πολιτικά  κόμματα  να  είναι

αναθεωρητική  η  επόμενη  Βουλή  στα  άρθρα  που  εμείς  θέλουμε,  και

με  αυτή  τη  λογική  δεν  καταψηφίζουμε  και  απέχουμε  από  τη

διαδικασία. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ωραία. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. Κύριε Κανταρά…

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα  λεπτό,  ένα  λεπτό.  Όλοι  μαζί  δεν  γίνεται.

Αφήστε με να καταγράψω τα πρακτικά. 

Λοιπόν,  ο  κύριος  Μπίρμπας  τοποθετήθηκε  με  την  αποχή.  Ο

κύριος  Κανταράς  είναι  αντίθετος  και  κατά.  Και  το  ίδιο  και  η  κυρία

Παντελάκη. Και με ότι…

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κατά  εννοώ  καταψηφίζετε,  κυρία  Παντελάκη,  και

καταθέσατε εδώ, τα έχω εδώ, τα ψηφίσματα, αρχής εξ αρχής. 

Συμφωνούμε, κύριοι; Συμφωνούμε.

Επιτρέψτε  μου  να  κάνουμε  την  αποφώνηση.  Κύριε  Αγοραστέ,

θα ανέβετε να πείτε δυο κουβέντες;

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Εμείς  καταθέσαμε  την  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Τι είπατε;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ελάτε,  ελάτε. Ελάτε, κύριε Αγοραστέ.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Εγώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους

Συνέδρους,  και  εκείνους  οι  οποίοι  βρίσκονται  αυτή  τη  στιγμή  στην

αίθουσα,  όλους,  για  την  παρουσία  τους  σε  αυτή  τη  δεύτερη  μέρα.

Ένα διήμερο ιστορικό.  Νομίζω ότι  αποτελεί  βάση,  αυτό  το Συνέδριο

δεν  είναι  το  τέλος,  είναι  η  αρχή.  Είναι  η  αρχή  ενός  γόνιμου,

εποικοδομητικού διαλόγου συνεργασίας και συνέργεια. 

Εμείς  καταθέσουμε  και  στα  πρακτικά  την  Περιφερειακή

Διακυβέρνηση,  για  να  είναι  βάση  διαλόγου  και  συζήτησης,  και

συνεχίζουμε την πορεία μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Καλή  επιστροφή,  αγαπητοί  συνάδελφοι.  Ο  κύριος

Πρόεδρος έχει  το λόγο. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτάκι λοιπόν. Καταρχήν εγώ να ευχαριστήσω

όλους.  Όπως  είπα  αρκετές  φορές,  την  Επιτροπή  η  οποία
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συγκροτήθηκε  και  παραμένει ,  κύριε  Μαραβέλια,  σε  πλήρη

διαδικασία και  διαχρονικότητα,  μαζί  με τον κύριο Χιωτάκη,  αλλά και

όλο το επιτελείο εκείνο. 

Να  πω  ότι  η  προσπάθεια  αυτή  δεν  ήταν  εύκολη,  προφανώς.

Και  διαπιστώσατε  ότι  θέλουμε  πολλή  ακόμα  δουλειά,  να

αποσυνθέσουμε  και  να  αποσυνδέσουμε  ίσως  παραταξιακές  και

κομματικές  αγκυλώσεις  έναντι  των  αυτοδιοικητικών  μας  απόψεων.

Είναι γεγονός αυτό.

Θα  πω  όμως,  παρά  ταύτα  να  πούμε  ότι  αυτό  το  Συνέδριο,

μόνο  θετικά  μπορεί  κανείς  να  αποκομίσει  από  αυτό,  διότι  αφενός

μεν  ακούσαμε,  σε  μια  Ελλάδα  που  βιάζεται,  τις  απόψεις  και  την

σύνθεση που κάνει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση,

έστω και μέσα από αυτό το βήμα. Αναμένουμε από το Υπουργείο να

μας  δώσει  το  κείμενο  εργασίας  και  διαβούλευσης  για  το  ότι  θεωρεί

ότι  είναι  μεταρρύθμιση,  μετά  από αυτό  το  χρόνο  που  έχει  κάνει  για

να μπορέσει να το συντάξει.  

Θεωρούμε  σε  κάθε  περίπτωση  ότι  αυτό  που  πρέπει  να

αποκομίσουμε, θέλουμε το χρόνο τουλάχιστον των δύο μηνών, διότι

αυτό  είναι  απαραίτητο  να  τεθεί  υπόψη  των  Δημοτικών  και

Περιφερειακών  Συμβουλίων,  των  Ενώσεων  των  Δήμων,  των

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, αλλά και  των κεντρικών Οργάνων,

της  ΕΝΠΕ  και  της  ΚΕΔΕ,  όπου  αυτό  θα  μπορέσει  να  βγάλει  το

απόσταγμα  και  τη  σύνθεση  και  τη  συναίνεση  τελικά,  σε  όποια

νομοθετική προσπάθεια υπάρξει.  

Παρά  ταύτα,  εμείς  συνεχίζουμε  ως  Αυτοδιοίκηση  να  δίνουμε

το παρών, να έχουμε τη θέληση της σύνθεσης και της συνεννόησης.

Σαφέστατα  υπάρχουν  ζητήματα  μεταξύ…  γιατί  άκουσα  κάποιοι  που

έλεγαν  εδώ  έχουμε  τόσα  θέματα  μεταξύ  Δήμοι  και  Περιφερειών.

Βεβαίως  υπάρχουν,  αλλά  αυτά  μπορούν  να  λυθούν  όχι  μόνο  με

αγαθές  προθέσεις,  με  νομοθετικές  πρωτοβουλίες.  Και  αυτές  οι

νομοθετικές  πρωτοβουλίες  είναι  ζήτημα  επεξεργασίας.  Είναι  ένας

Καλλικράτης  που  έκανε  αυτό  που  έπρεπε  να  κάνει.  Υπάρχουν
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παθογένειες,  που  τις  γνωρίζουμε,  μέσα  από  το  καθημερινό

γίγνεσθαι.  Και  υπάρχουν  απόψεις  οι  οποίες  η  Ευρώπη  έχει

υιοθετήσει  και  βλέπουμε  να  πηγαίνουν  καλά,  και  σχετίζεται  με  την

αποκέντρωση. 

Άρα  θεωρώ  ότι  αυτή  η  προσπάθεια,  πέρα  του  έκτακτου  που

μπορεί  να  συμβεί  λόγω  του  νομοθετήματος,  θα  πρέπει  να  έχει  μία

διαχρονική  διαδικασία,  να  έχει  μια  ετήσια  θεσμική  τελικά

δυνατότητα του κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. 

Αν  στεναχωρήσαμε  κανέναν,  δεν  ήταν  η  πρόθεσή  μας

προφανώς,  και  προσωπικά  το  λέω  και  σαν  Προεδρείο.  Νομίζω  ότι

έχουμε  περισσότερα  να  ωφεληθούμε  μέσα  από  τη  σύνθεση  και  την

προσπάθεια.  Η  Ελλάδα  μπορεί,  η  Αυτοδιοίκηση  μπορεί,  και  εμείς

είμαστε ώριμοι να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.  Καλή επάνοδο

στις πατρίδες και ξανά μαζί.  

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Πριν  φύγετε,  γιατί  εδώ  στο  Προεδρείο  έχει

κατατεθεί  και  ένα  ψήφισμα,  το  οποίο  αφορά  όλους,  και  αφορά  την

πρώτη κατοικία. 

Αν συμφωνούμε… Νομίζω ομόφωνα, έτσι; 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ομοφώνως.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Και  ο  κύριος  Σπύρος  Τζόκας  κατά.  Ο  κύριος  Σπύρος

Τζόκας κατά.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Στην κατοικία;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Όχι, συνολικά…

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Συνολικά για το ψήφισμα.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Να  πούμε  ότι  και  στη  Γενική  μας  Συνέλευση  της

ΚΕΔΕ  το  έχουμε  πάρει  ως  απόφαση,  συμφωνούμε  και  εμείς

ομοφώνως. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Το έχει  καταθέσει ο κύριος Γαλιατσάτος…

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Ναι, αυτό είναι άλλο.
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Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:   Πού είναι το άλλο;

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  κατατίθεται  στα πρακτικά παρακαλώ,  όπως

και τα υπόλοιπα που έχουν κατατεθεί.  

Ευχαριστούμε πολύ, προχωράμε. 
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