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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  για  να

ξεκινάμε  γιατί  έχουμε  μπροστά  μας  αρκετές  Θεματικές,  αλλά  και

αρκετούς εκπροσώπους οι  οποίοι  θα πρέπει  να πάρουν το λόγο, θα

παρακαλέσω να ξεκινήσουμε.

Να  καλημερίσω  προφανώς  όλους  σας.  Να  πω  ότι  κοντά  μας

είναι  ο Πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης, όπου ήρθε και χθες,

και  όπως  γνωρίζετε  ήταν  η  Παγκόσμια  Ημέρα  Αναπήρων,  και  θα

έπρεπε  να  πάει  σε  συγκεκριμένη  εκδήλωση.  Χαίρομαι  ιδιαίτερα,

Πρόεδρε,  που  είστε  εδώ  σήμερα  και  πάλι,  και  προφανώς  θα  μου

επιτρέψετε,  με  την  κατανόηση  όλων,  να  ξεκινήσουμε  από  τον

Πρόεδρο,  για  να  μπορέσει  να  κάνει  τον  χαιρετισμό  τον  οποίο  δεν

μπόρεσε χθες. 

Ο λόγος σε εσάς, Πρόεδρε. 

Ι.  ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ:   Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Αγαπητέ  Πρόεδρε,  θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  θερμά  για  την

πρόσκληση να παραβρεθώ και  να χαιρετίσω το ετήσιο Συνέδριο της

ΚΕΔΕ.

Όπως ήδη αναφέρατε,  χθες είχαμε  μεγάλο συλλαλητήριο στην

Αθήνα  και  έπρεπε  να  ήμουν  εκεί  γιατί  ήμουν  ο  κεντρικό  ομιλητής.

Ήταν  το  τρίτο  συλλαλητήριο  που  κάναμε  σε  τρεις  μέρες.  Το  πρώτο

έγινε  το  Σάββατο  στην  πλατεία  Ελευθερίας  στο  Ηράκλειο,  το

δεύτερο  στην  πλατεία  Αριστοτέλους,  στο  άγαλμα  Βενιζέλου,  στη

Θεσσαλονίκη, την Κυριακή, και χθες στην Αθήνα. 

Αναφερθήκατε  και  εσείς  ότι  χθες  ήταν  η  Παγκόσμια,  αλλά

υπογραμμίζω  και  εγώ,  η  Εθνική  Ημέρα  των  Ατόμων  με  Αναπηρία.
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Έχει  νομοθετηθεί  ως Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία,  με το

Ν.2430/1996.

Για τα άτομα με αναπηρία της χώρας, για τα άτομα με χρόνιες

παθήσεις  και  τις  οικογένειές  μας,  η  3 η  Δεκέμβρη  δεν  είναι  μέρα

γιορτής.  Αν  κάτι  μπορούμε  να  γιορτάσουμε  την  3 η  του  Δεκέμβρη,

είναι  ότι  η  αναπηρία  είναι  μέρος  της  ανθρώπινης  ποικιλομορφίας,

ότι  η  αναπηρία  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  τον  σεβασμό  και  την

άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Για  εμάς,  για  το  Ελληνικό  Αναπηρικό  Κίνημα,  από  άκρη  σε

άκρη  σε  όλη  τη  χώρα,  η  3 η  Δεκέμβρη  είναι  μέρα  κοινωνικής

διαμαρτυρίας  και  άσκησης κοινωνικού ελέγχου προς όλους και  όλες

που  λαμβάνουν  αποφάσεις  που  μας  αφορούν,  πολλές  φορές  για

εμάς χωρίς εμάς. 

Έτσι  ακριβώς είχε  το  νόημα και  η  διακήρυξη που δώσαμε  στη

δημοσιότητα για χθες. 

Είναι  γεγονός  ότι  η  χώρα  μας  είναι  σε  μια  πολύ  δύσκολη

περίοδο, ταυτόχρονα και  σε μια πολύ σημαντική καμπή. Λαμβάνουν

χώρα  στην  κοινωνία  μας  πολύ  σημαντικές  διεργασίες,  που

καθορίζουν  τη  θέση  των  πολιτών,  ιδιαίτερα  των  πιο  ευάλωτων

πολιτών, για τα επόμενα πολλά χρόνια. 

Η κοινωνική  διαστρωμάτωση στη  χώρα αλλάζει  δραματικά  και

δραστικά,  και  τα  θύματα  αυτής  της  νέας  διαστρωμάτωσης  θα  είναι

οι  ευάλωτες  ομάδες  του  πληθυσμού,  μια  από  αυτές  είναι  τα  άτομα

με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, οι οικογένειές τους. 

Η  κρίση  έχει  αποσαθρώσει  τις  υπηρεσίες  υγείας,  πρόνοιας,

παιδείας,  έχει  μειώσει  δραματικά  τα  εισοδήματα  και  στις  συντάξεις

και τους μισθούς, έχει  αυξήσει δραματικά την ανεργία. 

Θεωρούσαμε  πάντοτε  ότι  οι  Δήμοι,  η  Πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση, είναι  ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την ανάπτυξη

σύγχρονων,  προοδευτικών,  ανθρωποκεντρικών  πολιτικών,  για  την

αναπηρία, για τους ευάλωτες πολίτες. 
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Άλλωστε οι  ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου

στηρίζουν  την  κοινωνική  τους  πολιτική,  την  έχουν  εναποθέσει  την

κοινωνική  τους  πολιτική,  στους  Δήμους,  στην  Πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση. 

Και  νομίζω  ότι  ήρθε  ο  καιρός  να  υπάρξει  μια  πραγματική

συνέργια  και  θεσμική  συνεργασία  μεταξύ  της  ΚΕΔΕ  και  της

ΕΣΑΜΕΑ. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι  Σύνεδροι,  ότι το

οφείλετε  και  εσείς  στους  πολίτες  σας,  και  εμείς  σε  αυτούς  που

εκπροσωπούμε,  να  διαμορφώσουμε  το  μοντέλο  του  Δήμου,  του

Δήμου  που  προωθεί  και  διασφαλίζει  την  άσκηση  των  ανθρωπίνων

δικαιωμάτων  στα  άτομα  με  αναπηρία,  με  χρόνιες  παθήσεις  και  τις

οικογένειές  τους.   Να  προσδιορίσουμε  με  επάρκεια  τι  πρέπει  να

γίνει  τη  νέα  δεκαετία  στους  Δήμους,  πώς  οι  Δήμοι  μπορεί  να  είναι

πραγματικά  απολύτως  ανθρωποκεντρικοί.  Τι  δομές  πρέπει  να

δημιουργηθούν,  από  πού  πρέπει  να  χρηματοδοτηθούν.  Να

ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να παλέψουμε να συνδέσουμε όλο αυτό

με  το  νέο  χρηματοδοτικό  πλαίσιο  που  έρχεται  ’21-’27,  με  τη  νέα

πολιτική  συνοχής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αλλά  και  με  άλλους

πόρους.  Και  να  παλέψουμε  από κοινού  να  μεταφερθεί  ένας  εθνικός

σημαντικός  πόρος  στην  Αυτοδιοίκηση,  για  να  αναπτύξει  και  να

εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές. 

Η  δική  μας  η  άποψη  είναι  θα  μπορούσε  να  είναι  ο  ΕΝΦΙΑ,

αλλά εμείς  θα  παλέψουμε στην κεντρική  κυβέρνηση να  υπάρξει  ένα

ειδικό  κοινωνικό  τέλος  τύπου  ΕΡΤ,  για  την  ανάπτυξη  κοινωνικών

πολιτικών  και  δομών  στη  χώρα,  κυρίως,  για  να  μην  πω

αποκλειστικά,  στην  Αυτοδιοίκηση,  γιατί  οτιδήποτε  συνδέεται  με  τον

προϋπολογισμό,  συνδέεται  με  τη  δημοσιονομική  κατάσταση  της

χώρας. 

Και  εσείς  οι  Δήμαρχοι  έχετε  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσετε

τη  διεθνή  σύμβαση  για  τα  δικαιώματα  των  ατόμων  με  αναπηρία,  η

οποία έχει  κυρωθεί  από τη χώρα.  Άλλωστε με το Ν.4488/2017, έχτε
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την  υποχρέωση  και  το  καθήκον  να  ορίσετε  σημεία  αναφοράς

υλοποίησης σύμβασης. 

Οι  πιο  ανεπτυγμένες  χώρες  της  Ευρώπης,  αλλά  όχι  μόνο,  το

βλέπουμε  και  στην  Ισπανία,  για  παράδειγμα  ακόμα  και  στην

Πορτογαλία,  η  Πορτογαλία  μια  χώρα  που  βίωσε  την  κρίση  όσο  και

εμείς,  αλλά  βγήκε  πολύ  πιο  γρήγορα,  γιατί  σημειώνω  εγώ  είχαν

περισσότερο  μυαλό  και  περισσότερη  συνεννόηση  και  συναίνεση

μεταξύ  τους,  έχει  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  σε  επίπεδο  Δήμων.  Θα

μπορούσε η  σύμβαση να  είναι  η  βάση για  να  δημιουργήσουμε  αυτή

τη θεσμική συνεργασία και συνέργια μεταξύ ΚΕΔΕ και ΕΣΑΜΕΑ. 

Αγαπητέ  Πρόεδρε,  κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  είναι  και  η

πρόταση  που  καταθέτω  στο  Συνέδριό  σας.  Να  υπάρξει  μια  ομάδα

εργασίας από την ΚΕΔΕ και από την ΕΣΑΜΕΑ, που θα επεξεργαστεί

με τεχνοκρατική επάρκεια και  σε βάθος χρόνου,  ένα πρόγραμμα για

να  γίνουν  όλοι  οι  Δήμοι  και  κάθε  Δήμος,  προσβάσιμοι,  στο  μυαλό,

στην  καρδιά,  στις  υπηρεσίες,  στις  υποδομές,  ψηφιακές  και  άλλες,

στα άτομα με αναπηρία.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ,  Πρόεδρε,  αγαπητέ  Γιάννη

Βαρδακαστάνη.  Προφανώς  η  πρότασή  σου  θεωρώ  ότι  θα  τεθεί

υπόψη  της  Γενικής  Συνέλευσης,  με  τη  θετική  εισήγηση  ημών,  και

προφανώς θεωρώ ότι  είναι  μια πολύ σημαντική πρόταση, διότι  στην

Ελλάδα,  στην  οποία  δυστυχώς  στις  περισσότερες  πόλεις  πρώτα

κτίσαμε και μετά σχεδιάσαμε,  το έχουμε δει  αυτό, νομίζω ότι  πρέπει

να  βρεθούμε  σε  μια  κανονικότητα  μέσα  από  μια  διαδικασία  την

οποία  να  δημιουργήσουμε  μια  τάση  υγιών  πόλεων,  και  αυτό  δεν

μπορεί  αν  υπάρξει  εάν  δεν  μπορεί  ο  κάθε  ένας  ανεξάρτητα  των

κινητικών  ή  άλλων  δυσκολιών  του,  να  μην  είναι  φιλόξενος  στην

πόλη την οποία ζει.  

Άρα  λοιπόν  αυτό  θα  πρέπει  να  έχει  μια  δυναμική  τάση,  θα

πρέπει  να  έχει  μια  καθολική  διαδικασία,  που  προφανώς  αφορά  και

όλες  τις  Δημοτικές  Αρχές,  και  τον  Β’  Βαθμό Αυτοδιοίκησης,  που θα
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πρέπει  να  επιδοτεί  τέτοιες  προσπάθειες,  και  προφανώς  μια

κεντρικότερη  πολιτική  η  οποία  θα  πρέπει  να  αναπτυχθεί  στη  χώρα

μας. 

Άρα  λοιπόν,  θα  θέλαμε  και  να  σε  ευχαριστήσουμε  για  τη

σημερινή  σου  και  χθεσινή  σου  παρουσία,  και  να  σου  πούμε  ότι

πράγματι  η Αυτοδιοίκηση μαζί με τον ΕΣΑΜΕΑ και  το Προεδρείο και

εσένα  προσωπικά,  θα  προχωρήσουμε  για  να  δημιουργήσουμε  τις

συνθήκες τις οποίες επιβάλλεται  να έχει  ο κάθε πολίτης που ζει  στη

χώρα μας. 

Ευχαριστούμε πολύ.

Συνεχίζουμε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  μετά  από  τη  χθεσινή  μας

έτσι  κόπωση  θα  έλεγα,  και  θα  παρακαλέσω  όλους  μας,  βάζοντας

και  τον  εαυτό  μου  προφανώς  σε  αυτό,  να  υπάρχει  μια  τοποθέτηση

επιγραμματική,  προφανώς  ολοκληρωμένη,  και  ξεκινάμε  από  τις

τοποθετήσεις των Προέδρων των ΠΕΔ. 

Θα  παρακαλέσω  τις  παρατάξεις,  αγαπητέ  κύριε  Κοιμήση,

κύριε  Ιωακείμιδη,  και  όσοι  άλλοι  εν  τοιαύτη  περιπτώσει  θα  πάρετε

το  λόγο  ως  επικεφαλής  των  παρατάξεων  της  Κεντρικής  Ένωσης

Δήμων  Ελλάδος,  να  γίνει  λίγο  αργότερα,  δηλαδή  ενδιαμέσως  στις

τοποθετήσεις τις οποίες θα κάνουμε με τους Συνέδρους μας. 

Έτσι  λοιπόν  ξεκινάμε  από  τις  τοποθετήσεις  των…  Θα  το

συνεννοηθούμε  σε  ποια  διαδικασία,  κύριε  Κοιμήση,  θα  γίνει  αυτό.

Ξεκινάμε  από  τον  εκπρόσωπο  της  ΠΕΔ  Αττικής.  Δεν  ξέρω,  κύριε

Ιωακειμίδη,  επειδή  έχουμε  πει  να  είναι  ο  κύριος  Στεργίου,  αν  δεν

είναι  εδώ  ο  κύριος  Στεργίου  προχωράμε  στην  παρακάτω

τοποθέτηση και  όταν… Κύριε  Ιωακειμίδη,  είστε  εδώ; Ναι,  είναι  έξω,

εντάξει.  

Ξεκινάμε  λοιπόν  από  τον  Πρόεδρο  της  ΠΕΔ  Κεντρικής

Μακεδονίας,  τον  Λάζαρο  τον  Κυρίζογλου,  τον  οποίο  τον  καλούμε

στο βήμα.

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Κύριε  Πρόεδρε,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,

αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  έλεγα.  Οι  κυβερνώντες  δεν  μας  σέβονται.
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Δεν  αγαπούν  ούτε  εμάς  τους  αιρετούς,  ούτε  την  Αυτοδιοίκηση.

Αγαπούν  το  κομματικό  τους  συμφέρον,  αδιαφορώντας  για  τη

διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τι  να  πρωτοθυμηθεί  κανείς  στην  περίοδο  που  διανύουμε  και

τελειώνει  και  τι  να  πρωτοαριθμήσει  από  τα  ανδραγαθήματα  των

κυβερνώντων. 

Αήθεις, απαράδεκτες επιθέσεις κατά των αιρετών από τον ίδιο

τον  Πρωθυπουργό.  Θυμίζω  το  βλαχοδήμαρχοι.  Από  τον  ίδιο  τον

Υπουργό  Εσωτερικών,  τον  κύριο  Σκουρλέτη.  Θυμίζω,  πασάδες  στα

Γιάννενα, και ο κάθε Δήμαρχος, απαξιωτικές τοποθετήσεις. 

Και  από άλλους  Υπουργούς,  όπως ο  Υπουργός  Υποδομών,  ο

κύριος  Σπίρτζης.  Ένας  διορισμένος  Υπουργός  δείχνει  μία  αήθη  και

απαράδεκτη  συμπεριφορά  εναντίον  αιρετών  διότι  έχει  το  κόμπλεξ

του  διορισμένου έναντι  αιρετών που εκλέγονται  με  άμεση,  καθολική

και  μυστική  ψηφοφορία.  Αυτό  τους  ενοχλεί  πολύ.  Και  τίθεμαι

αλληλέγγυος,  μόνος  μου,  αυτόκλητος,  αυτή  τη  στιγμή,  γιατί  με

πειράζει,  και  απευθύνομαι  σε  όλους  σας,  και  προς  τον  συνάδελφο,

τον  Δήμαρχο  Ιλίου,  τον  κύριο  Ζενέτο,  προς  τον  οποίο  εξεφράσθη

λίαν  απρεπώς.  Και  δεν  βρίσκεται  ένας  από  την  κυβέρνηση   να  τον

μαζέψει. 

Ο  Κλεισθένης,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  είναι  το  όχημα

του ΣΥΡΙΖΑ για να εισβάλει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να πάρει

ότι  ο  λαός  με  την  ψήφο του  δεν  του  δίνει.  Δεν  πρόκειται  να  αντέξει

ως σύστημα εκλογικό στο χρόνο.  Δεν πρόκειται  για απλή αναλογική

άδολη,  αλλά  πρόκειται  για  σύνθετη  και  δόλια  αναλογική.  Αν  είναι

αναλογική αυτό το πράγμα. 

Σχετική  πλειοψηφία  στα  χωριά  μέχρι  300  κατοίκους,  απλή

αναλογική  στους  Συμβούλους,  σούπερ  ενισχυμένη  αναλογική

πενήντα  συν  ένα  τοις  εκατό  στους  Δημάρχους.  Και  η  άθλια

προπαγάνδα που  βιάζει  τη  νοημοσύνη  μας,  αυτόν τον  αχταρμά,  το

συνονθύλευμα  δηλαδή  ελληνιστί,  θέλει  να  το  παρουσιάσει  ως
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σύστημα  απλής  αναλογικής,  βιάζοντας  κάθε  έννοια  και  της  απλής

λογικής μας. 

Ο Κλεισθένης,  που εμφανίζεται  ως μεταρρυθμιστικό βήμα,  δεν

αλλάζει  το  μοντέλο  διακυβέρνησης  της  χώρας.  Δεν  συνιστά

μεταρρύθμιση.  Στην Ημερίδα που έκανε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας

Διοίκησης,  είπα  ενώπιον  του  κυρίου  Χαρίτση   ότι  μιλάγαμε  η

Αυτοδιοίκηση  και  το  κεντρικό  κράτος,  η  κυβέρνηση,  κατά  την

Ευκλείδειο  Γεωμετρία,  σε  δύο  παράλληλες  ευθείες  που  δεν

συναντώνεται  πουθενά.  Και  ο  κύριος  Υπουργός  μου  είπε  ότι

μπορούν  να  συναντηθούν  καμιά  φορά.  Και  του  απαντώ  από  αυτό

βήμα  μπορούν  μόνο  να  συναντηθούν  στην  Παραβολική  Γεωμετρία,

γιατί  ήμουν  άριστος  και  στη  γεωμετρία  καίτοι  δικηγόρος,  όπου

συναντώνται  δύο  παράλληλες  ευθείες  μόνο  εις  το  άπειρο.  Δηλαδή

όχι στον παρόντα βίο, ίσως εις στον μέλλοντα βίο.

Φυσικά  είμαι  υποχρεωμένος  χάριν  της  δικαιοσύνης  και  της

αλήθειας, να πω ότι  το ύφος και ο πολιτικός λόγος και ήθος του νυν

Υπουργού,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  εκείνα  τα   στοιχεία  στα  οποία

αναφέρθηκα προηγούμενα. 

Εκφράζουμε  την  αντίθεσή  μας  στη  συμφωνία   των  Πρεσπών,

η  οποία  δεν  είναι  επωφελής  για  τα  εθνικά  συμφέροντα,

καταγγέλλουμε  και  διαμαρτυρόμαστε  τη στάση του  κυρίου  Ζάεφ,  ότι

η  μακεδονική  γλώσσα  η  δήθεν  θα  διδάσκεται  και  στην  Ελλάδα.

Αυτές τις  προκλήσεις δεν μπορούμε να τις  ανεχτούμε.  Ε όχι,  φτάνει

πια, ως εδώ. 

Είμαι  υποχρεωμένος  να  αναφερθώ  στις  δασικές  πυρκαγιές,

γιατί  ως  μεσογειακός  λαός  έχουμε  ασθενή  μνήμη.  Γίνεται  η

θεομηνία,  οι  καταστροφές,  και  μετά  ξεχνάμε.  Πρέπει  να  αλλάξει  το

σύστημα  αντιμετώπισης  των  δασικών  πυρκαγιών,  διότι  είκοσι

ολάκερα  χρόνια  που  εφαρμόζεται  είχαμε  χιλιάδες  σπίτια,

αυτοκίνητα,  δασικές  εκτάσεις,  περιουσίες  καμένες,  και  διακόσιους

νεκρούς,  λες  και  βγήκαμε  από πόλεμο.  Όχι  δογματικά,  αλλά  εκ  του

αποτελέσματος,  αντικειμενικά,  δεν  πρέπει  να  ξεκινήσει  μια
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συζήτηση;  Δεν  πρέπει  να  δούμε  ότι  θα  πρέπει  να  αλλάξει  αυτό  το

σύστημα  και  να  επανέλθουμε  στο  παλιό  σύστημα  αντιμετώπισης

των  δασικών  πυρκαγιών,  με  στελεχωμένες  εννοείται  και

εξοπλισμένες  κατάλληλα  τις  Δασικές  Υπηρεσίες,  που  διαλύθηκαν

και  δεν  αστυνομεύεται  από  κανέναν,  χωρίς  Αγροφυλακή,  χωρίς

Θηροφυλακή,  χωρίς  δασικούς,  το  δάσος  στο  οποίο  μπαίνει  όποιος

θέλει,  κάνει  ότι θέλει;  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  επισημαίνουμε  ότι  πρέπει  να

συνεχιστεί  ο  προληπτικός  έλεγχος  δαπανών  από  το  Ελεγκτικό

Συνέδριο  και  μετά  την  1/1/19.  Επί  αυτού  η  επιχειρηματολογία  σε

ένα  τέτοιο  ακροατήριο  δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται.  Η  συντριπτική

πλειοψηφία, όλοι μας, συμφωνούμε σε αυτό και πρέπει να γίνει.  

Τώρα,  επειδή  είμαι  και  ρεαλιστής,  λέω,  ο  νόμος  όμως,  κύριε

Κυρίζογλου,  είναι  νόμος,  μάλιστα,  και  πρέπει  να  εφαρμοστεί.

Φυσικά. Θέλω να γίνω απλοαναλογικάριος, να αποκτήσω και εγώ τη

λογική  των  κυβερνώντων.  Με  βάση  το  σύστημα  που  αυτοί

προτείνουν, πρέπει  να επενεχθούν,  να γίνουν, πολύ τσιγκουνεύτηκε

χθες  ο  Υπουργός  και  αναφέρθηκε  ουσιαστικά  σε  μιάμιση

περίπτωση,  ούτε  καν  δύο,  κάποιες  τροποποιήσεις,  διότι

διαφορετικά  τα  δικαστήρια  για  να  βγάλουν  αποτελέσματα  μετά  τις

Δημοτικές  Εκλογές,  θα  κάνουν  χρόνια.  Αλλά  και  για  να  γίνει  προς

την  κατεύθυνση  της  λογικής  της  απλής  αναλογικής  βελτίωση  του

υφισταμένου  νόμου,  η  δυνατότητα  προσαύξησης  πρέπει  να

διευρυνθεί  περαιτέρω  των  υποψηφίων,  και  όχι  μόνο  συν  πενήντα

τοις εκατό. Θα μπορούσε να γίνει  συν εβδομήντα τοις εκατό.  Το ένα

τρίτο  από  κάθε  φύλο,  και  όχι  σαράντα  τοις  εκατό  από  κάθε  φύλο.

Ότι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή με τους Βουλευτές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Θα είναι. Αυτή τη στιγμή είναι…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Σε  παρακαλώ  πολύ  τώρα.  Αυτό  που  ισχύει  λέω

εγώ σήμερα. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Εντάξει,  Γιώργο.  Δεν  ισχύει  ακόμη.  Με τον  παλιό

νόμο θα γίνουν οι εκλογές. Σε παρακαλώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Ευχαριστώ  τον  συνάδελφο,  που  είναι  συνήγορος

με την παρέμβασή του αυτή των κυβερνητικών απόψεων…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  μη  διακόπτουμε  γιατί  περνάνε  τα

πεντάλεπτα.

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   …τον  κύριο  Ιωακειμίδη,  αλλά  εν  πάση

περιπτώσει, θα μιλήσει. 

Η  καθιέρωση  ενός  ελαχίστου,  κατωτάτου  ορίου  για  την

κατανομή  των  εδρών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  και  η  αξιοποίηση

αχρησιμοποίητων  υπολοίπων  μόνο  εφόσον  έχει  καλυφθεί  το

εκλογικό  μέτρο,  αποτυπώνουν  εναργέστερα  την  εκπροσώπηση

υπαρκτών  τοπικών  δυνάμεων  και  εναρμονίζονται  πλήρως  τόσο  με

την  Εθνική,  άρθρο  99  παρ.1  του  Π.Δ.  26  του  ’12,  όσο  και  με  την

Κοινοτική Νομοθεσία. 

Έτσι,  ο  κύριος  Κοιμήσης  έφερε  ένα  παράδειγμα,  εγώ  έχω  να

σας  παρουσιάσω  πολλά  στη  Κεντρική  Μακεδονία,  μπορεί  κάποιος

να  πάρει  πενήντα  συν  ένα  τοις  εκατό  των  ψήφων,  και  να  μην

καταφέρει  λόγω  των  αχρησιμοποίητων  υπολοίπων  να  έχει

πλειοψηφία. 

Η προσομοίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Κεντρική

Μακεδονία  με  βάση το  νόμο  του  Κλεισθένη,   σπάνιες  είναι  αυτές  οι

περιπτώσεις,  όχι  απίθανες  όμως,  στις  οποίες  ένας  Συνδυασμός

αποσπά,  όπως  είπα,  πενήντα  συν  ένα  τοις  εκατό,  χωρίς  να  έχει

πλειοψηφία. 

Για  την  αποτροπή  των  στρεβλώσεων  πρέπει  να  γίνει

παρέμβαση ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, νομοθετική. 

Οι  υποψηφιότητες  στις  Κοινότητες.  Πρέπει  να  ασκήσουμε

πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να επανασυνδεθούν με το

ψηφοδέλτιο  του  κορμού.  Δεν  βλάπτεται  το  σύστημα  της  απλής
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αναλογικής  με  αυτόν  τον  τρόπο.  Ίσα-ίσα,  εξυπηρετείται  η  συνοχή

και  η  ενότητα  στις  τοπικές  κοινωνίες.  Διαφορετικά  ενθαρρύνονται,

όπως ξέρουμε όλοι, φυγόκεντρες τάσεις. 

Είναι  απαραίτητο  να  διευκρινιστεί,  και  μάλιστα  το  ταχύτερο

δυνατόν,  ποιος  πληθυσμός  λαμβάνεται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό

των  εδρών  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  ή  λεγομένων  Εκλογικών

Περιφερειών.  Ο πραγματικός  de facto, στον οποίο παραπέμπουν τα

μη  θιγόμενα  από  τον  νόμο  4555/18  άρθρα  30  και  283  του

Καλλικράτη,  ή  ο  μόνιμος  πληθυσμός  βάσει  του  οποίου

κατατάσσονται οι Κοινότητες;

Δεν  λέω  περισσότερα.  Όλοι  οι  συνάδελφοι  έχουμε  συζητήσει

μεταξύ μας αυτό το θέμα.

Επίσης,  είναι  απολύτως  απαραίτητο  να  συμπεριληφθεί  στο

κείμενο των εκλογικών διατάξεων του Κλεισθένη ρύθμιση για τις ουκ

ολίγες  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  σε  μια  Εκλογική  Περιφέρεια  οι

Συνδυασμοί  που  μετέχουν  καλύπτουν  το  εκλογικό  μέτρο

περισσότερες  φορές  από  τις  έδρες  της  Εκλογικής  αυτής

Περιφέρειας. 

Η  περίπτωση  –  άλλο  ζήτημα  –  της  ισοψηφίας  των

Συνδυασμών  σε  μονοεδρική  Εκλογική  Περιφέρεια,  θα  πρέπει  να

αντιμετωπιστεί  με  την  πρόβλεψη της  διενέργειας  κλήρωσης.  Δεν  το

λέει,  αλλά θα πρέπει να το βάλει μέσα, να το γράψει ο νόμος. 

Τέλος,  θέλω  να  κάνω   την  επίκληση  του  ότι  δεν  πρέπει  να

υφιστάμεθα  τον  πολιτικό  ρατσισμό.  Ποιος  το  λέει  αυτό;  ο

Κυρίζογλου,  ο  Πατούλης,  ο  Ιωακειμίδης.  Α,  άσε  τον  αυτόν.  Στην

τύχη  αναφέρθηκα  σε  αυτά  τα  ονόματα.  Αλλά  το  τι  λέει.  Διότι

διαφορετικά  πρόκειται  περί  πολιτικού  ρατσισμού.  Η  κυβέρνηση  δε

διακρίνεται  για  αυτό.  Γιατί  όλα  αυτά  που  σας  λέω,  τα  είπα  και

προφορικά,  και  κατ’  ιδίαν,  και  δημόσια,  και  εγγράφως,  και

απαντήσεις  δεν  πήραμε.  Απλώς  ακούνε  και  κάνουν  αυτό  που

θέλουν. Αυτό λέγεται διάλογος. 
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Πάγια πρακτική  του  κράτους  είναι  να  περικόπτει  τους  πόρους

μας.  Πρέπει  να  αναληφθεί  από  την  ΚΕΔΕ  πρωτοβουλία  ενώπιον

των  ελληνικών  και  ευρωπαϊκών  Αρχών  και  Οργάνων,  για  τη

διοικητική  και  δικαστική  διεκδίκηση  όλων  εκείνων  των  πόρων  που

αυθαίρετα  και  αδικαιολόγητα  έχουν  περικοπεί  από  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  αποστερώντας  τις  τοπικές κοινωνίες  από αντίστοιχες

υπηρεσίες και δυνατότητες ανάπτυξης. 

Δεν  δόθηκε  επίσης  η  απαραίτητη  βαρύτητα,  τα  είπαμε  στον

Υπουργό,  θα  πρέπει  εδώ  όμως  να  δώσουμε  τη  δέουσα  βαρύτητα,

για  την  καταβολή  των  αναδρομικών  που  έχουν  σχέση  με  δώρα,

Πάσχα,  Χριστουγέννων,  και  επιδόματα  αδείας.  Κατά  άλλους

εκτιμώνται  600  εκατομμύρια,  κατά  τον  Υπουργό  που  έκανα  μία

συζήτηση χθες,  μπορεί  να είναι  και  800 περίπου. Αντιλαμβάνεστε τι

θα  σημάνει  αυτό  για  τους  δημοτικούς  προϋπολογισμούς;  Εδώ  θα

πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε υπέρ της καταβολής φυσικά, διότι σε

κράτος  δικαίου  ζούμε,  στους  εργαζομένους  που  δικαιώνονται

δικαστικά.  Θα  πρέπει  όμως  σε  αυτήν  την  περίπτωση  να

δημιουργηθεί  ένα  καλάθι  πόρων  μέσω  των  ληξιπροθέσμων,  sui

generis ληξιπρόθεσμα,  με  ειδική  μνεία,  με  ειδικές  πρόνοιες,  να

μπορούν  να  πληρώνονται  όχι  μόνο  έργα,  όχι  προμήθειες  μόνο  και

υπηρεσίες, αλλά και τέτοιες απαιτήσεις. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λάζαρε…

Λ.  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:   Κλείνω σχετικά  με  τη  συνταγματική  αναθεώρηση.

Συμφωνούμε με τις επισημάνσεις των άρθρων και τις προτάσεις, για

να  μη  μακρηγορήσω,  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  έντυπο  της

ΚΕΔΕ.  Και  επιτρέψτε  μας  να  προσθέσουμε  την  υλοποίηση  της

συνταγματικής  επιταγής  του  άρθρου  54  παρ.1  του  συντάγματος,

σύμφωνα  με  το  οποίο  άρθρο  παρέχεται  η  δυνατότητα,  δίδεται  το

δικαίωμα  ψήφου  των  Ελλήνων  του  εξωτερικού,  αρκεί  ο  κοινός

νομοθέτης να βγάλει το σχετικό νόμο. 

Ως  γνωστόν,  το  Δημοτολόγιο  είναι  και  εκλογικός  κατάλογος,

και  αντιστρόφως,  εκλογικός  κατάλογος  είναι  το  Δημοτολόγιο.  Κάθε
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Έλληνας  του  εξωτερικού  που είναι  γραμμένος  στα Δημοτολόγια  του

Δήμου  του,  να  μπορεί  να  ψηφίσει.  Τεχνικό  κόλλημα  δεν  υπάρχει.

Θυμίζω  ότι  το  1862  ψήφισαν  οι  Έλληνες  του  εξωτερικού  της

Κωνσταντινούπολης,  της  Αδριανούπολης,  της  Βιέννης.  Εν έτι  2018,

μάλλον  πρόκειται…  αν  δεν  πρόκειται  για  αθλιότητα,  πρόκειται  για

ένα  μεγάλο  ψέμα  να  λένε  ενώπιον  του  ελληνικού  λαού  ότι  δεν  θα

ψηφίσουν  οι  Έλληνες  του  εξωτερικού.  Οι  Έλληνες  του  εξωτερικού

δεν πρέπει να αποκοπούν από τον εθνικό κορμό.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, και  ήταν

πολύ σημαντικό  το  οποίο  τοποθετήθηκες  ακριβώς και  στο  θέμα της

συνταγματικής  αναθεώρησης  και  στην  πρόσθεση  την  οποία

προφανώς το Συνέδριό μας λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη.

Να προχωρήσουμε στον εκπρόσωπο της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δυτικής,  ο  κύριος  Παπαναστασίου,  είναι  εδώ  στην

αίθουσα; Όχι.

Προχωρούμε  λοιπόν  στον  κύριο  Καμπόσο,  Πρόεδρο  της  ΠΕΔ

Πελοποννήσου. 

Θα  παρακαλέσω  όλους  τους  ομιλητές,  εκεί  είναι  καταρχήν

το…  επάνω,  είναι  το  χρονόμετρο,  με  όλο  το  σεβασμό  προφανώς.

Τώρα  δίπλα  από  την  τηλεόραση  θα  ανάψει.  Έχουμε  πει  πέντε

λεπτά,  επτά  λεπτά,  όσο  είναι  δυνατόν,  για  να  μπορέσουμε  να

χωρέσουμε, κύριε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ. 

Δ.  ΚΑΜΠΟΣΟΣ:   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  βρισκόμαστε  ίσως

τελευταία  φορά,  ίσως  είναι  το  τελευταίο  Συνέδριο  πραγματικής

δημοκρατίας  που  γίνεται.  Και  όταν  λέω  πραγματικής  δημοκρατίας,

εννοώ ανόθευτης  και  ειλικρινούς.  Οι  Δήμαρχοι  εκλέγονταν  με  το  50

συν  1.  Κάποιοι  λοιπόν  αποφάσισαν  ότι  δεν  πρέπει  να  εκλέγονται

έτσι  οι  Δήμαρχοι,  αλλά  θα  πρέπει  να  εκλέγονται  κάπως
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διαφορετικά,  όπως συμφέρει  το  κυβερνών κόμμα,  να  μην υπάρχουν

Δήμαρχοι οι  οποίοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να

παρεισφρήσουν  μέσα  στους  Δήμους  και  διάφοροι  δικοί  τους

άνθρωποι,  έτσι  μόνο  για  να  εξυπηρετήσουν  συμφέροντα  κάποιων

ανθρώπων, να τους έχουν δηλαδή έτοιμους και ζεστούς, για να τους

χρησιμοποιήσουν αργότερα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι

το  εξής.  Ότι  η  δημοκρατία  δεν  είναι  a la carte.  Η  δημοκρατία  δεν

είναι  όπως  τη  σκέπτονται  κάποιοι.  Η  δημοκρατία  είναι  πραγματική,

γεννήθηκε  σε  αυτό  τον  τόπο,  έχει  εκφραστεί  χρόνια  με  αυτό  τον

τρόπο  και  τώρα  λοιπόν  ανακαλύψαμε  ένα  άλλο  σύστημα,  μόνο  και

μόνο  για  να  μην  υπάρχουν  αυτοδύναμοι  Δήμαρχοι  να  κάνουν  τη

δουλειά  τους.  Απλά  να  έρθουν  και  κάποιοι  άλλοι.  Και  κάθε

εβδομάδα,  κάθε  10  μέρες,  θα  παραιτείται  και  κάποιος.  Γιατί,  αυτό

αφαιρείται  από  πουθενά;  Το  γράφει  κάπου  ότι  απαγορεύεται  να

παραιτηθεί;  Και  θα  πηγαίνει  κάποιος  άλλος  και  θα ζητάει  κάτι  άλλο

από  το  Δήμαρχο.  Κάνε  με  Αντιδήμαρχο  εμένα,  για  να  μπορέσω  να

σου  περάσω  και  να  σου  ψηφίσω  αυτό.  Φεύγει  ο  άλλος,  να  έρθει  ο

άλλος.  Όσοι  δεν εκλεγούν την πρώτη Κυριακή,  ακούστε  το  ελληνικά

απλά,  μαύρα  τους  μοιρολόια.  Έτσι  είναι.  Και  δεν  μιλάει  κανένας.

Στο  σφαγείο  οδηγείται  το  σύστημα,  όλοι  ήσυχοι  και  ωραίοι.  Κάτι  θα

αλλάξει.  Ποιος  θα  το  αλλάξει;  Εκτός  αν  έχει  κάποιος  κάποια

επιχειρηματική  εδώ  ανησυχία,  να  πάει  να  αγοράσει  κίτρινα  γιλέκα

πολλά, μήπως και γίνει  κάτι.  

Αλλά,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  μην  περιμένετε  από

αλλού  να  έρθει  η  αλλαγή.  Ακούσατε  και  χθες  πάλι.  Ακούσατε  και

χθες.  Ο  πρώτος,  λέει,  του  πρώτου  συνδυασμού  και  ο  πρώτος  του

δεύτερου  συνδυασμού,  θα  κατέβουνε,  λέει,  κάτω  να  ψηφίσουν,  στο

τέλος,  ποιος  θα  βγει  Πρόεδρος  στο  χωριό.  Δηλαδή  ψάχνουμε  για

αποστάτες.  Ψάχνουμε  για  ρουφιάνους.  Ψάχνουμε  για  προδότες

παράταξης. Αυτό ψάχνουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

13



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λοιπόν,  μπορεί  να  είναι  αιχμηρός  ο  λόγος  μου,  αλλά  οι

πράξεις αυτών των ανθρώπων είναι περισσότερο αιχμηρές. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  με  απλά  λόγια.  Ο  Κλεισθένης

είναι  ένα  σύστημα  το  οποίο  δεν  παράγει  δημοκρατία.  Παράγει

συναλλαγή.  Όσοι  το  συνειδητοποιήσουν,  το  έχουν

συνειδητοποιήσει.  Και  τι  θα  γίνει;  Ήδη  τώρα  πολλοί  συνάδελφοι

ψάχνονται  να  συμμαχήσουν  και  αρχίζουν  τα  τηλέφωνα.  Δηλαδή

αρχίζει  η δοσοληψία.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  έπρεπε  να  γίνει  μεγαλύτερος

ντόρος και να αλλάξει  αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα θα πρέπει

να αλλάξει  άμεσα.  Δεν μπορεί  να μιλάμε στον Α΄ Βαθμό που ήταν η

βάση  της  δημοκρατίας,  της  κοινωνίας,  για  αυτού  του  είδους  τις

συναλλαγές. Αυτές τις συναλλαγές που θα οδηγήσουν πολλά χρόνια

πίσω  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Και  κάποιοι  καμαρώνουν,  κάποιοι

χαίρονται,  κάποιοι  είναι  υπερήφανοι,  κάποιοι  μπράβο  στην

αριστερά,  μπράβο.  Μπράβο τους.  Μπράβο και  σε  εκείνους  που δεν

μιλάνε.  Μπράβο  και  σε  εκείνους  που  έχουν  υποταχθεί  και  έχουν

σκύψει το κεφάλι. Μπράβο σε όλους λοιπόν. 

Κύριοι  συνάδελφοι,  σε  5  –  6  μήνες  θα  δείτε  πράγματα

μπροστά  σας  και  θα  τα  ζήσετε,  όσοι  είστε  Δήμαρχοι  ή  όσοι

σκοπεύετε  να  κατέβετε  στις  εκλογές  ως  Δήμαρχοι,  που  δεν  θα  τα

έχετε ζήσει. Θα δείτε εκεί  λοιπόν, όσοι θα πάνε με 30% στο δεύτερο

γύρο  και  θα  τους  λείπει  ένα  70%  Δημοτικών  Συμβούλων,  εκεί  να

δείτε  γλέντια  σε  αυτό  το  Δήμο.  Εκεί  να  δείτε  γλέντια  σε  αυτό  το

Δήμο. Εκεί  δεν πρόκειται  να κυβερνηθεί  ποτέ αυτός ο Δήμος ή αυτή

η Περιφέρεια ενδεχομένως.

Πιστεύω  ότι  είναι  υποχρέωσή  μας  και  όχι  μέσα  από  τις

αποφάσεις  που  θα  πάρουμε  εδώ,  αλλά  και  στο  επόμενο  διάστημα,

να  πιέσουμε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  αυτό  το  σύστημα  να

διαφοροποιηθεί  και  να  αλλάξει.  Αυτοί  οι  άνθρωποι  θα  φύγουν,  να

είστε  σίγουροι.  Αργά  ή  γρήγορα  θα  φύγουν.  Έχουν  εκπληρώσει  τα

γραμμάτια στους προστάτες. Και σε λίγο θα φύγουν. 
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Αλλά  θα σας  πω ένα  πράγμα.  Η  λαβωματιά  στην  πατρίδα  για

τη  Μακεδονία,  θα  μείνει  πολύ  βαθιά  χαραγμένη.  Είναι  απαράδεκτο

αυτή τη  στιγμή να  βγαίνουν κυβερνητικά  στελέχη  και  να  αποκαλούν

φασίστες  αυτούς  που  κρατάνε  την  ελληνική  σημαία.  Είναι

απαράδεκτο.  Και  κάθεστε  εκεί,  στωικά,  μοιρολατρικά,  και

αποκαλούν τους  μαθητές  φασίστες.  Τόσοι  πολλοί  είναι  οι  φασίστες;

1,5 εκατομμύριο στην Αθήνα,  800.000 στη Θεσσαλονίκη, τα σχολεία

της Μακεδονίας η συντριπτική πλειοψηφία, γεμίσαμε φασίστες; 

Αλλά  είναι  το  τεκμήριο  της  αθωότητας  της  αριστεράς,  που

κάποιοι  άλλοι  της  επέτρεψαν  τόσα  χρόνια.  Το  αριστερό  είναι  καλό.

Το ζείτε, με γεια σας και χαρά σας. Και χαρά μας. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  τον  Δημήτρη  τον  Καμπόσο  καταρχήν

γιατί  ήταν  μέσα  στο  χρόνο  του,  και  προφανώς  για  αυτά  που

ακούστηκαν. 

Ο  Βαγγέλης  ο  Λαμπάκης,  Πρόεδρος  της  Περιφερειακής

Ένωσης  Δήμων  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης,  να  έρθει  στο

βήμα.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

Αγαπητέ  Πρόεδρε,  αγαπητές  συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι.

Σήμερα  αποφάσισα  να  αλλάξω  εικόνα.  Δεν  θα  θυμώσω,  δεν  θα

μιλήσω με  αυξημένο  θυμικό,  δεν  θα  υψώσω τη  φωνή  μου.  θα  είμαι

μειλίχιος.  Γιατί  αποφάσισα  να  σας  ξεκουράσω,  και  θα  σας  πω  ένα

παραμύθι.  Κάπου  εκεί  θα  πάει,  πέντε  λεπτά,  Πρόεδρε,  μη

στεναχωριέσαι. 

Και  επειδή  τα  παραμύθια  γεννώνται  στο  παρελθόν  και  έχουν

μέσα  πολλή  αλήθεια  και  δύναμη  όταν  γεννώνται  με  έκρηξη,  γιατί

ξεπερνάνε  τη  δυναμική  της  αλήθειας  της  στιγμής  εκείνης  και

βρίσκονται  σε  ένα  άλλο  πλανήτη,  για  αυτό  λοιπόν  εγώ  θα  σας  το

παραμύθι  για… το  οποίο θα εξιστορείται  μετά  από χρόνια,  για  έναν

Δήμαρχο  εκεί  στην  ακριτική  Αλεξανδρούπολη.   Ο  οποίος  αφού

έκανε αγώνα να μη νομοθετηθεί  ο Κλεισθένης,  θυμόσαστε ότι  ήμουν

από  τους  πρωτεργάτες,  με  εντάσεις  και  με  επιχειρήματα  ισχυρά,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

15



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

σήμερα  αποφάσισε  αυτός  ο  Δήμαρχος  να  τον  εφαρμόσει  το  νόμο

αυτόν.  Γιατί  ψηφίστηκε.  Και  έτσι  λοιπόν  αυτός  ο  Δήμαρχος,  αφού

μέσα  από  τον  ιδεολογικό  του  χώρο,  που  δεν  είναι  άλλος  από  τον

φιλελεύθερο  χώρο,  ανήκοντας  κομματικά  στη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

και  έχοντας  πάρει  πολύ  ευκόλως  εννοούμενα  τη  στήριξη  της  ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  αποφάσισε  να  μεταχειριστεί  όλα  αυτά  μαζί  με  την

αυτοδιοικητική  ιδιότητα,  η  οποία  επιβάλλει  στον  αυτοδιοικητικό  να

δει λίγο πιο πέρα από την κομματική διάσταση, γιατί  η πολιτική που

μετερχόμεθα  εμείς  οι  αυτοδιοικητικοί,  είναι  πολιτική  ανοιχτών

οριζόντων,  και  είναι  πολιτική  η  οποία  έχει  να  κάνει  εν  πολλοίς  έξω

από τα κόμματα, πάντα βέβαια με την εφαρμογή της ιδεολογίας που

ο καθένας πλημμυρίζεται στην ψυχή του και στο μυαλό του. 

Και  είπε λοιπόν,  για να πάμε να τον εφαρμόσουμε τώρα αφού

είναι  νόμος  του  κράτους,  και  είπε  προς  τον  ΣΥΡΙΖΑ,  αφού  πρώτα

σκέφτηκε,  για  να  δω,  ποια  είναι  η  φιλοσοφική  αιτιολόγηση,  ο

πυρήνας  της  αιτιολογικής  έκθεσης  του  νόμου  αυτού.  Θυμόσαστε  τι

μας  έλεγαν;  Ότι  και  αν  λέγαμε,  έλεγαν  πολιτική  σύγκλιση,  πολιτική

συναίνεση,  συνεννόηση.  Και  έλεγα  εγώ,  όχι,  δεν  είναι  δυνατόν  να

συμβεί  αυτό,  αποκλείεται  με  τα  όσα  συμβαίνουν  σε  αυτήν  την

Ελλάδα,  του  τίποτα.  Αποκλείεται  να  πετύχουμε  τόσα  πολλά

πράγματα  και  να  συγκλίνουμε  πολιτικά,  όταν  μικρά  πραγματάκια

στην  κεντρική  σκηνή  δεν  μπορεί  να  συμβούν.  Δεν  έχουμε  πολιτικό

πολιτισμό όπως το εννοούν. 

Και  αφού  λοιπόν  ξεπεράστηκαν  όλα  αυτά  με  απάντηση  από

εδώ  συνεχώς  αυτό,  είπα  στο  τέλος  αφού  ψηφίστηκε,  για  να  δω,

μήπως  λένε  αλήθεια  βρε  παιδί  μου.  Άσχετα  αν  βρίσκονται  σε  έναν

άλλο  ιδεολογικό  χώρο,  στον  αντίποδα  του  δικού  μου.  Και  κάνω

λοιπόν  και  λέω,  αιτούμενος,  για  διερευνείστε  ρε  παιδιά  εσείς  από

τον  άλλο  χώρο,  που  λέγατε  για  πολιτική  σύγκλιση,  μήπως  ο

Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης,  ο  οποίος  συνεργάζεται  με  όλες  τις

κυβερνήσεις  επί  οκτώ  ολόκληρα  χρόνια,  τέσσερις  κυβερνήσεις

πέρασαν,  με  όλες  μια  χαρά,  γιατί  αυτό  είναι  το  συμφέρον  του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

16



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

τοπικού,  το  τοπικό  συμφέρον  του  λαού,  του  τόπου  μου.  Μήπως

μπορούμε  να  συγκλίνουμε;  Γιατί  δεν  νομίζω  να  μιλάγατε  για

συγκλίσεις  έξω… μάλλον  μόνο  στο  δικό  σας  κομματικό  χώρο.  Όταν

μιλάμε  για  πολιτικές  συγκλίσεις,  μιλάμε  για  οπλιτικές  συγκλίσεις  οι

οποίες θα προέρθουν από διαφορετικές ιδεολογικές… ιδεολογίες.

Και  λέω  λοιπόν,  για  να  δούμε  υπάρχουν  εκείνα  τα  ευρήματα

στα  οποία  θα  πατήσω εγώ για  να  (…)  και  εσείς  για  να  (…);  Λιμάνι

της  Αλεξανδρούπολης,  αγώνα  σκληρό  για  να  μπορέσουμε  να

κάνουμε  παραχωρήσεις  και  να  έχουμε  εμπορεύματα,  να

δημιουργηθεί  διαμετακομιστικό  κέντρο,  αγώνα  σκληρό  για  την

ηλεκτροκίνηση,  να  συνδέσουμε  την  Αλεξανδρούπολη  με  το

Μπουργκάς,  τα  δύο  λιμάνια  και  να  πάμε  προς  τις  Βαλτικές  Χώρες,

αγώνα  σκληρό για  το  υγροποιημένο  φυσικό  αέριο,  το  LNG,  με  όλες

τις  κυβερνήσεις,  μη  εξαιρουμένης  και  του  ΣΥΡΙΖΑ,  ο  Δήμος

Αλεξανδρούπολης  αγκαλιά  πάντα  με  όλους  αυτούς,  και  βέβαια  και

τη γεωθερμία και  όλα όσα συμβαίνουν στα σύνορα,  να μη γίνουν τα

στρατόπεδα  συγκέντρωσης  τα  περιβόητα  εκεί,  γιατί  έχουμε

ισορροπίες εθνικές.  

Άρα  λοιπόν,  αφού  συνεργαζόμαστε  σε  όλα  τα  εθνικά  θέματα,

αλλά  και  τα  θέματα  τα  αναπτυξιακά,  και  έχουμε  τη  δυνατότητα  να

συνομιλούμε,  για  ελάτε  τώρα  να  δημιουργήσουμε  και  μία  κοινωνική

ειρήνη  με  έναν  Δήμαρχο,  ο  οποίος  δέχεται  να  έχουμε  αποχρώσεις

και δέχεται τη συζήτηση.  

Απάντηση.  Πρώτον,  α  την  έστειλες  στον  Πρωθυπουργό  της

χώρας,  έπρεπε να τη στείλεις  στον Πρόεδρο του κόμματος.  Είναι  το

ίδιο  πρόσωπο.  Α  την  έστειλες  ως  Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης.

Έπρεπε  να  τη  στείλεις  ως  επικεφαλής  της  παράταξης  ΠΟΛΗ  ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ.  Ανοησίες.  Και  το  χειρότερο  από  όλα,  βγήκαν  οι  τρεις

Βουλευτές,  τους  οποίους  τους  καταγγέλλω,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι

δύο  είναι  και  φίλοι  μου.  Τους  καταγγέλλω  πολιτικά  και  λέω  ότι

πρέπει  να  ντρέπονται  για  τη  συμπεριφορά  τους  απέναντι  στη

παραβίαση  της  φιλοσοφικής  έννοιας  της  αιτιολογικής  έκθεσης  του
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νόμου,  ο  οποίος  θα  καταστρέψει  την  Ελλάδα  και  τις  τοπικές

κοινωνίες.  Και  είπαν  ένα-ένας  χωριστά  και  όλοι  μαζί,  πριν

διερευνηθεί  οτιδήποτε περί  συγκλίσεων,  μα με αυτόν θα μιλήσουμε;

Μα αυτός είναι  φιλελεύθερος,  αυτός ανήκει  στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Λες  και  εγώ  πήγα  με  έναν  μανδύα  διαφορετικό.  Μα  τους  είπα,  εγώ

ανήκω  στη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  είμαι  φιλελεύθερος  και  έχω  τη

στήριξή  της.  Δώστε  και  εσείς  τη  στήριξή  σας… μάλλον  διερευνήστε

να δούμε μήπως μπορούμε.  Α είναι  φιλελεύθερος.  Και  το  χειρότερο

από  όλα  και  το  πιο  αστείο,  μα  λέει…  έχετε  πάρει  –  λέει  –  έχετε

πάρει  τη  στήριξη  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  απαγορεύεται  να

πάρετε στήριξη άλλη. Ποιος τα λέει αυτά; 

Όταν  μετά  από  χρόνια  λέγεται  αυτό  το  παραμύθι,  γιατί  είναι

παραμύθι  με  πολύ  έντονη  ουσία  και  αλήθεια  μέσα,  θα  το  θεωρούν

ένα  αστείο  γεγονός  και  θα  λένε  τότε  μα  απαγορεύεται  ένας

Δήμαρχος  που  έχει  μια  στήριξη  από ένα  κομματικό  χώρο,  να  πάρει

και μια δεύτερη; 

Και να δείτε και κάτι  άλλο. Όταν πήρα τη στήριξη…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ε.  ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Είστε  ο  συνεχώς  διαμαρτυρόμενος  και  αστείος

τελικά, κύριε, όποιος και αν είστε. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Όπα, όπα…

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Σας θυμάμαι και την περασμένη φορά. 

Όποιος  λοιπόν  παίρνει  μια  στήριξη,  απαγορεύεται  να  πάρει

μια άλλη στήριξη. Τι αστείο που είναι.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ, ήρεμα.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Σε κάθε περίπτωση, συνάδελφοι…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ε.  ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Επειδή,  συνάδελφοι,  τουλάχιστον θα δεχόμουν την

απόρριψη ενός  αιτήματος,  που κάποιοι  δημοσιογράφοι  των Αθηνών

προσπάθησαν  να  το  συμπτύξουν  σε  μια  γραφική  εικόνα,  ή  κάποιοι

δικοί  μου  να  πουν  ότι  τι  έκανε  ρε  ο  Λαμπάκης;  Μεταπήδησε  στο

ΣΥΡΙΖΑ;  Μα  είναι   δυνατόν  να  συμβούν  αυτά  με  σοβαρούς
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ανθρώπους  οι  οποίοι  μετέρχονται  την  αυτοδιοικητική  μάλιστα

πολιτική,  που  έχει  πολύ  παραπάνω  ουσία  από  την  κεντρική,  και

μάλιστα  αν  θέλετε  αυτή  την  πολιτική  που  μετερχόμεθα  εμείς  ως

αυτοδιοικητικοί, την καθορίζουμε στο μεγαλύτερο βαθμό και έχει  την

ετικέτα μας, την υπογραφή μας. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; 

Δεν  μπόρεσαν  κάποιοι,  είτε  από τον  έναν  χώρο,  είτε  από τον

άλλο  χώρο,  να  αντιληφθούν  ότι  επιτέλους  στην  Ελλάδα  είμαστε  και

πρέπει  να  περιορίσουμε  το  κακό,  να  καθίσουμε  να  δούμε  ένα

νομοθέτημα  το  οποίο  πήρε  σάρκα  και  οστά,  αντί  να  το

πολεμήσουμε,  που  και  αυτό  θα  συμβεί  βέβαια,  και  θα  δείτε  ότι  τον

Μάρτιο θα έχουμε τις πρώτες τροποποιήσεις. Και εγώ δεν περιμένω

να  αλλάξει  και  να  έρθει  το  κόμμα  μου  στην  εξουσία  για  να  το

αλλάξουμε.  Εγώ  πιστεύω  ότι  μέχρι  το  Μάιο  θα  υπάρξουν  τόσες

πολλές  τροποποιήσεις  που  το  νομοθέτημα  αυτό  θα  ισχύει  με  μια

διαφορετική  εικόνα,  η  οποία  θα  αλλάζει  τα  δεδομένα  της  εκλογικής

διαδικασίας  στις 26 Μαΐου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Βαγγέλη, ολοκλήρωσε.

Ε.  ΛΑΜΠΑΚΗΣ:   Άρα  λοιπόν,  ο  βασιλιάς,  ο  οποίος  νομοθέτησε,

απεδείχθη από την παραβίαση της φιλοσοφικής έννοιας του πυρήνα

της  αιτιολογικής  έκθεσης,  ημίγυμνος.  Και  ξέρετε  γιατί  λέω

ημίγυμνος;  Γιατί  θέλω  να  προχωρήσω  και  άλλο  μέχρι  να  τον

απογυμνώσω  τελείως,  και  τότε  θα  καταφέρουμε  με  τέτοιου  είδους

παραδείγματα  να  αποδείξουμε  στον  ελληνικό  λαό  ότι  εμείς  έχουμε

δίκιο και όχι αυτοί. 

Ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν υπάρχει κανένα θέμα τώρα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Τελικά  την  πήρες  τη  στήριξη  από το  ΣΥΡΙΖΑ.  Αυτό

είναι  το ερώτημα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  πλάκα  κάνουμε.  Ο  Λαμπάκης  είναι  ο

Βαγγέλης  που  τον  ξέρουμε  χρόνια  και  αυτό  δεν  αλλάζει  ποτέ  στο

επίπεδο της αξίας του. 

Παρακαλώ  να  έρθει  στο  βήμα  ο  Λουκάς  ο  Υπερήφανος,

Περιφερειακής  Ενώσεως  Δήμων  Στερεάς  Ελλάδος.  Παρακαλώ  θα

κοιτάτε  λίγο  το  ρολόι,  εκεί  είναι  και  εκεί.   Φαίνεται.  Ανοίξτε  λοιπόν,

ξεκινάμε.

Λ. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ:   Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας κουράσω. 

Καταρχήν,  δεν  θα  αναφερθώ  στα  προβλήματα  που  αφορούν

τον  Κλεισθένη,  γιατί  θα  συμμετέχουμε  στην  ημερίδα  και  θέλω  εκεί

να  τοποθετηθούμε,  να  δώσουμε  τη  δυνατότητα  για  μια  καλύτερη

εκλογική μάχη. 

Είμαι  30  χρόνια,  35  χρόνια,  υπηρετώ  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Την  υπηρετώ  γιατί  πιστεύω  στις  τοπικές  κοινωνίες,

γιατί  ζούμε  μέσα  στην  τοπική  κοινωνία,  γιατί  εκεί  μέσα  πάλλεται  η

καρδιά  του  καθενός  για  να  λύσει  τα  προβλήματα  της  τοπικής

κοινωνίας  που  ζει.  Το  λέω αυτό,  διότι  από σήμερα,  κύριε  Πρόεδρε,

αλλάζουν αυτά.  Εμείς  που πιστεύουμε στις  τοπικές κοινωνίες,  εμείς

που  σκεπτόμαστε  τις  συνεργασίες,  εμείς  που  είχαμε  τη  δυνατότητα

όταν  είχαμε  την  πλειοψηφία  και  μέσα  από  την  πλειοψηφία  πολλές

φορές είχαμε και προβλήματα, ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε

το  χάος.  Το  πιστεύω  αυτό.  Δυστυχώς,  οι  αίθουσες  των  Δημοτικών

Συμβουλίων  θα  γίνουν  αίθουσες  κοινοβουλίου.  Θα  υπάρχουν  οι

παρατάξεις,  θα  υπάρχουν  χτυπήματα  κάτω  από  τη  μέση,  θα

υπάρχουν  προβλήματα  που  δεν  θα  μπορέσουμε  να

αντιμετωπίσουμε. 

Συνάδελφοι,  όσοι  προχωρήσετε  για  να  γίνετε  ξανά  Δήμαρχοι,

σας εύχομαι  καλό κουράγιο.  Εγώ προσωπικά,  χωρίς να ξέρω για το

εκλογικό  σύστημα,  σε  μια  απόφαση  που  την  πίστευα  και  την

πιστεύω,  απευθύνθηκα στο  λαό του Ορχομενού,  σε  ένα  ακροατήριο

4.500  κατοίκων  και  τους  ευχαρίστησα  για  τόσα  χρόνια  που  με

έκαναν  Δήμαρχο  και  τους  είπα  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ,  και  στην
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οικογένειά  μου  γιατί  με  στήριξε,  γιατί  έφτασα  να  γίνομαι  και

Πρόεδρος  της  ΠΕΔ  από  έναν  μικρό  Δήμο,  η  μεγαλύτερη  τιμή.  Και

αισθάνθηκα  το  χειροκρότημα  όλου  του  κόσμου  και  με  κοίταξαν  στα

μάτια και είπαν: ευχαριστούμε που μας υπηρέτησες. 

Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αυτή

τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τον κόσμο να χειροκροτεί  και να

λέω,  πρέπει  να  ξέρουμε  πότε  μπαίνουμε  και  πρέπει  να  ξέρουμε

πότε  φεύγουμε.  Γιατί  πρέπει  να  φεύγουμε  ψηλά,  γιατί  υπηρετούμε

αξίες. 

Τελειώνοντας,  για  να  μη  σας  κουράσω,  καλό  κουράγιο  να

έχετε,  πρέπει  να  έχουμε  υπομονή,  πρέπει  να  δείξουμε  εμείς  οι

φιλελεύθεροι  την  αξία  μας,  να  δείξουμε  ότι  ξέρουμε  να

συνεργαστούμε,  αρκεί  να  το  πιστεύουν  και  αυτοί.  Εμείς  πρέπει  να

ξέρουμε,  γιατί  εμείς,  όταν  μπαίνουμε  στο  Δήμο,  ένα  κόμμα  έχουμε,

την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  γιατί  την  πιστεύουμε  και  την

εφαρμόζουμε.

Με  αυτές  τις  σκέψεις,  θέλω  να  πω,  κύριε  Πρόεδρε,  και  σας

συγχαίρω για τα 4  χρόνια,  μαζί  με  όλο το  Διοικητικό Συμβούλιο της

ΚΕΔΕ,  που  αγκαλιάσατε  και  τις  ΠΕΔ,  που  μαζί  όλοι

συνεργαστήκαμε  για  ένα  καλύτερο  αύριο.  Και  θέλω  να  πω  ένα

μεγάλο  ευχαριστώ  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΠΕΔ,  που  με  όλες

τις ομόφωνες αποφάσεις που πήραμε, να μια καλή συνεργασία όταν

την  πιστεύουμε.  Όταν  όμως  έχουμε  οράματα,  πάνω  από  όλα  όταν

έχουμε πίστη για να υπηρετούμε την τοπική κοινωνία.

Σας ευχαριστώ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  τον  Λουκά  τον  Υπερήφανο,  και  οφείλω

να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Το  ξέρω.  Θα  έρθουμε  να  τον  χειροκροτούμε  στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο τον κύριο…
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Να  πω  λοιπόν  ότι  οφείλω  να  πω  εκ  μέρους  όλου  του

Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και

πιστεύω  και  όλων  των  συναδέλφων,  για  την  πολύ  σοβαρή  θεσμική

σας  τοποθέτηση  κάθε  φορά  ως  Πρόεδρος  της  ΠΕΔ,  αλλά  και  ως

Δήμαρχος  του  Δήμου  σας,  και  πράγματι  θέλω να  σας  ευχαριστήσω

γιατί  μας  διδάξατε  ήθος,  μας  διδάξατε  πολιτική  άποψη,  και  είστε

ένας γνήσιος αυτοδιοικητικός και  σας συγχαίρω για αυτό,  και  πάντα

θα  είμαστε  κοντά  ως  πολίτες  και  ως  εκφραστές  της  Ελλάδας.  

Να είστε καλά. Ευχαριστώ και από εμένα. 

Λοιπόν,  προχωράμε  αγαπητοί  συνάδελφοι.  Ο  Γιάννης  ο

Λώλος είναι  Πρόεδρος της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων Ηπείρου,

Δήμαρχος  Ηγουμενίτσας,  και  θέλω  να  τον  ευχαριστήσω  για  την

άψογη  φιλοξενία  που  είχε  στην  Ημερίδα  το  περασμένο

Σαββατοκύριακο,  στα  ΚΕΠ  Υγείας,   Κέντρα  Πρόληψης  Υγείας  του

Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου.

Ο λόγος σε εσάς.

Ι.  ΛΩΛΟΣ:   Και  εγώ,  κύριε  Πρόεδρε  και  σας  ευχαριστώ  που

επιλέξατε  την  μικρή  και  μακρινή  Ηγουμενίτσα  για  να  κάνετε  το  1 ο

Θεματικό  Συνέδριο  των  ΚΕΠ  Υγείας.  Εξάλλου  η  φιλοξενία  ήταν

υποχρέωσή  μας  και  διακατέχει  και  εμάς  τους  Ηπειρώτες.  Είμαστε

φιλόξενοι άνθρωποι.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  όπως  όλοι  γνωρίζετε,  πάγια  θέση

σύσσωμου  του  αυτοδιοικητικού  κόσμου,  ήταν  να  υπάρξει  μια

μεταρρύθμιση  στο  σύνολο  του  κράτους,  δηλαδή  και  στα  τρία

επίπεδα. Στο κεντρικό κράτος, στην Περιφερειακή Διοίκηση και στην

Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Δηλαδή  ένα  μοντέλο  διακυβέρνησης  της

χώρας,  που  θα έχει  ως  στόχο  την  αποκέντρωση  των  αρμοδιοτήτων

και  πόρων  από  το  κεντρικό  κράτος  προς  την  Αυτοδιοίκηση.  Με

ξεκάθαρες αρμοδιότητες και χωρίς αλληλοκαλύψεις. 

Είναι  κοινή  πεποίθηση,  πιστεύω,  ότι  ο Κλεισθένης  δεν πληροί

την  παραπάνω  στόχευση.  Η  κυβέρνηση  δυστυχώς  επέλεξε  και

έφερε  ένα  νομοθέτημα  που  το  ονόμασε  μεταρρύθμιση,  με  κυρίαρχο
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στόχο  την  αλλαγή  του  εκλογικού  νόμου  και  την  επαναφορά  των

Κοινοτήτων  από  την  πίσω  πόρτα.  Γιατί  τα  περισσότερα  από  τα

υπόλοιπα,  εμπεριέχονταν  και  στον  Καλλικράτη,  όπως  ήταν  ο

Ελεγκτής  Νομιμότητας,  τα  τοπικά  δημοψηφίσματα,  οι

προγραμματικές  συμβάσεις  και  μια  σειρά  από  άλλα  ζητήματα,  τα

οποία τα έφερε με άλλες λέξεις και με άλλη ορολογία.

Μπορεί  να  δίνει  λύσεις  σε  κάποια  χρονίζοντα  προβλήματα

που αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως χαρακτηριστικά θα

αναφέρω  την  χρηματοδότηση  και  τη  στήριξη  των  μικρών  και

ορεινών  Δήμων  σε  οικονομικό  και  τεχνικό  επίπεδο,  το  πρόγραμμα

Φιλόδημος  και  ζητήματα  που  αφορούν  την  οικονομική  διαχείριση

των  Δήμων,  που  υπήρχαν  τόσα  χρόνια  σε  προγραμματική

κατάσταση.  Ωστόσο  όμως  δημιούργησε  και  πολλές  συγχύσεις  και

προβληματισμούς,  ενώ  άφησε  ανέγγιχτα  πολλά  ζητήματα.  Και

φυσικά  ενθάρρυνε,  όπως  όλοι  οι  προλαλήσαντες  είπαν,  την

συναλλαγή. 

Εγώ  να  σας  πω  ένα  μικρό  παράδειγμα  που  έχω  από  το  δικό

μου  Δήμο.  Ήδη  κάποιοι  από  άλλους  συνδυασμούς,  από  άλλες

υποψηφιότητες,  προσεγγίζουν τους  δικούς  μου Προέδρους και  τους

λένε,  να  σας  βάλω και  εγώ  έναν  Τοπικό  Σύμβουλο  στο  συνδυασμό

σου;  Αλλά θα πεις  ότι  δεν  ανήκεις  στην ομάδα,  στο  συνδυασμό του

Γιάννη του Λώλου. Λοιπόν,  προσπαθούμε, άρα η συναλλαγή άρχισε

είτε  από κάτω προς τα πάνω και  πιστεύω αυτό θα διογκωθεί  και  θα

μεγαλώσει όσο συνεχίζουμε προς τις εκλογές. 

Και  το  ζήτημα  είναι  πώς  εξειδικεύονται  τα  κριτήρια  για  την

κατηγοριοποίηση  των  Δήμων;  Πώς  δηλαδή  θα  υπάρχουν…  οι

ορεινοί  Δήμοι,  οι  νησιωτικοί  Δήμοι,  οι  αγροτικοί  Δήμοι,  πώς  θα

υπάρχει  δηλαδή  το  δίκτυο  των  αγροτικών,  πώς  θα  προμηθευτούν

αυτά,  και  πώς  θα  ληφθούν  υπόψη  ως  συντελεστές  για  να

καθορίσουν και τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ.

Το  ζητούμενο  δεν  είναι  αυτό,  το  ζητούμενο  είναι  η

απλοποίηση  των  διαδικασιών  ειδικότερα  για  τους  μικρούς  Δήμους,
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ώστε  να  μπορούν  να  προγραμματίζουν  και  να  εκτελούν  τα  έργα

τους.  Πώς  θα  συσταθεί  η  κοινή  Τεχνική  Υπηρεσία  στους  μικρούς

Δήμους  και  όταν  οι  πιο  πολλοί  Δήμοι  που  είναι  μικροί  και  ορεινοί,

δεν έχουν ούτε έναν τεχνικό στην Υπηρεσία τους;  Άρα λοιπόν,  ποια

Τεχνική  Υπηρεσία;  Γιατί  το  είπε  και  χτες  και  ο  Υπουργός.  Ποια

Τεχνική Υπηρεσία να συστήσουν;  Εκτός αν πάνε και  συστήσουν μια

Τεχνική  Υπηρεσία  σε επίπεδο διαδημοτικό,  με  την έδρα του  Δήμου,

για ένα μεγαλύτερο Δήμο. 

Πώς θα γίνεται  η  ψήφιση του  Τεχνικού  Προγράμματος  και  του

προϋπολογισμού, κωδικό ανά κωδικό; Δηλαδή τι να μοιράσουμε; Θα

μοιράσουμε  τη  φτώχεια  μας;  Ένας  Δήμος,  όπως  είναι  και  οι

περισσότεροι  Δήμοι  της  περιφέρειας,  που  έχουν  πληθυσμό  κάτω

από 30.000 κατοίκους, η ΣΑΤΑ τους να είναι  400 – 500 χιλιάδες. Αν

έχει  30  ή  40 Τοπικά Διαμερίσματα,  πώς θα επιμεριστεί  αυτό;  Και  τι

έργο  θα  εκτελέσει  η  κάθε  Κοινότητα.  Το  αποτέλεσμα,  εγώ  πιστεύω

θα  είναι,  αν  αυτή  τη  στιγμή  είχαμε  τη  δυνατότητα  ως  κεντρικός

Δήμος  να  φτιάχνουμε  3  –  4  μεγάλα  έργα,  δεν  θα  μπορούμε  να  το

κάνουμε και αυτό πλέον.

Και  γιατί  να  καταργείται  ο  προληπτικός  έλεγχος,  τη  στιγμή

που  όλη  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σύσσωμη  το  θέλει;  Ήδη  οι

Προϊστάμενοι  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  όλοι  σας  πιστεύω  το

έχετε  βιώσει,  λένε  ότι  από  1/1  δεν  θα  υπογράφουν  τα  εντάλματα

γιατί  δεν  θέλουν  να  αναλάβουν  και  ευθύνες.  Και  σαν  να  μην

επαρκούσαν οι υπάρχοντες ελεγκτικοί μηχανισμοί,  μας δημιουργούν

και  τον Δημοτικό Διαμεσολαβητή.  Έναν ακόμα ελεγκτικό μηχανισμό.

Πιστεύω  ότι  όλοι  μας  θέλουμε  να  υπάρχουν  έλεγχοι,  αρκεί  αυτοί

όμως  οι  έλεγχοι  να  μη  είναι  τροχοπέδη  ούτε  στην  ανάπτυξη  του

Δήμου  μας,  ούτε  στην  λειτουργία  του  Δήμου.  Γιατί  δυστυχώς

σήμερα ένα έργο, από το να οραματιστεί,  να μελετηθεί,  να εξευρεθεί

χρηματοδότηση  και  να  δημοπρατηθεί,  θέλει  τουλάχιστον  2  χρόνια,

να μην πω και παραπάνω.
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Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  απλή  αναλογική,  ως  εκλογικό

σύστημα,  μπορεί  να  ακούγεται  ως  δίκαιο  σύστημα  για  την

εκπροσώπηση  των  τοπικών  κοινωνιών  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Το  προτεινόμενο  όμως  εκλογικό  σύστημα  δια  του  Κλεισθένη,  είναι

ένα  ερμαφρόδιτο  σύστημα  απλής  αναλογικής  και  για  αυτό  θα

δημιουργήσει αρκετά και σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή

του  στην  πράξη,  αλλά  κυρίως  στην  κυβερνησιμότητα  των  Δήμων.

Όπως και προείπα, θα υπάρχει η δοσοληψία. 

Το  σύστημα  των  εκλογών  στις  Κοινότητες  πρέπει  να  αλλάξει.

Δεν  μπορεί  να  υπάρχουν  δυο  θεσμοί  στον  ίδιο  θεσμό.  Πρότεινε

χθες  ο  κύριος  Υπουργός  μία  αλλαγή,  αλλά  εγώ  πιστεύω  δεν  λύνει

το  πρόβλημα.  Διότι  ποιος  είναι  αυτός  ο  οποίος  θα  φτιάχνει  την

ομάδα  του  συνδυασμού;  Τώρα  τουλάχιστον  υπήρχε  ένας

επικεφαλής  και  από  κάτω  μπαίνανε  κάποιοι  άνθρωποι  οι  οποίοι

είχαν κοινό όραμα και  κοινή  στόχευση.  Τώρα πώς αυτή η ομάδα θα

μαζεύεται  ώστε  να  κατεβαίνει  ως  ενιαίο  ψηφοδέλτιο,  όταν  δεν

υπάρχει αυτός ο οποίος θα τους εμπνεύσει;

Θεωρούμε επίσης ότι  είναι  σε λάθος κατεύθυνση η μείωση της

θητείας των Δημάρχων από 5 σε 4 χρόνια.  Είναι  λίγος ο χρόνος, με

τη  δαιδαλώδη  γραφειοκρατία  που  υπάρχει  και  το  πλήθος  των

ελεγκτικών  μηχανισμών.  Όπως  επίσης  –  και  ας  μου  το  επιτρέψουν

οι  γυναίκες  – η αύξηση του ποσοστού των φύλων από το 30 στο 40

τοις  εκατό.  Μπορεί  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα  να  μην  υπάρχει

πρόβλημα.  Στην  ακριτική  Ελλάδα  όμως,  υπάρχει  πρόβλημα.

Υπάρχουν  χωριά  τα  οποία  δεν  κατοικούνται  ή  έχουν  50  ή  10  ή  20

κατοίκους.  Εκεί  πού  θα  βρεθούν  οι  γυναίκες;  Τι  θα  βάλουμε,  τις

μητέρες  μας,  τις  αδερφές  μας;  Άρα  λοιπόν,  δεν  πρέπει  να  τα

βάζουμε όλα στο ίδιο  τσουβάλι.  Πρέπει  να  υπάρχει  μια  διαφορετική

προσέγγιση  πιστεύω  και  στο  κάτω  –  κάτω,  δημοκρατία  έχουμε.

Όποιος  θέλει  να  θέσει  υποψήφιος,  οποιουδήποτε  φύλου  και  να

είναι,  μπορεί  να  θέσει  υποψηφιότητα.  Άρα  λοιπόν  αυτό  γιατί  να  το

νομοθετούμε έτσι με το νόμο; 
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Πρέπει  επίσης  να  γίνει  ξεκαθάρισμα  τι  γίνεται  με  την

εξωτερική ψήφο. Το είπε ο κύριος Λαμπάκης ή… Μάλλον ο Λάζαρος

το  είπε,  τι  γίνεται  με  την  εξωτερική  ψήφο.  Δεν  είναι  σαφές  αν

προσμετράται  στην  ψήφο  του  υποψηφίου  Συμβούλου  μιας

Δημοτικής  Ενότητας.  Αυτό  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  και  πιστεύω  θα

ξεκαθαριστεί  με κάποια εγκύκλιο. 

Όπως  και  ο  αριθμός  των  Κοινοτήτων.  Δεν  ξέρω  τι  θα

προκύψει  μετά  τη  χθεσινή  εξαγγελία,  γιατί  μέχρι  τώρα  ήταν  ζυγός,

ήταν  πέντε  συν  ένα,  επτά  συν  ένα.  Άρα  δεν  υπήρχε  περιττός

αριθμός. Εγώ πιστεύω ότι  αυτά στην πορεία θα αλλαχθούν και άλλη

μια  σειρά  από  ζητήματα  που  πρέπει  μέσα  από το  Συνέδριό  μας  να

αναδειχτούν και να πιέσουμε προς αλλαγή.

Και  θέλω,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  το  μεγάλο  πρόβλημα  στην

Αυτοδιοίκηση  δεν  είναι  μόνο  τα  ζητήματα  τα  διοικητικά.  Είναι  το

οικονομικό. Πρωτίστως το οικονομικό και μετά οι αρμοδιότητες.

Εγώ  θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα.  Αυτή  τη  στιγμή  βλέπετε,

ζήτησε  το  Υπουργείο  να  γίνουν  έλεγχοι  στα  σχολικά  κτίρια.  Πήγαν

όλες  οι  Τεχνικές  Υπηρεσίες,  τουλάχιστον στο  Δήμο μου τα  βγάλανε

ακατάλληλα.  Πώς  αυτά  τα  σχολεία  θα  νομιμοποιηθούν  και  θα

μπορούν  να  είναι  κατοικήσιμα;  Πού  θα  βρεθούν  αυτά  τα  χρήματα;

Σε  ένα  σχολείο  μου  βγάλανε  400  χιλιάδες.  Στο  άλλο  μου  βγάλανε

600. Πού να βρεθούν αυτά τα χρήματα;  Θα γίνει  κάτι  αντίστοιχο και

σε  χειρότερη  μορφή,  που  έγινε  με  τις  παιδικές  χαρές.

Αναγκαστήκαμε να τις κλείσουμε όλες.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνετε…

Ι.  ΛΩΛΟΣ:   Τελειώνω, ναι.  

Τι  θα  γίνει  με  το  οδικό  δίκτυο  το  οποίο…  της  Γ΄  κατηγορίας,

το  οποίο  οι  Περιφέρειες  το  δώσανε  στους  Δήμους.  Βγάλανε

αποφάσεις  οι  Περιφερειάρχες  και  είπαν,  το  δίκτυο  αυτό  Γ΄

κατηγορίας  και  (…)  και  από  το  Β΄  κατηγορίας,  το  δώσανε  στους

Δήμους.  Πώς  θα  γίνει  συντήρηση;  Και  μιλάμε,  όταν  υπάρχει  ένας
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μεγάλος  Δήμος  με  μεγάλο  οδικό  δίκτυο,  χιλιόμετρα.  Πώς  θα

συντηρηθεί και πώς θα επισκευαστεί  αυτό το δίκτυο; 

Δεν  θα  σας  κουράσω  άλλο,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  γιατί

πιστεύω  όλα  τέθηκαν  και  θα  τεθούν  και  στην  πορεία  από  άλλους

ομιλητές.  Θέλω  να  πιστεύω  ότι  η  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου

Εσωτερικών  και  ιδιαίτερα  ο  κύριος  Χαρίτσης,  ο  οποίος  έδειξε  ένα

άλλο  πρόσωπο,  θα  υιοθετήσει  και  θα  προβεί  στις  αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις, ώστε να λύσει όλα μας τα προβλήματα.

Σας ευχαριστώ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  Γιάννη  τον  Λώλο,  και

προχωράμε  παρακαλώ με  τον… ο  Βοσκόπουλος είναι  εδώ;  Δεν  τον

έχω δει. 

Ο  Φώτης  ο  Χατζηδιάκος,  ο  Πρόεδρος  Περιφερειακής  Ένωσης

Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Δήμαρχος Ρόδου, και φίλος.

Φ.  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:   Καλημέρα.  Λέω  στον  Πρόεδρο,  κυρίες  και

κύριοι  συνάδελφοι,  λέω  αλλιώς  θα  μιλούσαμε  χθες,  αλλιώς  σήμερα

και  προβληματίζομαι  αν  θα  μιλήσω  και  τι  θα  πω.  Και  όχι  από

υποχρέωση.  

Φίλε  Πρόεδρε,  θα  έλεγα  εκλογοαπολογιστική  αυτή  η

Συνέλευση.  Κάνουμε  μια  αναδρομή,  έστω  και  στα  τρία  λεπτά,  στο

παρελθόν. 

Τι  προσπαθήσαμε  τέσσερα  χρόνια;  Τι  βιώσαμε  τέσσερα

χρόνια;  Τι  βρήκαμε  μπροστά  μας  με  τις  κυβερνήσεις,  και  τι  θα

βρούμε ακόμα μέχρι τις εκλογές.

Και είναι  γνωστό σε όλους, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το

Καστελόριζο,  και από τη Μακεδονία μέχρι  την Κρήτη, ότι  βρεθήκαμε

μέσα  σε  μια  Ελλάδα  που  αναζητούσε  διέξοδο  από  την  κρίση,

προσπαθούσε  να  εξέλθει  με  κάθε  τρόπο,  και  είχε  ανάγκη  από

σύγχρονους  τρόπους  λειτουργίας  του  κράτους,  της  Αυτοδιοίκησης,

των θεσμικών φορέων. 

Έμπειροι  αυτοδιοικητικοί  είστε,  πολλά  χρόνια  μιλούσαμε  για

την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.  Τι  έγινε  όλα αυτά τα χρόνια,  χωρίς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

27



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

να  αφήνουμε  τις  ευθύνες  των  προηγουμένων  κυβερνήσεων,  των

προηγουμένων  Υπουργών  Εσωτερικών.  Ίσως  ήταν  πλέον  η

μοναδική…  ο  χρόνος  που  έφερνε  την  αδήριτη  ανάγκη  αυτή  να

γίνουν  αυτές  οι  τροποποιήσεις,  είτε  με  τον  Κλεισθένη,  είτε  με

κάποιο προηγούμενο νομοθέτημα.

Έγινε κάτι  από αυτά; Θα το πούμε με μια κουβέντα στο τέλος.

Εκείνο όμως που ξέρω, και εσείς από τη Μακεδονία,  θα πω, από τη

Θράκη,  και  εμείς  από  τα  νησιά,  σηκώσαμε  όλο  το  βάρος  για  τη

στήριξη,  την  ενδυνάμωση  των  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων.  Στα

τέσσερα  χρόνια  της  κρίσης  εμείς  βάλαμε  πλάτη.  Δεν  ξέρω αν  εσείς

πήρατε καμιά στήριξη, αλλά τα νησιά τα δικά μας, εξαιρέσει  των hot

spot,  καμία στήριξη.  Οι  Δήμοι  ήταν λοιπόν μπροστά στις  κοινωνίες,

οι  Δήμοι  πέρασαν  όλα  αυτά…  όλες  αυτές  τις  δυσκολίες,  αγαπητέ

Πρόεδρε,  αλλά  δεν  μπορέσαμε  να  περάσουμε  το  μήνυμα  στην

κοινωνία  του  τι  κάναμε,  και  εδώ  είναι  η  ευθύνη  η  δική  μας.   Δεν

κακίζω κανέναν,  ούτε  το  Προεδρείο  της  ΚΕΔΕ,  ούτε  από εδώ,  ούτε

από εκεί.  Τα βάζω πρώτα από όλα με τον εαυτό μου,  και  ο καθένας

από  εμάς,  ότι  δεν  καταφέραμε  να  περάσουμε  κάποια  μηνύματα

προς τα έξω. 

Κλεισθένης.   Δεν  είχα  σκοπό…  έβαλε  πολλά  γιατί

προηγούμενα ο συνάδελφος,  ο  Γιάννης  ο Λώλος,  γιατί  ετούτο,  γιατί

εκείνο..  Μα  τα  ίδια  γιατί  τα  βάλαμε  στα  Γιάννενα,  τα  βάλαμε  σε

προηγούμενα  ενδιάμεσα  Συνέδρια.  Ε  και  τι;  Να  ξανά  έρθουμε

τέσσερις  μήνες  πριν  τις  εκλογές  το  γιατί,  αν  μπορεί  να

λειτουργήσει,  αν  χρειάζεται  ελεγκτικούς  μηχανισμούς,  αν  δεν

χρειάζεται; 

Είπα  να  μην  ασχοληθώ  καθόλου  με  τον  Κλεισθένη,  αλλά  μας

έδωσε  το  ερέθισμα  πώς;  Ξαφνικά  ο  κύριος  Χαρίτσης  χθες.  Και

αγαπητέ  Πρόεδρε,  απόρησα  όταν  κάποια  στιγμή  προέτρεπες  τους

συναδέλφους  ησυχία  παιδιά,  να  ακούσουμε  τι  θα  μας  πει  για  τον

εκλογικό  νόμο,  έτσι  θεσμοθετεί  το  σύγχρονο  ελληνικό  κράτος;  Έτσι

θεσμοθετεί  το  Υπουργείο  Εσωτερικών;  Έτσι  λαμβάνει  υπόψη  τους
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θεσμικούς εκπροσώπους, την ΚΕΔΕ, τα υπόλοιπα μέλη; Δηλαδή δεν

έπρεπε  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ  να  είχε  μια  Επιτροπή,  ακόμα  και

αυτές  τις  δύο  ψευτοτροπολογίες  που  θα  κάνει,  γιατί  περί  αυτού

πρόκειται,  και  όπως είπε  ο  συνάδελφος,  ο  κύριος  Λαμπάκης,  μέχρι

τον Μάιο θα δούμε και άλλες,  και άλλες,  και  άλλες, γιατί  δεν βγαίνει

το  νομοθέτημα.  Έμπειροι  είστε.  Μα με  τα  οικονομικά,  με  τον  τρόπο

που  θα  γίνουν  οι  εκλογές,  αν  θα  υπάρχουν  υπεύθυνοι,  αν  δεν  θα

υπάρχουν,  αν  θα  ελέγχονται  οι  τοπικοί  μηχανισμοί,  αν  είναι  τελικά

οιονεί  τρίτος  βαθμός  τα  Τοπικά  Συμβούλια;  Υπάρχει  συνταγματική

παραβίαση;  Δείτε  το  οι  νομικοί.  Είναι  τρίτος  βαθμός;  Τώρα,  χωράει

προσφυγή  πριν  τις  εκλογές  ή  πρέπει  να  έχουμε  το  αποτέλεσμα;  Ας

δούμε ποιος θα κάνει  τα ψηφοδέλτια. 

Εμένα  με  ενόχλησε  περισσότερο  ο  τρόπος  που  μας  το

ανακοίνωσε  χάριν  παιδιάς,  αστειάκια  έκανε  ο  Υπουργός  χθες.

Προσπαθούσε,  καλά  κάνατε  οι  Κρητικοί,  να  δώσει  μια  έμφαση  στο

λόμπι  των  Κρητικών  που  πήγαν  και  πίεσαν.  Μα  προβλήματα

υπάρχουν  πολλά.  Δηλαδή  τι;  Δεν  θα  είναι…  δεν  θα  ορίζεται  ο

επικεφαλής  στις  Τοπικές  Κοινότητες.  Ωραία  και  καλά,  μας  βγάζει

από  τη  δύσκολη  θέση  τους  Δημάρχους  αν  θέλουμε  να  κάνουμε  σε

χωριά  Τοπικέ  Κοινότητες,  να  μην  ορίζεται  από  εμάς  και  αρχίζει  η

συναλλαγή.  Γιατί  μεταξύ  των δύο πρώτων;  Υπόθεση εργασίας,  80%

παίρνει  η μία παράταξη και  20 ο άλλος. Δηλαδή θα έρθει  το 20% να

γίνει  ο Πρόεδρος της Κοινότητας; 

Δεύτερον.  Αφού  παίρνουν  ψήφους  μέσα  από  τον  Συνδυασμό

μου  ο  τρίτος,  ο  τέταρτος,  ανθρώπινο  είναι,  μέσα  σε  ένα  χωριό,

ενοχλήθηκε  που  βγήκε  ο  άλλος  πρώτος  και  πήρε  την  ψήφο  της

ξαδέρφης  του  και  τον  πολεμάει  και  πάει  απέναντι .  Συναλλαγή,

εκμαυλισμός,  συνεννοήσεις.  Αυτή  είναι  η  δημοκρατία  που

επαγγέλλεται  η νέα τάξη πραγμάτων; Ερώτημα.

Για  αυτό  λέω,  αδιάφορο  είναι  αυτό.  Εκείνο  όμως  που  δεν

επιμείναμε  από  την  πρώτη  στιγμή,  και  θεωρήθηκε  ότι  ήταν

δημαρχοκεντρικό  το  σύστημα,  όχι  κύριοι,  το  είπε  προηγούμενα  και
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ο  συνάδελφος,  ο  Πρόεδρος  της  ΠΕΔ  Πελοποννήσου.  Γιατί  να

ξεχωρίσεις  από  τον  κεντρικό  κορμό  τις  Τοπικές  Κοινότητες;  Για

ποιο  λόγο;  Για  να  μπορεί  ο  καθένας  να  συμμετέχει.  Ωραία.  Είπα

χθες,  παρότι  ελέγχεται  αν  μπορεί  να  συμβεί  ή  όχι,  κύριε  Πρόεδρε,

εγώ  καταθέτω  μια  πρόταση  και  τώρα  ακόμα.  Αφού  ο  κύριος

Χαρίτσης δεν ρώτησε την ΚΕΔΕ ποτέ,  να του καταθέσει  και  η ΚΕΔΕ

μια  πρόταση,  να  επανέλθει,  να  είναι  διασυνδεδεμένα  τα  Τοπικά

Συμβούλια  των  Κοινοτήτων  με  τον  κεντρικό  κορμό,  και  για  να  μην

χάσουμε  τις  ιδέες  της  δημοκρατίας,  και  όπου  θέλουν  σε  κάποιο

χωριό  να  κάνουν  οκτώ  άτομα  από  το  καφενείο  ένα  Συνδυασμό,  ας

τον κάνουν.  Αλλά οι  παρατάξεις  που θα κατεβαίνουν κάτω,  δεν λέει

στην  αρχή  ο  Κλεισθένης  το  σύστημα  είναι  με  παρατάξεις

υποχρεωτικά; Οι παρατάξεις να έχουν τα Τοπικά Συμβούλια. 

Έχεις  δίκιο,  Αποστόλη,  μπαίνει  ένα  θέμα,  μα τι  γίνεται  με  την

τρίτη  κάλπη; Ε μα αυτή η τρίτη κάλπη μας έφαγε και  άλλαξε  όλο το

εκλογικό σύστημα. 

Δεν  θα  προχωρήσω  περισσότερο  σε  αυτό,  γιατί  θα

μπορούσαμε να μιλάμε ατέλειωτες ώρες.

Όσον  αφορά  τη  μείωση  της  θητείας.  Γιατί,  κυρίες  και  κύριοι

συνάδελφοι,  με  τα  capital  control ,  με  το  4412,  προλάβατε  να έχετε,

να  δείξετε  έργο;  Πείτε  μου  ένας  από  εσάς  αν  δεν  βρήκε  από  τον

προκάτοχό  του  ή  αν  δεν  ήταν  ο  ίδιος  Δήμαρχος  να  συνεχίσει  στα

τέσσερα  χρόνια  αν  πρόλαβε  να  υλοποιήσει  και  να  δημοπρατήσει.

Έχω  74  προς  δημοπράτηση  και  δημοπρατημένα  έργα,  18  μήνες

διαδικασία,  για  ένα  ασφαλτικό  που  κάνει  τρεις  μήνες,  Πρόεδρε.  Μη

βλέπετε τις αστικές… τους  Δήμους, που θέλει άλλα έργα. 

Και  να  φτάσω  στο  άλλο;  Μετά  από  τρία  χρόνια  έφτασα  στα

ΣΔΙΤ.  Ο Βαγγέλης  ξέρει.  Τρία  χρόνια  να  ωριμάσει  η  διαδικασία των

ΣΔΙΤ. Ε και τι δεν ακούστηκε. Και τι  δεν ακούστηκε.

Και  έρχομαι  στο  Φιλόδημος,  και  θα  κλείσω.  Το  ρολόι  το

βλέπω,  Πρόεδρέ  μου.  Και  μετά  μια  κουβέντα  μόνο  για  τη

συνταγματική αναθεώρηση. 
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Είπα  λοιπόν,  χρηματοδοτικά  εργαλεία  υπήρχαν,  ανοίχτηκαν,

χρόνος  υπήρχε;  Γιατί  λοιπόν  τα  πέντε  έγιναν  τέσσερα  χρόνια;

Φιλόδημος,  ναι,  πρέπει  να  είμαστε  ρεαλιστές.  Ήταν  ένα  σύγχρονο

νομοθέτημα  που  οριζόντια  κάλυπτε  τις  ανάγκες  των  Δήμων  σε

διάφορους τομείς. 

Μια  παρατήρηση  έχω  και  εκπροσωπώ  τους  Δημάρχους  των

μικρών νησιών.  Από τους 34 Δήμους, οι  4 μόνο μπόρεσαν και  είχαν

Τεχνικές  Υπηρεσίες  να υποβάλλουν πρόγραμμα στο Φιλόδημο.  Είτε

για  τα  μηχανήματα…  Ανέλαβα  εγώ  σαν  Ρόδος  το  Καστελόριζο  να

του  κάνω  τη  διαδικασία,  ανέλαβα  την  Πάτμο  για  τα  αρδευτικά.  Μα

πώς να αναλάβω όταν με κυνηγάει εμένα ο χρόνος; 

Άρα  καλό  μεν,  αλλά στην  πράξη  όχι.  Και  λέω καλό,  γιατί;  Και

εδώ  είναι  η  δεύτερη  πρόταση,  γιατί  μπορεί  να  είναι

εκλογοαπολογιστικό,  αλλά  ας  δούμε  και  την  επόμενη  χρονιά  πώς

πρέπει να προχωρήσουμε.

Ξέρετε  όλοι  ότι  προέρχομαι  από  τον  Β’  Βαθμό,  τέσσερις

θητείες.  Δεν  έχω καταλάβει  ακόμα γιατί  το  ΠΔΕ πρέπει  να  πηγαίνει

στους  πρώην  Νομάρχες,  στους  Περιφερειάρχες,  και  να  το

μοιράζουν  όπως  θέλουν.  Έξι  εκατομμύρια,  λέει,  ΠΔΕ,  αθλητικά

έργα.  Μα και εγώ να ήμουν στη θέση  του Περιφερειάρχη, κράτα και

παίξε  παιχνίδι  εκλογικό.  Πέντε  εκατομμύρια  με  τα  σχολικά,  επειδή

τα  σχολικά  θέλουν  μελέτες,  πριν  τρία  χρόνια,  αναλογικά  με  τον

πληθυσμό,  πάρτε  και  κάντε.  Και  άμα  καθυστερήσουν,  εγώ  σας

έδωσα  τα  λεφτά,  αυτή  είναι  η  μόνιμη  επωδός,  εσείς  δεν  έχετε

μελέτες,  είστε ανίκανοι.  Τώρα ήρθαν τα αθλητικά και παίζουμε όπου

θέλουμε,  φωτιστικά,  χλοοτάπητα,  χορτοτάπητα  για  το… να  μην  πω

τι  άλλο,  άχυρο,  για  τα  εκλογικά  μας…  για  τους  εκλογικούς  μας

στόχους. 

Όχι,  κύριοι.  Γιατί  το  λέω  αυτό;  Μίλησε  για  το  ΕΣΠΑ  των

Δήμων χθες  ο  κύριος  Χαρίτσης,  λέει  δεν  το  καταφέραμε.  Κανονίστε

πρώτα  το  ΠΔΕ,  να  έρχεται  στους  Δήμους,  όπως  ο  Φιλόδημος,  και

βλέπουμε. 
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Να λοιπόν,  δεν  είναι  θέμα  συνταγματικής  μεταρρύθμισης,  για

να  κλείσω  με  τη  συνταγματική  μεταρρύθμιση,  η  οικονομική  και

διοικητική  αυτοτέλεια.  Έχετε  βαρεθεί  να  με  ακούτε  να  λέω  πάντα

οικονομική  αυτοτέλεια  των  Δήμων.  Το  είπα  στη  Θεσσαλονίκη,

μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη και  στον αλήστου μνήμης Υπουργό

Εσωτερικών  τότε,  το  είπα  και  στα  Γιάννενα,  ναι.  Οικονομική

αυτοτέλεια.  Παραδέχτηκε  ότι  δεν  πρέπει  να  πηγαίνουμε  στα

Υπουργεία.  Ε  ναι,  κύριε,  δώσε  μας  τη  δυνατότητα,  υπάρχουν  οι

δυνατότητες  και  οι  πόροι  να  έχουν  ξεχωριστή  τη  δυνατότητα

χρηματοδότησης  κάθε  Δήμος,  και  επιπλέον,  και  καλά  να  έχουμε

οικονομική  δυνατότητα,  διοικητική  θα  έχουμε;  Με  τον  Κλεισθένη

έτσι όπως εφαρμόζεται,  δεν υπάρχει περίπτωση. 

Λοιπόν,  χωρίς  να  το  βάζουμε  κάτω,  ας  αναλογιστούμε  τις

ευθύνες  μας,  ας  δούμε  πού  υστερήσαμε  και  δεν  ήμασταν  ισότιμοι

συνομιλητές,  και  εσένα,  Πρόεδρε,  μια  που  μαθαίνω  κάτι  εκεί,

αποχαιρέτα  τη  την  Αλεξάνδρεια  που  χάνεις,  αλλά…  Καλή  επιτυχία

σε όλους μας. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  ευχαριστώ  τον  Φώτη  τον  Χατζηδιάκο.

Νομίζω  ότι  με  τον  δικό  του  τρόπο  πέρασε  τα  ζητήματα  της

νησιωτικής  Ελλάδας  και  τον  ευχαριστώ.  Εξάλλου  έχω  συμμετάσχει

σε  αρκετές  συνεδριάσεις  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Νήσων  και

αντιλαμβανόμουν από πρώτο χέρι  την προσπάθεια που έχουν κάνει

και κάνουν.

Να  παρακαλέσω  τον  Γιώργο  τον  Παπαναστασίου,

Περιφερειακής  Ενώσεως  Δήμων  Δυτικής  Ελλάδος,  να  έρθει  στο

βήμα,  και  ολοκληρώνουμε  ουσιαστικά,  γιατί...  δεν  ξέρω,  ο  Παρίσης

και ο Γαληνός, δεν το βλέπω εδώ.

Ελάτε,  ο λόγος σε εσάς.

Γ. ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:   Καλημέρα. 

Κύριε  Πρόεδρε,  καλή  επιτυχία  στο  νέο  ρόλο,  στην  Περιφέρεια

Αττικής. Μας αφήνετε και όπως αφήνουν τον Α’ Βαθμό πάρα πολλοί

συνάδελφοι  Δήμαρχοι,  οι  οποίοι  άλλοι  σταματούν,  άλλοι
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μεταπηδούν  σε  κάτι  άλλο,  Περιφέρειες,  πολλοί  θα  κατέβουν  στις

Βουλευτικές  Εκλογές,  και  όλα  αυτά  όχι  τυχαία  νομίζω,  έτσι;  Το

καταλαβαίνετε.  Το  καταλαβαίνετε  γιατί  ήρθε  ένας  Κλεισθένης  να

χαλάσει  ότι  υπήρχε  στην  Αυτοδιοίκηση.  Και  αυτή  είναι  η

πραγματικότητα.  Να  μπαχαλοποιήσει  τον  Α’  Βαθμό.  Και  αυτή  είναι

μια  πραγματικότητα,  γιατί  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων

αυτό  θα  συμβεί.  Αποφάσεις  δεν  θα  παίρνονται,  θα  έχουμε  όπως

είπα  και  σε  προηγούμενο  Συνέδριο,  ψηφοδέλτια  υποψηφίων

Αντιδημάρχων και όχι Δημάρχων, ψηφοδέλτια,  τα βλέπετε,  σε όλους

τους Δήμους συμβαίνουν, ψηφοδέλτια υποψηφίων Αντιδημάρχων, οι

οποίοι  θα έρχονται  να  διαπλέκονται,  και  να  κάνουν συμφωνίες  ή να

προσπαθούν  να  κάνουν  συμφωνίες  κάτω  από  το  τραπέζι.  Και

ταυτόχρονα,  στις  Τοπικές Κοινότητες,  που για  να  τα λέμε,  οι  δύο οι

αλλαγές  που  είπε  χθες  ο  Υπουργός,  είναι  στη  σωστή  κατεύθυνση,

μόνο  που  δεν  πρέπει  να  μείνουν  μέχρι  εκεί.  Δηλαδή  τα  Τοπικά

Συμβούλια  θα  πρέπει  να  κρεμαστούν  κάτω  από το  ψηφοδέλτιο  των

Δημάρχων,  για  να  τελειώνει  αυτό  το  μπάχαλο  που  πάει  να  γίνει.

Σίγουρα είναι  στη θετική κατεύθυνση η κατάργηση του ορισμού των

Προέδρων.  Ποιος  θα  έμπαινε  σε  ένα  ψηφοδέλτιο  με  ορισμένο

Πρόεδρο.  Γιατί  θα  έμπαινε;  Αυτό  είναι,  και  νομίζω  ότι  το

καταλαβαίνουμε όλοι το τι  συμβαίνει.

Χρειάζεται  όμως μια γενικότερη προσπάθεια θεωρώ ακόμα και

αυτή  τη  στιγμή,  γιατί;  Γιατί  έχουμε  έναν  Υπουργό  που  πραγματικά

είναι  τεχνοκράτης,  και  έχουμε  και  κάποιους  άλλους  που  έχουν

ιδεοληψίες.  Είδατε  χθες  τον  τρόπο που  προσπαθούσε  να  μιλήσει  ο

Υπουργός,  ο  Χαρίτσης.  Προσπαθούσε  να  ισορροπήσει.  Και  αυτή

είναι  η  πραγματικότητα.  Προσπαθούσε  να  ισορροπήσει  από  αυτό

που  σκέφτεται  και  που  το  λέει  η  λογική  του  τεχνοκράτη,  και  από

αυτό  που  κάποιοι  ιδεοληπτικοί  στο  χώρο  του  πιστεύουν.  Αυτό

ακριβώς  συνέβαινε  χθες,  με  έναν  Υπουργό  να  προσπαθεί  να

ισορροπήσει. 
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Το καταλαβαίνουν τι θα συμβεί. Το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει

πρόβλημα.  Για  αυτό  θεωρώ ότι  η  ΚΕΔΕ θα  πρέπει  να  συνεχίσει  να

πιέζει  στην  κατεύθυνση  να  γίνουν  τροποποιήσεις  στα  ζητήματα  του

Κλεισθένη. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ  δύσκολη.

Ξέρετε,  λένε  για  το  δημαρχοκεντρικό  σύστημα.  Μα  ο

Δήμαρχος  πάλι  με  τον  ίδιο  τρόπο  εκλέγεται.  Πρώτη,  δεύτερη

Κυριακή.  Τα  Δημοτικά  Συμβούλια  αλλάζει  ο  τρόπος  εκλογής.  Και

δημιουργούν  δυσκολίες  στην  επόμενη  μέρα,  της  λειτουργίας  του

θεσμού της Αυτοδιοίκησης, των Δήμων, του Α’ Βαθμού.

Από  εκεί  και  πέρα,  ο  Φιλόδημος  είναι  πραγματικά  ένα

εξαιρετικό  εργαλείο.  Ήρθε  και  λύνει  προβλήματα  πολλά  στους

Δήμους.  Μόνο  που  δεν  φτάνει  μόνο  γιατί  είναι  εντελώς  στοχευμένο

και  θεωρώ ότι  οι  Δήμοι  θα  έπρεπε  να  έχουν  μια  ακόμα  μεγαλύτερη

ευελιξία,  ευελιξία  που  τους  τη  δίνει  μόνο  η  ΣΑΤΑ.  Η  ΣΑΤΑ  που

μπορούμε  να  τη  διαχειριζόμαστε  όπως  θέλουμε  και  ανάλογα  με  τις

ανάγκες μας. 

Θεωρώ  δηλαδή  ότι…  και  συνεχίζω  από  εκεί  που  έμεινε  ο

συνάδελφος,  ο  προλαλήσας,  ότι  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων

Επενδύσεων,  που  το  έχουμε  πει  επανειλημμένα,  θα  πρέπει  να

έρχεται  ένα  κομμάτι  του  κατευθείαν  στους  Δήμους,  να  το

διαχειριζόμαστε όπως θέλουμε, ή αυτό να είναι  συνδυασμένο με μια

αύξηση  της  ΣΑΤΑ,  η  οποία  θα  διαχειρίζεται  από  τους  Δήμους

ανάλογα με τις ανάγκες. 

Δεν  έχουν  όλοι  οι  Δήμοι  τις  ίδιες  ανάγκες,  δεν  έχουν  όλοι  οι

Δήμοι  τα  ίδια  προβλήματα.  Ένας   αστικός  Δήμος  της  Αθήνας  δεν

έχει  θέμα με  την  ύδρευση  και  την  αποχέτευση,  τα  έχει  λυμένα αυτά

τα  ζητήματα.  Ούτε  αν  έχει  ΧΥΤΑ  ή  αν  δεν  έχει  ή  αν  έχει  διαχείριση

απορριμμάτων ή αν θα φτιάξει  εργοστάσιο.  Αυτά όμως οι  Δήμοι  της

επαρχίας  τα  έχουν,   όπως  έχουν  αγροτικές  οδοποιίες,  ρέματα  ή

οτιδήποτε  άλλο,  τα  οποία  μας  ταλαιπωρούν  στην  καθημερινότητά

μας. Και αυτά δεν υπάρχουν στους αστικούς Δήμους.
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Άρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι  η ΣΑΤΑ, που είναι  ένα εργαλείο

για  τους  Δήμους,  που  ήταν  στο  παρελθόν  ένα  εργαλείο  για  τους

Δήμους,  σήμερα  δεν  μας  φτάνει  να  συντηρήσουμε  ούτε  κατ’

ελάχιστο τις υπάρχουσες υποδομές.

Άρα  ο  στόχος  θα  πρέπει  να  είναι  μια  αλλαγή  ή  μια

τροποποίηση  της  κατανομής  της  ΣΑΤΑ,  και  ένα  πρόγραμμα…

κομμάτι  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων,  το  οποίο  θα

μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  το  διαχειριζόμαστε  μόνοι  μας  ανάλογα

με τις ανάγκες που έχουμε. 

Εγώ  να  ευχηθώ  καλή  επιτυχία  σε  όλους,  ότι  επιλέξουν  να

κάνουν.  Θεωρώ  όμως  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  θα  πρέπει  να  συνεχίσει

μέχρι  την  τελευταία  στιγμή  να  παλεύει  προκειμένου  να  αλλάξει

αυτός  ο  άδικος  και  άθλιος  νόμος,  γιατί  θα  έχουμε  προβλήματα.

Βέβαια  η  δημοκρατία  δεν  έχει  αδιέξοδα.  Ακόμα  και  έτσι,  ακόμα  και

με  αυτό  το  σύστημα  να  γίνουν  οι  εκλογές,  θεωρώ  ότι  έστω  και  την

επόμενη  μέρα  θα  βρεθεί  λύση,  γιατί  δεν  θα  μπορούν  να

λειτουργήσουν οι Δήμοι και θα το καταλάβουν όλοι.

Να είστε καλά. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  Γιώργο  τον  Παπαναστασίου,  και

νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  απόψεων  από  όλη  την

Ελλάδα  μέσα  από  τις  Περιφερειακές  Ενώσεις  των  Δήμων  και  των

Προέδρων τους.

Θα  παρακαλέσω  τους  εκπροσώπους,  τους  επικεφαλής

μάλλον,  των  αυτοδιοικητικών  παρατάξεών  μας  στην  Κεντρική

Ένωση Δήμων Ελλάδος, να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. 

Ο  κύριος  Κωτσός  εκπροσώπησε  χθες  την  παράταξη  ΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ εκ μέρους της παράταξής μας.

Θα  παρακαλέσω  τον  Απόστολο  τον  Κοιμήση,  επικεφαλή  της

παράταξης  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΚΙΝΗΜΑ,  για  δέκα  λεπτά  συν-πλην

να πάρει το λόγο.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Σήμερα  είμαστε  σε  ένα  τελείως  διαφορετικό  ύφος,  σε  ένα

ακροατήριο  το  οποίο  από ότι  φαίνεται  έχει  επαρκέστατη  περίσκεψη

για  το  τι  δέον  γενέσθαι  στους  θεσμούς  τοπικής  δημοκρατίας,  σε

αντιδιαστολή  με  τη  χθεσινή… ψάχνω να  βρω τον όρο τον  επιθετικό

για  τη  μέρα.  Μάλλον  ήταν  μέρα  παραίτησης  ή  πλήξης  ή  χθεσινή

συνεδρίαση. 

Θέλω  να  κάνω  μια  διόρθωση  στον  κύριο  Υπουργό.

Προσωπικά με απογοήτευσε,  γιατί  σε ένα Συνέδριο το οποίο κλείνει

μια  5ετή  θητεία,  ο  Υπουργός  των Εσωτερικών πρέπει  να  ανοίγει  το

πλαίσιο  της  προοπτικής  για  το  θεσμό.  Περιορίστηκε  σε  μια

απολογιστική  ομιλία,  η  οποία  περιλάμβανε  μέσα  και  ορισμένες

αναλήθειες. 

Δεν  είναι  μεταβιβαστικές  πληρωμές  τα  χρήματα  που

πηγαίνουν  για  τα  προνοιακά  επιδόματα.  Είναι  ΚΑΠ.  Ο  νόμος

περιγράφει  με  σαφήνεια  ότι  είναι  Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι,  οι

οποίοι έφυγαν από εμάς, από τον Α’ Βαθμό, και πήγαν στο κεντρικό

κράτος. 

Δεν  έχουμε  αύξηση,  συνάδελφοι,  στα  χρήματα  τα  οποία

αποδίδονται.  Όπως  και  να  κάνετε,  με  όποιο  αλχημεία  και  αν

υπολογίσετε  τα  χρήματα  που  προβλέπει  ο  τακτικός

προϋπολογισμός του ’19 για τον Α’ και τον Β’ Βαθμό. 

Έχουμε  μια  ονομαστική  μείωση  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων

Επενδύσεων,  για μια ακόμα φορά, κατά 171 εκατομμύρια ευρώ. Και

αν  συνεκτιμήσετε  και  το  γεγονός  ότι  περιγράφεται  στον

προϋπολογισμό  ένας  διπλασιασμός  των  πλεονασμάτων  μας  σε

σχέση με το μεσοπρόθεσμο,  το οποίο ήδη ψηφίστηκε πριν μερικούς

μήνες,  αντιλαμβάνεστε  ότι  το  τοπίο  είναι  εξαιρετικά  απογοητευτικό

για  το  ’19,  κατά  την  άποψή  μου  για  δύο  λόγους.  Ο  ένας  είναι  γιατί

οι  δημοσιονομικοί  περιορισμοί  και  οι  διαδικασίες  οι  οποίες

αναφέρθηκαν,  του  4412,  συν  το  γεγονός  του  αναμενόμενου

φρεναρίσματος της ενταλματοποίησης των δαπανών,  θα οδηγήσουν

σε  λιμνάζοντα…  σε  πόρους  λιμνάζοντες  στα  ταμεία  των  Δήμων
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μέσα στο 2019. Στην κρίσιμη δηλαδή περίοδο όπου θα υλοποιηθούν

και οι εκλογές. 

Και  να  έχουμε  και  στο  μυαλό  μας  ότι  στην  περίοδο  των

εκλογών  ορισμένες  διαδικασίες  εξαιτίας  του  εκλογικού  νόμου

φρενάρουν. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. 

Άρα  λοιπόν  αυτός  ο  χρόνος,  είναι  ένας  χρόνος  ο  οποίος  θα

είναι  τελείως παγωμένος. 

Έγιναν  δύο  αναφορές.  Η  μία  αφορά  τις  Προεδρίες  των

Τοπικών Κοινοτήτων,  και  η  δεύτερη  για  την  αύξηση  του  ποσοστού.

Καλές  σε  σχέση  με  αυτό  που  ήταν,  αλλά  το  πρόβλημα  δεν  λύνεται

όμως.  Και  θα  ήθελα  να  πω  σε  ορισμένους  συναδέλφους  οι  οποίοι

έθεσαν  ζητήματα  εάν  η  Κεντρική  Ένωση  έθεσε  τα  ζητήματα  αυτά

στον Υπουργό των Εσωτερικών,  η απάντηση είναι  ευθέως ναι.  Όταν

ανέλαβε  ο  κύριος  Υπουργός  των  Εσωτερικών,  πήγαμε  με

σαφέστατο υπόμνημα, το οποίο κατέγραψε τις απόψεις των αιρετών

που  διατυπώθηκαν  στα  Συνέδρια  που  κάναμε  εδώ  σε  αυτό  το

ξενοδοχείο,  και  μόνοι  μας,  και  με  την  Ένωση  των  Περιφερειακών

Αυτοδιοικήσεων,  των  Περιφερειών,  αυτά  ακριβώς  που  εντοπίσατε,

τα  δώσαμε  ως  σημεία  παρεμβάσεων,  για  τροποποίηση  του

εξαμβλώματος αυτού του Κλεισθένη. 

Η  απάντηση  ήταν  ότι  η  απόφαση  όσον  αφορά  τον  εκλογικό

σχεδιασμό  είναι  κυβερνητική  και  είναι  ειλημμένη  και  δεν  αλλάζει.

Ελάτε  να  κουβεντιάσουμε  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  θέλετε.  Αυτή

ήταν η κατηγορηματική δέσμευση. 

Τώρα  λοιπόν,  έχουμε  μέσα  στο  νόμο  ορισμένες  διατυπώσεις

οι  οποίες  εγείρουν  ζητήματα.  Αναφέρθηκαν.  Ποιος  από  τους  δύο

πληθυσμούς  θα  ισχύσει;  Προφανώς  ο  νόμος  λέει  ότι  ισχύει  ο

μόνιμος  πληθυσμός  στις  εκλογές  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  και

ισχύει  ο  de facto πληθυσμός  στις  εκλογές  των  Δημοτικών

Συμβούλων.  Αυτό  λέει  ο  νόμος.  Βάζουμε  ασκήσεις  τώρα  και  στα

Πρωτοδικεία  και  στον  μηχανισμό  ο  οποίος  θα  κάνει  τις  εκλογές,
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έτσι;  Δεν  είναι  εύκολα  πράγματα  αυτά.  Να δείτε  η  πρακτικότητα  ας

πούμε του νόμου. Αφήστε το πολιτικό σκέλος. 

Αυτό  λέει  θα  διορθωθεί.  Μάλιστα,  θα  διορθωθεί.  Μα

υπάρχουν  Δήμοι  που  όταν  εφαρμόσεις  τον  πραγματικό  πληθυσμό,

έχουν  άλλη  σύνθεση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  σχέση  με  την

εφαρμογή του μόνιμου πληθυσμού. Παθαίνουν μετάπτωση δηλαδή.

Αυτοί  οι  συνάδελφοι,  αυτοί  οι  υποψήφιοι  Δήμαρχοι,  και  τα

Δημοτικά Συμβούλια,  έχουν αρχίσει  να στήνουν Συνδυασμούς.  Πότε

θα  γίνει  αυτή  η  ρύθμιση;  Πότε  θα  γίνει  αυτή  η  επανόρθωση;  Ή  θα

παραμείνει  το  καθεστώς  ως  έχει;  Ο  Υπουργός  δεν  είπε  τίποτε  για

αυτό.  Υπάρχουν  όμως πληροφορίες  ότι  έχουν  ετοιμαστεί   διατάξεις

νόμου από τον υπηρεσιακό μηχανισμό. 

Τι  ισχύει  για  την  επιπλέον  ψήφο  εκτός  της  Εκλογικής

Περιφέρειας  του  κάθε  υποψηφίου;  Ο  Κλεισθένης  είναι  σαφής.  Δεν

λαμβάνεται  υπόψη.  Ψηφίζουμε  για  πλάκα.  Δεν  λαμβάνεται  υπόψη.

Μπορεί  όμως  να  μη  λαμβάνεται  υπόψη;  Προφανώς  θα  πρέπει  να

διορθωθεί.  Αυτό  αλλάζει  τον  πολιτικό  σχεδιασμό.  Αλλάζει  τον

πολιτικό σχεδιασμό.

Μόνο αυτά είναι  τα προβλήματα που είναι  μέσα;  Όχι,  είναι  και

άλλα,  αναφέρθηκαν.  Το  θέμα  του  ζυγού  αριθμού  των

υποψηφιοτήτων  στις  Κοινότητες  πάνω  από  300  κατοίκους

ρυθμίζεται  με  αυτό  που  ειπώθηκε.  Παραμένει  όμως  το  μείζον  θέμα

της  αντισυνταγματικότητας,  γιατί  πραγματικά,  Φώτη,  είναι…  δεν

είναι  οιονεί  τρίτος  βαθμός,  είναι  τρίτος  βαθμός,  γιατί  πας  σε

ξεχωριστή  κάλπη,  με  ξεχωριστά  όργανα,  που  έχουν  ξεχωριστές

αρμοδιότητες. 

Και πέφτει  το μεγάλο το καλαμπούρι, ότι  θα τους δώσουμε και

τα  χρήματα  που  είναι  διαθέσιμα  για  επενδύσεις,  για  να  φτιάχνουν

τεχνικά  προγράμματα.  Ξέρετε  πόσα  είναι  τα  χρήματα;  Πρακτικά  να

τα δούμε τα θέματα,  που θα απασχολήσουν τις  Τοπικές Κοινότητες,

τους  περισσότερους  περιφερειακούς  Δήμους;  Από  χίλια  διακόσια

έως  πέντε  χιλιάδες  ευρώ το  χρόνο.  Θα  μαζευτούν  οι  νεοεκλεγέντες
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Σύμβουλοι  στις  Κοινότητες,  ο  λαός,  σε  λαϊκές  συνελεύσεις,  θα

γίνουν  ενδεχομένως  και  τοπικά  δημοψηφίσματα,  πού  θα πάνε  αυτά

τα πεντοχίλιαρα και τα χίλια διακόσα ευρώ, τα χίλια πεντακόσια, και

οι  Υπηρεσίες  των  Δήμων  είναι  υποχρεωμένες  εκ  της  διαδικασίας

που  προβλέπει  ο  Κλεισθένης,  να  απαντήσουν  εντός  μηνός  σε  όλα

αυτά  εγγράφως,  ποια  αποδέχονται,  ποια  εντάσσουν,  ποια  δεν

εντάσσουν, και όλες αυτές τις ανοησίες. 

Δεν  είναι  αυτό  δημοκρατία.  Δεν  είναι  αυτό  δημοκρατία.  Αν

αυτοί  οι  οποίοι  ευαγγελίζονται  τη  σύνθεση  των  διαφορετικών

απόψεων  στην  άσκηση  της  δημοκρατίας  και  σε  τοπικό  και  σε

κεντρικό  επίπεδο,  έπρεπε  οι  ίδιοι  πρώτα  να  δώσουν  δείγματα

γραφής  στο  Κοινοβούλιο,  και  μετά  να  έρθουν  και  να  κουνάνε  το

δάχτυλο για συγκλίσεις στον Α’ Βαθμό. 

Έχει  αξία  να  μπορέσει  να  δει  κανείς  πώς  λαμβάνονται  οι

αποφάσεις  στους  Δήμους  και  τις  Περιφέρειες.  Κατά  κανόνα  είναι

ομόφωνες.  Γιατί  υπάρχει  η  αίσθηση  της  ευθύνης.  Δείτε  πώς

λαμβάνονται  οι  αποφάσεις  στο  κοινοβουλευτικό  έργο.  Και  για

κρίσιμα  θέματα,  που  έχουν  μείζονα  εθνική  σημασία.  Ποια

συνεργασία  και  ποια  συνεννόηση;  Δεν  ήταν  αυτό  το  πρόκριμα.  Το

ζήτημα  ήταν  να  υπάρξει  πλήρης  αποπολιτικοποίηση  της  άσκησης

της  τοπικής  δημοκρατίας  γιατί  πρέπει  να  τελειώνουμε  με  τους

ενοχλητικούς εκπροσώπους του Α’ και του Β’ Βαθμού. 

Έχουμε μια ευνοϊκή συγκυρία,  την οποία κατά την άποψή μου

θα  πρέπει  να  την  εκμεταλλευτούμε  σε  έπακρο  βαθμό.  Πηγαίνουμε

για  Βουλευτικές  Εκλογές,  πηγαίνουμε  για  Ευρωεκλογές  μέσα  στον

επόμενο  χρόνο,  πηγαίνουμε  για  Δημοτικές  και  για  Περιφερειακές

Εκλογές.  Είμαστε σε θέση την πολιτική ατζέντα να την καθορίσουμε

εμείς  και  όχι  τα  κόμματα.  Είμαστε  σε  θέση  εν  όψει  συνταγματικής

αναθεώρησης  να  εκβιάσουμε  συγκεκριμένες  λύσεις,  γιατί  αυτό  θα

είναι  το πολιτικό διακύβευμα και στις τέσσερις τις εκλογές, απέναντι

στον   λαό.  Να  βγουν  ευθέως  και  να  πουν  τι  προτείνουν.  Εάν  θα

θωρακίσουν  δηλαδή  την  άσκηση  της  τοπικής  εξουσίας  με  πολιτική
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δύναμη  και  με  θεσμικά  αντίβαρα,  αφήνοντας  στην  μπάντα  τον

Κλεισθένη,  και  θα  πω  πώς  θα  μείνει  ο  Κλεισθένης  στην  μπάντα,

ακόμα και αν δεν θα γίνουν οι εκλογές πριν τις Δημοτικές Εκλογές. 

Ποιο  είναι  το  θέμα που  αναδείξαμε  κυρίως;  Είναι  το  θέμα της

κυβερνησιμότητας.  Δεν  μπορούν  οι  Δήμοι  να  κυβερνηθούν.  Μια

επόμενη  λοιπόν  κυβέρνηση  διατηρεί  στο  πολυτασικό  Δημοτικό

Συμβούλιο  ρόλο  μόνο  προγραμματικό.  Και  άντε  για  ορισμένα

κρίσιμα  θέματα  κανονιστικό.  Μέχρι  εκεί.  Όλο  το  εκτελεστικό  έργο,

μια  επόμενη  κυβέρνηση,  χωρίς  κανένα  συνταγματικό  κώλυμα,

μπορεί  να  το  μεταφέρει  σε  επιτροπές,  οι  οποίες  θα  έχουν

αντιστοίχιση  πλειοψηφίας  όπως  θα  έχει  προκύψει  από  τη  λαϊκή

ετυμηγορία,  χωρίς  στρεβλώσεις  και  παραμορφωτικούς  φακούς  και

πολιτικές συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.  

Έτσι  τελειώνει  αυτό  το  καλαμπούρι  των  συνθέσεων  και

μπαίνουν  στην  άκρη  όλοι  οι  Συνδυασμοί  των  εκβιαστικών

μειοψηφιών  που  στήνονται  για  να  μπορέσουν  να  διεκδικήσουν

θέσεις  ευθύνης  με  ανταλλάγματα.  Όχι  πολιτικά,  αλλά  καθαρά

οικονομικά.  

Μια  επόμενη  κυβέρνηση  θα  διαλύσει  τελείως  όλες  αυτές  τις

δημοσιονομικές  αλχημείες  και  τις  χειραγωγήσεις,  ανοίγοντας  το

παιχνίδι  για  να  μπορέσει  με  διαφάνεια,  νομιμότητα,  και  με  γρήγορο

τρόπο  να  υλοποιηθεί  το  πρόγραμμα  το  οποίο  θα  έχει  πει  η  κάθε

παράταξη  ενώπιον  των  εκλογέων,  του  κόσμου  δηλαδή,  και  θα  έχει

επιβραβευτεί.  

Μπορεί  αυτό  το  πράγμα  γρήγορα  να  επανορθωθεί  με  όλες

αυτές  τις  αγκυλώσεις  που  έχουν  ψηφιστεί  μέσα  στα  μνημόνια;

Αναφέρθηκαν  τα  περισσότερα,  να  μην  τα  επαναλάβω  τώρα,  για  τα

Ελεγκτικά  Συνέδρια  και  όλα  αυτά  τα  πράγματα.  Θεωρώ  ότι  πρέπει

άμεσα  αυτά  να  διορθωθούν.  Ναι  μπορεί.  Μπορεί.  Αντί  ο  Δήμος  της

Ρόδου  ή  ο  Δήμος  Αγρινίου  ή  ο  Δήμος  Κορίνθου  ή  ο   Δήμος  της

Θέρμης,  να  υποστηρίζει  Δήμους  που  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να

ωριμάσουν  έργα  και  μελέτες,  δημόσιες  συμβάσεις  δηλαδή  γενικώς,
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αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  την  αγορά,  με  πιστοποιημένα  γραφεία  που

θα έχουν τη δυνατότητα σε όλο το εύρος, από τη στιγμή που βγαίνει

προκήρυξη  διαγωνισμού,  ή  που  σχεδιάζεται  προκήρυξη

διαγωνισμού,  μέχρι  τη  δημοπρασία,  να  πάνε  έτοιμες  μελέτες  προς

δημοπράτηση στα Δημοτικά Συμβούλια. 

Προσέξτε,  δεν  είναι  αυτό  ιδιωτικοποίηση.  Ακούω  από

ορισμένους  Υπουργούς  για  ιδιωτικοποίηση,  κραδαίνουν  τον

μπαμπούλα  της  ιδιωτικοποίησης,  και  τρελαίνομαι.  Αυτοί  οι  οποίοι

είναι  οι  μέντορες της εκχώρησης κλασικών δημοτικών αρμοδιοτήτων

σε ιδιώτες. 

Θέλετε  να  ακούσετε;  Άρθρο  13  του  4337.  Κουρουμπλής.

Δόθηκε  η  αρμοδιότητα  της  καθαριότητας  σε  ιδιώτες.  Ευθέως.  Με

διάταξη  νόμου.  Και  για  να  μην  υπάρξει  καμία  παρανόηση  ή  καμιά

ερμηνευτική  εμπλοκή,  και  άλλος  νόμος.  4389/16,  όπου  έγινε  και

επέκταση,  πλην  της  Cosco,  της  Hochtief ,  των  υπολοίπων  μεγάλων

επενδυτών,  έβαλαν  και  τα  14 περιφερειακά αεροδρόμια  της  Fraport

μέσα. Και αυτοί απαλλαγήκανε. 

Νέα  διάταξη  νόμου,  4530/18.  Νέα  διάταξη  νόμου,  4574/18.

Μπήκαν  μέσα  όλοι  οι  παραχωρησιούχοι.  Η  αρμοδιότητα  της

καθαριότητας  έφυγε  από  τους  Δήμους  μαζί  με  τα  λεφτά  και  πήγε

στους  παραχωρησιούχους.  Αυτό  είναι  ιδιωτικοποίηση.  Όχι  η

αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που  παρέχει  σε  κάθε  Δημοτικό

Συμβούλιο  ο  νομοθέτης  για  να  μπορεί  να  ασκεί  τις  δημόσιες

πολιτικές.  Δηλαδή  το  εκλαϊκεύω,  αν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί

να  καθορίζει  τα  τέλη,  ποιοι  είναι  υπόχρεοι  να  τα  πληρώσουν,  με

ποιο τρόπο και τα λοιπά, δηλαδή ασκεί τις πολιτικές από μόνος του,

τον  ποιο  τρόπο  θα  επιλέξει  να  το  κάνει  είναι  δική  του  υπόθεση.

Βασική  αρχή  είναι  η  υλοποίηση  των  πράξεων  σε  πρώτο  χρόνο,  με

το  ελάχιστο  δυνατό  κόστος,  και  με  πάρα  πολύ  μεγάλη  ποιότητα.

Αυτό είναι δημόσιες πολιτικές. 

Οι  ιδεοληψίες εδώ και  οι  κραυγές δεν μπορούν να αναιρέσουν

τις  ευθύνες  αυτής της κυβέρνησης,  γιατί;  Νόμος περί  ασφαλιστικού,
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νόμος  Κατρούγκαλου,  άρθρο  20,  το  περίφημο.  Έκατσα  χθες  το

βράδυ και έψαχνα στο Google για να δω αν έχουν βγει εγκύκλιοι  και

τι  ακριβώς  έχουν  ρυθμίσει  με  αυτή  την  περίφημη  υπόθεση  των

συνταξιούχων.

Πρόεδρε,  επίτρεψέ μου να πω δυο πράγματα,  γιατί  πρέπει  να

το ξεκαθαρίσουμε το καθεστώς. 

Ο   νόμος  είναι  σαφής  και  αφορά  και  εμάς.  Δηλαδή  εάν

καταλαμβάνει  κανείς  θέση  έμμισθης  εντολής  στους  ΟΤΑ,  πέρα  από

τον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  αναστέλλεται  η  καταβολή  της

σύνταξης.  Αυτό λέει  ο νόμος,  το άρθρο 20. Τόσο απλά.  Έχει  βγάλει

επί  αυτού και  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  απόφαση.  Βγάλανε  όμως μετά

εγκυκλίους,  δεν  ξέρω πόση  ισχύ  έχουν  σε  σχέση  με  το  νόμο,  αλλά

έχουν  βγάλει  εγκυκλίους  ερμηνευτικές,  όχι  το  Υπουργείο

Εσωτερικών,  εκεί  δεν  παίρνουν  χαμπάρι  τι  γίνεται  από  αυτό,  ούτε

ασχολούνται.  Το  Εργασίας  και  οι  υπόλοιποι,  το  Υπουργείο

Οικονομικών,  το  Εθνικό  μας  Θησαυροφυλάκιο,  Θεός  φυλάξει.  Και

λένε  ότι  εφόσον  το  καθεστώς  της  συνταξιοδότησης  ή  της  έμμισθης

θέσης  έχει  συμβεί  πριν  τις  13/5/16,  που  μπήκε  σε  εφαρμογή

δηλαδή  ο  νόμος,  ισχύει  το  παλιό  καθεστώς.  Και  αν  ακόμα  υπάρξει

επιμήκυνση  αυτής  της  σχέσης  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  χωρίς  να

υπάρξει  διακοπή,  προσέξτε,  έστω  και  ενός  δευτερολέπτου  ας

πούμε,  γιατί  λέει  σε οποιονδήποτε  χρόνο,  μπορεί  να εξακολουθήσει

να υφίσταται  το παλιό καθεστώς. 

Πρακτικά  τι  σημαίνει  αυτό.  Ένας  Δήμαρχος  ο  οποίος  ήταν

συνταξιούχος  και  είχε  αναλάβει  πριν  τις  13/5/16,  μπορεί

επανεκλεγόμενος  στη  νέα  θητεία  να  συνεχίσει  να  έχει  το  παλιό

συνταξιοδοτικό  καθεστώς.  Οι  Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  και  τα

λοιπά,  εμπίπτουν  στην  υποχρέωση  αυτή.  Ποια;  Πρέπει  είτε  να

επιλέξουν τις  αποδοχές της θέσης ευθύνης ή εντός δέκα ημερών να

αποποιηθούν  αυτής,  αλλιώς  θα  πληρώνουν  υπερημερίας  τόκο

4,56% κατ’ έτος. 
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Αυτή  είναι  η  διάταξη  με  τις  εγκυκλίους,  με  τα  άρθρα  όπως

ακριβώς  έχουν  μπει.  Σταμάτησαν  εκεί;  Αυτό  ξέρετε  πού  οδηγεί,

έτσι;  Σε  αποκλεισμό  εξεύρεσης  υποψηφιοτήτων  στους  νησιωτικούς

Δήμους,  στους  ορεινούς  Δήμους,  στους  μικρούς  Δήμους  υπαίθρου

χώρας.  Δηλαδή  το  ανθρώπινο  δυναμικό  εξανδραποδίζεται.  Δεν  θα

υπάρχει.  Και  αυτό πρέπει  να το δει  κανείς  και  σε συνδυασμό όχι  με

την  αύξηση  του  ενός  τρίτου  που  έγινε  40%  όσον  αφορά  τα  δύο

φύλα,  αλλά  με  την  επιβολή  αυτού  αντί  στον  αριθμό  των

εκλεγομένων,  στον  αριθμό  των  υποψηφιοτήτων,  που  σήμαινε  στην

πράξη  διπλασιασμό  του  ποσοστού,  που  θα  οδηγήσει  σε

τραγελαφικές καταστάσεις. 

Δεν  σταμάτησαν  μόνο  εδώ.  Έφτιαξαν  διάταξη  νόμου  το  2017

το  Σεπτέμβρη,  με  αναδρομική  ισχύ  από  1/1/17,  όπου  όσοι  είναι

αυτοαπασχολούμενοι  αιρετοί,  θα  πρέπει  να  ξανά  πληρώνουν

ασφαλιστικές  και  συνταξιοδοτικές  εισφορές.  Ανεξαρτήτως  αν

πληρώνουν  σαν  ελεύθεροι  επαγγελματίες.  Θα  πρέπει  να  ξανά

πληρώνουν,  και  ως  Δήμαρχοι  και  ως  Αντιδήμαρχοι.  Τι  σημαίνει

αυτό  στην  πράξη;  Μία  επιπλέον  μείωση  των  αποδοχών,  οι  οποίες

πλέον  πηγαίνουν  σε  εξευτελιστικά  επίπεδα.  Είναι  ντροπή  δηλαδή

εκεί  που το έχουν φτάσει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Α.  ΚΟΙΜΗΣΗΣ:   Γιώργο,  δώσε  μου  δέκα  λεπτά,  ειλικρινά  στο  λέω

δηλαδή,  και  θα  κλείσω.  Θα  κλείσω.  Θα  μιλήσεις  και  εσύ,  Γιώργο,

εντάξει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ:   Έφτασα ήδη 18; Είναι απίστευτο. Θα το μαζέψω. 

Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει;  Ότι  θα πληρώνουμε επιπλέον λεφτά,

μειώνεται  ο  μισθός.  Και  επειδή  αυτό  είναι  φορολογία  στην  ουσία,

δεν  είναι  ασφαλιστική  κάλυψη,  έβαλαν  μια  διάταξη  μέσα  η  οποία

λέει  ότι  θα  σας  αποδίδουμε  αφού  σας  κρατάμε  αυτά  τα  λεφτά,  ένα

επιπλέον  ποσοστό  στην  κύρια  σύνταξη,  το  οποίο  θα  είναι  0,075%

κάθε μήνα δηλαδή στο 500άρικο που θα κρατάνε θα δίνουν 37,5 €.
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Γιατί  τα  αναφέρω.  Μαζί  με  το  νόμο  του  Σπίρτζη,  με  τα

δημοσιονομικά,  τους ελέγχους,  με  τα προνοιακά που έφυγαν,  με τις

βοσκήσιμες  γαίες,  ΤΟΕΒ,  ΓΟΕΒ και  τις  αρμοδιότητες  των  ρεμάτων,

με  το  θέμα  του  δομημένου  περιβάλλοντος,  που  η  Επιτροπή  της

Βουλής  την  έκρινε  αντισυνταγματική  αυτή  τη  διάταξη  η  οποία

ψηφίστηκε,  με  τη  μεταφορά  σε  εμάς  αρμοδιοτήτων  στον  τομέα  της

υγείας.  Είμαστε  όχι  υποχρεωμένοι,  θα  έλεγα  κάτι  περισσότερο,

εφόσον  μας  ζητήσουν  να  χρηματοδοτούμε  τις  δομές  υγείας  όσον

αφορά  τη  βελτίωση  των  υποδομών.  Με  την  κατάργηση  του  φόρου

ζύθου,  με  τη  μεταφορά  των  παράλληλων  οδών από την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ

σε  Δήμους…  δεν  το  έχετε  πάρει  μυρωδιά,  αλλά  την  έχετε  πάρει,

εσείς  στους  αστικούς  Δήμους  που  περνάγανε  οι  γραμμές  του  ΟΣΕ,

όλο  το  οδικό  δίκτυο  δίπλα  το  έχετε  πάρει,  αλλά  απλώς  δεν  το

ξέρετε.  Χωρίς να έχετε πάρει λεφτά. Με το υπαίθριο εμπόριο που το

έχουν  κάνει  αλαλούμ.  Η Περιφέρεια  καθορίζει  για  τους  Δήμους  πού

θα  γίνονται…  Απίστευτα  πράγματα.  Εκμίσθωση  αιγιαλού  και

παραλίας, έφυγε, πάει στο κεντρικό κράτος. 

Να μη το συνεχίσω. Αυτό είναι  που μεσολάβησε,  αλλά όμως ο

Υπουργός είπε ότι  τώρα στο σύνταγμα πρέπει να βάλουμε διατάξεις

μέσα οι οποίες θα μας ξανά δώσουν πάλι ανάσες.

Συνάδελφοι,  δεν  θα  μπω  στο  θέμα  του  συντάγματος  γιατί

έχουμε  πει  ότι  θα  κάνουμε  ειδική  συνεδρίαση.  Εγώ  πιστεύω,  φίλε

Πρόεδρε,  ότι  αυτό  το  σύνθημα  έχει  δύο  αναγνώσεις.  Η  μία  είναι  με

τη σημερινή πολιτική κατάσταση,  θεωρώ ότι  την Ελλάδα την έχουμε

ψηλά,  λίγο  ψηλότερα  από  εμάς,  και  εμείς  πηγαίνουμε  μπροστά

κουβαλώντας το σαρκίο, είμαστε δηλαδή στην εξόδιο ακολουθία του

θεσμού.  Αυτό  κάνουμε.  Υπάρχει  όμως  και  η  άλλη  ανάγνωση,  η

οποία  πραγματικά  μπορεί  να  δώσει  νότα  αισιοδοξίας,  με  αλλαγή

αυτής  της  κυβέρνησης.  Το  είπα  στη  Χαλκιδική  και  παρεξηγήθηκα.

Δυστυχώς  εκ  των  πραγμάτων  όμως  επιβεβαιώνομαι.  Με  αλλαγή

αυτής  της  κυβέρνησης.  Διατηρώ  το  δικαίωμα  να  εκφράζω  πολιτικό

λόγο  ως  σκεπτόμενος  Έλληνας  πολίτης.  Δεν  θέλω  να  συμφωνήσει
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κανείς  μαζί  μου  σε  αυτό,  αλλά  διατηρώ  το  δικαίωμα,  να  εκφράζω

δημόσια  τη  γνώμη  μου  όπως κάνουν  όλα  τα  στελέχη  του  πολιτικού

συστήματος, και τότε να είναι  η Αυτοδιοίκηση ψηλά για να μπορέσει

να πάει την Ελλάδα μπροστά. 

Είμαι  απόλυτα  πεισμένος  ότι  σε  αυτές  τις  εκλογές  θα  γίνουν

επιλογές  από  τον  κόσμο,  όποιες  και  αν  είναι  αυτές,  που  δεν  θα

δώσουν  απλώς  νότα  αισιοδοξίας,  θα  αλλάξουν  τελείως  το

περιβάλλον για να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ  τον  Απόστολο  τον  Κοιμήση,  και

προφανώς  πολλά  θέματα  θα  ακουστούν  και  κατά  τη  διάρκεια  του

ψηφίσματος,  αλλά  και  της  συζήτησης  για  τον  Κλεισθένη  και  τη

συνταγματική  αναθεώρηση.  Ορθά  τα  έθεσε.  Είναι  θέματα  που

πρέπει να ωριμάσουν.

Θα  καλέσω  στο  βήμα,  με  την  ίδια  πάντα  επίκληση,  του

δεκαλέπτου συν-πλην, Γιώργο…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εσύ ξέρεις. Είπα συν-πλην. 

Τον  Γιώργο  τον  Ιωακειμίδη,  Δήμαρχο  της  Νίκαιας  και  Αγίου

Ιωάννη Ρέντη, επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Ο λόγος σε εσένα.

Γ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:   Ακούγοντας  τον  Αποστόλη,  έχει  κανείς  την

αίσθηση  ότι  τα  προβλήματα  της  Αυτοδιοίκησης  ξεκίνησαν  από  το

’15.  Μέχρι  τότε  βιώναμε  ένα  ειδυλλιακό περιβάλλον,  όλα ήταν καλά

και  ξαφνικά το ’15 έγινε  ο χαμός,  η καταστροφή του Θεού.  Έχοντας

ξεχάσει  ότι  η πιο δύσκολη θητεία μας ήταν η ’10 – ’14, όταν φάγαμε

αυτή  τη  βίαιη  ελαχιστοποίηση  των  πόρων  μας  κατά  65%,  όταν

χάσαμε  υπηρεσίες,  όταν,  όταν,  όταν…  Εγώ  δεν  λέω  ότι  η

Αυτοδιοίκηση  δεν  πρέπει  κάθε  φορά  να  λέει  τα  στραβά  που

συμβαίνουν,  αλλά  να  έχουμε  και  μία  εικόνα.  Η  καταστροφολογία

ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. 

Θα  ξεκινήσω έτσι  όπως είπε  ο  κύριος  Λαμπάκης  πριν  θα  σας

πω ένα  παραμύθι,  εγώ  θα  σας  πω μια  αλήθεια.  Σαν  ιστορία  όμως.
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Είμαστε  σε  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ,  παραμονή  μίας

Συνέλευσης  Δημάρχων.  Λογομαχούμε  άσχημα  με  έναν  συνάδελφο.

Είμαι  πάρα  πολύ  θυμωμένος  και  σκέφτομαι  να  πάω  να  συνεχίσω

την αντιδικία στη Συνέλευση Δημάρχων. Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος

μιλάει  πριν  από  εμένα  και  λέει:  συγγνώμη  γιατί  παραφέρθηκα  και

είπα  αυτό.  Αυτό  για  εμένα  είναι  ένα  τεράστιο  μάθημα.  Τεράστιο

μάθημα  που  λέει  τι ;  Ότι  υπάρχουν  φορές  που  μεταξύ  μας  θα

είμαστε κακά,  πιεσμένοι  από το Δήμο μας,  εκείνο,  το άλλο, το παρά

άλλο.  Σημασία  έχει  να  βρίσκουμε  κάποια  στιγμή  το  αυτοδιοικητικό

μας.  Σημασία έχει  κάποια στιγμή να βρίσκουμε,  εφόσον τον έχουμε,

έναν  αυτοδιοικητικό  λόγο που λέει  τι  ο  αυτοδιοικητικός  λόγος,  κατά

την άποψή μου; Συνθέσεις. 

Είμαι  Δήμαρχος  του  60  plus,  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  γιατί  λέτε;

Γιατί  δουλεύω πιο πολύ από κανέναν από εσάς; Δεν το φαντάζομαι.

Γιατί  είμαι  πιο όμορφος από εσάς;  Επίσης δεν  το  φαντάζομαι.  Γιατί

προσπαθώ να βρίσκω τις  συνθέσεις  στην πόλη.  Γιατί  για  εμένα δεν

υπήρξε  ποτέ  πρωτεύον  το  κομματικό  ή  ότι  ψήφισα  κάθε  φορά.  Και

δεν  υπάρχει  στην  αυτοδιοικητική  μου  συμπεριφορά.  Το  πρωτεύον

είναι  κάθε φορά τι  υπηρετεί  και  εξυπηρετεί  την κοινωνία μου. Αυτός

είναι  ο λόγος του αυτοδιοικητικού. Κατά τη δική μου άποψη. Ο δικός

μου λόγος δεν είναι  να ανατρέπω κυβερνήσεις.  Φυσικά και  θα κάνω

κριτική  σε  όλες  τις  κυβερνήσεις.  Γιατί  καλή  κυβέρνηση  δεν  θα

υπάρχει  για  εμάς.  Άλλη  πιο  πολύ,  άλλη  πιο  λίγο  λοιπόν,  θα  κάνει

λάθη,  θα μας  αδικεί,  θα μας  ρίχνει,  θα,  θα,  θα… Εκεί  είναι  ο  λόγος

ο  δικός  μας  και  της  ΚΕΔΕ.  Αλλά να  ρίχνω κυβερνήσεις,  δεν  είναι  ο

δικός μου λόγος. 

Δεν  κατάλαβα  λοιπόν  γιατί  η  Διοίκηση  αυτή  της  ΚΕΔΕ,  που  η

Διοίκηση  της  ΚΕΔΕ  δεν  ήταν  η  πλειοψηφία  του  κυρίου  Πατούλη,

ήταν  μαζί  με  την  αξιωματική  αντιπολίτευση  του  κυρίου  Κοιμήση.

Υπήρχε  λοιπόν  μια  τεράστια  πλειοψηφία,  διότι  σε  κανένα  θέμα  δεν

διαφοροποιήθηκαν  αυτά  τα  4  χρόνια,  24  –  25 ανθρώπων στους  31,

άρα  μια  πολύ  μεγάλη  ομοφωνία,  που  θα μπορούσε  να  έχει  πετύχει
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πολλά πράγματα.  Θεωρώ ότι  το ξόδεψε κάνοντας  αντιπολίτευση και

αντικυβερνητισμό.  Λάθος  τεράστιο.  Είμαι  από  αυτούς  που  δεν

ψήφισαν  τον  Κλεισθένη  και  το  ξέρετε.  Είμαι  από  αυτούς  που

άσκησα  κριτική  και  στον  προηγούμενο  Υπουργό  Εσωτερικών  και

επωνύμως,  με  ανοιχτή  επιστολή.  Είναι  άλλο  κομμάτι  αυτό  και  άλλο

κάνω  αντιπολίτευση  στην  κυβέρνηση.  Είναι  τελείως  διαφορετικό.

Δεν κατάλαβα γιατί  έπρεπε οι  εκπρόσωποί μας να είναι  στην εξέδρα

του  ναι.  Δεν  είχε  κανένα  λόγο  η  Αυτοδιοίκηση  να  πάρει  θέση  σε

αυτό.  Κατά  τη  δική  μου  άποψη  και  ως  αντιλαμβάνομαι  εγώ  την

Αυτοδιοίκηση. Και σε σειρά άλλων ενεργειών. 

Εγώ λοιπόν πιστεύω σε μία Αυτοδιοίκηση που συνθέτει.  

Έχω  κάνει  πολύ  μεγάλη  κριτική  στον  εκλογικό  νόμο.  Οδηγεί

θέλοντας και  μη, σε συνθέσεις.  Θα πετύχουν;  Κατά την άποψή μου,

θα  υπάρξουν  40  –  50  Δήμοι  στη  χώρα  που  θα  καταστραφούν.  Και

αυτός  είναι  ο  λόγος που έχω κάνει  αυτή  την κριτική που έχω κάνει.

Γιατί;  Γιατί  δεν  θα  μπορέσουν  να  υπάρξουν  συνθέσεις  σε  αυτές  τις

κοινωνίες.  Δεν  θα  βοηθούν  οι  Δήμαρχοι  ή  οι  υποψήφιοι  Δήμαρχοι.

Και αυτό είναι  πολύ κακό για την Αυτοδιοίκηση. Και αυτό έπρεπε να

το προβλέψει το σύστημα,  που δεν το προέβλεψε. Σε μεγάλο βαθμό

θα βρούμε συνθέσεις,  θέλοντας και μη. Θέλοντας και μη. Η πόλη θα

μας  οδηγήσει  σε  αυτό.  Δεν  θα  καταστραφεί  το  σύμπαν,  θα

καταστραφεί  ένα  κομμάτι.  Είναι  πάρα  πολύ  κακό.  Βεβαίως  και

πρέπει να διορθωθεί.

Πήγαμε  στον  Υπουργό  τον  καινούργιο,  τον  κύριο  Χαρίτση  και

ζητήσαμε  μερικές  βελτιώσεις.  Κάποιες  από  αυτές,  τις  μιάμιση  –

σωστά  είπε  κάποιος  συνάδελφος  πριν  –  τις  έκανε  δεκτές.  Δεν  θα

πούμε  δεν  θέλουμε  ούτε  αυτές.  Δηλαδή,  ζητήσαμε  να  πάει  50%  ο

αριθμός  των  υποψηφίων.  Δεν  ζητήσαμε  100.  Το  100  προέκυψε

ξαφνικά το ’14 γιατί  κάποιος το έβαλε για δικούς του λόγους. Δεν το

ζήτησε ποτέ η Αυτοδιοίκηση.  50 ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια.  Ήρθε

και το έκανε 30. Μας γέμισε προβλήματα πολλά το 30. Ζητήσαμε να

αποκατασταθεί.  Μας  είπε  χτες  θα  αποκατασταθεί.  Ωραία.  Τι  άλλο
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ζητήσαμε;  Ο  επικεφαλής  στα  ψηφοδέλτια.  Τραγικό,  εγκληματικό

λάθος.  Δεν  αποκαθίσταται  όπως  θέλουμε,  εν  μέρει  αποκαθίσταται.

Είναι κάτι  θετικό και θα πιέσουμε να πετύχουμε και άλλα. 

Διότι  πού  οδηγεί  αυτό;  Ποια  ήταν  η  δική  μου  ένσταση;  Και

νομίζω  όλων  των  συναδέλφων.  Οδηγεί  στο  να  πάμε  να  ξανά

διαλύσουμε τους Δήμους μας. Δηλαδή όταν εμείς έχουμε Κοινότητες

και  Δήμους  που κάνουμε  μεγάλη  προσπάθεια  8  –  9  χρόνια  να  τους

ενώσουμε  και  έρχεσαι  τώρα  και  μου  λες  θα  κατέβει  το  ψηφοδέλτιο

το  διαμερισματικό  με  τον  επικεφαλής  υποψήφιο  σε  χωριστή  κάλπη,

αυτόματα  μας  οδηγείς  ξανά  στη  διάλυση.  Είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο

λάθος. Και φυσικά και πρέπει να παλέψουμε. Και φυσικά και πρέπει

να  παλεύουμε  μέχρι  το  τέλος  να  βελτιώσουμε  ότι  μπορούμε.  Ότι

κάνει  όμως  σε  βελτίωση,  πρέπει  να  λέμε  μπράβο.  Δεν  θα  λέμε:  ε,

και  τι  έκανες;  Σε  αυτή  τη  λογική,  δεν  πάμε  πουθενά.  Σαφέστατα

κάναμε την κριτική μας,  σαφέστατα καταψηφίσαμε το νόμο,  αλλά σε

αυτά  που  βελτιώνονται  πρέπει  να  λέμε  μπράβο,  καλά  έκανες,  κάνε

μας  και  το  άλλο.  Εγώ  έτσι  την  αντιλαμβάνομαι  την  Αυτοδιοίκηση.

Προσπαθώ να κερδίσω το καλύτερο που μπορώ κάθε φορά. 

Άκουσα νωρίτερα ότι  και  καλά μας πάνε με 40% γυναίκες.  Μα

δεν το όρισε αυτή η κυβέρνηση.  Όλη η Βουλή το όρισε.  Είναι  λάθος

για  την  Αυτοδιοίκηση,  θα  έπρεπε  τότε  να  έχουμε  μιλήσει.  Δεν  το

κάναμε.  Το  αποδεχτήκαμε.  Το  αποδέχτηκε  όλο  το  πολιτικό

σύστημα.  Αν  εμείς  διαφωνούμε  σε  αυτό,  πρέπει  να  πούμε  ένα

διαφορετικό  λόγο  ως  ΚΕΔΕ.  Δεν  το  λέμε  όμως.  Δηλαδή  τα  του

Καίσαρος τω Καίσαρι, όχι και άλλα. 

Άκουσα  πριν  τον  Λάζαρο,  τον  κύριο  Κυρίζογλου,  έβαλε  ένα

θέμα για  πολιτικό  ρατσισμό.  Συμφωνώ απόλυτα.  Υπάρχει  πολιτικός

ρατσισμός.  Εγώ  δεν  αντιλαμβάνομαι  γιατί  αυτός,  αν  σε  στηρίξει  η

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν θα σε στηρίξει  ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ανάποδο.  Και

δεν  το  αντιλαμβάνομαι  διότι  έτσι  αντιλαμβάνομαι  την  Αυτοδιοίκηση

εγώ,  ότι  δεν  παίζουμε  με  τα  κόμματα,  παίζουμε  με  την
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καθημερινότητα των πολιτών.  Όποιος θέλει  λοιπόν,  ας έρθει  να μας

στηρίξει.  Καλοδεχούμενες είναι  οι στηρίξεις. 

Και  άκουσα μία  κριτική  στον κύριο  Λαμπάκη,  γιατί  έκανε  αυτή

την  επιστολή;  Εγώ  δεν  μπορώ  να  ξέρω  τι  ο  Βαγγέλης  είχε  στο

μυαλό  του,  ούτε  θα  κάνω  ερμηνεία  απόψεων.  Είχε  αυτό  για  να

δείξει  εκείνο  και  όλα  τα  υπόλοιπα.  Μπορεί  να  το  κάνει  ο  καθένας.

Εγώ  λέω  όμως,  γιατί  την  κριτική  την  άκουσα  όχι  μόνο  από  τα

αριστερά,  την  άκουσα  και  από τα  δεξιά.  Δηλαδή  κάποιοι  από  εμάς,

και  από  τα  δεξιά,  και  από  τα  αριστερά,  λένε:  τι  θες,  ρε  Λαμπάκη,

και  ζητάς  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  δύο  κομμάτων;  Και  ο  Λαμπάκης,

φαντάζομαι,  έχει  μια λογική που λέει είμαι άκρη της χώρας, περνάνε

όλοι  οι  αγωγοί  φυσικού αερίου  από εκεί,  είμαι  το  μεγάλο  λιμάνι  και

λοιπά και  λοιπά.  Και  με  αυτή  την  έννοια,  θα έπρεπε  να  περπατήσει

αυτό. 

Με  την  ίδια  έννοια  εγώ  θα  έλεγα  ότι  η  Περιφέρεια  Αττικής  ας

πούμε,  που έχει  ένα εκατομμύριο προβλήματα,  θα έπρεπε να έχει  ο

επικεφαλής,  εν  πάση  περιπτώσει  τα  δύο  κόμματα  να  ομονοήσουν

και  να  βρούμε  μία  κοινή  λύση,  μπας  και  πάμε  παρακάτω  και

σώσουμε την  Περιφέρεια  Αττικής,  που έχει,  δεν  ξέρω για  τις  άλλες,

αλλά αυτή έχει  πάρα πολλά και μεγάλα προβλήματα. 

Αυτό  όμως  το  πολιτικό  μας  σύστημα  είναι,  μα  τι  λες  τώρα;

Έγκλημα  καθοσιώσεως.  Γιατί  είναι  έγκλημα  καθοσιώσεως;  Δηλαδή

στην  Κύπρο,  τρεις  –  τέσσερεις  δεκαετίες  τώρα  με  το  σύστημα  της

απλής  αναλογικής,  το  ΑΚΕΛ  δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα  να

συνεργάζεται  με το ΔΗ.ΣΥ και με το ΔΗ.ΚΟ και με όλα τα υπόλοιπα.

Είναι  απόλυτα  συνηθισμένο  στους  Δήμους.  Και  μια  χαρά  τα  πάνε

και μια χαρά έχουν Αντιδημάρχους και από εδώ και από εκεί  και μια

χαρά  εξελίσσεται  η  ίδια  η  Κύπρος.  Εδώ,  τη  στιγμή  που  πάμε  στην

απλή  αναλογική,  γιατί  αυτό  είναι  έγκλημα  και  πρέπει  να  το

κυνηγήσουμε και να μαλώσουμε αυτούς που το κάνανε; 

Εγώ  λοιπόν,  θέλω  να  πω  τα  εξής.  Θέλω  πρώτα  από  όλα  να

ζητήσω  συγγνώμη  από  όσους  πίκρανα  σε  αυτή  τη  θητεία.  Γιατί
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κλείνει  αυτή  η  θητεία.  Και  να  πω  ότι  προσωπικά  δεν  έχω  με

κανέναν.  Είναι  άλλο  πράγμα  έχω  μία  πολιτική  αντιπαράθεση  την

κάνουμε  στο  βήμα  και  άλλο  πράγμα  τι  κουβαλάω  πίσω.  Δεν

κουβαλάω  λοιπόν  πίσω  με  κανέναν  τίποτα.  Έχω  μαλώσει  πολλές

φορές  και  με  τον  Πατούλη  και  με  τον  Κοιμήση  και  με  τον  Λαμπάκη

και  με  διάφορους  άλλους.  Εδώ  μέσα,  έτσι;  Απέξω  δεν  κουβαλάω

τίποτα  για  κανέναν.  Και  νομίζω  ότι  αυτό  πρέπει  να  είναι  το  κλίμα

όλων  μας.  Με  κάποιους  έχουμε  συναντηθεί  πολλές  φορές,

ενδεχομένως  να  ξανά  συναντηθούμε  και  στο   μέλλον,  έχει  σημασία

να λειτουργήσουμε αυτοδιοικητικά.

 Και  έχει  σημασία  την  επόμενη  μέρα,  από  το  Σεπτέμβρη  και

μετά,  να  ξανά  πιάσουμε  το  νήμα  εκεί  που  έμεινε  και  όπως  θα  έχει

εκείνη  τη  στιγμή και  να  προσπαθήσουμε  να  διορθώσουμε  όλα αυτά

που  δεν  έχουν  διορθωθεί.  Όλα  αυτά  που  είναι  λάθος  και  είναι

πολλά.  Διότι  προφανώς  οι  ευθύνες…  Εμείς  έχουμε  ευθύνες  και  τις

έχω  πει  σε  προηγούμενα  Συνέδρια.  Δεν  θα  αναφερθώ  τώρα  ξανά

και  ξανά την ίδια κουβέντα.  Και  σε ότι  έχει  να  κάνει  με  το εκλογικό,

η ευθύνη μας είναι ότι δεν προτείναμε ένα εκλογικό σύστημα που να

συμφωνήσουμε και  να υποχρεώσουμε να παίξει  από την άλλη. Διότι

κάνοντας  αυτό  που  είπα  πριν,  αντικυβερνητική  πολιτική,

θεωρούσαμε  θα  κάνουμε  την  κόντρα  αυτή  και  θα  χάσει  η

κυβέρνηση.  Να  που  δεν  έχασε  αυτή  και  να  που  πάμε  με  ένα

σύστημα  που  δεν  το  θέλαμε.  Αυτό  είναι  το  ζητούμενο  αυτή  τη

στιγμή. Και δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει.

Εγώ  λέω  λοιπόν  ότι  εδώ  πρέπει  να  δώσουμε  μάχες  συνεχείς

και στο μέλλον. 

Αυτό  που  θέλω  να  πω,  είναι  δυο  κουβέντες  για  τη

συνταγματική μεταρρύθμιση. Για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση πρέπει  να έχει,  εκτός από αυτά

που  λέει  η  ΚΕΔΕ,  τα  οποία  είναι  γενικά  και  είναι  πάρα  πολύ

σημαντικό να πάρουμε μέρος και να καταθέσουμε προτάσεις, θα πω

δύο προτάσεις που δεν τις έχω δει. 
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Η  μία  έχει  να  κάνει  με  το  κομμάτι  του  θα  έχουμε  αναλογικό

σύστημα;  Θα  περάσει  μέσα  στο  Σύνταγμα  αυτό;  Και  τι  σημαίνει

αναλογικό  σύστημα;  Ναι,  τι  σημαίνει  αναλογικό  σύστημα;  Σημαίνει

ότι  αυτό που ψηφίζει  ο λαός με αυτό που βγαίνει,  πόση διαφορά και

απόκλιση μπορεί να έχει;  Να θυμίσω πως με το υπάρχον, το παλαιό

εκλογικό  σύστημα,  είχαμε  Δήμους  με  18%  και  με  16%  μια  –  δυο

περιπτώσεις,  που  έβγαλαν  το  60%  των  Συμβούλων.  Αυτό  ξέρετε  τι

αλλαγή σημαίνει;  340%. Ο λαός ψήφισε αυτό,  το  16% ή το  18% και

έβγαλε το 60%. 340% πάνω. Αυτό θεωρείτε ότι είναι λογικό; 

Να  ορίσουμε  λοιπόν  έναν  κανόνα  που  να  μην  τον  αλλάζει  η

κάθε  κυβέρνηση,  που  να  λέει,  μπορεί  το  εκλογικό  σύστημα  να

επηρεάζει  και  να  αλλάζει  για  την  κυβερνησιμότητα,  πόσο,  την

πρωταρχική  ψήφο  του  κόσμου.  Εγώ  λέω  λοιπόν  το  20%  είναι  ένα

καλό  νούμερο.  Που  σημαίνει  τι  το  20%;  Ότι  το  42%  βγάζει  το  50%

των  Συμβούλων,  για  να  πω  στα  δικά  μας.  Αυτή  είναι  μια  σωστή

σχέση.  Αλλά  σίγουρα  το  18,  340,  δεν  γίνεται,  συνάδελφοι.  Πρέπει

λοιπόν  να  μπούμε  και  σε  αυτό  το  κομμάτι.  Να  ορίσουμε  αυτή  τη

σχέση. 

Και  φυσικά  να  ορίσουμε  ότι  το  εκλογικό  σύστημα  δεν  θα  το

αλλάζει  η  κάθε  κυβέρνηση  με  ένα  νόμο,  θα  το  αλλάζει,  όπως

αλλάζει  το  εκλογικό  σύστημα  των  βουλευτικών,  έτσι  θα  αλλάζει  και

το  δικό  μας.  Για  να  μην  είμαστε  σε  αυτή  τη  διαδικασία,  ήρθε  αυτός

το  έκανε  έτσι,  ήρθε  ο  άλλος  το  έκανε  αλλιώς.  Ότι  συμβαίνει  στην

κεντρική πολιτική, πρέπει να συμβαίνει  και σε εμάς. 

Να  πω  και  ένα  ακόμα.  Κουβεντιάζουμε  αν  ο  Πρόεδρος  της

Δημοκρατίας θα εκλέγεται… αν δεν εκλέγεται από τη Βουλή, με ποιο

τρόπο  θα  εκλέγεται.  Δεν  έχω  την  άποψη  ότι  πρέπει  να  πάμε  στον

κόσμο. Και δεν έχω την άποψη ότι  πρέπει να πάμε στον κόσμο γιατί

τότε τι  θα κάνουμε;  Θα έχουμε δυϊσμό. Και  ας το σκεφτεί  ο καθένας

τι  θα σημαίνει  αυτό.  Η χώρα η  δικιά  μας  τουλάχιστον,  όποτε  είχαμε

βασιλιά  και  πρωθυπουργό  ή  οτιδήποτε,  τα  παλιά  τα  χρόνια,
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περάσαμε  δύσκολες  στιγμές.  Πρέπει  να  βρούμε  έναν  τρόπο  να  το

λύσουμε. 

Λένε  διάφορα,  εγώ  θα  έλεγα  το  εξής.  Στο  Σώμα  το

εκλεκτορικό,  δεν  καταλαβαίνω γιατί  δεν  πρέπει  να  συμμετέχει  και  η

Τοπική  και  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  στην  τελική  του  φάση.

Δηλαδή  αν  οι  300  της  Βουλής  δεν  μπορούν  να  βρούνε  λύση  σε

αυτό,  ας  φτιαχτεί  ένα  Σώμα που  θα συμμετέχουν  100 από εμάς;  Οι

325  από  εμάς;  100  από  την  Περιφέρεια;  Δεν  ξέρω  πόσοι.  Να  το

κουβεντιάσουμε  και  αυτό  θεσμικά  θα  μας  έδινε  και  έναν  άλλο  ρόλο

και  μία  άλλη  αναβάθμιση.  Αυτή  θα  ήταν  αναγνώριση  της…  Γιατί,

γιατί  να  υστερεί  ένας  Δήμαρχος  μεγάλης  πόλης  από  τον  Βουλευτή,

που  μπορεί  να  έχει  βγει  και  με  3.000  και  με  5.000  ψήφους,  σε  ένα

τέτοιο κρίσιμο πολιτειακό θέμα; 

Θα  έλεγα  λοιπόν  ότι  είναι  ανοιχτό  και…  Δεν  το  λέω  εγώ,  μη

φανταστείτε  ότι  τα  γέννησα  από  το  μυαλό  μου,  τα  λένε  οι

συνταγματολόγοι.  Έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία  λοιπόν  να

ανιχνεύσουμε  και  αυτές  τις  παραμέτρους,  που  ουσία,  θα  δώσουν

στην  Αυτοδιοίκηση  ένα  μέγεθος  που  σήμερα  δεν  το  έχουμε.  Εγώ

δεν  ξέρω  αν  θα  μας  το  δώσει  κανείς,  οφείλουμε  να  παλέψουμε,

οφείλουμε  να  καταλήξουμε  σε τέσσερα –  πέντε  πράγματα,  όχι  μόνο

για την τωρινή στιγμή. Μπορεί να ξανά αλλάξει  σε 3 ή σε 5 χρόνια ή

σε  10,  δεν  ξέρω.  Εμείς,  ως  ΚΕΔΕ,  να  είμαστε  έτοιμοι  να

καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις.

Τέτοιου  είδους  συζήτηση  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  διεξαχθεί  και

εμείς να είμαστε παρόντες σε αυτή. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  τον  Γιώργο  τον  Ιωακειμίδη,  και  για  τις

προτάσεις  προφανώς  που  κατεγράφησαν,  και  νομίζω  ότι  μπορούν

να έχουν και ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Να  καλέσω  τον  Δημήτρη  τον  Μπίρμπα,  Δήμαρχο  Αιγάλεω,

επικεφαλής  της  παράταξης  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.  Κάνω την  επίκληση  που  έκανα  σε  όλους,  αγαπητέ

Δημήτρη.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:   Θα το προσπαθήσω. Από τα 24 του Αποστόλη,  στα

17 του… λέω να πάω στα 15.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  βρισκόμαστε  σε  ένα  τέλος

εποχής.  Το  τέλος  της  δημοτικής  μας  περιόδου  είναι  ένα  τέλος

εποχής  στην  κυριολεξία.  Είναι  το  τέλος  των  μνημονίων  με  την

έννοια  της  σκληρής  επιτροπείας.  Θα  υπάρχουν  και  αυστηροί

δημοσιονομικοί  έλεγχοι  λίγο  περισσότερο  μέχρι  το  2021  και  μετά

ακριβώς  τα  ευρωπαϊκά  δεδομένα.  Είναι  το  τέλος  εποχής  γιατί

υπάρχει  μια  αλλαγή  σημαντική,  για  εμάς  δημοκρατική  τομή,  του

Κλεισθένη,  που παρά τα υπαρκτά προβλήματα που και  εμείς  είχαμε

αναφέρει  κατά τη διάρκεια της ψήφισής του, αποτελεί  μια σημαντική

τομή.  Η  εφαρμογή  της  απλής  αναλογικής,  αιτήματος  που  είχε  η

Αυτοδιοίκηση  σε  δύο  Συνέδριά  της,  αιτήματος  που  είχαν  η  μεγάλη

πλειοψηφία  του  ελληνικού  λαού  που  εκφραζόταν  μέσα  από  τα

κόμματά του,  και  πιστεύω θα εκφραστεί  και  σήμερα,  αυτό το αίτημα

είναι  πρόκληση για εμάς,  για να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται,  τις

αναγκαίες  συνθέσεις  και  συναινέσεις  που  απαιτούνται  για  να

μπορέσει  η  χώρα  αυτή  τη  δύσκολη  περίοδο  και  ιδιαίτερα  οι  Δήμοι,

να  προχωρήσουν  σε  ένα  πολύ  πιο  σταθερό…  με  σταθερά  βήματα

για το μέλλον.

Και  θέλω να  είμαι  απόλυτα  σαφής.  Επειδή  οι  λωτοφάγοι  είναι

ένας πολύ ωραίος μύθος. Ειπώθηκε και από αλλού. Η καταστροφική

4ετία  για εμάς  σαν Αυτοδιοίκηση,  ήταν η 4ετία  του 2010-2014.  65%

μείον,  παγίωση  αυτού  του  ποσοστού  με  πολύ  μικρές  βελτιώσεις,

ελαχιστοποίηση  της  ΣΑΤΑ,  και  θηριώδη  πλεονάσματα,  τα  οποία

άλλαζαν από μήνα σε μήνα. 

Το  έχω  ξανά  πει.  Όταν  πήγαμε  για  πρώτη  φορά  με  τον

Πρόεδρο  στον  κύριο  Σταϊκούρα,  μας  είπε  ότι…  μα  ήταν  450  τα

εκατομμύρια  το  πλεόνασμα  και  τώρα  μας  λέτε  ότι  θα  είναι  660,  και

λέει  έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση και τελείωσε. Αυτό ήταν. 
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Αυτό  το  πράμα,  όποιος  δεν  το  έχει  καταλάβει,  έχει  αλλάξει.

Δεν θα μπω σε μια συζήτηση  mot a mot στα ζητήματα που μπήκαν,

Η  καταστροφολογία  που  έχει  ακουστεί  επανειλημμένως  σε  αυτά  τα

Συνέδρια  έχει  διαψευστεί,  θα  διαψευστεί  και  στο  μέλλον.  Θα

διαψευστεί  και  στο  μέλλον  γιατί  θα  υπάρξουν  ουσιαστικές  αλλαγές

από τη νέα κυβέρνηση που θα υπάρξει,  που θα κινείται  σε αυτή την

κατεύθυνση  και  θα  έχει  πολύ  πιο  ριζοσπαστικές  αντιλήψεις  και

δυνατότητες για να το εφαρμόσει.  

Μη  μου  κανένας…  θα  τα  πούμε  και  εμείς  τι  ζητάμε,  θα  δείτε

και  το  κείμενό  μας.  Θα  αναφερθώ  έτσι  επί  τροχάδην  για  να  μην

αργήσω. 

Θα  πω τρία  πράγματα  μονάχα.  Ότι  όμως  ψηφίστηκαν  και  δεν

περικόπηκαν οι  συντάξεις,  γιατί  αυτή η κυβέρνηση πέτυχε αυτά που

ήθελε,  έτσι  μέτρα  που  έχουν  ψηφιστεί  από  τον  καταναγκασμό  των

μνημονίων  και  των  δανειστών,  που  σωστά  ειπώθηκε  ότι  μας  έχουν

αφαιρεθεί  πόροι  σε  συγκεκριμένες…  ξεχνάμε  το  τι  τράβηξε  η  χώρα

από  αυτούς  που  μας  έβαλαν  και  με  τους  όρους  που  μας  έβαλαν,

σήμερα και  αύριο θα μπορέσουμε να  τ’  αλλάξουμε.  Γιατί  είναι  πολύ

μικρότερης  σημασίας,  γιατί  έχουν  πολύ  μικρότερο  οικονομικό

αποτύπωμα,  αρκεί  η  χώρα  να  συνεχίσει  τη  σταθερή  πορεία

ανάκαμψης  που  έγινε,  θέλετε  δεν  θέλετε,  με  την  παρούσα

κυβέρνηση. Και θα συνεχίσει  με την παρούσα κυβέρνηση ως κορμό.

Θέλω  να  πω  κάτι.  Για  εμάς  ο  Κλεισθένης  αποτελεί,  όπως

είπα,  το  πρώτο  βήμα  μιας  αναγκαίας  ριζοσπαστικής  διοικητικής

μεταρρύθμισης.  Δεν  είναι  η  ολοκλήρωσή  της.  Είναι  το  πρώτο  της

βήμα.  Είναι  δημοκρατική  πρόκληση,  ταυτόχρονα  προχωρά  σε

αναγκαστική  αλλαγή  κουλτούρας  διοίκησης  στο  τοπικό  και

περιφερειακό  επίπεδο,  ενώ,  αυτό  ξεχνιέται  και  υποτιμάται,  ο

Κλεισθένης  ανοίγει  ουσιαστικά  πεδία  παρεμβάσεων  στον

αναπτυξιακό τομέα. 

Και  βλέπετε  ότι  εκεί  δίνεται  δυνατότητα  για  πρώτη  φορά

παρέμβαση στα ζητήματα  της ενέργειας,  των δημοσίων αγαθών,  τις
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δυνατότητες  ανάπτυξης  δραστηριοτήτων  και  επιχειρηματικών…

αυτά ξεχνιέται.  

Η  ατζέντα  τώρα  της  συνταγματικής  αναθεώρησης.  Για  εμάς  η

συνταγματική  αναθεώρηση  που  έχει  εξαγγελθεί  αποτελεί  μια

δημοκρατική  τομή.  Έχει  προβλήματα,  δεν  θα  αναφερθώ  αναλυτικά,

στο  σύνολό  της.  Θα  αναφερθώ  όμως  σε  εμάς.  Είναι  το  μεγαλύτερο

πρόβλημα ότι δεν συμπεριλαμβάνει  την επιβαλλόμενη αποκέντρωση

του  υπερσυγκεντρωτικού  ελληνικού  κράτους  και  την  αντιστοίχισή

του στα  ευρωπαϊκά δεδομένα.  Θετική  η  τοποθέτηση του  Υπουργού,

θετικότατη, άνοιξε δύο-τρία ζητήματα, δεν αρκούν. 

Καλά,  δεν συζητάω για τις  τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων

που  είναι  έτοιμα  να  στηρίξουν  την  Αυτοδιοίκηση.  Μία  αναφορά  στο

άρθρο  102  η  κυρία  Γεννηματά,  και  γενικολογίες  γενικές  και  πόσο

καλοί  είμαστε  εμείς  στο  μέλλον,  θα  τα  κάνουμε  όλα  καλά.  Καμία

αναφορά σε κανένα άλλο άρθρο. 

Δεν  συζητάω  τώρα  για  τον  κύριο  Γεωργιάδη.  Ο  πιο

συναινετικός Άδωνις που ζήσαμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν

είχε  να  μας πει  και  τίποτα.  Και  δεν είχε να μας πει  και  τίποτα,  γιατί

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  το  δίλημμα  στη  νέα  φάση  της

Αυτοδιοίκησης  είναι  ένα.  Υπάρχουν  δύο  προτάσεις.  Είσαστε  εσείς

με το λιγότερο κράτος;  Με το ένα προς πέντε  των προσλήψεων;  Με

την αντικατάσταση των ΚΑΠ από τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος έχει  μειωθεί;

Αυτά είναι  η πρόταση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αυτά είπε ο κύριος

Μητσοτάκης,  αυτά  μας  λέει  και  σήμερα.  Από  πού  θα  κάνετε

προσλήψεις;  Ακούω  εδώ  τοποθετήσεις,  και  για  το  πολιτικό  επίδικο

κανένα.  Αυτές  οι  ακραία  νεοφιλελεύθερες  απόψεις  δεν

αντιμετωπίζονται;  Θα αντιπαρατεθούμε απέναντι  σε αυτές; 

Και  υπάρχει  και  η  άλλη  πρόταση,  η  οποία  είναι   πολύ

συγκεκριμένη,  που  μιλάει  ότι  σε  αυτή  τη  φάση αυτό  που  μπορεί  να

εγγυηθεί,  και  το  εγγυήθηκε,  το  άλλαξε,  είναι  το  ένα  προς ένα.  Είναι

αυτή  που  λέει  ότι   σταδιακά  θα  δώσουμε  πόρους.  Και  επειδή

πραγματικά  έχουμε  δεσμεύσεις  και  δεν  μπορούν  να  λένε
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καλαμπούρια εδώ πέρα,  αυτό  που μπόρεσε  να  κάνει,  ήταν να  κάνει

το  Φιλόδημο  και  τέσσερα-πέντε  μέτρα  συγκεκριμένα,  τα

ληξιπρόθεσμα και  με  τα  χρέη.  Αυτά  δεν  έγιναν;  Γιατί  δεν  τα  έκαναν

οι  προηγούμενοι;  Με  μεγαλύτερο  ΑΕΠ το  2012.  Γιατί;  Γιατί  δεν  μας

λένε  ότι  θα  τα  κάνουν  αύριο;  Συγκεκριμένα  όμως.  Ένα  προς  ένα,

αύξηση  και  αντικατάσταση  του  Φιλόδημου,  που  είναι  ΠΔΕ,  το  ΠΔΕ

πληρώνει  το  Φιλόδημο,  τη  δικιά  μας  συμμετοχή,  δεσμευμένος  σε

δάνειο  για  τέσσερα-πέντε  χρόνια,  και  προφανώς  εγώ  ξεκινάω  και

λέω  δεν  αρκούν,  και  δεν  αρκούν  γιατί  θα  πρέπει  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  να  προχωρήσει,  και  αυτά  προτείνουμε  άμεσα,  να

προχωρήσει  σε  μια  αν  θέλετε  αντιπαράθεση  με  την  κυβέρνηση  και

την  όποια  κυβέρνηση  βγει,  γιατί  για  εμάς  η  αντίθεση  του  κεντρικού

κράτους  με  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  θα  είναι  διαχρονική  και  για

πολλά χρόνια,  άρα σε κάθε περίπτωση όποιος και  είναι  κυβέρνηση,

εγώ  πιστεύω  θα  είναι  κυβέρνηση  με  κορμό  το  κυβερνόν  κόμμα,

άλλοι  πιστεύουν  κάτι  άλλο,  αλλά  όποιος  και  να  είναι,  θα  πρέπει  να

αντιπαρατεθούμε και να ζητήσουμε, ένα, τα παρακρατηθέντα, με μια

συμφωνία  απόδοσης,  ένα  πολυετές  επενδυτικό  σχέδιο,  άρσης  των

ενδοπεριφερειακών  και  διαπεριφερειακών  ανισοτήτων  της  χώρας,

γιατί  πραγματικά  έχουμε  τεράστια  προβλήματα  σε  δίκτυα,

κοινωνικές  και  τεχνολογικές  υποδομές,  και  δεν  υπάρχει  άλλος

τρόπος  για  να  μπορέσει  η  χώρα  να  πετύχει  τους  στόχους  για  την

κλιματική  αλλαγή,  και  ταυτόχρονα  να  προχωρήσει  στην

ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Αν  δεν  χρηματοδοτηθούν  αυτές  οι  υποδομές  και  αυτές  οι

παρεμβάσεις  από  ένα  συγκεκριμένο  πολυετές  επενδυτικό,  δεν  θα

πετύχει  η  χώρα  τους  στόχους  και  η  Αυτοδιοίκηση  δεν  θα  μπορέσει

καθόλου να  παράσχει  εκείνο  το  επίπεδο που πρέπει  να  δίνει  στους

πολίτες  της  με  το  συγκεκριμένο  και  κοινωνικό  και  οικολογικό

αποτύπωμα. 

Το ξαναλέω και πάλι, θετικός ο Φιλόδημος, δεν αρκεί.  

Σήμερα πρέπει να διεκδικήσουμε:
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Ουσιαστική  αύξηση  των  προβλεπόμενων  κρατικών

επιχορηγήσεων,  πάρα  πολύ  μικρή  η  επιχορήγηση,  με  σταδιακή

εφαρμογή  τους  προβλεπόμενους  του  3852,  σύμφωνα  με  την

οικονομική  δυνατότητα  και  τους  περιορισμούς  που  έχει  η  χώρα.

Υπάρχουν περιθώρια, μπορούμε να τα διεκδικήσουμε.

Λειτουργία  των  Επιτροπών  των  άρθρων  211  και  212,  οι

περίφημοι  αυτοί  που μιλούν για τις  αρμοδιότητες και  για τον έλεγχο

των  επιπτώσεων  πάνω  στην  Αυτοδιοίκηση,  των  νομοθετημάτων,

ουσιαστικές  αλλαγές  –  το  ζητάμε  και  να  επιμείνουμε  –  για  την

απλοποίηση  και  την  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  στο  νόμο  4412,

συμφωνία  άρσης  μετά  το  ’20  –  ’21,  γιατί  μέχρι  τότε  υπάρχουν  οι

δεσμεύσεις,  όλων  αυτών  των  μνημονιακών  δεσμεύσεων  για

εξαίρεση  καταβολής  τελών  στην  Αυτοδιοίκηση,  επενδυτικών

σχημάτων.  Αναφέρθηκαν  προηγούμενα  και  είμαστε  απόλυτα

σύμφωνοι,  καταψηφίσαμε  και  ομόφωνα  σαν  ΚΕΔΕ  είπαμε  ότι  είναι

λάθος σαν επιλογή. Καταναγκαστικό ήταν αυτό από τους δανειστές.

Ουσιαστική  συμμετοχή  της  Αυτοδιοίκησης  στις  νέες

προσλήψεις.  Είναι  σημαντικό  αυτό  που  εξήγγειλε  ο  Υπουργός,  δεν

αρκεί  όμως,  όλοι  ξέρουμε  τι  ανάγκες  έχουμε.  Προφανώς  να  μη

φτάσουμε στην περίοδο του 1 προς 5, έτσι;  Γιατί  εκεί  δεν θα έχουμε

ανάγκες,  θα  ψάχνουμε  να  βρούμε  αν  έχουμε  υπαλλήλους.  Και

ιδιαίτερα  επιστημόνων  και  εξειδικευμένου  προσωπικού.  Να  δοθεί

παράταση  για  ένα  χρόνο  τουλάχιστον  στον  προσυμβατικό  έλεγχο,

από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  να  επανεξεταστεί  το  σύνολο  του

πλαισίου.  Υπάρχουν  προτάσεις  από εμάς,  να  το  δούμε πώς μπορεί

να γίνει.  

Το λέω αυτό γιατί  είναι  κρίσιμο σε αυτή τη φάση να διατηρηθεί

ο  δημόσιος  και  κοινωνικός  χαρακτήρας  των  Δημοτικών  Υπηρεσιών

και  για  εμάς  οι  σταθερές  σχέσεις  πλήρους απασχόλησης πρέπει  να

αποτελούν  την  πυξίδα  των  θέσεών  μας.  Είναι  θετικό  το  ότι

κατορθώσαμε  και  απεγκλωβίσαμε  τα  ανταποδοτικά,  γιατί  αυτό

πραγματικά  οδηγούσε  αναγκαστικά  σε  ιδιωτικοποίηση  πολύ
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μεγάλου  μέρους  της  Καθαριότητας,  όμως  πρέπει  να  γίνει  στο

σύνολο, αν θέλετε,  των υπηρεσιών μας.

Σε  αυτή  τη  νέα  περίοδο  που  ανοίγεται,  οφείλουμε  επίσης,

κρατώντας  τα  όποια  θετικά  της  περιόδου,  της  συγκεκριμένης

περιόδου  της  ΚΕΔΕ,  όπως  ήταν  ας  πούμε  ο  Μαραθώνιος

Καινοτομίας  των  Νέων.  Η  εξωστρέφεια  που  αντικειμενικά  είχαμε,

άσχετα  όμως  αν  κάναμε  υπερβολές,  αλλά  να  ξεπεράσουμε  και  στη

νέα  περίοδο  την  κυριαρχία  του  φαίνεσθαι  και  των  προσωπικών

στρατηγικών πάνω στο είναι.  Μας χαρακτήρισε σε σημαντικό βαθμό

αυτή την περίοδο. 

Να  ξεπεράσουμε  ιδιαίτερα  αυτοεγκλωβισμούς  πολιτικούς  με

ευθύνη  της  πλειοψηφίας,  που  δεν  ήταν  μονοπαραταξιακή,  στην

κεντρική  πολιτική  κομματική  αντιπαράθεση.  Στην  καμπάνια  του  ναι,

στην  υιοθέτηση  του  αφηγήματος  περί  αριστερής  παρένθεσης  και

έτσι  βγήκαμε  εκτός  όλων  των  συζητήσεων.  Εμείς  αποχωρούσαμε  ή

βρίσκαμε λόγο για να φεύγουμε από τη συζήτηση με την κυβέρνηση

και  για  αυτό  υπάρχουν  πολλά  λάθη  πάνω  στο  νομοθετικό  πλέγμα,

που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. 

Ταυτόχρονα  είναι  η  εργαλειοποίηση  η  δική  μας  να  ρίξουμε  ή

να  ανατρέψουμε,  να  ανεβάσουμε  ή  να  κρίνουμε  κυβερνήσεις  και

ταυτόχρονα  είχαμε  κραυγές  υπερμεγέθυνσης  και  δαιμονοποίησης

συγκεκριμένων  κυβερνητικών  αστοχιών,  μειώνοντας  ταυτόχρονα

θετικές  παρεμβάσεις  της κυβέρνησης όπως ήταν ο Φιλόδημος,  ήταν

τα  χρέη  των  Δήμων,  τα  ληξιπρόθεσμα,  οι  νησιωτικοί  και  ορεινοί

όγκοι.  Έτσι  στερήσαμε  από  την  Αυτοδιοίκηση  τον  ουσιαστικό  της

ρόλο  ως  θεσμικού  συνομιλητή  και  αξιόπιστο  διεκδικητή  της

αποκέντρωσης. 

Εμείς  δηλώνουμε  παρόντες  και  παρούσες  σε  αυτή  την

προσπάθεια,  με  αυτό  το  πλαίσιο,  σε  οποιαδήποτε  Διοίκηση  και

ξέρετε πολύ καλά ότι το έχουμε τηρήσει.

Σε  σχέση τώρα με τα συνταγματικά,  και  ολοκληρώνω μέσα σε

ένα λεπτό. 
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Θα  πρέπει  στην  αναθεωρητέα  ύλη  να  μπει  το  άρθρο  56.  Δεν

είναι  δυνατόν να υπάρχει  ο πολιτικός ρατσισμός στους αιρετούς και

ας είναι  οι  Περιφερειάρχες.  Ή ότι  είμαστε  εμείς.  Ισότιμες σχέσεις  σε

όλους τους αιρετούς. 

Στο  άρθρο  74,  να  προστεθεί  η  παράγραφος  7  που  θα

προβλέπει  την  δυνατότητα  να  έχει  οπωσδήποτε  γνώμη  στα

ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να έχουμε γνώμη,

όχι  αναγκαστικά  σύμφωνη  γνώμη,  όπως  υπάρχει  αντίστοιχα  η

Επιτροπή  Περιφερειών,  για  την  Κομισιόν,  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Για να αναβαθμιστεί  ο δικός μας ρόλος. Είναι  σε σωστή κατεύθυνση

οι 211 και 212, δεν αρκούν. 

Στο  άρθρο  75,  να  κατοχυρωθεί  στην  Αυτοδιοίκηση  το

δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

Στο  άρθρο  101  να  αποσαφηνιστεί  ότι  οι  φορείς  της

Αυτοδιοίκησης  είναι  κατά  τόπους  φορείς  αποκέντρωσης  και  όπως

και  τα  Όργανα  της  μητροπολιτικής  Αυτοδιοίκησης.  Φορείς  της  καθ’

ύλην  αποκέντρωσης  είναι  οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες.  Για  να

ξεπεραστούν  έτσι  τα   προβλήματα  τι  είναι  και  τι  δεν  είναι  τοπική

δημόσια υπόθεση. 

Στην  παράγραφο  2  να  αναφέρονται  και  τα  Όργανα  της

μητροπολιτικής  Αυτοδιοίκησης,  για  να  μην  έχουμε  αυτό  το  ζήτημα,

όχι  ως  ξεχωριστός  Βαθμός,  ως  δυνατότητα  Οργάνου,  και  να

υπάρχει  ποικιλία.  Υπάρχει  παλιότερη,  εξαιρετική  μελέτη  της  ΚΕΔΕ

για την μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση, που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στην παράγραφο 3 να αναφερθούν ρητά – και χαίρομαι που το

είπε  και  ο  Υπουργός  χτες  και  η  κυρία  Γεννηματά  –  οι  αρχές  της

επικουρικότητας  και  της εγγύτητας,  γιατί  αυτό  μας δίνει  το  τεκμήριο

στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις. 

Επίσης  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  των  κανονιστικών

πράξεων,  ως κατά  τόπου διοίκηση,  που δεν  μας  το έχει,  αυτό θέλει

μια  αλλαγή  και  στο  43,  στην  παράγραφο  2,  αλλά  αυτό  είναι  μια
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συζήτηση,  γιατί  υπάρχει  ως νόμος ψηφισμένος  η Ευρωπαϊκή Χάρτα

Τοπικής Αυτονομίας που μας κατοχυρώνει.

Στο  άρθρο  102.  Με  βάση  τα  προαναφερόμενα,  να  οριστεί  ο

χαρακτήρας  των  ΟΤΑ  και  να  ορίζονται  με  νόμο  και  τα  πολιτικά

δικαιώματα  όπως  έχουν  οι  δικοί  μας  ομογενείς  σε  όλες  τις  χώρες

του  αναπτυγμένου  κόσμου  δικαίωμα  τουλάχιστον  στις  τοπικές

εκλογές, οι μόνιμα… νόμιμα κάτοικοι στη χώρα, να έχουν και εκείνοι

αυτό  το  δικαίωμα.  Και  το  λέω  αυτό,  γιατί  είναι  ουσιαστική

δημοκρατική  τομή.  Για  να  αποφύγουμε  αυτό  που  είχαμε  αποφύγει

όταν το 2010 νομικοί τραγέλαφοι… που υπήρξαν. 

Στα  ζητήματα  της  εποπτείας.  Το  άρθρο  98  που  λέει  η  ΚΕΔΕ.

Πέρα  από  την  κατάργηση  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  ως

έχουν,  που  σημαίνει  μια  άλλη  δομή  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης

στη  χώρα  και  την  άμεση  λειτουργία  της  αυτοτελούς  υπηρεσίας  του

Επόπτη, Ελεγκτή Νομιμότητας,  δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόμο,

να δούμε την εφαρμογή του, εμείς το ζητούσαμε,  για να μην είμαστε

έρμαιο  των  κρατικών  Περιφερειαρχών.  Και  ταυτόχρονα,  αλλά  σε

αυτά  τα  ζητήματα,  επειδή  είναι  μείζονα  ζητήματα,  να

επεξεργαστούμε  θέσεις  και  να  απευθυνθούμε  στα  κόμματα,  για  να

μπορέσουμε  να  συζητήσουμε  μαζί  τους,  να  δούμε  τι  ακριβώς

εννοούν και πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η μεγάλη σύγκλιση.

Με αυτές τις θέσεις,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλουμε να

πιστεύουμε ότι  θα πάμε και στην επόμενη περίοδο και πιστεύουμε –

και  το  πιστεύουμε  ειλικρινά  –  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  ως  θεσμός,  ως  ο

εγγύτερος  θεσμός,  είναι  ο  θεσμός  των  συγκλίσεων,  των

συναινέσεων  και  της  κοινής  διεκδίκησης  ενός  καλού,  καλύτερου

μέλλοντος για εμάς, για τα παιδιά μας και για τη χώρα μας. Να είστε

καλά. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Μπίρμπα, για ένα λόγο

μόνο, την τήρηση του χρόνου, απολύτως στα 15 λεπτά, αλλά και για

ότι  ακριβώς  ακούστηκαν  από  αυτόν  μέσα  από  τη  δική  του

φιλοσοφία. 
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Να ζητήσω  από  τον  Αναστάσιο  Κανταρά,  Δημοτικό  Σύμβουλο

Πολυγύρου,  εκπρόσωπο  του  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΑΙΡΕΤΩΝ,  με  την

επίκληση  του  10λέπτου.  Όποιος  κάνει  το  10λεπτο,  εγώ  θα  τον

συγχαρώ. 

Α.  ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,  να

ξεκινήσω  με  δύο  σχόλια.  Το  ένα  είναι  ερώτημα  προς  τον  αγαπητό

Πρόεδρο  της  ΠΕΔ  Πελοποννήσου.  Δεν  θέλω  να  μου  το  απαντήσει

εδώ, μου το απαντά και στο φουαγιέ.

Με  ποια  κριτήρια,  κύριε  Πρόεδρε,  κατατάξατε  το  σημερινό

ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά;  Με ποια κριτήρια;  Όταν ξέρετε  πως μαζί  με

όλες  τις  άλλες  δυνάμεις  ψήφισε  τα  μνημόνια,  έχει  μετατρέψει  τη

χώρα σε  προτεκτοράτο  των ΗΠΑ και  του  Ισραήλ,  και  στη  συμφωνία

των  Πρεσπών,  που  καλώς  διαφωνείτε,  και  εμείς  διαφωνούμε,  που

δεν  είναι  μόνο  το  όνομα  που  και  εμείς  διαφωνούμε,  αλλά  είναι  ότι

ακριβώς με αυτές  τις  πολιτικές,  τις  οποίες  πρέπει  να  αντιπαλέψετε,

έχει  μετατρέψει  τη  χώρα σε αυτό που σας είπα πριν,  προτεκτοράτο

των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Για  αυτό  θα  σας  παρακαλούσα  την  άλλη  φορά  τη  λέξη

αριστερά,  γιατί  μας  προσβάλλατε,  να  τη  βάλετε  σε  πολλές  χιλιάδες

εισαγωγικά. 

Δεύτερο  σχόλιο.  Όταν  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και

συναδέλφισσες,  ερχόμαστε  εδώ και  να  ακούσουμε  τα  μεγάλα  λόγια

του  Υπουργού  Εσωτερικών,  του  κυβερνητικού  εκπροσώπου,  και

εμείς  εμμένουμε  μόνο  στο  εκλογικό  σύστημα,  για  το  οποίο  έχουμε

καταθέσει  την αντίθεσή μας,  και  θα κάνω περισσότερα σχόλια μετά,

δεν  πρέπει  να  αφήνουμε  όλο  το  άλλο  πλαίσιο  άθικτο  στον  πυρήνα

του,  γιατί  διαφορετικά  γινόμαστε  και  εμείς  συνένοχοι  αυτών  των

πολιτικών. 

Εδώ  λοιπόν  και  αρκετό  καιρό,  εδώ  και  αρκετό  καιρό,

κυβέρνηση  και  Υπουργός  Εσωτερικών  στη  χθεσινή  παρέμβαση,

προσπαθούν  να  μας  πείσουν  πως  η  χώρα  έχει  μπει  σε  μια

κανονικότητα.  Το  είδατε  χθες,  τι  λέξεις  χρησιμοποίησε.  Έχασε  η
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Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  όχι  ότι  συνεχίζει  να  χάνει.  Έχασε,  και

τελειώσαμε,  περάσαμε  σε  μια  άλλη  μέρα.  Ουσιαστικά  είναι  η  νέα

σχολή πολιτικών, που εκπαιδεύτηκαν στο ψέμα, και μεγάλη σχολή ο

Αλέξης Τσίπρας. 

Ο  μεταμνημονιακός  προϋπολογισμός,  αγαπητοί  συνάδελφοι

και  συναδέλφισσες,  αυτός  που  διατυμπανίζεται  ως

μεταμνημονιακός,  να  μην  ξεχνάμε  ότι  εμπεριέχει  και  τα  τρία

μνημόνια,  εμπεριέχει  τους  σκληρούς  όρους  της  επιτροπείας,

εμπεριέχει  τα  πρωτογενή  πλεονάσματα,  και  να  είμαστε  καθαροί,

επειδή  είναι  ένα  επαχθές  καθεστώς  που  θέλουν  να  το  κρατήσουν

μέχρι  το  2060,  αυτό  μπορεί  και  πρέπει  να  ανατραπεί  με  μια  μεγάλη

κοινωνική δημοκρατική επανάσταση. Μόνο έτσι. 

Παρακάτω.  Εδώ  λοιπόν  και  καιρό  επιχειρείται  ένα

παλαιομοδίτικο  σόου,  πυροτεχνήματα.  Ακριβώς  για  να

αποπροσανατολίσουν και  εμάς  και  το λαό και  την Αυτοδιοίκηση,  ότι

τα  άσχημα  έχουν  περάσει  και  μπροστά  μας  είναι  τα  καλά.

Πυροτεχνήματα.

Πρώτο πυροτέχνημα. Αυτό που λέγεται  βεντάλια υποσχέσεων.

Τη  ζήσαμε,  τη  ζούμε  σε  κάθε  προεκλογική  περίοδο.  Τη  ζήσαμε  και

χθες  με  τις  τοποθετήσεις  του  Υπουργού  Εσωτερικών  για  νέες

χιλιάδες  προσλήψεις,  για  το  3Κ που δεν  τελειώνει  με  τίποτα,  για  το

Βοήθεια  στο  Σπίτι,  που  έρχεται  για  προκαλέσει  νέα  θύματα,  αλλά

όμως  είναι  υποσχέσεις,  και  πάντα  οι  κυβερνήσεις  με  δοκιμασμένες

συνταγές πάνε στις εκλογικές αναμετρήσεις. 

Όμως  επειδή  αυτοί  που  κυβερνούν  είναι  αρκετά  νέοι  στην

ηλικία,  πρέπει  να  ξέρουν  ότι  πολλές  φορές  και  τα  αποτελέσματα

είναι  δοκιμασμένα.  Ο  κύριος  Χαρίτσης,  που  είναι  νέος  πολιτικός,

δεν  πέρασε  ούτε  τα  προνήπια  του  ΣΥΡΙΖΑ,  κατευθείαν  στην

κυβέρνηση  μπήκε,  δεν  γνωρίζει  ότι  ο  Γιώργος  Ράλλης  μοίραζε

ασύστολα  αγροτικές  επιταγές  και  την  επόμενη  Κυριακή  βρέθηκε  15

μονάδες  κάτω  από  τον  Παπανδρέου.  Αυτά  προς  γνώση  και

συμμόρφωση. Εδώ λοιπόν και καιρό ζούμε αυτό το σόου. 
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Δεύτερο  πυροτέχνημα  της  κυβέρνησης.  Αυτό  που  μας

απασχολεί  και  εμάς  εδώ,  η  λεγόμενη  συνταγματική  αναθεώρηση.

Είπε  χθες  ο  κύριος  Ιωακειμίδης,  μεγάλη  ευκαιρία.  Εμείς  λέμε

περικοκλάδα  και  εκλογικό  αφήγημα  είναι  αυτό.  Γιατί;  Γιατί  σε  μια

χώρα  που  τα  μνημόνια  είναι  σύνταγμα,  που  οι  δεσμεύσεις  της

αναθεώρησης  του  2001  που  αφορούν  την  Αυτοδιοίκηση  έχουν

γραφεί  στα  παλιά  τους  υποδήματα,  και  αυτά  είναι  ντοκουμέντα,  τα

έχουμε  πάρει  αποφάσεις  εδώ,  για  τις  αρμοδιότητες,  για  τους

πόρους,  πού  είναι  αυτά;  Και  εσείς  λοιπόν  θα  μας  κάνετε

συνταγματική  αναθεώρηση  όταν  δεν  τηρείτε  τα  βασικά  σημεία  του

προγράμματος;  Μπορεί  λοιπόν  να  μιλάμε  σήμερα  στα  σοβαρά  για

κάτι  τέτοιο; Όχι. 

Εμείς  μέσα  και  από  τη  συζήτηση  για  το  εκλογικό  σύστημα,

που  ξέρετε  την  άποψή  μας,  είναι  απλή  αναλογική  ενός  γύρου,

έμμεσης  εκλογής,  γιατί  έστω  μέσα  από  την  έμμεση  εκλογή  θα

μπορούν…  μιας  Κυριακής,  θα  μπορούν  να  βρεθούν  περισσότερες

συγκλίσεις  πάνω  σε  προγράμματα,  και  να  μην  πάμε  και  σε  μια

δεύτερη διχαστική αναμέτρηση που θα αποκλίνει  τους Συνδυασμούς

που  θα  έρθουν  να  λειτουργήσουν  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο

περισσότερο. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε μια πρόταση, που δεν είναι

δυστυχώς  ο  Υπουργός  εδώ  για  να  μας  ακούσει,  γιατί  αυτή  είναι  η

ατυχία  των  παρατάξεων,  μιλάνε  μετά  και  φεύγουν  οι  αρμόδιοι,  να

βάλει  λοιπόν  στη  συνταγματική  αναθεώρηση  αφού  θεωρεί  ότι

εκπροσωπεί  ένα  δημοκρατικό  αριστερό  κόμμα,  για  εμάς  δεν  είναι,

αλλά αφού θεωρεί  ότι  το εκπροσωπεί,  να βάλει  λοιπόν ένα όρο που

να  λέει  πως  οι  Αυτοδιοικητικές  Εκλογές  δεν  μπορούν  να  γίνονται

ταυτόχρονα  με  καμία  άλλη  εκλογή,  είτε  λέγεται  Βουλευτικές,  είτε

Ευρωεκλογές και λοιπά. Γιατί εδώ πέραν από το ότι χρησιμοποιείται

η  Αυτοδιοίκηση  για  να  εφαρμοστούν  όλες  αυτές  οι  μνημονιακές

πολιτικές,  άθελα  ή  ηθελημένα  πολλοί  αιρετοί  υλοποιούν  αυτές  τις

πολιτικές, λέω, άθελα ή ηθελημένα, έρχεται λοιπόν και χρησιμοποιεί

και  στους  σχεδιασμούς  τους  εκλογικούς  η  κυβέρνηση  την
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Αυτοδιοίκηση.  Πάει  στις  13  Οκτώβρη,  τις  μεταφέρει  στις  19…  26

Μάη,  δεν  ξέρουμε  λοιπόν  αν  θα  γίνουν  τετραπλές  ή  πενταπλές

εκλογές…  Τι  πιο  μεγάλη  απαξίωση  για  την  Αυτοδιοίκηση  να  τη

χρησιμοποιεί ως πιόνι στη σκακιέρα των σχεδιασμών της. 

Άρα  λοιπόν,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  όλα  αυτά,  για  αυτό  σας

είπα  είναι  περικοκλάδα,  η  συνταγματική  αναθεώρηση  είναι  ένα

αφήγημα  εκλογικό,  που  να  δείξει,  μαζί  με  όλα  τα  άλλα,  ότι  εμείς

είμαστε  κάτι  διαφορετικό  από  τους  αντιπάλους.  Το  αν  είναι  οι

αντίπαλοι  διαφορετικό,  είναι  μια  άλλη  συζήτηση,  αλλά  αυτό

προσπαθεί η κυβέρνηση σήμερα να πετύχει.

Στο  δε  διάλογο  αυτόν,  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  θα

εκπροσωπεί  η  κυρία  Δούρου,  η  οποία,  προσέξτε,  δεν  γνωρίζει

τίποτα για το…

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Ναι, θα το έλεγα. Έχεις διαβάσει την ομιλία μου.

Λοιπόν,  λέω το εξής.  Ότι  η κυρία Δούρου, κύριε  Πρόεδρε,  δεν

ευθύνεται  ούτε  για  το  Μάτι,  ούτε  για  τη  Μάνδρα,  μόνο  για  την

Καλιφόρνια  μας  λέει  ο  κύριος  Πολάκης  ότι  ευθύνεται.  Όμως  έχει

άγνοια για τη μονάδα καύσης που στήνεται  500 μέτρα από τη Φυλή,

έχει  άγνοια  για  το  ΚΔΑΥ  ανακυκλώσιμων  υλικών  στο  Λαδόπουλο,

που είναι εκεί  και καίει από τις 15/7/2015, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ

καλά  τα  της  συνταγματικής  αναθεώρησης,  είναι  εντεταλμένη  του

κυρίου  Πρωθυπουργού,  όπως  είπε  ο  Πρόεδρος,  στην

Ελληνογερμανική,  άρα  λοιπόν  είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  καταφέρει

πάρα πολλά για εμάς, χωρίς εμάς. 

Ένα  άλλο  πυροτέχνημα,  που  αυτό,  προσέξτε,  έσκασε  στα

χέρια του Πρωθυπουργού. Έσκασε.  Ήταν ο περίφημος διαχωρισμός

Εκκλησίας  –  κράτους.  Και  θα  πείτε,  τι  μας  ενδιαφέρει  εμάς;  Όχι.

Πέρα  από  το  ότι  είναι  μια  πελατειακή  χοντροκοπιά  αυτές  οι  10.000

θέσεις  εργασίας,  μας  ενδιαφέρει.  Γιατί  χιλιάδες  εκτάσεις

διεκδικούμενες  από  Δήμους  και  ιδιώτες,  μέσα  από  το  κόλπο  του

κοινού  Ταμείου  πενήντα  –  πενήντα,  ένα  Ταμείο  εφεδρικό  στο
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Υπερταμείο,  κρατήστε  το,  εφεδρικό  Ταμείο  στο  Υπερταμείο,

χάνονται αυτές οι εκτάσεις. 

Εγώ  εκπροσωπώ  ένα  Δήμο,  τιμή  μου,  τον  Πολύγυρο,  την

Χαλκιδική,  όπου  αυτό  το  πρόβλημα  είναι  τεράστιο.  Είναι  εδώ  και  ο

Γιάννης  ο  Τζίτζιος.  Στα  δικαστήρια  χρόνια,  διεκδικούμε  έναντι  των

χρυσόβουλων  που  έχουν  οι  Ιερές  Μονές,  αυτές  τις  εκτάσεις.

Μάλιστα ο Δήμος Πολυγύρου καταθέτει  800.000 ενοίκιο  κάθε χρόνο

στην  Ιερά  Μονή  Διονυσίου,  για  τα  ενοίκια  των  κατασκηνώσεων

ΑΜΕΑ  και  συνταξιούχων,  που  διεκδικεί  η  Μονή  κάποια  στρέμματα

στην  παραλία  Βατοπεδίου.  Εδώ λοιπόν  η  κυβέρνηση  θα έπρεπε  να

μας  απαντήσει,  τι  συζητήθηκε  ανάμεσα  στον  Γαβρόγλου  και  στον

Πατριάρχη  Βαρθολομαίο  στο  Φανάρι;  Συζήτησαν  στα  πλαίσια  της

προηγούμενης  συμφωνίας  με  τον  Ιερώνυμο;  Γιατί  αν  συζήτησαν  σε

αυτά  τα πλαίσια,  Γιάννη,  καληνύχτα,  οι  μοναστηριακές  εκτάσεις  της

Σιθωνίας. 

Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, επειδή και ο χρόνος…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι,  έχετε  ξεπεράσει  τα  10  και  πηγαίνουμε  τώρα

στα 11.

Α.  ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Να  πάω  λοιπόν  για  τον  Κλεισθένη,  που  ήταν  και

αυτό  το  καλοκαίρι  ένα  τρικ  επικοινωνιακό,  που  είχε  να  κάνει  με  το

εκλογικό  σύστημα,  στο  οποίο  προφανώς  έχουμε  διαφορετικές

αντιλήψεις  και  απορώ γιατί  κολλάτε  σε  πράγματα  τα  οποία  έπρεπε

να  βγείτε  επιθετικά  και  να  ζητήσετε  αυτό  που  ζητάμε  και  εμείς.

Έμμεση  εκλογή.  Ένας  γύρος  και  έμμεση  εκλογή.  Και  σύγκλιση

παρατάξεων. 

Και  σας  είδα,  δεν  ξέρω αν  ήταν  ΣΥΡΙΖΑίοι  αυτοί.  Αν  ήταν  και

οι  δικοί  σου,  κύριε  Πρόεδρε,  λυπάμαι.  Χειροκροτούσαν,  γιατί  έφερε

δυο  συγκλονιστικές  προτάσεις  ο  Υπουργός  χθες,  μία  για  το  50%,

που ήταν έτσι  και  αλλιώς στον Καλλικράτη,  και  το άλλο,  που δεν το

καταλάβατε,  δύο  παρατάξεις,  οι  πρώτες,  θα  διεκδικούν  τον

Πρόεδρο. Πιστεύοντας ο αφελής, ότι  στη δεύτερη παράταξη θα είναι

ο  ΣΥΡΙΖΑ.  Αυτό  το  έχει  κάνει  το  λάθος  και  ο  γέρο  Παπανδρέου  το
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’58.  Συμφώνησε  ένα  εκλογικό  σύστημα,  οι  δύο  πρώτοι  να  τα

παίρνουν.  Και  βγήκε  τρίτος  και  η  ΕΔΑ  ήταν  αξιωματική

αντιπολίτευση. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Χειροκροτούσανε  προτού  ολοκληρώσει  την

πρόταση ο Υπουργός.

Α. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Πώς;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Χειροκροτούσανε προτού ακουστεί  η πρόταση. 

Α. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:   Α, για αυτό; Εντάξει,  τότε πάω πάσο. 

Το  ουσιαστικό  ποιο  είναι;  Ότι  η  κυβέρνηση  αποδέχθηκε  αυτό

το  θεσμικό  πλαίσιο  του  Καλλικράτη,  πάνω  σε  αυτό  έστησε

πράγματα  προς  το  χειρότερο,  που  είναι  η  επιτροπεία,  που  πέρασε

εποπτεία,  στο  γραφείο  του  Υπουργού,  που  είναι  η  ενίσχυση  του

Παρατηρητηρίου,  που είναι  η συγκρότηση Α.Ε. εταιρειών Δήμων και

ιδιωτικών  εταιρειών,  και  αυτό  μην  το  ξεχνάτε.  Και  από  τώρα  σας

λέω, πάλι  παράδειγμα από την πατρίδα μου σας φέρνω,  ο Στέργιος

ο  Πιτσιόρλας,  που  έχει  πράγματι  το  σκληρό  δίσκο  στις  εκποιήσεις

της  δημοτικής  περιουσίας,  γιατί  ήταν  Πρόεδρος  στο  ΤΑΙΠΕΔ,

στέλνει  Τούρκους επιχειρηματίες  να συγκλίνουν με το Δήμο, Γιάννη,

να  πάρουν  τα  850  στρέμματα  στην  παραλία  στα  Ψακούδια,  που

είναι  δημοτική περιουσία. Θα ανοίξουν τέτοια πράγματα. 

Εσείς  τι  θεωρείτε;  Ότι  ο  Κλεισθένης  έγινε  για  το  εκλογικό

σύστημα  μόνο;  Το  εκλογικό  σύστημα  το  έχουν  γραμμένο  και  έχουν

γραμμένη και την Αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα τα υπαρκτά, που

καταλαβαίνω θα προκύψουν μέσα από αυτή την εφαρμογή.

Εμείς λοιπόν,  δεν θέλω να πω, θα κρατήσω τη μισή ομιλία για

την  άλλη  φορά,  γιατί  πάρα  πολλά  πρέπει  να  πούμε  εδώ,  αλλά  θα

σεβαστώ  ότι  θέλουν  να  μιλήσουν  και  άλλοι,  θα  σεβαστώ  το  χρόνο

ότι  οι  άνθρωποι  εδώ,  οι  συνάδελφοι  εδώ,  θέλουν  να  μιλήσουν  και

αυτοί  και  να  πω  πως  εμείς  με  τις  προτάσεις  που  καταθέσαμε  και

στα  Συνέδρια,  την  άποψή  μας  για  το  ποιο  πρέπει  να  είναι  το

θεσμικό  πλαίσιο,  την  άποψή  μας  ποια  πρέπει  να  είναι  η  πολιτική

για την Αυτοδιοίκηση αλλά και  για τη χώρα, σε αυτές τις  εκλογές τις
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επερχόμενες  θα  στηρίξουμε  πρόσωπα τα  οποία  υπάρχουν και  εδώ,

που  διακρίνονται  για  την  εντιμότητά  τους  και  είναι  προσηλωμένα

στον  κοινωνικό  και  δημιουργικό  ρόλο  της  Αυτοδιοίκησης,  είναι

απέναντι  σε  αυτές  τις  πολιτικές  και  αγωνίζονται  για  μια

αντιμνημονιακή, ριζοσπαστική, εναλλακτική Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  τον  κύριο  Κανταρά.  Ήταν  ο  πιο

λιγομίλητος μέχρι σήμερα, τα καταφέραμε να μειώσουμε και άλλο το

χρόνο.  Πιστεύω ότι  αυτό  θα γίνει  με  την  Ελπίδα τη Παντελάκη,  που

είναι  Δημοτική  Σύμβουλος  Πειραιά,  εκπρόσωπος  παράταξης  ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Κύριοι  συνάδελφοι,  να πω το εξής.  Μετά την κυρία Παντελάκη

ξεκινά  το Συνέδριό  μας για το θέμα του Κλεισθένη.  Θεωρώ ότι  είναι

προφανώς ότι ακούσαμε ουσία, αλλά μπαίνουμε πλέον στις αλλαγές

τις οποίες ούτως ή αλλιώς έχει  και η ημερήσια διάταξη. 

Παρακαλώ, η κυρία Παντελάκη, δέκα λεπτά συν-πλην.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Έχετε  φαντάζομαι  στα  χέρια  σας  όλοι  το  κείμενο  αυτό,  η

πρόταση  της  ΚΕΔΕ  για  μια  σύγχρονη  Αυτοδιοίκηση,  αυτό  το

βιβλιαράκι, που είναι πάνω από εξήντα σελίδες. 

Δεν  ξέρω  πόσοι  προλάβατε  να  το  διαβάστε.  Αξιοποιεί,  όπως

λέει,  τη  μελέτη  του  ΙΤΑ,  συνθέτει  και  επικαιροποιεί  τα

συμπεράσματα του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, τα Γιάννενα,  το κοινό

Συνέδριο της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ τον Απρίλιο του 2018. 

Εάν  λοιπόν  το  διαβάσουμε,  αν  και  χωρίς  να  το  διαβάσουμε

έγιναν  οι  ομιλίες  και  βγαίνουν  συμπεράσματα,  υπάρχει  μια

συμφωνία,  θα  έλεγα  ταύτιση  πια,  αλφαδιά,  όσο  πλησιάζουμε  και

προς τις εκλογές, που εκφράζεται  στη στρατηγική, στην κατεύθυνση

και στο περιεχόμενο αυτής. 

Αλλά  όμως  εδώ  υπάρχει  και  η  πράξη.  Εδώ  υπάρχουν

προβλήματα  που  καίνε,  που  πρέπει  να  τα  κουβεντιάσουμε.  Αυτό

που  βγήκε  όμως  μονομπλόκ,  μάλιστα  υπήρχαν  και  προτάσεις  γιατί
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υποψήφιοι  είτε  στην Περιφέρεια,  είτε  σε  Δήμους,  δεν  θα έπρεπε  να

στηριχτούν  από  τα  κόμματα  που  έχουν  συμφωνήσει  με  όλα  αυτά,

και  επειδή  μπαίνει  ολόκληρη…  γίνεται  ολόκληρη  συζήτηση  για  τον

Κλεισθένη,  μετά  Κλεισθένη  εποχή  τι  θα  γίνει,  δεν  υπήρχε  καμία

διαφωνία  στα  ζητήματα,  στο  περιεχόμενο  και  στην  κατεύθυνση  του

Κλεισθένη.  Είναι  σαφές  ότι  όχι  μόνο  στον  Κλεισθένη,  αλλά  και  σε

όλα τα  άλλα  τα  ζητήματα  της  κεντρικής  πολιτικής  γραμμής,  υπήρχε

επεξεργασία  από  την  ίδια  την  ΚΕΔΕ,  και  στο  σχεδιασμό,  και

βεβαίως  και  στην  υλοποίηση.  Πολλές  φορές  έχουμε  πει,  το

επαναλαμβάνουμε  και  σήμερα,  ότι  ήταν  προπομπός  αυτών  των

εξελίξεων,  των  αρνητικών,  και  ήταν  και   δοκιμαστήριο.  Στις

ιδιωτικοποιήσεις,  στην  ανατροπή  των  εργασιακών  σχέσεων,  στο

ξεθεμέλιωμα  της  πολιτικής,  της  κοινωνικής  πολιτικής,  μέσα  στο

χώρο των Δήμων. 

Βεβαίως έχουμε και  άλλα εκτός  από αυτό.  Μέσα στα  κεντρικά

πολιτικά ζητήματα παρενέβαιναν οι αιρετοί στην τοπική διοίκηση και

ιδιαίτερα  τώρα  που  όλο  το  πολιτικό  προσωπικό  στηρίζει  τις

προσπάθειες  της  κυβέρνησης  πάνω στα  γεωπολιτικά,  Δήμαρχοι  και

Περιφερειάρχες στήνουν κόκκινα χαλιά στον Πρέσβη των Ηνωμένων

Πολιτειών Αμερικής, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Δυτική Ελλάδα,

στην  Πελοπόννησο,  στην  Κρήτη  και  αλλού,  ακριβώς  εκεί  που

υπάρχουν  βάσεις  και  στρατηγεία,  για  προσέλκυση  επενδύσεων  και

τα  λοιπά,  και  από  την  άλλη  μεριά  υπάρχει  και  μια  αβάντα,  και

σκεφτείτε  το  αυτό,  από  τη  δική  σας  μεριά,  επειδή  κατά  κόρον

συζητήθηκε  εδώ,  στα  ζητήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη

συμφωνία των Πρεσπών. 

Δηλαδή  τώρα  κάνετε  κριτική  στην  κυβέρνηση  για  αυτό;  Αυτό

αβαντάρει  την κυβέρνηση.  Ποιο είναι  το κύριο ζήτημα που προχωρά

η κυβέρνηση  και  δεν  διαφωνεί  κανένα  αστικό  κόμμα;  Ο σχεδιασμός

που  υπάρχει  οι  χώρες  των  Δυτικών  Βαλκανίων  συνολικά,  όλο  αυτό

το  σχέδιο,  να  μπουν  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  στο  ΝΑΤΟ.  Για

αυτό  όμως  κάνετε  την  πάπια,  αυτό  δεν  είναι  το  πιο  σημαντικό
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ζήτημα;  Δείτε  τις  εξελίξεις.  Δεν  σας  προβληματίζουν  τα  γεγονότα,

με  την  αλλαγή  συνόρων,  και  ότι  αυτά  μπορεί  να  είναι  ένα  ντόμινο

εξελίξεων για την περιοχή μας; 

Χωρίς  να  θέλω  να  προσβάλλω  κανέναν,  αλλά  από  αυτό  το

βήμα ακούστηκαν τρομερές πατριωτικές κορώνες.  Ε δεν άκουσα και

μια πρόταση να καταργηθεί  αυτό που υπάρχει  στο σύνταγμα,  το ότι

δίνει  τη  δυνατότητα  κυριαρχικών  δικαιωμάτων,  με  151  Βουλευτές,

εκχώρηση  κυριαρχικών  δικαιωμάτων.  Άρα  στη  βασική  πολιτική

γραμμή,  ακόμη  και  σε  αυτό  το  ζήτημα  που  τόσα  ακούστηκαν,

συμφωνείτε. 

Άρα μπορεί να βγάλει καταρχήν (…) συμπεράσματα ο κόσμος.

Όμως  από  όλη  αυτή  τη  συζήτηση  που  έγινε  μέχρι  τώρα,  αυτό  που

υπάρχει  και  λέγεται  πραγματική  ζωή  των  εργαζομένων  και

προβλήματα  και  μέσα  στο  χώρο  των  Δήμων,  δεν  υπάρχει  εδώ.  Και

όσα  αναφέρθηκαν  είναι  ενάντιά  τους.  Όλο  αυτό  το  πακέτο  που

υπάρχει  είναι  ενάντιά  τους.  Και  επειδή  είναι  βαριά  κουβέντα,

επιτρέψτε  μου  να  προσπαθήσω  να  το  αποδείξω.  Από  τα  ίδια  τα

πράγματα δηλαδή. 

Από  αυτό  το  βήμα  ακούστηκαν  και   ιδιαίτερα  και  από  τον

Υπουργό,  τα  ζητήματα  που  έχουμε  με  τους  εργαζόμενους.  Ας

είμαστε συγκεκριμένοι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δύο-τρία πράγματα

πολύ συγκεκριμένα και εμείς τι προτείνουμε. 

Βοήθεια  στο  Σπίτι,  ΚΗΦΗ,  ΚΔΑΠ,  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ,  η  κατάσταση

είναι  απελπιστική.  Πρέπει  να  δοθεί  λύση εδώ και  τώρα.  Δεν  μπορεί

να έρχονται  από το βήμα και να λένε υπάρχει  πρόβλημα. Ποια λύση

πρέπει να δοθεί. 

Λένε  ότι  θα  προχωρήσουν  σε  προκήρυξη  μέσω  ΑΣΕΠ  για

αυτούς  τους  εργαζόμενους.  Και  εμείς  λέμε  πάλι  ΑΣΕΠ;  Αφού  με

ΑΣΕΠ αυτός  ο κόσμος έχει  προσληφθεί.  Ναι  ή  όχι;  Από και  ως πού

θα  ξανά  γίνει  πάλι  αυτό;  Μια  είναι  η  λύση,  να  μετατραπούν  οι

συμβάσεις  τους  σε  αορίστου  χρόνου.  Ο  Ν.4512/2018,  άρθρο  242,

επανέφερε  την  απαγόρευση  μετατροπής  των  συμβάσεων  σε
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αορίστου χρόνου.  Να τελειώνουμε με  αυτό.  Συμφωνείτε  σε αυτό;  Οι

άνθρωποι  να  μείνουν  στο  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  να  επεκταθεί  ακόμη

περισσότερο;  Να  απευθύνεται  σε  περισσότερους  χρήστες  των

υπηρεσιών;  Κάντε  μια  πρόταση.  Ας  μη  το  στηρίξει  η  κυβέρνηση.

Προσχηματική. Μα δεν το κάνετε αυτό.

Δεύτερο  ζήτημα.  Τόλμησε  ο  Υπουργός  και  μας  μίλησε  για  τις

σχολικές καθαρίστριες,  κούνησε το δάχτυλο και είπε να πληρωθούν.

Εδώ  υπάρχει  σκλαβιά.  Βεβαίως  γνωρίζετε  τι  γίνεται,  αλλά  κάποιος

περαστικός  ακούει  ας  πούμε  ή  και  κάποιοι  από  το  διαδίκτυο.  Να

ξέρουν  ότι  εδώ  είναι  90.000  συμβασιούχοι  με  συμβάσεις  10μηνες,

από Σεπτέμβριο  μέχρι  Ιούνιο,  τώρα που συζητάμε  είναι  απλήρωτοι,

εκτός  από  λίγες  εξαιρέσεις.  Λέει  ο  Υπουργός  πληρώστε  τες.  Και

εμείς  λέμε,  και  εγώ σας ρωτώ αυτή τη στιγμή,  γιατί  δεν  πληρώνεται

αυτός ο κόσμος;  Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει  δώσει  τα χρήματα στους Δήμους

και  δεν  τα  δίνει;  Ή  αυτό  που  έγινε,  που  υπάρχουν  Δήμαρχοι  που

έβαλαν και  υπέγραψαν συμβάσεις  ότι  θα πληρωνόμαστε με βάση τη

ροή της  χρηματοδότησης;  Είναι  αίσχος.  Και  πώς πληρώνεται  αυτός

ο κόσμος; Πώς πληρώνεται  και πώς δουλεύει;  Πληρώνεται  από 90 €

αν είναι  διθέσιο το νηπιαγωγείο, έως 450 € αν το Λύκειο είναι  2.000

τετραγωνικά  μέτρα.  Για  αυτά  τα  λεφτά  μιλάμε.  Πληρώνονται  ανά

αίθουσα  και  η  γαλαντόμα  κυβέρνηση  έδωσε  δύο  ευρώ  παραπάνω

στην κάθε αίθουσα.

Αυτή  η  κατάντια  λοιπόν  και  αυτή  η  σκλαβιά,  στον  πιο

νευραλγικό  τομέα,  στα  παιδιά  μας,  στα  σχολεία,  που  δημιουργούν

προβλήματα  υγείας  και  ασφάλειας  μέσα  στα  παιδιά,  πρέπει  να

αντιμετωπιστεί  εδώ  και  τώρα.  Αυτός  ο  κόσμος  λοιπόν  πρέπει  να

μονιμοποιηθεί  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις,  και  τέλειωσε  το

πανηγύρι.  Το ζητάτε;  Προτείνετέ  το.  Το κάνουμε μια πρόταση πάνω

στις  προτάσεις  σας,  που μπορεί  να μη συμφωνούμε σε όλο αυτό το

πλαίσιο  του  περιεχομένου  και  της  κατεύθυνσής  σας,  αλλά  σας

κάνουμε μια πρόταση που αφορά τους εργαζόμενους. 
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Αλλά  επειδή  υπήρχε  και  υποκρισία  από  αυτό  το  βήμα,  είναι

καθαρή  υποκρισία  για  τα  προμελετημένα  εγκλήματα,  εμείς  τα  λέμε

έτσι,  που  αφορούν  τα  εργατικά  ατυχήματα,  που  μετράμε  νεκρούς.

Εδώ  υπάρχουν  συγκεκριμένες  ευθύνες.  Πολύ  συγκεκριμένες.

Πληθαίνουν  λοιπόν  τα  θανατηφόρα  ατυχήματα  και  οι  σοβαροί

τραυματισμοί. 

Ο  Ν.2581/2007  άρθρο  36,  είναι  καρμανιόλα  για  τους

εργαζόμενους.  Ποιος  ζήτησε  αυτό  το  νόμο;  Οι  αιρετοί  της  Τοπικής

Διοίκησης, η ΚΕΔΕ. Και με τα δύο χέρια. Και το έκανε η κυβέρνηση,

πράξη.  Τι  πράγμα  δηλαδή;  Τη  διευθέτηση  του  ωραρίου  σε  24ωρη

βάση, το 5νθήμερο δίνει  τη  δυνατότητα να γίνει  7ήμερο,  Κυριακές –

αργίες  υποχρεωτικές  εργάσιμες.  Και  τι  έχουμε  τώρα  εδώ;  Πλήθος

Δήμων  που  έχουν  λιγότερους  οδηγούς  στα  απορριμματοφόρα

σαπάκια,  από  τον  ελάχιστο  αριθμό  βέβαια,  αναγκάζονται  να  έχουν

προσωπικό  το  οποίο  δουλεύει  7  ημέρες  την  εβδομάδα,  για  να

αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα  υγείας  που  υπάρχουν  στις  γειτονιές

του κόσμου. 

Άρα εδώ και τώρα πρέπει αυτό να ανατραπεί,  να καταργηθεί ο

νόμος.  Δεν  είναι  δυνατόν  να  δουλεύει  κάποιος  7  ημέρες  την

εβδομάδα.  Συσσωρεύεται  εξάντληση.  Άρα  θα  σου  συμβεί  και  η

ζημιά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το περνάτε τώρα; 

Για  τους  εργαζόμενους  που  έχουν…  και  τις  εξαγγελίες  που

έγιναν  για  αυτές  τις  προσλήψεις  των  εργαζομένων.  Είναι  ντροπή

πραγματικά  και  αυτό  που  γίνεται.  Έκανε  αυτή  την  προκήρυξη  για

τους  περιβόητους  8.166  εργαζόμενους  και  αντί  για  να  έρθουν  να

απολογηθούν  γιατί  αυτοί  δεν  έχουν  προσληφθεί  ακόμα,  έρχεται  και

μας  λέει  όλο  αυτό  το  πακέτο  των  εργαζομένων  ότι  είμαστε  1  προς

1,  που  και  το  ίδιο  το  μεσοπρόθεσμο,  ο  αριθμός,  ούτε  και  αυτός

είναι,  αλλά  δεν  αξίζει  τόσο  πολύ  να  σταθούμε  σε  αυτό,  όσο  ότι

έχουν  καταργήσει  χιλιάδες  οργανικές  θέσεις  οι  προηγούμενες

κυβερνήσεις και αυτή και έρχονται να μας πούνε τώρα ότι κάνουν το
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1  προς  1.  Που  οι  ασφυκτικές  ανάγκες  στους  Δήμους,  δεν

αντιμετωπίζονται.  

Όμως  γίνεται  πολλή  συζήτηση  για  την  αναθεώρηση  του

Συντάγματος.  Και  εδώ πραγματικά αποκαλύπτεται  το πόσο επιζήμια

είναι  η  πολιτική,  η  στάση  και  η  πρακτική  των  αιρετών  της  Τοπικής

Διοίκησης όλα αυτά  τα χρόνια,  αλλά και  τώρα.  Με την  αναθεώρηση

του  Συντάγματος  βεβαίως,  προωθείται  ένας  αποπροσανατολισμός

προς τους εργαζόμενους, που επιχειρείται  για να ρίξουν στάχτη στα

μάτια  του  κόσμου.  Οι  προωθούμενες  αλλαγές  όμως  αποσκοπούν

στη  θωράκιση  των  συμφερόντων  της  κυρίαρχης  τάξης.  Δεν  μπορεί

και  να  γίνει  διαφορετικά,  έτσι  γίνεται  στα  Συντάγματα.  Και  στην

απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών νόμων δημοσιονομικής

πειθαρχίας  σε  βάρος  του  λαού.  Παίρνονται  μέτρα  για  σταθερές

κυβερνήσεις  και  είναι  βαθιά  ταξικό.  Γιατί  είναι  βαθιά  ταξικό;  Γιατί

είναι  ιερό  και  απαραβίαστο  όσον  αφορά  το  κεφάλαιο  και  λάστιχο

όταν  πρόκειται  για  το  λαό.  Και  εδώ  αποδεικνύεται  πολύ

συγκεκριμένα,  στο  χώρο  της  Τοπικής  Διοίκησης,  στο  χώρο  των

Δήμων,  και  με  τα  οικονομικά,  και  με  τις  αρμοδιότητες,  και  με  το

προσωπικό. 

Η  εφαρμογή  του  Ν.3852/2010,  βεβαίως  δεν  εφαρμόστηκε  και

δεν  δίνονται  οι  ανάλογοι  πόροι  για  έναν  νόμο  τον  οποίο  δεν

ψηφίσαμε  εμείς,  αλλά  βεβαίως  δεν  δίνει  τους  ανάλογους  πόρους  η

κυβέρνηση.  Βεβαίως  παίρνει  φόρους και  τέλη  το  κράτος  έναντι  των

Δήμων,  αλλά  βεβαίως  δεν  τους  αποδίδει.  Για  τις  αρμοδιότητες.

Μεταφορά  αρμοδιοτήτων  και  αντίστοιχοι  πόροι,  έχει  συνταγματική

ισχύ. Αλλά βεβαίως είναι λάστιχο και δεν έχει  εφαρμοστεί.  

Για  το  προσωπικό,  έγινε  συνταγματική  απαγόρευση

μονιμοποίησης  των  συμβασιούχων,  δηλαδή  από  ορισμένους

αορίστου χρόνου.  Η εμπειρία  τι  δείχνει  όλα αυτά  τα  χρόνια;  Δεν  θα

έλεγα  μόνο  τα  4  –  5,  συνολικά  της  20ετίας.  Διάσπαση  του  ενιαίου

δημόσιου  χαρακτήρα,  των  υπηρεσιών,  ιδιωτικοποιήσεις,  ανατροπή

των  εργασιακών  σχέσεων  και  τα  λοιπά.  Αυτό  δεν  είναι  μόνο  στην
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Ελλάδα, αυτό γίνεται στην Ευρώπη είτε είναι οι  χώρες στη ζώνη του

ευρώ,  είτε  είναι  εκτός  ευρώ.  Συνολικά  στην  Ευρώπη.  Αυτό  είναι  το

ευρωπαϊκό  κεκτημένο,  αυτά  τα  ζητήματα  θέτει  ο  Ευρωπαϊκός

Χάρτης  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης,  που βάζετε  στόχο να

φτάσουμε.  Για  αυτό  λέμε  είστε  προπομπός  των  εξελίξεων,  ότι

βάζετε  πολύ  πιο  προωθημένα  ζητήματα  και  από  αυτά  που  έχει  ο

Κλεισθένης και από αυτά που λένε σήμερα οι κυβερνήσεις. 

Όμως  δείτε  χαρακτηριστικό  ένα  παράδειγμα,  τι  δεν  είναι

λάστιχο και τι είναι  ιερό και απαραβίαστο. Το άρθρο 107 που αφορά

την προστασία του ξένου και  εφοπλιστικού κεφαλαίου στην Ελλάδα,

βεβαίως δεν το αγγίζει  κανείς.  Εδώ τι  γίνεται  με συνταγματική  ισχύ;

Τα  καράβια  που  βρίσκονται  τα  ποντοπόρα  υπό  ελληνική  σημαία,

καθορίζει  το  Σύνταγμα  τη  σύνθεσή  τους,  εδώ  και  65  χρόνια.  Και

φέρνουν  ένα  νόμο,  αφού  τέλειωσε  η  δικτατορία  και  ξεκίνησε

Σύνταγμα  μετά  τη  μεταπολίτευση,  του  Ν.2687/1953  που

συνταγματικά  καθορίζεται  η  σύνθεση  των  ποντοπόρων  με  ελληνική

σημαία  και  έτσι  έχουν  έναν  πλοίαρχο  και  δυο  –  τρεις  ακόμη

εργαζόμενους  Έλληνες  ναυτεργάτες  ανάμεσα σε εκατοντάδες  άτομα

και  ταυτόχρονα  καθορίζονται  και  πώς  θα  φορολογούνται.  Και

φορολογούνται  εδώ  και  65  χρόνια  από  τότε,  με  τους  κόρους  των

πλοίων,  ανεξάρτητα  τι  μεταφέρουν  και  τι  κερδίζουν.  Αλλά  λέει  το

κάναμε, γιατί  άμα τους φορολογήσουν, θα πάρουν τα πλοία από την

ελληνική  σημαία.  Όμως αποδείχθηκε τόσα χρόνια,  3.700 πλοία υπό

ξένη σημαία και 700 υπό ελληνική. 

Το  αποτέλεσμα  λοιπόν  είναι  ελληνόκτητη  ναυτιλία  στον

κόσμο,  η  πρώτη,  και  καταρρίπτεται  από  αυτή  την  άποψη  ο  μύθος

ότι  εκεί  που υπάρχει  ανάπτυξη, αμύθητα κέρδη, ότι  εκεί  ταυτόχρονα

και  οι  εργαζόμενοι  στα  πλαίσια  της  δίκαιης  ανάπτυξης,  θα  πάρουν

κάτι  και  αυτοί.  Οι  εφοπλιστές  είναι  οι  σύγχρονοι  κροίσοι  και  οι

ναυτεργάτες είναι στο δρόμο.

Το σύνθημα λοιπόν εδώ που αναφέρει  στο  Συνέδριο  η  ΚΕΔΕ,

«Η Ελλάδα  Ψηλά»,  αφορά  αυτή  την  περίπτωση «Η Ελλάδα  Ψηλά»,
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τους  εφοπλιστές,  τους  βιομηχάνους,  τους  μεγάλους

επιχειρηματικούς  ομίλους,  αυτοί  βρίσκονται  ψηλά.  Και  ο  κόσμος

είναι  στον πάτο και δεν μπορεί σήμερα να τα βγάλει πέρα. 

Ποιες  είναι  οι  προτάσεις  της  ΚΕΔΕ  πάνω  σε  αυτό;  Που  για

εμάς είναι  λαιμητόμος για το λαό.  Η συνταγματική κατοχύρωση που

ζητάει αυτή τη στιγμή η ΚΕΔΕ με τις προτάσεις της, τι  είναι;  Ότι έχει

συμβεί  μέχρι  τώρα,  αλλά και  ακόμα ορισμένα  ζητήματα  που θέτετε,

να  έχουν  συνταγματική  κατοχύρωση  και  να  φύγουν  τα  τελευταία

εμπόδια.  Ήδη  λειτουργείτε  στα  όρια  του  Συντάγματος,  προτείνετε

και άλλα. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώστε.

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Δεν  σας  κακίζουμε,  με  την  έννοια  ότι  αυτή  τη

στρατηγική  επιλογή  υπηρετείτε,  ανάπτυξη  της  Ελλάδας  μέσα  στο

πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης.

Το  θέμα  είναι  ο  κόσμος  να  αντιληφθεί  ότι  αυτό  είναι  επιζήμιο  για

εκείνον.  Και  πώς  αυτό  εκφράζεται  και  λέμε  είναι  λαιμητόμος  για  το

λαό;  Ακριβώς,  έτσι  απλά,  να  καταλαβαίνει  ο  κόσμος  πως  ότι

υπάρχει  γύρω  από  το  σπίτι  του,  από  το  χώρο  κατοικίας,  από  το

χώρο  εργασίας,  είναι  υγεία,  είναι  εκπαίδευση,  είναι  πρόνοια,  τα

πάντα,  αυτές  είναι  οι  τοπικές  υποθέσεις,  εταιρικότητα,

επικουρικότητα, όλα αυτά τα κόλπα, είναι ότι για όλα αυτά θέλετε να

έχετε  λοιπόν  εσείς  την  κρατική  ευθύνη.  Και  τι  να  κάνετε  με  αυτό;

Ζητάτε  να  κάνετε  προσλήψεις  εσείς  του  προσωπικού,  να  έχετε

νομοθετικά,  κανονιστικά  και  δημοσιονομικά  δικαιώματα  πάνω  σε

αυτά τα ζητήματα. 

Για  να  λύσετε  τα  προβλήματα  του  κόσμου  το  θέλετε;  Αυτό

πρέπει  να  καταλάβει  ο  κόσμος;  Ακριβώς  το  αντίθετο.  Για  να

πληρώσει  ακόμα  πιο  πολύ  αυτές  τις  υπηρεσίες  που  κανονικά  τις

έχει,  αλλά  τις  δικαιούται  να  τις  έχει  αποκλειστικά  δημόσια  και

δωρεάν. Γιατί ακριβώς και τις πληρώνει αυτές. Είναι χαρακτηριστικό

σε σχέση με τη χρηματοδότηση, για τους πόρους. Τι λέτε σε αυτό το

κείμενο;  Λέτε,  δεν  διεκδικούμε  αυξήσεις,  λέτε  στη  σελίδα  36.  Τι
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διεκδικείτε;  Εφαρμογή  του  νόμου,  του  3852,  και  για  τους

παρακρατηθέντες  να  ανοίξει  διάλογος.  Ποιος  το  πιστεύει  αυτό;  Μα

ήδη,  δεν  υπάρχει  συμφωνία,  δεν  υπάρχει  απόφαση,  με  βάση  την

αρχική  Οδηγία,  4  Απριλίου  του  2018,  που  καταρτίστηκε  το

μεσοπρόθεσμο  πρόγραμμα  δημοσιονομικής  στρατηγικής  όσον

αφορά την  Τοπική  Διοίκηση,  στον  υποτομέα  1.313 και  ξέρει  ο  κάθε

Δήμος  με  αυτή  την  εγκύκλιο  και  μετά  με  την  ψήφιση  και  του

κρατικού  προϋπολογισμού,  πόσα  χρήματα  θα  πάρει  ο  κάθε  Δήμος

μέχρι το 2022. Ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα.

Λοιπόν,  λέτε,  εφόσον  δεν  πρόκειται  να  πάρουμε  κάτι

παραπάνω  και  έχουμε  προσαρμοστεί  σε  αυτό,  αναγκαίο  κακό,  για

το καλό του εθνικού συμφέροντος και όλα αυτά, εμείς λοιπόν ζητάμε

από  την  κυβέρνηση  να  μας  δώσει  τη  δυνατότητα  να  βάλουμε  και

άλλους ίδιους πόρους, με φόροι  και  τέλη, να έχουμε εμείς δηλαδή…

Και  ήρθαν  εκπρόσωποι  των  κομμάτων  και  είπαν  βεβαίως,  για  τα

δικά  του  ζητήματα  να  αποφασίζει  ο  κάθε  Δήμος.  Δηλαδή  ακόμη

περισσότερο  φοροκυνηγητό,  φορολεηλασία,  σημαίνει  αυτή  η

πολιτική. Αυτό ζητάτε.  

Γιατί  σήμερα  η  φορολεηλασία  που  υπάρχει  είναι  τεράστια

μέσα από τους Δήμους.  Καταφέρνει  λογιστικά αλλά και  πραγματικά,

ότι  δεν  μπορεί  να καταφέρει  το  Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους.  Και

σας  λέω ότι  τα  βεβαιωθέντα  από τα  προβλεφθέντα,  έχουν ελάχιστη

διαφορά.  Δηλαδή  βάζει  ότι  θα  πάρω  εκατό  από  τον  κόσμο  και

παίρνει  ενενήντα  πέντε.  Δεν  το  πετυχαίνει…  Καμία  κυβέρνηση  δεν

το έχει πετύχει μέχρι τώρα. 

Συν,  ας  πούμε,  από τα  ανείσπρακτα  που  χρωστάει  ο  κόσμος,

με  τις  κατασχέσεις,  με την πίεση αυτή και  τους πλειστηριασμούς με

το  φόβο,  θα  φτάσουμε  στο  σημείο  το  ιλιγγιώδες  ποσό…  η

ιλιγγιώδης  προσπάθεια  αυτή  με  τα  ιλιγγιώδη  ποσά,  να  μαζέψουνε

το  50%,  ότι  χρωστάνε  οι  εργαζόμενοι  στους  Δήμους,  να  μαζέψουν

σε  μία  5ετία  περίπου  το  50%.  Δεν  το  έχει  καταφέρει  ποτέ  καμία

κυβέρνηση. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

75



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνετε,  σας παρακαλώ.

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   Επομένως  τι  ζητείται;  Κοινωνικά  ιδρύματα,

νηπιαγωγεία  και  τα  λοιπά,  ακίνητη  περιουσία  και  όχι  μόνο  τη

δημοτική  ακίνητη  περιουσία,  αλλά  και  του  Δημοσίου  που  δεν  έχει

πάει  στο  ΤΑΙΠΕΔ.  Δηλαδή  μιλάμε  για  μπίζνες.  Αυτό  είναι,

επιχειρηματίας.  Όχι  για  να  προσφέρουμε  υπηρεσίες  στους  πολίτες,

για να απαλλάξουμε το κράτος από την υποχρέωση από τον κρατικό

προϋπολογισμό,  να  δίνουν  πόρους  στον  κόσμο  και  να  μπορεί  να

διευκολύνει  τη ζωή του. 

Βεβαίως  εμείς  έχουμε  συγκεκριμένες  προτάσεις  και  για  τα

ζητήματα  της  συνταγματικής  αναθεώρησης,  μολονότι  έχουμε  αυτή

την  άποψη  για  όλο  το  Σύνταγμα,  ότι  εξυπηρετεί  την  κυρίαρχη  τάξη

και  πάντα  θα  είναι  αντιλαϊκό,  αντιδραστικό,  απέναντι  από  τις

ανάγκες  του  λαού,  αλλά  όμως  ταυτόχρονα  προσπαθούμε  να

παλεύουμε ορισμένες προτάσεις πολύ συγκεκριμένες.

Στο  άρθρο  102  προτείνουμε  συνταγματική  κατοχύρωση

υποχρέωσης  του  κράτους  να  εξασφαλίσει  την  αναγκαιότητα

οικονομικών  πόρων  από  τους  ΟΤΑ…  Προσέξτε,  εμείς  λέμε  κάτι

εντελώς  διαφορετικό.  Με  χρηματοδότηση  από  τον  κρατικό

προϋπολογισμό.  Που  να  καλύπτει  το  σύνολο  των  αναγκών  των

Δήμων.  Βεβαίως  συμφωνούμε  σε  ορισμένες  προτάσεις,

απαγόρευση επιβολής πειθαρχικών ποινών…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πας  στα  20  λεπτά,  σε  παρακαλώ,  Ελπίδα.  Πρέπει

να συνεχίσουμε. Σε παρακαλώ. 

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   …βάρος  των  αιρετών,  απαγόρευση  του  ελέγχου

σκοπιμότητας  των  αποφάσεων  και  όλα  αυτά  είναι  επιμέρους,  αλλά

λέμε  ένα  ζήτημα  πολύ  κύριο  και  κεντρικό  ζήτημα  που  αφορά  τους

εργαζόμενους,  το  άρθρο  103.  Ενιαία  σχέση  εργασίας  στο  Δημόσιο,

που  είναι  Δημοσίου  Δικαίου  και  λέμε  ταυτόχρονα  ότι  πρέπει  να

καταργηθεί  η  συνταγματική  απαγόρευση  για  τη  μονιμοποίηση  των

συμβασιούχων. Άρθρο 103, παράγραφος 3, παράγραφος 8. 
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Κύριε  Πρόεδρε,  προτείνουμε  στις  έξι  προτάσεις  που έχετε,  να

θέσετε  και  αυτό.  Αν  θέλετε  να  είστε  συνεπής  σε  αυτό  που  λέτε,  ότι

εμείς  θέλουμε  να  έχουμε  με  σταθερή  εργασία  προσωπικό,  αλλά

αφού  υπάρχουν  αυτές  οι  πολιτικές,  δεν  μπορούμε  να  έχουμε.  Για

αυτό  έχουμε  όλη  αυτή  την  ομηρία.  Αφού  λοιπόν  είναι  έτσι,

προτείνετέ  το  αυτό  και  στη  συνταγματική  αναθεώρηση  και  από εκεί

και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. 

Η πραγματική  λοιπόν ζωή των εργαζομένων,  των υπαλλήλων,

των αγροτών, των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σου έκανα μία παράκληση, είσαι στα 20 λεπτά.

Ε.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:   …δεν  βρίσκεται  εδώ.  Και  η  Τοπική  Διοίκηση

ασχολείται  όμως  με  όλο  αυτόν  τον  κόσμο.  Αλλά  ασχολείται  από  τη

μεριά  το  πώς  θα  προχωρήσει  την  κεντρική  πολιτική  που  υπάρχει,

που ακριβώς δίνει  προνόμια στους λίγους και  φτώχεια και  δυστυχία

στους πολλούς.

Υπάρχει  όμως  εναλλακτική,  υπάρχει  ελπίδα,  εμείς  αυτό

πιστεύουμε,  υπάρχει  άλλος  δρόμος  στην  Ελλάδα,  αρκεί  να  το

αποφασίσει  ο  λαός,  να  μπει  στο  προσκήνιο  της πάλης,  να  μπει  στη

λαϊκή  αντεπίθεση  και  να  διεκδικήσει  εξουσία  για  τον  εαυτό  του.

Μόνο εκεί  μπορεί  να αναζητήσει  τις  ανάγκες του. Και  σήμερα όμως,

με  την  πάλη  του,  μπορεί  να  βάλει  εμπόδια,  να  πάρει  ορισμένα

πράγματα,  που  βέβαια  θα  είναι  ανοιχτά,  αν  δεν  βρίσκεται  σε

σύγκρουση με αυτή την πολιτική. 

Για  αυτό  λοιπόν,  στις  επόμενες  εκλογές  έχουμε  και  εμείς  το

δικό μας  μήνυμα να  δώσουμε στον κόσμο,  επειδή  θα υπάρχει  και  η

κάλπη  της  Ευρωβουλής,  η  κάλπη  της  Περιφέρειας,  η  κάλπη  του

Δήμου,  σε  όλες τις  κάλπες πρέπει  να ψηφίζει  με ενιαίο  κριτήριο.  Το

κριτήριο  των  δικών  του  συμφερόντων.  Να  καταδικάζει  αυτές  τις

πολιτικές  που  τον  έχουν  στη  σημερινή  κατάσταση,  που  δεν  μπορεί

να  τα βγάλει  πέρα,  δεν μπορεί  να ζήσει  αυτή τη ζωή  που θέλει  και

να  βάλει  στο  προσκήνιο  τις  δικές  του  ανάγκες.  Και  θα  βρει  τον

τρόπο.
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Ευχαριστώ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ.

Να προχωρήσουμε στους θεματικούς κύκλους. 
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«Κλεισθένης» - Εφαρμογή – Η Επόμενη Μέρα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ):   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  ξεκινάμε

τις εργασίες της σημερινής ημέρας. Προφανώς όλες οι εκκρεμότητες

από χθες με τους ομιλητές που είχαν…

Τώρα,  η  πρώτη  Θεματική  Ενότητα  είναι  καθαρά  του

Κλεισθένη,  Εφαρμογή  –  Επόμενη  Μέρα.  Θα  ξεκινήσουμε  με  την

τοποθέτηση  –  εισήγηση  του  Προέδρου  της  ΚΕΔΕ,  του  κυρίου

Πατούλη,  στη  συνέχεια  θα  συνεχίσω  εγώ,  ο  κύριος  Ζυγούρης  θα

έρθει  αργότερα  καθώς  είναι  σε  ένα  δικαστήριο,  θα  υπάρχουν

παρεμβάσεις  από  τους  συναδέλφους,  και  μετά  η  επόμενη  Ενότητα

είναι  τα Οικονομικά. 

Όσοι  ακούνε  έξω,  καλό  θα  είναι  να  έρθουν,  να  επιστρέψουν

στην αίθουσα, καθώς αρχίζει  ένα ουσιαστικό κομμάτι  του Συνεδρίου

και  θα  είναι  καλό  όλοι  και  να  ακούσουν  τις  εισηγήσεις,  και  να

παρέμβουν στη συνέχεια.

Ο  κύριος  Πρόεδρος  έχει  το  λόγο  για  να  κάνει  τη  δικιά  του

τοποθέτηση πάνω στο θέμα του Κλεισθένη.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λοιπόν,  παρακαλώ.  Εάν  δεν  έχουν  σκοπό  να

έρθουν  απέξω,  να  σταματήσουμε  το  Συνέδριο,  να  πάμε   στις

περιοχές μας. Παρακαλώ. 

Κύριε  Γενικέ,  πείτε  εάν  δεν  θέλουν  να  κάνουμε  Συνέδριο,  να

το  τελειώσουμε  κιόλας.  Είναι  πολύ  εύκολο.  Εδώ  δεν  ήρθαμε  για

χαβαλέ και να πίνουμε καφέδες όλη μέρα. Έλεος. 

Λοιπόν,  κύριοι  συνάδελφοι,  καταρχήν  καταλαβαίνω  όταν

κάποια  πράγματα  που  ακούγονται  στην  αίθουσα  ίσως  μπορεί  να

ακούγονται  λίγο εξωπραγματικά,  ίσως να δημιουργούν την τάση της

φυγής.  Όμως  κατά  την  άποψή  μου,  όλες  οι  απόψεις  πρέπει  να

ακούγονται.  Από  τους  ομιλητές  προφανώς  θα πρέπει  να  υπάρχει  ο

σεβασμός  ενός  χρονομέτρου.  Όμως  για  να  μπορούν  να  μας

σέβονται,  πρέπει  να  τους  σεβόμαστε,  και  αυτό  είναι  και  το

ζητούμενο.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,  όπως είναι  γνωστό, σήμερα η ημερήσια

διάταξη  σχετίζονταν  με  το  θέμα  του  νομοσχεδίου  που  έχει  να  κάνει

με  τον  Κλεισθένη,  και  όπως  είναι  γνωστό,  αύριο  θα  μιλήσουμε  για

τα θέματα που αφορούν τη  συνταγματική αναθεώρηση. 

Επειδή  καλό  πράγμα  είναι,  ο  καθένας  έχει  διαφορετική

ιστορία,  ίσως και  διαφορετική αφετηρία,  στη ζωή του, στην πολιτική

του,  στη  δουλειά  του,  στην  επιστήμη  του,  όμως  δεν  θα  έχω  και

τύψεις  επειδή  κάποιοι  νομοθετούν  γιατί  έχουν  ιδεοληψίες.  Ούτε

μπορώ να τους πιάσω από το λαιμό να νομοθετήσουν γιατί  δεν μου

επιτρέπει  ούτε το σύνταγμα,  ούτε  οι  νόμοι.  Όμως θεωρώ επίσης ότι

δεν πρέπει να έχουμε τύψεις εμείς σαν Αυτοδιοίκηση πρωτίστως για

εκείνους που στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. 

Εγώ  είμαι  πολύ  σαφής.  Αυτή  η  κυβέρνηση  δεν  αγαπά  την

Αυτοδιοίκηση.  Το  είπα  και  χθες.  Και  δεν  αγαπά  την  Αυτοδιοίκηση

γιατί  έχει  μια  άλλη  ιδεοληψία.  Του  υπερσυγκεντρωτικού  κράτους,

του  κράτους  πατερούλη,  που  σε  θέλω  υποταγμένο,  και  αν  κάτσεις

στα  τέσσερα,  δηλαδή  εννοώ  στα  δύο  με  τα  χέρια  σε  παράκληση,

τότε μπορεί κάτι  να σου δώσω έτσι για να υπάρχεις. 

Και  το  λέω τόσο σκληρά διότι  βαρεθήκαμε  επί  δυόμισι  χρόνια

να συζητάμε με τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος τι  είναι  ο άνθρωπος;

Ήρθε, νομοθέτησε δήθεν με ένα διάλογο που δεν υπήρξε, διότι  ένας

διάλογος που δεν δέχεσαι  τίποτα και  απλώς ψηφίζεις αυτό που σου

υπαγορεύει  το  κόμμα  σου  ή  ιδεοληψία  σου,  νομίζω  ότι  είναι  ένας

προσχηματικός  διάλογος  και  έχω  το  δικαίωμα  να  πω ότι  ήταν  ένας

υποκριτικός  διάλογος.  Και  ο  κύριος  Σκουρλέτης  ήταν  εκείνος  που

δούλεψε ψιλό γαζί την Αυτοδιοίκηση.

Και το λέω τόσο σκληρά γιατί  κάποια στιγμή πρέπει να  πούμε

αλήθειες.  Γιατί,  χρωστάω  εγώ  τίποτα  στον  κύριο  Σκουρλέτη;  Έχω

αφήσει  την  επιστήμη  μου,  όπως  όλοι,  τη  δουλειά  σας,  την

οικογένειά μας, για να καθόμαστε να χαριεντιζόμαστε με εκείνους οι

οποίοι  μας  δουλεύουν  ψιλό  γαζί;  Πώς  αλλιώς  εγώ  να  θεωρήσω την
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τακτική  και  την  προσβολή  που  έκανε  ο  κύριος  Σκουρλέτης,  αλλά

εγώ θα έλεγα κα ιη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; 

Γιατί  το  λέω;  Το  είπαμε  και  χθες.  Μιλάνε  για  συνταγματική

αναθεώρηση.  Έβγαλαν  μια  προσχηματική  Επιτροπή.  Είδατε

πουθενά  τον  Α’  Βαθμό  Αυτοδιοίκησης;  Είδατε  αυτό  το  μεγάλο

εγχείρημα,  εδώ  πολύ  σωστά  είπε  και  ο  Γιώργος  ο  Ιωακειμίδης,  να

μπούμε  και  να  κάνουμε  κατά  κάποιον  τρόπο  έμμεση  εκλογή  του

Προέδρου.  Πολύ  σωστή  πρόταση.  Πολύ  σωστή.  Αλλά  εδώ  δεν  μας

βάζουν  στο  απλό,  στο  να  κάνουμε  έστω  και  προσχηματικό  διάλογο

για  τα  ζητήματα  που  αφορούν  την  Αυτοδιοίκηση  στη  συνταγματική

αναθεώρηση.  Και  αν  δεν  αρέσει  η  δική   μας  φυσιογνωμία,  είχα  πει

και  χθες,  και  δεν  το  είπα  για  πλάκα,  ας  βάλει  τον  κύριο  Μπίρμπα.

Πώς  έβαλε  την  κυρία  Δούρου,  φίλα  προσκείμενη,  κατά  κάποιον

τρόπο,  για  να  εκπροσωπεί  τον  Β’  Βαθμό;  Για  αυτό  ήμουν  και  τόσο

αυστηρός  παρουσία  του  κυρίου  Χαρίτση  χθες.  Πού  ήταν  η  κυρία

Δούρου;  Η  οποία  είναι  στην  Περιφέρειά  της  το  Συνέδριό  αυτό.  Δεν

έστειλε  εκπρόσωπο  η  κυρία  Δούρου,  αλλά  κυρίως  αυτή  μας

εκπροσωπεί  κατ’  ουσία  στον  Α’  Βαθμό,  όπως  με  νόμο  τον  οποίο

ψήφισε  και  όρισε  μάλλον  με  επιστολή  που  έστειλε  ο  κύριος

Πρωθυπουργός  στην  κυρία  Μέρκελ,  έτσι  λέει  η  Ελληνογερμανική

Συνέλευση,  ορίστηκε  η  κυρία  Δούρου εκπρόσωπος  της  κυβέρνησης

για τα ζητήματα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. 

Άρα  η  κυρία  Δούρου,  η  οποία  μας  εκπροσωπεί  σε  τόσα

πράγματα,  και  μέσα   στον  τόπο  της,  και  μιλάει  με  66  Δημάρχους,

τους  οποίους  εδώ  βρίσκονται  στην  κεντρική,  στο  ετήσιο  κεντρικό

Συνέδριο, τους έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια;

Αυτές  οι  νοοτροπίες  λοιπόν,  θεωρώ ότι  πρέπει  να  εκλείψουν,

διότι  δεν  έχει  καμία  σημασία,  όπως εγώ πάλι  θα  μνημονεύσω αυτό

που είπατε,  που είπες,  Γιώργο.  Μπορεί  να  μας  χωρίζουν πολιτικές,

με  όποιον,  αλλά πάνω από όλα είμαστε  εκ του θεσμικού μας ρόλου

υποχρεωμένοι  να  κάνουμε  αυτό  που  έχουμε  υποχρέωση  για  τη

χώρα και την Αυτοδιοίκηση. Όποιος δεν θέλει, παρακάτω. Όχι εδώ. 
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Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  ΚΕΔΕ  όλα  αυτά  τα  τέσσερα  χρόνια

κατέθεσε έγκαιρα ολοκληρωμένες προτάσεις  για το περιεχόμενο της

διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, όμως αυτές οι  προτάσεις δεν

λήφθηκαν  υπόψη  από  την  κυβέρνηση.  Να  το  πούμε  καθαρά.  Θα

λογοδοτήσω εγώ γιατί  η  κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της αυτά που

είπε η Αυτοδιοίκηση σε τέσσερις  διαφορετικές  ετήσιες  συνεδριάσεις

και  σε  θεματικά  συνέδρια;  Εγώ  θα  λογοδοτήσω  ή  εκείνη  θα

λογοδοτήσει; 

Και  προφανώς  έχει  δικαίωμα να  ψηφίζει  ή  να  μην ψηφίζει,  να

ψηφίζει ότι θέλει, αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα να την κρίνω και να

πω ότι  ήταν κατάπτυστη  απέναντι  στην  Αυτοδιοίκηση και  ότι  έδωσε

θα  εισπράξει  στις  επερχόμενες  εκλογές  από  την  ίδια  την

Αυτοδιοίκηση,  και  να  καταλάβει  ότι  δεν  μπορεί  να  παίζει  με  την

Αυτοδιοίκηση. 

Είναι  σίγουρο  ότι  αντίθετα  ψηφίστηκε  ένα  νομοσχέδιο,  ο

Ν.4555,  και το λέω για να το θυμόμαστε εφ’ όρου ζωής, το 2018. Ο

γνωστός  σε  όλους  μας  Κλεισθένης,  ο  οποίος  τώρα  ξέρετε  είναι  ο

Κλεισθένης  1,  θα  βγει  και  το  παιδί  του  σε  λίγο,  ο  Κλεισθένης  2,

κύριε  Βαρβιτσιώτη,  και  εκεί  ο  γνωστός  σε  όλους  μας  λοιπόν

Κλεισθένης  δεν  ανταποκρίνεται  όχι  στις  ανάγκες  της  χώρες,  το

οποίο  περιγράφηκε  από  όλες  τις  παρατάξεις  και  λίγο  πριν  με  το

δικό  τους  τρόπο,  αλλά  ούτε  στις  προσδοκίες  που  επί  δύο  χρόνια

μας καλλιέργησε ο Υπουργός, ο κύριος Σκουρλέτης. 

Μας  είπε  να  πάμε  να  συζητάμε  με  τους  υπηρεσιακούς,

πήγαμε.  Μας  είπε  να  μιλήσουμε  με  τον  κύριο  Πουλάκη,  το  κάναμε.

Μας είπε να ακούσουμε τι  λέει,  το ακούσαμε.  Αλλά φαίνεται,  και  για

αυτό  ακριβώς  το  είπα  και  υποκρισία,  και  μπαγαπόντηδες  εγώ  θα

έλεγα, σκληρή έκφραση, μου το δίνουν το δικαίωμα να πω ότι αυτός

ήταν  ένας  τρόπος  να  δουλέψουν  και  να  δράσουν  ως

μπαγαπόντηδες απέναντι  στην Αυτοδιοίκηση. 

Είναι  ένας  νόμος  ο  Κλεισθένης  που  δεν  προωθεί  καμία

σημαντική  αλλαγή στο  μοντέλο  διακυβέρνησης  της  χώρας.  Μα αυτό
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είναι  το  ζητούμενο.  Το  ζητούμενο  είναι  πώς  η  χώρα  θα  πάει

μπροστά.  Πτωχεύσαμε,  χρεοκοπήσαμε,  και  ξέρουμε  εμείς  η

Αυτοδιοίκηση  γιατί.  Διότι  δεν  μπορεί  η  τοπική  κοινωνία  να

αποφασίσει  για  τον  τόπο  της.  Θέλουμε  να  πάρουμε  υπαλλήλους,

μπορούμε;  Όχι.  Θα  το  πει  ο  καλός  Υπουργός,  ο  πατερούλης.

Θέλουμε  να  κάνουμε  μια  πλατεία;  Όχι,  γιατί  δεν  έχεις  λεφτά.  Μα

έχω αποθεματικά. Όχι. Αυτά πρέπει να τα δώσεις εκεί.  Δεν μπορείς;

Στα παίρνω και  μέσα στην τράπεζα την  κεντρική.  Θα σου δώσω και

το  επιτόκιο.  Εγώ  θα  στα  διαχειριστώ  τα  λεφτά   σου.  Μπορώ  να

κάνω μια παρέμβαση σε ένα  μεγάλο στάδιο  που είχα τη  ΣΑΤΑ;  Όχι,

στην  κόβω  και  τη  ΣΑΤΑ.  Τι  μπορώ,  ρε  παιδιά,  να  κάνω;  Θα

μιλήσουμε  μέσα  από  τον  Κλεισθένη.  Είδαμε  λοιπόν,  δύο  χρόνια

μιλούσαμε. 

Το  περιεχόμενο  λοιπόν  αποδεικνύει  ότι  αυτός  ο  Κλεισθένης

είχε μία μόνο σκοπιμότητα,  και  μάλιστα κομματική  σκοπιμότητα.  Να

το  πούμε  καθαρά.  Ήταν  εκλογική  η  σκοπιμότητα  του  κυβερνώντος

κόμματος, πώς θα χειραγωγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πρώτη  φορά  στα  πολιτικά  χρονικά  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  το

έχω  ψάξει  με  πολλή  επιμέλεια,  δύο  χρόνια  υπήρξε  ένας  διάλογος

δήθεν,  μεταρρύθμισης  του  κράτους,  βαρύγδουπες,  θα

μεταρρυθμίσουμε  το  κράτος,  και  βέβαια  ήρθε  ένα  νομοσχέδιο  με

αλλαγή  εκλογικού  συστήματος  στις  εκλογές  του  Α’  και  Β’  Βαθμού

Αυτοδιοίκησης. 

Ειπώθηκε  ότι  εμείς,  να  λέει,  το  έβαλε  λέει  τόσο  ακραίο  γιατί

δεν είχαμε καμία πρόταση για το εκλογικό σύστημα.  Πώς το ακούτε;

Αλήθεια είναι  τώρα ή πάμε πάλι στην υποκρισία; Είπαμε δηλαδή ότι

λέει… αν το λέγαμε θα το έκανε; 

Εμείς  λοιπόν  είμαστε  πολύ  καθαροί.  Είπαμε  αλλάζουμε  τη

γραφειοκρατία  και  αποκεντρώνουμε  την  Αυτοδιοίκηση  και  την

κεντρική  εξουσία  για  την  Αυτοδιοίκηση,  και  μετά  καθόμαστε  και

συζητάμε  για  το  εκλογικό  σύστημα,  να  το  κάνουμε  αναλογικότερο.

Μα  αυτοί  το  ξεπάτωσαν  το  εκλογικό  σύστημα.  Και  συγγνώμη  για
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αυτή  την  έκφραση,  αλλά  είναι  οι  κοινωνίες  έτοιμες  αυτή  τη  στιγμή

που  τόσο  αγγελικά  τα  έχουν  φέρει,  λέει  να,  θα  γίνει  μια  σύνθεση…

Και  εγώ  συνθέτω.  Και  εγώ  60%  παίρνω  στο  Δήμο  μου,  και  52

πήραμε  στην  ΚΕΔΕ,  και  55  πήραμε  στον  Ιατρικό  Σύλλογο  Αθηνών.

Και;  Είναι  τρόπος  ξεχαρβαλώματος  των  τοπικών  κοινωνιών;  Το

έχετε  δει  στη Βουλή ότι  συνεργάζονται;  Το έχετε  δηλαδή στη  Βουλή

ότι  όλα  είναι  αγγελικά  πλασμένα  ή  ο  καθένας  βάζει  δυναμίτη  στον

άλλον για  να  τον  τελειώσει  και  αν  είναι  και… πολιτικά και  ότι  άλλο.

Εγώ δεν  το  έχω δει  στη  χώρα μας,  διότι  δεν  υπάρχει  ακόμα αυτή  η

σύνθεση την οποία θα έπρεπε να έχει.  

Εδώ  λοιπόν  ο  κύριος  Σκουρλέτης,  ο  οποίος  δεν  απάντησε,

εάν λοιπόν μια κοινωνία δεν συνθέσει, τι  θα κάνει;  Θα είναι άπραγη;

Αν δηλαδή στις εκλογές αυτές το 30% που θα είναι  ο Δήμαρχος, και

το  70% που θα είναι  οι  υπόλοιποι,  και  πηγαίνουν  κόντρα  στο  30,  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πώς  θα  λειτουργήσει;  Πώς  θα  γίνει;  Το  είπε

κανείς;  Το ακούσατε χθες από τον κύριο Χαρίτση; Το ακούσαμε από

τον  κύριο  Σκουρλέτη;  Από  τον  Πρωθυπουργό;  Από  ποιον  το

ακούσαμε; Από κανέναν.  Διότι δεν τους ενδιαφέρει. Διότι  αν θα τους

ενδιέφερε,  θα  καθόμασταν  και  θα  βρίσκαμε  δικλείδες  ασφαλείας

κυβερνησιμότητας.  Τους  ενδιαφέρει  απλώς  να  μπορεί  να  έχεις  και

να  γλείφεις  στην  κυριολεξία  ενδεχομένως  κάποιες  μειοψηφίες,  όχι

για να συνθέσεις  για ένα έργο, αλλά για να μπορέσεις  να διοικήσεις

τα απλά. 

Εκτός  εάν  ο  Κλεισθένης  2,  που  το  είπε  και  λιγάκι  έτσι  πιο

κομψά  χθες  ο  κύριος  Χαρίτσης,  έρχεται,  μας  δώσει  το  πολύ

σημαντικό  του  Εκτελεστικού  Γραμματέα,  και  μας  το  έχουν  σε

κουτάκι  και  αυτό, το οποίο θα μας δημιουργήσει,  έχουν και  τη λίστα

του  Μητρώου  των  Γενικών  Διευθυντών  και  λοιπών,  οι  οποίοι  θα

έρθουν,  αγαπητέ  Δήμαρχε,  να  σου  πουν  μη  στεναχωριέσαι,  τα

προγραμματισμένα  θα  τα  κάνουμε  εμείς.  Εσείς  συζητάτε  κάτω,

βγάζετε  και  τα  μάτια  σας,  και  όταν  αποφασίσετε  τίποτα  καλό,  πείτε

το και σε εμάς για να το εκτελέσουμε. 
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Παραπέμπει  λοιπόν  στον  αόριστο,  στο  μέλλον,  για  τις

αναγκαίες  αλλαγές,  και  βάζουμε  και  μέσα  τη  συνταγματική

αναθεώρηση. 

Αυτά είναι  αστεία πράγματα.  Απορώ πότε θα ασχοληθούν,  και

ενώ  τους  έχουμε  δώσει  τι  έχει  γίνει  στην  Ευρώπη,  που  μέσα,  η

Λιθουανία  και  η  Εσθονία,  σε  τρεις  μήνες  άλλαξαν  τους  νόμους  και

δημιούργησαν  ένα  άλλο  κράτος,  το  οποίο  δεν  βρήκαν  τον  τροχό,

υπάρχει  ο  τροχός.  Με ένα νόμο επεξεργάστηκαν,  δημιούργησαν και

προχωρούν. 

Εδώ  λοιπόν  λέει  στον  αόριστο  χρόνο  θα  έρθουμε  να

συζητήσουμε  αυτές  τις  μεταρρυθμίσεις,  ξέρετε,  έπρεπε  λιγάκι  να

δούμε  πώς  θα  γίνει  το  εκλογικό  σύστημα,  ε  δεν  μας  φέρατε  και

εσείς καμία άποψη. 

Και  από  εκεί  και  πέρα,  εμείς  λέμε  συζητήσαμε  για  την

υποχρηματοδότηση;  Συζητήσαμε  για  την  επικάλυψη  αρμοδιοτήτων;

Θα συζητήσουμε. 

Και  βέβαια  επισημάναμε  από  την  πρώτη  στιγμή  ότι  όχι  μόνο

δεν  φροντίσανε  να  υλοποιήσουν  και  να  πάρουν  τις  απόψεις  του

Συνεδρίου  μας  και  όλων  αυτών  των  εκτάκτων  Γενικών

Συνελεύσεων,  αλλά  έδειξαν  μια  ισχυρή  αδιαφορία  απέναντι  σε  ότι

είπε η Αυτοδιοίκηση. 

Αναδείξαμε  εμείς  τον  κίνδυνο  της  μη  διασφάλισης  της

κυβερνησιμότητας  των  Δήμων.  Τα  εμπόδια  που  βάζουν  στις

Δημοτικές  Αρχές  και  στις  Περιφερειακές  προφανώς,  που  θα

εκλεγούν  στις  προσεχείς  εκλογές.  Αναδείξαμε  ότι  η  αλλαγή  θα

ενισχύσει  τη  συναλλαγή,  διότι  στις  μικροκοινωνίες  υπάρχουν και  τα

μικροσυμφέροντα,  και  το  ξέρεις  πολύ  καλά  Μιλτιάδη  και  αγαπητέ

Λάμπρο,  όπου  εκεί  θα  κάνουν  και  έναν  συνδυασμό  δύο-τριών

Συμβούλων  και  ότι  προκύψει.  Να  μην  πω  τα  μικροσυμφέροντα,  τα

ξέρετε όλοι λίγο-πολύ.

Επισημάναμε  επίσης  ότι  ο  Κλεισθένης  δεν  ενσωματώνει

κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και  της
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προώθησης  της  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης,  όπως  αυτά  έχουν

εκφραστεί  σχεδόν  ομόφωνα  σε  συνέδρια  των  αυτοδιοικητικών  (…),

αλλά  αντίθετα  ενισχύει  ακόμα  το  υπερσυγκεντρωτικό  κράτος  και

καθιστά  τον  εκάστοτε  Υπουργό  Εσωτερικών  δικαστή,  εισαγγελέα,

διότι  εάν  αντιληφθήκατε,  καταργώντας  τον  προληπτικό  έλεγχο  από

το Ελεγκτικό Συνέδριο,  έρχεται  ο εσωτερικός έλεγχος,  όχι  από έναν

κατάλογο  μέσα  από  τον  οποίο  αξιόπιστα  θα  σας  έρθει,  θα  μας

έρθει,  αλλά  μέσα  από  προσωπική  συνέντευξη  του  Υπουργείου

Εσωτερικών με τον δικηγόρο. Ξέρετε,  είναι  τόσο αγγελικά πλασμένα

όλα  εδώ,  που  θα  δουν  το  αξιόπιστο,  το  αξιόμαχο,  και  όχι  το

υπερκομματικό  και  όχι  το  κομματικό  τελικά.  Όπου  δεν  έχεις  λεφτά,

δεν  έχεις  δυνατότητα  να  πάρεις  υπαλλήλους,  δεν  έχεις  πλειοψηφία

στο  Δημοτικό  σου  Συμβούλιο,  θα  έχεις  το  Γενικό  Γραμματέα,  θα

έχεις  και  έναν  ωραίο  ελεγκτή,  ξέρετε,  με  το  αξιόπιστο  του  ελέγχου,

δεν  θα  έχει  καμία  επαφή με  το  Υπουργείο,  όλη  μέρα  στο  τηλέφωνο

θα  είναι,  και  τότε  θα  μπορείς  να  κάνεις  ένα  θεάρεστο  έργο  για  την

τοπική κοινωνία και για όλους τους πολίτες.

Το  χειρότερο  όμως  όλων  είναι  πως  ο  Κλεισθένης  είναι   ένα

νομοσχέδιο  του  χθες,  ένα  πλαίσιο  ξεπερασμένο  από  τη  σημερινή

ευρωπαϊκή  πραγματικότητα,  που  δεν  παρακολουθεί  τις  σύγχρονες

τάσεις  και  αλλαγές  που  έχουν  επιτελεστεί  ακόμα  και  στην  πλευρά

της  Ανατολικής  Ευρώπης,  κυρία  Παντελάκη.  Μας  ξεπερνούν  οι

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πλέον, και πάνε προς την πρόοδο. 

Για  λόγους  αυτούς  θεωρούμε  ότι  ο  Κλεισθένης  πρέπει  να

αλλάξει,  και  όταν  λέμε  να  αλλάξει,  πρέπει  να  καταργηθεί.  Διότι  δεν

προσφέρει  τίποτα  ουσιαστικό  για  το  κομμάτι  που  λέγεται  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση  και  ουσιαστικά

αποκέντρωση. 

Στη  θέση  του  να  έρθει  στη  Βουλή  ένα  νομοσχέδιο  που  θα

ενσωματώνει  τις  προτάσεις  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

που  έχει  προτάσεις,  που  έχει  από  το  Ινστιτούτο  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  ακαδημαϊκές  ευρωπαϊκές  απόψεις.  Έχουν  κατατεθεί
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όλα  τα  πονήματα,  που  μάλλον  στον  κάλαθο  των  αχρήστων  πήγαν

από τη Κουμουνδούρου. 

Βέβαια  γνωρίζω  ότι  η  σημερινή  κυβέρνηση  δεν  πρόκειται  να

αλλάξει  κανένα  νομοθέτημα,  η  οποία  εξάλλου  πριν  λίγους  μήνες  το

ψήφισε.  Και  ξέρετε  γιατί  δεν  πρόκειται  να  το  αλλάξει;  Γιατί  ο

Υπουργός  Εσωτερικών,  ακόμα  και  εγώ  θα  έλεγα  ο  πολύ

συναινετικός  Υπουργός  Εσωτερικών,  ο  Αλέξης  ο  Χαρίτσης,  και

πράγματι  στο  Υπουργείο  του  ΕΣΠΑ  έδειξε  μια  διάθεση,  παρά  την

απορροφητικότητα  που  δεν  είναι  υψηλή,  της  συνεργασίας,

τουλάχιστον  του  διαλόγου  που  είχαμε  ως  Αυτοδιοίκηση,  και  έδειξε

και  χθες  αυτό  το  διάλογο.  Όμως  το  ζήτημα  είναι  τον  αφήνουν  ή

κοιτάει  συνέχεια  στη  Κουμουνδούρου  το  Γενικό  Γραμματέα  του

κόμματος,  που  ήταν  και  ο  νομοθέτης  του  Κλεισθένη,  και  όπως

αντιληφθήκατε,  ψέλλισε  ουσιαστικά  ο  άνθρωπος  δύο  αλλαγές  σε

ολόκληρο  Κλεισθένη  που  δεν  μπορείς  να  λειτουργήσεις,  είπε  το

30%  το  κάνω  50%  και  πότε,  πιστεύω  πριν  τις  εκλογές,  και  βέβαια

ότι  ξέρετε,  ο  Πρόεδρος  στην  Κοινότητα  θα  βγει  μεταξύ  των  δύο

υποψηφίων. 

Κύριε  Κανταρά,  το  είπατε  και  εσείς,  νομίζω  το  εκφράσατε

πολύ καλά. 

Ο Κλεισθένης για εμάς είναι  λάθος στη σύλληψή του, για αυτό

σε πρώτη φάση θα πρέπει  να τον υπερβούμε, και προφανώς επειδή

εγώ  είμαι…  και  θέλω  να  μιλήσω  έξω  από  τα  δόντια,  και  μιλώ  έξω

από τα  δόντια,  ως  Γιώργος  Πατούλης,  όχι  ως  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ,

ως  Γιώργος  Πατούλης,  θα  πω λοιπόν  ότι  καλές  οι  προθέσεις,  αλλά

κατά  την  άποψή  μας  για  να  υπάρξει  αλλαγή…  μάλλον  κατάργηση

του  Κλεισθένη,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  αλλαγή  της  κυβέρνησης  η

οποία  σήμερα  είναι  απέναντι  από την  Αυτοδιοίκηση.  Αλλιώς δεν  θα

υπάρξει  καμία  αλλαγή  στον  Κλεισθένη,  καμία  κατάργηση  του

Κλεισθένη. 

Θεωρούμε…  εξάλλου  εγώ  για  να  μην  έτσι  κατηγορηθώ,  δεν

κάνουμε  εδώ  να  γίνουν  εκλογές.  Όποτε  γίνουν.  Δεν  λέμε,  κύριε
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Μπίρμπα,  να  πέσει  η  κυβέρνηση.  Να κάνει  το  θεάρεστο  έργο  της  η

κυβέρνηση.  Συγνώμη,  έβαλα  το  θεάρεστο,  ίσως  να  μην  είναι  η

κατάλληλη  λέξη.  Το  καλύτερο  δυνατό  έργο  της.  Με  ένα  τρόπο  τον

οποίο ευχόμαστε – καλωσορίζουμε και  τον κύριο Αμπατζόγλου – να

μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα αλλιώς.

Το  κράτος  δεν  χρειάζεται  απλά  ανακαίνιση.  Η  απαλλαγή  μας

από  το  κομμάτι  της  κομματικοκρατίας.  Δηλαδή  νιώθω  ότι  θέλουμε

να  κάνουμε  ένα  κράτος  κομματικοκρατούμενο,  ένα  κράτος  που

θέλουμε  την  κεντρική  γραφειοκρατία  να  υπάρχει.  Και  προφανώς

αυτό,  η  αλλαγή  δεν  μπορεί  να  γίνει  ούτε  με  μερεμέτια,  αλλά

χρειάζεται μια συλλογική, συνολική αναδόμηση. 

Για  αυτό  επιμένω  ότι  ο  μόνος  δρόμος  που  πρέπει  να

ακολουθήσουμε  είναι  η  υπέρβαση  του  Κλεισθένη,  η  ανατροπή  του

Κλεισθένη,  η  δημιουργία  από  την  αρχή  ενός  νέου  θεσμικού

πλαισίου  που  η  Ευρώπη  μας  το  έχει  δείξει  και  μας  το  έχει

περιγράψει,  και  να  είναι  ένα  πλαίσιο  που  περιγράφεται  καθαρά  και

στις  προτάσεις  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος  που  έχουν

βγει  μέσα  από  τα  ετήσια  Συνέδριά  μας,  για  μια  σύγχρονη

ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην  πρότασή  μας  περιγράφουμε  δέκα  στρατηγικές  επιλογές

κατεύθυνση  για  την  αναγκαία  μεταρρύθμιση  της  χώρας  μας.  Αυτές

είναι  η  αναβάθμιση  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας

Αυτοδιοίκησης σε ένα σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας.

Δεύτερον.  Φορολογική  αποκέντρωση  με  ενίσχυση

δημοσιονομικής  αυτονομίας  και  οικονομικής  αυτοτέλειας  των

Δήμων. 

Τρία.  Διοικητική  μεταφορά  στην  Αυτοδιοίκηση  όλων  των

αποκεντρωμένων υπηρεσιών της κεντρικής και της αποκεντρωμένης

δημόσιας διοίκησης. 

Τέσσερα.  Ενίσχυση  του  αναπτυξιακού  ρόλου  της

Αυτοδιοίκησης. 
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Πέντε.  Θεσμοθέτηση  συστήματος  μητροπολιτικής

διακυβέρνησης  και  ειδικές  μορφές  διοίκησης  νησιωτικής

περιφέρειας και μικρούς νησιωτικούς, ορεινούς Δήμους. 

Έξι.  Οργάνωση,  λειτουργικός  εκσυγχρονισμός  των

Περιφερειών, των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. 

Επτά.  Κατοχύρωση  των  διοικητικών,  της  αυτοτέλειας  της

Αυτοδιοίκησης,  με  ενίσχυση  της  διαφάνειας,  αλλά  και  της

αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Οκτώ. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων, με

εκπαίδευση,  με  εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Και  στην  Άγκυρα  πήγα

και  στην  Τουρκία,  πηγαίνουν  κάθε  εξάμηνο  και  εκπαιδεύονται  οι

δημοτικοί  υπάλληλοι  της  Αυτοδιοίκησης,  μέσα  όμως  από  τη

δυνατότητα  λειτουργίας  με  επάρκεια  του  αριθμού  των  υπαλλήλων.

Διότι  όταν  έχεις  έναν  κοινωνικό  λειτουργό,  πού  να  πάει  να

εκπαιδευτεί;  Θα σου πέσει όλο το σύστημα. 

Εννιά. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Δέκα. Ανάπτυξη της πολυχωρικής συνεργασίας. 

Κυρίες  και  κύριοι,  κλείνοντας  θα  έλεγα  ότι  οι  προτάσεις  μας

έχουν ήδη μοιραστεί  πράγματι  στο  υλικό  του Συνεδρίου.  Προφανώς

πολλά  μπορούν  να  προστεθούν  ή  και  να  διαμορφωθούν.  Όμως

θέλω  να  γνωρίζετε  ότι  όλα  αυτά  είναι  προσαρμοσμένα  στο

ευρωπαϊκό   γίγνεσθαι  και  στον  Ευρωπαϊκό  Χάρτη  της  Τοπικής

Αυτονομίας.  Στις  αποφάσεις  της  Επιτροπής  των  Περιφερειών  της

Ευρώπης  και  της  Επιτροπής  του  Κογκρέσου.  Και  αξιοποιεί  την

εμπειρία  από τις  διοικητικές  μεταρρυθμίσεις  που  πραγματοποίησαν

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στη  σημερινή  δεύτερη  λοιπόν  μέρα  του  Συνεδρίου  μας,  το

ζήτημα  της  υπέρβασης  του  Κλεισθένη,  είναι  αυτό  που  θα  μας

απασχολήσει  και  προφανώς  θέλω  και  τη  συμμετοχή  όλων  σας.  Θα

έχετε  προφανώς  τη  δυνατότητα  να  καταθέσετε  τις  προτάσεις  σας.

Το  περιεχόμενο  της  τελικής  πρότασης  θα  τεθεί  αύριο  στο  τέλος  και
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της  τρίτης  ημέρας,  στο  ψήφισμα  το  οποίο  όλοι  θα  καλέσω  να

είσαστε να το υπερψηφίσουμε. 

Και  υπό  αυτή  την  έννοια  θέλω  κλείνοντας  να  πω  ότι  είναι

κρίμα  για  την  Αυτοδιοίκηση  στη  χώρα  μας,  η  οποία  έχει  ότι  πιο

αξιόμαχο  έχω  δει  σε  επίπεδο  πολιτικού  προσωπικού,  είναι  εκείνοι

οι  οποίοι  έχουν  αποκτήσει  την  εμπειρία  μέσα  από  την

καθημερινότητα,  μέσα  από το  γίγνεσθαι,  μέσα  από την  αγωνία  των

πολιτών,  μέσα  από  την  κρίση  την  οποία  έπρεπε  εμείς  να

απορροφήσουμε  με  όποιο  τρόπο για  να  μη  φτάσει  στον πολίτη,  και

υπό αυτή την έννοια είναι  κρίμα αυτή η διαχείριση από την κεντρική

κυβέρνηση,  από  το  κεντρικό  κράτος,  να  είναι  τέτοια  που  να

απαξιώνει τελικά τους ίδιους τους πολίτες. 

Είμαι  αισιόδοξος  όμως,  διότι  μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία

καταλάβαμε  όλοι  ένα  πράγμα.  Ότι  καλά  είναι  τα  παχιά  τα  λόγια  τα

μεγάλα,  αλλά  σας  πήραμε  χαμπάρι.  Η  Αυτοδιοίκηση  ενωμένη  θα

αποδείξει  ότι  ακόμα και  στο  επίπεδο  της  κεντρικής  κυβέρνησης,  θα

δώσει  ένα  ηχηρό  μήνυμα,  ένα  ισχυρό μάθημα,  σε  εκείνους  που  την

απαξίωσαν. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ):   Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  της

ΚΕΔΕ για το ξεκίνημα της Θεματικής αυτής.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Συνεχίζουμε,  αγαπητοί  συνάδελφοι.

Ευχαριστούμε  κύριε  Βαρβιτσιώτη,  για  την  παρουσία  σας.  Να  είστε

καλά και καλές επιτυχίες. 

Συνεχίζουμε  με  τον  Γιάννη  τον  Καραγιάννη  ως  εισηγητή,  Β’

Αντιπρόεδρο  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος  και  Δήμαρχο

Λαγκαδά.

Ο  κύριος  Ζυγούρης  θα  έρθει,  ήταν  σε  ένα  δικαστήριο,  στο

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παρακαλώ. Και παρακαλώ όσοι θέλετε να πάρετε το λόγο, στη

Γραμματεία  να  ενημερώσετε  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  τις

εγγραφές.
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Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,

Εφαρμογή  λοιπόν  του  Κλεισθένη,  Η  επόμενη  μέρα.  Αυτό  ως  τίτλος

λέει  πάρα πολλά και σε αυτό το κομμάτι  θα προσπαθήσω εγώ, ίσως

και  κάπως  διαδικαστικά  ορισμένες  φορές,  και  ελπίζω  να  μην  σας

κουράσω,  να  δώσω  λεπτομέρειες  του  νομοθετήματος,  του  τρόπου

που υποθέτουμε εμείς ότι  μπορούμε να τον εφαρμόσουμε αυτόν τον

νόμο,  και  βέβαια  παρατηρήσεις  οι  οποίες  κατά  συντριπτικό

ποσοστό δεν έγιναν αποδεκτές.  Είχαμε δύο διορθώσεις  χθες,  έστω,

όπως μπορούμε να τις  ερμηνεύσουμε στη συνέχεια,  οι  οποίες  μέχρι

ένα  σημείο  περισσότερα  ερωτήματα  δημιούργησε  η  πρώτη,  όσον

αφορά  την  εκλογή,  την  έμμεση  εκλογή  –  τονίζω  –  των  Προέδρων

των  Κοινοτήτων,  και  βέβαια  η  δεύτερη  ήταν  ξεκάθαρη,  ήταν  κάτι

που  το  περιμέναμε,  δεν  είναι  κάτι  το  καινούργιο.  Επιστρέφουμε…

δεν  θα  πανηγυρίσουμε  κιόλας,  που  επέστρεψε  η  δυνατότητα

συμμετοχής  στα  ψηφοδέλτια  50%  υποψηφίων.  Και  για  αυτό

χρειάζεται  ερμηνεία,  αν και  πόσο αυτή η διάταξη θα εφαρμοστεί  και

στις Κοινότητες. Αυτό χθες δεν ετέθη. 

Ξεκινώ  λοιπόν  την  εισαγωγική  μου  τοποθέτηση  λέγοντας  ότι

έχοντας την τιμή να συμμετέχω στα Διοικητικά Συμβούλια της ΚΕΔΕ

για δώδεκα έτη,  ουδέποτε,  για  να  πάμε λίγο κατά πίσω,  συνάντησα

τόσο  αρνητικό  κλίμα  για  την  Αυτοδιοίκηση,  όσο  αυτό  που

αντιμετωπίσαμε  στη  διαδικασία  κατάρτισης  και  ψήφισης  του

Κλεισθένη.  Ακόμη  και  σήμερα,  και  έχοντας  τη  δυνατότητα  να

γνωρίζουμε,  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα δεν  βλέπω εκπρόσωπο του

Υπουργείου  Εσωτερικών,  εκτός  αν  κάνω  λάθος,  και  ελάχιστους

υπηρεσιακούς.  Βλέπω  κάποιους  πολύ  καλούς  υπηρεσιακούς

παράγοντες  μέσα  στην  αίθουσα,  αλλά  είναι  ελάχιστοι  μπροστά  σε

αυτούς που θα μπορούσαν να είναι  εδώ για να συζητήσουμε και  να

μπορέσουμε  να  αντιληφθούν  το  μέγεθος  των  διορθώσεων  που

θέλουμε να υποβάλλουμε. 

Θα  έλεγα  ότι  το  κλίμα,  έχοντας  την  τιμή  να  είμαι  -  σε

εισαγωγικά  -  παλιός,  είναι  χειρότερο  και  από  εκείνη  την  περίοδο
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του  2009  και  2010  που  συζητούσαμε  επί  υπουργίας  κυρίου

Ραγκούση, κατά τη  διαδικασία κατάρτισης του Καλλικράτη. 

Τι  κάναμε  όμως εμείς.   Γιατί  πρέπει  αυτά  να  καταγραφούν  σε

επίπεδο  Συνεδρίου,  έστω  και  εκ  των  υστέρων,  όλο  αυτό  το

διάστημα  της  –  σε  εισαγωγικά  –  διαβούλευσης,  συζήτησης,  σχετικά

με τον Κλεισθένη.

· Συμμετείχαμε εξαρχής σε όλες τις Επιτροπές.

· Καταθέσαμε  ολοκληρωμένες  προτάσεις,  πάντα  με  τη  σφραγίδα  του

Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 

· Καταθέσαμε  πρόταση  πλήρης  όπως  διαμορφώθηκε  όπως

διαμορφώθηκε  στο  Θεσμικό  Συνέδριο  στο  Βόλο  τον  Οκτώβριο  του

2016

· Καταθέσαμε  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  τις  αποφάσεις  δύο

Συνεδρίων  (Δεκεμβρίου  2016,  και  Ιωαννίνων  Δεκεμβρίου  2017),

όπου  περιγράφαμε  αναλυτικά  όλους  τους  άξονες  των

μεταρρυθμίσεων. 

Βεβαίως  τίποτα  από  αυτά  εδώ  δεν  ελήφθη  υπόψη.  Καμία

παρατήρηση,  ελάχιστες  διαδικαστικές,  δεν  ενσωματώθηκαν  στο

κείμενο του Ν.4555.

Άλλωστε  σφραγίστηκε  και  με  τη  βούλα  η  απαξίωση  στην

Αυτοδιοίκηση  του  Α’  Βαθμού,  με  τον  επίσημο  αποκλεισμό  του  Α’

Βαθμού  από  την  Επιτροπή  διαλόγου  για  τη  συνταγματική

αναθεώρηση. 

Είμαστε  όμως τώρα,  αφού αφήσουμε το  χθες,  στη  νέα  εποχή,

κύριε  Πρόεδρε,  του  Κλεισθένη.  Εμείς,  όπως  προανέφερα,  με  τις

αποφάσεις  των Συνεδρίων,  εκφράσαμε την κάθετη αντίρρηση  για το

εκλογικό  σύστημα.  Εκφράσαμε  στη  συνέχεια  και  στη  διαδικασία

συζήτησης  στη  Βουλή,  αλλά  και  των  υστέρων,  τον  προβληματισμό

μας για τη συνταγματικότητα των διατάξεων των άρθρων 14 έως και

17  του  Κλεισθένη,  με  τις  οποίες  καθιερώνεται  το  νέο  εκλογικό

σύστημα  και  δεν  το  κρύβουμε,  έχουμε  προβεί  σε  ενέργειες  για  την
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τεκμηρίωση  των  απόψεών  μας  περί  της  αντισυνταγματικότητας  του

νέου συστήματος ανάδειξης των Δημοτικών Αρχών.

Ειδικότερα,  ως  ΚΕΔΕ  θεωρούμε  ότι  με  τις  διατάξεις  αυτές

καθιερώνεται  ένας  επιπλέον  Βαθμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  κάτι

που ρητά απαγορεύει το Σύνταγμα. 

Αν  ξεκινήσουμε  με  το  εκλογικό  σύστημα,  αυτό  που  θα  ισχύει

πλέον  ως  γνωστόν,  είναι  η  κατανομή  των  εδρών  από  την  πρώτη

Κυριακή.   Με  άλλα  λόγια,   ο  εκλεγμένος  Δήμαρχος  θα  καλείται  να

διοικήσει,  να  εφαρμόσει  το  πρόγραμμα  για  το  οποίο  τον  επέλεξαν

οι  συνδημότες  του,  χωρίς  να  έχει  πλειοψηφία,  εκτός  εξαιρέσεων,

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Αυτό  πρακτικά  σημαίνει,  όπως όλοι  έχετε

αντιληφθεί,  τη  λήψη  οποιασδήποτε  απόφασης  –  από  την  πιο  απλή

έως την πιο σημαντική – μέσα από ένα εκλογικό παζάρι.  Η Διοίκηση

του  Δήμου  εν  ολίγοις  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  κάθε  μέρα

διαπαραταξιακές  συναινέσεις  για  να  αποφασίσει  από  τη  σύνταξη

του προϋπολογισμού,  έως και  την  κοπή ενός  δέντρου.  Δεν  υπάρχει

κλιμάκωση,  δεν  υπάρχει  αναλογικότητα,  δεν  υπάρχουν  οι

ασφαλιστικές δικλείδες που είχαν ειπωθεί ότι θα έμπαιναν. 

Θέλω  εδώ  να  αναφερθώ  στην  πρόσφατη  γνωμοδότηση  προς

την  ΚΕΔΕ,  που  υπογράφει  ο  έγκριτος  συνταγματολόγος,  Σπύρος

Φλογαΐτης,  όπου  υπογραμμίζει  ότι  η  προαναφερθείσα  θεσμική

δυσλειτουργία  δεν  μπορεί  εύκολα  να  υπερνικηθεί,  καθώς  τα

Δημοτικά  Συμβούλια  και  τα  λοιπά  όργανα  των  ΟΤΑ,  έχουν

ορισμένες  θητείες,  ήτοι  4ετή  θητεία,  κατά  άρθρο  9  του  3852,  όπως

τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  6  του  4555,  των  οποίων  δεν

προβλέπεται καταρχήν η πρόωρη λήξη.

Τι  λέει  λοιπόν  ο  Φλογαΐτης;  Σε  περίπτωση   αδιεξόδου,  δεν

μπορεί  αυτό  να  λυθεί.  Και  αν  κάνουμε  αντιπαραβολή  με  τις

ρυθμίσεις  για  τα  κεντρικά  κρατικά  πολιτικά  όργανα,  παρατηρείται

ότι  εκεί  ο  συνταγματικός  νομοθέτης  έχει  θεσπίσει  ασφαλιστικές

δικλείδες.  Υπάρχει  το  άρθρο  41  παρ.  1  του  Συντάγματος,  όπου «ο

Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  μπορεί  να  διαλύσει  τη  Βουλή,  αν  έχουν
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παραιτηθεί  ή  και  καταψηφιστεί  από  αυτή  δύο  Κυβερνήσεις  και  η

σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα.»  

Υπάρχει  το  41  παρ.  2   του  Συντάγματος,  όπου  μπορεί  να

διαλυθεί  η  Βουλή  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας,  κατόπιν

προτάσεως  της  Κυβερνήσεως,  προκειμένου  να  αντιμετωπισθεί

κρίσιμο εθνικό ζήτημα. 

Τέλος,  υπάρχει  το  142  παρ.  1  του  Συντάγματος,  όπου:  «  Η

Βουλή  μπορεί  με  απόφασή  της  να  αποσύρει  την  εμπιστοσύνη  της

από  την  Κυβέρνηση  ή  από  μέλος  της  ύστερα  από  πρόταση

δυσπιστίας.» 

Στην  περίπτωση όμως τη  δική  μας,  των  Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  δεν  υφίσταται  γνήσιο  αποτελεσματικό  θεσμικό

αντίβαρο  που  να  αντιστρατεύει  τα  οποιαδήποτε  φαινόμενα

ακυβερνησίας.  Σε  περίπτωση  εν  τοις  πράγμασι  αδυναμίας  του

Δημοτικού  Συμβουλίου  να  λαμβάνει  αποφάσεις  ακριβώς  λόγω  της

προβλεπόμενης  αδυναμίας  σχηματισμού  πλειοψηφίας,  δεν  υπάρχει

θεσμική  διέξοδος.  Ως  γνωστό,  στον  Κλεισθένη  δεν  προβλέπεται  η

δυνατότητα  πρόωρης  διάλυσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  άρα

εκτόνωσης της θεσμικής αδυναμίας, αντίστοιχη με τη Βουλή.

Από  εκεί  και  πέρα,  είναι  αλήθεια  ότι  σε  κάποιες  χώρες  της

Ευρώπης  εφαρμόζεται  το  σύστημα  της  απλής  αναλογικής  στην

εκλογή  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  και  της  άμεσης  ή  έμμεσης

εκλογής Δημάρχων, ανάλογα και με τη χώρα:

-  Στη  Γαλλία  και  στο  Βέλγιο,  στις  Σκανδιναβικές  Χώρες,

εφαρμόζεται η έμμεση εκλογή. 

-  Στην  Αυστρία  -  Γερμανία  έχουν  μεικτό  σύστημα  (αλλού  άμεση

αλλού έμμεση εκλογή).

Ωστόσο όμως, και σε αυτές τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται

η  απλή  αναλογική,  αυτή  συνοδεύεται  με  την  ενίσχυση  των

αρμοδιοτήτων των μονομελών οργάνων που ασκούν την εκτελεστική

εξουσία,  δηλαδή  των  Δημάρχων,  Αντιδημάρχων,  και

Περιφερειαρχών.
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Σε μια  περίοδο λοιπόν,  που απαιτείται  περισσότερο από ποτέ

η  πολιτική  σταθερότητα  και  η  διασφάλιση  της  κοινωνικής  συνοχής,

η  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος,  χωρίς  μάλιστα,  όπως  όλοι

καταλάβαμε,  επαρκή  προηγούμενο  διάλογο  με  τα  όργανα  της

Αυτοδιοίκησης,  νιώσαμε  καλύτερα,  θα  οδηγήσει  αναπόφευκτα  σε

ακυβερνησία αργά ή γρήγορα τους Δήμους και τις Περιφέρειες. 

Πριν  προχωρήσω στις  επιμέρους διατάξεις  του  Κλεισθένη,  θα

ήθελα  να  αναλογιστούμε  τα  τεράστια  τεχνικά  ζητήματα  που  θα

προκύψουν κατά τη διεξαγωγή των επερχόμενων εκλογών. 

Είναι  εδώ  ο  κύριος  Κοιμήσης,  ο  οποίος  αναφέρθηκε  σε

Διοικητικό  Συμβούλιο  πάνω  στα  διαδικαστικά  ζητήματα  που  θα

έχουμε  σε  σχέση  με  τις  κάλπες  και  το  χρόνο.  Δεν  τα  ανέφερε  στην

τοποθέτησή του Αποστόλης,  θα μου επιτρέψει  να δανειστώ αυτά τα

επιχειρήματά του. Είναι άκρως ενδιαφέροντα. 

Ο πρώτος γύρος των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών θα

στηθούν  ταυτόχρονα  με  τις  Ευρωεκλογές.  Θα  υπάρχουν  λοιπόν

τέσσερις κάλπες:  Δημοτικές  –  Περιφερειακές  –  Συμβούλια

Κοινοτήτων- Ευρωεκλογές (με σταυρό).

Ο  δεύτερος  γύρος,  δύο  κάλπες,  Δημοτικές  –  Περιφερειακές,

μπορεί  και  Εθνικές  Εκλογές.  Αυτό  κανένας  μας  δεν  μπορεί  να  το

προβλέψει.  

Μια  εκλογική  διαδικασία  σε  τέτοιες  συνθήκες,  αναπόφευκτα

δημιουργεί  τεράστια  προβλήματα:  Σύγχυση  στους  ψηφοφόρους,

ιδιαίτερα  δε  σε  άτομα  μεγάλης  ηλικίας  και  πολύ  περισσότερο

απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ας  δούμε  λοιπόν  το  παράδειγμα  που  έδωσε  ο  κύριος

Κοιμήσης.  Στα  μεγάλα  εκλογικά  τμήματα  των  400  εγγεγραμμένων,

ψηφίζουν  περίπου  250  άτομα.  Αν  κάθε  άτομο  χρειάζεται  15  λεπτά

για  να  ασκήσει  το  εκλογικό  του  δικαίωμα  σε  όλες  τις  κάλπες,

τέσσερις  κάλπες,  δύο-τρία  λεπτά,  να  δει  η  γιαγιά,  να  διαβάσει,  να

βάλει το σταυρό. Όχι μόνο η γιαγιά. Να βάλουμε τα γυαλιά…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:   Ας  βάλουμε  και  δέκα  λεπτά.  Εγώ  κάνω  την

προσομοίωση  με  15λεπτο.  Δεν  φτάνουν  οι  12  ώρες  της

ψηφοφορίας,  αφού  σε  κάθε  παραβάν  θα ψηφίσουν  48  πολίτες,  ενώ

αν  υπάρχουν  2  παραβάν  θα  ψηφίσουν  96.  Οι  υπόλοιποι  154  από

τους 250 προφανώς και θα έχουν πρόβλημα άσκησης του εκλογικού

δικαιώματος.  Για  αυτό  άρχισαν  και  να  έρχονται  οι  οδηγίες  για

περισσότερες κάλπες, για περισσότερα εκλογικά τμήματα.

Αν  δε  στα  παραπάνω  προστεθεί  το  δεδομένο  ότι  οι

περισσότεροι  ψηφοφόροι  πηγαίνουν  πρωί,  μεσημέρι  και  στο

κλείσιμο  της  κάλπης  (ώρες  αιχμής),  εύκολα  συμπεραίνουμε  ότι  θα

υπάρξει  σοβαρό  πρόβλημα  χρόνου.  Μιλάμε  για  τεράστιες  ουρές

ψηφοφόρων,  πολλοί  από  τους  οποίους,  εκεί  που  υπάρχουν

ετεροδημότες,  όπως  στο  δικό  μου  Δήμο,  όπου  το  ένα  τρίτο  των

δημοτών έρχεται  από τη Θεσσαλονίκη να ψηφίσει,  πολύ πιθανόν θα

βαρεθούν  και  θα  φύγουν  γιατί  έχουν  να  κάνουν  και  άλλες  δουλειές

οι άνθρωποι.

Σημαντικό  πρόβλημα  θα  υπάρξει  και  στο  χρόνο  έκδοσης  των

αποτελεσμάτων. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ι.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:   Εγώ καταγράφω, αγαπητέ Απόστολε. 

Κάθε  εκλογικός  αντιπρόσωπος  θα  πρέπει  να  μοιράσει  τη

δουλειά  στην  εφορευτική  επιτροπή  για  την  καταμέτρηση  των

ψηφοδελτίων  και  ταυτόχρονα  θα  πρέπει  ο  ίδιος  να  εποπτεύει  τη

διαδικασία. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κατά  τη  δικιά  μας  εκτίμηση,  η

καταμέτρηση  σταυρών  κάτω  από  πολύ  φυσιολογικές  συνθήκες,  θα

ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα.  

Παράλληλα,  σοβαρά  προβλήματα  θα  δημιουργηθούν  και  στη

μετάδοση  των  αποτελεσμάτων,  καθώς  όπως  όλοι  γνωρίζετε,  οι

εταιρείες  που  στο  παρελθόν  ανέλαβαν  το  έργο  δηλώνουν  σήμερα

αδυναμία  έγκυρης  μετάδοσης  αποτελεσμάτων  γιατί  δεν  υπάρχει
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αντίστοιχο  πρόγραμμα  λογισμικού  που  να  διαχειριστεί  έναν  τέτοιο

τεράστιο όγκο πληροφοριών. 

Σημειώνεται  ότι  4  κάλπες  ταυτόχρονα  δεν  έχουν  στηθεί  ποτέ

ξανά  στα  ελληνικά  πολιτικά  χρονικά.  Άρα  λοιπόν,  συνθήκες

σύγχυσης  και  ατέλειωτη  ταλαιπωρία  στους  ψηφοφόρους  μπροστά

μας.

Πάμε  τώρα  στις  επιμέρους  διατάξεις,  πέρα  από  το  εκλογικό

σύστημα,  να  αναφερθούμε  λοιπόν  και  στο  σύστημα  διακυβέρνησης

των ΟΤΑ, όπως αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Κλεισθένη. 

Η κατηγοριοποίηση των Δήμων, η  νέα,  γνωστή.  Η μείωση των

Δημοτικών  Αρχών  από  πέντε  σε  τέσσερα  έτη.  Η  κατάργηση  των

Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  ως  διοικητικές  έννοιες  που

είχαμε  μέχρι  τώρα  και  την  αντικατάσταση  με  τον  όρο  Κοινότητες.

Και βέβαια τη διάκριση άνω και κάτω των τριακοσίων κατοίκων. 

Εδώ  τώρα  στα  όργανα  διοίκησης  έχουμε  την  κλιμάκωση

ανάλογα από πέντε αύξηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων

των  Κοινοτήτων,  από  τρία  σε  πέντε  μέλη  και  αντίστοιχα  σε  πέντε,

επτά, έντεκα, δεκαπέντε μέλη και ούτω καθεξής.

Και  πάμε  τώρα  να  αναφερθώ  εκεί  και  πρέπει  να  εστιάσουμε

στο ζήτημα της έμμεσης εκλογής των Προέδρων των Κοινοτήτων. 

Εδώ βέβαια προσέξαμε χθες τη διαφοροποίηση, την πρόθεση,

δεν  έχουμε  δει  τη  διάταξη  ακόμα,  για  αλλαγή  του  συστήματος

εκλογής  των  Προέδρων  στις  Κοινότητες  άνω  των  τριακοσίων

κατοίκων.  Εκεί  πλέον  καταργείται,  από  όσο  ακούσαμε  χθες,  και

ερμηνεύουμε,  ο  Πρόεδρος,  ο  επικεφαλής  του  ψηφοδελτίου.  Άρα

αυτό  τι  σημαίνει;  Παραμένει  τα  τοπικά  ψηφοδέλτια  τα  ξεχωριστά,

που  έχουν  δυνατότητα…  το  πρώτο  ερώτημα  είναι  ποιος  θα  το

καταθέσει  το  τοπικό  ψηφοδέλτιο,  γιατί  μέσα  λέει  ο  νόμος  ότι  το

καταθέτει  ο  μέχρι  τώρα  ο  επικεφαλής,  άρα  ποιος  θα  πάει  να  το

καταθέσει;  Ένα  ερώτημα.  Και  το  δεύτερο,  παραμένει,  και  το

υπογραμμίζουμε  αυτό,  παραμένει  η  έμμεση  εκλογή.  Και  αν  θέλετε

κατά  τη  δικιά  μου  προσωπική  ερμηνεία,  με  χειρότερους  όρους  το
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παιχνίδι.  Διότι  πλέον  με  το  παλαιό,  αυτό  είναι  μια  προσωπική

εκτίμηση,  δεν  είναι  νομική  εκτίμηση,  ούτε  καν αυτοδιοικητική,  με  το

παλαιό  εκλεγόταν  ο  επικεφαλής,  έβγαιναν  από  τη  μια  παράταξη,

από  την  άλλη,  έβγαιναν  τα  δύο  συστήματα,  οι  δύο  υποψήφιοι,  και

μετά  από  τρεις  μήνες,  τη  1/9,  σημειώστε  αυτή  τη  λεπτομέρεια,  1/9

θα γίνει  η εκλογή του νέου Προέδρου, εκεί  μέσα ανάμεσα στους δύο

με  την  έμμεση  εκλογή  θα  εκλέγονταν  ο  ένας  από  τους  δύο

επικεφαλής. 

Πείτε  μου  εσείς,  αν  έχουν  δημιουργηθεί  εσωτερικές  πικρίες

μέσα  στο  Συνδυασμό,  γιατί  τώρα  μπαίνουν  όλοι  στο  παιχνίδι,  δεν

μπαίνουν  αυτονόητα  οι  επικεφαλής,  μπαίνουν  οι  πρώτοι.  Σκεφτείτε

λοιπόν  στο  νέο  διαμορφώμενο,  σε  εισαγωγικά,  εκλογικό  σώμα,  των

πέντε  ή  των  επτά,  πόσα  ζητήματα  εσωτερικά   στην  παράταξη

μπορεί  να  αντιμετωπίσεις,  αλλά  και  εξωτερικά.  Πόσο  δύσκολο  με

λίγα λόγια είναι αυτός που κερδίζει  στις εκλογές και με ένα ποσοστό

κοντά στο 49 ή και 50%, τελικά να εκλεγεί  Πρόεδρος.

Αυτό  είναι  μοντέλο,  κύριε  Πρόεδρε,  προς  διερεύνηση.  Δεν

ξέρω να υπάρχει αλλού στον κόσμο τέτοια σύνθετη διαδικασία. 

Νομίζω είναι κατανοητό. 

Τώρα,  περιγραφή  το  πώς  καταθέτονται  τα  ψηφοδέλτια,  αυτά

περισσότερο  αφορούν  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  Συμβουλίων,

και  αν  χρειαστεί  πιστεύω  θα  βγει  ερμηνευτική  εγκύκλιος  και  θα  τα

εξετάσει.

Αυτό  που  θέλω  να  σταθώ  όμως,  είναι  ότι  για  την  έμμεση

εκλογή,  ο  κύριος  Καφαντάρης  έχει  ασχοληθεί  με  αυτό  το  θέμα

αρκετά,  θα  είναι  αργότερα  και  θα  τοποθετηθεί,  αλλά  και  στη

γνωμάτευσή  του  ο  κύριος  Φλογαΐτης,  ο  συνταγματολόγος,  διαβάζει

επί  λέξει  τι  αναφέρει.  Έχει  σημασία  να  διαβάσω  επί  λέξει.  Λέει

λοιπόν:  «Είναι  εμφανής  ο  κίνδυνος  μεθοδεύσεων  και

μικροπολιτικών  σκοπιμοτήτων  που  οδηγούν,  εν  τέλει,  στην

ανατροπή  της  εκπεφρασμένης  βούλησης  της  Κοινότητας  για  το

ποιός  είναι  καταλληλότερος  να  εκπροσωπήσει  τα  τοπικά  της
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συμφέροντα.  Ανατρέπεται,  λοιπόν,  τόσο  η  συλλογιστική  του  ιδίου

του  νόμου  4555/2018  περί  διατήρησης  της  άμεσης  εκλογής  των

αρχών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  όσο  και  η  αρχή  της  εύλογης

αντιπροσώπευσης,  η  διασφάλιση  της  οποίας  φέρεται  να  είναι

βασικός  στόχος  της  εισαγωγής  του  αμιγώς  αναλογικού  εκλογικού

συστήματος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  η  διάταξη  του  άρθρου  79  του

ν.  3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  80  του  ν.

4555/2018, αντιβαίνει  στην αρχή της εύλογης αντιπροσώπευσης και

όχι  μόνο  σχετικοποιεί  δυσανάλογα  την  αξία  της  ψήφου  του

εκλογικού  σώματος,  αλλά  ευθέως  ανατρέπει  την  αρχή  της

αμεσότητας,  όσον  αφορά  στην  ανάδειξη  προέδρου  κοινότητας  με

περισσότερους από 300 κατοίκους.»

Απλά ελληνικά, τεράστιο θέμα συνταγματικότητας.

Τώρα,  από  εκεί  και  πέρα,  διαδικαστικά  για  το  πώς  μπορούν

να  ανεξαρτητοποιηθούν  τα  μέλη  και  αν  η  θέση  του  Προέδρου  της

Κοινότητας  κενωθεί  λόγω  θανάτου.  Επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία

εκλογής μεταξύ δύο υποψηφίων. Αυτά μακριά από εδώ. 

Οι  Κοινότητες  κάτω των 300 κατοίκων.  Χωριστή κάλπη, ενιαίο

ψηφοδέλτιο,  Πρόεδρος  εκλέγεται  ο  υποψήφιος  με  τους

περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Θεωρώ  ότι  αυτά  εδώ  τα  έχουμε  αντιληφθεί,  δεν  υπάρχει  κάτι

περισσότερο. 

Σύστημα διακυβέρνησης. 

Πρώτη  διάταξη,  ορισμός  Αντιδημάρχου  από  άλλη  δημοτική

παράταξη  με  την  έγκριση  της  πλειοψηφίας  των  συμβούλων  της

παράταξης  στην  οποία  ανήκει.  Θεωρώ  ότι  οι  διατάξεις  του  Άρθρου

68  που  αναφέρονται  στον  ορισμό  αντιδημάρχων  είναι  σχετικά

ατελείς  και  πρέπει  πέρα  από  τη  θέση  αν  πρέπει  να  είναι  ή  όχι

Αντιδήμαρχος  από  άλλη  παράταξη,  αυτό  είναι  στην  κρίση  και

πιστεύω  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  αιρετών  έχει  την  ίδια  θέση

με εμένα,  ότι  είναι  κάτι  το  αρνητικό.  Αλλά και  διαδικαστικά και  αυτή
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η  διάταξη,  ο  τρόπος  που  ορίζεται,  ο  τρόπος  και  η  διαδικασία

ανάκλησης  των  αρμοδιοτήτων  και  η  αναπλήρωσή  τους  σε

περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος,  δεν  υπάρχει  μέσα  στο  νόμο.

Τεράστια  διαδικαστικά  ζητήματα  θα  προκύψουν  αύριο  και  πολύ

περισσότερο  όταν  θα  χρειαστεί  ο  Δήμαρχος  να  ανακαλέσει

Αντιδήμαρχο  που  προέρχεται  από  άλλη  παράταξη.  Σκεφτείτε  τι

γίνεται μέχρι τώρα. Όχι αύριο. 

Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  διαδικασία  πάνω-κάτω

στα πλαίσια του Καλλικράτη. Δεν αναφέρομαι. 

Δημοτικός  Σύμβουλος  που  ανεξαρτητοποιήθηκε.  Εδώ  αρχίζει

η  περίφημη,  την  έχουν πει  πολλοί  συνάδελφοι,  κινητικότητα  μεταξύ

των  παρατάξεων.  Η  κινητικότητα  που  εισάγεται  μεταξύ  των

αυτοδιοικητικών χωρίς  τη δικιά μας βούληση.  Δημοτικός Σύμβουλος

που  ανεξαρτητοποιήθηκε  ή  διαγράφηκε  από  την  παράταξη,  μπορεί

να προσχωρήσει σε άλλη παράταξη. 

Υφιστάμενες  παρατάξεις  μπορούν  να  συνενωθούν σε  μια

καινούρια ενιαία παράταξη.

Κάτι  πολύ σημαντικό.  Λίγο  προσέξτε  το.  Η πρόβλεψη περί  μη

συνυπολογισμού  της  λευκής  ψήφου  στο  σχηματισμό  πλειοψηφίας,

τα υπέρ και  τα  κατά,  επί  μίας απόφασης… Εδώ αυτή η διάταξη έτσι

όπως  περιγράφεται  μέσα  στο  νόμο,  είναι  αντίθετη  στη  γενική

ρύθμιση  του  άρθρου  15  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας.

Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  67  παρ.  10  του  Καλλικράτη,

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Κλεισθένη, «Αν κάποιο

μέλος  του  δημοτικού  συμβουλίου  αρνηθεί  ψήφο  ή  δώσει  λευκή

ψήφο,  λογίζεται  ως  παρόν  κατά  τη  συνεδρίαση,  μόνο  για  το

σχηματισμό  της  απαρτίας.  Τόσο  η  άρνηση  ψήφου,  όσο  και  η  λευκή

ψήφος  δεν  υπολογίζονται  στην  καταμέτρηση  θετικών  και  αρνητικών

ψήφων.»

Πολλοί  έμπειροι  συνάδελφοι  μέσα  στην  αίθουσα,

αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει.
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Έχουμε  ορισμένες  διαφοροποιήσεις…  τρέχω  την  ομιλία  μου

για να κλείσω, για να κάνετε τις παρατηρήσεις σας.

Έχουμε  διαφοροποίηση  στη  συγκρότηση  και  στην  εκλογή  της

Οικονομικής  Επιτροπής  και  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής.

Συμμετέχουν  περισσότεροι  Αντιδήμαρχοι  που  ορίζονται  από  τον

Δήμαρχο, άλλοι δύο.

Έχουμε  διαφοροποίηση  στη  συγκρότηση  των  διοικήσεων  των

Νομικών  Προσώπων  των  Δήμων,  όπου  πλέον  καταργείται  η

πρόβλεψη  (…)  ορίζεται  από  την  πλειοψηφία  αναλογία

συμμετεχόντων.  Πλέον  καταργείται  η  αναλογία  και  ορίζονται  με

ψηφοφορία από το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ανεξαρτήτου  πλειοψηφίας-

μειοψηφίας.

Και  έχουμε  δύο  νέους  θεσμούς.  Άκουσα  προηγουμένως,

νομίζω  ο  Λάζαρος  ο  Κυρίζογλου  είπε  ότι  το  ποσοστό  για  να

συμμετάσχει  κάποιος…  για  το  δημοψήφισμα  θα  αναφερθώ,  και

διαμεσολάβηση.  Αναφέρθηκε  ο  Λάζαρος  ότι  πρέπει  να  είναι  πολύ

μεγαλύτερο  το  ποσοστό  για  να  προκηρυχθεί  το  δημοψήφισμα.  Να

πω ότι  το  δημοψήφισμα,  προσέξτε,  μπορεί  να  έχει  αποφασιστικό  ή

συμβουλευτικό  χαρακτήρα.  Και  την  πρωτοβουλία  μπορεί  να  την

πάρει  είτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  πλειοψηφία  δύο  τρίτων,  είτε

εγγεγραμμένοι  εκλογείς  με αριθμό που δεν (…)  μικρότερο του 10%

του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων. 

Ο άλλος όμως θεσμός, ας πούμε το δημοψήφισμα πάνω-κάτω

είναι  μια  ώριμη  διαδικασία,  έχει  αναφερθεί  και  τώρα  μπαίνουν

περισσότερες  λεπτομέρειες  σε  αυτό  στον  Κλεισθένη.  Ο  άλλος

θεσμός  όμως,  του  Δημοτικού  Διαμεσολαβητή,  κατά  την  άποψή  μας

προσθέτει  ένα  ακόμα  ελεγκτικό  μηχανισμό  στους  ήδη  πολλούς  που

έχουν  θεσπιστεί  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Η  δημοτική

διαμεσολάβηση  σύμφωνα  με  το  νόμο  είναι  η  καταπολέμηση

φαινομένων  κακοδιοίκησης,  η  βελτίωση  σχέσης  πολιτών  με  τις

Δημοτικές,  Περιφερειακές  Αρχές  και  λοιπά.  Άρα  ένας  ακόμα

ελεγκτικός  μηχανισμός.  Απλά θεσμοθετείται  μια  διαδικασία  εκλογής
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του  Δημοτικού  Διαμεσολαβητή  από  ένα  διευρυμένο  εκλεκτορικό

σώμα,  τους  εκπροσώπους  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  του  Νομού

στην οικεία ΠΕΔ.  

Για εμάς ένας λοιπόν ακόμα προβληματικός θεσμός. 

Εκεί  που δεν έγινε καμία αλλαγή, αν και  πιέσαμε και  αν και  το

βάλαμε  σαν  ένα  από  τα…  από  τις  σημαίες  που  θα  έπρεπε  να

αλλάξουν,  είναι  στα  ζητήματα  της  καταστατικής  θέσης  αιρετών,  και

στο  ζήτημα  της  έκπτωσης  των  αιρετών  εξαιτίας…  και  της  θέσης

αργίας, εξαιτίας των όσων ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

Τόσο  στις  περιπτώσεις  έκπτωσης  των  αιρετών,  όσο  και  (…)

επιβολής  αργίας,  η  πάγια  θέση  και  πρόταση  της  ΚΕΔΕ  προς  το

αρμόδιο  Υπουργείο,  είναι  ότι  οι  αιρετοί  θα  πρέπει  να  τίθενται  σε

αργία  μόνο  με  την  έκδοση  καταδικαστικής  οριστικής  πρωτόδικης

απόφασης  για  κακούργημα.  Με  τον  Κλεισθένη  όμως  συνεχίζουν  να

ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  4368/16,  δηλαδή  οι  αιρετοί

τίθενται  σε αργία μετά την αμετάκλητη παραπομπή για κακούργημα,

εφόσον  έχουν  επιβληθεί  με  το  βούλευμα  έστω  και  ένας

περιοριστικός  όρος.  Χρηματικός.  Τυχόν  μεταγενέστερη,  και  αυτό

είναι  πολύ δυσμενές,  άρση του περιοριστικού όρου,  δεν λαμβάνεται

υπόψη. 

Και  βέβαια  για  μια  ακόμα  φορά  θα  αναφερθώ  πολύ  σύντομα

στο  Ν.1608/50,  περί  καταχραστών  του  Δημοσίου.  Καλή  ήταν  η  (…)

συζήτηση που ξεκίνησε τώρα για την κατάργησή του με αφορμή την

ατυχή  απόφαση  για  την  καθαρίστρια.  Αλλά  αυτό  που  συμβαίνει  με

τους  αυτοδιοικητικούς,  κανένας  δεν  ασχολήθηκε  για  να  δει  όλοι

αυτοί  εδώ  που  δεν  εισπράττουν  τυχόν  έσοδα  ή  για  οποιοδήποτε

ποσό  που  σήμερα  θεωρείται  κακούργημα,  που  κινδυνεύουν  άμεσα

με  τη  Δαμόκλειο  σπάθη  αυτού  του  μη  αναλογικού  νόμου,  κανένας

δεν  ασχολήθηκε.  Μόνο  με  αφορμή  το  θέμα,  το  σωστό  θέμα  της

καθαρίστριας,  ασχολήθηκε  η  κοινή  γνώμη  για  αυτό.  Για  εμάς

απαγορεύεται. 
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Ο έλεγχος  νομιμότητας.  Αναφέρθηκε  χθες  ο  κύριος  Πρόεδρος

στην  κεντρική  του  εισήγηση.  Ο  έλεγχος  νομιμότητας  έτσι  όπως

εξελίσσεται  με  τον  νέο  θεσμό,  ο  οποίος  πραγματικά  έχει  καλά

σημεία,  και  πραγματικά  θέλουμε  έναν  αυτόνομο  ελεγκτικό

μηχανισμό, δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα. 

Κατά  την  άποψή  μου,  η  προηγούμενη   διαδικασία  η  οποία

ήταν 100% μέσα από το ΑΣΕΠ, ήταν απολύτως ασφαλής.

Για  εμάς  τώρα,  κύριε  Πρόεδρε,  το  αναφέρατε  και  εσείς,  η

συνέντευξη δημιουργεί πολλά ερωτήματα και προβληματισμούς. 

Να έχετε  υπόψη ότι  η  προκήρυξη Εποπτών Νομιμότητας  είναι

αυτή  τη  στιγμή  σε  εξέλιξη.  Υπάρχει  ένα  τεχνικό  ζήτημα.  Πώς  θα

στελεχωθούν  οι  Υπηρεσίες.  Και  να  έχετε  υπόψη ότι  με  τη  νέα  δομή

των  Εποπτών  Νομιμότητας,  αλλάζουν  πάρα  πολύ  οι  σχετικές

προθεσμίες. 

Πλέον οι  αποφάσεις  θα αποστέλλονται  στον Επόπτη εντός  15

ημερών και σε ένα μήνα θα ελέγχονται. 

15  μέρες  η  προθεσμία  για  υποβολή  προσφυγής  –  2  μήνες  η

προθεσμία για την απάντηση.

Υπάρχει  πλέον  η  δυνατότητα  αναστολής  εκτέλεσης  με  αίτημα

που  θα  υποβάλλεται…  κάτι  που  δεν  υπήρχε  μέχρι  σήμερα,  μαζί  με

προσφυγή μέχρι την έκδοση της απόφασης. 

Καταργείται  όμως  η  Ειδική  Διοικητική  Προσφυγή  πρώτα  στον

Συντονιστή  και  στη  συνέχεια  στο  άρθρο  152.  Ένας  ενδιάμεσος

βαθμός χάνεται, με ότι αυτό συνεπάγεται.  

Και  βέβαια  σήμερα,  να  μην  ξεχνιόμαστε,  δεν  ισχύει  τίποτα

από τον Κλεισθένη, είμαστε στο μεταβατικό διάστημα. 

Κλείνω  με  μόνο  μια  παρατήρηση  για  τη  συνταγματική

αναθεώρηση,  καθώς  θα  υπάρξει  ειδική  Θεματική  και  εκεί  πέρα

πιστεύω θα  υπάρξουν  πάρα  πολλές  αναλυτικές  προτάσεις  από  την

ΚΕΔΕ. 

Η  δικιά  μου  κατατεθειμένη  πρόταση  και  στα  προηγούμενα

Συνέδρια,  είναι  ότι  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  μια  ασφαλής  διάταξη
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σχετικά με το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και  όχι

να  είμαστε  κάθε  φορά  σε  περιπέτεια  με  τη  βούληση  της  κάθε…

εκάστοτε κυβέρνησης. 

Εμείς  θεωρούμε  ότι  το  εκλογικό  σύστημα  έχει  αντιμετωπιστεί

κατά καιρούς με τρόπο προβληματικό από την πολιτική ηγεσία,  που

συνοψίζεται στην αγνόηση των θεσμικών φορέων ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. 

Εμείς  δεν  διαφωνούμε  ότι  χρειάζεται  βελτίωση  το

προηγούμενο  εκλογικό σύστημα που υπήρχε επί  Καλλικράτη.  Όμως

αυτό  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  μέσα  από  ένα  νηφάλιο  διάλογο  και

μέσα από ευρύτερες συναινέσεις.  

Εμείς  θεωρούμε  ότι  είναι  ώρα  να  υιοθετηθεί  και  για  τις

Αυτοδιοικητικές Εκλογές η λύση που επέλεξε ορθά ο αναθεωρητικός

νομοθέτης  το  2001  για  τις  Βουλευτικές  Εκλογές,  με  το  άρθρο  54

παρ.1  του  Συντάγματος,  με  θεαματικά  αποτελέσματα  ως  προς  την

αποτροπή  αντίστοιχων  και  πολύ  μεγαλύτερης  έκταση  φαινομένων

που είχαν παρατηρηθεί στο πολιτειακό καθεστώς. 

Προτει νεται  λοιπόν,  με  συνταγματική  τροποποι ηση  να

προστεθει ,  κατ’  αναλογι αν  των  ισχυό ντων  για  τις  Βουλευτικε ς

Εκλογε ς,  ειδική  συνταγματική  δια ταξη  που  θα  προβλε πει  ό τι  οι

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

εκλογικε ς  περιφε ρειες  της  Τοπική ς  Αυτοδιοι κησης  θα  ισχυ ουν  από

τις  μεθεπό μενες  εκλογε ς,  εκτό ς  αν  συγκεντρω σουν  τουλα χιστον  τα

2/3 των Βουλευτω ν.

Κλείνοντας  και  συμπερασματικά,  εκτιμώ  ότι  ο  Κλεισθένης

αποτελεί  έναν  νόμο  χαμηλών  προσδοκιών  και  μειωμένης

αποτελεσματικότητας. 

Δεν αποτελεί  μεταρρύθμιση. 

Δεν  προωθεί  καμία  σημαντική  αλλαγή  στο  μοντέλο

διακυβέρνησης της χώρας. 

Δίνει  κύριο βάρος μόνο στο εκλογικό σύστημα. 
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Επιχειρεί  να  επαναφέρει  από  το  παράθυρο,  και  αν  θέλετε

κατά  την  άποψή  μου  αντισυνταγματικά,  τις  Κοινότητες,  και  βέβαια

με όλα τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί.   

Παραπέμπει  γενικώς  στο  μέλλον  και  χωρίς  συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα,  τις  αναγκαίες  αλλαγές  και  μεταρρυθμίσεις  στο

Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης και

αποκέντρωσης.  

Περιορίζει  αντί  να  ενισχύει  την  αυτονομία  και  τη  δράση  της

Αυτοδιοίκησης.

Δημιουργεί  τον  μηχανισμό  του  δημοτικού  διαμεσολαβητή  στο

επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα,

που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Δεν  αντιμετωπίζει  αποτελεσματικά  το  ζήτημα  της

κατηγοριοποίησης των Δήμων.

Δεν  διασφαλίζει  στις  Διοικήσεις  των  Δήμων  και  στις

πλειοψηφίες  που  προκύπτουν  από  τις  εκλογές,  τη  δυνατότητα  να

εφαρμόζουν το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν.

Δεν  παρακολουθεί  τις  σύγχρονες  αλλαγές  που  συντελούνται

στην ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση.

Δεν  προβλέπει  την  ύπαρξη  επιχειρησιακού  προγράμματος

εφαρμογής  του  Κλεισθένη,  με  υποστήριξη  από  συγκεκριμένους

πόρους.  

Το  Νομοσχέδιο,  εκτός  από  το  εκλογικό  σύστημα,  ουσιαστικά

περιλαμβάνει  αποσπασματικές  ρυθμίσεις,  που  θα  μπορούσαν  να

συμπεριληφθούν σε ένα απλό νομοσχέδιο  σκούπα.  Δεν  είναι  τυχαίο

άλλωστε  ότι  με  ψηφίσματά  τους  207  από  227  Δημοτικά  Συμβούλια

σε όλη τη χώρα, ποσοστό 92%, κρίνουν – από αυτά που στάλθηκαν

τα  ψηφίσματα  στην  ΚΕΔΕ  -  κρίνουν  ότι  είναι  ένα  κακό  νομοσχέδιο

και δεν αποτελεί  μεταρρύθμιση.

Φίλες και  φίλοι,  εγώ δεν νομίζω ότι  υπάρχει  ένας  συνάδελφος

μέσα  σε  αυτήν  την  αίθουσα,  που  να  πιστεύει  ότι  τα  προβλήματα
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της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  είναι  το  σύστημα

εκλογής  Δημάρχων  και  Δημοτικών  Συμβούλων.  Η  κατανομή  των

εδρών, η ξεχωριστή εκλογή Προέδρων στις Κοινότητες.

Θεωρώ  ότι  το  μεγάλο  πρόβλημα  της  Αυτοδιοίκησης  είναι  η

έλλειψη  πόρων,  η  άνιση  και  με  καθυστέρηση  κατανομή  τους,  η  μη

πρόβλεψη  ειδικού  πλαισίου  λειτουργίας  και  χρηματοδότησης

ορεινών  και  αγροτικών  Δήμων,  η  δαιδαλώδης  γραφειοκρατία,  οι

αλληλοκαλυπτόμενες  αρμοδιότητες,  η  έλλειψη  επιστημονικού

προσωπικού και υποδομών.

Η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση,  αξίζει  να σημειώσουμε,

και  το  ξέρουμε  αυτό,  θα  τα  πει  πάρα  πολύ  καλά  ο  Αλέξης  ο

Καστρινός,  έχει  υποστεί  τις  μεγαλύτερες  μειώσεις  από

οποιονδήποτε  άλλο  φορέα  της  Γενικής  Κυβέρνησης  όλα  αυτά  τα

χρόνια. 

Κανείς  από  εμάς  που  έχουμε  υπηρετήσει  την  Αυτοδιοίκηση,

και  στα  θεσμικά  όργανα,  δεν  είμαστε  αρνητικοί  στην  αναθεώρηση

του θεσμικού πλαισίου.  Το ζητούμε,  το  επιζητούμε,  μέσα όμως από

ένα  διαρκή  διάλογο,  μέσα  από   μια  θεσμοθετημένη  διαδικασία,  με

κανόνες διαφάνειες, διαλόγου και κοινής λογικής. 

Ο  Κλεισθένης  αποτελεί  οπισθοδρόμηση,  τη  στιγμή  που  η

χώρα  έχει  ανάγκη  να  πάει  μπροστά  και  οι  Δήμοι,  οι  θεσμοί  που

βρίσκονται  εγγύτερα  στον  πολίτη,  θέλουν  και  ζητούν  να

ανταποκριθούν  στις  σύγχρονες  ανάγκες  και  να  γίνουν  πιο  ευέλικτοι

και αποτελεσματικοί.

Ζητούμε  μια  διοικητική  μεταρρύθμιση  που  θα  αφορά  όλη  την

Αυτοδιοίκηση,  αλλά και  ολόκληρο το  διοικητικό  σύστημα της  χώρας

μας,  σε  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο.  Μια

μεταρρύθμιση  που  θα  στοχεύει  στη  δημιουργία  ενός  επιτελικού

κράτους και μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Αυτή  η  μεταρρύθμιση  δεν  μπορεί  να  σχεδιαστεί  μέσα  σε

γραφεία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Είναι  απαραίτητο  να

προηγηθεί – χωρίς καμία μομφή αυτή για τους υπηρεσιακούς – είναι
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απαραίτητο  να  προηγηθεί  διάλογος  και  ουσιαστική  συνεργασία

όλων  των  Υπουργείων,  του  συνόλου  της  Κυβέρνησης,  με  τα

συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης. 

Ένα  νέο  λοιπόν  θεσμικό  πλαίσιο,  μια  νέα  αρχιτεκτονική  του

διοικητικού  μας  συστήματος,  με  επανα–οριοθέτηση  των

αρμοδιοτήτων  που  θα  συνοδεύονται  από  τους  αντίστοιχους

οικονομικούς  και  ανθρώπινους  πόρους.  Που  θα  αναγνωρίζει  τα

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  γεωγραφικά,  πληθυσμιακά,  διοικητικά,

των  μικρών,  ορεινών,  αγροτικών  και  νησιωτικών  Δήμων,

θεσμοθετώντας  την  ειδική  διοικητική,  οικονομική,  τεχνική

υποστήριξη.  Που  θα  βασίζεται  σε  αυτές  τις  πολυβασανισμένες

αρχές  της  επικουρικότητας  και  της  εγγύτητας  παροχής  των

υπηρεσιών. Ένα διοικητικό σύστημα που θα μας κάνει,  θα σας κάνει

τελικά πιο χρήσιμους και αποτελεσματικούς στους συμπολίτες μας.

Αυτή  ήταν  η  τοποθέτησή  μου,  κυρίες  και  κύριοι.  Εγώ

κλείνοντας  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  Γιώργο  τον  Πατούλη

προσωπικά.  Να  του  ευχηθώ  καλή  επιτυχία  μέσα  από  την  καρδιά

μου  στο  εγχείρημά  του,  που  είναι  σίγουρο  ότι  θα  στεφθεί  με

επιτυχία.  Να  τον  ευχαριστήσω  για  τη  συνεργασία  αυτά  τα  χρόνια.

Ίσως  είναι  η  τελευταία  φορά,  κύριε  Πρόεδρε,  που  είμαι  εδώ  στο

Συνέδριο  με  αυτή  την  ιδιότητα,  αλλά  πραγματικά  ήταν  τιμή  για

εμένα να συνεργαστώ μαζί σας. 

Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Ευχαριστώ πολύ τον Β’ Αντιπρόεδρο

της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  Δήμαρχο  Λαγκαδά,  Γιάννη

Καραγιάννη, και εύχομαι αυριανό κοινοβουλευτικό άρχοντα. 

Όμως  πιστεύω,  Γιάννη,  ότι  μέχρι  το  Μάιο  έχουμε  αρκετά

πράγματα  να  κάνουμε,  αρκετά  πράγματα  να  πούμε,  και  θα  σου

έλεγα  και  μέχρι  31/8/2019,  δεν  θα  αφήσουμε  κανέναν  να

απεμπολήσει  τις  δυνατότητες  τις  οποίες  έχει  και  η  Κεντρική  Ένωση

Δήμων  Ελλάδος,  αλλά  και  εκ  του  ρόλου  στους  Δήμους  μας,   να

επιτελέσουμε. 
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Να ευχαριστήσω και  για  την  εισήγησή  σου  ως  δικηγόρος,  και

προφανώς τη θεωρούμε πάρα πολύ αξιόμαχη και αξιόλογη. 

Ο  κύριος  Πάνος  Ζυγούρης,  Νομικός  Σύμβουλος  της  ΚΕΔΕ,

μόλις  έσωσε  και  άλλο  αυτοδιοικητικό.  Συγχαρητήρια.  Ήρθε  στην

ώρα του σχεδόν. 

Θα παρακαλέσω, κύριε Ζυγούρη, να είστε επιγραμματικός. Θα

σηκωθείτε στο βήμα ή εκεί  που είστε; 

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Σας  αρέσει  εκεί;  Για  να  μπορέσουμε

να συνεχίσουμε.

Μέχρι  στιγμής  βλέπω  δύο  εκ  των  παρευρισκομένων  που

θέλουν  να  συμμετάσχουν.  Εάν  δεν  έχουν…  μπορούμε  να  τα

ενώσουμε  τη  συμμετοχή  των  Συνέδρων  στην  επόμενη  Θεματική

κατευθείαν.

Ελάτε,  κύριε Ζυγούρη.

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Καταρχήν  να  ζητήσω  συγνώμη  γιατί  μόλις  ήρθα  διότι  είχα

δύο-τρεις  σοβαρές  υποθέσεις  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο.  Για  αυτό

ακριβώς άργησα και δεν ήμουν εδώ. 

Κυρίες και κύριοι,  είναι… μέσα σε πολύ λίγα λεπτά είναι  πάρα

πολύ  δύσκολο  να  καθίσουμε  να  κάνουμε  ανάλυση  των  διατάξεων

και ερμηνεία των διατάξεων του Κλεισθένη. 

Θα  έχετε  λάβει  γνώση  ότι…  μιλάω  τώρα  για  τους  δικηγόρους

των  Δήμων  σας,  ότι  η  Νομική  Βιβλιοθήκη  στις  14  Δεκεμβρίου

οργανώνει  μια Ημερίδα,  όπου θα είμαι  εισηγητής,  και  εκεί  πράγματι

θα  αναλύσουμε  όλες  τις  διατάξεις  του  Κλεισθένη,  πάντα  σε  σχέση

με τις ισχύουσες διατάξεις του Καλλικράτη. 

Αυτό  όμως  δεν  μπορεί  να  γίνει  εδώ.  Εγώ  επιγραμματικά  θα

επισημάνω  ορισμένα  ζητήματα  που  κατά  τη  γνώμη  μου  θα  παίξουν

ρόλο αποφασιστικό στην εφαρμογή του Κλεισθένη. 
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Σίγουρα  με  τη  μεταρρύθμιση  του  Κλεισθένη  υπάρχουν  και

θετικές διατάξεις,  όπως υπάρχουν και στον Καλλικράτη, και σε άλλα

νομοθετικά… σε νομοθετήματα.

Εκείνο  το  οποίο  όμως  διαβλέπω,  ανεξαρτήτως  της

συνταγματικότητας  ή  όχι  των  διατάξεων,  διαβλέπω  ότι  σε  πάρα

πολλές  διατάξεις  υπερισχύει  ένα  κριτήριο  το  οποίο  αντιστρατεύεται

βασικά τη βασική διάταξη του άρθρου 102. 

Τι  λέει  το  102;  Ότι  οι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

απολάβουν  διοικητικής  και  οικονομικής  αυτοτέλειας.  Το  κράτος,

ρητώς λέει  το  άρθρο 102,  ασκεί  εποπτεία  επί  των Οργανισμών,  και

προσδιορίζει  ποια  είναι  η  αυτή  η  εποπτεία.  Η  εποπτεία  είναι  ο

έλεγχος  της  τυπικής  νομιμότητας  των  πράξεων,  είτε  των

μονομελών, είτε των συλλογικών οργάνων. 

Βλέπω  όμως  με  λύπη  μου,  ενώ  αυτό  ίσχυε  σε  όλη  τη

διαδρομή  των  κωδίκων,  από  την  αρχή,  από  το  1060/80,  από  το…

όλα  τα  νομοθετήματα,  βλέπω  τώρα  εδώ  ότι  δημιουργούνται  πολλά

προβλήματα διότι  η  εποπτεία  αυξάνεται  πέραν αυτού του ορίου του

τυπικού ελέγχου νομιμότητας. 

Σε τι  συνίσταται  ο τυπικός έλεγχος νομιμότητας;  Είναι  γνωστό

ότι  μπορεί  αυτεπαγγέλτως  να  ελέγχει  τις  πράξεις,  όπως προβλέπει

ο  Καλλικράτης,  μετά  από  προσφυγή,  και  εκεί  εκδίδεται  μια  πράξη

και  μια  απόφαση,  στα  πλαίσια  της  διοικητικής  εποπτείας.  Και

υπάρχει  και  ένα  ενδοδιοικητικό  δεύτερο  στάδιο,  η  Επιτροπή  του

άρθρου 152. Και εκεί  εξαντλείται  ο έλεγχος της εποπτείας. 

Εδώ τώρα  τι  παρατηρώ;  Με  τις  εισαγόμενες  διατάξεις  από τα

άρθρα  108  έως  123,  διευρύνεται  κατά  πολύ  ο  θεσμός  της

εποπτείας,  όπως  αυτός  προσδιοριζόταν  μέχρι  τώρα  και  όπως  τον

ξέραμε. 

Με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  108,  φαίνεται  πλέον  να

εισάγεται  και  για  τις…  εποπτεία,  τώρα  αντί  Ελεγκτής  Νομιμότητας

τώρα  έχουμε  τον  Επόπτη,  εισάγονται  διατάξεις,  προσέξτε,  έκδοσης

εγκυκλίων οδηγιών και  έκδοσης αυτεπαγγέλτων οδηγιών,  τις  οποίες
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εκδίδουν  όχι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  μόνο,  αλλά  οι  Αυτοτελείς

Υπηρεσίες των ΟΤΑ. 

Δηλαδή  δεν  έχουμε  έλεγχο  διοικητικής  εποπτείας,  έχουμε  και

έκδοση εγκυκλίων, έκδοση οδηγιών, οι οποίες αν δεν εφαρμόζονται,

θα σου ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

Αυτή  ακριβώς  η  διάταξη  φαίνεται  ότι  παραβιάζει  τη

συνταγματικά  κατοχυρωμένη  αρχή  της  οικονομικής  αυτοτέλειας,

διότι  η  εποπτεία  του  κράτους,  όπως  λέει  το  σύνταγμα,  δεν  πρέπει

να  παρεμποδίζει  την  ελεύθερη  δράση  και  πρωτοβουλία  των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και  θα  δείτε  τώρα  πώς  περιορίζεται  με  τη  διευρυμένη

εποπτεία. 

Συστήνεται  λοιπόν  με  το  άρθρο  115,  Επιτροπή  Συντονισμού

και  Ελέγχου  Εποπτείας  των  ΟΤΑ,  στην  οποία  μετέχουν,  προσέξτε,

εκτός  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  ο  Αντιπρόεδρος  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου,  ο  Γενικός  Επίτροπος  της  Επικρατείας  των  Διοικητικών

Δικαστηρίων,  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη,  ο  Γενικός  Επιθεωρητής

Δημόσιας  Διοίκησης,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  του  ΣΕΕΔΔ,  ο  κύριος

Κασαβέτης  που  ήταν  χθες,  ο  Πρόεδρος  του  Παρατηρητηρίου  της

Οικονομικής  Αυτοτέλειας,  και  προσέξτε,  ο  Τομεακός  Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής. 

Δηλαδή μετέχουν ανώτατα στελέχη ακόμη και  του Υπουργείου

Οικονομικών,  που  μπορεί  να  είναι  και  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του

Κράτους, και δικαστές. 

Έργο  της  Επιτροπής  αυτής  είναι  ο  περιοδικός  έλεγχος,

προσέξτε,  που  θα  συνίσταται  στον  έλεγχο  συμμόρφωσης  ή  μη  των

Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  στην  ενημέρωση  όλων  των

διοικητικών  και  δικαστικών  φορέων  για  θέματα  της  αρμοδιότητάς

τους. Αν δηλαδή συμμορφώνονται ή όχι. 

Αυτό  δεν  αποτελεί  κατασταλτικό  έλεγχο  νομιμότητας;  Η

Επιτροπή,  σε  μια  τέτοια  διοικητική  Επιτροπή,  επιτρέπεται

συνταγματικά  να  μετέχουν δικαστές;  Διότι  οι  δικαστές  όπως ξέρετε,
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με  πάγια  νομολογία  του  Συμβουλίου  Επικρατείας,  απαγορεύεται  να

είναι  μέλη διοικητικών Επιτροπών. Μόνο δικαστικών σχηματισμών. 

Αυτή  η  παρέμβαση  λοιπόν  αυτής  της  Επιτροπής,  παραβιάζει,

ασφυκτικά  παραβιάζει  και  περιορίζει  την  ελεύθερη  δράση  και

πρωτοβουλία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Δηλαδή  στην  ουσία  μετατρέπονται  οι  Δήμοι  σε

αποκεντρωμένες  διοικήσεις,  και  υπάρχουν  αποκεντρωμένες

διοικήσεις  άλλων  νομικών  προσώπων  που  δεν  υφίστανται  τέτοιας

μορφής κατασταλτικών μηχανισμών και πιέσεων και ελέγχων. 

Επομένως  εδώ  το  άρθρο  102  του  συντάγματος  παραμένει

γράμμα κενό. 

Αυτό  θα  πρέπει  να  το  αντιμετωπίσουμε  στο  μέλλον,  διότι

νομίζω  ότι  θα  είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  μειονεκτήματα  τα

οποία… πέραν των άλλων προβλημάτων τα οποία έχουμε.

Τώρα,  επίσης  ένα  άλλο  θέμα  που  με  προβλημάτισε,  ήταν  το

θέμα  του  Οικονομικού  Παρατηρητηρίου.  Όπως  ξέρετε,  το

Οικονομικό  Παρατηρητήριο  και  με  όλες  τις  διατάξεις,  και  ιδιαίτερα

με τις διατάξεις του 4111/13, που ήταν η τελευταία διάταξη, είχε ένα

ρόλο  συμβουλευτικό.  Εμείς  τότε  στην…  επί  Προεδρίας  Ασκούνη,

είχαμε πει…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Ένα  λεπτό,  είχαμε  πει…  όχι  εγώ,  εγώ  διαφώνησα,

ότι  ο ρόλος του Παρατηρητηρίου είναι  ελεγκτικός και κατασταλτικός,

και  είχαμε πει,  είχε πει  δηλαδή τότε το Συμβούλιο ότι  παραβιάζει  το

άρθρο 102 του Συντάγματος. 

Ασκήθηκε  αίτηση  ακυρώσεως  στο  Συμβούλιο  Επικρατείας  και

δυστυχώς  το  Συμβούλιο  Επικρατείας  είπε  ότι  ο  ρόλος  του

Οικονομικού  Παρατηρητηρίου  δεν  αντιστρατεύεται  στο  σύνταγμα,

διότι  είναι  συμβουλευτικός,  και  μάλιστα  για  να…  ως  απόδειξη  της

συμβουλευτικότητας,  είπε  ότι  όσον  αφορά  την  κατάρτιση  του

προϋπολογισμού,  η  Οικονομική  Επιτροπή  που  τον  καταρτίζει,  το

Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  δικαίωμα  να  αποφασίσει  διαφορετικά  και
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να  μη  λάβει  υπόψη  τη  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου.  Επομένως

συμβουλευτικός είναι ο ρόλος.

Όμως  με  βάση  τις  νέες  διατάξεις,  δηλαδή  το  άρθρο  197

επόμενα,  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο  εκφεύγει  του

συμβουλευτικού ρόλου.  Μέχρι  τώρα λέγαμε είναι   συμβουλευτικός ο

ρόλος.  Ανεξαρτήτως  του  γεγονότος  ότι  ήταν  λάθος  η  αίτηση

ακυρώσεως που  καταθέσαμε,  διότι  μέχρι  τότε,  μέχρι  το  ’13,  λέγαμε

ότι  το  Οικονομικό…  είχαμε  ένα  πολιτικό  επιχείρημα  και  λέγαμε  ότι

το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο  παραβιάζει  το  αυτοδιοίκητο  και

είχαμε  ένα  επιχείρημα  πολιτικό.  Όμως  μετά  την  έκδοση  της

απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Ναι,  σύμφωνοι.  Μετά  την  απόφαση του  Συμβουλίου

Επικρατείας  μας  αφαιρέθηκε  αυτό  και  δεχτήκαμε  βεβαίως  ότι  ο

ρόλος του είναι  συμβουλευτικός. 

Ο  ρόλος  του  όμως  τώρα  δυστυχώς  γίνεται  παρεμβατικός.  Το

άρθρο  197  προβλέπει  ότι  μπορεί  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο  να

ζητεί  στοιχεία,  να  καλεί  σε  ακρόαση  τους  αιρετούς,  οι  αιρετοί

οφείλουν  να  συνεργάζονται  αμοιβαία.  Δίνεται  η  δυνατότητα  σε  ένα

όργανο  να  εκδίδει,  όχι  μόνο  απλές  συμβουλευτικές  γνωμοδοτικού

χαρακτήρα,  να  εκδίδει  πράξεις  οι  οποίες  έχουν  δεσμευτικό

χαρακτήρα. 

Επιπλέον,  οι  αιρετοί  και  τα  μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων

των  Νομικών  Προσώπων,  οφείλουν  να  συνεργάζονται  και  να

παρουσιάζονται  υποχρεωτικά  στις  ακροάσεις,  καθιστώντας  το

Παρατηρητήριο ένα οιονεί  δικαστήριο που ελέγχει  τα δημοσιονομικά

των ΟΤΑ. 

Αυτά  όλα  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τον  αρχικό  ρόλο  του

Οικονομικού Παρατηρητηρίου.  Πλέον του γεγονότος ότι  ο  Πρόεδρος

του  Οικονομικού  Παρατηρητηρίου  μετέχει  σε  αυτήν  την  Επιτροπή

που  σας  είπα  προηγουμένως,  που  είναι  ανώτατος  δικαστής,  και
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επομένως  και  μετέχει  υπό  την  ιδιότητά  του  ως  Προέδρου  του

Οικονομικού Παρατηρητηρίου. 

Άρα λοιπόν αυτά  τα  σημεία,  είναι  σημεία  πάρα πολύ σοβαρά,

τα  οποία  θα  μας  φέρουν  σε  πολύ  δύσκολη  θέση  όσον  αφορά  την

αποτελεσματικότητα της δράσης μας. 

Βεβαίως, όσον αφορά το θέμα της απλής αναλογικής, σας λέω

τη γνώμη μου, ανεξαρτήτως τι λένε οι καθηγητές. Η γνώμη μου είναι

ότι  δεν  θα  έχουμε  αποτέλεσμα  όσον  αφορά  την

αντισυνταγματικότητα. Πρώτον, διότι  ο Κλεισθένης, τι  λέει;  Ότι  θέλω

την απλή αναλογική  για  να επιδιώξω συνεργασίες,  να  δημιουργήσω

κουλτούρα  αναγκαστικών  συνεργασιών.  Η  αντίθετη  πλευρά  τι  λέει;

Ότι  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  υπάρξουν  τέτοιες  συνεργασίες,  θα

συμβεί  το  αντίθετο.  Άρα  επομένως  θα  έχουμε

αναποτελεσματικότητα  στη  διαχείριση…  στην  άσκηση  λειτουργίας

των  ΟΤΑ.  Οδηγεί  δηλαδή  η  απλή  αναλογική  σε  πλήρη  και

αναποτελεσματική  εκπλήρωση των σκοπών των ΟΤΑ,  άρα θίγεται  ο

πυρήνας της αυτοδιοίκησης. 

Δεν  θα  πάρω  θέση  στις  δύο  απόψεις.  Η  γνώμη  μου  είναι  ότι

δεν  θα  έχουμε  αποτέλεσμα  για  τον  εξής  λόγο.  Ποια  είναι  η

εκτελεστή  πράξη που θα προσβληθεί  από κάποιον που έχει  έννομο

συμφέρον;  Έναν υποψήφιο. Προκηρύσσονται  οι  εκλογές σήμερα και

αύριο  πάει  κάποιος  και  καταθέτει  αίτηση  ακυρώσεως  κατά  της

προκήρυξης  και  συμπροσβάλλει  και  τη  σχετική  διάταξη  περί  απλής

αναλογικής.  Ερώτημα,  μαζί  με  την  αίτηση  ακύρωσης  θα  πρέπει  να

καταθέσει  και  αίτηση  αναστολής.  Θα  έρθει  το  Συμβούλιο

Επικρατείας  να  αναστείλει  15  μέρες  προ  των  εκλογών,  να

αναστείλει  τις  εκλογές  και  να  κάνει  δεκτή  την  αίτηση  αναστολής,

δηλαδή  να  προδικάσει  ως  προδήλως  βάσιμη  την  αίτηση

ακυρώσεως; Αποκλείεται.  Επομένως δεν θα υπάρξει  αναστολή.  Άρα

θα διεξαχθούν οι εκλογές. 

Μετά  το  αποτέλεσμα  των  εκλογών,  κάποια  στιγμή  μετά  από

πέντε-έξι  μήνες,  θα  έρθει  για  συζήτηση  η  αίτηση  ακύρωσης  στο
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Συμβούλιο  Επικρατείας.  Ερωτώ,  θα  υπάρξει  απόφαση  του

Συμβουλίου  Επικρατείας  που  θα  ακυρωθεί  μετά  από  ένα  χρόνο  η

διενέργεια  των εκλογών;  Δηλαδή το  βλέπω και  από την πλευρά την

τεχνική, πρακτική πλευρά, ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. 

Μεγαλύτερο  αποτέλεσμα  θα  έχουμε  σε  αυτά  τα  δύο-τρία

θέματα  συνταγματικότητας  που  σας  έθεσα,  διότι  εκεί  θα

προσβληθούν  συγκεκριμένες  πράξεις,  και  εκεί  το  Συμβούλιο

Επικρατείας  είναι  υποχρεωμένο  να  απαντήσει  μεμονωμένα  σε

ορισμένα  ζητήματα  που  σχετίζονται  και  με  τη  διεύρυνση  της

εποπτείας,  η  οποία πρέπει  να  περιοριστεί,  αλλά και  με  το ρόλο του

Οικονομικού Παρατηρητηρίου. 

Τώρα,  όσον  αφορά  το  άρθρο  38  παρ.1  του  Καλλικράτη,  που

τροποποιείται  με  το  άρθρο  35,  όπου  τακτικοί  Δημοτικοί  Σύμβουλοι

εκλέγονται  κατά  σειράν αυτοί  που έλαβαν τις  περισσότερες  ψήφους

προτίμησης  στην  οικεία  Εκλογική  Περιφέρεια,  και  όχι  στο  σύνολο

των  Εκλογικών  Περιφερειών,  αυτό  πράγματι  συνιστά  μια

ανεπίτρεπτη  διαφοροποίηση  της  αξίας  της  ψήφου,  και  εκεί  μπορεί

να  υπάρξει  θέμα  συνταγματικότητας  πράγματι.  Ελπίζω  ότι  αυτό  θα

είναι… ίσως να το έχουν αντιληφθεί και να είναι μέσα στις ρυθμίσεις

τις οποίες θα κάνει  ο Υπουργός.  

Ήδη  νομίζω  ότι  χθες,  δεν  το  διευκρίνισε  ο  Υπουργός,  αλλά

φοβούμαι  ότι  αυτό  εξυπονοούσε,  το  άρθρο 80 του  Κλεισθένη,  όπου

Πρόεδρος…  μιλάμε  για  τις  Κοινότητες  άνω  των  300  κατοίκων,  ενώ

με  τη  διάταξη  του  Καλλικράτη  Πρόεδρος  εκλεγόταν  ο  επικεφαλής

του πρώτου Συνδυασμού,  τώρα με τον Κλεισθένη,  η  έμμεση  εκλογή

του  Προέδρου  θα  είναι  από  τους  δύο  πρώτους  Συνδυασμούς.  Αυτό

οπωσδήποτε  προσβάλλει  την  αρχή  της  αντιπροσώπευσης,  και

έρχεται και σε αντίθεση με την αρχή της αμεσότητας της ψήφου. 

Νομίζω ότι  αυτό το έχει  αντιληφθεί,  νομίζω αυτή  ήταν η… δεν

το είπε ευθέως, αλλά αυτό ίσως να πρέπει να διορθώσει. 

Επίσης  ένα  άλλο  θέμα  το  οποίο  τέθηκε  σε  σχέση  με  τις

εκλογές,  είναι  η  τροποποίηση  του  άρθρου  283  του  Καλλικράτη,
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όσον  αφορά  επειδή  τα  αποτελέσματα  βγαίνουν  με  βάση  το  μόνιμο

πληθυσμό. Υπάρχει  μια διάταξη, δεν ξέρω πώς παρεισέφρησε…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:    Τελειώνω αμέσως.

Στον  Καλλικράτη,  που  λέει  ότι  τα  αποτελέσματα  βγαίνουν  με

βάση  τον  de facto πληθυσμό.  Υπάρχουν  λοιπόν  σε  ορισμένες

περιοχές  που  όταν  έγινε  η  απογραφή,  σε  ορισμένες  περιοχές,

νησιώτικες  περιοχές,  στην  Κρήτη,  είναι  και  σε  ορισμένες  άλλες

περιοχές,  που  απεγράφησαν  όλοι  στα  ξενοδοχεία.  Δηλαδή  ένα

Διαμέρισμα  που  έχει  3.000  κατοίκους,  5.000  κατοίκους,  απεγράφη

να  έχει  20.000 κατοίκους,  διότι  την  ημέρα εκείνη  απεγράφησαν  όλα

τα  ξενοδοχεία  με  τους  τουρίστες.  Και  παρεισέφρησε  αυτό  και

νομίζω ότι και αυτό επίσης θα διορθωθεί.

Τώρα  έχω  κάτι…  να  μην  σας  κουράζω,  έχω  κάτι  ερωτήματα,

τα οποία μπορούμε… μας στείλατε γραπτά ερωτήματα επί…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Τα  οποία  δεν  θα  απαντήσω.  Μπορώ  να  στείλουμε

τις  απαντήσεις  γραπτώς,  να  σας  τις  στείλουμε  γραπτώς.  Έχουν

έρθει κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις εκλογές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζυγούρη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Εγώ μπορώ να απαντήσω και τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  απαντηθούν  τα  ερωτήματα;  Πόσα  ερωτήματα

είναι,  κύριε Ζυγούρη;

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Είναι αρκετά ερωτήματα, μπορώ να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εάν νομίζει  το  Σώμα ότι…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Επιγραμματικά.

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Δήμος Νέστου, από το Δήμο Νέστου πήραμε αρκετά

ερωτήματα. 

Πρώτο ερώτημα.  Για την εκλογή Προέδρου και  Συμβουλίου σε

Κοινότητες  άνω  των  300  κατοίκων,  ορίζεται  ότι  η  εκλογή  γίνεται
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κατά  Συνδυασμούς,  στην  παράγραφο  λέει  (…)  εφόσον  ταυτίζεται  ο

Συνδυασμός με αυτόν του υποψηφίου Δημάρχου…

Εδώ  λοιπόν  η  απάντηση  είναι,  το  ερώτημα  είναι…  είναι  λίγο

μπερδεμένο  το  ερώτημά  σας,  εφόσον  ταυτίζεται  ο  Συνδυασμός  με

αυτόν του υποψηφίου Δημάρχου, (…) αυτών σε Κοινότητες άνω των

300 κατοίκων,  μπορεί  κάποιος Συνδυασμός να κατέβει  αυτόνομα με

δικό  του  όνομα  και  ανεξάρτητα  των  υποψηφίων  Δημάρχων  για  μια

και μόνο Κοινότητα;

Καταρχήν ναι,  για μια Κοινότητα, όχι για άλλες Κοινότητες, για

μια Κοινότητα. Σωστό. 

Ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  με  περισσότερους  των  300

κατοίκων,  ορίζεται  εκ  των  προτέρων  από τον  εκάστοτε  Συνδυασμό.

Μετά  το  πέρας  των  εκλογών  το  αξίωμα  του  Προέδρου  δίδεται

μεταξύ  των  επικεφαλής  των  δύο  πρώτων…  Είναι  αυτό  το  ογδόντα

το οποίο το απαντήσαμε. 

Τρίτο  ερώτημα.  Στο  άρθρο  11  ορίζονται  κωλύματα

εκλογιμότητας.  Ειδικά  δε  στην  παράγραφο  1  αναφέρεται  ότι  δεν

αποτελεί  κώλυμα  (…)  ιδιότητα  μέλους  της  Διοίκησης  ή  του

υπαλλήλου  δημοσίων  επιχειρήσεων  και  λοιπά,  και  ρωτά  αν…  είναι

σαφής  η  διάταξη,  αν  βάσει  των  ανωτέρω  λέει  προκύψει  σε

περίπτωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  εξωτερικού  συνεργάτη

με αναπτυξιακή εταιρεία,  (…) Α.Ε. ΟΤΑ και τα λοιπά, θα πρέπει… η

εν  λόγω  σύμβαση  είναι  σχετική  με  το  αντικείμενο  της

δραστηριότητας;  Δηλαδή  θα  έχει  κώλυμα  εκλογιμότητας  αυτός  ο

συνεργάτης; 

Η  απάντηση  εδώ  είναι  ότι  ο  συνεργάτης  δεν  θεωρείται

υπάλληλος,  επομένως  δεν  είναι  μέσα  στα  κωλύματα.  Δεν  υπάρχει

πρόβλημα. 

Μετά  έχει  ένα  άλλο  ερώτημα,  ο   Δήμος  Νέστου.  Οι

Αντιδήμαρχοι  ορίζονται  από  τον  αριθμό  των  Συμβούλων  βάσει  του

άρθρου  65,  την  παράταξη  του  Δημάρχου.  Θα  θέλαμε  να  μας
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επιβεβαιώσετε  ότι  ο  Αντιδήμαρχος  δεν  μπορεί  να  οριστεί  κάποιος

τρίτος μη εκλεγμένος Σύμβουλος; Όχι, δεν…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πάνο,  νομίζω είναι  πολύ εξειδικευμένα ζητήματα  που

αφορούν τον εκάστοτε  Δήμο.  Να πάρουν μια απάντηση.  Δεν νομίζω

ότι  μπορεί  να  απασχολεί  το  Συνέδριο  σήμερα  η  απάντηση  του…

νομική  απάντηση  σε  κάθε  ερώτημα  κάποιου  Δήμου.  Αυτά

εστάλησαν,  θα  απαντηθούν  θεωρώ  εγγράφως  σε  κάθε  Δήμο

χωριστά. Να μην απασχολούμε το Σώμα.

Η  κυρία  ζήτησε  ένα  ερώτημα  προφορικά  να  θέσει  τώρα  που

είναι  εδώ,  αλλά επειδή έχουν ζητηθεί  και  τέσσερις  παρεμβάσεις  επί

του θέματος…

Π.  ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Ένα  λεπτό,  ήθελα  να  πω  κάτι  σημαντικό.  Ένα

σημαντικό, κάτι.  

Προσέξτε,  μας  απασχολεί  τώρα  μια  υπόθεση  στο  Συμβούλιο

Επικρατείας.  Εγώ  θα  έλεγα  να  το  προτείνουμε  και  στο  Συνέδριο

τώρα και ως ρύθμιση. 

Ποιο  είναι  το  θέμα.  Όταν  ένας  Δήμαρχος  ή  ένας  αιρετός  μπει

σε αργία στα πλαίσια ποινικής δίωξης, ως διοικητικό μέτρο η αργία,

προβλέπει  ο  Κώδικας  ότι  γίνεται  αναπλήρωση  Δημάρχου,  με  μια

διαδικασία,  αναπλήρωση  Δήμαρχου.  Ο  Δήμαρχος  παραμένει.

Προσωρινά  είναι  σε  αργία.  Δεν  χάνει  την  ιδιότητα  του  Δημάρχου.

Και μετά την έκδοση της απόφασης επανέρχεται στη θέση του.

Τώρα  τι  έγινε;  Ενώ  αυτή  η  διαδικασία  ακολουθείτο  μέχρι

τώρα,  είχαμε  τελευταία  μια  περίπτωση  όπου  Δήμαρχος  ο  οποίος

έχει  τεθεί  προσωρινά  σε  αργία,  όπως  είπαμε,  το  Υπουργείο

Εσωτερικών έδωσε μία οδηγία στην Αποκεντρωμένη και  είπε ότι  θα

γίνει  εκλογή νέου Δημάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Π.  ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Η  Αποκεντρωμένου.  Εκλογή  νέου…  Πάμε  με  την

εκλογή  νέου  Δημάρχου.  Όταν  πάμε  με  τη  διαδικασία  εκλογής  νέου

Δημάρχου,  χάνεται  η  ιδιότητα  του  Δημάρχου,  και  εκείνος  ο  οποίος
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εκλέγεται  με  αυτή  τη  διαδικασία,  εκλέγεται  όταν  έχει  πεθάνει  ο

προηγούμενος, όταν έχει  αποβιώσει και λοιπά. 

Θεωρώ  αυτό  ότι  πρέπει  να  διευκρινιστεί  νομοθετικά,  διότι  αν

έχουμε  απόφαση  τέτοια,  αντιλαμβάνεστε  ότι  επειδή…  και  τώρα,

αλλά  και  στο  προσεχές  διάστημα,  πολλοί  θα  είναι  σε  προσωρινή

αργία,  θα  χάσουν  τη  δυνατότητα  να  επανέλθουν,  διότι  θα  έχουμε

εκλογή νέου Δημάρχου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Μετά την αθώωση. Ναι, μα εδώ, αυτό...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Απίθανο.  

Επίσης,  και  τελειώνω  με  αυτό,  πρέπει  να  ζητήσουμε

ρύθμιση…  Μέχρι  τώρα  τι  γίνεται;  Γιατί  και  εδώ  θα  έχουμε  μια

τρομερή  αναποτελεσματικότητα.  Μέχρι  τώρα  τι  γίνεται;  Ποιος

προσβάλλει  τις  πράξεις  των  οργάνων  μας,  μονομελών  ή

συλλογικών  οργάνων;  Αυτοί  οι  οποίοι  έχουν  έννομο  συμφέρον.  Τι

λέει  η  νομολογία  του  Συμβουλίου  Επικρατείας;  Έννομο  συμφέρον

έχει  αυτός  που  έχει  έννομο  συμφέρον  προσωπικό,  που  τον  αφορά.

Το  έννομο  συμφέρον  πρέπει  να  είναι  ενεστώς,  προσωπικό  και

ενεστώς. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Και άμεσο, πολύ σωστά, και άμεσο. 

Τώρα  έρχεται  ο  Κλεισθένης  και  τι  λέει;  Ότι  μπορούν  να

προσβάλλουν τις… ρητώς…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πάνο, κλείσε το…

Π.  ΖΥΓΟΥΡΗΣ:   Ναι,  ναι,  μισό  λεπτό  γιατί  είναι  σοβαρό,  σας

παρακαλώ. 

Μπορούν  να  προσβάλλουν  τις  πράξεις  όλοι  οι  αιρετοί,  ακόμα

και  Τοπικοί  Σύμβουλοι  Κοινοτήτων,  άπαντες,  ακόμα  και

συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που  δρουν  στα  πλαίσια  του  Δήμου.

Δηλαδή  θα  έρχεται  μια  οργάνωση,  πρωτοβάθμια  συνδικαλιστική
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οργάνωση,  και  κάθε  τόσο  θα  ασκεί  προσφυγές  κατά  των

αποφάσεων, υπάλληλοι είναι αυτοί, των οργάνων του Δήμου. 

Αυτό  το  πράγμα  αν  δεν  περιοριστεί,  θα  μας  δημιουργήσει

τρομερά  προβλήματα  αναποτελεσματικότητας,  διότι  με  την

εφαρμογή  του  Επόπτη,  όπως ξέρετε,  θα  παίρνουν  και… θα κάνουν

και  αίτημα  προσωρινής  διαταγής  και  αναστολής  και  θα  χορηγείται

ενδεχομένως  προσωρινή  διαταγή  ή  θα  γίνεται  δεκτή  και  η  αίτηση

αναστολής των πράξεών μας. Άρα θα παύσει αυτό που λέμε σήμερα

ότι  οι  πράξεις  μας  είναι  εκτελεστές  αφ’  ης εκδοθούν.  Και  θα έχουμε

προβλήματα.

Αυτά τα δύο ήθελα να επισημάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζυγούρη για τις… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Τα ερωτήματα τίθενται γραπτώς…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δεν μπορεί τώρα να συμβαίνει  αυτό διότι έχω…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Μισό  λεπτό,  μισό  λεπτό.  Επειδή  έχουν  τεθεί

παρεμβάσεις  και  ερωτήματα  και  από  άλλους  συναδέλφους,

παρακαλώ,  οποιοδήποτε  ερώτημα  δώστε  μου  με  τη  σειρά  σας  θα

διαβαστεί  και  θα σας δοθεί  ο λόγος για να απαντηθεί  από τον κύριο

Ζυγούρη. 

Θα  παρακαλούσα  το  Σώμα  να  αποφανθεί  επί  του  ζητήματος,

επειδή έχω τέσσερις παρεμβαίνοντες, εάν πάμε συνολικά και με την

επόμενη  Ενότητα  που  αφορά  τα  οικονομικά,  γιατί  δεν  είναι…

τέσσερις μόνο, και να γίνουν οι  εισηγήσεις που αφορούν οικονομικά

και  θεσμικά  ζητήματα  και  συνολικά  να  δοθούν  απαντήσεις  στους

παρεμβαίνοντες και να δοθεί ο λόγος. Γιατί  είναι μόνο τέσσερις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εάν είναι  να δώσουμε δύο λεπτά…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δύο λεπτά ο καθένας. Ωραία.
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Ο  κύριος  Πελετίδης,  Δήμαρχος  Πατρέων,  πρώτος,  και  ο

κύριος Καμπούρης μετά.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Αγαπητές συναδέλφισσες…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Θα  παρακαλούσα,  κύριε  Δήμαρχε,  να  είμαστε  λίγο

σύντομοι στην παρέμβαση.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Ναι, μισό λεπτό θα μιλήσουμε. 

Αγαπητές  συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  τι  λέμε  εμείς  πάνω

στο ζήτημα αυτό της μεταρρύθμισης που έχουμε με τον Καλλικράτη;

Οι  εξελίξεις  εμείς  λέμε  ότι  στο  χώρο της  τοπικής  διοίκησης,  και  όχι

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  γιατί  όλοι  γνωρίζουμε  ότι  δεν  υπάρχει

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αφού  πλέον  έχει  μετατραπεί  σε  μια  κρατική

υπηρεσία  και  αυτό  το  γνωρίζετε,  και  λέμε  ότι  αυτή  είναι  σε

αντιδραστική  κατεύθυνση,  και  δεν  θα  μπορούσε  να  ήταν

διαφορετική  γιατί  και  με  τη  σημερινή  κυβέρνηση  αυτοί  που  κάνουν

κουμάντο  στην  οικονομία  είναι  το  κεφάλαιο,  δηλαδή  η  πραγματική

εξουσία,  και  εφόσον  έχεις  μια  εξουσία  πραγματική,  οι  θεσμικές

μεταβολές δεν μπορεί παρά να την υπηρετούν και την υπηρετούν. 

Ως  Δημοτική  Αρχή  στηρίξαμε  και  στηρίζουμε  την  απλή

αναλογική  σε  κάθε  εκλογική  αναμέτρηση  από  θέση  αρχής.  Δεν

μπορούμε  όμως  να  αφήσουμε  ασχολίαστο  το  γεγονός  ότι

αξιοποιήθηκε η κουβέντα για την απλή αναλογική για να κρύψει  την

ουσία  της  μεταρρύθμισης  του  Καλλικράτη,  που  είναι  να  μετατρέψει

τις  Περιφέρειες  και  τους  Δήμους  σε  πεδία  επιχειρηματικής

λειτουργίας,  αυτό που είπαμε και  στην αρχή, ότι  να είναι  ένα ακόμη

εργαλείο  μέσα  από  το  οποίο  θα  αυγατίζουν  τα  κέρδη  για  αυτούς

που κάνουν κουμάντο στην οικονομία.

Πέρα από τις αντιπαραθέσεις,  υπαρκτές και  ανύπαρκτες,  είναι

σαφής  η  προσπάθεια  να  δημιουργηθούν  ευρύτατες  συναινέσεις

στην  τοπική  διοίκηση,  ώστε  να  υπηρετηθεί  πιο  στέρεα  η  αντιλαϊκή

ρότα. Είναι  ένας κεντρικός σχεδιασμός. 

Άλλωστε  υπάρχει  και  το  προηγούμενο,  γιατί  ας  γυρίσουμε  να

δούμε  μερικά  ζητήματα.  Οι  πολιτικές  της  επιβολής  φόρων,  των
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ελαστικών σχέσεων εργασίας,  της εμπορευματοποίησης κοινωνικών

τομέων,  της  περιστολής  της  κρατικής  χρηματοδότησης,  της

διεύρυνσης  της  ανταπόδοσης,  της  διασύνδεσης  των  τοπικών

οργάνων  με  τις  επιχειρήσεις  και  τις  επιδιώξεις  τους,  έχουν

υλοποιηθεί  από  μία  μόνο  πολιτική  δύναμη;  Είχαμε  πριν  ένα

συνασπισμό   κομμάτων  που  κυβέρνησε  πριν  τη  χώρα μας.  Σήμερα

έχουμε  άλλη.  Ο  ένας  έκοβε  και  ο  άλλος  έραβε.  Είναι  ή  δεν  είναι

έτσι;  Ποια  είναι  η  αντίθεση  που  υπάρχει;  Δεν  υπάρχει  καμία

αντίθεση.

Και  να  μην  ξεχνούμε  τη  14 η Αυγούστου  του  2015,  για  να  μη

κρυβόμαστε, εκεί πέρα πάνω στο κρίσιμο ζήτημα το προς τα πού θα

κατευθυνθεί  η  χώρα μας,  ποιοι  σηκώθηκαν  και  ψήφισαν;  Για  να  μη

δίνουμε  την  εντύπωση  ότι  υπάρχει  σύγκρουση  μεταξύ  τους.  Ναι,

υπάρχει  αντιπαράθεση,  αλλά  ποιος  θα  είναι  χαλίφης  στη  θέση  του

χαλίφη,  και  όχι  επί  της  ουσίας  για  τα συμφέροντα  που απασχολούν

τον ελληνικό λαό. 

Ακούμε για αποκέντρωση,  εξουσία,  αρμοδιότητες στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Με  ποιο  προσωπικό;  Με  ποια  χρηματοδότηση;  Με

ποιο  θεσμικό  πλαίσιο;  Ενώ  στα  λόγια  λένε  ότι  τα  μνημόνια

τελείωσαν,  η  δημοσιονομική  επιτήρηση συνεχίζει,  τα  μνημόνια  είναι

στη θέση τους. 

Το  πρόβλημα  του  ελληνικού  λαού,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και

συναδέλφισσες,  δεν  είναι  σε  ποιον  θα  πληρώνει  κάποιος  τον

ΕΝΦΙΑ,  αν  θα  το  πάρει  η  κυβέρνηση  ή  ο  Δήμος.  Το  θέμα  είναι  αν

πρόκειται  για  έναν  αντιλαϊκό  φόρο  και  αν  πρέπει  να  υπάρχει,  και

εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. 

Το  θέμα  είναι  αν  πρόκειται…  οι  κυβερνώντες  και  αυτοί  που

θέλουν να τους αντικαταστήσουν,  δεν λένε κουβέντα και φυσικά δεν

επιλύουν,  το  θέμα  των  χιλιάδων  διακοπών  ρεύματος  από  τη  ΔΕΗ

και  από τη  μάστιγα  των  ηλεκτρονικών  πλειστηριασμών που  απειλεί

χιλιάδες λαϊκές οικογένειες.  Μόνο στην Πάτρα τα ζούμε αυτά;  Εσείς
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δεν  τα  ζείτε  στην  περιοχή  σας;  Σε  εσάς  δεν  υπάρχουν  διακοπές

ρεύματος; 

Δεν  διευκολύνουν  τους  Δήμους  να  μπορούν  να  παίρνουν

αποφάσεις  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  για  τα  χρέη  προς  τους  Δήμους.

Είχαμε  κάνει  παρέμβαση,  έγινε  και  θέση της  ΚΕΔΕ,  δεν  έγινε  όμως

η νομοθετική ρύθμιση. Τυχαία; 

Η  κατεύθυνση  και  αυτής  της  αντιδραστικής  μεταρρύθμισης

κινείται  στη διαμόρφωση των όρων με τους οποίους το κεφάλαιο θα

κυριαρχεί,  θα  αξιοποιεί  τις  δομές  και  λειτουργίες  των  Δήμων.  Στα

πλαίσια  αυτά  υποχρηματοδοτούν  τους  Δήμους,  δεν  επιτρέπουν

προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού  με  πλήρη  δικαιώματα,  οδηγούν

τους Δήμους σε αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών.

Τα  χρήματα  που  αφαιρούνται  από  τους  Δήμους,  το  γνωρίζετε

και  εσείς  πολύ  καλά,  δεν  πάνε  στη  θάλασσα.  Πηγαίνουν  στους

ομίλους  που  αυγατίζουν  τα  κέρδη  τους.  Η  μείωση  της

χρηματοδότησης  κατά  60%  των  Δήμων  μας,  η  απαγόρευση

προσλήψεων  μόνιμου  προσωπικού,  η  μη  ικανοποίηση  και

αιτημάτων,  χθες  ήμασταν  στο  Υπουργείο  Εργασίας  με  αιτήματα  και

αγωνίες  εργαζομένων  που  ήταν  στο  8μηνο,  οι  οποίοι  μπροστά  στα

Χριστούγεννα τι  ζητούσαν;  Να εξασφαλίσουν τουλάχιστον να μπουν

στο  ταμείο  ανεργίας,  να  μπορούν να  έχουν μια  παράταση,  να… μια

νομοθετική  ρύθμιση,  και  εκεί  τι  συναντήσανε  από αυτούς  που  ήταν

λαλίστατοι  χθες  σαν  Υπουργοί;  Την  πλήρη  άρνηση  και  την  μη

ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

Άρα  λοιπόν,  έχουμε  τέτοιου  είδους  ζητήματα.  Στον  κοινωνικό

τομέα  που  έχουμε  πάρα  πολλούς  εργαζόμενους  οι  οποίοι  είναι  με

προγράμματα,  τι  θα  γίνει;  Δεν  θα  πρέπει  να  είναι  με  μόνιμη  θέση

εργασίας;  Και  όταν  οι  Δήμοι  μας  λειτουργούν  σε  αυτό  το

περιβάλλον,  που  να  μην  έχεις  εργαζόμενους,  πού  οδηγούν  την

Τοπική Αυτοδιοίκηση; 

Και  αυτά  τα  καταλαβαίνουμε  μόνο  εμείς;  Δεν  τα

καταλαβαίνουν  οι  κυβερνώντες;  Είναι  χαζοί  και  δεν  καταλαβαίνουν;
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Δεν ισχύει εδώ πέρα ότι ο κεντρικός σχεδιασμός τους είναι  ότι σιγά-

σιγά  οι  Δήμοι  να  μην  μπορούν  να  λειτουργούν  και  ως  εκ  τούτου  να

μετατραπούν  σε  έναν  ελεγκτικό  μηχανισμό  με  το  οποίο  θα

μοιράζουν δουλειές για αυτούς που είναι  κυρίαρχοι στην οικονομία;

Ο Δήμος Πατρέων για να μπορεί  να λειτουργήσει  και  να λύσει

ριζικά  τα  χρόνια  προβλήματα,  έχει  ανάγκη  από  χίλιους

εργαζόμενους,  μόνιμους  και  με  πλήρη  δικαιώματα.  Αυτό  όμως

απαιτεί  τη  χρηματοδότησή  τους  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό,

που  δημιουργείται  από  τη  φοροληστεία  του  λαού.  Οι  κυβερνήσεις,

χθεσινή  και  σημερινή,  δεν τ’  αποδέχονται,  όχι  γιατί  δεν είναι  σωστό

και  δίκαιο,  αλλά  τα  χρήματα  αυτά  θα  λείψουν  από  τους  λίγους,

αυτούς που έχουν καθίσει  στο σβέρκο του ελληνικού λαού, γιατί  δεν

θα μπορούν να βάλουν χέρι  αυτές  τις  υπηρεσίες,  τις  οποίες  θέλουν

να τις ιδιωτικοποιήσουν για τα συμφέροντά τους.

Ο Δήμος απέδειξε στην πράξη και όχι με λόγια…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Κύριε Δήμαρχε…

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Κλείνω, ναι, τελειώνω. 

Στην  πράξη  και  όχι  με  λόγια,  ότι  αν  έχεις  εργαζόμενους  και

οργανώσεις  τις  Υπηρεσίες  σου,  μπορείς  να  κάνεις  θαύματα.  Με

αυτόν  τον  τρόπο  πορευτήκαμε  και  ανακαινίσαμε  πλήρως  το  40%

των  σχολείων  μας,  που  είναι  265,  τις  γειτονιές,  τις  πλατείες,  τα

πάρκα,  και  όλα αυτά έγιναν με τους μόνιμους και  τους 8μηνίτες,  και

θέλουμε  να  συνεχίσουμε,  όχι  όμως  με  8μηνίτες,  αλλά  με

εργαζόμενους μόνιμους και πλήρη δικαιώματα. 

Η  ΚΕΔΕ,  όλοι  οι  Δήμοι,  οφείλουμε  να  διεκδικήσουμε  την

κάλυψη  των  αναγκών  μας  με  μόνιμο  προσωπικό.  Ακούμε  το

παραμύθι  ένα  προς  πέντε,  ένα  προς  ένα.  Δηλαδή  η  κυβέρνηση

που… σήμερα θυμήθηκε που πάμε για εκλογές το πώς θα γίνουν οι

προσλήψεις;  Μπορούμε  εμείς  να  πάμε  να  φτιάξουμε… τα  πιο  απλά

πράγματα  να  θελήσουμε  να  κάνουμε,  χρειάζονται  εργαζόμενους.

Και  γιατί  δεν  το  έλυνε  μέχρι  σήμερα;  Ποια  ήταν  η  δυσκολία  της;

Νομίζουν ότι βυζαίνουμε το δάχτυλό μας και ο ελληνικός λαός;
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Το  θεσμικό  πλαίσιο  που  έφτιαξαν,  θέλουν  να  το…  να

φορτωθεί  ο  δημότης  με  ανταπόδοση,  όπως  λένε,  κάθε  υπηρεσία

που  του  προσφέρεται.  Τι  και  αν  κάνει  φορολογική  δήλωση,  αν

πληρώνει  ΦΠΑ,  αν  πληρώνει  ΕΝΦΙΑ,  ειδικούς  φόρους,  για  βενζίνη,

για  πετρέλαιο,  για  το  ζήτημα  των  τσιγάρων,  οινοπνευματώδη  και

λοιπά.  Του  ζητούν  να  ξανά  πληρώσει  διότι  το  κυρίαρχο  σύστημα

είναι  αχόρταγο,  τα  θέλει  όλα  δικά  του,  και  τις  όποιες  υπηρεσίες  και

υποδομές  που  έχει  ανάγκη,  θέλει  να  βάλει  το  λαό  μας  να  ξανά

πληρώσει. 

Στην περιοχή μας,  και  κλείνω με αυτό,  φτιάχτηκε ένα φράγμα,

και  πιθανό  να  το  έχετε  και  εσείς  παρόμοιο,  ένα  φράγμα του  Πείρου

Παραπείρου,  για  να  υδροδοτηθεί  η  Πάτρα,  η  Δυτική  Αχαΐα  και  ο

Ερύμανθος,  και  θέλουν  τη  λειτουργία  του  να  τη  φορτώσουν  στον

καταναλωτή,  δηλαδή  στους  δημότες,  δηλαδή  στον  αχαϊκό  λαό.

Θέλουν δηλαδή το νερό να γίνει  εμπόρευμα. 

Δεν  πρέπει  να  μείνουμε  με  σταυρωμένα  τα  χέρια.  Στο

σύνταγμα  που  θέλουν  να  αναθεωρήσουν,  να  μπει  διάταξη  που  να

εξασφαλίζει  την  αδάπανη  χρήση  του  νερού  από  το  λαό  μας,  και

φυσικά  έχουμε  το  ίδιο  ζήτημα  που  έχουμε  εμείς  και  το  έχετε  και

εσείς  και  πρέπει  να  γίνει  θέση  της  ΚΕΔΕ,  δεν  μπορεί  να  υπάρχει

ΦΠΑ  στα  τιμολόγια  του  νερού  και  πρέπει  να  παλέψουμε  για  να

καταργηθεί.  Το  ρεύμα  που  πληρώνουν  οι  ΔΕΥΑ  και  οι  Δήμοι,  να

τιμολογείται  όπως  το  βιομηχανικό  και  όχι  όπως  το  οικιακό  που

έχουμε τώρα. 

Από  το  λαό  εξαρτώνται  όλα  αυτά  και  ποια  θα  είναι  η  πορεία

των  Δήμων  μας.  Οφείλουμε  για  το  καλό  του  ελληνικού  λαού  και

είμαστε  όλοι  έμπειροι  εδώ μέσα,  να  ανατρέψουμε  αυτού του  είδους

τις  πολιτικές  μεταρρυθμίσεων,  τύπου  Κλεισθένη,  που  βοηθά  τους

λίγους  και  βλάπτει  τους  πολλούς.  Υπάρχει  (…),  ο  λόγος  είναι  στο

λαό μας και στις ανάγκες του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Απλά  να  θυμίσω  ότι  ο  Δήμαρχος  μιλάει  εννιά  λεπτά.

Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να μιλάει  ο κάθε ομιλητής εννιά
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λεπτά,  δεν  θα  τοποθετηθεί,  ούτε  θα  ακουστεί  κανένας.  Είπαμε  ένα

δίλεπτο,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Δήμαρχε,  και  θα παρακαλούσα να το

τηρήσουμε αυστηρά.

Ο κύριος  Καμπούρης  για  δύο  λεπτά  παρακαλώ.  Θα διακόπτω

τον ομιλητή.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ:   Να το κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:    Συγνώμη,  Δημοτικός  Σύμβουλος  Χίου,  από την  ΠΕΔ

Βορείου Αιγαίου.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ:   Σας ευχαριστώ. 

Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  μεταφέρω  τους  χαιρετισμούς

από  το  όμορφο  νησί  μου,  από  τη  Χίο,  και  θα  είμαι  πάρα  πολύ

σύντομος. 

Ο  λόγος  για  τον  οποίο  ζήτησα  να  μιλήσω,  δεν  έχει  καμία

διαπιστωτική  κατεύθυνση.  Τα  σημεία  τα  οποία  θα  θίξω  έχουν  να

αγγίξουν το  δια ταύτα του σήμερα. 

Με  δεδομένο  λοιπόν  πως  είναι  η  πρώτη  μεταρρυθμιστική

τομή,  κατά  αυτούς  που  την  ψήφισαν,  στην  Αυτοδιοίκηση,  χωρίς  να

έχει  εισακουστεί  ούτε  μια  θέση  της  Αυτοδιοίκησης,  τα  πράγματα

είναι  σαφέστατα  και   δεδομένα.  Άρα  το  ζητούμενο  είναι  τι  μέλλει

γενέσθαι.  

Κατά  την  ταπεινή  μου  άποψη  λοιπόν,  και  επειδή  οι  εργασίες

ενός  Συνεδρίου  της  Αυτοδιοίκησης είναι  πράξη πολιτική,  όπως είχα

πει  και  την  περασμένη  φορά,  θεωρώ  ότι  το  Συνέδριό  μας  είναι

πολιτικό. 

Ως  εκ  τούτου,  μέσα  από  ένα  πολιτικό  Συνέδριο  μπορεί  να

δοθεί  έστω  και  εκ  των  υστέρων  η  αγωνιστική…  το  αγωνιστικό

πρόσημο,  το  οποίο,  αγαπητοί  μου  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,

επιτρέψτε  μου να  πω ότι  σε  όλη αυτή τη διάρκεια  μέχρι  την ψήφιση

του  Κλεισθένη,  όσα  Συνέδρια  και  αν  κάναμε,  αγωνιστικό  πρόσημο

δεν είχαμε ποτέ. 
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Και  ποιο  μπορεί  να  είναι  σήμερα,  θα  μου  πει  κανείς,  το

αγωνιστικό πρόσημο,  με ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο με το οποίο θα

πάμε  στην εκλογική διαδικασία και αναμέτρηση; 

Θα  σας  πω  το  εξής  πολύ  απλό.  Επειδή  πράγματι  και  οι

Εθνικές  Εκλογές κοντοπλησιάζουν,  εγώ θα είμαι  πραγματιστής.   Το

κεντρικό  πολιτικό  σύστημα  κόβει  και  ράβει  πάντα  κατά  το  δοκούν

επειδή  έτσι  το  συμφέρει.  Όταν  όμως  πλησιάζουν  οι  Εθνικές

Εκλογές,  το  κεντρικό  πολιτικό  σύστημα  την  Αυτοδιοίκηση  την  έχει

ανάγκη,  για  ευνόητους  λόγους.  Σε  αυτή  λοιπόν  τη  συγκυρία  τη

χρονική  που  διανύουμε  από  σήμερα,  μέχρι  και  την  περίοδο  των

Εθνικών  Εκλογών,  που  μπορεί  να  μας  προλάβουν  και  στη

διαδρομή  των  Αυτοδιοικητικών,  έχουμε  όλη  την  ευχέρεια  ως

αυτοδιοικητικό κίνημα να ασκήσουμε το σύνολο εκείνο των πιέσεων,

για  να  μην  πω  των  εκβιασμών,  προς  τα  κόμματα,  προκειμένου  να

επιτύχουμε δύο-τρία πράγματα. 

Ποια είναι  αυτά.  Οι  βελτιώσεις  έτσι  όπως κατατίθενται  για τον

Κλεισθένη,  είναι  το  ένα  πράγμα.  Η  λύση  του  δημοσιονομικού

προβλήματος  που  αντιμετωπίζουν  οι  Δήμοι,  πρέπει  να  γίνει

οπωσδήποτε  γιατί  διαφορετικά  διαλυόμαστε.  Και  τέλος,  κλείνω  με

το  τρίτο.  Κατά  πόσο  είμαστε  σίγουροι,  συναδέλφισσες  και

συνάδελφοί  μου,  ότι  ξαφνικά  τα  κόμματα  μας  σκέφτηκαν  εν  όψει

μιας συνταγματικής αναθεώρησης; Μας αγάπησαν ξαφνικά; 

Άρα  λοιπόν,  είναι  πάλι  ευνοϊκή  συγκυρία  για  την

Αυτοδιοίκηση,  να  δεσμεύσουμε  τα  κόμματα  προκειμένου  να

εξειδικεύσουν τις θέσεις εκείνες που αναφέρονται  στα ζητήματα που

έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κλείνοντας,  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  σε  δύο  ζητήματα  που

αφορούν  το  Βόρειο  Αιγαίο.  Επιγραμματικά  μόνο  και  μόνο  για  να  τα

θυμίσω και να κατατεθούν στα πρακτικά. 

Το  ένα  είναι  το  μεγάλο  ζητούμενο  του  προσφυγικού-

μεταναστευτικού. Είναι γεγονός ότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι που μας

κυβερνάνε,  και   οι  οποίοι  κρατούσαν τα νταούλια,  θυμηθείτε,  για να
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χορεύουν  οι  θεσμοί,  το  θυμάστε  εκείνο  το  ωραίο;  Τελικά  τα

νταούλια  τα  κράτησαν  για  εμάς,  για  το  δικό  μας  θεσμό,  της

Αυτοδιοίκησης, με ένα νομοθέτημα, βαρούσαν αυτοί το νταούλι τους

και εμείς αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε καν

να  χορέψουμε.  Ε  αυτοί  οι  άνθρωποι  λοιπόν,  και  στο  θέμα  του

προσφυγικού  –  μεταναστευτικού,  το  οποίο  είναι  τεράστιο,  διεθνές

ζήτημα,  δεν  λέω  ότι  αφορά  την  εθνική  μας  κυβέρνηση,  έχουν  τις

ιδεοληψίες  τους,  με  αποτέλεσμα  η  αντιμετώπιση  σε  επίπεδο

διαχείρισης  του  προσφυγικού  –  μεταναστευτικού,  να  δημιουργεί

τεράστια ζητούμενα στα νησιά μας με τη συσσώρευση, ενώ τα νησιά

μας  επιδιώκουν  τον  απεγκλωβισμό  των  προσφύγων  και  των

μεταναστών για  να  μην παρατηρούνται  αυτά τα φαινόμενα τα οποία

εμφανίζονται στα νησιά μας.

Και  δεν  αναφέρομαι  μόνο  για  το  νησιωτικό  πληθυσμό.

Αναφέρομαι  και  για  τους  πρόσφυγες  και  μετανάστες  οι  οποίοι

καταταλαιπωρούνται με αυτές τις διαδικασίες.

Και  τέλος,  θα  κάνω  μια  αναφορά  στη  διατήρηση  των

συντελεστών  του  νησιωτικού  ΦΠΑ,  όχι  με  αυτή  την  αστειότητα  των

πέντε  νησιών που η  κυβέρνηση το  έχει  ως αντίδωρο τώρα για  εμάς

που  έχουμε  το  προσφυγικό  –  μεταναστευτικό  πρόβλημα,  αλλά   για

αυτό  που  στο  σύνολό  της  η  Ευρώπη έχει,  όλα  τα  ευρωπαϊκά  κράτη

για  τα  νησιά  τους  έχουν προβλέψει  μειωμένους  έως και  μηδενικούς

συντελεστές ΦΠΑ.

Εμείς  σαν  Επιτροπή  Νησιωτικής  Πολιτικής  έχουμε  κάνει

αρκετά βήματα,  το  παλεύουμε,  οφείλω όμως να το καταθέσω για τα

πρακτικά του Συνεδρίου. 

Και  τέλος,  κλείνοντας,  και  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την

ανοχή  των συν δύο λεπτών,  θα αναφερθώ στο ρόλο που πρέπει  να

έχουμε  ως  Αυτοδιοίκηση.  Είναι  ο  ρόλος  του  επισπεύδοντα  αυτός

που μας αρμόζει  και όχι  ο ρόλος του κομπάρσου. Αυτό που πάθαμε

από  τη  διακυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  ας  μας  γίνει  μάθημα,  ούτως

ώστε  οι  νέες  Δημοτικές  Αρχές  που  θα  προκύψουν  αύριο  να  μην
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εμπιστεύονται  και  ιδιαίτερα  την  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  και  να

φροντίζουν  οι  αυτοδιοικητικές  Αρχές,  αλλά  και  η  Κεντρική  Ένωση

Δήμων, να ωριμάζουν τα αιτήματα τα οποία θα απαιτούμε να γίνουν

νομοθετήματα.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καμπούρη. 

Ο κύριος Μαυρομιχάλης, Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς,  και  από

πίσω είναι η κυρία Υδραίου, Δημοτική Σύμβουλος Κερκυραίων.

Να είστε σύντομος, κύριε Αντιδήμαρχε.

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ:   Κύριοι  συνάδελφοι,  μια  μικρή  παρέμβαση  θα

κάνω. Είναι  το θέμα, το ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ζυγούρης,

το  έχει  πει  και  ο  κύριος  Κοιμήσης  νωρίτερα,  είναι  η  αναντιστοιχία

των  άρθρων  25  και  35  του  Κλεισθένη,  στην  εκλογή  των  Δημοτικών

Συμβούλων.

Το  35  ξεκαθαρίζει  ότι  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  θα  εκλέγεται

βάσει των σταυρών προτίμησης που θα λάβει  ο καθένας στην οικεία

Εκλογική  Περιφέρεια,   ενώ  στο  25  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  για

σταυροδοσία  εντός  της  Εκλογικής  μας  Περιφέρειας,  αλλά  και  από

τις  υπόλοιπες  Εκλογικές  Περιφέρειες  του  Δήμου.  Αυτό  πρέπει  να

ξεκαθαρίσει.

Και  με  την  ευκαιρία  χθες  της  αναφοράς  που  έκανε  ο  κύριος

Υπουργός,  με  το  θέμα  των  Προέδρων  των  Κοινοτήτων  πλέον,  δεν

κατάλαβα,  εάν…  και  με  αυτή  τη  διαδικασία  που  είπε  και  αυτή  τη

διευκρίνιση  που  θα  κάνουν,  είναι  δυνατόν  ένας  Συνδυασμός  ο

οποίος  θα  λαμβάνει  πάνω  από  το  50%  των  ψήφων,  δεν  θα  έχει  τη

δυνατότητα  ο  Πρόεδρος  να  προέρχεται  από  την  πλειοψηφία;

Δημοκρατικό  πολίτευμα  έχουμε  πιστεύω,  και  εκεί  θα  πρέπει  να  το

εστιάσετε,  και  σαφώς είναι  ότι  θα πρέπει  να επανέλθει  το  σύστημα,

οι Τοπικές Κοινότητες,  οι  Κοινότητες μάλλον εφόσον τις θέλει  έτσι ο

Κλεισθένης, να είναι στο κεντρικό ψηφοδέλτιο.

Δράττομαι  της  ευκαιρίας,  βλέπω τον  κύριο  Καστρινό,  αυτό  το

οποίο θα πρέπει  να δείτε  άμεσα από την πλευρά της ΚΕΔΕ είναι  το
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θέμα  του  προληπτικού  ελέγχου.  Σε  λίγες  μέρες  θα  έχουμε  μεγάλο

πρόβλημα,  και  εμείς,  όσοι  διαχειριζόμαστε  τα  οικονομικά  των

Δήμων,  ακόμη  περισσότερο.  Δείτε  το.  Αν  δεν  δοθεί  μια  παράταση,

δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  και  η  λογική  να  πάμε  να  δούμε  και  την

περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου,  εάν  δεν  μπορέσουμε  να

κάνουμε κάτι  με τον προληπτικό.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντιδήμαρχο.

Η  κυρία  Μερόπη  Υδραίου,  εκπρόσωπος  της  ΠΕΔ  Ιονίων

Νήσων και Δημοτική Σύμβουλος Κερκυραίων. Τα είπα καλά;

Μ. ΥΔΡΑΙΟΥ:   Σχεδόν καλά, ναι.  

Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εκπροσωπώ την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο

Κέρκυρας,  είμαι  επικεφαλής,  και  Αντιπρόεδρος  της  ΠΕΔ  Ιονίων

Νήσων. 

Κυρίως  όμως  θέλω  να  μιλήσω  ως  ένας  άνθρωπος  της

Αυτοδιοίκησης,  διότι  από  την  Αυτοδιοίκηση  ξεκίνησα  και  στην

Αυτοδιοίκηση συνεχίζω. 

Όσον  αφορά  τον  Κλεισθένη,  αλλά  και  ένα  επιμέρους  θέμα,  το

που αφορά και αγγίζει και το Δήμο Κέρκυρας τελευταία. 

Ο  Κλεισθένης  λοιπόν  κατά  την  άποψή  μου,  δεν  έλυσε  τα

προβλήματα  που  πραγματικά  μαστίζουν  την  Αυτοδιοίκηση.  Αυτά

είναι  η  γραφειοκρατία,  οι  χρονοβόρες  και  πολύπλοκες  διαδικασίες,

για  ένα  διαγωνισμό,  για  μια  προκήρυξη,  για  προμήθειες,  για  έργα,

για  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών,  για  εξειδικευμένο

επιστημονικό  προσωπικό,  αλλά  και  εργατικό  δυναμικό  στους

Δήμους. 

Τίποτα  από  αυτά  λοιπόν  δεν  επέλυσε,  αλλά  αντίθετα  θεωρώ

ότι  ενίσχυσε  τον  ετεροκαθορισμό  της  Αυτοδιοίκησης,  την

ετεροδιαχείριση,  την  εξάρτηση  την  πλήρη  από  την   κεντρική

εξουσία,  και  ουσιαστικά  καταργεί  ακόμα  περισσότερο  αυτό  που

λέγεται αυτοδιοίκηση, η οποία πλέον δεν είναι αυτοδιοίκηση. 
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Επίσης,  ο  Κλεισθένης  έχει  πάρα  πολλά  νομικά  κενά,  και  το

λέω  και  ως  νομικός,  και  αντιφάσεις  και  αντικρουόμενες  απόψεις.

Αυτό  σημαίνει  ότι  και  πριν  τις  εκλογές,  αλλά  και  μετά,  θα  έχουμε

καταιγισμό  εγκυκλίων  για  το  πώς θα πάμε  προς τις  εκλογές,  για  το

πώς θα εκλεγούν τα Δημοτικά Συμβούλια,  Τοπικά Συμβούλια  και  τα

λοιπά,  αλλά  και  μετά,  για  το  πώς θα  εφαρμόσουμε  σε  κάτι  κομμάτι

του Δήμου το νομοθετικό αυτό διάταγμα.

Για  αυτό  σας  καλώ  σήμερα  να  ονομάσουμε  αλλιώς  τον

Κλεισθένη  1,  να  τον  ονομάσουμε  Προκρούστη,  γιατί  Προκρούστης

της Αυτοδιοίκησης προβλέπεται  να είναι.  Την ίδια ώρα μάλιστα που

σχεδόν  900  εκατομμύρια  ευρώ  μειώνονται  οι  κεντρικοί  ΚΑΠ  προς

τους Δήμους.

Δυστυχώς  λοιπόν  η  κεντρική  εξουσία  προσέγγισε  τον

Κλεισθένη  όχι  με  όρους  ενίσχυσης  του  ρόλου  της  αυτονομίας  των

Δήμων, αλλά με όρους κομματικής αριθμητικής και σκοπιμοτήτων. 

Το  εκλογικό  σύστημα  δε,  δεν  είναι  ένα  σύστημα  απλής

αναλογικής,  γιατί  πολύ  απλά  κατά  την  άποψή  μου  δεν  υπάρχει

απλή αναλογική με δύο γύρους.  Αν έχουν την πολιτική γενναιότητα

και  την  ειλικρίνεια,  ας  πάμε  σε  απλή  αναλογική  από  τον  πρώτο

γύρο. Αυτή είναι η στεγνή και αυθεντική απλή αναλογική.

Προφανώς  όμως  δεν  έχουν  ερείσματα  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση, η παρούσα κεντρική διοίκηση, και  για αυτό δεν θα τη

συνέφερε βεβαίως κάτι  τέτοιο. 

Το  εκλογικό  σύστημα  επίσης,  όπως  κάθε  εκλογικό  σύστημα,

θα  έπρεπε  να  περιλαμβάνει  και  ασφαλιστικές  δικλείδες

κυβερνησιμότητας  των  Δήμων.  Το  συγκεκριμένο  επιδιώκει  να  μην

υπάρχει  καμία  ρήτρα  κυβερνησιμότητας.  Η  μόνη  ρήτρα  που  είναι

εμφανής,  είναι  η  ρήτρα  της  διαρκούς  συναλλαγής,  τόσο  πριν,  όσο

και μετά τις εκλογές. 

Η  μείωση  του  αριθμού  των  υποψηφίων  που  προβλέπεται,

δημιουργεί  συνθήκες  για  την  εμφάνιση,  εντός  εισαγωγικών,  αυτό

που λέμε  λαγών στην Αυτοδιοίκηση,  καιροσκόπων,  και  ατόμων που
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δεν  ενδιαφέρονται  πραγματικά  να  επιλύσουν  τις  ανάγκες  των

πολιτών  και  του  τόπου,  αλλά  να  διαπραγματευτούν  απλά  για  μια

θέση εξουσίας. 

Επίσης,  ενισχύει  τους  τοπικισμούς.  Οι  τοπικισμοί  όλοι

γνωρίζουμε ότι υπονομεύουν την ίδια την έννοια της Αυτοδιοίκησης.

Ο  διαχωρισμός  των  υποψηφίων  Δημοτικών  Συμβούλων  και  των

υποψηφίων για τα Τοπικά Συμβούλια,  υπό την έννοια της δημοτικής

παράταξης,  διαμορφώνει  τις  προϋποθέσεις  για  να  δειχθεί  ένας

τέτοιος αδιέξοδος και ιδιόμορφος τοπικισμός. 

Ανέφερα  κάποια  από  τα  προβλήματα  που  θεωρώ  ότι

δημιουργεί  ο  Κλεισθένης,  ανέφεραν  και  οι  συνάδελφοι  και  με

κάλυψαν  σε  πολλά  από  αυτά.  Θεωρώ  ότι  θα  τα  βρούμε  μπροστά

μας  την  επόμενη  μέρα,  κυρίως  όμως  είναι  προβλήματα  και

συνέπειες  που  θα  μετακυλιστούν  και  στους  πολίτες,  στους

συνδημότες μας. 

Εδώ  θέλω  να  αναφέρω  και  ένα  πιο  εξειδικευμένο  θέμα,  που

είναι  πολύ  σημαντικό,  και  αφορά  το  Δήμο  Κέρκυρας  και  κάποιες

άλλες νησιωτικές περιοχές. 

Θεσμικοί  λοιπόν και  εξωθεσμικοί  κύκλοι  τελευταία  επιδιώκουν

επιλεκτικά το σπάσιμο του Δήμου της Κέρκυρας και  κάποιων άλλων

νησιωτικών  Δήμων,  χωρίς  καμία  μελέτη,  χωρίς  καμία  συμμετοχή

των  πολιτών,  χωρίς  καμία  προεργασία  και  προετοιμασία.  Πέντε

μήνες  πριν  από  τις  εκλογές.  Και  αλήθεια,  ποιοι  είναι  αυτοί  που

αποφασίζουν και με ποια νομιμοποίηση να το κάνουν αυτό; 

Επικαλούμαι  την  εμπειρία  σας  ως  αυτοδιοικητικών  και  τη

γνώση  σας,  αλλά  και  την  κοινή  λογική,  και  ας  μη  συγχέουμε

καταστάσεις  του  2010  με  τις  σημερινές.  Το  2010  οι  10  Δήμοι  της

Κέρκυρας  έγιναν  ένας.  Άρα  μιλάμε  για  συνένωση  προσωπικού,

εξοπλισμού, δομών, δεδομένων και υποχρεώσεων. Έγινε πρόσθεση

και  ένωση,  που  αυτό  είναι  το  εύκολο.  Τώρα  πρέπει  να  γίνει

διαίρεση,  διαχωρισμός  και  αποχωρισμός,  για  δύο,  τρεις,  τέσσερις

Δήμους,  ή  όσους  βολεύουν  την  κυβέρνηση.  Πώς  όμως  αλήθεια  θα
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διαχωριστούν  χρέη,  υποχρεώσεις,  ταμειακά  διαθέσιμα,  Υπηρεσία

Καθαριότητας,  ΔΕΥΑ,  Τεχνικές  Υπηρεσίες,  υποδομές,  οχήματα,

εξοπλισμός, προσωπικό που δεν υπάρχει;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΥΔΡΑΙΟΥ:   Ακριβώς, για αυτό είπα. 

Διαχείριση  και  επεξεργασία  και  αποκομιδή  απορριμμάτων;

Πώς  θα  γίνει  αυτό  χωρίς  να  δημιουργηθούν  προβλήματα  την  1 η

Σεπτεμβρίου το 2019;

Είναι  πρακτικά  ζητήματα,  που  όλοι  οι  αυτοδιοικητικοί

γνωρίζετε  τι  μπορεί  να  επιφέρουν.  Μια απλά διάλυση και  διάσπαση

και  μη  λειτουργία  των  επόμενων  Δήμων,  οι  οποίοι  δεν  θα  έχουν

ούτε  καν  διαχειριστική  αυτοτέλεια  και  επάρκεια,  τουλάχιστον  όχι

αυτοί που δεν θα είναι  μητροπολιτικοί. 

Είναι  σαφές  λοιπόν  ότι  είμαστε  μπροστά  σε  μια  ακραία

επίδειξη  σκοπιμοτήτων,  αλλά και  αδιαφορίας  για  τον  τρόπο που θα

λειτουργήσουν οι Δήμοι αυτοί την επόμενη μέρα. 

Πέντε  μήνες  λοιπόν  πριν  από τις  εκλογές,  δημιουργείται  στην

Κέρκυρα ή και  αλλού,  σκοπίμως ένα  πεδίο  ασάφειας,  σύγχυσης και

αβεβαιότητας  στους  πολίτες,  οι  οποίοι  δεν  ξέρουν  σε  ποιο   Δήμο

και για ποιον Δήμο και ποιον Δήμαρχο θα ψηφίσουν. 

Είναι  πρωτοφανή  θεωρώ και  ανεπίτρεπτα πράγματα,  για  τους

κανόνες  ομαλής  λειτουργίας  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος,  αλλά

και  της  Αυτοδιοίκησης.  Και  αν  γίνει  η  αρχή  σήμερα  από  την

Κέρκυρα,  τότε  αύριο  μπορεί  να  έρθει  και  η  δική  σας  η  σειρά  από

την οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα αλλάξει  τα όρια των Δήμων και

τους όρους του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους δικούς της κάθε φορά

υπολογισμούς. 

Θεωρώ  ότι  είναι  ένα  ζήτημα  για  το  οποίο  οφείλει  να  πάρει  η

θέση η ΚΕΔΕ, όχι βεβαίως εξειδικευμένα για το αν πρέπει  να γίνουν

τρεις,  τέσσερις  ή  ένας  Δήμος στην  Κέρκυρα,  αλλά για  το  αν  μπορεί

να  γίνονται  αυτά  τα  ανεπίτρεπτα  και  αντιδημοκρατικά  πράγματα  σε

αυτή  τη  χρονική  συγκυρία,  δηλαδή  παραμονή  των  εκλογών.  Στο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

132



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

παρά  πέντε  να  αλλάζουν  κάποιοι  τους  κανόνες  και  μάλιστα

επιλεκτικά,  χωρίς να δίνουν καμία σημασία στα προβλήματα που θα

δημιουργηθούν,  πολλά  από  αυτά  που  έθεσα  και  εγώ  και  οι  άλλοι

συνάδελφοι. 

Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο.  Σας ευχαριστώ πολύ

για  το  χρόνο  σας.  Εύχομαι  καλή  επιτυχία  σε  όλους  τους

συναδέλφους  αυτοδιοικητικούς,  σε  όλους  τους  στόχους  που  έχουν

θέσει.

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. 

Για  ένα  λεπτό,  είναι  η  τελευταία  παρεμβαίνουσα,  η  κυρία

Αλίκη  Σωτηριάδου,  Δήμαρχος  Παρανεστίου,  και  από  εκεί  και  πέρα

κάνουμε  ένα  τέταρτο  διάλειμμα  και  επανερχόμαστε  με  τη  δεύτερη

Ενότητα, που αφορά τα Οικονομικά. 

Παρακαλώ, κυρία Δήμαρχε. 

Α.  ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ:   Ευχαριστώ  πολύ.  Θα  κρατήσω  πραγματικά  ένα

λεπτό. 

Θα  ήθελα  όσον  αφορά  τον  Κλεισθένη,  να  στηλιτεύσω  το

γεγονός  ότι  γίνεται  μια  πολύ  πρόχειρη  προσέγγιση  του  ζητήματος

των  ορεινών  Δήμων,  εξομοιώνοντας  τους  μικρούς  ηπειρωτικούς

Δήμους  με  τους  ορεινούς  Δήμους,  γεγονός  που  δείχνει  ότι  δεν

έχουμε  ακόμη  καταλάβει  ποια  είναι  η  διαφορά  ενός  ορεινού  Δήμου

από  έναν  μικρό  ηπειρωτικό  Δήμο.  Το  έχουμε  στηλιτεύσει  και  σε

προηγούμενα  Συνέδρια.  Δεν  θέλω  να  σπαταλήσω  περισσότερο

χρόνο για αυτό. 

Το  δεύτερο  πρόβλημα  είναι,  που  το  αντιμετωπίζουμε  ήδη  οι

ορεινοί  Δήμοι,  αφορά το θέμα της κινητικότητας.  Ήδη θα φύγει  πάλι

και πάλι για δεύτερη φορά προσωπικό από τους Δήμους μας. 

Το  τρίτο  ζήτημα…  Και  θα  φανούν  οι  συνέπειες  αυτής  της

κατάστασης.  Είναι  δεδομένο  ότι  και  πάλι  η  ρύθμιση  για  την

υποστήριξη  από  τους  Δήμους  της  έδρας  του  Νομού  δεν  πρόκειται

να  λειτουργήσει  στην  πράξη.  Μιλάμε  για  ανυπόστατα  πράγματα,
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ειλικρινά,  και  δεν  λαμβάνεται  καμία  μέριμνα  ούτε  και  με  αυτό  το

νομοθέτημα. 

Το τρίτο  ζήτημα που θέλω να στηλιτεύσω είναι  το γεγονός  ότι

με  τον  4412,  ακόμα  και  ένα  έργο  όχι  τοπικής,  αλλά  εθνικής

σημασίας,  όπως  μία   γέφυρα,  που  αντιμετωπίζουμε  εμείς  στην

Ανατολική  Μακεδονία  και  Θράκη,  χρειάζεται  για  να  επισκευαστεί

περισσότερο από επτά μήνες, και αυτό πρέπει να το στηλιτεύουμε. 

Και  το  τέταρτο  θέμα  που  θέλω  να  θίξω,  είναι  ζητήματα  των

ορεινών  Δήμων  για  τα  θέματα  της  υγείας  και  της  αστυνόμευσης,

όπου  ακόμα  μέχρι  σήμερα  καμία  σχετική  μέριμνα  δεν  έχει  ληφθεί,

με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  στις  ορεινές  περιοχές  Κέντρα  Υγείας

χωρίς  ασθενοφόρα,  να  παίρνουμε  προσωπικό  που  δίνουμε  από

τους  Δήμους  μας,  της  Κοινωφελούς  Εργασίας,  για  τα  Κέντρα

Υγείας,  και  να  μην  μπορούν  να  εργαστούν  αυτοί  οι  άνθρωποι  γιατί

δεν υπάρχουν ακόμα τα ασθενοφόρα σε αυτές τις  ορεινές περιοχές,

διακινδυνεύοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο και  την  ίδια  την  απασχόληση

μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας.

Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν πέρασα το ένα λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σωτηριάδου.

Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα τέταρτο και  επανερχόμαστε

με την Ενότητα Οικονομικά – Θεσμικά. 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

134



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πριν  ξεκινήσουμε  τον  επόμενο  κύκλο τον  λόγο έχει  ο

κύριος Παραδιάς.

Σ.  ΠΑΡΑΔΙΑΣ:   (εκτός  μικροφώνου)…αρκεί  αυτό  να  είναι  μέσα  σε

ένα προκαθορισμένο  πλαίσιο  συντελεστών,  αρκεί  να  μην υπάρχει  ο

συμπληρωματικός  φόρος,  γιατί  σε  τέλος  δεν  εννοείται  πάνω  να

υπάρχει  συμπληρωματικός  φόρος.  Και  αρκεί  βεβαίως  να  μπορεί  ο

πολίτης εύκολα να βγάζει  μια βεβαίωση ότι  έχει  δηλώσει  το ακίνητό

του και έχει  πληρώσει το φόρο.

Ένα  σημαντικό  θέμα  που  απασχολεί  τους  δημότες,  τους

πολίτες,  είναι  ότι  υπάρχει  μια  προθεσμία  δήλωσης  των  κενών

ακινήτων,  για  να  απαλλαγούν  από  τα  δημοτικά  τέλη,  όσοι  δεν  το

δήλωσαν στους Δήμους μη γνωρίζοντας το νόμο, η οποία λήγει  στις

18/1/2019. 

Φοβάμαι  ότι  θα  υπάρχουν  πάρα  πολλοί  δημότες,  πολίτες,

φορολογούμενοι,  σε  όλη  τη  χώρα,  που  δεν  θα  πάρουν  χαμπάρι

καθόλου  την  προθεσμία  αυτή,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργηθούν

οφειλές  που  δεν  θα  μπορούν  να  πληρωθούν,  και  θα  δημιουργηθεί

ένα τεράστιο θέμα κοινωνικό. 

Αυτό  το  θέμα  πρέπει  να  το  δούμε  για  την  πιθανότητα

παράτασης της προθεσμίας αυτής μετά τις 18 Ιανουαρίου. 

Επισημαίνω επίσης την ανάγκη μείωσης των δημοτικών τελών

καθαριότητας  και  φωτισμού  για  την  επαγγελματική  χρήση,  όπου

παραμένουν πολύ ψηλά σε πολλούς Δήμους σε όλη τη χώρα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει  υιοθετήσει  ένα  πολύ σωστό και  πάρα

πολύ  έξυπνο  σύστημα,  δίνοντας  τη  δυνατότητα  μείωσης  στους

επαγγελματίες οι οποίοι πάνε για να το ζητήσουν. 

Αυτό  νομίζω  αν  θα  υιοθετηθεί,  θα  δώσει  ανάσα  στους

επαγγελματίες,  χωρίς να θίξει άμεσα τα οικονομικά των Δήμων. 

Επίσης  υπάρχει  το  θέμα  της  απελευθέρωσης  των  ακινήτων

που έχουν δεσμευτεί  για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε
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όλη  τη  χώρα,  αστικών  ακινήτων.  Εκεί  θα  πρέπει  κάποια  στιγμή  να

γίνει  σεβαστή  η  8ετία  και  τα  ακίνητα  αυτά  να  απελευθερώνονται,

γιατί έχουν δημιουργήσει δράματα σε οικογένειες σε όλη τη χώρα. 

Και  τέλος,   δύο  επισημάνσεις  που  έχουν  σχέση  με  το  Εθνικό

Κτηματολόγιο.  Η  πρώτη  είναι  ότι  έχουν  αρχίσει  ήδη  να  τρέχουν

προθεσμίες  μέσα  στις  οποίες  περιέρχονται  στο  Δημόσιο  ένας

τεράστιος  αριθμός  ακινήτων  από  τις  περιοχές  εκείνες  όπου

ανοίγουν  τα  Κτηματολογικά  Γραφεία  και  λήγουν  οι  προθεσμίες

δικαστικής διεκδίκησης. 

Εμείς  πιστεύουμε  ότι  τα  ακίνητα  αγνώστου  ιδιοκτήτη,  που  θα

είναι  πάρα  πολλά  σε  όλη  τη  χώρα,  μετά  την  20ετία  λέμε  εμείς,  και

όχι  5ετία  που  λέει  ο  νόμος,  την  20ετία  της  χρησικτησίας  του

Αστικού  Κώδικα,  αυτά  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση και όχι στο κράτος. 

Είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  αυτό.  Τα  ακίνητα  αυτά  θα  είναι

πάρα  πολλά,  το  Δημόσιο  δεν  έχει  καμία  απολύτως  Υπηρεσία  να  τα

διαχειριστεί,  καμία δυνατότητα να τα διαχειριστεί.

Αυτά  λοιπόν πρέπει  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση να  τα  διεκδικήσει

και  εμείς  είμαστε  στο  πλευρό,  γιατί  και  εμείς  ξέρουμε  ότι  μόνο  η

Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να  τα αξιοποιήσει. 

Και  το  τελευταίο  που  θέλω  να  πω,  είναι  ότι  αρχίζει  πάλι  μια

διαδικασία  δηλώσεων  στο  Κτηματολόγιο,  η  οποία  αφορά  την

ύπαιθρο  χώρα.  Σε  62  περιοχές  όλης  της  χώρας.  Εκεί  θα  υπάρξουν

περιουσίες  που  θα  χαθούν,  είτε  γιατί  οι  ιδιοκτήτες  δεν  γνωρίζουν

την  προθεσμία  που  πρέπει  να  τα  δηλώσουν,  είτε  γιατί  δεν

γνωρίζουν πού είναι  τα ακίνητα για να τα δηλώσουν, είτε γιατί  θα τα

δηλώσουν  λάθος,  είτε  γιατί  φοβούνται  να  τα  δηλώσουν  για  λόγους

φορολογικούς,  είτε  το  χειρότερο  από  όλα,  γιατί  το  Δημόσιο  θα  τα

διεκδικήσει αξιώνοντας από τους ιδιοκτήτες τίτλους από το 1885 για

να αποδείξουν ότι είναι δικά τους. 

Εκεί  λοιπόν θα πρέπει  πιστεύω,  γιατί  εγώ δεν  έχω αντιληφθεί

ότι  το Κτηματολόγιο ή το Υπουργείο  έχει  καταλάβει  πόσο πρέπει  να
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ενημερώσει  τους  πολίτες  να  δηλώσουν  τα  ακίνητά  τους  στο

Κτηματολόγιο,  αυτό  δεν  έχει  γίνει  αντιληπτό,  και  πιστεύω ότι  πάρα

πολλοί  πολίτες  θα χάσουν τις  περιουσίες  τους για τους λόγους που

μόλις ανέφερα. 

Πιστεύω λοιπόν  ότι  και  οι  Δήμοι  θα πρέπει  να  λάβουν ενεργό

μέρος  στην  ενημέρωση  των  πολιτών  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  του

Κτηματολογίου,  τις  προθεσμίες  σε  κάθε  Δήμος,  και  τις  συνέπειες

της  μη δήλωσης των περιουσιών μέσα στα  χρονικά πλαίσια  που θα

θέσει ο κάθε ανάδοχος και η κάθε ανάρτηση.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παραδιά. 

Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ  να  περάσουν  οι  Σύνεδροι  μέσα  στην

αίθουσα. 

Μα  καλά,  βάλατε  τον  κύριο  Παραδιά  χωρίς  να  είμαστε  εδώ

γεμάτοι;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Τι να κάνουμε, αφού βιαζόταν να φύγει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Α, βιαζόταν να  φύγει.  Εντάξει  τότε.

Μισό λεπτό, να φέρουμε κάτι  που θέλω, γιατί  πάντα φιλόξενος

στα  Συνέδρια  και  μας  τιμά την  Αυτοδιοίκηση,  και  οφείλω να  πω για

τον  κύριο  Παραδιά  ότι   τριάντα  και  χρόνια  τιμά  την  ιδιοκτησία  και

πράγματι  οι  δικές  του  απόψεις,  αποτελούν  απόψεις  οι  οποίες  είναι

ορθολογικές,  είναι  τίμιες,  και  θεωρώ  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  τις  έχει

αγκαλιάσει και τις έχουμε πει και εμείς στα αρμόδια Υπουργεία. 

Παρακαλώ  οι  Σύνεδροι  να  περάσουν  στην  αίθουσα,

παρακαλώ. Τελείωσε το διάλειμμα. 

Να  ενημερώσουμε  τους  αγαπητούς  καταρχήν  εισηγητές  των

τραπεζιών,  έχουμε  φύγει  λίγο,  κύριε  Πρόεδρε  των  Πολυτέκνων,

κύριε  Θεοτοκάτε,  αλλά και  άλλοι  εκλεκτοί  συνάδελφοι  και  εισηγητές

του Συνεδρίου μας, από το πρόγραμμα. Επειδή ξέρετε ένα Συνέδριο

της Αυτοδιοίκησης πάντα υπάρχουν και απρόβλεπτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

137



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έτσι  λοιπόν,  σε  αυτή  την  ώρα  θα  έπρεπε  πράγματι  να

συζητήσουμε για την κοινωνική πολιτική και  υγεία,  όμως προηγείται

το  θέμα  των  οικονομικών  και  τα  θεσμικά,  όπου  ο  κύριος

Μουράτογλου θα κάνει  την εισήγηση. 

Θα  παρακαλέσω  και  τον  κύριο  Μουράτογλου,  αλλά  και  τον

κύριο Αλέξη Καστρινό, καθώς επίσης και τον Μιλτιάδη τον Καρπέτα,

να είναι  όσο γίνεται  προφανώς ολοκληρωμένοι  στις  εισηγήσεις  τους

και  επιγραμματικοί  όπου  πρέπει  να  είναι,  για  να  μπορέσουμε  να

ορθολογίσουμε  τη  χρονική  απώλεια  την  οποία  ούτως  ή  αλλιώς

έχουμε σαν Συνέδριο. 

Θέλετε κύριε Παραδιά, να σας αποδεσμεύσουμε; Έχετε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Έχετε μια άλλη ομιλία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτό να επαναλάβει τον επίλογο.

ΠΑΡΑΔΙΑΣ:   Να  πω  δυο  λόγια  μόνο.  Ότι  εμείς  συμφωνούμε  στη

μετατροπή  του  ΕΝΦΙΑ  σε  φόρο,  σε  τέλος,  υπέρ  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, με την προϋπόθεση ότι  θα είναι  σε προκαθορισμένο

πλαίσιο  συντελεστών,  δεν  θα  έχει  τον  συμπληρωματικό  φόρο,  και

θα  μπορούμε  εύκολα  να  πάρουμε  βεβαίωση  ότι  δηλώσαμε  το

ακίνητό μας. 

Το  δεύτερο  είναι  ότι  πρέπει  η  προθεσμία  που  λήγει  στις  18

Ιανουαρίου,  κύριε  Πρόεδρε,  για  όλους  όσους  είχαν  κενά  ακίνητα  τα

τελευταία  χρόνια,  αυτή  η  προθεσμία  αν  λήξει,  και  όσοι  δεν  το

πάρουν είδηση ότι  λήγει  η  προθεσμία και  δεν  δηλώσουν τα ακίνητά

τους,  θα  δημιουργηθούν  οφειλές  προς  τους  Δήμους  που  δεν  θα

μπορούν  να  εξυπηρετηθούν  και  θα  δημιουργηθεί  ένα  τεράστιο

κοινωνικό  πρόβλημα,  από  ανθρώπους  της  επαρχίας  κυρίως,  που

δεν  ξέρουν  ότι  έπρεπε  να  είχαν  δηλώσει  το  ακίνητό  τους  και  στο

Δήμο  εκτός  από  το  ΔΕΔΔΗΕ  όπου  έκοψαν  το  ρεύμα.   Πάρα  πολύ

σημαντικό. 
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Το  τρίτο  είναι  ότι  έρχεται  το  Κτηματολόγιο  και  ο  κόσμος

πρέπει να ενημερωθεί γιατί θα χαθούν περιουσίες.

Και  το  τελευταίο  που  θέλω  να  πω,  κύριε  Πρόεδρε,  είναι  ότι

είναι  άδικο  και  λάθος  οι  περιουσίες  αγνώστου  ιδιοκτήτη  να

περάσουν  στο  Δημόσιο  αντί  να  περάσουν  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση.  Δεν  έχει  το  Δημόσιο  τη  δυνατότητα  να  διαχειριστεί

τον  τεράστιο  αριθμό  των  περιουσιακών  στοιχείων,  αστικά  ακίνητα,

ακίνητα  αγροτικά,  όλα  αυτά  δεν  μπορεί  το  Δημόσιο  να  τα

διαχειριστεί.  Αυτά  πρέπει  να  περάσουν  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Είναι  λάθος  αυτό  που  γίνεται  τώρα.  Έχουν  αρχίσει  ήδη  σιγά-σιγά

και τα μεταγράφουν στο όνομα του ελληνικού Δημοσίου. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτό  που  λέει,  όπως  γίνεται  αντιληπτό,  ο

Πρόεδρος,  ο  Στράτος  ο  Παραδιάς,  της  Ομοσπονδίας  Ιδιοκτητών,

είναι  κάτι  που  το  έχουμε  ζητήσει  εμείς  εγγράφως,  αλλά  και  από  τα

Συνέδριά  μας,  αγαπητέ  Πρόεδρε,  από  τα  αρμόδια  Υπουργεία.

Προφανώς  εάν  μπορούμε  να  αναλογιστούμε  ότι  ακόμα  και  τα

αποθεματικά  μας  τα  πήγαν  σε  κάποιες  κεντρικές  τράπεζες  και  τα

διαχειρίζονται,  αυτό μου δίνει  το δικαίωμα και τίποτε άλλο, τον λόγο

για  τον  οποίο  ουσιαστικά  δεν  έχει  αυτό  τακτοποιηθεί,  με

απρόβλεπτες  συνέπειες  αν  ο  νομοθέτης  ήταν  πάρα  πολύ

συγκεκριμένος  και  εφήρμοζε  ότι  ήταν  να  εφαρμόσει,  αλλά  και

συγχρόνως  κάποιοι  ενδεχομένως  να  διαχειριστούν  τα  χρήματα  που

είναι  της  Αυτοδιοίκησης,  προς  την  κεντρική,  την  εκάστοτε  κεντρική

κυβέρνηση. 

Με  αυτή  την  έννοια  είμαστε  συνοδοιπόροι,  και  για  να

μπορέσουμε  να  σας  αποδεσμεύσουμε  θα  σας  δώσουμε,  όπως

πράττετε  εξάλλου  εσείς  κατ’  επανάληψη,  μέσα  από  τη  φιλοξενία,

ένα  έτσι  αναμνηστικό  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  το

οποίο  έχει  τη  σοφή  Αθηνά,  τη  σοφία  της  Αθηνάς,  την  οποία

ελπίζουμε να έχουμε όλοι μας  στη διαχείριση των πραγμάτων. 

Ευχαριστούμε πολύ. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΘΕΣΜΙΚΑ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Συνεχίζουμε,  όπως  είπα  και  πριν,  ο

Γιάννης  ο  Μουράτογλου,  Γενικός  Γραμματέας  της  Κεντρικής

Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  στη  θεματολογία  Οικονομικά  –  Θεσμικά,

και την παράκληση την οποία, αγαπητέ Γενικέ, κάνω και σε εσένα. 

Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:   Εγώ πάντα είμαι σύντομος. 

Να  χαιρετήσω  τους  φίλους  και  τις  φίλες,  τους

αυτοδιοικητικούς,  σε  ένα  ακόμα  Συνέδριο  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  το  τελευταίο  Συνέδριο  της  περιόδου  αυτής,  πριν  τις

εκλογές  του  2019,  οι  οποίες  ακούγεται  ή  δεν  ακούγεται  ότι  θα

γίνουν Μάιο,  ξανά επανήρθε τώρα ότι  θα γίνουν πιθανόν συζητιέται

τον Σεπτέμβριο,  ανοίγουν γεωγραφικά όρια,  κλείνουν.  Δεν ξέρω, θα

δούμε,  κύριε  Πρόεδρε,  νομίζω  παλινδρομούμε.  Ενώ  θα  έλεγα  σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι συζητήσεις για κάποιον εκλογικό νόμο ή

για  κάποιες  μεταρρυθμίσεις  που  γίνονται  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  διαρκούν  δύο-τρία  χρόνια  και  εφαρμόζονται  εφεξής

συμφωνημένες  από όλες  τις  πολιτικές  δυνάμεις  της  χώρας,  σήμερα

καλούμαστε να εφαρμόσουμε μία μεταρρύθμιση, εντός εισαγωγικών,

όπως  νοείται  αυτή,  αποφασισμένη  από  μία  και  μόνο  πολιτική

παράταξη,  η  οποία  μεταρρύθμιση,  εντός  εισαγωγικών  πάλι

επαναλαμβάνω, έχει  ημερομηνία λήξης, αφού η επόμενη κυβέρνηση

έχει  δεσμευτεί  ότι  θα  την  αλλάξει.  Αν  είναι  δυνατόν.  Μόνο  στην

Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν αυτά. 

Εκείνο  όμως  που  θέλω,  για  να  μην  τρώω το  χρόνο  σας,  περί

οικονομικών,  και  καθ’  όλα  άξιος  και  ικανός  συνάδελφος,

Δήμαρχος…  συνάδελφος  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ο  κύριος

Καστρινός,  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Οικονομικών,  ο  οποίος  θα

αναφερθεί  αναλυτικά στα θέματα του προϋπολογισμού του 2019 και

για  τα  οικονομικά  των  ΟΤΑ,  επέλεξα  να  ασχοληθώ  με  ένα

συγκεκριμένο  θέμα,  και  ποιο  είναι  αυτό,  ο  τίτλος  της  ομιλίας;
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Ανάπτυξη ή προεκλογικές παροχές; Νομίζω είναι επίκαιρο από κάθε

άλλη χρονική περίοδο να αναφερθούμε σε αυτό. 

Και  το  γνωρίζουμε  όλοι  και  το  ζούμε  όλοι,  εκτός  από  την

αυτοδιοικητική  παρουσία  που  έχουμε  και  αντιλαμβανόμαστε  τα

πράγματα  από  μέσα  από  την  Αυτοδιοίκηση,  τα  ζούμε  και  στην

καθημερινότητά  μας,  τα  πώς  ζούμε  αυτά  τα  πράγματα  σαν  φυσικά

πρόσωπα,  δεδομένου  ότι  θα  αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  γίνεται

σήμερα ένας κουμπαράς θα έλεγα,  με τον άλφα τρόπο, βήτα τρόπο,

γάμα   τρόπο,  αφαίμαξης  εισοδημάτων από αυτούς  που  ενδεχόμενα

ήταν  νοικοκυραίοι  σε  όλη  τους  τη  ζωή,  και  δεν  θέλω  να  αναφερθώ

σε  συγκεκριμένες  παρεμβάσεις  του  κεντρικού  κράτους,  είτε  είναι

έμμεσες,  είτε  άμεσες  φορολογικές  παρεμβάσεις,  και  αναδιανομή

αυτού  του  ποσού  και  αυτού  του  κουμπαρά  στοχευμένα  για  να

κάνουμε έναν πολιτικό στρατό. 

Είναι  θα  έλεγα  μεγάλη  ντροπή  για  το  ελληνικό  κράτος  μετά

από οκτώ-εννιά χρόνια δοκιμασιών που περάσαμε δυστυχώς όλοι οι

Έλληνες. Για αυτό και επέλεξα αυτό το θέμα. 

Διανύουμε  λοιπόν  μια  πολύ  περίεργη  περίοδο.  Η  κυβέρνηση

διατείνεται  ότι  βγήκαμε  από  τα  μνημόνια,  τ’  ακούμε  καθημερινά.

Εμείς  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  όπως  και  η  συντριπτική  πλειοψηφία

των  Ελλήνων  πολιτών,  αυτή  την  έξοδο  δεν  τη  βλέπουμε,  μόνο  την

ακούμε. 

Το  σημαντικό  όμως  κατά  τη  γνώμη  μου,  είναι  ότι  επιτέλους

στο  δημόσιο  λόγο  τέθηκε  το  ερώτημα.  Πώς  θα  μπορέσουμε  να

επανακτήσουμε  το  χαμένο  έδαφος  και  τα  εισοδήματα  που  χάθηκαν

την  περίοδο  την  κρίσης;  Ερώτημα.  Πώς  θα  μπορέσει  να  αποκτήσει

η χώρα μας τη θέση που της ανήκει  στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τρίτο,

πώς  θα  μπορέσουμε  μέσω  της  οικονομικής  απεξάρτησης  να

επανακτήσουμε την εθνική μας αυτοτέλεια και αξιοπρέπεια; 

Θεωρώ  ότι  οποιοσδήποτε  θα  μπορούσε,  είναι  απλή  η

απάντηση,  να  τη  δώσει,  η  ανάπτυξη.  Τη  συζητάμε,  τη  λέμε,  στις
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τηλεοράσεις,  στα  κανάλια,  στα  ραδιόφωνα,  δημοσιογράφοι.  Πού

είναι  όμως;

Οι  πολιτικές  αυτές  που  εφαρμόζει  η  κυβέρνηση  δεν

συγκλίνουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Έχουμε  τη  δυνατότητα  να

τις συγκρίνουμε και να τις αξιολογήσουμε με βάση τα αποτελέσματα

που  έχουν  πετύχει  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες,  που  και   αυτές

εξήλθαν σχετικά πρόσφατα από την οικονομική κρίση. 

Σύμφωνα  με  τα  τελευταία  στοιχεία  της  Eurostat,  τα  οποία  τα

βλέπετε,  είναι  ο  μέσος  όρος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  Ιρλανδία,

Ελλάδα,  η σημαία η άλλη… μισό λεπτό να τα δω, η Κύπρος, επειδή

δεν φαίνονται καλά…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:   Πορτογαλία,  ακριβώς.  Σύμφωνα  λοιπόν,  ο

ρυθμός  μεγέθυνσης  της  ελληνικής  οικονομίας  είναι  κατά  25%

μικρότερος  από  ότι  ο  αντίστοιχος  μέσος  όρος  των  κρατών  μελών

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Καταλαβαίνουμε  ότι  όσο  και  να

διατείνεται  η  κυβέρνηση  ότι  πετυχαίνει  αναπτυξιακούς  ρυθμούς,

ουσιαστικά  η ψαλίδα από τα  υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης  διευρύνεται.  Και  αυτό  φαίνεται  ακριβώς  στον  πίνακα  ο

οποίος παρουσιάζεται στις οθόνες της αίθουσας.

Για να έχουμε ένα μέτρο πώς μπορεί  πραγματικά  να  κλείσει  η

ψαλίδα,  αρκεί  να  σας  επισημάνουμε  ότι  η  Ιρλανδία  την  ίδια  χρονιά

παρουσίασε  ετήσιο  ρυθμό  μεγέθυνσης  του  ΑΕΠ 8%,  η  Κύπρος  6%,

η  Ισπανία  και  η  Πορτογαλία  4%.  Το  αντίστοιχο  ποσοστό  στην

Ελλάδα είναι  2%. Μιλάμε μεγέθυνσης, αύξησης του ΑΕΠ, έτσι;

Είναι  φανερό  ότι  ή  στραβός  είναι  ο  γιαλός  ή  στραβά

αρμενίζουμε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. 

Πώς  μπορούμε  όμως  να  επιταχύνουμε  τους  ρυθμούς

μεγέθυνσης  της  οικονομίας,  αύξησης  του  ΑΕΠ  δηλαδή,  της  χώρας

μας; Με επενδύσεις. Με τι λεφτά όμως; 

Στην  εισηγητική  έκθεση  αν  θα  δείτε  του  προϋπολογισμού  του

2019,  αναφέρει:   «Το  ΠΔΕ,  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,
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χρηματοδοτεί  την  αναπτυξιακή  πολιτική  της  χώρας…»  το  διαβάζω

όπως  είναι,  απόσπασμα  «…με  δράσεις  που  συμβάλλουν  στην

αύξηση  του  ιδιωτικού  και  δημοσίου  κεφαλαίου  της  οικονομίας,  και

στηρίζουν  την  αναπτυξιακή  διαδικασία,  τον  εκσυγχρονισμό  της

χώρας, σε μακροχρόνια βάση.»

Δεν  θα  μπορούσε  νομίζω  κανείς  να  διαφωνήσει  με  αυτή  την

άποψη,  όλοι  θα  συμφωνούμε,  που  εκφράζεται  στην  εισηγητική

έκθεση  του  κρατικού  προϋπολογισμού.  Ας  δούμε  όμως  παρακάτω

στην  πραγματικότητα  τι  συμβαίνει.  Η  εισηγητική  έκθεση  είναι  το

ποίημα που το διαβάζουμε και λέμε καλώς έχει  όλοι.

Σύμφωνα λοιπόν  με  τα  στοιχεία  του  Υπουργείου  Οικονομικών

για  την  εκτέλεση  του  πρώτου  10μήνου  του  κρατικού

προϋπολογισμού  του  ’18,  δηλαδή  μέχρι  και  τώρα,  μέχρι  τον

Οκτώβριο,  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  προσέξτε  τον

πίνακα,  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  υστερεί  έναντι  του

στόχου  κατά  37%.  Για  την  ακρίβεια,  768  εκατομμύρια  φαίνεται

είναι…  768,  είναι  ο  κρατικός  προϋπολογισμός  του  2018,  η  μπλε

στήλη,  και  η  κόκκινη  στήλη,  η  πορτοκαλί  στήλη είναι  η  άλλη  για  να

δούμε  τη  διαφορά  που  υπάρχει.  Ένα  τριακόσια  είκοσι  ένα  από  το

δύο μηδέν ογδόντα  εννιά,  είναι  το  768 που φαίνεται,  η  διαφορά,  σε

σχέση με αυτό που εκτελέστηκε το πρώτο 10μηνο.

Για να μη νομίσει  κανείς  ότι  αυτό είναι  ένα τυχαίο γεγονός και

το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  θα  ανακάμψει,  να  αναφέρω

μόνο  ότι  τον  Οκτώβριο,  τον  τελευταίο  μήνα  του  10μήνου,  ο  στόχος

του ΠΔΕ ήταν 417 εκατομμύρια  και  απορροφήθηκαν μόνο 83,  παρά

τις  φιλότιμες  προσπάθειες  που  έγιναν  από  το  Υπουργείο

Εσωτερικών,  γιατί  και  κάποιο…  από  το…  πρόγραμμα  Φιλόδημος

χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων.  Δεν

έχει  απορροφητικότητα  δηλαδή.  Ενώ,  αυτό  που  είπαν  πολλοί

συνάδελφοι,  ενώ  δημοπρατούμε,  συμβασιοποιούμε,  αν  θυμάμαι

καλά  ήταν  ο   Δήμαρχος  της  Ρόδου  που  το  ανέδειξε,  δεν  έχουμε

απορροφητικότητα. 
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Οι  αριθμοί  λοιπόν  είναι  αμείλικτοι  και  αποκαλύπτουν  τις

κεντρικές  πολιτικές  προτεραιότητες  της  Κυβέρνησης.  Η  ανάπτυξη

προφανώς και δεν είναι  πολιτική προτεραιότητα από ότι φαίνεται. 

Πού  πηγαίνει  λοιπόν  το  υπερ-πλεόνασμα  που  προκλήθηκε

από  υπερ-φορολόγηση,  που  είπαμε  στην  αρχή,  των  Ελλήνων

πολιτών; Το ξέρουμε όλοι, το ακούμε, στην προεκλογική, δυστυχώς,

επιδοματική πολιτική. Πώς θα γίνει  λοιπόν ανάπτυξη; 

Ένα  συγκριτικό  στοιχείο,  που  αποκαλύπτει  τις  πραγματικές

πολιτικές  προτεραιότητες,  είναι  ότι  το  εθνικό  σκέλος του ΠΔΕ,  στον

Κρατικό  Προϋπολογισμό  2019,  είναι  20%  μικρότερο  από  τις

έκτακτες  -  προεκλογικές,  δημοσιονομικές  παρεμβάσεις  της

Κυβέρνησης. 

Μα  θα  μου  πείτε  το  ασφαλιστικό  σύστημα  έχει  πρόβλημα.

Είσαι  υπέρ  των  μειώσεων  στις  συντάξεις;  Είσαι  υπέρ  του  να  μη

δοθούν  ενισχύσεις  στους  ανέργους  και  γενικότερα  στα  χαμηλότερα

εισοδηματικά στρώματα;

Είμαι  υπέρ,  θα  έλεγα  εγώ,  μιας  λύσης  η  οποία  θα  έχει  βάθος

χρόνου.  Δεν  θα  επηρεάζεται  από  τον  εκλογικό  κύκλο.  Μιας  λύσης

βιώσιμης  και  αποτελεσματικής.  Η  βιώσιμη  λύση  του  ασφαλιστικού

δεν  είναι  να  επιδοτούμε και  η  επιδοματική  πολιτική,  αλλά η  αύξηση

του  ΑΕΠ,  όπως  είδαμε  και  στις  άλλες  χώρες  μέλη  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης,  με  παράλληλη,  και  όταν αυξάνεται  το  ΑΕΠ έχουμε αύξηση

εισφορών  λόγω  μείωσης  της  ανεργίας  και  αύξηση  της  ποιότητας

των  θέσεων  εργασίας.  Ο  άνεργος  σε  αυτήν  την  περίπτωση  δεν

αναζητεί  επιδόματα,  αλλά  βρίσκει  δουλειά,  αξιοπρέπεια,  που

δικαιούται.  Όπως  είναι  γνωστό,  τα  επιδόματα  και  γενικότερα  οι

μεταβιβαστικές  πληρωμές,  δεν  αυξάνουν  το  ΑΕΠ και  κατ’  επέκταση

δεν  βοηθούν  τη  μεγέθυνση  της  οικονομίας.  Αντίθετα,  οι  δημόσιες

επενδύσεις  προκαλούν  πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα,

μοχλεύουν  ιδιωτικές  επενδύσεις,  δημιουργούν  θέσεις  εργασίας,

ενισχύουν  την  κοινωνική  ασφάλιση  και  εν  γένει  αποτελούν

εφαλτήριο ανάπτυξης.  
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Η σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία υποδεικνύει  ότι  ιδιαίτερα την

περίοδο  της  κρίσης,  για  να  προκληθούν  ιδιωτικές  επενδύσεις,  που

σε  τελευταία  ανάλυση  είναι  το  ζητούμενο,  πρέπει  πρώτα  να

πραγματοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις.  

Ποιες  όμως  δημόσιες  επενδύσεις  είναι  πιο  αποτελεσματικές;

Ποιες  δημόσιες  επενδύσεις  δημιουργούν  μεγαλύτερα

πολλαπλασιαστικά  οφέλη;  Ποιες  δημόσιες  επενδύσεις  αμβλύνουν

τις  περιφερειακές  ανισότητες  και  δημιουργούν προϋποθέσεις  για  να

βελτιώσουν  την  ελκυστικότητα  μιας  περιοχής  ή  του  συνόλου  της

χώρας;

Οι  τοπικές  δημόσιες  επενδύσεις  λόγω  του  μεγέθους  τους,

παρουσιάζουν  ευελιξία,  μεγάλο  βαθμό  απορροφητικότητας ,  έχουν

άμεσα  αποτελέσματα  στην αύξηση  της  απασχόλησης,  στην  τοπική

αγορά και  συμβάλλουν  στην άμβλυνση  των  περιφερειακών

ανισοτήτων αφού έχουν τοπικό χαρακτήρα . 

Οι  κεφαλαιουχικές  δαπάνες  σε  υποδομές  και  υπηρεσίες  (π.χ.

για  τις  δημόσιες  μεταφορές,  την  ενέργεια,  την  προσαρμογή  στην

κλιματική  αλλαγή,  την  κοινωνική  και  υγειονομική  περίθαλψη,  τη

στέγαση,  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων),  έχουν  θετικό  αντίκτυπο

στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Αυτό  όχι  μόνο  αυξάνει  την  παραγωγικότητα  και  την

απασχόληση,  μακροπρόθεσμα,  αλλά  παράλληλα,  ενισχύει  την

ελκυστικότητα  της  περιοχής  σε  επιχειρήσεις  και  νοικοκυριά,  την

εμπιστοσύνη  στο  γενικότερο  οικονομικό  και  επενδυτικό  κλίμα  και

συμβάλει  σε  μια  κοινωνία  χωρίς  αποκλεισμούς  και  χωρικές

ασυνέχειες.  Αντίθετα,  η  πίεση  και  η  μη  υποστήριξη  στις  δημόσιες

τοπικές  επενδύσεις,  σημαίνει  μείωση  των  επενδύσεων,  δημόσιων

και  ιδιωτικών,  σε  μακροπρόθεσμη  βάση,  η  οποία  μπορεί  να  έχει

καταστροφικές συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δεν  είναι  τυχαίο,  κατά  τη  γνώμη  μου,  ότι  πάνω  από  το  50%

του  συνόλου  των  δημοσίων  επενδύσεων  πραγματοποιούνται  στην

Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ποσοστό αυτό
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στη  χώρα  μας  είναι  το  χαμηλότερο,  αν  θα  δείτε  και  στον  πίνακα.

Είναι  18,5%, σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που

είναι  50,9. Δηλαδή το ΠΔΕ παραδείγματος χάριν σε ένα κράτος, στο

Βέλγιο,  σε  ένα  κράτος…  τυχαίο  παίρνω  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

είναι  50%, και εμείς εκτελούμε το 18.

Για  το  λόγο  αυτό  εμείς  λέμε:  Γενναία  αύξηση  του  ΠΔΕ,  του

Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων,  που  θα  κατανεμηθεί  κατά

κύριο  λόγο  στους  Δήμους.  Όχι  αυτό  που  είπε  και  ο  κύριος

Χατζηδιάκος ο Φώτης το πρωί,  πάει  στις Περιφέρειες,  κάνει  βόλτες,

ξανά γυρίζει, ξανά μοιράζεται  κεντρικά. 

Αυτό  δεν  είναι  ένα  διεκδικητικό  αίτημα  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  για  να  έχουμε  τους  πόρους,  αλλά  είναι  ένας

αναπτυξιακός  στόχος.  Έτσι  γίνεται,  όπως  βλέπουμε  σε  όλη  την

Ευρώπη.  Προϋπόθεση  για  να  συγκλίνουμε  λοιπόν  είναι,  και  όχι

στόχος διεκδικητικός, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,  στην  αρχή  της

ομιλίας  μου  τόνισα  ότι  η  περίοδος  που  διανύουμε  είναι  κάπως

περίεργη.  Είναι  κατά  τη  γνώμη  μου  περίεργη  όχι  μόνο  λόγω  των

πολιτικών  προτεραιοτήτων  της  Κυβέρνησης,  αλλά  και  λόγω  της

περίεργης πολιτικής ρητορείας που αναπτύσσεται. 

Επιτρέψτε  μου  να  αναφέρω  δύο  τελευταία  στοιχεία  μόνο,  για

να γίνω πιο σαφής. Δεν θα αργήσω, ένα λεπτό ακόμα. 

α)  Το σύνολο των έκτακτων δημοσιονομικών παρεμβάσεων,  δηλαδή

των  προεκλογικών  παροχών,  ανέρχεται  σε  ένα  δις  διακόσια

σαράντα  πέντε  εκατομμύρια,  φαίνεται.  Από  αυτά  τα  984

εκατομμύρια  προέρχονται  μόνο  από  τη  μεταφορά  των  προνοιακών

επιδομάτων  από  τους  Δήμους  στον  ΟΠΕΚΑ  και  το  επιδιωκόμενο

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πλεόνασμα.  Αυτό  που μας πήραν,  τα

προνοιακά επιδόματα. 

β)  Η  μη  μείωση  των  συντάξεων,  που  είχε  ψηφίσει  η  σημερινή

κυβέρνηση,  ανέρχεται  στα  δύο δις  μηδέν  εξήντα  πέντε  εκατομμύρια
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και  το  πρωτογενές  πλεόνασμα  για  το  2019  αναμένεται  να  ανέλθει

στα τρία οκτώ πενήντα.  

Ξέρετε  πόσοι  είναι  οι  παρακρατηθέντες  πόροι  το  ’19  από  την

Αυτοδιοίκηση;  Η  διαφορά  μεταξύ  των  πόρων  που  έπρεπε  να

πάρουμε  με  βάση την  ισχύουσα  νομοθεσία,  τον  3852/10  και  λοιπά,

και… που  έχουν  εγγραφεί  στον  Κρατικό  Προϋπολογισμό,  ανέρχεται

στα  τέσσερα  δις  διακόσια  είκοσι  πέντε  εκατομμύρια  ευρώ,

σύμφωνα με  τους  υπολογισμούς που  έχουμε  κάνει  και  σύμφωνα με

την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Τέσσερα  διακόσια  έπρεπε  να  έχουμε

πάρει,  μας  δίνει  ένα  επτακόσια.  Ξέρετε  τι  σημαίνει  αυτό;  Ότι  όλες

τις  παρεμβάσεις  αυτές  που  κάνει  η  κεντρική  πολιτική…  η

κυβέρνηση,  η  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  και  μοιράζει  τα  (…)

στοχευμένα  επιδόματα  αυτά,  είναι  λεφτά  της  Αυτοδιοίκησης.  Είναι

αυτά  που  εξοικονόμησε  από  πόρους  της  Αυτοδιοίκησης  όλο  το

διάστημα  της  8ετούς  αυτής  δημοσιονομικής  προσαρμογής,  όπως

τους αρέσει να ονομάζεται. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνετε,  κύριε Γενικέ. 

Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:   Ναι.

Για  να  μπορέσουμε  να  βγούμε  από  την  κρίση  θα  πρέπει  να

αντλήσουμε  συμπεράσματα  από  την  περίοδο  αυτή.  Εκτός  των

άλλων,  η  κρίση  μας  έδωσε  τη  δυνατότητα  να  μπορούμε  να

συγκρίνουμε και να βλέπουμε με μεγαλύτερη ευκολία. 

Ποιος  ήταν  ο  δημόσιος  τομέας  που  υπέστη  τις  μεγαλύτερες

μειώσεις;  Άμα  θα  δείτε  στην  εισηγητική  έκθεση  του

προϋπολογισμού,  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  κατ’  επέκταση  οι

Δήμοι. 

Ποιος  ήταν  αυτός  που  αντικατέστησε  το  κράτος,  όταν  εκείνο

αποχώρησε  από  τις  τοπικές  κοινωνίες,  κύριε  Πρόεδρε;  Νομίζω

έχετε αναφερθεί κατ’  επανάληψη στο ζήτημα αυτό.

Ποιος  ήταν  αυτός,  και  ειδικά  στα  αστικά  κέντρα  και  στους

Δήμους  της  Αττικής  και  στους  Δήμους  που  πραγματικά  βίωσαν  στο

πετσί  τους  την  περίοδο  της  κρίσης;  Ποιος  ήταν  αυτός  λοιπόν  που
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στάθηκε  δίπλα  στο  χειμαζόμενο  πολίτη  όλο  αυτό  το   διάστημα;

Ποιος  ήταν  αυτός  που  προσέφερε  θετικά  στον  Κρατικό

Προϋπολογισμό  όταν  η  άλλη  υπόλοιπη  Γενική  Κυβέρνηση

δημιουργούσε και συνεχίζει  και δημιουργεί ελλείμματα; 

Οι  Δήμοι  λοιπόν,  από  όλες  τις  απόψεις,  μέσα  στην  κρίση

επέδειξαν  την  ευελιξία  τους,  την  κοινωνική  τους  ευαισθησία  και

πάνω από όλα την αποτελεσματικότητά τους. 

Για  το  λόγο  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπάρχει  έξοδος  της  Ελλάδας

από  την  κρίση,  χωρίς  να  στηρίζεται  στην  αποκέντρωση  και  στην

αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  έτσι  όπως  αυτά

εκφράζονται  σε  κάθε  τόπο.  Και  σε  αντίθεση  μάλιστα  με  τη  λάσπη

που πέφτει  για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  είτε  Α’,  είτε  Β’

Βαθμού,  είτε  αυτό  όσο  αφορά  τα  μέσα  ενημέρωσης,  ή  τις  εκθέσεις

των δήθεν ανεξάρτητων Αρχών. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Ευχαριστώ  τον  Γιάννη  τον

Μουράτογλου.  Χρόνια  ασχολείται,  πάνω από είκοσι,  στα οικονομικά

της  Αυτοδιοίκησης.  Προφανώς  διακρίναμε  μια  απαισιόδοξη  νότα,

αλλά  προφανώς  θα  πρέπει  να  δώσω  και  στον  Πρόεδρο  της

Επιτροπής  Οικονομικών  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,

Δήμαρχο  Πηνειού,  τον  Αλέξη  τον  Καστρινό,  με  την  παράκληση  της

επιγραμματικής,  ουσιαστικής,  και  είμαι  σίγουρος,  της

ολοκληρωμένης εισήγησης.

Α.  ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ:   Για  το  τελευταίο  να  είσαι  σίγουρος,  Πρόεδρε.  Για

τα προηγούμενα,  είναι  το  κύκνειο  άσμα ίσως στην Αυτοδιοίκηση ως

προς  το  τακτικό  Συνέδριο,  οπότε  θα  μου  επιτρέψεις  να  φύγω  λίγο

από τα τετριμμένα.

Πρώτα  από  όλα,  κύριε   Πρόεδρε,  σεβαστό  Προεδρείο,  κυρίες

και  κύριοι,  αγαπητέ  συνδημότη,  παρ’  όλες τις  διαφορές  που έχουμε

εκεί,  αγαπητέ  κύριε  Θεοτοκάτο,  επειδή  τυγχάνει  να  είστε  και  εδώ,

σήμερα η ομιλία μας θα έχει  τρία διαφορετικά πράγματα.  Το ένα θα
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είναι  δηκτικό,  το άλλο θα είναι  ουσιαστικό,  και  το τελευταίο θα είναι

συναισθηματικό. 

Όσον  αφορά  για  τη   δηκτικότητα,  θα  πω  ότι  από  τον  κόσμο

που  βρίσκεται  εδώ  δείχνει,  Πρόεδρε,  ότι  καλά  τα  πήγαμε,  έχουν

λυθεί τα θέματα, γιατί δεν έχουν προβλήματα, με τόσους λίγους που

είμαστε. 

Το  δεύτερο  πράγμα,  να  πω  ότι  όταν  ξεκινά  ένα  άρμα  για  να

πάει  προς την  κορυφή,  δυστυχώς το  θέμα  είναι  ότι  τα  περισσότερα

άλογα  μένουν  στο  ξεκίνημα.  Συνεχίζεις,  Πρόεδρε,  και  σου  εύχομαι

ολόψυχα,  πέρα  από την  ευχέρεια  και  την  ψήφο που μου  έδωσαν οι

συνάδελφοι  για  να  είμαι  εκλεγμένος  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και

την  προτροπή  τη  δική  σου  για  την  Επιτροπή,  να  σου  ευχηθώ

ολόψυχα καλή επιτυχία και στο νέο ρόλο που θα διαδραματίσεις.  Αν

προσέξεις τις εκφράσεις μου, σηματοδοτώ και το αποτέλεσμα. 

Οφείλω  να  πω  ένα  ευχαριστώ  μεγάλο  σε  όλους  τους

υπαλλήλους  καταρχήν  της  ΚΕΔΕ,  με  ειδική  μνεία  σε  κάποιους  από

αυτούς  που  ξέρουν  και  είναι  unfair  αν  πω  τα  ονόματά  τους,  γιατί

όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια, δάχτυλα είναι όμως.

Να  ευχαριστήσω  τους  ανθρώπους  του  Υπουργείου

Εσωτερικών  που  βρίσκονται  εκεί  δεξιά,  και  επειδή  εγώ  μου  αρέσει

να  κοιτάζω  δεξιά,  τώρα  μην  το  παρεξηγήσετε,  έτσι  έχω  μάθει,  τον

κύριο  Χατζηεργάτη,  τον  κύριο  Ζαφειρίου,  που  είναι  εδώ  πέρα,  ο

κύριος  Κουτσιανάς  ήταν  εδώ  πέρα,  που  πράγματι  οι  άνθρωποι

πάντα  ήταν,  μας  είχαν…  μας  καλοδέχονταν,  και  οτιδήποτε,

οποιαδήποτε ώρα τους παίρναμε, προσπαθούσαν να δώσουν λύση.

Να  ευχαριστήσω  το  συνεργάτη  του  Υπουργού  Εσωτερικών,

γιατί  μπορεί  να  είμαστε  σε  άλλες  ιδεολογικές  αφετηρίες,  σε  άλλα

ιδεολογικά  συγκροτήματα,  αν  θέλετε,  με  ερωτηματικό  τα

συγκροτήματα  ή  με  παρενθέσεις,  αλλά  στην  ουσία  ήταν  ένα  άξιο

παιδί,  ο  Μαρίνος,  ο  οποίος  ήταν  ένας  διαπραγματευτής  σε

συζητήσεις που η κυβέρνηση πρότεινε και  εμείς  αντιπαρατεθόμαστε

ή κατακτούσαμε αν θέλετε.  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

149



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  πρέπει  να ευχαριστήσω, και για να

θυμίσω  και  έναν  παλιό  πολιτικό,  όχι  όσους  είναι  εδώ,  όσους

ξεκίνησαν  να  έρθουν  αλλά  δεν  κατάφεραν  να  παραβρίσκονται  εδώ.

Αυτό  ξέρετε  ποιος  το  είχε  πει.  Ο  Γεώργιος  Παπανδρέου,  όταν  δεν

βρεθήκανε  κάποιοι  κάπου,  γιατί  για  κάποιους  λόγους  τους

απαγόρευσαν να είναι στην ομιλία.

Όπως να θυμίσω και να φέρω στο μυαλό σας, 22 χρόνια πίσω

περίπου,  έναν  επικήδειο,  που  εκτιμώ να  μην είναι  ο  επικήδειος  της

Αυτοδιοίκησης.  Ήταν  Ιούνιος  του  ’96,  που  ξεκίνησε  την  κουβέντα  ο

γιος  στον πατέρα,  άκουσες  τα νέα,  πατέρα.  Πάλι  θα πάει  το μυαλό

σας  πού  θέλω  να  το  πω.  Το  είπε  ο  Γεώργιος  ο  Παπανδρέου  στον

Ανδρέα τον Παπανδρέου. 

Πάμε  όμως στα  οικονομικά  και  στο  τέλος  θα κλείσω με  εκείνα

που  πρέπει  να  κλείσω  και  που  εκτιμώ  ότι  φεύγοντας,  σε

εισαγωγικά,  γιατί  ο  δολοφόνος  ξανά  γυρνάει  στον  τόπο  του

εγκλήματος,  από  την  Αυτοδιοίκηση,  όπως  ακριβώς  το  λέω,  θα

μπορέσουν  να  μείνουν  κάποια  πράγματα,  τα  οποία  ίσως  τα  ξανά

συναντήσουμε,  και  εύχομαι  λυμένα  από  τους  άξιους  συναδέλφους

που θα υπάρξουν.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  είχαμε  και  ένα  ελάττωμα  όμως,  γιατί

μας  διορθώσανε,  και  όταν  μας  διορθώνουν  πρέπει  να

αντιπαραθέτουμε  στοιχεία.  Και  εγώ  θα  επιδείξω  και  τα  στοιχεία,

που  οι  άξιοι  συνεργάτες,  ο  κύριος  Ράλλης  Γκέκας  και  ο   κύριος

Γαβρίλης Κουγιανός, μου έχουν φέρει για να τα δείξω. 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  όπως  όλοι  γνωρίζουμε,

θα  τα  πω  αυτά  εν  τάχη  γιατί  εκτιμώ  ότι  πολλές  φορές  λόγω  του

μεσογειακού  ταμπεραμέντου  το  συναίσθημα  μπορεί  να  κερδίσει  και

την οποιαδήποτε στερεότυπη λογική. 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  όπως όλοι  γνωρίζουμε,  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  λόγω  της  δημοσιονομικής  προσαρμογής,  έχει

υποστεί  τις  μεγαλύτερες  μειώσεις  από  οποιονδήποτε  άλλο  φορέα

της  γενικής  κυβέρνησης.  Δυστυχώς  η  πολιτική  αυτή  που  μας
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οδήγησε  ως  εδώ,  δεν  αντιστρέφεται  στον  κρατικό  προϋπολογισμό

του ’19.

Συνεχίζεται  η  αυθαίρετη  εφαρμογή  του  Ν.3852,  με

αποτέλεσμα  το  ύψος  των  παρακρατηθέντων  να  φτάνει  σε

δυσθεώρητα επίπεδα. 

Οι  πόροι  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έτσι  όπως

αποτυπώνονται  στον  κρατικό  προϋπολογισμό  του  ’19,  είναι

μικρότεροι  και  από  αυτούς  ακόμα  που  είχαν  γραφτεί  στο

μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. 

Απαιτούνται  από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  244  εκατομμύρια

ευρώ πλεονάσματα,  και  ουσιαστικά  δεν  προτείνεται  κανένα  μέτρο  ή

μεταρρύθμιση  προς  τη  μεριά  της  επίλυσης  των  προβλημάτων  και

της  ανάπτυξης  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  της  οικονομίας

γενικότερα. 

Η  εφαρμογή  του  Ν.3852/10,  του  γνωστού  Καλλικράτη.  Η

πολιτική  λοιπόν  της  αυθαίρετης  εφαρμογής  του  νόμου  αυτού,

συνεχίζεται  όπως  προκύπτει  και  από  τον  πίνακα  που  θα  βλέπετε

στις οθόνες. 

Ας  πούμε  για  παράδειγμα,  στον  κρατικό  προϋπολογισμό  του

’19  το  ποσοστό  του  Καλλικράτη  ήταν  21,30%  από  τον  φόρο

εισοδήματος,  ο  οποίος  θα  ερμηνευόταν  στον  κρατικό

προϋπολογισμό  του  ’19  σε  δεκαέξι  επτακόσια  ενενήντα  έξι

δισεκατομμύρια  ευρώ,  το  ποσό  που  αναλογεί  στους  Δήμους  είναι

τρία πεντακόσια εβδομήντα οκτώ, το ποσό στους ΚΑΠ στον κρατικό

προϋπολογισμό του ’19, είναι εννιακόσια ένα.

Αν πάμε στο ΦΠΑ από κάτω θα δείτε  δεκαεπτά διακόσια δέκα

τα  δις,  12%  το  ποσοστό,  δύο  δις  μηδέν  εξήντα  πέντε  αυτό  που

αναλογεί,  επτά είκοσι εννιά είναι αυτά που παίρνουμε.

Στον ΕΝΦΙΑ είναι  τρία δισεκατομμύρια μηδέν τριάντα,  11,30%

το ποσοστό,  τριακόσια  σαράντα  δύο το  ποσό που αναλογεί,  εκατόν

τριάντα αυτό που παίρνουμε. 
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Στη δεύτερη στήλη του πίνακα αναφέρονται  τα ποσά που είναι

εγγεγραμμένα,  ως συνολικά έσοδα,  των Φόρων:  Εισοδήματος,  ΦΠΑ

και  ΕΝΦΙΑ.  Με  βάση  τα  νομοθετημένα,  από  το  Νόμο  3852/2010

ποσοστά,  θα  έπρεπε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να  κατανεμηθούν

τα  ποσά που  εγγράφονται  στη  στήλη 4.  Παρόλα αυτά  στον  Κρατικό

Προϋπολογισμό 2019 έχουν εγγραφεί  τα  ποσά που παρουσιάζονται

στη  στήλη  5,με  αποτέλεσμα  οι  πόροι  των  δήμων  από  τους  ΚΑΠ,

που  έχουν  εγγραφεί  στον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  2019,   να

ανέρχονται  στο  ένα  τρίτο  περίπου  των  νομοθετημένων  του

3852/2010 πόρων. 

Εμείς  πάγια  θέση  είχαμε  αυτά  που  ψηφίστηκαν,  αυτά  που

είναι  νόμος  του  κράτους,  να  μας  αποδοθούν.  Αυτό  δεν  έγινε  ποτέ,

και  δεν  είναι  κάτι  ελαττωματικό  στη  σημερινή  κυβέρνηση.  Είναι  και

στην  προηγούμενη,  και  στην  πιο  προηγούμενη,  και  αν  θέλετε  από

τότε που ξεκίνησε ο Καλλικράτης. 

Σημειώνεται  λοιπόν  στο  γράφημα  που  βλέπετε,  ότι  στο

παραπάνω ποσό δεν  έχουν υπολογιστεί  οι  συμμετοχές  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών. 

Ένα  δεύτερο  επιχείρημα  για  τη  συνέχιση  της  αυθαίρετης

μνημονιακής  πολιτικής,  είναι  ότι  οι  τρεις  φόροι  που  χρηματοδοτούν

το  καλάθι  των  ΚΑΠ  (Φόρος  Εισοδήματος,  ΦΠΑ,  ΕΝΦΙΑ)

παρουσιάζουν  στον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  2019  αύξηση  ύψους

260  εκατομμυρίων  ευρώ.  Σε  αυτή  την  αύξηση  οι  Δήμοι  της  χώρας

δεν συμμετέχουν. 

Η  αδιέξοδη  αυτή  πολιτική  οδηγεί  στο  γιγαντισμό  των

παρακρατηθέντων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο  διάλογος  για  τη  νέα  γενιά  παρακρατηθέντων  πρέπει  να

ξεκινήσει  και  να  ολοκληρωθεί  σύντομα  γιατί,  πρώτον,  το  ύψος  της

νέας  γενιάς  παρακρατηθέντων αυξάνει  με  τέτοιους  ρυθμούς που σε

λίγο θα είναι ανεξέλεγκτο. 

Δεύτερον.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  ιδιαίτερη

πρόβλεψη,  οι  συνολικοί  ΚΑΠ με  τις  νέες  ρυθμίσεις  θα  μειωθούν  σε
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τέτοιο  βαθμό που δεν θα μπορούν να αντέξουν οι  αποδεκατισμένοι,

οικονομικά, ΟΤΑ. 

Τρίτον.  Η  εξαΰλωση  του  ΠΔΕ  και  των  τοπικών  δημόσιων

επενδύσεων έχει  οδηγήσει  σε  απαξίωση και  σε  άμεσο  κίνδυνο  όλες

τις τοπικές πολεοδομικές, κοινωνικές και υλικοτεχνικές υποδομές. Η

νέα  γενιά   των  παρακρατηθέντων  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  το

βασικό  χρηματοδοτικό  πόρο  ενός  Ειδικού  Αναπτυξιακού

Προγράμματος της Αυτοδιοίκησης. 

Δεύτερον.  Οι  αποκλίσεις  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού 2019

από  το  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  του

2019-2022. 

Μεταξύ  λοιπόν  του  μεσοπρόθεσμου  και  του  Κρατικού

Προϋπολογισμού  2019  παρουσιάζονται  αποκλίσεις.  Όπως

προκύπτει  και  από το Γράφημα το οποίο θα βλέπετε στις οθόνες,  οι

αποκλίσεις  αυτές  εμφανίζονται  ως  προς  τις  επιχορηγήσεις  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  μειωμένες  ενώ  αντίθετα,  ως  προς τα  έσοδα

των Δήμων από φόρους και τέλη αυξημένες. 

Δηλαδή  τι  σου  λέει;  Αύξησε  λοιπόν  γιατί…  κλασικό

παράδειγμα και  ο δικός μου Δήμος, έκανα μια αύξηση στα δημοτικά

τέλη,  πέρσι,  γιατί  εγώ  δεν  ενοχλούμαι,  ούτε  κοιτάζω  ποτέ  πολιτικό

κόστος.  Όταν εκτιμώ ότι  πρέπει  να  γίνει  κάτι,  θα γίνει.  Όταν εκτιμώ

ότι μπορεί και πρέπει να  κοπεί ένα χέρι, θα πρέπει  να κοπεί για να

μπορεί  να  μείνει  το  άλλο  χέρι.  Γιατί  μη  χάσεις  και  τα  δύο χέρια,  θα

είναι  πιο καταστροφικό.

Είναι  προφανές  ότι,  η  μείωση  των  επιχορηγήσεων  και  η

πρόβλεψη για αύξηση φορολογικών εσόδων, από έναν λαό που έχει

εξαντλήσει  τη  φοροδοτική  του  ικανότητα,  οδηγεί  στο  συμπέρασμα

ότι  μέσω της οικονομικής ασφυξίας,  προσπαθεί  η  πολιτική αυτή,  να

καταστήσει  τους Δήμους φοροεισπρακτικό  μηχανισμό  του κεντρικού

κράτους. 

Πάμε στα πλεονάσματα, όπως τα είπε και ο φίλος, ο Γιάννης ο

Μουράτογλου.  Στον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  2019  προβλέπεται  ότι
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η οικονομική χρήση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για μια ακόμα φορά

θα  είναι  πλεονασματική.  Τα  πλεονάσματα  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  αναμένονται  να  φτάσουν  τα  244  εκατομμύρια,  ποσό

μεγαλύτερο  ακόμα  και  από  το  αντίστοιχο  του  Προσχέδιου  του

Κρατικού Προϋπολογισμού 2019. 

Η  απαίτηση  για  υπερβολικά  πλεονάσματα  είναι  ένας  έμμεσος

τρόπος μείωσης των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Βλέπετε  στον  πίνακα,  όπως  παρουσιάζεται  στο  γράφημα,  τα

πλεονάσματα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  από  το  ’15  έως  το  ’21,

από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής.

Τα  συνολικά  πλεονάσματα  λοιπόν  που  απαιτούνται  για  την

περίοδο  2015-2021,  είναι  μεγαλύτερα  από  δύο  ετήσιες  τακτικές

επιχορηγήσεις όλων των Δήμων.

Ποιο  είναι  το  συμπέρασμα.  Ότι  ο  Κρατικός  Προϋπολογισμός

του  2019  κινείται  στο  πλαίσιο  των  μνημονιακών  υποχρεώσεων.

Συνεχίζει  την  αυθαίρετη  παρακράτηση  νομοθετημένων  πόρων  (Ν.

3852/2010)  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  αυτός  που  λέμε  ο  γνωστός

Καλλικράτης.  Αυξάνει  το  ύψος  των  παρακρατηθέντων.  Απαιτεί  την

παραγωγή  υψηλών  πλεονασμάτων.  Αναγορεύει  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  ως  βασικό  χρηματοδότη  της  κεντρικής  κυβέρνησης,

για τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις. 

Τέλος,  οι  ρυθμοί  μεγέθυνσης,  όπως  είπε  και  ο   Γιάννης  ο

Μουράτογλου,  της  ελληνικής  οικονομίας,  που  προβλέπει,  δεν

συμβάλλουν  στην  άμβλυνση  της  ανισότητας  με  την  Ευρωπαϊκή

Ένωση,  αλλά  ούτε  και  με  τον  παγκόσμιο  χάρτη  αν  θέλετε,  ενώ

αντίθετα,  οι  προβλεπόμενες  παρεμβάσεις  χαρακτηρίζονται  από

περιορισμένο χρονικό και αναπτυξιακό ορίζοντα. 

Πάμε  στο  τι  προτείνουμε.  Γιατί  το  να  είμαστε  μόνο

καταγγέλλοντες  και  εισαγγελείς,  δεν  βοηθάμε,  έχουμε  άλλο  ρόλο.

Και δεν έχουμε ούτε την ξύλινη γλώσσα του ξεκινάμε την πορεία και

με  την  πάλη  των  τάξεων,  με  όλο  το  σεβασμό  στην  παράταξη  της

ΛΑΪΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ,  γιατί  σέβονται  και  αυτό  που  υπηρετούν,
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και  είναι  σταθεροί  σε  αυτό  που  εκφράζονται,  άσχετα  αν  εγώ  έχω

αντίθετη  άποψη.  Τους  σέβομαι,  τους  εκτιμώ,  τους  το  λέω  δημόσια,

και έχω τη διαφορετική θέση, πάλι δημόσια. 

Οι  προτάσεις  της  ΚΕΔΕ  εμπεριέχουν  μέτρα  που  θα

διορθώσουν  τα  προβλήματα  και  θα  προτείνουν  λύσεις  και

παράλληλα,  στρατηγικές  μεταρρυθμίσεις  που  θα  δημιουργήσουν  το

πλαίσιο για την ανάπτυξη της Αυτοδιοίκησης την επόμενη δεκαετία.

Τα μέτρα που διορθώνουν επιλύουν τα προβλήματα είναι:

 Θέλουμε  την  εφαρμογή  του  Συντάγματος,  δεν  ζητάμε  κάτι

άλλο.  Να  εφαρμοστεί  δηλαδή  ο  νόμος  που  έχει  ψηφιστεί.  Να

πάρουμε εκείνα που πρέπει να πάρουμε κανονικά.  

 Ο  διάλογος  για  τη  νέα  γενιά  παρακρατηθέντων  να  ξεκινήσει

άμεσα και να ολοκληρωθεί σύντομα.

 Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ.

 «Επαναπατρισμό»  όλων  των  πόρων  των  ΟΤΑ.

Χαρακτηριστικά, φόρος ζύθου ας πούμε. 

Η  ΚΕΔΕ  προτείνει  δύο  μεγάλες  μεταρρυθμίσεις,  στα

οικονομικά  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  στρατηγικού  χαρακτήρα,

που  σε  συνδυασμό  με  το  σχεδιασμό  και  εφαρμογή  ενός

Ολοκληρωμένου  Τοπικού  Αναπτυξιακού  Προγράμματος,  αναμένεται

να  δημιουργήσουν  το  οικονομικό  και  επενδυτικό  πλαίσιο  για  την

ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της χώρας,

τη νέα δεκαετία. 

1. Δημοσιονομική  αποκέντρωση  και  μεταφορά  του  Φόρου  Ακίνητης

Περιουσίας στους Δήμους. 

Για  να  ενισχυθεί  η  οικονομική  αυτοτέλεια  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  είναι  απαραίτητη  η  δημοσιονομική  αποκέντρωση  με

μεταφορά  φορολογικών  εσόδων,  φορολογικής  ελευθερίας  αλλά  και

αρμοδιοτήτων  στους  ΟΤΑ.  Παράλληλα,  η  δημιουργία  ενός

εξισορροπητικού  αναδιανεμητικού  μηχανισμού  θα  αμβλύνει  τις

δημοσιονομικές ανισότητες των Δήμων της χώρας. 
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2. Ειπώθηκε  και  από  προηγούμενο  ομιλητή,  δεν  μπορώ  να  θυμηθώ

τώρα  ποιος  το  είπε,  το  σημειώνω.  Μετεξέλιξη  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών  και  Δανείων…  το  είπε  ο  κύριος  Πρόεδρος  στην

εισήγησή του χθες, σε Δημοτική Τράπεζα.

Η  μετεξέλιξη  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  σε

σύγχρονη  Δημοτική  Τράπεζα,  η  οποία  θα  δικτυωθεί  και  θα

λειτουργεί  σε  συνεργασία  και  στο  πλαίσιο  των  ευρωπαϊκών

ομολόγων  της,  αποτελεί  μία  στρατηγική  μεταρρύθμιση  που  μπορεί

να  υποστηρίξει  τους  Δήμους  στην  κατεύθυνση  της  καλύτερης

λειτουργίας  και  της  ουσιαστικής  συνεισφοράς  τους  στην  τοπική

ανάπτυξη. 

Το  ολοκληρωμένο  Τοπικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα.  Η

δραματική  μείωση  της  ΣΑΤΑ  δεν  επιτρέπει  ούτε  καν  την  επαρκή

συντήρηση και  επισκευή των υποδομών των Δήμων με  αποτέλεσμα

να  υπάρχει  μεγάλος  κίνδυνος  για  απαξίωσή  τους  και  κυρίως  να

δημιουργεί  προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή πολιτών

και επιχειρήσεων. 

Παράλληλα,  οι  τοπικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις  των Δήμων

καθίστανται  ακόμα  δυσχερέστερες  λόγω  έλλειψης  χρηματοδοτικών

πόρων.  Ο  σχεδιασμός  και  η  εφαρμογή  ενός  Ολοκληρωμένου

Τοπικού  Αναπτυξιακού  Προγράμματος  θα  αποτελέσει  το  κατάλληλο

χρηματοδοτικό  πλαίσιο  για  να  απελευθερωθούν  οι  αναπτυξιακές

δυνατότητες  κάθε  τόπου  και  να  αξιοποιηθούν  τα  τοπικά  συγκριτικά

πλεονεκτήματα. 

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  γνωρίζει  καλύτερα  από  κάθε  άλλον,

λόγω  της  εγγύτητας  με  τους  πολίτες,  τα  προβλήματα  και  τις

δυνατότητες  της  οικονομίας.  Δεν  διεκδικεί  τίποτα  επιπλέον.  Με  το

βλέμμα  της  στο  μέλλον,  συντονίζει  εθνικά  και  κοινοτικά

προγράμματα  και  υποχρεώσεις  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης  –που

είναι  ατάκτως  ειρημένα  δεξιά  και  αριστερά  –  με  στόχο  την

κινητοποίηση  πόρων,  τη  συνέργεια  και  τη  συνεργασία  που  θα
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αποφέρουν  μεγαλύτερα  πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα  και  θα

υποστηρίξουν την υλοποίηση της Πρότασης της ΚΕΔΕ. 

Στόχος  του  Ολοκληρωμένου  Τοπικού  Αναπτυξιακού

Προγράμματος  είναι  η  υποστήριξη  των  Δήμων  για  την  ομαλότερη

και  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  μεταρρυθμίσεων  που

προτείνει  η  ΚΕΔΕ,  η  ενίσχυση  της  τοπικής  ανάπτυξης,  η  άμβλυνση

των  τοπικών–χωρικών  ανισοτήτων,  η  περαιτέρω  προώθηση  της

διαφανούς  και  αποτελεσματικής  λειτουργίας  των  Δήμων,  καθώς και

της διαδημοτικής συνεργασίας. 

Το  Ολοκληρωμένο  Τοπικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  θα

χρηματοδοτηθεί από : 

1. Το ΕΣΠΑ 

2. Το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων  -  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων και ΥπΕς. 

Να  τονίσουμε  ένα  πράγμα.  Ο  Φιλόδημος  πράγματι  ήταν  ένα

μεγάλο  επιθετικό  πρόγραμμα,  και  μπράβο.  Στα  καλά  θα  λέμε

μπράβο  γιατί  έχουμε  και  την  παλικαροσύνη  και  τη   στοιχειώδη

ευθιξία  και  αξιοπρέπεια  να  μπορείς  να  αναγνωρίζεις.  Αν  δεν

αναγνωρίζεις,  να  είσαι  σίγουρος  ότι  στο  πλήρωμα  του  χρόνου  δεν

θα  αναγνωριστείς.  Και  αυτό  είναι  το  επικίνδυνο  και  το  οξύμωρο

όλων  όσων  μπαίνουν  στη  διαδικασία  να  πολιτευτούν.  Μπράβο

λοιπόν  στο  έργο  αυτό.  Το  έργο  αυτό  όμως  δεν  φαίνεται  πουθενά

στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί πολύ απλά είναι δάνειο. 

Δεύτερο  πράγμα  που  δεν  φαίνεται  στον  κρατικό

προϋπολογισμό  είναι  η  πληρωμή  για  ποιο;  Για  το  Βοήθεια  στο

Σπίτι.  Ας  μας  πουν  λοιπόν  πού  αποτυπώνεται  η  πληρωμή  για  το

Βοήθεια  στο  Σπίτι.  Εμείς  απλά…  δεν  έχουμε  να  αντιπαραθέσουμε

κάτι,  το  λέμε  συμβουλευτικά αν  θέλετε,  για  να  μπορεί  να  υπάρχει  η

δέσμευση  του  τρόπου  πληρωμής,  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να

συνεχίζονται πράγματα.  

3. Το Πράσινο Ταμείο 

4. Τη νέα γενιά Παρακρατηθέντων
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5. Την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της Τ.Α. 

6. Τον επαναπατρισμό του Φόρου Ζύθου. Γιατί  όπως ξέρετε,  τώρα,

και  πράγματι  χθες  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  έβγαλε  με

απόφασή  του  για  τα  τέλη  διαφήμισης  και  για  το  ΤΑΠ,  τέλος  του

χρόνου,  επειδή  οι  Δήμοι  πονάμε  και  κοιτάμε  λιγάκι  να  πάρουμε

κάποια παυσίπονα για να εκπληρώσουμε υποχρεώσεις  και  να τα

γυρίσουμε,  εμείς  οι  μη  αστικοί  Δήμοι,  οι  περιφερειακοί  Δήμοι.

Εγώ  είμαι  περήφανος  που  είμαι  από  περιφερειακό  Δήμο,  όπως

και  εσείς  είστε  περήφανοι  από  τον  κάθε  Δήμο  του  ο  καθένας.

Είμαι  λοιπόν  από  ένα  Δήμο  21.000,  κάτω  στην  Ηλεία,  για  να

ξέρετε,  μην  τυχόν  πεθάνω  να  ξέρετε  πού  θα  έρθετε.  Λοιπόν,  ο

οποίος,  όπως και  κάθε Δήμος της περιοχής,  από τους… είμαστε

ο  148  σε  πληθυσμό,  να  ξέρετε,  από  τους  325,  κοιτάζει  με

βαρβιτουρικά,  με  ενέσεις,  να  μπορεί  να  δημιουργήσει  τις

προϋποθέσεις  για  να  πληρώσει  όλες  του  τις  υποχρεώσεις.  Αυτή

τη  στιγμή  έχουμε  καταφέρει  και  έχουμε  2,5  εκατομμύρια,  χωρίς

να έχουμε μπει σε ληξιπρόθεσμα, χωρίς να έχουμε μπει σε έξτρα

χρηματοδοτήσεις,  προσέξτε  με  τι  λέω,  άρα  με  παλικαροσύνη,

νοικοκυροσύνη,  και  με  μαστίγωμα  αν  θέλετε,  αυτομαστίγωμα,

κοιτάμε να διασωθούμε και θα διασωθούμε και θα επιβιώσουμε. 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  το  σημερινό  μας

συνέδριο  είναι  το  τελευταίο  τακτικό  Συνέδριο  αυτής  της  δημοτικής

περιόδου. Από αυτή την άποψη είναι  ένα συνέδριο που μας δίνει  τη

δυνατότητα να κοιτάξουμε μπροστά. Το πόσο αποτελεσματικός ήταν

ο καθένας  στο  Δήμο του,  θα το  κρίνει,  σε  λίγους  μήνες  ο  ελληνικός

λαός. Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου έχουμε καθήκον όλοι, από

οποιοδήποτε  μετερίζι  και  αν  βρεθούμε,  είναι  να  συνεχίσουμε  να

παλεύουμε  για  τον  στρατηγικό  μας  στόχο.  Ποιος  είναι  αυτός;  Η

αποκέντρωση.  Και  όταν  λέω την  αποκέντρωση,  εγώ δεν  θα   σταθώ

μόνο  σε  αυτά  που  λέει  ο  φίλος,  ο  Αποστόλης  ο  Κοιμήσης,

αρμοδιότητες,  αρμοδιότητες,  αρμοδιότητες.  Να  παίρνουμε  τις

αρμοδιότητες,  αρμοδιότητες,  αλλά  να  έχουμε  και  προσωπικό,  και
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προσωπικό,  και  λεφτά  και  λεφτά,  και  ούτω καθεξής.  Δηλαδή  με  ότι

αυτό συνοδεύεται.  Για καλό το λέει,  αλλά πρέπει  να γίνει  με καλούς

τρόπους,  για  να  μπορεί  να  γίνει  οργανωμένα  καλή  και  η  απόδοσή

του. 

Τόσα χρόνια  λοιπόν που υπηρετώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

τυγχάνει  να  είμαι  τρεις  4ετίες  Δήμαρχος,  με  την  πρώτη  Κυριακή  με

μεγάλα  νούμερα,  και  άλλη  μια  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου,

είναι  και  πιστεύω  πολλών  στην  αίθουσα,  ανεξάρτητα  πολιτικών

διαφορών  που  μπορεί  να  έχουμε,  ότι  η  ανάπτυξη  δεν  μπορεί  να

υπάρξει  στη  χώρα  μας  αν  δεν  αλλάξει  το  υδροκέφαλο-

συγκεντρωτικό  κράτος  μας.  Η  αποκέντρωση  είναι  το  θεσμικό,

οικονομικό,  διοικητικό,  λειτουργικό  πλαίσιο  που  θα  επιτρέψει  να

αναπτυχθούν  όλες  εκείνες  οι  πρωτοβουλίες  που  θα  οδηγήσουν  τη

χώρα μας εκεί που της αξίζει.

Τελειώνοντας,  Πρόεδρε,  για  να  σου  δώσω  την  πάσα  να  πεις

την  επόμενη  κίνηση,  να  πω  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ.  Να  πω…  Για

δεύτερη  φορά.  Να  πω  μια  μεγάλη  συγγνώμη  αν  στεναχώρησα

κάποιους,  γιατί  λόγω του χαρακτήρα μου δεν έχω μάθει  να χαϊδεύω

αυτιά. Είμαι αυτός που είμαι, έτσι  έμαθα να πολιτεύομαι,  έτσι έμαθα

να  ζω  πενήντα  χρόνια  τώρα  και  δεν  πρόκειται  να  αλλάξω.

Οτιδήποτε  λάθος  δημόσια  θα  το  αναγνωρίσω  και  θα  ζητήσω

συγγνώμη  για  όλα  όσα  λάθος  έχουν  γίνει,  είτε  προς  τους

συναδέλφους,  είτε  προς  τον  κόσμο,  είτε  σε  οποιονδήποτε  τυγχάνει

να έχω αδικήσει. 

Και  επειδή  οφείλω  να  απαντάμε  με  χαρτιά,  γιατί  τα  χαρτιά

μένουν,  εγώ  θα  δείξω  τις  διαφοροποιήσεις  του  κρατικού

προϋπολογισμού,  τις  οποίες  τις  είπαμε  χθες,  αλλά  ο  κύριος

Υπουργός  είπε  ότι  δεν  είναι  προς  την  κατεύθυνση  αυτή.  Είναι

ενημερωτικά,  θα  μπω  στην  εισηγητική  έκθεση  του  κρατικού

προϋπολογισμού,  πίνακας  τρία  είκοσι  οκτώ  στη  σελίδα  95,

μεταβιβάσεις  από  τακτικό  προϋπολογισμό,  τον  οποίο  Υπουργό  να

πω  ότι  τον  σέβομαι  και  τον  εκτιμώ  και  αξιολογούμε  το  έργο  του,
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άλλωστε δημόσια το έχω πει και όταν ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός,

ήρθε κάτω, ότι είναι από τους αξιόλογους που έχει.

Λέω  λοιπόν,  μεταβιβάσεις  από  τακτικό  προϋπολογισμό,  εδώ

γράφονται αναλυτικά, και να τα δείτε, και να τα δείτε, όπως ακριβώς

σας  τα  λέω,  αυτά  εδώ  πέρα  τα  πράγματα,  γιατί  εμείς  έχουμε  ένα

ελάττωμα,  σε  οτιδήποτε  εκτιμούμε  ότι  έχουμε  πει  λάθος,  θα  λέγαμε

έχουμε κάνει  λάθος.  Εδώ λοιπόν δεν κάναμε λάθος και  οφείλαμε να

το πούμε. 

Θα σας κάνω μια σημείωση γιατί όλοι θα τ’ αντιμετωπίσετε.  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και κλείστε με αυτό.

Α.  ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ:   Ναι.  Ναι,  Πρόεδρε,  αλλά  έχει  σημασία,  γιατί  όλοι

ρωτάνε.

Άρχισε  η  κινητικότητα,  ο  δεύτερος  κύκλος.  Ο  δεύτερος

κύκλος, που η κινητικότητα ίσον άκρατη ρουσφετολογία, εγώ το λέω

δημόσια.  Άκρατη  ρουσφετολογία.  Η  γνώμη  του  Δημάρχου,  είναι

γνώμη. Όχι σύμφωνη γνώμη, να πει ναι ή όχι. 

Ψηφίστηκε  ένας  νόμος  με  τις  ΔΕΥΑ,  γιατί  πράγματι  ήταν

καλός ο νόμος για τις   ΔΕΥΑ τότε που πέρασε,  και  το είπαμε.  Μέσα

εκεί  μπήκαν και  κάποιες  τροπολογίες.  Υπάρχει  μια  τροπολογία  που

τι  λέει;  Γιατί  σιγά-σιγά  τα  βλέπουμε,  ένα-ένα  τα  βλέπουμε,  ρε

παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή θα τυφλωθείτε από αυτά που γίνεται. Λέει

λοιπόν  μέσα  ότι  και  δόκιμος  να  είναι  ένας  υπάλληλος,  δηλαδή  να

μην  έχει  κλείσει  τη  2ετία,  μπορεί  να  τη  συμπληρώσει  τη  2ετία  στο

νέο  φορέα  υποδοχής.  Δηλαδή  όχι  το  δώστα  όλα  που  ειπώθηκε

κάποτε, δώστα παραόλα, για να δούμε και τι άλλο θα γίνει.  

Κλείνω,  Πρόεδρε,  σε  ευχαριστώ   για  όλα,  σας  ευχαριστώ

όλους, να είστε καλά, και κάπου θα συναντηθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Λοιπόν,  κύριε  Πρόεδρε  της

Οικονομικής  Επιτροπής,  Αλέξη  Καστρινέ,  μπορεί  να  σε  δούμε  στο

Κοινοβούλιο,  μάλλον σίγουρα θα σε  δούμε,  αλλά θεωρώ ότι  έχουμε

ακόμα  αρκετό  έργο  μπροστά  μας,  άρα  δεν  ξέρω,  κάνατε  την

αποφώνηση,  νομίζω  ότι  και  άλλες  φορές  θα  ακούσουμε  τις  δικές
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σας  απόψεις.  Και  εξάλλου  το  ετήσιο  είναι.  Μέχρι  του  χρόνου  τον

Σεπτέμβριο  θα  έχουμε  πολλά  να  πούμε,  γιατί  ο  αγώνας  δεν

σταματά.  Δεν  αποφωνούμε.  Απεναντίας,  συνεχώς  έχουμε  τα  μάτια

και τα αυτιά ανοιχτά, και η ενότητα της Αυτοδιοίκησης συνεχίζεται. 

Θα  έλεγα  λοιπόν  στον  Μιλτιάδη  τον  Καρπέτα,  Πρόεδρο  της

Επιτροπής  Θεσμών  της  Κεντρικής  Ένωσης,  Δήμαρχο

Μεταμόρφωσης,  να  πάρει  το  λόγο.  Σε  ευχαριστώ  που  θα  μιλήσεις

όχι πολύ, αλλά συγχρόνως θα έχεις καλύψει αυτά που πρέπει. 

Μ.  ΚΑΡΠΕΤΑΣ:   Οι  εμπεριστατωμένες  προσεγγίσεις  του

νομοθετικού  καθεστώτος  που  υπάρχει  σήμερα,  και  ιδίως  του

Κλεισθένη,  από  τον  Γιάννη  τον  Καραγιάννη,  τον  Αποστόλη  τον

Κοιμήση,  τον  Ζυγούρη,  και  άλλους,  με  απαλλάσσουν  από  το  να

αναφερθώ  στα  ειδικά.  Θα  ήταν  κουραστικός  και  αφόρητος

πλεονασμός.  Για  αυτό  εγώ  θα  αναφερθώ  στο  γενικότερο  πλαίσιο

στο οποίο κινούμαστε και βρισκόμαστε. 

Το  σύνθημά  μας  εδώ  είναι  η  Ελλάδα  ψηλά,  με  την

Αυτοδιοίκηση  μπροστά.  Αισιόδοξο  σύνθημα  και  φιλόδοξο.  Αλλά

φοβάμαι  ότι  είναι  ευχή  ανεκπλήρωτη.  Καλή  η  αισιοδοξία  και  οι

φιλόδοξοι  στόχοι,  αλλά  πρέπει  να  βλέπουμε  και  την

πραγματικότητα.  Την  προβολή  της  στο  αύριο  και  τα  όρια  που  αυτή

προδιαγράφει. Και η πραγματικότητα δεν επιδέχεται εξωραϊσμούς. 

Σκόπιμος πολιτικός εκφυλισμός και συστηματική ρύπανση των

πάντων.  Οικονομική  αποδιάρθρωση,  κοινωνική  εξουθένωση,  ηθική

εξαχρείωση. 

Ο  δημόσιος  λόγος,  δηλαδή  ο  καμβάς  πάνω  στον  οποίο

υφαίνεται  το  πολιτικό  γίγνεσθαι  κάθε  κοινωνίας,  κυριαρχείται  από

το  ανήθικο  πλεονέκτημα  της  αναισχυντίας.  Ανήθικο  πλεονέκτημα

της  αναισχυντίας.  Το  λέω  με  πλήρη  επίγνωση  της  βαρύτητας.  Που

όμως  εμφανίζεται  ως  ηθικό  πλεονέκτημα  της  αριστεράς,

δυσφημίζοντας  και  εκχυδαΐζοντας  κάθε  αξία  της  αριστεράς.  Έχει

δίκιο να διαμαρτύρεται ο κύριος Γκουντάρας. 
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Η  δημόσια  πράξη  είναι  ομόλογη  και  ομόρροπη  του  δημόσιου

λόγου.  Αδίστακτοι  τρόποι,  ανερμάτιστες  μεθοδεύσεις,  καταχθόνια

σχέδια,  ενέδρες,  πανουργίες  και  δολιότητες.  Μόνο  ανοησίες  δεν

υπάρχουν,  κύριε  Κοιμήση.  Δολιότητες  είναι  που  παριστάνουν  τις

ανοησίες.  

Και  πάνω από όλα,  το  δόγμα,   ο  σκοπός αγιάζει  τα  μέσα.  Και

ποιος  είναι  ο  σκοπός;  Ότι  πιο  χυδαίο,  πιο  ποταπό  και  πιο  ευτελές,

μπορούσε  να  επινοηθεί  από  οποιοδήποτε  πολιτικό  σχηματισμό.

Δηλαδή η τυφλή και  αχαλίνωτη  λαγνεία  της  εξουσίας  και  το πώς θα

περισωθεί εν όψει της προδιαγραφόμενης εκλογικής ήττας. 

Από εδώ απορρέουν  οι  επιμέρους  στόχοι.  Πολιτική  επιβίωση,

προσωπική  διάσωση.  Πώς;  Με  δύο  τρόπους.  Θεσμική

αποδιάρθρωση, κοινώς ξεχαρβάλωμα, στα πλαίσια του οποίου και ο

ψευδώνυμος  Κλεισθένης,  το  ένα,  και  το  άλλο,  προετοιμασία  του

πεζοδρομίου.  Όσοι  πιστεύουν  ότι  Πυρήνες,  Ρουβίκωνες,

Κουφοντίνες,  εκτρέφονται,  παχύνονται  και  εκπαιδεύονται  από

αφέλεια,  ιδεοληψία  ή  ανθρωπιά,  θα  εκπλαγούν  δυσάρεστα  την

επόμενη εβδομάδα των προσεχών Εθνικών Εκλογών. 

Η  εποχή  της  ιδεοληψίας  έχει  περάσει  από  καιρό.  Σήμερα

βρισκόμαστε  στην  εποχή  του  στυγνού  κυνισμού,  του  αδίστακτου

αμοραλισμού.  Αυτές  είναι  οι  πολιτικές  συντεταγμένες  που

κυριαρχούν  σήμερα.  Αν  δεν  ληφθούν  υπόψη,  η  σύγχυση  είναι

αναπόφευκτη.  Και  ο  κίνδυνος  να  ερμηνεύεται  με  όρους

κανονικότητας  μια εντελώς ανώμαλη πολιτική πραγματικότητα,  είναι

αναπόδραστος. 

Κατά  την  άποψή  μου,  ένα  σύνδρομο  Τσάμπερλεν  πλανάται

πάνω από τη χώρα.  Δεν το αποφεύγει  ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έτσι  νομίζω  πως  εξηγείται  το  να  αντιμετωπίζουμε  στα  σοβαρά

νομοθετήματα  τύπου  Κλεισθένη,  φληναφήματα  περί  συνταγματικής

αναθεώρησης,  και  μικροπολιτικές  Χαρίτσιες  χάντρες  περί  αύξησης

του αριθμού των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια,  που χειροκροτήθηκαν

κιόλας. 
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Ο ψευδώνυμος  Κλεισθένης  δεν  διορθώνεται,  δεν  μπαλώνεται,

δεν  υπερβαίνεται.  Καταργείται.  Για  να  χρησιμοποιήσω  αμιγώς

Τσιπρική  διάλεκτο,  που  χρειάζεται  εδώ.  Γιατί;  Γιατί  απεργάζεται  τη

διάλυση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  στο  πλαίσιο  βεβαίως  του

ευρύτερου σχεδίου,  ναρκοθέτησης του μέλλοντος της χώρας,  και  αν

χρειαστεί  της  ανατίναξής  της  στην  απεγνωσμένη  προσπάθεια

πολιτικής  επιβίωσης  και  προσωπικής  διάσωσης  των  τυχάρπαστων

περιστασιακών καταληψιών της εξουσίας. 

Σε αυτές τις συνθήκες το χρέος μας νομίζω ως πολιτών και με

την  αυξημένη  πολιτική  ευθύνη  που  συνεπάγεται  η  ιδιότητά  μας  ως

αιρετών,  είναι  να  τους αποτρέψουμε,  με κάθε τρόπο και  κάθε μέσο.

Και  προπαντός  με  την  επαγρύπνηση  και  τη  σθεναρή  αποτρεπτική

άμυνα σε αυτά που βυσσοδομούνται.  

Υστερόγραφο.  Η  καταστροφολογία  ωφέλησε,  και  πολύ

μάλιστα,  τους  σημερινούς  σαλταδόρους  της  εξουσίας.  Η

καταστροφή  δεν  θα  περιλαμβάνει  μόνο  εμάς,  θα  περιλαμβάνει  και

τις γενιές μετά από εμάς. 

Και  ένα  δεύτερο  υστερόγραφο.  Είναι  δουλειά  μας  και  να

ρίχνουμε  κυβερνήσεις,  και  όταν  είναι  απλώς  κακές,  και  όταν  είναι

ολέθριες όπως είναι  η σημερινή. 

Και  επομένως  πρώτιστο  καθήκον,  κατά  τη  δική  μου  γνώμη

τουλάχιστον,  είναι  ακριβώς  αυτό.  Μια  καταστροφική  και  ολέθρια

κυβέρνηση που ναρκοθετεί  και  υπονομεύει  και το μέλλον στο όνομα

της  εξουσιοφρένειας  και  της  λαγνείας  της  εξουσίας,  πρέπει  να

πολεμηθεί  με  όλα  τα  μέσα,  με  όλους  τους  τρόπους,  και  σε  όλα  τα

πεδία.

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Ευχαριστώ,  ευχαριστώ  ιδιαίτερα

καταρχήν γιατί πράγματι,  Μιλτιάδη, μας κάλυψες σε αυτά που είπες,

αλλά  ήσουν  και  σύντομος  στο  χρόνο.  Εμένα  με  διευκόλυνες  πάρα

πολύ, ειλικρινά. 
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Όπως  είναι  γνωστό,  τώρα  έχουμε  την  παρουσίαση  της

γνωμοδότησης  του  κυρίου  Χρήστου  Μυλωνόπουλου,  του  Καθηγητή

της  Νομικής  Σχολής,  και  βέβαια  έχουμε  και  τις  συζητήσεις  –

τοποθετήσεις. 

Ο κύριος Ζυγούρης, είναι  εδώ καταρχήν;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Α,  και  έφυγε;  Πήγε   στον  Άρειο

Πάγο;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Λοιπόν,  ο  κύριος  Μυλωνόπουλος.

Έχουμε την εισήγηση; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Λοιπόν,  προχωράμε  στην Κοινωνική

Πολιτική και θα κάνουμε στο τέλος τοποθετήσεις. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ):   Θα  έλεγα  ότι  στην  ολομέλεια  της

Ενότητας της Κοινωνικής Πολιτικής,  είναι  θέματα τα οποία άπτονται

όλων  αυτών  των  οποίων  ζούμε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  και  προφανώς

μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. 

Θα κάνω μια εισήγηση όσο γίνεται πιο επιγραμματική.

Καταρχήν  είναι  γνωστό  σε  όλους  μας  ότι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  είναι  τα  τελευταία  χρόνια  εκείνη  που  έχει  κληθεί  να

σηκώσει  το  κύριο  βάρος  της  στήριξης  εκατοντάδων  χιλιάδων

συμπολιτών  μας,  που  έχουν  πέσει  θύματα  προφανώς  της

οικονομικής κρίσης που μαστίζει  τη χώρα μας.

Αντιλαμβανόμαστε  ότι  η  βαθύτατη  οικονομική  κρίση  που

βιώνει  ούτως ή  αλλιώς τα  τελευταία  10 χρόνια  η  χώρα μας,  έχει  σε

σημαντικό  βαθμό αποδιαρθρώσει  τον  κοινωνικό  ιστό  της  χώρας και

δυστυχώς οι προβλέψεις για το μέλλον της χώρας εξακολουθούν και

είναι  δυσοίωνες.

Και  αυτό  δεν  το  λέω  προφανώς  σε  ένα  τόνο  αντιπολιτευτικό,

αλλά  το  λένε  τα  στοιχεία  της  EUROSTAT και  της  έρευνας

Εισοδήματος  και  Συνθηκών  Διαβίωσης  των  Νοικοκυριών  του  έτους

2017,  που προκύπτει  ότι  ο  πληθυσμός της χώρας που βρίσκεται  σε

κίνδυνο  φτώχειας  ή  κοινωνικό  αποκλεισμό  ανέρχεται  στο  34,8%,

παρουσιάζοντας  μείωση σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  χρονιά  που

ήταν  35,6%.  Όμως  είναι  ένα  μεγάλο  ποσοστό  ανθρώπων  που

βιώνουν τη φτώχεια. 

Ο  κίνδυνος  φτώχειας  ή  κοινωνικού  αποκλεισμού  είναι

υψηλότατος στην ηλικία 18 έως 64 ετών.

Δυστυχώς όμως, δυσοίωνες αποδεικνύονται και οι προβλέψεις

όπως  αποτυπώθηκαν  στην  έρευνα  για  την  εξέλιξη  του  πληθυσμού

της χώρας μέχρι το 2050, κύριε Πρόεδρε των Πολυτέκνων.

O πληθυσμός  της  Ελλάδας  μειώνεται.  Ταυτόχρονα  ο

πληθυσμός  της  χώρας  εξακολουθεί  να  γερνάει.  Αντιλαμβανόμαστε
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όλοι  τις  δυσμενείς  συνέπειες  για  τη  χώρα,  την  οικονομία,  το

παραγωγικό  της  δυναμικό,  το  ασφαλιστικό  της  σύστημα  και  την

κοινωνική της συνοχή.

Παράλληλα  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  τα  οποία  υπάρχουν,

πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  οι  κοινωνικές  δαπάνες  ως  προς  το

ΑΕΠ,  της  Ελληνικής  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  μεγαλύτερες  του

αντίστοιχου  μέσου  ευρωπαϊκού  όρου  και  κυρίως  αναλογικά

μεγαλύτερες  από  χώρες  με  αποτελεσματική  κοινωνική  πολιτική

όπως είναι η Νορβηγία ή η Ισλανδία.  

Λογικά  λοιπόν  θα  έπρεπε  το  ποσοστό της  φτώχειας  να  βαίνει

μειούμενο  με  αύξηση  των  κοινωνικών  δαπανών,  όπως  συμβαίνει

στις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες.  Στη  χώρα  μας  όμως  δεν  συμβαίνει

αυτό,  αναδεικνύοντας  ότι  η  άσκηση  της  Κοινωνικής  Πολιτικής  είναι

εξαιρετικά αναποτελεσματική.

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  στο  προσχέδιο  του

Κρατικού  Προϋπολογισμού  2019  προβλέπεται  η  μείωση  κατά  82%

των  τοπικών  κοινωνικών  παροχών  τους  και  η  επανασυγκέντρωσή

τους στη Κυβέρνηση, όταν σε όλη την Ευρώπη η κοινωνική πολιτική

αποτελεί  βασική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε θα έλεγα, όχι απλώς λέμε:

Το  σύνολο  της  κοινωνικής  πολιτικής,  με  τους  αναλογούντες

πόρους, να περάσει στους Δήμους.

Η  διεθνής  εμπειρία,  αλλά  και  οι  διεθνείς  μελέτες  συνηγορούν

σε  ένα  δεδομένο:  Η  αποκέντρωση  δεν  είναι  μόνο  αίτημα  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Είναι  πριν  από  όλα  αναπτυξιακή

προϋπόθεση. 

Όπως  όλοι  γνωρίζουμε,  η  Αυτοδιοίκηση  Α’   Βαθμού  επιχειρεί

να  ανταποκριθεί  στην  ανάγκη  διατήρησης  της  κοινωνικής  συνοχής

σε  τοπικό  επίπεδο  μέσα  από  ένα  θεσμικό  και  οικονομικό

περιβάλλον  που  κυριαρχείται  από  την  αποσπασματικότητα  και  την

υποχρηματοδότηση.
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Σχεδιάζει  και  αναπτύσσει  κοινωνικές  πολιτικές  και  δράσεις  με

δικές  της  αποκλειστικά  δυνάμεις,  χωρίς  πόρους  και  με  ελάχιστη

υποστήριξη  από  το  κράτος.  Το  είδαμε  στα  προγράμματα  της

φτώχειας  που  τα   φτιάξαμε  με  εθελοντές  κατ’  ουσία,  το  είδαμε  σε

πολλές  περιπτώσεις,  όπου  απλώς  αποσπασματικά

χρηματοδοτήθηκαν  από  την  Πολιτεία  με  ευρωπαϊκούς  πόρους,

χωρίς  όμως  να  υπάρχει  μια  σταθερότητα  οικονομικής  δυνατότητος

των προγραμμάτων.  

Στηρίξαμε,  αλλά  και  στηρίζουμε  όλα  τα  κοινωνικά

προγράμματα  που  υλοποιούν  οι  Δήμοι  της  χώρας  και  όλο  το

προσωπικό  που  εργάζεται  σε  αυτά,  με  στόχο  την  προσφορά  των

πολύτιμων  υπηρεσιών  σε  όλους  τους  πολίτες  και  ιδιαίτερα  στις

ευπαθείς ομάδες, όπου και αν κατοικούν στη χώρα μας. 

Είναι  αλήθεια  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  πολλά  προγράμματα,

όπως το Βοήθεια στο Σπίτι,  ήταν κάτι  το οποίο ενώ συζητήθηκε κατ’

επανάληψη  στους  αρμόδιους  φορείς,  και  η  Αυτοδιοίκηση  μαζί  με

τους  εργαζόμενους  είχαμε  πει  τη  βούλησή  μας,  είναι  σαφές,

σαφέστατο  θα  έλεγα,  ότι  το  καλύτερο  πρόγραμμα  που  μπόρεσε  και

μπορεί  και  υπάρχει  σήμερα  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  δεν  έχει

εξασφαλίσει  το  αυτονόητο  για  τους  εργαζόμενους,  κάτι  το  οποίο

θεωρώ  ότι  και  μέσα  από  αυτή  τη  θέση  του  σημερινού  μας

Συνεδρίου,  και  ως  Πρόεδρος  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων

Ελλάδος,  αλλά  και  ως  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  για  τις  Κοινωνικές

Υποθέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνω. 

Ενδεικτικά  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στις  παρεμβάσεις  μας  σε

επίπεδο Διοικητικού μας Συμβουλίου, και σε επίπεδο προφανώς της

Επιτροπής  μας,  στα  κυριότερα  ζητήματα  που  άπτονται  της

Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

και συγκεκριμένα:

Η  Εφαρμογή  του  Ν.4521/2018,  άρθρο  33,  για  τη  σταδιακή

υποχρεωτική ένταξη των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία. 
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Η  Επιτροπή  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  της  Κ.Ε.Δ.Ε.

αλλά  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ.Ε.Δ.Ε.,  θα  έλεγα  και  το

Τακτικό  μας Συνέδριο  που είχε γίνει  στα Γιάννενα,  κύριε  Δανιηλίδη,

ευχαριστώ,  εγκαίρως  και  πριν  την  ψήφιση  του  σχετικού  Νόμου  με

σειρά  ομόφωνων  αποφάσεων  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο,  αλλά  και

με  τον  Υπουργό  Παιδείας,  αλλά  και  με  μικτές  συναντήσεις

Υπουργείο  Εσωτερικών  με  Υπουργείο  Παιδείας,  εκφράσαμε  την

πλήρη  αντίθεσή  μας  στην  εφαρμογή  του  Νόμου  για  την  σταδιακή

ένταξη των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία.

Υπήρξε σειρά έντονων αντιδράσεων από την ΚΕΔΕ, με πορεία

προς  την  Βουλή  και  κατάθεση  Υπομνήματος  στην  Βουλή,  και

τελικώς στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. 

Είναι  αυτό που είπα και το πρωί. Ότι  προφανώς η κυβέρνηση,

η  νομοθετική  εξουσία,  έστω  και  με  μικρή  πλειοψηφία,  αγνοεί

πλήρως το τι  συμβαίνει  στην Ευρώπη, το τι  λένε  οι  διάφοροι  φορείς

της  Αυτοδιοίκησης.  Κοινώς  μας  γράφει  στα  παλιά  των  υποδημάτων

της.  Άρα  εφόσον  έχει  αυτό  το  δικαίωμα,  έχουμε  και  εμείς  το

δικαίωμα  να  την  καταγγέλλουμε  και  να  πούμε  ότι  είναι  κατάπτυστη

στο  επίπεδο  της  διαχείρισης  της  δημοκρατίας,  που  εκτός  από  τη

διαβούλευση,  ουσιαστικά  μπορώ  να  πω  ότι  ήταν  μια  εικονική

διαβούλευση  και  μια  εικονική  πραγματικότητα,  όπως  εξάλλου

απεδείχθη και με το νομοσχέδιο Κλεισθένης. 

Όπως  είπα  και  πριν,  το  Πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  στο

οποίο  λειτουργούν  σήμερα 845  δομές  Βοήθεια  στο  σπίτι,

εξυπηρετούνται  70.669  ωφελούμενοι,  ο  αριθμός  των  εργαζομένων

ανέρχεται  περίπου  στα  3.024  άτομα,  οι  οποίοι  έχουν  προσληφθεί

μέσω ΑΣΕΠ από το 2002 ή και με άλλους τρόπους. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  είναι  βάσει  της  προγραμματικής

σύμβασης  μεταξύ  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ΕΕΤΑΑ και  Υπουργείου

Εργασίας.

Η λειτουργία  του  προγράμματος  έχει  διασφαλισθεί  έως

31/12/2019, με το άρθρο 153  του 4483/2017. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

168



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέση της Κ.Ε.Δ.Ε., όπως είπα και πριν, επιγραμματικώς, είναι

και  αποτυπώνεται  και  στην  απόφαση  του  Συνεδρίου  της,  στα

Γιάννενα  πάλι,  και  είναι  η  μονιμοποίηση  των  λειτουργών,  όπως

τους  θεωρούμε  τους  εργαζόμενους  του  προγράμματος  Βοήθεια  στο

Σπίτι  και  η  παροχή  των  πολύτιμων  υπηρεσιών  του,  με

χρηματοδότηση  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  και  καθολική

εφαρμογή  σε  όλους  τους  ανθρώπους  που  χρειάζονται  κατ’  οίκον

βοήθεια  και  ιατροκοινωνική  φροντίδα  με  την  παράλληλη  προφανώς

τακτοποίηση  του  υφιστάμενου  προσωπικού  μέσα  από  κοινά

συμφωνημένα θεσμικά πλαίσια.

Θα μου πείτε  ότι  τώρα θυμήθηκε η κυβέρνηση και  οι  αρμόδιοι

Υπουργοί  ότι  υπάρχουν  συνταγματικότητες.  Θα  έλεγα  ότι  λυπάμαι

πολύ,  διότι  οι  ίδιοι  Υπουργοί  λίγα  χρόνια  πριν,  πριν  αναλάβουν

δηλαδή τους  θώκους και  τις  θέσεις,  μιλούσαν  για  τη  μονιμοποίηση,

και την οποία ήθελαν, και σωστά κατά την άποψή μου, η νομοθετική

εξουσία  να  εξασφαλίσει  τότε.  Όμως  όπως  αντιληφθήκαμε,  ήταν

άσχετοι  τότε  που  το  έλεγαν,  ή  απλώς  για  άλλη  μια  φορά,  όπως

απεδείχθη  και  για  άλλα  θέματα,  κορόιδευαν  κοινώς,  για  να  πάρουν

τους ψήφους. 

Θεωρώ  λοιπόν  ότι  θα  πρέπει  η  κεντρική  κυβέρνηση  ή  να

ζητήσει  συγνώμη σε  αυτούς  τους  εργαζόμενους  ότι  τους  κορόιδευε,

ή να πει ένα απλό, ήμασταν άσχετοι και τώρα γίναμε σχετικοί. Τώρα

θυμηθήκαμε  τη  συνταγματικότητα  και  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να

προκηρύξουμε  αυτές  τις  θέσεις,  και  με  μοριοδότηση  να  δούμε  αν

κάποιοι  μπορέσουν  να  ενταχθούν,  και  έχουμε  πρόσφατα

παραδείγματα  που ο κύριος Σκουρλέτης έλεγε  ότι  οι  παρατασιούχοι

της  καθαριότητος  θα  μπορούν  να  προσληφθούν  όλοι,  μετά  είπε  το

50%,  και  όπως  ξέρετε  ήταν  το  10%,  μέσα  από  τις  λαμπρές

νομοθετικές τους διαδικασίες. 

Επίσης  θα  έλεγα  ότι  η  δράση  Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και

Επαγγελματικής  Ζωής,  όπου  η  ΚΕΔΕ  εξαρχής  για  το  θέμα  της

υλοποίησης  του  προγράμματος  μέσω  του  voucher,  είχε  εκφράσει
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την  αντίθεσή  της,  θα  σας  θυμίσω  την  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  υπ’  αριθ.  256/22.6.2016,  και  είχε  επισημάνει  τις

παραλείψεις  και  τις  αδυναμίες  του  θεσμικού  πλαισίου  με  βάση  το

οποίο  γίνεται  η  κατανομή  των  θέσεων  στους  παιδικούς  σταθμούς.

Εφόσον  όμως  το  πρόγραμμα  συνεχίσει  να  υλοποιείται  μέσω  των

vouchers, ζητούμε την:

1. Διεύρυνση  των  κριτηρίων  κατανομής  των  voucher με  βασικό

στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων στις δομές.

2. Αύξηση  του  προϋπολογισμού  του  προγράμματος,  με  βασικό

στόχο  την  κάλυψη  100%  στους  δικαιούχους.  Ξέρετε  πάλι  και  εκεί

κάθε  Σεπτέμβρη  ακούμε  ότι  μπορεί  να  φανταστεί  κανείς.  Το

voucher,  εφόσον  το  πράξανε  όπως  το  έκαναν,  έχουμε  δύο

πράγματα μπροστά μας. 

Γελάς,  Ηλέκτρα.  Πιστεύω  στην  Αυγή  να  έχεις  πηχυαίους

τίτλους  αύριο,  έτσι;  Πρωτοσέλιδο  με  θέλω.   Παρά ταύτα  την  εκτιμώ

γιατί κάθεται πάντα και με παρακολουθεί. 

Λέω  λοιπόν  ότι  αυτό  που  έχει  μεγάλη  αξία,  είναι  ότι  δίνουν

voucher εκεί  που δεν υπάρχουν δομές και εκεί  που υπάρχουν δομές

δεν  δίνουν  voucher.  Ακόμα δεν  το  έχουν λύσει  το  θέμα.  Και  βέβαια

θα  έλεγα  ότι  είχαμε  και  τον  εξής  παραλογισμό.  Έδωσαν  50.000

υποτίθεται  σε  κάθε  Δήμο,  το  είπε  και  χθες  ο  Υπουργός,  πότε;

Μεταγενέστερα,  δηλαδή  προς  τον  Αύγουστο,  για  να  αυξήσουμε  τις

λειτουργικές  δυνατότητες  των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών,

κάτι  που  όπως  γίνεται  αντιληπτό  για  όσους  σχετίζονται  με  την

Αυτοδιοίκηση,  ελπίζω  και  οι  Υπουργοί  να  το  ήξεραν,  ήθελε  χρόνο,

διατυπώσεις, για να μπορέσει κάτι  τέτοιο να λειτουργήσει. Άρα αυτό

που  έλεγαν  κατά  καιρούς  στα  κανάλια  οι  αρμόδιοι  Υπουργοί,  ότι

δώσαμε  χρήματα  για  να  αυξήσουμε  τις  θέσεις,  για  άλλη  μια  φορά

ήταν υποκριτικό.

Τα  αποτελέσματα  της  εναρμόνισης  για  τη  σχολική  χρονιά

’18-’19,  ήταν  οι  έγκυρες  αιτήσεις  οι  οποίες  έγιναν  141.000,  για  να
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καταλάβουμε  τι  λέμε.  Τα  voucher πήραν  127.633.  Και

τοποθετήθηκαν  117.750 ωφελούμενα παιδιά. 

Αρχικός  προϋπολογισμός  ήταν  205  εκατομμύρια  ευρώ,  και  το

τελικό ήταν 237 εκατομμύρια ευρώ. 

Η  Κ.Ε.Δ.Ε.  σύμφωνα  με  προηγούμενες  αποφάσεις  των

Συνεδρίων  ζητά  και  είχε  ζητήσει  προφανώς,  τη  διασφάλιση  του

ποσού  των  250.000.000  ευρώ  κατ’  έτος  για  την  κάλυψη  όλων  των

θέσεων του προγράμματος.

Βέβαια  ξέρετε,  προτιμούν  τα  χρήματα  να  τα  δίνουν  στους

ειδικούς  συνεργάτες  των  Ειδικών  Γραμματέων  και  έχουμε  γίνει  ένα

κράτος  με  ειδικούς  συνεργάτες  των  Ειδικών  Γραμματέων  και  των

Γραμματέων,  οι  οποίοι  μάλιστα  παίρνουν  και  περισσότερα  χρήματα

και  από  την  Αυτοδιοίκηση,  και  από  τους  Δημάρχους,  και  από  τους

Περιφερειάρχες, για το θεάρεστο έργο το οποίο επιτελούν. 

Τέταρτον  είναι  η  αδειοδότηση  των  Δημοτικών  Παιδικών  και

Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Λόγω  της  απαραίτητης  προσαρμογής  των  Δημοτικών

Παιδικών  Σταθμών,  που  το  είπα  και  λίγο  πριν,  με  το  θεσμικό

πλαίσιο  99/2017  «Καθορισμός  προϋποθέσεων  αδειοδότησης  και

λειτουργίας  των  παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών  που

λειτουργούν  εντός  Νομικών  προσώπων  των  Δήμων»  έχουν

ανακύψει  σοβαρά  προβλήματα  στην  ομαλή  λειτουργία  των

Δημοτικών Παιδικών και   Βρεφονηπιακών Σταθμών,  με  αποτέλεσμα

κάποιοι  εξ  αυτών  να  υπολειτουργούν  ή  και  να  μην  μπορούν  να

φιλοξενήσουν  τον  αριθμό  των  παιδιών  που  μέχρι  σήμερα

εξυπηρετούσαν.  Και  ο  λόγος  ήταν  ότι  η  αδειοδότηση  μέσα  από

συγκεκριμένα  κριτήρια  που  μπήκε,  και  χωρίς  να  έχει  εξασφαλιστεί,

όπως είπα και  πριν,  το  ποσό για  να  μπορέσουν  να  αδειοδοτηθούν,

δημιούργησαν  μικρότερο  αριθμό  φιλοξενίας  σε  πολλούς

Βρεφονηπιακούς  στη  χώρα,  με  αποτέλεσμα  πολλά  παιδιά  να

βρεθούν εκτός αυτών. 
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Για  τους  λόγους  αυτούς  το  Δ.Σ.  της  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  σειρά

ομόφωνων  αποφάσεών  του  έχει  ζητήσει  την  παράταση  της

αδειοδότησης  των  Δημοτικών  παιδικών  σταθμών  έως  31/12/2019.

Βέβαια  νομίζω  επειδή  εκπνέει  και  αυτό,  και  που  δεν  έχει  γίνει  κάτι

πολύ  συγκεκριμένο,  αυτή  η  ημερομηνία  σαφέστατα  ίσως  και  με

αποφάσεις  τις  οποίες  θα  πάρουμε  αύριο  στα  ψηφίσματα  από  την

ολομέλεια, θα πρέπει προφανώς να παραταθούν. 

Παράταση  όμως  έχει  δοθεί  έως  31/12/2018  για  το

πιστοποιητικό  πυρασφάλειας  για  συγκεκριμένες  κατηγορίες

δημοτικών  παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών,  και  για  την

απόφαση  παραχώρησης  ή  το  παραχωρητήριο  όπως  προβλέπεται

στο Άρθρο 6 παρ.1 του Π.Δ. 99/2017.

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  επισημάνω  ότι  διεκδικήσαμε

και  πετύχαμε   την  υλοποίηση  ενός  προγράμματος  επιχορήγησης

των  Δήμων  και  των  Νομικών  προσώπων  αυτών  συνολικού

προϋπολογισμού  95  εκατομμύρια  ευρώ,  ή  και  50.000  ευρώ  ανά

παιδικό σταθμό, όπως είπα πριν. 

Καταληκτική  ημερομηνία  31/12/2018.  Η  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  απόφαση

του Δ.Σ. της, έχει  ζητήσει  την παράταση  διότι  αυτό, όπως έχει  γίνει

σαφές,  δεν  μπορεί  να  απορροφηθεί  το  ποσό  μέσα  από  τη

γραφειοκρατία  την  οποία  έχουν  είτε  οι  Τεχνικές,  είτε  οι

Πολεοδομικές, είτε οι Οικονομικές Υπηρεσίες των ανάλογων Δήμων.

Πέμπτον.  Τα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  και

Παιδιών με αναπηρία, (Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ).

Σήμερα  λειτουργούν  κατ’  εκτίμηση  338  σε  επίπεδο  δομών

ΚΔΑΠ  ή  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.  Εξυπηρετούνται  περίπου  17.000  παιδιά,  ενώ

στα  56  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  απασχολούνται  1.259  παιδιά  και  έφηβοι  αλλά

και ενήλικες. Οι εργαζόμενοι ανέρχονται  στους 1.400.

Η  Κ.Ε.Δ.Ε.  και  ύστερα  από  φαινόμενα  ανάκλησης  αδειών

κάποιων  δομών  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  που  η  δυναμικότητά  τους  ξεπερνούσε

τα  25  άτομα,  είχε  ζητήσει  την  τροποποίηση  της  Υπουργικής

Απόφασης  του  2001  που  αφορά  στη  δυναμικότητα  των  δομών,
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προκειμένου  να  μπορούν  να  εξυπηρετούνται  όλα  τα  άτομα  με

αναπηρία. 

Ως  εκ  τούτου,  κρίνεται  άμεση  και  επιτακτική  η  ανάγκη

διαμόρφωσης  νέου  θεσμικού  πλαισίου  ΚΔΑΠ  και  ΚΔΑΠ–ΜΕΑ  στο

πλαίσιο  συγκρότησης  ομάδας  εργασίας  αποτελούμενη  από  το

Υπουργείο,  την  ΚΕΔΕ,  τη  Συνομοσπονδία  Ατόμων με  Αναπηρία  και

τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Εργαζομένων  των  Κέντρων  Δημιουργικής

Απασχόλησης  Παιδιών  και  Παιδιών  με  Αναπηρία,  ώστε  να

καθοριστούν  οι  προϋποθέσεις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των  ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ σύμφωνα και με τις σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές. 

Έκτο.  Η  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  και  Προαγωγής  της

Υγείας. 

Με  παρέμβασή  μας  και  με  αποστολή  εγγράφου  μας,

διαμαρτυρηθήκαμε   στον  Υπουργό  Υγείας  για  την  μη  αναγνώριση

των  Δημοτικών  Ιατρείων,  ΚΕΠ  Υγείας  αλλά  και  των  Κέντρων

Πρόληψης  ως  Δομές  Πρωτοβάθμιας  φροντίδας  Υγείας  σε  εγκύκλιο

του  Υπουργείου  Υγείας,  αναφορικά  με  τις  Δράσεις  και  τα

Προγράμματα  πρόληψης.  Και  πράγματι  είναι  αδιανόητο,  μάλιστα

κάποιος  μου  είπε  ότι  κάπου  είδαν  και  τον  αναπληρωτή  Υπουργό

Υγείας  εδώ  κάπου,  τον  κύριο  Πολάκη.  Δεν  τόλμησε  προφανώς  να

μπει  στην  αίθουσα.  Καλό  θα  ήταν.  Αλλά  επ’  αφορμής  αυτού  να

πω…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πήγε σε άλλη εκδήλωση; Μάλιστα. 

Θα  πω όμως ότι  είναι  αδιανόητο  να  υπάρχουν  πάνω από 25-

30 χρόνια Δημοτικά Πολυϊατρεία και  σήμερα όλα αυτά να μην έχουν

θεσμοθετηθεί  κατ’  ουσίαν,  είτε  από  άρθρο  νόμου  του  Υπουργείου

Εσωτερικών,  προφανώς  όχι  μόνο  από τη  σημερινή  κυβέρνηση,  είτε

από  άρθρο  του  Υπουργείου  Υγείας.  Και  αυτά  ακριβώς  τα

Πολυϊατρεία  και  το  ξέρουμε  πολύ  περισσότερο  από  κάθε  έναν  σε

αυτή  την  αίθουσα  στη  χώρα  μας,  έχουν  προσφέρει  όχι  μόνο

προληπτικά  προγράμματα,  αλλά  και  παροχή  πρωτοβάθμιας
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υπηρεσίας  σε  στιγμές  όπου  υπήρχαν  ανασφάλιστοι,  άποροι  και

άνθρωποι  οι  οποίοι  είχαν  την  ανάγκη  της  ιατρικής  και

φαρμακευτικής περίθαλψης.

Η  Επιτροπή  Υγείας  και  Κοινωνικής  πρόνοιας  της  Κ.Ε.Δ.Ε.,

προχώρησε  σε  σειρά  συναντήσεων  με  εκπροσώπους  διαφόρων

φορέων και συγκεκριμένα με τους κάτωθι:

 Σύλλογο  Ιδιωτικών  Μεγάλων  και  Μικρών  Παιδικών  σταθμών

και Νηπιαγωγείων Ελλάδος

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών

 Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών

 Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας

 Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Βοήθεια  στο σπίτι

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Τρίτεκνων οικογενειών

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολύτεκνων οικογενειών

Παράλληλα  συνεχίζεται  η  συνεργασία  με  την  Ελληνική

Αντικαρκινική  Εταιρεία  με  σκοπό,  όπως είναι  γνωστό,  και  το  ξέρετε

πάρα  πολλοί  Δήμαρχοι  κυρίως  στην  Περιφέρεια,  θέλετε  να  έρθει  το

βαν με τις  προληπτικές εξετάσεις  της μαστογραφίας,  και  αυτό θα το

λάβουμε  ιδιαίτερα  υπόψη  μας,  για  την  πρόληψη  λοιπόν  του

καρκίνου του μαστού. 

Η κινητή  μονάδα  – απλώς για  να  είναι  γνωστό  –  επισκέφθηκε

τους  παρακάτω  Δήμους  το   2018,  οι  οποίοι  είναι  πάρα  πολλοί,  δεν

θα τους αναγνώσω προφανώς για να μην καθυστερήσουμε. 

Προτάσεις  μας.  Η πρόταση της Επιτροπής,  προφανώς και  της

ΚΕΔΕ,  είναι  να  αναλάβουν  τη  διοίκηση  οι  Δήμοι  του  Τοπικού

Κοινωνικού  Κράτους,  εκτός  από  τη  μεταφορά  των  συγκροτημένων

δομών και των αρμοδιοτήτων.  Θα πρέπει  δηλαδή να διασφαλισθεί  η

διατηρησιμότητα  όλων  των  Κοινωνικών  Δομών  και  όλων  των

Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους:
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 Με  την  κατασκευή  νέων  τοπικών  κοινωνικών  υποδομών,

Παιδικούς  Σταθμούς  και  λοιπά,  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  τα

Νομικά πρόσωπα αυτών.

 Με  την  εφαρμογή  όλων  των  Κοινωνικών  Προγραμμάτων  σε

τοπικό  επίπεδο  να  υλοποιείται  από  τον  αντίστοιχο  Δήμο,  ή  σε

εξαιρετικές  περιπτώσεις  από  διαδημοτική  συνεργασία,  όπως  είναι

το  Εθνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων,  που  είναι

πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 Με την διασφάλιση της συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς

ή  εθνικούς  πόρους  όλων  των  δημοτικών  Κοινωνικών  Δομών  &

προγραμμάτων  με  ταυτόχρονη  διασφάλιση  της  απασχόλησης  του

προσωπικού τους.

Αναφορικά  με  το  πρόγραμμα  Δράσης  «Εναρμόνιση

Οικογενειακής  &  Επαγγελματικής  ζωής»  ζητούμε  την  διασφάλιση

του  ποσού  των   250  εκατομμυρίων  ευρώ  ετησίως,  όπως  είπα  και

προηγουμένως.  

Όσον αφορά στα  θέματα  της Πρωτοβάθμιας  φροντίδας  Υγείας

και προαγωγής της Υγείας, προτάσεις μας είναι:

 Η  ουσιαστική  αποκέντρωση  των  υπηρεσιών  υγείας  μέσα  από

τη δημιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο.

 Η θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων, αλλά

και των Δημοτικών Φαρμακείων, με την πιστοποίησή τους ως Δομές

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Η  συμβασιοποίηση  των  Δημοτικών  Ιατρείων  ως  Μονάδες

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με το ασφαλιστικό σύστημα.

 Η  διασφάλιση  της  λειτουργίας  των  Κέντρων  Πρόληψης  των

Εξαρτήσεων  και  Προαγωγής  της  Ψυχοκοινωνικής  Υγείας  με  την

διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Για τα Άτομα με Αναπηρία:

 Επιβάλλεται  να  υπάρξει  κεντρικός  σχεδιασμός  από  την  κυβέρνηση

προκειμένου  να  ληφθεί  μέριμνα  για  τη  χρηματοδότηση  έργων

υποδομής  που  θα  διευκολύνουν  την  προσβασιμότητα.  Ήδη,  το
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ξέρετε,  η  ΚΕΔΕ  είχε  πάρει  απόφαση  το  20%  από  το  πρόγραμμα

ΕΣΠΑ  ’14-’20,  να  αποτελεί  ένα  τρόπο  χρηματοδότησης  των  Δήμων

για  την  προσβασιμότητα  των  ατόμων  με  κινητική  αναπηρία,  διότι

όπως  είναι  γνωστό,  η  Ελλάδα  και  οι  πόλεις  μας  πρώτα  κτίστηκαν

και μετά σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν στο σχέδιο. 

 Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης & Αποθεραπείας.

 Δημιουργία Στεγών αυτόνομης διαβίωσης.

 Δημιουργία  Ειδικού  Προγράμματος  για  τη  διαμόρφωση  όρων  και

προϋποθέσεων  προσβασιμότητας  και  κοινωνικής  ένταξης  των

ΑΜΕΑ.

Κλείνοντας,  θα  ήθελα  να  κάνω  δύο  επισημάνσεις.  Η  πρώτη

επισήμανση,  όπως  είπα  και  στην  αρχή  της  εισήγησής  μου,  είναι  το

ζήτημα που αφορά το  δημογραφικό.  Το δημογραφικό  θα έπρεπε  να

είναι  ένας  εθνικός  σχεδιασμός,  μέσα  από  μια  διαβούλευση  όλων

των  κομμάτων,  όλων  των  εμπλεκομένων,  για  να  μπορέσουμε  να

δούμε  πώς  θα  σχεδιάσουμε  την  Ελλάδα  του  αύριο.  Πώς  θα

μπορέσουμε  όχι  μόνο  να  δημιουργήσουμε  νέους  μέσα  από  το

αρνητικό  πρόσημο  που  τα  τελευταία  τρία  χρόνια,  κύριε  Θεοτοκάτε,

συμβαίνει  να  έχουμε  περισσότερους  θανάτους  από γεννήσεις,  αλλά

και  συγχρόνως  πώς  μέσα  από  αυτό  θα  δημιουργήσουμε  μια

αναπτυξιακή  προοπτική  ώστε  να  μπορέσουμε  να  κρατήσουμε  τους

νέους μας, που φεύγουν όλοι στο εξωτερικό.

Εμείς έχουμε πει την πρόταση ποια είναι.  Η αποκέντρωση των

κεντρικών  εξουσιών  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  για  να  παράγεται

τοπικός  πλούτος,  τοπικές  θέσεις,  τοπική  ανάπτυξη.  Δεν  υπάρχει

άλλος  σχεδιασμός.  Και  για  αυτό  ακριβώς  είπα  και  το  πρωί  ότι  ο

αδιανόητος  τρόπος  με  τον  οποίο  λειτουργεί  η  νομοθετική  και

σημερινή εξουσία, είναι  εντελώς συγκεντρωτικού κράτους, που είναι

εντελώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει  σε όλη την Ευρώπη. 

Ένα  δεύτερο  και  κλείνω  με  αυτό.  Είναι  σίγουρο  ότι  ο  τρόπος

του  Α’  Βαθμού  από  τον  Β’  πρέπει  να  γίνει  πιο  σαφή  τα  όρια,  να

γίνουν  πιο  σαφή  τα  όρια.  Και  αναφέρομαι  επ’  αφορμής  του  Πεδίου
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του Άρεως που έχει  γίνει  ένα πεδίο συζήτησης τον τελευταίο χρόνο,

όπου  το  Central Park της  Αθήνας,  θα  έλεγα  και  της  Αττικής  εν

μέρει,  μαζί  με  τρία-τέσσερα  άλλα  κομμάτια  της  Αττικής,  κύριε

Καφαντάρη,  είναι  χώρος  φιλοξενίας  εκείνων  των  χρηστών,  που

πρέπει  να τους δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή τους, αλλά

όχι  φιλοξενούμενοι  στους δρόμους,  στα πεζοδρόμια και  στα πάρκα,

γιατί  γύρω  από  αυτούς  υπάρχουν  οι  έμποροι  των  ναρκωτικών,

υπάρχουν οι σωματέμποροι, υπάρχουν οι εγκληματίες.  

Είναι  λοιπόν  σίγουρο  ότι  οι  κακές  νομοθετικές  εξουσίες

έδωσαν ακόμα και το Central Park να είναι  του Β’ Βαθμού. Και αυτό

το  οποίο  αντιμετωπίζει  όλη  η  περιοχή,  επ’  αφορμής  το  λέω  αυτό,

υπάρχει  και  παντού και  αλλού,  όπως του Τρίτση,  δεν  ξέρω αν είναι

εδώ  ο  Δήμαρχος  του  Ιλίου,  το  διαχειρίζεται  η  Περιφέρεια,  η  οποία

Περιφέρεια όχι μόνο δεν έχει  άτομα για την Πολιτική Προστασία, και

τα είδαμε  και  θα τα πούμε,  και  κατακάηκαν άνθρωποι,  αλλά και  δεν

αποκαταστάθηκαν  αυτοί  οι  οποίοι  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  ένα

σύστημα Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν και οι Δήμοι ακόμα, και

οι  Περιφέρειες  που  παίρνουν  τα  εκατομμύρια  δεν  έχουν,  όχι  όλες.

Αλλά συγχρόνως θα έπρεπε  να  κάνει  και  ένα  κέντρο  φιλοξενίας,  σε

συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Υγείας,  να  πάρει  αυτούς  τους

ανθρώπους  από  εκεί,  από  τους  δρόμους,  και  να  μπορέσει  να  τους

δώσει  πραγματικά  τη  δεύτερη  ευκαιρία,  και  όχι  να  τους  έχει

άοπλους στους εμπόρους των ναρκωτικών. 

Αυτό  είναι  απάνθρωπο  και  μόνο  μπορώ  να  τους  συγχωρέσω

αυτούς  που  το  πράττουν,  ότι  είναι  άσχετοι,  ότι  δεν  έχουν  καμία

σχέση  με  τα  ζητήματα  της  ανθρωπιάς,  της  κοινωνικής  παρέμβασης

και της δυνατότητας των λύσεων. 

Ότι και να πάρεις όμως, ένα είναι  το αποτέλεσμα. Ότι είναι  και

επικίνδυνο.  Είναι  επικίνδυνο  εκείνοι  που  δεν  ξέρουν  και  δεν  έχουν

τη  δυνατότητα  να  ακουμπήσουν  το  πρόβλημα  και  να  δώσουν  τη

λύση,  να  βρίσκονται  με  τα  χρήματα  του  κόσμου  και  να  μη  τα
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διαχειρίζονται  στο  επίπεδο  των  προτεραιοτήτων,  των  δυνατοτήτων

και της απόλυτης ανάγκης. 

Για  αυτό  ακριβώς  ο  Α’  Βαθμός,  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων

Ελλάδος,  η  Αυτοδιοίκηση,  οι  Περιφερειακές  Ενώσεις,  οι  Σύλλογοι

όλων  εκείνων  που  μπορούν  να  συμβάλλουν  ενωτικά,  θα  πρέπει  να

είμαστε ενωμένοι και να δώσουμε ένα μήνυμα. Δεν μας ενδιαφέρουν

τα κόμματα. Μας ενδιαφέρουν οι χρήσιμοι που αγαπούν πραγματικά

την Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):   Ευχαριστούμε  τον  Γιώργο  τον

Πατούλη, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Πρόεδρο της Επιτροπής.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πραγματικά  έχεις  δίκιο  τώρα,  υπάρχει  ένα  θέμα,  ένα

ερώτημα  τώρα  που  πλανιέται  εδώ στην αίθουσα.  Είπατε  ότι  το  έχει

η Περιφέρεια ως αρμοδιότητα αυτό. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αν δεν αλλάξει  θα το κρατήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Θα πρέπει να παραμείνει  στην Περιφέρεια.

Λοιπόν,  αυτό  είναι  απλά  για  να  σπάσουμε  λίγο  και  την

κούραση. 

Ο  κύριος  Μελετίου  έχει  το  λόγο,  Δήμαρχος  Ασπροπύργου  και

Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

Νίκο, το λόγο.

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ:   Ευχαριστώ.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,

στο  πλαίσιο  της  διεξαγωγής  του  Ετήσιου  Τακτικού  Συνεδρίου  μας

θα  πρέπει  να  διαμορφώσουμε  τις  θέσεις  μας,  αλλά  και  τις

διεκδικήσεις  μας,  στα  ζητήματα  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  και

καταπολέμησης της ανεργίας.  Ενός φαινομένου που εξακολουθεί να

μαστίζει  τις  τοπικές  μας  κοινωνίες  και  οδηγεί  σε  διαφυγή  στο

εξωτερικό  ενός  μεγάλου ποσοστού του παραγωγικού δυναμικού της

χώρας μας. 
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Καταρχήν  θα  ήθελα  να  σας  αναφέρω  τα  πρόσφατα  στοιχεία

της  ΕΛΣΤΑΤ  για  την  κατάσταση  της  ανεργίας  στη  χώρα,  αλλά  και

για τις μορφές εργασίας που εργάζονται οι νέοι μας στη χώρα. 

Σε σχέση με τα περσινά στοιχεία που αφορούσαν τους δείκτες

ανεργίας  στη  χώρα  μας,  παρατηρήσαμε  το  διάστημα  που  πέρασε

μια  κάμψη  αρκετά  σημαντική  ως  αριθμητικό  δεδομένο.  Σε  σχέση…

σύμφωνα  με  την  ΕΛΣΤΑΤ,  η  ανεργία  τον  Μάιο  του  2018  έπεσε  στο

19,5 έναντι  στο 21,7 τον ίδιο μήνα του 2017.

Επίσης, τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το δελτίο τύπου

της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικό διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο

18,9% έναντι  20,8 τον Αύγουστο του 2017. 

Και  αυτό  μεταφράζεται  μερικώς  ως  αύξηση  των

απασχολούμενων  κατά  85.997  θέσεις,  σε  σχέση  με  τον  Αύγουστο

του  2017,  αύξηση 2,3,  και  μείωση των  ανέργων κατά  95.760  άτομα

σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017.

Παράλληλα  όμως,  με  μια  προσεκτική  ματιά  στα  στοιχεία,

παρατηρούμε  μια  σημαντική  μείωση  του  εργατικού  δυναμικού,  κάτι

που  αποτελεί  μεσομακροπρόθεσμα  μια  βόμβα  για  την  ανάπτυξη,

αλλά και για το ασφαλιστικό σύστημα. 

Αξιοσημείωτο  βέβαια  είναι  το  γεγονός  ότι  την  ίδια  περίοδο

που  η  ανεργία  έφτασε  στο  χαμηλότερο  επίπεδο  κατά  την  τελευταία

8ετία,  ένας  στους  δύο  νέους  εργαζόμενους  υπέγραψε  σύμβαση

ελαστικής απασχόλησης. 

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Πληροφοριακού  Συστήματος

ΕΡΓΑΝΗ,  τον  Μάιο  οι  νέες  συμβάσεις  ελαστικής  απασχόλησης

ανήλθαν στο 49,89% του συνόλου των συμβάσεων. 

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  νέες  συμβάσεις  προσωρινής

απασχόλησης  ανήλθαν  στο  11,48%,  ενώ  εκείνες  που  αφορούσαν

μερική  απασχόληση  στο  38,41%.  Οι  συμβάσεις  πλήρους

απασχόλησης ανήλθαν στο 50,11%. 

Εάν  μάλιστα  λάβουμε  υπόψη  μας  και  την  αυξημένη  γήρανση

του πληθυσμού, τότε το τοπίο αναδεικνύεται εξαιρετικά ζοφερό. 
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Ελαστικές  μορφές  εργασίας,  μισθοί  πείνας,  ωράρια  που  δεν

συνάδουν  με  τις  αμοιβές,  συνθέτουν  μια  πραγματικότητα  που

πρέπει επιτέλους να αλλάξει.  

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α’  Βαθμού  δυστυχώς εξακολουθεί  και

βρίσκεται  μακριά  από  το  σχεδιασμό  των  πολιτικών  και  των

αποφάσεων  για  την  καταπολέμηση  της  ανεργίας,  τη  στιγμή  που

μόνο  η  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  βιώνει  καθημερινά  τα  προβλήματα

στις τοπικές κοινωνίες ως εγγύτερος θεσμός κοντά στον πολίτη. Και

μη  μου  κανένας  εδώ  στην  αίθουσα  ότι  δεν  έχει  καθημερινές

παρεμβάσεις για να βοηθήσει τον άνεργο να βρει δουλειά. 

Ως  Επιτροπή  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Οικονομίας  της

ΚΕΔΕ,  επεξεργαστήκαμε  και  προωθήσαμε  προς  τα  αρμόδια

Υπουργεία  τις  προτάσεις  μας  για  τη  βελτίωση  της  υπάρχουσας

κατάστασης, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε. 

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  αναφέρω  τα  ζητήματα  και  τα

θέματα  που  επεξεργαστήκαμε  στην  Επιτροπή  Απασχόλησης  και

Κοινωνικής  Οικονομίας  της  ΚΕΔΕ,  και  για  τα  οποία  έχουμε  λάβει

ομόφωνες αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στα  θέματα  της  απασχόλησης  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

θεωρούμε  πλέον  απαραίτητη  τη  θεσμοθετημένη  περιγραφή  του

ρόλου  των  ΟΤΑ  Α’  Βαθμού  στον  χάρτη  της  απασχόλησης  της

χώρας.  Απαιτούμε  θεσμικό  προγραμματικό  πλαίσιο  στο  οποίο  θα

περιγράφεται  σαφώς  η  εμπλοκή  των  Δήμων  στην  εξειδίκευση

πολιτικών απασχόλησης, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες. 

Η  συμμετοχή  μας  στην  υλοποίηση  των  συγκεκριμένων

πολιτικών  και  οι  βασικές  μας  προτεραιότητες  στα  θέματα

απασχόλησης είναι οι εξής:

Η  λειτουργία  αποκεντρωμένων  υπηρεσιών  απασχόλησης  σε

κάθε Δήμο που δύναται ή επιθυμεί να αναπτύξει.  

Η μεταφορά των γραφείων του ΟΑΕΔ που είναι  χωροθετημένα

σε τοπικό επίπεδο στους Δήμους. 
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Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό,

πέραν αυτού που μας επιτρέπεται στη βάση των ανταποδοτικών. 

Η  απονομή  ρόλο  συντονιστού  εταίρου  στους  Δήμους  σε  κάθε

πρωτοβουλία  που  στοχεύει  στην  αντιμετώπιση  των  αναγκών

απασχόλησης  σε  κάθε  τόπο,  είτε  στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  των

Τοπικών  Σχεδίων  για  την  Απασχόληση,  είτε  στη  βάση

οποιασδήποτε  άλλης  προγραμματικής  προσέγγισης  που  θα

υπηρετεί  αποτελεσματικά την προσπάθειά μας. 

Σε  ότι  αφορά  τα  προγράμματα  απασχόλησης  του  ΟΑΕΔ,

ζητούμε  στους  δικαιούχους  των  προγραμμάτων  να  εντάσσονται  όχι

μόνο  στα  Νομικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού  Δικαίου  που  αναπτύσσουν

οικονομική  δραστηριότητα,  αλλά  και  οι  κοινωφελείς…  και  σε

κοινωφελείς  επιχειρήσεις  των  ΟΤΑ,  ή  και  σε  Νομικά  Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου αυτών. 

Παραδείγματος  χάριν,  τα  προγράμματα  για  τους  μακροχρόνια

ανέργους ηλικίας 55-67,  να είναι  δικαιούχοι  και  οι  Δήμοι,  τα  Νομικά

Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  αλλά  και  οι  κοινωφελείς  επιχειρήσεις

των ΟΤΑ. 

Η  ανάγκη  γενικευμένης  και  ευέλικτης  εφαρμογής  των

προγραμμάτων αυτεπιστασίας. 

Σε  κάθε  περίπτωση  πιστεύουμε  ότι  η  ΚΕΔΕ πρέπει  να  κληθεί

στον  εθνικό  διάλογο  για  την  απασχόληση,  με  προτάσεις

υλοποιήσιμες  και  ρεαλιστικές  για  τα  Τοπικά  Σχέδια  Απασχόλησης

που  μπορούν  να  διαμορφώσουν  το  εθνικό  σχέδιο  στη  βάση  των

αναγκών της χώρας, που τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.

Πρόγραμμα  Κοινωφελούς  Εργασίας.  Οι  θέσεις  μας  όπως

επεξεργάστηκαν  στην  Επιτροπή  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής

Οικονομίας,  και  όπως  αποτυπώθηκαν  στις  αποφάσεις  του

Διοικητικού μας Συμβουλίου, είναι:  

Η  αύξηση  του  χρονικού  διαστήματος  υλοποίησης  των

προγραμμάτων  της  Κοινωφελούς  Εργασίας  σε  δώδεκα  μήνες.  Είναι

κάτι  παρανοϊκό; 
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Η  έγκυρη  έναρξη  του  προγράμματος,  ιδιαίτερα  πριν  την

καλοκαιρινή  περίοδο,  και  ιδιαίτερα  για  νησιωτικούς  Δήμους,  λόγω

των αυξημένων αναγκών τους. 

Σε  ότι  αφορά  το  Τομεακό  Πρόγραμμα  του  Υπουργείου

Παιδείας.  Να  γίνεται…  να  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  Δήμους  να

προσλαμβάνουν το προσωπικό του προγράμματος  διαδοχικά,  εντός

του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος. 

Να  προβλέπεται  η  αμοιβαία  ανταλλαγή  των  ωφελουμένων  σε

Δήμο… από Δήμο σε Δήμο. 

Να προβλέπεται  όπως η πλήρωση των θέσεων σε περίπτωση

που ένας  Δήμος δεν  καλύπτει  συγκεκριμένες  ειδικότητες,  να  γίνεται

από  ένα  ποσοστό  10%  από  την  ειδικότητα  των  γενικών

καθηκόντων.  Όλοι  έχουμε  παρατηρήσει  σε  αυτό  το  πρόγραμμα  ότι

πολλές  θέσεις  μένουν  κενές.  Γιατί  να  μη  συμπληρωθούν  από  την

πληθώρα  αιτήσεως  που  έχουμε  για  την  ειδικότητα  των  γενικών

καθηκόντων; 

Να  προβλεφθεί  η  σύνταξη  νομοθετικής  ρύθμισης,  με  την

οποία  θα  παρέχεται  η  δυνατότητα  ασφαλιστικής  κάλυψης  των

παρεχόντων  κοινωφελή  εργασία  στους  Δήμους  από  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης, ως εναλλακτική μορφή άσκησης ποινών. 

Όσοι  συμμετέχουμε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα,  εγώ  συμμετέχω,

δεν  κοιμάμαι  ήσυχα  το  βράδυ.  Αν  μου  γίνει  κάτι,  ένα  ατύχημα,  θα

μπλέξω. Ζητούμε λοιπόν από το Υπουργείο να δοθούν ασφαλιστικές

εισφορές. 

Για  τους  ωφελούμενους  του  προγράμματος  Κοινωφελής

Εργασία  σε  Κέντρα  Πρώτης  Υποδοχής.  Να  μην  καθίσταται  η

Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη και  υπόλογη για το σύνολο λειτουργίας των

Κέντρων  Πρώτης  Υποδοχής.  Προτείνουμε  την  καθιέρωση  της

δυνατότητας  για  αμοιβαία  μετάθεση  των  ωφελουμένων  του

προγράμματος,  προκειμένου  να  τους  δίνεται  η  δυνατότητα

ελαχιστοποίησης του  χρόνου  και  των  εξόδων μετάβασης  στις  έδρες

των Δήμων στους οποίους έχουν επιλεγεί.  
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Για  την  Κοινωνική  Οικονομία.  Όσον  αφορά  την  Κοινωνική

Οικονομία  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  καταγράψουμε  τους  βραδείς

ρυθμούς ανάπτυξής της, που οφείλονται  εν πολλοίς στο γεγονός ότι

οι  προτάσεις  μας  ως  Επιτροπή  και  ως  ΚΕΔΕ  δεν  έτυχαν  της

δέουσας προσοχής. 

Εμμένουμε στις προτάσεις μας και συγκεκριμένα: 

Στη  δημιουργία  ενός  Δικτύου  Δήμων  για  την  Κοινωνική

Οικονομία,  αναπτύσσοντας  συνέργιες  σε  περιφερειακή  κλίμακα,  το

οποίο  μπορεί  να  καλλιεργήσει  την  απαραίτητη  κοινωνική

διαβούλευση,  αλλά  και  το  θεσμικό  υπόβαθρο  για  να  προχωρήσουν

διαδικασίες. 

Εδώ θα ήθελα να  σας σημειώσω,  ίσως οι  περισσότεροι  Δήμοι

έχετε  λάβει  κάποιο  έγγραφο  από  την  ΠΕΣΚΟ,  από  την  Πανελλήνια

Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής  Οικονομίας,   ότι  είναι  στη  διάθεση

αυτή  η  Ένωση  να  βοηθήσει  τους  Δήμους  που  θέλουν  να

ασχοληθούν με  αυτό  το  θέμα,  και  πρέπει  να  ασχοληθούμε,  διότι  θα

είναι  μια νέα δυναμική στις τοπικές μας κοινωνίες. 

Η Κοινωνική Οικονομία στην πράξη δεν είναι  ζήτημα μόνο της

κεντρικής  κυβέρνησης,  αλλά  κυρίως  ζήτημα  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης λόγω εγγύτητας προς τον πολίτη,  αλλά και  λόγω της

ανάγκης  συμπληρωματικής  κάλυψης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών

προς την τοπική κοινωνία. 

Στη  δημιουργία  εργαλειοθήκης  για  την  καλύτερη  διαχείριση

και  ανάπτυξη της  Κοινωνικής  Οικονομίας,  πρόβλεψη,  mentoring και

training, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Σημειώνω ότι  ανοιχτά  παραμένουν  τα  ζητήματα  που  αφορούν

στις  δημόσιες  συμβάσεις  με  τις  κοινωνικές  επιχειρήσεις,  στη

συμμετοχή  των  Νομικών  Προσώπων  των  ΟΤΑ,  στο  πλαίσιο  της

Κοινωνικής  Οικονομίας,  και  πρωτίστως  στο  κορυφαίο  θέμα  της

άμεσης  χρηματοδοτικής  ενίσχυσης  της  Κοινωνικής  Οικονομίας,

ώστε να αρχίσει  να πλησιάζει  τα επίπεδα στα οποία κινείται  σε όλες

τις χώρες της Ευρώπης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

183



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για  τη  θεσμοθέτηση  του  πλαισίου  Κοινωνικής  Οικονομίας

κρίνουμε απαραίτητα τα κάτωθι:

Τα Τοπικά Σχέδια Κοινωνικών Συμπράξεων για την Κοινωνική

Οικονομία. 

Ένα  ενιαίο  μοντέλο  καταγραφής  των  αναγκών,  διαθέσιμων

πόρων, και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, για κάθε Δήμο. 

Η  σύνταξη  ενός  μεταβατικού  προγράμματος  στη  διαμόρφωση

πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Οικονομία.

Η  διεξαγωγή  θεματικού  Συνεδρίου  σε  συνεργασία  με  τους

φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

Η  μακροπρόθεσμη  στόχευση  για  τη  δημιουργία

αποκεντρωμένης Διαχειριστικής Αρχής. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  τον  Νίκο  τον  Μελετίου,  που

πραγματικά κάνει  σοβαρή δουλειά στην Επιτροπή.

Ξέρετε  ότι  οι  Επιτροπές  της  ΚΕΔΕ,  απλά  για  ενημέρωση  των

Συνέδρων,  προσπαθούν  και  δημιουργούν  πολιτικές,  φέρνουν

καινούργια  δεδομένα,  και  πιστεύω  ότι  πραγματικά  και  ήταν  σωστό

που  τις  αυξήσαμε,  αλλά  και  που  συμμετέχουν  και  ειδικοί

συνεργάτες  σε  κάθε  Επιτροπή,  γιατί  πέρα  από  του  αιρετούς  που

έχουμε  μια  συγκεκριμένη  άποψη,  υπάρχουν  και  ειδικοί  οι  οποίοι

βοηθούν αυτό το ζήτημα. 

Να καλέσουμε στο βήμα…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ένα λεπτάκι.  Επειδή πήραμε και  την άδεια από τον

Σίμο,  και  ευχαριστώ,  επειδή  ξέρω  ότι  ο  κύριος  Βαγγέλης

Φιλόπουλος,  ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Αντικαρκινικής  Εταιρείας,

είναι  και  χειρουργός,  είναι  εδώ  στην  αίθουσα;  Έλα,  Πρόεδρε.  Και

ξέρω ότι έχει  μια ανειλημμένη χειρουργική αντιμετώπιση. 

Μια  κουβέντα  να  πω.  Ότι  με  τον  Πρόεδρο,  και  για  αυτό

βρίσκεται  κοντά μας, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία

δυόμισι  χρόνια,  πιστεύω,  μέσα από την  Εταιρεία  την  Αντικαρκινική,

όπου  πολλές  ωφελούμενες  γυναίκες  ανά  την  Ελλάδα,  είτε  σε  νησί,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

184



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

είτε  σε  ορεινή  περιοχή,  μπορεί,  με  τη  Μονάδα  προφανώς,  και  τους

εκλεκτούς  επιστήμονες,  να  κάνουμε  τον  προληπτικό

προσυμπτωματικό έλεγχο όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. 

Ο λόγος σε εσένα, Βαγγέλη. 

Β.  ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητοί  αιρετοί  άρχοντες,  θα

ήθελα  να  σας  μιλήσω  για  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα,  που  είναι  ο

καρκίνος,  και  ο  οποίος  πρέπει  να  σας  απασχολεί  για  πολλούς

λόγους,  όχι  μόνο  γιατί  φοβίζει  τον  κόσμο,  αλλά  γιατί  νομίζω  ότι  οι

τοπικές  κοινωνίες  πρέπει  να  εμπλακούν  άμεσα  σε  μια  παγκόσμια,

μη  μεταδιδόμενη,  αλλά  από  τις  πρώτες  θέσεις  ασθένεια.  Τα

τελευταία στοιχεία πριν λίγους μήνες μιλάνε για 18 εκατομμύρια νέα

κρούσματα  για  το  2018,  με  τον  πνεύμονα  πρώτο,  τον  μαστό,  το

παχύ  έντερο,  τον  προστάτη,  και  μετά  το  στομάχι,  και  οι  θάνατοι

φτάνουν τα  9,5  εκατομμύρια  παγκοσμίως.  Είναι  αριθμοί  πάρα πολύ

σημαντικοί,  και  είναι  σημαντικοί  αν  κανείς  δει  τις  τάσεις  θα  δει  ότι

το  2030  αναμένουμε  21,7  εκατομμύρια  περιστατικά,  νέα,  και  13

εκατομμύρια θανάτους, και το 2040 αυτό θα γίνει  30 εκατομμύρια τα

νέα περιστατικά και 16 εκατομμύρια οι θάνατοι. 

Ακόμα πιο  σημαντικός  είναι  ο  αριθμός  ότι  το  2018  ζούσαν  43

εκατομμύρια,  44  κοντά  εκατομμύρια  άνθρωποι  που  είχαν  πέντε

χρόνια πίσω τους μία εμπειρία με καρκίνο. Πράγμα που σημαίνει  ότι

είναι  φοβερά  διαδεδομένη,  ότι  ζουν  πολλοί  άνθρωποι  με  καρκίνο

ανάμεσά  μας  χάρη  στην  πρόοδο  της  επιστήμης  και  χάρη  στην

πρόληψη.  Ένας  στους  δύο  άντρες  και  μία  στις  τρεις  γυναίκες  θα

εμφανίσουν καρκίνο. 

Στην  Ελλάδα  τα  τελευταία  στοιχεία  μιλάνε  για  67.401

περιστατικά,  από  48.000  ή  σαράντα  τέσσερα  που  ήταν  το  2012.

Έχουμε  μια  αύξηση  η  οποία  θα  είναι  εντονότατη  και  είναι  ένα  θέμα

που πρέπει  να σας απασχολεί.  Μεγάλο ποσοστό αύξησης οφείλεται

στο  δημογραφικό,  στη  γήρανση  του  πληθυσμού.  Μια  γήρανση  που

θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην περίθαλψη, γιατί  τα

νέα  άτομα  φεύγουν  και  αφήνουν  γέρους  γονείς  πίσω  τους,  χωρίς
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δίκτυα  φροντίδας,  και  αυτό  είναι  και  κάτι  που  πρέπει  να  το  βάλετε

στην  ατζέντα,  και  η  κυβέρνηση  βέβαια,  αλλά  και  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. 

Ο  πνεύμονας,  ο  μαστός,  το  παχύ  έντερο,  τον  προστάτη,  η

ουροδόχος  κύστη,  είναι  οι  κύριες  αιτίες,  και  είναι  αιτίες  που

συνδέονται  με  μεγάλο  βαθμό  με  παράγοντες  που  μπορούν  να

προληφθούν.  Οι  θάνατοι  είναι  σχεδόν  33.000,  με  πρώτο  τον

πνεύμονα.  Στην  Ευρώπη  είμαστε  πρώτοι  στους  θανάτους  από

καρκίνο  του  πνεύμονος.  Και  ακολουθεί  το  παχύ  έντερο,  μετά  ο

μαστός. 

Έχει  σημασία  ότι  ο  πνεύμονας  είναι  πρώτη  αιτία  θανάτου,

γιατί  οι  Έλληνες  είναι  σε  μεγάλο  ποσοστό  καπνιστές.  Ευτυχώς έχει

ελαττωθεί  το  ποσοστό  των  καπνιστών  χάρη  στην  έντονη

αντικαπνιστική προσπάθεια. Και  φέτος είχαμε τη χαρά να τιμηθούμε

από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  σαν  μια  από  τις  δέκα  καλύτερες

Οργανώσεις στην Ευρώπη στον αντικαπνιστικό αγώνα. 

Ωραίος ο ανθρώπινος πόνος σαν περιγραφή, αλλά θα σας πω

και  έναν  ωραιότερο  ακόμα  πόνο,  που  είναι  ο  πόνος  της  τιμής  των

φαρμάκων,  θεραπειών  και  διαγνώσεων,  που  καθιστά  για  τα

επόμενα χρόνια  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  μη βιώσιμα.  Αν δεν  υπάρξει

μια  διεθνής  συνθήκη  για  τον  έλεγχο  των  τιμών,  τα  ασφαλιστικά

ταμεία  όπως  τα  ξέρουμε  δεν  θα  υφίστανται.  Είναι  νομοτέλεια  να

σταματήσουν.  Βλέπετε  και  μόνοι  σας  στον χάρτη την αυξημένη τιμή

των  φαρμάκων  μόνο,  πόσο  έχει  αυξηθεί  από  το  ’65-’69,  και  πόσο

έχει  πάει  το  2005-2009,  και  δίπλα  βλέπετε  πόσο  κάνει  μια

θεραπεία, από 70.000, 94.000 κόστος, μιλάμε κόστη αφόρητα για τα

ταμεία. 

Αυτό  που  μπορούμε  να  κάνουμε,  και  είναι  και  δουλειά  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κυρίως,  είναι  η  πρόσληψη.  Γιατί  αν

σταματήσουμε να  καπνίζουμε,  είναι  το  μπλε σκούρο,  σταματήσουμε

να  καταναλώνουμε  οινοπνευματώδη,  που  είναι  το  λιγότερο  σκούρο

μπλε,  εάν φροντίσουμε τη δίαιτά  μας,  που είναι  το ανοιχτό γαλάζιο,
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και  προσέξουμε  την  παρασκευή  των  τροφίμων,  τότε  θα  έχουμε  σε

πολύ μεγάλο  βαθμό,  μαζί  με  την πρόληψη από τις  λοιμώξεις,  όπως

είναι  από  τον  HPV,  θα  ελαττώσουμε  σημαντικά  τον  καρκίνο.  Η

πρόληψη είναι η φτηνότερη μέθοδος για να ελαττώσεις τον καρκίνο.

Οι  Υπουργοί  αρέσκονται  στο  να  κτίζουν  κτήρια,  νοσοκομεία,

τα  οποία  παραμένουν  εγκαταλελειμμένα,  κέντρα  υγείας,  καθώς

γυρνάμε όλη την Ελλάδα, γιατί τους αρέσει να κόβουν κορδέλα. 

Η  πρόληψη  είναι  επένδυση  του  μέλλοντος.  Για  αυτό  και  η

ΚΕΔΕ  αξίζει  συγχαρητηρίων  γιατί  το  καταλαβαίνει  και  βοήθησε  να

προχωρήσουμε  στην  πρόληψη  του  καρκίνου  του  μαστού  πολύ

σημαντικά. 

Είπαμε  για  τον  καρκίνο,  είπαμε  για  τη  δίαιτα.  Η  παχυσαρκία

είναι  ο  επόμενος  στόχος.  Είμαστε  η  χώρα  με  τα  περισσότερα

παχύσαρκα  παιδιά,  μαζί  με  την  Κύπρο.  Και  είμαστε  η  χώρα  που

γυμνάζεται  λιγότερο,  σε  σχέση  παραδείγματος  χάρη  με  τους

Σκανδιναβούς που γυμνάζονται κατά κανόνα. 

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  στις  γυναίκες  είναι  πάνω  από  το  ένα

τέταρτο  ο  καρκίνος  του  μαστού  ο  καρκίνος  που  εμφανίζεται  στο

γυναικείο  φύλο.  Είναι  7.734  τα  νέα  περιστατικά,  από  4.900  που

ήταν το ’12.  Και  θα συνεχίσουν να  αυξάνονται.  Το καλό είναι  ότι  με

την έγκαιρη διάγνωση και με τη θεραπεία, πάνε καλύτερα. 

Η  άλλη  είναι  το  παχύ  έντερο,  η  μήτρα,  ο  πνεύμονας  αυξάνει

γιατί  οι  γυναίκες  συνεχίζουν  να  καπνίζουν,  αλλά  πιστεύουμε  ότι  θα

καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. 

Βλέπετε   και  ο  μαστός,  επειδή  είναι  πολύ  μεγάλος  σαν

αριθμός,  είναι  και  από  τις  πρώτες  αιτίες  θανάτου  των  γυναικών.

Άρα  έχει  πολύ  σημαντικό  ρόλο  να  προλάβουμε  τον  καρκίνο  του

μαστού  σε  πρώιμο  στάδιο,  γιατί  δεν  έχουμε  πρωτογενείς

παράγοντες. Έτσι το μόνο που μας μένει  είναι η έγκαιρη διάγνωση. 

Οι  κινητές  μονάδες  μαστογράφου  είναι  πολύ  σημαντικές.  Θα

σας πω μόνο,  αφού σας δώσω κάποια νούμερα μετά,  ότι  συχνά δεν

βρίσκουμε  αρχικούς  καρκίνους.  Αυτό  είναι  σημαντικό  και  τρομερό.
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Βρίσκουμε  καρκίνους  πιο  προχωρημένους,  που  σημαίνει  ότι  η

γυναίκα  δεν  πάει  εύκολα  στο  νοσοκομείο  ή  σε  ένα  ιατρείο,  αλλά

πάει  πολύ  πιο  εύκολα  στη  γειτονιά  της  δίπλα  ή  στο  Δημοτικό

Διαμέρισμα,  για  να  κάνει  τη  μαστογραφία.  Για  αυτό  σε  όλο  τον

κόσμο  υπάρχουν  κινητές  μονάδες  που  λειτουργούν,  και  αυτές  οι

κινητές  μονάδες  δεν  μπορεί  να  είναι  κρατικές.  Ας  βάλουμε  μια

τελεία  σε  αυτή  την  κακή,  που  δεν  έχει   σχέση  με  αριστερά,  δεξιά  ή

οτιδήποτε  άλλο,  ότι  όλα τα κάνει  ένα κράτος.   Τα κάνουν οι  τοπικές

κοινωνίες,  και  αν  η  τοπική  κοινωνία  από  εδώ  είναι  καλύτερα  από

την  άλλη,  θα  αναγκαστεί  να  ακολουθήσει  την  καλύτερη  η  διπλανή.

Είναι  δουλειά της τοπικής κοινωνίας να οργανώσει  την πρόληψη και

την έγκαιρη διάγνωση. 

Οι κινητές μονάδες λοιπόν, με την ΚΕΔΕ, η οποία ήταν από τα

καλύτερα  προγράμματα,  και  ήταν  ένα  πολύ  καλό  πρόγραμμα  γιατί

ενημέρωνε,  έκανε  την  έγκαιρη  διάγνωση,  φρόντιζε,  γιατί  κατάφερε

να  στείλει  τον  κινητό  μαστογράφο σε  65  περιοχές,  επιλεγμένες,  και

συγχαρητήρια  για  την  επιλογή  σας,  που  ήταν  περιοχές  που

δύσκολα  πήγαιναν  οι  γυναίκες  να  κάνουν  μαστογραφία.  Οι

περισσότερες δεν είχαν ξανά κάνει  μαστογραφία. Για αυτό ξανά λέω

συγχαρητήρια στην ΚΕΔΕ για την επιλογή της. 

Αυτό  που…  δεν  θα  σας  πω  λεπτομέρειες  για  το  πρόγραμμα

μην  είναι  πολλά.  Θα σας  πω λοιπόν  ότι  στα  65 συνολικά  μέρη  που

πήγαμε  και  είναι  πραγματικά  από ότι  βλέπετε  και  εσείς,  επιλεγμένα

σε  όλο  το  γύρο  της  Ελλάδος,  εξετάσαμε  5.635  γυναίκες,  και

βρήκαμε  127  BIRADS 4+,  δηλαδή  ύποπτα  ευρήματα  για  καρκίνο.

Δεν  ξέρουμε  αν  ήταν  καρκίνοι,  γιατί  στέλνουμε  τις  γυναίκες  στις

τοπικές μονάδες υγείας και όχι κάπου κεντρικά για να το ελέγξουμε.

Η  γυναίκα  είναι  ελεύθερη  να  επιλέξει  το  γιατρό  της,  και  για  αυτό…

Οι  δε  γυναίκες  ήταν  ενθουσιασμένες.  Πρέπει  να  σας  μεταφέρω  τον

ενθουσιασμό  των  γυναικών από την  κινητή  μονάδα.  Ήταν…  όλοι  οι

Δήμαρχοι  νομίζω  που  είχαν  κοντά  την  κινητή  μονάδα  ήταν

κατενθουσιασμένοι που εξυπηρετήθηκε ο πληθυσμός. 
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Και  να  πω  και  να  τελειώσω,  για  να  μην  σας  κουράζω.  Η

σύγχυση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μεταξύ υπηρεσίας και

εθελοντισμού.  Εμείς  είμαστε  εθελοντές.  Το  ΚΕΕΛΠΝΟ  παλιά,  είναι

παλιά  η… είχε  βγάλει  και  ένα  Γραφείο  Εθελοντισμού.  Και  τα  μέτρα

που  παίρνουν  τώρα,  διάφορες  νομοθετικές  ρυθμίσεις  που

ετοιμάζονται,  μιλάνε  και  για  υπηρεσίες  κρατικές  που  θα  έχουν  και

εθελοντισμό. 

Υπάρχει  λοιπόν  ένας  ωραίος  νόμος  στην  Αμερική,  που

απαγορεύει  σε  υπηρεσίες  κρατικές  την  απασχόληση  εθελοντών.

Γράφει  δε  επί  λέξει,  κανένας  άνθρωπος  δεν  μπορεί  να  προσφέρει

υπηρεσίες  στην  κυβέρνηση  χωρίς  να  πληρώνεται  ή  να  παρέχει

υπηρεσίες  με  την  υπόσχεση  ότι  μπορεί  να  προσληφθεί.  Άλλο  ο

εθελοντισμός,  άλλο η υπηρεσία η κρατική ή η δημοτική ή οτιδήποτε

άλλο. Αυτή μπορεί να είναι μόνο επί πληρωμή και όχι εθελοντισμός.

Ο  εθελοντισμός  πηγάζει  και  μπορεί  να  βοηθηθεί  από  τις

οργανώσεις  τις  τοπικές,  και  μπράβο και  πάλι  και  στον Πρόεδρο της

ΚΕΔΕ,  αλλά  και  σε  όλους  τους  Δημάρχους  που  στήριξαν  αυτή  την

προσπάθεια και συνεχίζουν να τη στηρίζουν. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  ιδιαιτέρως  για  την  παρουσία  του

κυρίου  Φιλόπουλου  και  ξέρω  ότι  δεν  ήταν  πολύ  εύκολο  να  είναι

σήμερα εδώ κοντά μας. 

Συνεχίζουμε  με  τον  Αντιπρόεδρο  της  Επιτροπής  Υγείας  και

Κοινωνικής  Πρόνοιας  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  τον

Δήμαρχο  Νεάπολης  –  Συκεών,  τον  Σίμο  τον  Δανιηλίδη,  έναν

άνθρωπο  που  έχει  θητεύσει  πολλά  χρόνια  στα  θέματα  της

Κοινωνικής  Πολιτικής  της  Αυτοδιοίκησης,  και  νομίζω ότι  η  εμπειρία

του θα αποδοθεί και σήμερα και θα αποτυπωθεί. 
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Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Συνάδελφοι,  συνεργάτες  στην  ΚΕΔΕ  και  στους

Δήμους, ερχόμαστε  σήμερα εδώ στο τελευταίο τακτικό Συνέδριο της

θητείας, για να εξετάσουμε τα κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων

και τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. 

Δυστυχώς  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  επαναλάβουμε  σχεδόν

100%  τα  ζητήματα  τα  οποία  παρουσιάσαμε  και  στο  προηγούμενο

Συνέδριο  στα Γιάννενα.  Κανένα  μα κανένα θέμα από αυτά  τα οποία

είχαμε  συμπεριλάβει  στη  σχεδόν  ομόφωνη απόφαση του  Συνεδρίου

της  ΚΕΔΕ  στα  Γιάννενα  πέρσι  τέτοιον  καιρό,  δεν  έχει  πάρει  το

δρόμο της επίλυσης.

Ένα ακόμη λοιπόν τακτικό  Συνέδριο  της ΚΕΔΕ συζητά για  την

εξέλιξη  του  θεσμού,  τις  δράσεις,  αποτιμά  το  έργο,  και

επαναλαμβάνει  τις διεκδικήσεις. 

Όμως  πού  βρισκόμαστε  σήμερα  σε  σχέση  με  τα  περσινά  και

τα προπέρσινα. 

Η  Ελλάδα  διαβαίνει  το  δρόμο  κατά  άλλους  της

μεταμνημονιακής,  κατά  άλλους  της  νεομνημονιακής  εποχής.

Ανάλογα από ποιο πρίσμα το βλέπει  ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση

όμως συνεχίζει  να διαβαίνει  το δρόμο της κρίσης, της φτώχειας, της

ανέχειας, της ανεργίας, της λιτότητας και της επιτήρησης. 

Η κοινωνία  δεν έχει  ορθοποδήσει,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν

έχει  σηκώσει  κεφάλι,  οι  πολίτες  και  ιδιαίτερα  τα  κατώτερα  και  τα

μεσαία  στρώματα,  δεν  μπορούν  να  επιβιώσουν.  Δεν  βολεύονται  με

τις πολιτικές τις πρόσκαιρες και τις επιδοματικές. 

Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται  σε υποχώρηση, δεχόμενη επιθέσεις

θεσμικής  υποβάθμισης  και  δημοσιονομικών  στραγγαλισμών.  Όχι

μόνο  τώρα  τα  τελευταία  δύο,  τρία,  τέσσερα  χρόνια,  εδώ  και  μια

δεκαετία σχεδόν. 

Η  κυβέρνηση  σήμερα  λειτουργεί  ως  Προκρούστης,  όπου  με

τον  Κλεισθένη  κόβοντας  το  περίσσευμα  της  δημοκρατίας  και  της

κυβερνησιμότητας  στους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  στο
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όνομα  των  δικαιωμάτων  των  οργανωμένων  μειοψηφιών,  τις  οποίες

αναγορεύει σε ρυθμιστές του αυτοδιοικητικού συστήματος. 

Οδηγεί  την Αυτοδιοίκηση σε επικίνδυνους  πειραματισμούς και

πιθανότατα  σε  ακυβερνησία.  Το  πιο  πιθανό  είναι  όταν  δεν  υπάρχει

εκλογή  από  την  πρώτη  Κυριακή  με  πλειοψηφία  πάνω από  50%,  να

υλοποιείται  αποκλειστικά  και  μόνο  εκείνο  το  κομμάτι  το

προγραμματικό  το  οποίο  είναι  επιλογή  του  Συνδυασμού  του  5,  του

8,  του  10%, και  εκείνο  το  κομμάτι  του πολιτικού  προγράμματος  του

Συνδυασμού  που  πήρε  45,  47,  48% την  πρώτη  Κυριακή  και  εξήντα

και την δεύτερη Κυριακή, να μην μπορεί να υλοποιηθεί.  

Και  σαν  να  μην  έφταναν  αυτά,  ως  πονηρή  αλεπού  κωφεύει

στις  δικαστικές  αποφάσεις  που  δικαιώνουν  δεκάδες  χιλιάδες

εργαζόμενους  για  αναδρομικά,  δώρων  Χριστουγέννων,  δώρων

Πάσχα και δώρων αδείας.

Προσέξτε,  κύριοι  συνάδελφοι.  Θέλω  να  το  τονίσω.  Τέσσερις

φορές  το  έφερα   στα  Διοικητικά  Συμβούλια  τους  προηγούμενους

μήνες  στην ΚΕΔΕ.  Κατά  τη  γνώμη μου δεν  έχουμε πάρει  σωστή και

ολοκληρωμένη απόφαση, αλλά δεν θα μπω στον πειρασμό να κρίνω

τώρα  τις  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΕΔΕ,  στις

οποίες μάλιστα μειοψήφησα.

Θέλω να  ενημερωθείτε  όλοι.  Με βάση τις  αποφάσεις  αυτές,  οι

οποίες  κρίνουν  αντισυνταγματική  την  περικοπή  των  δώρων

Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού, με βάση τις νομολογίες του

Αρείου  Πάγου  και  του  Συμβουλίου  Επικρατείας,  από  εδώ  και  στο

εξής  θα  είμαστε  υποχρεωμένοι…  τα  δικαιούνται  οι  εργαζόμενοι

συνεργάτες  μας,  έτσι;  Θα  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  καταβάλλουμε

εσαεί  και  μονίμως  αυτά  τα  δώρα.  Αυτό  σημαίνει  17  με  18%

επιβάρυνση  ετήσια  του  μισθολογικού  κόστους.  Πέρα  από  τα  550

εκατομμύρια τα οποία είναι αναδρομικά.

Πάμε  σε  εργαζόμενους  τεσσάρων διαφορετικών  ταχυτήτων.  Η

μία  ταχύτητα  είναι  αυτοί  που  δεν  έκαναν  καθόλου  προσφυγή  και

μένουν  εντελώς  απέξω.  Η  δεύτερη  ομάδα,  οι  άλλοι  μισοί,  οι  οποίοι
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έκαναν προσφυγή,  έχουμε τις  εξής τρεις  παραλλαγές.  Η μία,  το ένα

τρίτο  ας  πούμε,  έχουν  απορριφθεί  πρωτόδικα,  άρα  πετιούνται  και

αυτοί  απέξω.  Έχουν  πάει  στο  Εφετείο  βέβαια.  Το  άλλο  ένα  τρίτο

έχει  πετύχει  αναδρομικότητα δύο χρόνια,  το τελευταίο ένα τρίτο έχει

πετύχει  αναδρομικότητα πέντε χρόνια. 

Μπορείτε  να  καταλάβετε  τι  αλαλούμ  μπορεί  να  προκύψει  και

θα  προκύπτει  από  μέρα  σε  μέρα  και  από  μήνα  σε  μήνα,  στην

κατάσταση  μέσα  στο  ίδιο  γραφείο,  δέκα  διαφορετικοί  εργαζόμενοι

στην ίδια  Υπηρεσία,  οι  δύο να  έχουν άλλο καθεστώς,  οι  τρεις  άλλοι

να  έχουν  άλλο  καθεστώς,  οι  υπόλοιποι  τρεις  άλλο  και  οι  τελευταίοι

δύο άλλο καθεστώς. 

Για  αυτό  κιόλας  η  πρότασή  μου  ήταν  και  παραμένει  να

υπάρξει  νομοθετική  ρύθμιση,  καταρχήν  για  την  κάλυψη  όλου  του

ποσού  των  αναδρομικών  από  το  κράτος,  δεύτερον,  αύξηση  των

ΚΑΠ,  των  Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων,  τουλάχιστον  στο  ύψος  της

επιβάρυνσης  του  μισθολογικού  κόστους,  και  πρόβλεψη  καταβολής

σε  όλο  το  προσωπικό,  είτε  έκαναν  προσφυγή,  είτε  δεν  έκαναν

προσφυγή. 

Κλείνω  αυτή  την  παρένθεση  που  ήθελα  να  την  πω  στο

Συνέδριο, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά θέματα.

Κανένα  μέτρο  ενίσχυσης  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  δεν  έχει

οδηγήσει  το  προηγούμενο  διάστημα  στην  αναβάθμιση,  πολύ

περισσότερο  την  οδηγεί  σε  υποβάθμιση.  Αυτό  αποτυπώνεται

περίτρανα και στα ζητήματα που απασχολούν τον κοινωνικό τομέα. 

Ακόμη  και  σήμερα  τα  ποσοστά  της  ανεργίας,  αναφέρθηκε  ο

προηγούμενος  συνάδελφος  που  είναι  στον  τομέα,  θέλω  απλά  να

κάνω  μια  αναφορά,  τα  ποσοστά  της  ανεργίας  είναι  πάνω  από  20%

και  το  συντριπτικό  νούμερο  του  43,8%  της  ανεργίας  βαρύνει  τους

νέους κάτω των 28 χρόνων. 

Παράλληλα,  λόγω  της  παρατεταμένης  κρίσης  και  της

ανεργίας,  εδώ ερχόμαστε  στον  τομέα  της  υγείας  και  της  κοινωνικής

πολιτικής,  έχουν  αυξηθεί  στο  τριπλάσιο  τα  προβλήματα  υγείας  τα
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οποία  προκαλούνται  λόγω  της  κρίσης,  και  ειδικότερα  τα

προβλήματα ψυχικής υγείας. Την ίδια ώρα που το δημόσιο σύστημα

υγείας,  είτε  ψυχικής  υγείας,  υποστελεχωμένο,  απαξιωμένο,

υποχρηματοδοτούμενο,  φυλλοροεί  και  δεν  μπορεί  να  είναι  σε  θέση

και  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  τις  στοιχειώδεις  υπηρεσίες

στους ασθενείς, στους πολίτες. 

Το  ελλιπές  και  καχεκτικό  κοινωνικό  κράτος  στη  χώρα  μας,

εδώ  και  δεκαετίες,  υποκαταστάθηκε  από  τις  4.560  δομές  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  οι  οποίες  ξεκινούν  από  την  προσχολή

αγωγή  των  Βρεφικών,  Βρεφονηπιακών,  Παιδικών  Σταθμών,  και

φτάνουν μέχρι  τα  ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ, το Βοήθεια  στο  Σπίτι,  τις  δομές

για  τη  μονογονεϊκή  οικογένεια,  τις  δομές  για  τα  ΑΜΕΑ  και  όλα  τα

υπόλοιπα. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κράτησε τη  χώρα όρθια μετά το 2010,

με  αυτές  τις  4.560  δομές.  Ο  καθένας  από  εμάς,  χωρίς  να

περιαυτολογούμε,  μπορεί  να  σκεφτεί  τι  κατάσταση  ζούγκλας  θα

υπήρχε  σε  αυτή  τη  χώρα  αν  δεν  υπήρχαν  αυτές  οι  4.560  δομές

κοινωνικής πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι  πολιτικές,  οι  δομές  και  τα  προγράμματά  μας  ως  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  που  αναπτύχθηκαν  αυτή  την  περίοδο  σε  τοπικό

επίπεδο,  αναδεικνύουν το ρόλο της Αυτοδιοίκησης και  ενισχύουν το

αίτημα  για  τη  θεσμική  και  λειτουργική  αναβάθμιση  και  εκχώρηση

αποκλειστικών  αρμοδιοτήτων  του  συνόλου  του  κοινωνικού  τομέα,

που είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Παρά  ταύτα,  οι  πρόσφατες  αποφάσεις  οι  πολιτικές

διογκώνουν  τον  συγκεντρωτισμό,  επαναφέρουν  τον  κρατισμό,  και

αγνοούν  συστηματικά  την  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  της

κοινωνικής πολιτικής, που οφείλει  να διασφαλίζει  ότι  τα διαφορετικά

συστήματα  παροχής  κοινωνικών  υπηρεσιών  πρέπει  να

διασυνδέονται  και  να  λειτουργούν  συμπληρωματικά,  εντασσόμενα

όλα κάτω από την  ομπρέλα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  να είναι
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μία  καλή  αλυσίδα  στον  τομέα  της  Κοινωνικής  Πολιτικής  της  χώρας

μας. 

Στον  τομέα  της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας.  Τα  είπε  εν

ολίγοις  ο  Πρόεδρος  πιο  μπροστά.  Θέλω  να  τονίσω  ότι  είμαστε

δυστυχώς  ακόμη  και  αυτή  τη  στιγμή  το  πιο  καθυστερημένο  κράτος

της  Ευρώπης,  όχι  μόνο  της  Ευρωζώνης  και  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης,  της  Ευρώπης,  στο  ότι  δεν  έχουμε  κατοχυρωμένη  την

αρμοδιότητα,  η  οποία  προβλέπεται  από  τους  νόμους,  προβλέπεται

από  την  ΕΧΤΑ,  την  Ευρωπαϊκή  Χάρτα  Τοπικής  Αυτονομίας,

προβλέπεται  από  τον  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  της  δεκαετίας

του  ’80,   προβλέπεται  από  τον  Καποδίστρια,  προβλέπεται  από  τον

Καλλικράτη, δυστυχώς δεν υλοποιείται.  

Τι  είναι  αυτό  που  προβλέπεται  και  δεν  υλοποιείται;  Η

αρμοδιότητα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας. 

Παρά  το  γεγονός  λοιπόν  ότι  εδώ  και  χρόνια  έχουμε

επισημάνει  τις  αδυναμίες  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  όσον

αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  σε  προβλήματα  υγείας  μικρού

κινδύνου, όπως λέει  ο ιατρικός κόσμος, παρά τις πολλαπλές σχεδόν

ομόφωνες  και  τις  περισσότερες  φορές  ομόφωνες  αποφάσεις,  είτε

του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  είτε  των Συνεδρίων  της  ΚΕΔΕ,  για  την

αναγκαιότητα  και  τη  δυνατότητα  αποκέντρωσης  των  υπηρεσιών

Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,  και  παρά  το  ότι  ο  Καλλικράτης

δίνει  τη  δυνατότητα  άσκησης  πολιτικής  για  την  υγεία  σε  τοπικό

επίπεδο  μέσω  των  Δημοτικών  Ιατρείων,  των  Δημοτικών  Ιατρικών

Κέντρων,  αλλά  και  των  άλλων  δεκάδων  δομών  στον  τομέα  είτε  της

Πρωτοβάθμιας  Κοινωνικής  Φροντίδας,  είτε  του  τομέα  Φροντίδας

Υγείας,  δεν  υπήρξε  ανταπόκριση  από  την  πολιτική  ηγεσία  του

Υπουργείου  Υγείας,  με  τη  μεταρρύθμιση  που  έγινε  πρόπερσι  το

καλοκαίρι  για  την  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  και   για  τα

περίφημα  ΤΟΜΥ,  με  το  Ν.4486  του  ’17,  η  κυβέρνηση  υιοθετεί  την

κοινωνικά  και  πολιτικά  κρατικίστικη  παρωχημένη  άποψη  για  την
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αποκλειστικά  και  μόνο  κρατική  δομή  υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας, που υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Υγείας.

Καμία  μα  καμία  άλλη  χώρα  στην  Ευρώπη  δεν  έχει  τέτοιο  σύστημα.

Ακόμα  και  στις  πιο  συγκεντρωτικές  χώρες  που  υπάρχει  κρατική

ομπρέλα  δομής  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,  υπάρχει

παράλληλα και όλη η ομπρέλα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σε  αυτή  λοιπόν  τη  μεταρρύθμιση  δεν  έχει  ληφθεί  καμία

μέριμνα ούτε  για  τα  ζητήματα  της  αποκεντρωμένης  λειτουργίας  των

δομών  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  από  τους  Δήμους  της

χώρας,  αλλά  ούτε  και  η  διασύνδεση  των  υπαρχόντων  Δημοτικών

δομών με το Εθνικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Ένας  τεράστιος  μεγάλος  αριθμός  εκατοντάδων  Δημοτικών

Ιατρείων,  κινητών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,

Κέντρων  Πρόληψης,  Δημοτικών Κοινωνικών Φαρμακείων,  απλά  δεν

υπάρχουν  για  την  Πολιτεία  και  το  Υπουργείο  Υγείας.  Να  το  πούμε

και  από  μικροφώνου,  λειτουργούμε  όλες  αυτές  τις  εκατοντάδες

δομές στην γκρίζα περιοχή της ημιπαρανομίας.  Είμαστε έκθετοι  ανά

πάσα  στιγμή  στη  σκοπιμότητα  και  στον  τυχοδιωκτισμό

οποιουδήποτε  για  οποιονδήποτε  λόγο  να  μας  καταγγείλει  και  να

έρθουν  στημένες  ή  όχι  ελεγκτικές  Αρχές  και  να  μας  βγάλουν  ότι

παρανόμως λειτουργούμε όλες αυτές τις δομές. 

Ο  τομέας  της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  πρέπει  να

είναι  το  πεδίο  εφαρμογής  μιας  νέας  πολιτικής  για  την  υγεία  και  την

αποκέντρωση  στο  πλαίσιο  της  διαμόρφωσης  ενός  ισχυρού  Εθνικού

Συστήματος  Υγείας,  και  ενός  ισχυρού  συστήματος  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, που πρέπει να συνεργάζονται.  

Σημειώστε  δε  από μελέτη  που  έγινε  πριν  από δέκα και  πλέον

χρόνια,  έβγαινε  το  συμπέρασμα  ότι  πάνω  από  ένα  δισεκατομμύριο

ευρώ οικονομία  θα  προκαλούνταν  στο  ασφαλιστικό  σύστημα υγείας

και  στο  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας,  αν  οι  μεσαίοι  και  οι  μεγάλοι  Δήμοι

προχωρούσαν  στην  ίδρυση  και  λειτουργία  Δημοτικών  συστημάτων

Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,  τα  οποία  μάλιστα  δεν  θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

195



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

χρειαζόταν  κρατική  ή  δημοτική  χρηματοδότηση.  Θα  κάλυπταν  το

σύνολο  των  λειτουργικών  τους  δαπανών  απλά  και  μόνο

συμβαλλόμενοι με το Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, με τον ΕΟΠΥΥ.  

Η αναδιοργάνωση  του  δημόσιου  συστήματος  υγείας  επιβάλλει

όχι  μόνο  την  εμπλοκή  της  Αυτοδιοίκησης,  αλλά  πολύ  περισσότερο

την  ουσιαστική  αποκέντρωση  των  υπηρεσιών  υγείας,  με  σαφείς

αρμοδιότητες  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Στο  πλαίσιο  πάντα  των

αρχών της  εγγύτητας  και  της  επικουρικότητας,  που είναι  οι  βασικές

ευρωπαϊκές αρχές. 

Οι προτάσεις μας.

Η  συγκρότηση  συστήματος  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας

σε επίπεδο κάθε Δήμου, που να λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου και

να  αναπτύσσει  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας,  με  το

συντονισμό  και  την  επιστημονική  εποπτεία  του  αρμόδιου

Υπουργείου.  Δεν  αρνούμαστε  τη  συνεργασία  και  την  εποπτεία  του

κράτους, του κεντρικού Υπουργείου Υγείας. 

Μεταφορά  στην  Αυτοδιοίκηση  της  ευθύνης  διαχείρισης  και

ελέγχου  των  συστημάτων  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  σε  όλη

τη χώρα, ανά Δήμο.

Διασύνδεση  των  Δημοτικών  δομών  με  το  ασφαλιστικό

σύστημα, αυτό που είπα νωρίτερα. 

Οποιοσδήποτε  ιδιώτης  επιχειρηματίας  μπορεί  να  έρχεται  να

νοικιάζει  ένα χώρο σε μια συνοικία του Δήμου μας, να τον εξοπλίζει

και  να  τον  στελεχώνει,  με  όποιες  προϋποθέσεις  νομίζει,  με  τις

ελάχιστες  που προβλέπει  και  η  νομοθεσία,  και  να  πιστοποιείται  και

να  συμβάλλεται  με  τον  ΕΟΠΥΥ,  με  το  ασφαλιστικό  σύστημα.  Οι

Δήμοι  μας  που  έχουμε  δεκαπλάσιο  προσωπικό,  δεκαπλάσιο

εξοπλισμό,  μεγαλύτερες  εγκαταστάσεις,  που  παρέχουμε  υπηρεσίες

σε  δεκάδες  χιλιάδες  συμπολίτες  μας,  δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να

συμβαλλόμαστε με το ασφαλιστικό σύστημα. 

Η  πιστοποίηση  λοιπόν  όλων  αυτών  των  Δημοτικών  δομών

που  παρέχουν  συμπληρωματικά  υπηρεσίες  υγείας,  όπως τα  ΚΑΠΗ,
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οι  δομές  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  τα  Κέντρα  Ημερήσιας  Φροντίδας

Ηλικιωμένων, κάτω από αυτή την ομπρέλα. 

Στήριξη  των  75  Κέντρων Πρόληψης  κατά  των  εξαρτήσεων  και

Προαγωγής  Υγείας  και  Ψυχοκοινωνικής  Υγείας,  και  όχι

κρατικοποίηση,  που  τους  κλείνει  το  μάτι  εδώ  και  τρία  χρόνια,

τέσσερα  χρόνια,  η  ηγεσία  του  Υπουργείου  Υγείας,  προσπαθώντας

να τους δελεάσει  υποσχόμενη  η ηγεσία ότι  θα τους κάνει  κρατικούς

δημόσιους  υπαλλήλους  καταργώντας  τα  Κέντρα  Πρόληψης  και

μεταφέροντας την αρμοδιότητα στα ΤΟΜΥ ή στα Κέντρα Υγείας. 

Στον  τομέα  της  Κοινωνικής  Πρόνοιας  εντοπίζουμε  μεγάλα

κενά  στις  κρατικές  πολιτικές,  όπως  άλλωστε  φάνηκε  με  τα

φαινόμενα  της  ακραίας  φτώχειας  στη  χώρα  μας  τα  τελευταία  οκτώ

χρόνια. 

Η  άσκηση  ολοκληρωμένων  κοινωνικών  πολιτικών  από  την

Αυτοδιοίκηση, προϋποθέτει  τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων μας και

τη  μεταφορά  συγκροτημένων  δομών  του  κράτους  στους  Δήμους,

πάντα  βέβαια  με  την  εφαρμογή  της  συνταγματικής  πρόβλεψης  για

τη  μεταφορά  ταυτόχρονα  και  των  πόρων  και  του  εξοπλισμού  και

των δομών. 

Οι  προτάσεις  μας  περιλαμβάνουν,  πρώτον,  αποκέντρωση

αποκλειστικών  αρμοδιοτήτων  στον  κοινωνικό  τομέα  και  μεταφορά

των απαιτούμενων πόρων. 

Δεύτερο.  Στην  αναθεώρηση  του  ΕΣΠΑ  που  αυτή  τη  στιγμή

συζητιέται,  του  ΕΣΠΑ  ’14-’20,  που  θα  πάει  σίγουρα  μέχρι  το  ’22,

ίσως  και  το  ’23,  χρηματοδότηση  όλων  αυτών  των  δομών  της

Αυτοδιοίκησης από πόρους του  ΕΣΠΑ,  συμπληρωμένων και  από το

ΠΔΕ,  για  την  κατασκευή  σύγχρονων  τοπικών  κοινωνικών  δομών,

είτε  δομών  Φροντίδας  Υγείας,  είτε  Παιδικών  Σταθμών,  είτε  ΚΔΑΠ,

είτε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, είτε ΚΗΦΗ.

Τρίτο.  Την εφαρμογή όλων των κοινωνικών προγραμμάτων σε

τοπικό  επίπεδο.  Δεν  έχει  καμιά  δουλειά  να  χώνει  το  χέρι…  να  μην

πω τίποτα  άλλο  χειρότερο,  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.  Σε  καμία
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χώρα της Ευρώπης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα δεν έχει

αρμοδιότητα  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.  Μόνο  στη  δική  μας

χώρα έχει  εμπλακεί  και  η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε πρωτογενή

προγράμματα  Κοινωνικής  Φροντίδας,  αστέγων,  απόρων,  διανομής

τροφίμων.

Τέταρτο…  Κύριε  Πρόεδρε,  μεθαύριο  που  θα  είστε  και  στην

Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση,  πιστεύω  ότι  θα  λέτε  τα  ίδια  υπέρ   της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αμφιβάλλετε;

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Όχι,  δεν  αμφιβάλλω,  λέω  είμαι  σίγουρος  και

πιστεύω ότι θα λέτε τα ίδια. 

Τέταρτο.  Διασφάλιση  της  διατηρησιμότητας  και  της

βιωσιμότητας  της  λειτουργίας  των  κοινωνικών  δομών  και

υπηρεσιών, από ευρωπαϊκούς, αλλά και εθνικούς πόρους. 

Τα  επισιτιστικά  προγράμματα,  ανέφερα  πιο  μπροστά,  είμαστε

η  μοναδική  χώρα  που  έχει  εμπλέξει  και  την  Περιφερειακή

Αυτοδιοίκηση. 

Για λόγους συντομίας του χρόνου δεν αναφέρω λεπτομέρειες.  

Προγράμματα  κοινωνικής  συνοχής.  Η  διασφάλιση  της

συγχρηματοδότησης  από  ευρωπαϊκούς  ή  εθνικούς  πόρους  όλων

των  κοινωνικών  δομών  και  προγραμμάτων  της  Πρωτοβάθμιας

Αυτοδιοίκησης,  με  ταυτόχρονη  διασφάλιση  της  απασχόλησης  του

υφιστάμενου  προσωπικού,  Βρεφονηπιακών,  Παιδικών  Σταθμών,

ΚΔΑΠ,  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ,  κοινωνικές  δομές  για  τη  φτώχεια,  ΚΗΦΗ,

Κέντρα Στήριξης Ρομά, ευπαθών ομάδων. 

Αξιοποίηση  των  πόρων  του  ΕΣΠΑ  για  την  περαιτέρω

ανάπτυξη κοινωνικών δομών και δράσεων. 

Ειδικότερα  για  το  πρόγραμμα,  το  πολύτιμο  πρόγραμμα,  που

είμαστε περήφανοι  όσοι το ξεκινήσαμε το ’96, το Βοήθεια στο Σπίτι,

χρειάζεται  άμεσα…  Ακούμε  πολλά  και  διάφορα,  είτε  ελπιδοφόρα,

είτε ανησυχητικά, για την μελλοντική του πορεία. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

198



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέλουμε  και  έχουμε  απόφαση,  έχουμε  απόφαση  για  τη

μονιμοποίηση  του  προσωπικού  των  3.000  που  υπηρετούν  αυτή  τη

στιγμή  στο  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  και  τη  διασφάλιση  της

χρηματοδότησης.  Τα  100  εκατομμύρια  ευρώ,  τα  οποία  χθες  ακόμη

ανακοίνωσε  τους  3.250  ο  Υπουργός  Εσωτερικών  στο  Μέγαρο

Μουσικής,  ο  προϋπολογισμός  του  2019  που  κατατέθηκε  δεν

προβλέπει  ούτε  ένα  ευρώ.  Από  την  πρόθεση  του  Υπουργείου

Εσωτερικών,  βγαίνει  το συμπέρασμα ότι  αυτές οι  3.250 είτε θα είναι

αυτοί  που ήδη υπηρετούν,  είτε  θα είναι  καινούργιοι,  έχουμε κάποιες

αμφιβολίες,  αλλά δεν  είναι  αυτή  τη στιγμή αυτό το  ζήτημα,  θα πάνε

να  γίνουν  μόνιμοι  δημοτικοί  υπάλληλοι  στον κυρίως Οργανισμό  του

Δήμου.  Άρα  δεν  θα  μπορούν  να  χρηματοδοτούνται,  όπως  γινόταν

μέχρι  τώρα,  από πρόγραμμα,  που  ήταν  στα  Νομικά  Πρόσωπα,  στις

Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.  Άρα θα πρέπει  να προβλεφθεί

εξτρά  ειδικό  πακέτο  εκατό  εκατομμυρίων  μέσω  των  ΚΑΠ  για  να

καλύπτει  τουλάχιστον  τη  μισθοδοσία  των  προγραμμάτων  Βοήθεια

στο Σπίτι. 

Υπήρχε  και  υπάρχει  ακόμα,  για  να  δικαιωθεί  κάποιος  παλιός

πολιτικός  της  δεκαετίας  του  ’60,  που έλεγε  ότι  στην  Ελλάδα πρέπει

να  βγει  ένας  νόμος  που  να  λέει  ότι  οι  νόμοι  της  χώρας  πρέπει  να

εφαρμόζονται.  Λοιπόν υπάρχει ο 4277, ο οποίος ψηφίστηκε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Δεκαετία  του  ’60,  ο  Γιώργος  Παπανδρέου,

Γεώργιος  Παπανδρέου.  Το  επανέλαβε  μετά  από  το…  Εντάξει  τώρα

να μην κάνουμε ιστορία.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ, παρακαλώ, μην κάνουμε…

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Ο  νόμος  λοιπόν  4277,  στο  άρθρο  64,  προέβλεπε

και  συνεχίζει  να  προβλέπει  γιατί  είναι  νόμος  του  κράτους  που  είναι

εν ισχύ,  προέβλεπε τη βιωσιμότητα του προγράμματος Βοήθεια στο

Σπίτι  με τη συμβασιοποίησή του με το ασφαλιστικό σύστημα και  την

κάλυψη του λειτουργικού κόστους. 
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Για  την  Οικογενειακή  Εναρμόνιση  αναφέρθηκε  ο  Πρόεδρος.

Θέλω να  επαναλάβω την  άποψή μας,  ότι  δικαιωθήκαμε  πλήρως ότι

η  εφαρμογή  του  συστήματος  voucher απέτυχε  παταγωδώς,

ενίσχυσε  στο  έπακρο  τα  ιδιωτικά  συμφέροντα,  ειδικά  στην  Αττική

και  στη  Θεσσαλονίκη,  και  δημιούργησε  όλα  αυτά  τα  προβλήματα

που ανέφερε πιο μπροστά και ο Πρόεδρος, να μην τα επαναλάβω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Τελειώνω με αυτή τη φράση.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνει, ολοκληρώνει, εντάξει.

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Επειδή  έχουμε  κάνει  πολλές  φορές

αντιπαραθέσεις  για  την  προσχολική  ηλικία  και  για  τα  προνήπια.

Επειδή  διαστρέβλωσαν  τη  θέση  μας  και  την  παραποίησαν.  Εμείς

λέμε  ναι  στην  υποχρεωτικότητα  για  τα  προνήπια,  αλλά  ταυτόχρονα

και  ναι  στη  διακριτική  ευχέρεια  της  οικογένειας  του  προνηπίου  να

επιλέξει  κατά την κρίση της η οικογένεια  αν  εξυπηρετείται  καλύτερα

από τον  Παιδικό  Σταθμό  της  γειτονιάς,  που δουλεύει  από  τις  έξι  το

πρωί  μέχρι  τις  πέντε  το  απόγευμα,  και  δουλεύει  και  τα

Χριστούγεννα  και  το  Πάσχα  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του

καλοκαιριού,  ή  αν  εξυπηρετείται  από το  Νηπιαγωγείο της γειτονιάς,

που  δουλεύει  από  τις  οκτώ  και  τέταρτο  μέχρι  τις  δώδεκα  και  μισή,

και  κλείνει  και  τα  Χριστούγεννα  και  το  Πάσχα  και  κλείνει  και  τρεις

μήνες  το  καλοκαίρι.  Να  έχει  το  δημοκρατικό  δικαίωμα  η  οικογένεια

του τετράχρονου παιδιού να επιλέξει  πού εξυπηρετείται  καλύτερα. 

Δεν  αναφέρομαι  στις  επόμενες  σελίδες,  για  τα  επόμενα

θέματα.  Θέλω  μόνο  να  πω  τελειώνοντας,  περάσαμε  ίσως,  επειδή

υπηρετώ αρκετά  χρόνια  την  Αυτοδιοίκηση,  και  είμαι  και  αρκετά  από

αυτά στην ΚΕΔΕ…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Όχι,  δεν  αποχωρώ.  Εύχομαι  σε  αυτούς  που

αποχωρούν καλή πορεία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Ναι, ναι.
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ.

Σ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ:   Εγώ  είμαι  από  αυτούς  που  τραγούδησαν  το

τραγούδι: Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. 

Λοιπόν,  ακούστε  λίγο.  Πρέπει  να  έχουμε  και  υψηλά  το

αίσθημα ευθύνης  και  την αυτοκριτική.  Εγώ δεν  αισθάνομαι  καλά ως

στέλεχος  της Αυτοδιοίκησης για  αυτά τα τελευταία  χρόνια,  και  θέλω

να  εκμυστηρευτώ  και  να  ζητήσω  και  συγνώμη  και  να  κάνω  και

αυτοκριτική,  στο  μέτρο  που  μου  αναλογεί,  για  το  ότι  ως

Αυτοδιοίκηση  δεν  μπορέσαμε  να  ανατρέψουμε  κακές  επιλογές  του

κεντρικού  κράτους,  πολύ  δε  περισσότερο  δεν  καταφέραμε  να

επιβάλλουμε  σχεδόν  τίποτε  από αυτά  τα  οποία  θέλαμε  και  θέλουμε

και πρεσβεύουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πρέπει  να  ψαχτούμε  για  το  τι  πρέπει  να  κάνουμε,  το  τι  δεν

κάναμε  σωστά,  και  πρέπει  να  χαράξουμε  πορεία  και  διαδικασίες  με

τέτοιο τρόπο, έτσι  ώστε οποιαδήποτε και να είναι  κυβέρνηση αύριο-

μεθαύριο,  να  μπορεί  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ενωμένη  να  επιβάλλει

σε  αυτή  τη  χώρα  το  ευρωπαϊκό  κεκτημένο  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. 

Σας ευχαριστώ. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σήμερα  δεν  ξέρω  τι  συμβαίνει,  είτε  αυτοί  που

φεύγουν,  είτε  αυτοί  που μένουν,  κάτι  έχουν να  πουν για  το  μέλλον.

Όμως  θεωρώ  ότι  αυτό  που  έχει  μεγάλη  αξία,  και  το  είπα  και  στην

πρωινή  μου  τοποθέτηση,  δεν  πρέπει  να  έχουμε  τύψεις  εμείς  η

Αυτοδιοίκηση.   Ότι  μπορέσαμε  και  ότι  μπορούμε  κάνουμε.  Μόνο

από το  λαιμό  δεν  τους  έχουμε  πιάσει.  Αυτοί  πρέπει  να  ντρέπονται,

οι  οποίοι  δεν  νομοθετούν  όπως  όλη  η  Ευρώπη.  Αυτοί  έχουν  το

θέμα,  δεν  το  έχουμε  εμείς.  Τα  έχουμε  πει  όλα,  κλωτσιές  έχουμε

δώσει,  αλλά  νομίζω  ότι  οι  ιδεοληψίες  είναι  αυτές  που  κυριαρχούν

ακόμα τουλάχιστον στη χώρα μας. 

Προχωράμε…  Εγώ  πραγματικά  νιώθω  περίφημα  που  ο  Σίμος

μένει.  
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Προχωράμε  στον  Σωτήρη  τον  Παπασπυρόπουλο,  Γενικός

Διευθυντής του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων. 

Και  κύριε  Πρόεδρε,  λίγο  υπομονή,  (…)  ιδιαίτερα  να  σας

ακούσουμε. 

Ελάτε,  κύριε Παπασπυρόπουλε. 

Σ.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:   Ευχαριστώ πολύ για  την  πρόσκληση στο

Συνέδριό  σας,  να  παρουσιάσουμε  εν  συντομία  το  Ελληνικό

Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγειών  Πόλεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού

Υγείας,  το  οποίο  ήταν  και  αυτό  πριν  από  14  χρόνια,  πρέπει  να  το

θυμίσουμε, μια έμπνευση του τότε Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου

Πεύκης,  του  σημερινού  Προέδρου  της  ΚΕΔΕ,  Γιώργου  Πατούλη,

όπου  ξεκίνησε  από  την  Αττική  με  29  Δήμους,  24  Δήμους  στη

γέννησή  του,  για  να  φτάσει  σήμερα  να  έχει  220  Δήμους  μέλη  από

όλη  τη  χώρα,  και  ευελπιστούμε  να  έχουμε  πανελλαδική  κάλυψη

μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου. 

Η παρουσίαση  του  Διαδημοτικού  Δικτύου Υγειών  Πόλεων έχει

να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  κατά  τη  γνώμη  μας  αποτελεί  ένα

παράδειγμα  οριζόντιων  πολιτικών  δράσεων  σε  διαδημοτικό

επίπεδο,  διότι  εκτός  από  τις  δράσεις  που  κάθε  Δήμος  μπορεί  να

κάνει  στο  επίπεδό  του  για  το  συμφέρον  των  δημοτών του  βεβαίως,

πρέπει  σε  πολλά  σημεία  αυτά  να  συναρθρώνονται  με  έναν  ενιαίο

τρόπο,  ειδικά  όταν  έχουν  την  εγκυρότητα  διεθνών  Οργανισμών,

όπως  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  και  τα  πρωτόκολλα  που

αυτός αναπτύσσει.

Εκτός  από  την  εγκυρότητα,  έχουν  μετρήσιμα  αποτελέσματα,

διότι  αυτά  είναι  υποχρέωσή  μας  να  τα  διανέμουμε  στους  Δήμους,

αλλά  έχουν  και  συνέχεια  αυτά  τα  προγράμματα,  δεν  είναι

κατακερματισμένα,  δεν  είναι  ad hoc,  έχουν  συνέχεια  πολυετή  και

αυτό αποδεικνύεται  από την αξία που δίνουν στους Δήμους, και  δεν

είναι  αυτό  μια  θεωρητική  έννοια,  η  αξία  αυτή,  διότι  οι  Δήμοι  κάθε

χρόνο  παίρνουν  απόφαση  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  τους  να

ανανεώσουν  την  εγγραφή  τους  και  τη  συνδρομή  τους  στο
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Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγειών  Πόλεων,  και  αυτό  το  κάνουν  με  τη

θέλησή τους, διότι προσδίδει αξία στις ενέργειές τους. 

Οριζόντιες  δράσεις  πάντα  στον  τομέα  της  προαγωγής  υγείας

και  της προληπτικής ιατρικής. Στον τομέα της προαγωγής υγείας με

μεγάλες  ενημερωτικές  καμπάνιες,  όπως  αυτή  που  κάναμε  μαζί  με

τον Γιώργο τον Πατούλη και την… ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αλλά και

του  ΙΣΑ,  που  τη  στήριξε,  και  με  επιστημονικούς  Συλλόγους,  όπως

την  Ελληνική  Εταιρεία  Λοιμώξεων  της  κυρίας  Γιαμαρέλλου,  και

Χημειοθεραπείας,  με  Πρόεδρο  τον  κύριο  Σκουτέλη.  Αλλά  σε  πάνω

από 85 Δήμους και  σε πάνω από 10 εκπαιδευτικές  περιφέρειες,  για

την  ευαισθητοποίηση  των  ανθρώπων  για  το  μεγάλο  πρόβλημα  των

της  χρήσης  των  αντιβιοτικών,  με  την  αντίσταση  που  έχουν  στα

μικρόβια, αλλά και της χρήσης των εμβολίων, άλλο κρίσιμο θέμα, με

το  αντιεμβολιαστικό  κίνημα  που  δυστυχώς  αναπτύσσεται  και  στη

χώρα μας.

Μεγάλες  λοιπόν  οριζόντιες  δράσεις  σε  πανελλαδικό  επίπεδο,

αλλά  και  μεγάλες  δράσεις  προληπτικής  ιατρικής,  όπου  σε

συνεργασία  με  τον  ιδιωτικό  τομέα  μπορούμε  να  αναπτύσσουμε

προγράμματα  σήμερα  προσυμπτωματικού  ελέγχου  πανελλαδικά,

όσο  αφορά  κυρίως  τον  καρκίνο  του  παχέως  εντέρου,  τον  καρκίνο

του  προστάτη,  αλλά και  τον  καρκίνο  του  μαστού,  και  η  ΚΕΔΕ με  τα

προγράμματα  που  κάνει  σε  όλη  την  Ελλάδα,  αλλά  και  ως

Διαδημοτικό  Δίκτυο  μέσα  από  το  Σύλλογο  Φίλων  Ογκολογικού

Νοσοκομείου  Άγιοι  Ανάργυροι  της  Κηφισιάς,  όπου  πάρα  πολλές

γυναίκες από την Αττική κυρίως έχουν εξεταστεί  μέχρι σήμερα. 

Αναπτύσσουμε  λοιπόν  οριζόντιες  δράσεις,  με  συνοχή,  με

μέλλον  και  με  προοπτική.  Ταυτόχρονα,  μέσα  από  τα  πλαίσια  του

Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας,  προσφέρουμε  στους  Δήμους  μέλη

μας έτοιμες πολιτικές,  για την ψυχική υγεία,  για την τρίτη ηλικία, για

το  περιβάλλον,  για  τους  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς.  Έτοιμες

πολιτικές,  επεξεργασμένες  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  εξειδικευμένες

στο  ελληνικό  πλαίσιο,  μέσα  από  την  επιστημονική  μας  Επιτροπή,
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Πρόεδρος  της  οποίας  είναι  ο  Καθηγητής  Ιατρικής  Γιάννης  Τούντας,

έτσι  ώστε  έτοιμες  πολιτικές  αναρτημένες  στην  ιστοσελίδα  μας  να

μπορούν να χρησιμοποιούνται  με το κλειδί  στο χέρι όπως λέμε, από

τους Δήμους μέλη μας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να καλέσω και  όσους

Δήμους  τυχόν  δεν  είχαν  την  ευκαιρία  μέχρι  σήμερα  να  ενταχθούν

στο Διαδημοτικό Δίκτυο, είναι  περίπου εκατό Δήμοι σε όλη τη χώρα,

από  τους  325,  να  προσεγγίσουν  τις  προσπάθειές  μας,  και  να

έρθουν  σε  αυτή  τη  μεγάλη  οικογένεια  προαγωγής  της  υγείας  και

προληπτικής  ιατρικής  που  έχουμε  δημιουργήσει  σιγά-σιγά  τα

τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια,  να  γνωρίσουν  τα  προγράμματά  μας,

αλλά να γνωρίσουν και μια βασική δημοτική δομή, την οποία έχουμε

δημιουργήσει  με  τη  στήριξη  της  ΚΕΔΕ  όλα  αυτά  τα  χρόνια  και  του

Προέδρου  της,  τα  ΚΕΠ  Υγείας,  ΚΕΠ  Κέντρα  Πρόληψης  για  την

υγεία, που είναι ο θεσμός μέσα στο Δήμο που θα συναρθρώσει  όλες

τις  ενέργειες  προαγωγής  και  πρόληψης  σε  δημοτικό  και  σε  τοπικό

επίπεδο.  Έτσι  ώστε  αυτές  οι  δράσεις  και  οι  δομές  να  μην  γίνονται

μεμονωμένα,  κατακερματισμένα  από  άτομα  τα  οποία  όσο  καλά  και

αν είναι, έρχονται και παρέρχονται,  αλλά να γίνονται σε ένα θεσμικό

επίπεδο,  με  διάρκεια,  μετρήσιμα  αποτελέσματα,  αξιολόγηση  και

αυτοβελτίωση. 

Άρα το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε μέσα από το

Συνέδριο  αυτό,  είναι  ότι  οι  Δήμοι  έχουν  βασική  ευθύνη  για  τη

διατήρηση  της  υγείας  των  πολιτών,  για  να  μπορέσουν  να

εξασφαλίσουν  ακόμα  και  σε  ευπαθείς  ομάδες  το  δικαίωμα  της

πρόληψης και  του προσυμπτωματικού ελέγχου.  Υπάρχει  ένα Δίκτυο

του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας,  μαζί  με  άλλα  τριάντα  Δίκτυα

σε όλη την Ευρώπη, που το κάνει  αυτό με φερέγγυο τρόπο. Μακάρι

να  έχουμε  και  άλλα  μέλη  και  άλλες  δράσεις.  Εμείς  είμαστε  εδώ

ανοιχτοί σε όλους τους Δήμους που ενδιαφέρονται. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  Σωτήρη  τον

Παπασπυρόπουλο.  Νομίζω  ότι  δεν  κούρασε  καθόλου,  απεναντίας

νομίζω  ότι  αυτό  το  εργαλείο  της  Αυτοδιοίκησης  μπορεί  να

αποτελέσει  πηγή  έμπνευσης,  αλλά  και  δράσεων,  για  όλους  τους

Δήμους.

Και  τώρα  θα  καλέσω  ουσιαστικά  και  κλείνοντας  τις

τοποθετήσεις  των  εισηγητών,  τον  Βασίλη  τον  Θεοτοκάτο,  Πρόεδρο

της  Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδος,  που  έχει

έρθει  με  την  κυρία  Ινές,  και  χαίρομαι  για  αυτό,  τη  Γραμματέα,  την

Αγγελούδη. 

Και  θα  ήθελα,  αγαπητέ  Πρόεδρε,  όπως  είπα  και  πριν,  να

πούμε  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  όλο  αυτό  το  διάστημα  και  θα

ευλογήσω και λίγο τα γένια μου, το 2008, πήραμε χωρίς να υπάρχει

νόμος,  δώσαμε  μάχη  για  να  εγκαθιδρυθεί  αυτό,  της  μηδενικής

συμμετοχής  των  δημοτικών  τελών  των  πολυτέκνων,  αυτό  το  είχα

κάνει εγώ τουλάχιστον στο Μαρούσι, το έκαναν προφανώς και άλλοι

Δήμαρχοι,  είτε  τότε,  είτε  αργότερα,  και  νομίζω  ότι  αποτελεί  το

ελάχιστο  προφανώς  σε  αυτά  τα  οποία  πρέπει  να  κάνουμε  σε

επίπεδο  στρατηγικής,  σαν  χώρα,  σαν  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  για  να

μπορέσουμε  τη  δική  σας  στρατηγική,  που  την  έχω  ακούσει,  να  την

υλοποιήσουμε. 

Ο λόγος σε εσάς.

Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Τι  περιθώρια  έχουμε,  κύριε  Πρόεδρε,  από

πλευράς χρόνου; Πέντε λεπτά; 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Β. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Ωραία, στα έξι λοιπόν. Πάμε λοιπόν στα έξι. 

Κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  κύριε  Πρόεδρε  της  Οικονομικής

Επιτροπής  της  ΚΕΔΕ,  και  σας  προσφωνώ  έτσι  ιδιαιτέρως  διότι

συμβαίνει  να είμαστε και συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι.  

Η  Ελλάς,  να  μην  κοροϊδευόμαστε  μεταξύ  μας,  έχει  εισέλθει

στο  δρόμο  που  οδηγεί  στο  νεκροταφείο.  Απλώς  δεν  αναγγέλλεται

επισήμως  ο  θάνατός  της.  Από  το  1921  που  υπάρχουν  επισήμως
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στοιχεία,  το  2013  για  πρώτη  φορά  οι  γεννήσεις  στην  Ελλάδα

κατέβηκαν από το όριο των 100.000.  Αυτό δεν έχει  ξανά γίνει.  Στην

επταετία  των  μνημονίων  από  το  2011  μέχρι  το  2017,  οι  θάνατοι

στην Ελλάδα έχουν υπερβεί τις 150.000 έναντι  των γεννήσεων. 

Τι  σημαίνει  αυτό.  Λέμε  σε  αριθμούς,  σε  ποιον  να  κάνει

εντύπωση αν έχουμε 150.000 θανάτους  σε αυτά τα επτά χρόνια.  Σε

κανέναν.  Αν  θα  τους  πείτε  όμως  ότι  αύριο  το  πρωί  έγινε  ένας

σεισμός,  ισοπεδώθηκε η Λάρισα,  το  Ηράκλειο  της Κρήτης,  ίσως και

η Πάτρα, τότε θα καταλάβει τι  γίνεται.  Τότε θα καταλάβει τι  γίνεται. 

Το  2017  οι  θάνατοι  στην  Ελλάδα  υπερέβησαν  τις  35.000,

κοντά  στις  36.000  έφτασαν.  Δηλαδή  ολόκληρος  ο  Νομός  της

Ευρυτανίας  ισοπεδώθηκε,  έπαψε  να  υπάρχει.  Αυτό  το

αντιλαμβανόμαστε  και  θα  ξεσηκωνόταν  παγκόσμια  θύελλα  αν  με

έναν  σεισμό  δεν  έμενε  τίποτα  όρθιο  εκεί.  Τώρα  γιατί;  Ποιος  να

ασχοληθεί με αυτή την ιστορία;

Και  να  σκεφτεί  κανείς  ότι  το  1932,  τον  Απρίλιο,  η  Ελλάδα

κηρύχτηκε  επισήμως  σε  πτώχευση.  Δεν  μπορώ  να  υποθέσω  ότι

υπάρχει  κανείς  νοήμων  άνθρωπος  σε  αυτόν  τον  τόπο,  σε  αυτή  την

πατρίδα,  που  να  πιστεύει  ότι  τότε  η  οικονομική  κατάσταση  ήταν

πολύ καλύτερη από ότι ήμαστε στο 2011. 

Τότε  λοιπόν,  στην 7ετία  μετά την πτώχευση,  από το ’33 μέχρι

το  ’39,  είχαμε  μία  υπεροχή  των  γεννήσεων  στην  Ελλάδα  κατά

613.189  ανθρώπους.  Δηλαδή  εκείνη  την  εποχή  βάλτε  τι  έστησαν  οι

Έλληνες, πόσες πόλεις έστησαν, όπως είναι η Λάρισα, το Ηράκλειο,

η  Λαμία,  η  Πάτρα  και  δεν  συμμαζεύεται.  Μόνο  αυτό  να  σκεφτεί

κανείς, αντιλαμβάνεται  πού πάμε. 

Η  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  έχει  στοιχεία  για  τις  γεννήσεις

και  τους  θανάτους,  εκτός  όμως  από  την  περίοδο  του  ’41  μέχρι  το

’49.  Δεν  έχει.  Έχει  όμως  πόσοι  ήταν  οι  μαθητές  των  Δημοτικών

Σχολείων της σχολική χρονιά  ’54-’55,  1954-’55.  Υπήρχαν λοιπόν τη

χρονιά  εκείνη  950.000  μαθητές  στα  Δημοτικά  Σχολεία.  Τι  σημαίνει;

Ότι  ήταν στα Δημοτικά Σχολεία αυτοί που είχαν γεννηθεί  από το ’43
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μέχρι  το  ’49,  αυτά  τα  έξι  χρόνια.  Δηλαδή  στα  έξι  αυτά  χρόνια  οι

γεννήσεις  ήταν  πάνω  από  150.000.  Σε  ποια;  Στα  χρόνια  της

δυστυχίας,  της  ταλαιπωρίας,  της  ανταρσίας,  που  δεν  έμενε  τίποτα,

σκότωναν  παιδιά,  δεν  έμενε  τίποτα  σε  αυτόν  τον  τόπο.  Είχαν

150.000.

Σε  αυτό  λοιπόν  το  κατάντημα  που  έχει  βρεθεί  η  Ελλάδα

σήμερα,  οδηγείται  στο  νεκροταφείο.  Ότι  και  να λέμε,  δεν νομίζω ότι

μπορεί  να  υπάρξει  σωτηρία  αυτής  της  πατρίδος.  Αργά  ή  γρήγορα

θα έρθει  το  τέλος.  Αφού το  2017 σε  14  Νομούς σε  όλη την  Ελλάδα

οι  θάνατοι  ήταν διπλάσιοι  από τις γεννήσεις.  Σε 14 Νομούς. Εάν θα

πάρετε  και  στις  αγροτικές  περιοχές  όπως  τις  καθορίζει  η  Εθνική

Στατιστική  Υπηρεσία,  που  εντάσσει,  κύριε  Καρπέτα,  είσαι  μόνιμος

Δήμαρχος  εσύ  εδώ πέρα  μαζί  με  τον  άλλον,  τον  Δανιηλίδη,  και  τον

άλλον,  τον  Παπανικολάου,  εντάσσει  λοιπόν  σε  αυτή  την  κατηγορία

όλους αυτούς. 

Πάμε  λοιπόν  τώρα  τι  γίνεται  με  τη  Νότια  Κορέα.  Η  Νότια

Κορέα,  δεν  ξέρω  ποιοι  έχουν  ασχοληθεί  από  εσάς,  αλλά  έχει  μια

έκταση  100.000  τετραγωνικών  χιλιομέτρων.  Η  Ελλάδα  έχει  εκατόν

τριάντα δύο. Τα τρία τέταρτα περίπου. Δημοσιεύτηκε το 2016 η εξής

είδηση  στις  εφημερίδες:  Αρχίστε  να  κάνετε  παιδιά,  έχουμε

πρόβλημα.  Αυτή  ήταν  η  επείγουσα  έκκληση  που  απηύθυνε  η

κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας προς τους πολίτες της χώρας, καθώς

η  υπογεννητικότητα  μαστίζει  το  έθνος.  Το  πρώτο  5μηνο  φέτος  του

’16,  οι  γεννήσεις  έπεσαν  κατά  5,3% σε  σχέση  πέρσι.  Η  κυβέρνηση

ανακοίνωσε  και  έκτακτα  μέτρα  ύψους  60  εκατομμυρίων  ευρώ.

Ξέρετε τι πληθυσμό έχει η Κορέα; Το ξέρει κανείς; Μιλτιάδη, εσύ;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Β. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Βάλε το διπλάσιο αριθμό. 49 εκατομμύρια έχει  η

Κορέα πληθυσμό, και ανησύχησε η κυβέρνησή της. 

Εδώ τώρα τι να πω για τις μνημονιακές κυβερνήσεις, φίλες και

φίλοι;  Έχουν  την  εντύπωση ότι  είναι  δυνατόν  να  λύσουν  με  άλλους

τρόπους, που δεν έλυσε κανένα κράτος στον κόσμο το δημογραφικό
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του  πρόβλημα.  Νομίζουν  ότι  θα  το  λύσουν  έτσι.  Έχουν  αυτή  την

αυταπάτη. 

Γιατί  εάν  μια  χώρα  δεν  έχει  ανθρώπους  που  έχουν  παιδιά

πάνω  από  τέσσερα,  δεν  μπορεί  να  επιβιώσει  σε  καμία  περίπτωση,

αφού  τα  δύο  παιδιά  θα  αναπληρώσουν  τη  μάνα  και  τον  πατέρα,  τα

δύο.  Αυτοί  που  έχουν  τρίτο  παιδί,  ποιους  θα  αναπληρώσουν;

Αυτούς  που  έχουν  κάνει  μόνο  ένα  παιδί.  Αυτοί  που  έχουν  τέταρτο,

ποιους  θα  αναπληρώσουν;  Αυτούς  που  έκαναν  ένα  παιδί  ή  δεν

έκαναν κανένα παιδί. 

Λοιπόν,  εδώ  τι  έχει  γίνει  την  εποχή  των  μνημονίων;  Δεν  έχει

μείνει  στην  κυριολεξία  τίποτα  όρθιο.  Στην  κυριολεξία.  Δηλαδή  έχει

γίνει  μια επιδρομή εναντίον της οικογένειας και κυρίως εναντίον των

πολυτέκνων, που δεν έχει  προηγούμενο. 

Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στείλαμε μια επιστολή στον

πρώην  Υπουργό  των  Εσωτερικών,  τον  σύντροφο,  τον  Σκουρλέτη,

ως  Ανωτάτη  Συνομοσπονδία  Πολυτέκνων  Ελλάδος.  Διάβασε  την

επιστολή ο Υπουργός και  μας καλεί  ο  Νομικός του Σύμβουλος.  Λέει

διάβασε  την  επιστολή  σας  ο  Υπουργός  και  του  έκανε  εντύπωση ότι

απευθυνθήκατε  απευθείας  στον  Υπουργό  και  δεν  απευθυνθήκατε

στον  Υπουργό  με  μεσάζοντες.  Συμφωνεί  με  το  αίτημά σας,  αλλά να

έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη όμως της ΚΕΔΕ. Πώς να το περάσει;

Τι του ζητάγαμε; Ότι να δοθεί η δυνατότητα, η δυνατότητα, όχι

υποχρεωτικά,  οι  Δήμοι  οι  οποίοι  έχουν  ευχέρεια,  κάθε  μητέρα  η

οποία θα αποκτά το τέταρτό της παιδί  και  επιπλέον,  να μπορούν να

την  επιδοτήσουν,  διότι  οι  διατάξεις  που  έχουν  ο  Δημοτικός

Κώδικας,  άρθρο 202, δημιουργούν μια ασάφεια και  δεν είναι  εύκολο

να  πείσεις  κάθε  φορά  τον  Πάρεδρο  ή  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  να  το

εγκρίνει.  Και  να  μην  τρέχουν  οι  Δήμαρχοι  στη  συνέχεια  να  τους

καταλογίζουν ότι έδωσαν ποσά τα οποία δεν έπρεπε να δώσουν.

Και συμφωνεί,  αλλά ήθελε τη γνώμη της ΚΕΔΕ, να την έχουμε.

Κατά  σύμπτωση  την  επομένη  είχε  η  ΚΕΔΕ  Διοικητικό

Συμβούλιο.  Βρήκαμε  τον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  τον  κύριο  Πατούλη,
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συμφώνησε,  και  μάλιστα  κάποιοι  του  είπαν  να  βάλει  και  τους

τρίτεκνους και είπε ο Δήμαρχος όχι, μόνο για τους πολύτεκνους. 

Πάμε  λοιπόν  με  την  απόφαση  της  ΚΕΔΕ  στον  Υπουργό,  λέει

δεν  συμφώνησε  κάποια  Υπουργός  που  έπρεπε  να  υπογράψει,  να

συνυπογράψει  και  αυτή,  επειδή  ο  νόμος  που  έφερνε,  το  σχέδιο

νόμου, είχε συναρμοδιότητα Υπουργών. 

Εντάξει,  δεν  υπέγραψε.  Όταν  έφερνε  τον  νόμο  το  δικό  του,

τον  αποκλειστικό,  που  ήταν  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  ξανά

επανήλθαμε,  ξανά επανήλθαμε στον κύριο Υπουργό,  τον σύντροφο.

Αλλά  ο  σύντροφος,  άμα  πήρατε  και  εσείς  απάντηση,  πήραμε  και

εμείς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον των κυβερνώντων. 

Να πούμε τώρα για την επιδρομή που έχει  γίνει;  Τι  να σας πω

τώρα;  Έκανε  μια  ερώτηση  ο  κυβερνητικός  Βουλευτής,   ο  κύριος

Κατσίκης,  στον Υπουργό Οικονομικών,  και  του λέει,  κύριε Υπουργέ,

πείτε  μας  πόσοι  είναι  αυτοί  που  είναι  πολύτεκνοι  και  τους  έχετε

βάλει  φόρο  πολυτελούς  διαβίωσης.  Τι  είναι  ο  φόρος  πολυτελούς

διαβίωσης;  Έχει  ένας  τέσσερα  παιδιά,  τουλάχιστον  για  να  είναι

πολύτεκνος  τέσσερα.  Τι  αυτοκίνητο  θα  πάρει;  Θα πάρει  ένα  7θέσιο

αυτοκίνητο.  Τα  7θέσια  αυτοκίνητα  είναι  συνήθως  τα  2.000  κυβικά.

Άμα  έχεις  αυτοκίνητο  πάνω  από  1.928  κυβικά  εκατοστά,  θεωρείται

ότι  διάγεις  πολυτελώς  και  πληρώνεις  φόρο  πολυτελούς  διαβίωσης.

Πληρώνεις  φόρο.  Γιατί  πήρες  κατ’  ανάγκη  ένα  7θέσιο,  αφού  5θέσιο

δεν μπορείς να πάρεις, θα σε γράφει η Τροχαία κάθε τρεις και λίγο. 

Και  έρχεται  λοιπόν  ο  Τρύφων  Αλεξιάδης,  αναπληρωτής

Υπουργός  των  Οικονομικών,  αφού  είχε  αναβάλλει  δύο  φορές  την

ερώτηση,  και  τι  λέει;  Την  πρώτη  χρονιά,  το  ’13,  αυτοί  οι  άνθρωποι

ήταν  4.000,  την  επόμενη  χρονιά  έγιναν  3.000,  παρέδωσαν  οι

άνθρωποι  τις  πινακίδες  τους,  δεν  είχαν  να  πληρώσουν.  Τις

παρέδωσαν. 

Τι  εισπράξαμε  από  αυτό;  Την  πρώτη  χρονιά  εισπράξανε  τρία

εκατομμύρια, τη δεύτερη ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες. 
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Έχουν δίκιο,  λέει,  οι  άνθρωποι.  Πήραν κατ’  ανάγκη ένα τέτοιο

αυτοκίνητο.  Δεν  το  πήραν  για  να  κάνουν  την  επίδειξή  τους.

Μεταφέρουν  την  οικογένειά  τους.  Αλλά  πρέπει  να  βρούμε

ισοδύναμα για να καταργήσουμε αυτό το φόρο. 

Δηλαδή,  φίλες  και  φίλοι  Δήμαρχοι  και  μη,  η  κυβέρνηση για  να

καταργήσει  αυτό  το  φόρο,  των  συντρόφων  των  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  το

ένα  εκατομμύριο  εξακόσιες  χιλιάδες,  πρέπει  να  βρει  ισοδύναμα  επί

αυτού; 

Είχε  έρθει  στην  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  της

Ελλάδος  ο  κύριος  Μάρδας,  που  ήταν  εκεί  στο  Υπουργείο

Οικονομικών  Υφυπουργός,  κάτι  τέτοιο.  Τον  χαιρέτησα  και  στη

συζήτηση  του  λέω,  Υπουργέ,  έχετε  αυτόν  τον  φόρο.  Μα  είναι  και

ντροπή,  του  λέω.  Έτσι  και  έτσι.  Του  είπα  το  περιστατικό  που  σας

ανέφερα προηγουμένως.  Μου λέει,  Πρόεδρε,  έχεις  δίκιο,  θα δω την

Παπανάτσιου  μου  λέει  τώρα  που  θα  γυρίσω  στο  Υπουργείο  και  θα

σε ενημερώσω. 

Ε  λόγια  Υπουργών,  ως  συνήθως,  γιατί  εγώ  προσωπικά  δεν

πιστεύω στα λόγια Υπουργών, αλλά εν πάση περιπτώσει. 

Το  βράδυ  στις  επτά  η  ώρα  χτυπάει  το  τηλέφωνό  μου,  το

κινητό.  Μου λέει,  Πρόεδρε,  είμαι  ο  Μάρδας.  Τι  έγινε  λέω,  Υπουργέ;

Το είπα, μου λέει,  στην Παπανάτσιου, αλλά δεν αφήνει  η Τρόικα. Ρε

εσύ  Υπουργέ,  του  λέω,  τώρα  δουλευόμαστε  μεταξύ  μας;  Δηλαδή

είπατε  στην  Τρόικα  εσείς  ότι  έχουμε  αυτό  και  σας  είπε  η  Τρόικα  το

ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες να μην το καταργήσετε;  Τι  είναι

αυτά τώρα λέω που μου λες; 

Ε αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. 

Τώρα να σας πω το τι γίνεται με τους Δήμους; 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά.

Β. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Σας ανέφερα προηγουμένως τι  έγινε με τη Νότια

Κορέα.  Λοιπόν,  τι  γίνεται  τώρα…  Και  τους  Νομούς  που  έχουν

διπλάσιους θανάτους. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και ολοκληρώνουμε, Πρόεδρε, σιγά-σιγά.
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Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Τώρα  υπάρχουν  19  Δήμοι  στη  χώρα,  τους  έχω

εδώ γραμμένους, με πληθυσμό…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Το Μαρούσι πού βρίσκεται;  Γεννάμε εκεί;

Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Με  πληθυσμό  212.000.  19  Δήμοι.  Οι  θάνατοι

είναι  6πλάσιοι  από  τις  γεννήσεις.  Δεν  ξέρω  εδώ  αν  βρίσκεται  ο

Δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα,  αλλά απλώς για να ξέρετε στο… τι

Δήμαρχος  τώρα  να  είναι  εκεί;  Κάνουν  μια  βάπτιση  κάθε  έξι  μήνες

και κάθε έξι μέρες έχουν μια κηδεία. Αυτός είναι ο Δήμος.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Αυτός είναι ανύπαντρος, για αυτό.

Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Είναι  ανύπαντρος.  Ο  Δήμος  του  Θέρμου  της

Τριχωνίδας  είναι  υπαρκτός;  Είναι  υπαρκτός.  Ε  αυτός  λοιπόν  έχει

μια  βάπτιση  το  δίμηνο,  αλλά έχει  κάθε  τέσσερις  μέρες  κηδεία.  Έχει

έξι  γεννήσεις  και  έχει  ενενήντα  πέντε  θανάτους.  Στη  Λίμνη

Πλαστήρα  έχουν  εξήντα  δύο  θανάτους  και  δύο  γεννήσεις.  Τι  να

περιμένουμε; 

Και  στις  αγροτικές  περιοχές,  ακόμα  και  στο  Νομό  που

υπηρετεί  ο  κύριος  Πρόεδρος  και  Δήμαρχος  του  Πηνειού,  στις

αγροτικές περιοχές…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εκεί είναι λίγο πιο δραστήριοι λιγάκι.

Β. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Λέω είναι πιο δραστήριοι λιγάκι…

Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Τι  δραστήριοι;  Έπαψαν  να  είναι  δραστήριοι.

Ποιοι να είναι δραστήριοι;  

Αγροτικές  περιοχές  η  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  θεωρεί

τους  οικισμούς  που  έχουν  2.000  κατοίκους  και  κάτω.  Αυτές  θεωρεί

ως αγροτικές. Τις άλλες τις θεωρεί ημιαστικές και αστικές. 

Εάν  θα  δείτε  τα  στοιχεία  τι  γίνεται  στην  Ηλεία  παραδείγματος

χάριν,  και  το  μνημονεύω  επειδή  είναι  και  ο  Δήμαρχος  του  Πηνειού

εδώ,  το  ’17  σε  αυτές  τις  περιοχές  είχαν  400  γεννήσεις  και  οι

θάνατοι ήταν 1.200.
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Τι  μπορεί  μέλλον  να  έχει  αυτή  η  πατρίδα;  Δεν  μπορεί,

Δήμαρχε,  και  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  αυτή  η  πατρίδα  να  έχει  μέλλον.

Έχει τελειώσει. Τώρα, το τι μπορεί να γίνει;  Ένα πράγμα υπάρχει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:    (εκτός μικροφώνου)

Β.  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Θα  σας  πω,  τώρα  τι  να  σας  πω;  Να  σας  πω,

είχαν  από  το  2004  ένα  μειωμένο  τιμολόγιο  για  τη  ΔΕΗ.  Έρχεται  ο

σύντροφος ο Σταθάκης,  το καταργεί,  και  το  κάνει  κατά τέτοιο  τρόπο

για  να  μην  μπορεί  κανείς  που  έχει  τέσσερα  παιδιά  να  πάρει  ένα

μειωμένο  τιμολόγιο.  Και  αναρωτιέται  κανείς  τι  μπορεί  να  γίνει  σε

αυτή  τη  χώρα  και  αν  μπορεί  κάποιος  να  πει  αυτό  που  είχε  πει  ο

Θεάνθρωπος  όταν  συνάντησε  τον  νεκρό  και  τον  σήκωσε  όρθιο  και

τον  ανέστησε,  Λάζαρε,  λέει,  έβγα  έξω.  Ποιος  θα  πει  το  Λάζαρε,

έβγα έξω; Ποιος θα μπορεί να βρεθεί;  

Και  για  να  μην σας ταλαιπωρώ άλλο,  το  1825 ο  Κανάρης  είχε

πάει  με  τους  δικούς  του  να  βυθίσει  τον  αιγυπτιακό  στόλο  στην

Αλεξάνδρεια.  Δεν  τα  κατάφεραν  να  τον  βυθίσουν,  γύριζε  πίσω στην

Ελλάδα.  Σώθηκαν  τα  τρόφιμα,  νερό  δεν  είχαν,  πετυχαίνουν  ένα

αυστριακό  πλοίο,  το  σταματούν,  κάνουν  ρεσάλτο,  ανεβαίνουν

επάνω,  του  λένε  του  καπετάνιου,  τρόφιμα,  νερό  και  ότι  άλλο  έχεις.

Θέλοντας  και  μη  ο  καπετάνιος  ο  αυστριακός,  τι  να  κάνει,  τους

έδωσε  ότι  είχε  και  δεν  είχε,  τους  τα  έδωσε.  Του  λέει  λοιπόν   ο

Κανάρης,  πόσο κάνουν αυτά;  Δεν  θέλω,  λέει,  τίποτα.  Σου είπα,  του

λέει  ο  Κανάρης,  να  μου  πεις  πόσο  κάνουν  αυτά.  Το  έθνος  μου  θα

σου τα πληρώσει.  Μα εσείς  δεν  έχετε  τίποτα,  δεν  έχετε  κράτος,  δεν

έχετε…  Του  λέει  και  αν…  γράψε,  του  λέει,  δύο  χιλιάδες  γρόσια  και

θα  στα  πληρώσουμε,  και  αν  δεν  έχουμε  λέει  κράτος,  θα  φτιάξουμε.

Τελείωσε  αυτή  η  ιστορία.  Κάποτε  βρέθηκε  ο  Κανάρης  Υπουργός.

Οπότε  μια  μέρα  βλέπει  ξαφνικά  και  μπαίνει  στο  γραφείο  του  ένας

φίλος από τα παλιά που ήταν μαζί  όταν πυρπολούσαν τον τουρκικό

στόλο,  συνοδευόμενος  από  έναν  κύριο.  Του  λέει  τον  γνωρίζεις  τον

κύριο;  Δεν  τον  θυμόταν  ο  Κανάρης.  Για  να  σου  θυμίσω,  του  λέει,

είναι  ο  καπετάνιος  που  μας  έδωσε  τα  τρόφιμα.  Του  λέει  λοιπόν  ο
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Κανάρης, αφού είσαι εσύ, φέρε μου του λέει  το χαρτί που υπέγραψα

τότε.  Δειλά-δειλά  αυτός  του  έβγαλε  το  χαρτί  και  το  έδωσε.  Έδωσε

εντολή  ο  Κανάρης  να  πληρωθεί,  και  του  λέει  όταν  σου  είπα  ότι  θα

κάνουμε κράτος, δεν με πίστευες. Όπως είδες το κάναμε. 

Η  Ελλάδα  δεν  είναι  κράτος,  φίλες  και  φίλοι.  Άκουσα  εδώ  και

τον  Δήμαρχο,  τον  συμπατριώτη  μου,  να  λέει  για  ανάπτυξη.  Τώρα

εγώ  δεν  είμαι  οικονομολόγος,  αλλά  όσοι  από  εσάς  ασχολούνται  με

τα  οικονομικά,  οι  οικονομολόγοι  έχουν  ένα  δόγμα.  Ότι  χωρίς  μωρά

δεν μπορεί πουθενά να υπάρξει ανάπτυξη. Εδώ θεωρούμε ότι χωρίς

μωρά μπορούμε  να  έχουμε  ανάπτυξη.  Από  εκεί  και  πέρα  εγώ  τι  να

πω; 

Ή  για  να  πω  και  το  τελευταίο.  Ήταν…  δημοσίευσε,  και

τελειώνω,  δημοσίευσε  ένας  καθηγητής  ένα  άρθρο  σε  μια

εφημερίδα…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και κλείνετε με αυτό, κύριε Πρόεδρε. 

Β. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ:   Τώρα αυτοί οι  καθηγητές δεν ξέρω τώρα τι  ρόλο

παίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος, κύριε Πρόεδρε

της ΚΕΔΕ, ήταν… κάποτε ήταν και σύμβουλος ενός Πρωθυπουργού.

Και  τι  έλεγε,  τι  λέει  στο  άρθρο  του,  ακούστε.  Σας  διαβάζω  δύο

κουβέντες.  «Αν θέλουμε  να  ερμηνεύσουμε  τους  αριθμούς,  η  μείωση

του  πληθυσμού  τώρα  δεν  οφείλεται  στη  γεννητικότητα  ή  στη

μακροβιότητα.  Και  τα  δύο  εξελίσσονται  προβλέψιμα  εδώ  και  είκοσι

χρόνια.  Αυτό  που  άλλαξε  είναι  η  μετανάστευση.  Στις  δεκαετίες  του

’90  και  του  2000,  η  συνεχής  ροή  μεταναστών  προς  την  Ελλάδα

κρατούσε  το  συνολικό  πληθυσμό  σταθερό,  αποκαθιστώντας  την

αριθμητική  ισορροπία μεταξύ  γεννήσεων και  θανάτων.  Τα  τελευταία

χρόνια  σταμάτησαν  να  εγκαθίστανται  μετανάστες,  ενώ  άρχισαν  να

φεύγουν  αγόρια  και  κορίτσια  που  δεν  έβρισκαν  δουλειά.  Η  καθαρή

μετανάστευση  είναι  αυτή  που  οδηγεί  στη  μείωση  του  πληθυσμού,

και όχι η πτώση των γεννήσεων, αφού αυτές δεν έπεσαν».
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Αυτός ήταν και σύμβουλος, ανήκει  στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ

και  ήταν  και  σύμβουλος πρώην Πρωθυπουργό.  Είναι  να  τον  πάρεις

κυριολεκτικά στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. 

Οι  σύντροφοι  του  ΣΥΡΙΖΑ,  του  ΚΚΕ,  της  ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, και  του ΠΑΣΟΚ, το Φεβρουάριο του ’93 έκαναν ένα

ομόφωνο  πόρισμα,  ομόφωνο,  όλοι  το  υπέγραψαν,  για  τη  Βουλή.

Εκεί  λοιπόν,  στα  τόσα  άλλα  που  έλεγαν  μέσα,  επεσήμαναν  και  τον

κίνδυνο  που  διατρέχει  η  Ελλάδα  από  την  αθρόα  είσοδο

λαθρομεταναστών.  Ο  όρος  λαθρομετανάστης,  αυτοί  τον

καθιέρωσαν.  Δεν  τον  καθιέρωσε  ούτε  η  Ανωτάτη  Συνομοσπονδία

Πολυτέκνων  Ελλάδος,  ούτε  κανένας  άλλος.  Αυτοί  καθιέρωσαν

επισήμως  τον  όρο.  Βέβαια  σήμερα  άμα  πεις  κανένα  τι  είναι  ο

λαθρομετανάστης,  θα  σου  πουν  είσαι  φασίστας,  είσαι  έτσι,  είσαι

αλλιώς,  είσαι  ακροδεξιός.  Έχουν  μάθει  να  βαπτίζουν.  Το  να

βαπτίζεις  δεν  βγαίνει  τίποτα,  φίλες  και  φίλοι,  γιατί  το  παραμύθι

πρέπει  να  τελειώνει  κάποτε,  διότι  μιλάνε  όλοι  για  τη  Χρυσή  Αυγή.

Ποιος την  έκανε  τη Χρυσή Αυγή;  Ποιος την  έκανε;  Η Χρυσή Αυγή τι

είχε;  Τέσσερις-πέντε  χιλιάδες  ψηφοφόρους είχε.  Πώς εκτοξεύτηκαν;

Αφού οδήγησαν τον κόσμο σε αυτό το κατάντημα, όπου βρήκε πάει.

Ο  κόσμος  φταίει  ή  αυτοί  που  τον  οδήγησαν  σε  αυτό  το  κατάντημα;

Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει;  

Δήμαρχε,  αντί  το  Ελλάδα  ψηλά,  που  είχες  για  σύνθημα,  να

ευχηθώ  στο  διάδοχό  σου  να  έχει  ένα  άλλο  σύνθημα.  Δεν  θα

περάσουν,  δεν  θα  πεθάνουμε.  Αυτό  το  σύνθημα  πρέπει  να

υιοθετήσουμε.  Δεν  γίνεται  αυτό.  Και  αυτό  το  σύνθημα,  όπως  θα

θυμάσαι,  Δήμαρχε,  ο στρατηγός ο Κατσιμήτρος στην Ήπειρο το ’40,

όταν  το  πρωί  του  έστειλαν  την  ειδοποίηση  ότι  άρχισε  ο  πόλεμος,

είπε στο επιτελείο,  μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μπορεί  να μην έχω

τα προσόντα του στρατάρχη Πεταίν,  που είπε για το Βερντέν ότι  δεν

θα  περάσουν  οι  Γερμανοί  και  δεν  πέρασαν,  αλλά  μπορώ  να  σας

διαβεβαιώσω ότι οι Ιταλοί δεν θα περάσουν από το Καλπάκι. 
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Αποφασίστε  λοιπόν  άλλο  σύνθημα,  δεν  θα  περάσουν,  δεν  θα

τους αφήσουμε να μας πεθάνουν. Τελεία και παύλα. 

Να είστε καλά και ευχαριστώ για την τιμή, Δήμαρχε.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  Πρόεδρο  για  τα  σοφά  του

λόγια, και ευχόμαστε τα λόγια αυτά να πιάσουν τόπο. 

Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, την αγάπη μας. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  πιστεύω  ότι  άξιζε  τον  κόπο,  ακριβώς

6,5  λεπτά  μίλησε.  Όμως  οφείλω  να  πω  ότι  τελικά,  επειδή

αναφερθήκατε και στην περίοδο του ’40, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο

συνέβαινε  τότε,  την  εποχή  του  ’40,  οφείλετο  στην  οικονομική

ευμάρεια  ή  στο  ότι  δεν  υπήρχε  οικογενειακός  προγραμματισμός.

Προφανώς  μας  έφαγε  ο  οικογενειακός  προγραμματισμός,  κύριε

Πρόεδρε, και είναι σίγουρο ότι…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, Σίμο. 

Λέω  λοιπόν  ότι  είναι  σίγουρο,  η  σημερινή  παρουσία  σας  δεν

είχε  στόχο  να  λύσουμε  το  δημογραφικό,  γιατί  αυτό  θέλει  καιρό,

όμως είχε   στόχο ότι  η  Αυτοδιοίκηση ακόμα και  στο  βαθμό που της

αρμόζει  ή  που  την  αφορά,  και  πράξεις  έχει  κάνει,  και

ευαισθητοποιεί  συνεχώς  το  θέμα  αυτό,  το  οποίο  θεωρούμε,  κύριοι,

ότι είναι εθνικό. 

Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτή την τράπεζα, όμως…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Έχει δικαίωμα ο κύριος Καρπέτας να διορθώνει.  

Λοιπόν,  θα  παρακαλέσω  τον  κύριο  Αναστάσιο  Βραδή,

Πρόεδρο  της  ΠΟΣΕ ΚΕΠ,  ενίσχυση των ΚΕΠ με  μόνιμο  προσωπικό

μέσω  προκήρυξης,  να  έρθει  στο  βήμα.  Να τον  ευχαριστήσουμε  για

την  παρουσία  του,  και  να  πω  πριν  λίγο  είχαμε  κάνει  και  μία

συνάντηση  με το Προεδρείο.

Α. ΒΡΑΔΗΣ:   Σας ευχαριστώ πολύ. 

Δεν  θα  σας  απασχολήσω  πολύ.  Θέλω  μόνο  δύο  λεπτά  από

τον χρόνο σας.
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και να ετοιμάζεται η άλλη Ενότητα παρακαλώ.

Ελάτε.

Α.  ΒΡΑΔΗΣ:   Το  τελευταίο  διάστημα  στα  ΚΕΠ  παρουσιάζεται  ένας

διαρκώς  αυξανόμενος  όγκος  εργασίας,  ενώ  ταυτόχρονα  το

προσωπικό μειώνεται συνεχώς. 

Ήδη  το  Υπουργείο  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  σε

συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  έχει  ανακοινώσει  ότι  θα

βγει  προκήρυξη  εντός  του  2019  για  150  θέσεις,  όμως  οι

συγκεκριμένες  θέσεις  δεν  επαρκούν  για  καλύψουν  τις  πραγματικές

ανάγκες αυτή τη στιγμή του θεσμού. 

Αυτό  που  ζητάμε  από  εσάς  τους  Δημάρχους  είναι  τη

συνεργασία σας ώστε το  επόμενο διάστημα,  όσο πιο άμεσα γίνεται,

να  γίνει  μια  καταγραφή  των  αναγκών  των  ΚΕΠ  των  Δήμων  σας,

ώστε να μπορέσουν αυτές οι  θέσεις να αυξηθούν και  να μπορέσουν

να  καλύψουν  τις  τωρινές  ανάγκες  των  ΚΕΠ,  και  ταυτόχρονα  να

συνεχίσουν  τα  ΚΕΠ  να  δίνουν  στους  πολίτες  όσο  το  δυνατόν

περισσότερες… όσο το δυνατόν ποιοτικότερες μάλλον υπηρεσίες. 

Αυτό και σας ευχαριστώ ξανά για το βήμα που μου δώσατε. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστούμε λοιπόν και εσάς, και αυτό που είπαμε

είναι  η  συνεργασία,  την  οποία  μέσα  από  επιστολή  την  οποία  θα

λάβουμε,  αλλά  και  αυτό  το  οποίο  θα  προωθήσουμε  προς  το

Υπουργείο, να ευοδωθεί το έργο σας και η προσπάθειά σας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  αναλαμβάνει  ο Αντιπρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):   Καταρχήν  να  πούμε  ότι  οι

εισηγήσεις  που…  και  παρεμβάσεις,  θα  γίνουν  στο  τέλος  της

σημερινής μέρας, των Συνέδρων.

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ωραία, ωραία. Κύριε Σελέκο, μισό λεπτό.

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ωραία,  ωραία.  Εντάξει,  Μιχάλη,  μη  διαμαρτύρεσαι.

Μη διαμαρτύρεσαι, θα πάρεις το λόγο. Δεν σε αποκλείσαμε ποτέ, σε

κανένα Συνέδριο. Πάντα μιλάς και πάντα σου δίνουμε το λόγο.
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Λοιπόν,  έχουμε  τρεις  παρεμβάσεις  σχετικές  με  το  θέμα.  Πριν

τον  Μιχάλη  τον  Σελέκο,  τον  Δήμαρχο  Χαϊδαρίου,  που…  για  την

κοινωνική  πολιτική,  να  καλέσουμε  μια  Αντιδήμαρχο,  την  κυρία

Κατερίνα Κοσκοβόλη, για δύο-τρία λεπτά, και μετά ο κύριος Σελέκος

Μιχάλης,  Δήμαρχος  Χαϊδαρίου,  για  την  κοινωνική  πολιτική.

Παρέμβαση για αυτό, αν κατάλαβα καλά.  Έχουμε τον κύριο Σταμέλο

Ηλία,  Δήμαρχο  Καισαριανής,  αλλά  λέει  οικονομικά  –  θεσμικά.  Είναι

εδώ;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ωραία, εντάξει.  

Λοιπόν, αυτές τις τρεις έχω εδώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δεν  ξέρω,  μήπως… Λοιπόν,  πάρτε  το  λόγο και  θα τα

βρούμε. Ξεκινήστε.   

Κ.  ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ:   Κύριε  Αντιπρόεδρε,  κύριε  Πρόεδρε  της

Επιτροπής  Κοινωνικής  Πολιτικής  της  ΚΕΔΕ,  είναι  αλήθεια  ότι  η

κοινωνική  πολιτική,  η  οποία  εκφράζεται  από  την  Πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση,  από  τις  ΠΕΔ,  και  κυρίως  από  την  ΚΕΔΕ,  προς  τη

κεντρική  διοίκηση,  ακούστηκε  τεκμηριωμένα  και  αναλυτικά.  Δεν  θα

αναφερθώ σε ζητήματα αυτού του επιπέδου για να μην κουράσω το

Σώμα,  και  θέλω  να  παρέμβω  με  κάποιες  πρακτικές  στην

Πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση,  στο  κοινωνικό  τομέα,  που  πραγματικά

είναι  καταλυτικές  και  αποτελεσματικές  αυτή  την  εποχή  της

οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης,  που  δείχνει  ότι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  εφόσον  θέλει,  μπορεί,  με  γενναίες  πολιτικές,  παρά

την  έλλειψη  πόρων,  παρά  την  έλλειψη  προσωπικού,  μπορεί

πραγματικά  να  κατευθύνει,  να  είναι  αποτελεσματική,  προς  όφελος

της κοινωνίας.

Ποιο  είναι  το  κυρίαρχο  στοιχείο  σήμερα,  συνάδελφοι,

συναδέλφισσες;  Το  κυρίαρχο  στοιχείο  είναι  η  εξισορρόπηση  της

κοινωνίας.  Θεωρώ  ότι  είναι  στοιχείο  πολιτισμού  μια

εξισορροπημένη  κοινωνία  σήμερα,  που  πραγματικά  την  ακραία
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φτώχεια,  τις  ευπαθείς  και  ευάλωτες  ομάδες  του  πληθυσμού,  τις

αγκαλιάζει  και είναι αποτελεσματική στον τομέα αυτό. 

Αυτό  λοιπόν  καταφέραμε  και  κάναμε  στο  Δήμο  Λεβαδέων  ως

πρότυπο  με  τις  τέσσερις  κοινωνικές  δομές  φτώχειας  στη  Στερεά

Ελλάδα,  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο,  το  Συσσίτιο,  το  Κοινωνικό

Φαρμακείο  και  το  Κέντρο  Κοινότητας,  που  πλέον  μετά  από  ένα

χρόνο και πλέον λειτουργίας, με γενναία στήριξη, καταφέρνουμε και

εξισορροπούμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Και  θέλοντας  να  σταθώ  σε  κάποια  τα  οποία  προειπώθηκαν,

μια άλλη πολιτική, σχετικά με την υπογεννητικότητα ή με τη στήριξη

των  πολυτέκνων  και  λοιπά,  μια   γενναία  πολιτική  απόφαση  λοιπόν

του  Δήμου  Λεβαδέων  πρόσφατη,  ήταν  η  απαλλαγή  των  τροφείων

από  τους  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  στους  τρίτεκνους  και

πολύτεκνους με εισόδημα άνω των 25.000 €. 

Σε αυτά να προσθέσω, τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου, τη

λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής στο Δήμο μας. Βεβαίως να

μιλήσουμε για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,  που θα πρέπει  από

κάθε  άσκηση  πολιτικής  κατ’  εμέ  να  κρατάμε  τα  θετικά,  ότι  με  τα

κίνητρα  που  δόθηκαν  καταφέραμε  και  ολοκληρώσαμε  τα  βρεφικά

τμήματα,  που  υπήρχε  έλλειψη  στο  Δήμο  μας,  και  ως  εκ  τούτου

πλέον  λειτουργούμε  εξισορροπητικά,  δεν  υπάρχουν  ανάγκες  της

κοινωνίας  δηλαδή  που  να  μην  καλύπτονται,  είτε  εργαζόμενων,  είτε

μη εργαζόμενων μητέρων, και αυτό σημαντικό. 

Και  θέλω   να  πάω  στα  θέματα  ισότητας,  που  πραγματικά,

παρά  το  γεγονός  ότι  δεν   στηρίζονται  πολύπλευρα,  παρά  ταύτα

όταν  είναι  άσκηση  με  γνώμονα  την  πολιτική  μιας  ισότιμης

κοινωνίας, μπορεί να έχει  και αποτελέσματα θεαματικά. 

Εδώ  λοιπόν  υπάρχει  πρόταση  λόγω  της  επιτυχημένης,  όπως

θα  ξέρετε  οι  περισσότεροι,  εφαρμογής  του  προσφυγικού  στο  Δήμο

μας,  από τον ΔΟΜ, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, να ιδρυθεί  η

δομή  κακοποιημένων  γυναικών  στη  Λιβαδειά.  Η  μόνη  δομή  σε

πανελλαδικό  επίπεδο.  Η  οποία  θα  φιλοξενεί  όχι  μόνο  Ελληνίδες,
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αλλά  φυσικά  και  αλλοδαπές.  Είναι  η  δομή  που  θα  φιλοξενεί  τις

γυναίκες  τις  κακοποιημένες  πριν  την  απόφασή  τους  να  οδηγηθούν

στον ξενώνα. 

Είναι  πολύ  σημαντική  δομή.  Υπήρχε  έλλειψη  μέχρι  σήμερα.

Έρχεται  να καλύψει αυτή την έλλειψη. 

Ένας  Δήμος  λοιπόν,  μικρός,  με  35.000  κατοίκους,

αναλαμβάνει  αυτή  την  πολιτική  ευθύνη,  με  κάλυψη μόνο  τον  πρώτο

χρόνο  λειτουργίας,  και  εδώ  μπαίνουν  όλα  τα  ζητήματα  τα  θεσμικά

τα  οποία  άκουσα  και  τα  οποία  βεβαίως  κατευθύνονται  τόσο  από

τους  συλλογικούς  φορείς  τους  οποίους  προανέφερα,  όσο  και  από

την ΚΕΔΕ,  κυρίως προς τη  κεντρική  διοίκηση.  Η εξέλιξη,  μετεξέλιξη

αυτών  των  θεσμών  που  δημιουργούνται  για  να  στηρίξουν  την

κοινωνία  μας,  από  εκεί  και  πέρα  όμως  η  ευόδωσή  τους  θέλει  και

γενναίες πολιτικές. 

Δεν  θέλω  να  καταχραστώ  το  χρόνο  σας.  Ευχαριστώ  πάρα

πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  την  Αντιδήμαρχο  για  τη

δουλειά την οποία έχει κάνει.  

Μιχάλη,  έχεις  το  λόγο.  Ο  κύριος  Σελέκος,  Δήμαρχος

Χαϊδαρίου,  και  να  ετοιμάζεται  ο  Ηλίας  ο  Σταμέλος,  Δήμαρχος

Καισιαριανής.

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   Καλησπέρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   Το ξέρω. Να ξέρετε και εσείς ότι  παρακολουθούμε με

σεβασμό  το  Συνέδριο,  όλες  τις  εργασίες,  κάθε  μέρα,  απλά  θέλουμε

και  εσείς  να  σέβεστε  τους  Συνέδρους  γιατί  ακούγονται  μόνο

εισηγήσεις και μένουν δύο-τρία λεπτά για να πεις τι;  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι κανένας άνθρωπος

δεν  είναι  λαθραίος.  Έτσι;  Νομίζω ότι  όλοι  συμφωνούμε  σε  αυτό  και

δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες λέξεις.
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Τώρα,  σχετικά  με  το  θέμα  της  κοινωνικής  πολιτικής,  υγείας,

εργασιακά  και  λοιπά.  Τι  να  πρωτοπείς  και  πώς  να  περιγράψεις  με

λίγα  λόγια  την  κατάσταση  που  βιώνει  σήμερα  ο  λαός  μας.  Ανεργία,

φτώχεια,  ανέχεια,  ανασφάλεια  για  το  μέλλον,  με  τα  παιδιά  μας  να

γίνονται  σύγχρονοι  μετανάστες,  και  τις  λαϊκές  οικογένειες  να  μην

μπορούν να ανταποκριθούν στις  στοιχειώδεις ανάγκες. 

Οι  συνταξιούχοι  υπολογίζουν  συνεχώς  τις  απώλειές  τους,  και

τους λένε ότι πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι που μετά από δέκα

περικοπές δεν θα γίνει  και ενδέκατη. 

Για  να  πας  σε  γιατρό,  στο  ΙΚΑ,  όπου  υπάρχουν  ειδικότητες,

γιατί  έχουν  αρχίσει  και  συρρικνώνονται,  ή  στο  νοσοκομείο,  πρέπει

να περιμένεις αρκετές ημέρες ή και μήνες.

Τα  σχολεία  υποβαθμίζονται  και  κυρίως  και  ως  προς  το

περιεχόμενο της μόρφωσης. 

Και  όλη  αυτή  την  κοινωνική  πίεση  τη  γνωρίζουμε  και

προσπαθούμε  να  βρούμε  κάποιες  λύσεις  οι  Δήμοι  με  τις

στοιχειώδεις  υποστελεχωμένες  Υπηρεσίες  και  τα  ελάχιστα  χρήματα

που  έχουν  απομείνει  στους  προϋπολογισμούς  μετά  τις  απανωτές

περικοπές που γίνονται κάθε χρόνο. 

ΕΝΦΙΑ,  πλειστηριασμοί,  διακοπές  ρεύματος,  που  αφορούν

χιλιάδες  συνανθρώπους  μας,  που  κινδυνεύουν  να  μείνουν  χωρίς

σπίτι,  πολλές  φορές  οικογένειες  έρχονται  στο  Δήμο,  οικογένειες

μονογονεϊκές,  η  γυναίκα  με  τέσσερα  παιδιά  και  της  έχει  κοπεί  το

ρεύμα,  ή  άνθρωποι…  έχουν  γραφεί  και  στις  εφημερίδες,  αλλά  εγώ

σας  λέω  για  παραδείγματα  στο  Δήμο  μας,  που  του  κόβεται  το

οξυγόνο  και  δεν  μπορεί  ο  άνθρωπος  να  έχει  ούτε  καν  αυτή  τη

στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη. 

Είναι  αυτές  οι  λέξεις  απαγορευμένες  λέξεις  και  δεν  ιδρώνουν

κυριολεκτικά τα αυτιά της ΚΕΔΕ. Ο ΕΝΦΙΑ αντί  να καταργηθεί,  λέμε

ότι  να  μείνει  σαν  φόρος,  αλλά  να  περάσει  στους  Δήμους.  Ακούστε

δηλαδή,  να  γίνουν  φορομπήχτες,  να  φορολογούν,  να  μετακυλιστεί

δηλαδή στους Δήμους ο ΕΝΦΙΑ.
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Για  τους  πλειστηριασμούς  χρόνια  τώρα κάνουμε  προσπάθεια,

και  στο  προηγούμενο  Συνέδριο  κάναμε  πρόταση  να  πάρουμε

απόφαση  κατά  των  πλειστηριασμών  και  δεν  δέχτηκε  η  πλειοψηφία,

και  βέβαια  για  τις  διακοπές  ρεύματος  και  όλα  αυτά  τα  προβλήματα

που βιώνει ο κόσμος.

Τώρα,  για  τα  κοινωνικά  θέματα,  τι  προτείνει  η  ΚΕΔΕ;  Με  δυο

λόγια,  μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους. Τι  σημαίνει  αυτό;

Μετακύλιση  του  κόστους  λειτουργίας  στους  δημότες.  Σπάει  ο

ενιαίος χαρακτήρας των Κοινωνικών Υπηρεσιών και  δημιουργούνται

δομές υγείας και παιδείας πολλών ταχυτήτων. 

Έχουμε  το  παράδειγμα.  Ήρθαν  οι  Παιδικοί  Σταθμοί  στους

Δήμους.  Θυμάστε  ότι  όλα  τα  παιδιά  πήγαιναν  δωρεάν  στους

Κρατικούς  Παιδικούς  Σταθμούς,  όπου  υπήρχαν  μόνιμοι  υπάλληλοι,

νηπιαγωγοί,  βρεφονηπιοκόμοι,  καθαρίστριες,  μαγείρισσες  και

λοιπά.  Μετά  τη  μεταφορά  των  Παιδικών  Σταθμών  στους  Δήμους,  τι

έχουμε;  Έχουμε  επιβολή  τροφείων  στους  περισσότερους  Δήμους,

όχι  σε  όλους,  εμείς  δεν  έχουμε  ας  πούμε,  έχουμε  κατάργηση  των

τροφείων.  Έχουμε  ελαστικές  σχέσεις  εργασίας  και  πολλές  σχέσεις

εργασίας  στους  εργαζόμενους,  παιδιά  που  αποκλείονται  γιατί

μειώνονται  οι  Παιδικοί  Σταθμοί  και  αρκετοί  Παιδικοί  Σταθμοί  έχουν

κλείσει  σε  όλους  τους  Δήμους,  και  έχουμε  το  φαινόμενο  πολλές

λαϊκές  οικογένειες  να  μην  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στα  τροφεία

των 75, 100, 150, μέχρι 250 ευρώ, που επιβάλλουν πολλοί Δήμοι. 

Παράλληλα  τι  συμβαίνει;  Λειτουργία  ΚΟΙΝΣΕΠ,  ΜΚΟ,

κατάργηση – όπως είπαμε – των Παιδικών Σταθμών,  αφού οι  Δήμοι

δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Voucher που  οδηγούν  τα  παιδιά,  το  είπε  και  πριν  ο  Σίμος  ο

Δανιηλίδης,  που  οδηγούν  τα  περισσότερα  παιδιά  πια  στην

ιδιωτικοποίηση, στους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 

Ανασφάλεια  για  το  τι  θα  γίνει  μετά  το  2020  που  λήγει  το

πρόγραμμα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. 
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Εμείς  πιστεύουμε  ότι  όλα  τα  παιδιά  έχουν  δικαίωμα  να

πηγαίνουν σε Παιδικούς Σταθμούς οι  οποίοι  θα είναι  δωρεάν και  θα

υπάρχουν  όλες  οι  προδιαγραφές  και  οι  προϋποθέσεις  για  να  έχουν

καλή φοίτηση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   Ναι, των Δήμων μιλάμε τώρα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ:   Ναι, θα πω μετά για τα Νηπιαγωγεία τα οποία λέτε.  

Λοιπόν,  για  τους  νέους  Παιδικούς  Σταθμούς,  ξέρετε  ότι  αυτό

το  παραμύθι  για  τους  1.800  που  θα  λειτουργήσουν,  για  τα  εκατό

εκατομμύρια  και  λοιπά,  έχουν  μείνει  στα  λόγια,  όπως  έχουν  πάρα

πολλά  ακόμη  στα  λόγια  από  τα  διάφορα  πολύ  ωραία  που  ακούμε

για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των Δήμων. 

Με  τα  Νηπιαγωγεία  τώρα.  Επειδή  υπάρχει  αυτή  η  πρόταση,

να  περάσουν  τα  Νηπιαγωγεία  στους  Δήμους.  Θα  έχουμε  ακριβώς

την  ίδια  διαδρομή,  τα  ίδια  προβλήματα,  τα  ίδια  φαινόμενα,  που

έχουμε με τους Παιδικούς Σταθμούς. 

Εμείς  πιστεύουμε  ότι  η  εκπαίδευση  και  ο  ενιαίος  χαρακτήρας

δεν  πρέπει  να  σπάσει.  Δεν  πρέπει  να  γίνουν,  και  εδώ  πάει  αυτό

που  έλεγα,  και  πολλών  ταχυτήτων.  Θα  έχουμε  Δήμους,  και  ξέρετε

ότι  υπάρχουν Δήμοι  οι  οποίοι  έχουν την οικονομική δυνατότητα,  για

πολλούς λόγους αν θέλετε,  και  κάποιοι  άλλοι  Δήμοι  που δεν έχουν.

Εκεί  λοιπόν  θα  έχουμε  Νηπιαγωγεία,  ή  αργότερα  Δημοτικά,  γιατί

εκεί  είναι  ο σχεδιασμός, που θα έχουν δασκάλους, θα έχουν καλούς

χώρους, θα έχουν σχολεία, και άλλους Δήμους που δεν θα μπορούν

και  θα αναγκαστούν  εκ  των πραγμάτων  λέγοντας  ότι  δεν  μπορούμε

να  ανταποκριθούμε,  να  επιβάλλουν  και  εκεί  τροφεία  και  όλα  τα

συνακόλουθα που έχουμε στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Σχετικά με την Πρωτοβάθμια Υγεία,  επειδή υπηρέτησα και  την

υγεία  πάρα  πολλά  χρόνια,  η  υγεία  από  την  Πρωτοβάθμια  μέχρι  τα

νοσοκομεία,  Δευτεροβάθμια,  Τριτοβάθμια,  όλων  των  ειδών  τα

νοσοκομεία,  πρέπει  να  είναι  αποκλειστικά  δημόσια  και  δωρεάν.
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Είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να είναι ενταγμένο σε ένα κεντρικό

σχεδιασμό.  Δεν  μπορεί  δηλαδή  να  έχεις  άλλο  επίπεδο

πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  όπου  θα  υπάρχουν  οι  Δήμοι  και  θα

έχουμε πάλι αυτά τα φαινόμενα που λέγαμε πριν,  γιατί  και εδώ πάει

ότι  να  περάσει  η  αρμοδιότητα  με  τους  πόρους,  αλλά  όταν  δεν

περνάνε  οι  πόροι  λέμε  αφού  δεν  έχουμε  πόρους  ας  βάλουμε

δίδακτρα, τίμημα, οτιδήποτε, οποιοδήποτε φόρο στον κόσμο. 

Αυτό  λοιπόν  νομίζουμε  και  δεν  συμφωνούμε  σε  καμία

περίπτωση, γιατί  εκεί  και  αν θα ενισχυθούν τα ιδιωτικά διαγνωστικά

κέντρα,  ιδιωτικές  κλινικές  και  όλα  αυτά  τα  φαινόμενα.  Είναι  άλλο

πράγμα  το  να  βοηθάς  τους  συμπολίτες  μας  συμπληρωματικά,

δηλαδή  να  συμπληρώνεις  τα  κενά  που  υπάρχουν,  τις  ελλείψεις,  να

μπαλώνεις  τα  προβλήματα,  μέσω  των  κοινωνικών  αγαθών  των

Δήμων,  που έχουμε όλοι  νομίζω οι  Δήμοι,  και  άλλο να υποκαθιστάς

βασικές  αρμοδιότητες  του  κράτους.  Και  εμείς  κάνουμε,  γιατί

ακούστηκε  εδώ,  κάνουμε  τεστ  ΠΑΠ,  μαστογραφίες,  κάνουμε

εξετάσεις  σκελετού,  ημερίδες  για  την  καρδιά,  τον  καρκίνο,  την

ψυχική υγεία,  για την υγιεινή διατροφή, κάνουμε αιμοδοσίες,  έχουμε

γραφείο  για  την  άνοια.  Μια  σειρά  δηλαδή  από  κοινωνικές

υπηρεσίες,  οι  οποίες  όμως πρέπει  να είναι  βοηθητικές στο κεντρικό

σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει. 

Και  το  τελευταίο  θέμα  για  την  εργασία,  και  όχι  για  την

απασχόληση  όπως  αναφέρεται  στο  κείμενο,  γιατί  βέβαια  έγινε

απασχόληση  η  εργασία  πια,  και  έντεχνα  καθιερώθηκε  αυτή  η  λέξη,

για να δικαιολογηθούν τα δίωρα,  τετράωρα,  τα δίμηνα,  τα οκτάμηνα

τώρα,  τα  Stage,  τα  προγράμματα,  που  ήταν  ανασφάλιστοι  οι

εργαζόμενοι  θυμάστε,  τα  voucher,  το  επικουρικό  προσωπικό,  η

εργασία  με  λίγες  μέρες  ή  λίγες  ώρες,  και  η  εργασία  τελευταία  με

κουπόνια,  που  θα μπορέσει  να  ψωνίσει  λέει  ο  εργαζόμενος  από το

σούπερ μάρκετ.  

Απίστευτα φαινόμενα, μας έχουν γυρίσει πίσω στον εργασιακό

μεσαίωνα. 
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Ποιοι όμως ήταν οι  πρώτοι, οι  πρόθυμοι,  οι οποίοι  άρχισαν να

υλοποιούν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας; Οι Δήμοι. Και ξέρετε από

πού ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από τους Δήμους της Δυτικής Αττικής,

οι οποίοι είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. 

Όλα  γίνονται  στο  όνομα  της  κατάργησης  της  μόνιμης  και

σταθερής δουλειάς  και  της επιβολής μιας  πολιτικής ομηρίας και  της

εξάρτησης  των  εργαζομένων  από  τις  εκάστοτε  Διοικήσεις.  Θέλουν

εργαζόμενους  που  να  συμβιβάζονται  με  τα  λίγα  και  να  τους  αρέσει

ότι  ζουν… όχι  τους  αρέσει,  να  ικανοποιούνται  τέλος  πάντων με ένα

κομμάτι  ψωμί το οποίο τους δίνεται,  γιατί  εκεί  έχουν καταντήσει  πια

οι μισθοί. 

Τώρα  έχουμε  τα  προγράμματα  του  ΟΑΕΔ,  που  ακούστηκαν

πολλά, με 496 €, δηλαδή ακόμα κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις

εργασίας. 

Στις  κινητοποιήσεις  όμως  τις  οποίες  κάνουν  οι  εργαζόμενοι

των  οκτάμηνων,  εκτός  από  τους  Δημάρχους  της  ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, δυστυχώς η ΚΕΔΕ και η πλειοψηφία των Δημάρχων

δεν  συμπαραστάθηκε  στα  αιτήματα  τα  οποία  είχαν  οι  εργαζόμενοι

αυτοί. 

Παράλληλα,  εκτός  από  τα  λόγια  και  τις  υποσχέσεις  για

προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού,  έχουμε  και  την  3Κ,  όλους  μας

αφορά νομίζω αυτό,  με  τα  τεράστια  προβλήματα στην καθαριότητα,

και  καμία  εφαρμογή  του  ένα  προς  πέντε  ή  το  ένα  προς  ένα.

Ακούστηκαν  από  τον  Υπουργό  χθες  πολύ  ωραία  λόγια,  όμως  αυτή

τη  στιγμή  εμείς  δεν  έχουμε  ξυλουργό   στο  Δήμο.  Ένας  τεράστιος

Δήμος  και  να  μην  έχουμε  έναν  ξυλουργό,  με  96  πλατείες,  60

σχολεία  και  μια  σειρά  άλλες  υπηρεσίες  και  κτήρια.  Καταλαβαίνετε

λοιπόν να μην μπορείς να πάρεις τα στοιχειώδη.

Όλα  αυτά  οδηγούν  στη  διάλυση  και  αποδιάρθρωση,  στο

σμπαράλιασμα των εργασιακών σχέσεων, και αυτές οι  ελλείψεις του

προσωπικού  δίνουν  το  άλλοθι  σε  αρκετούς  Δήμους  να  οδηγήσουν
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αυτές  τις  υπηρεσίες  στην  ιδιωτικοποίηση.  Έχουν  δοθεί  ήδη  σε

εργολάβους και βέβαια και μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ που είπα. 

Τελειώνοντας,  για  να  μην  σας  κουράσω  πολύ.  Εμείς  σαν

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  θέλουμε  Δήμους  που  θα  παλεύουν  κατά  της

ανεργίας  και  θα  στηρίζουν  τους  αγώνες  των  εργαζομένων,

διεκδικώντας  παράλληλα  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού  για  να

καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. 

Σκεφτείτε  να  καλύπτονταν  οι  ανάγκες  που  υπάρχουν  σήμερα,

στην  υγεία,  στην  παιδεία,  να  γίνονταν  έργα  υποδομής  που

χρειάζονται  παντού,  αντιπλημμυρικά  έργα,  να  γίνουν  σχολεία,  που

δεν  έχει  γίνει  κανένας  προσεισμικός  έλεγχος,  να  γίνονται  κέντρα

πολιτισμού,  αναγκαίες  παρεμβάσεις  στις  γειτονιές,  πόσοι  άνεργοι

θα έβρισκαν δουλειά. 

Ένα  παράδειγμα  Δήμου  που  πήρε  αυτή  την  πρωτοβουλία  και

πρέπει  να  συγχαρούμε,  είναι  ο   Δήμος  της  Πάτρας.  Πήρε  πολλές

πρωτοβουλίες  κατά της ανεργίας,  έκανε μια πολύ σημαντική  πορεία

κατά  της  ανεργίας,  με  τη  συμβολή  και  άλλων  Δήμων  στη  διαδρομή

Πάτρα,  Αθήνα,  και  νομίζω ότι  αυτό  δείχνει  το  δρόμο που πρέπει  να

ακολουθήσουμε. 

Και  επίσης  επειδή  ακούστηκε  και  εδώ  για  δικαστικές

αποφάσεις  και  λοιπά,  πρέπει  να  έχουμε  μια  αρχή.  Πως  ότι

δικαιώματα  έχουν  οι  εργαζόμενοι,  θα  πρέπει  να  τα  στηρίζουμε.

Είναι  αδιανόητο  Δήμοι  να  μη  στηρίζουν  δικαστικές  αποφάσεις  που

δικαιώνουν εργαζόμενους, είτε ως προς τη δουλειά τους, αν δηλαδή

θα  συνεχίσουν  να  έχουν  μόνιμη  δουλειά,  είτε  ως  προς  απαιτήσεις

που  έχουν  σε  σχέση  με  επιδόματα  και  λοιπά.  Εμείς  έχουμε

πληρώσει  και  τα  176  €,  έχουμε  μονιμοποιήσει  προσωπικό  με

πρωτόδικες  αποφάσεις,  οδηγούς,  σχολικούς  φύλακες,  και

απαιτούμε…  βέβαια  πολύ  σωστά  μπήκε  και  εισηγητικά  ότι  πρέπει

να  γίνει  νομοθετική  ρύθμιση  για  τα  επιδόματα,  Χριστουγέννων,

Πάσχα  και  το  επίδομα  αδείας,  να  υπάρξει  νομοθετική  ρύθμιση  και
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να  πληρωθούν  οι  εργαζόμενοι,  κάτι  το  οποίο  το  είχαν  και  τους

κόπηκε, και τους ανήκει,  τα επιδόματα δηλαδή. 

Και  τελευταίο,  για  να  τελειώσω,  στο  πρόγραμμα  της  ΚΕΔΕ

που  έχουμε  όλοι,  που  πήραμε  στο  φάκελο,  για  μια  σύγχρονη

ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση,  δεν αναφέρει  ούτε μια λέξη για τη

μονιμοποίηση  των  εργαζομένων  που  δουλεύουν  σήμερα  στις  δομές

των Δήμων,  εκτός  από αυτό  που είπε  ο  κύριος  Δανιηλίδης  πριν  και

ειπώθηκε  και  από  τον  Πρόεδρο,  μόνο  για  το  πρόγραμμα  Βοήθεια

στο Σπίτι,  που έχει  εξαγγελθεί  ήδη,  και  που αυτό  θα γίνει  με  τέτοιο

τρόπο  και  με  τέτοια  μοριοδότηση  που  θα  πετάξει  έξω  τους

περισσότερους,  το  ξέρετε,  είναι  η  Δήμαρχος  της  Κάσου  εδώ,  θα

πετάξει  έξω  τους  περισσότερους  εργαζόμενους  σε  αυτό  το

πρόγραμμα. 

Αυτά  βέβαια  δεν  είναι  τυχαία,  είναι  μια  πολιτική  υλοποίησης

των  κατευθύνσεων  που  δίνει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  που

δυστυχώς υλοποιεί  και η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των Δήμων.

Καλή συνέχεια στις εργασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ):   Να  ευχαριστήσουμε  τον

Δήμαρχο Χαϊδαρίου. 

Το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Σταμέλος  Ηλίας,  Δήμαρχος

Καισαριανής. 

Ν.  ΣΤΑΜΕΛΟΣ:   Εγώ  έστω  και  τη  δεύτερη  μέρα  θα  ήθελα  να  σας

καλωσορίσω  στο  Δήμο  μας,  γιατί  το  Caravel  ανήκει  στο  Δήμο

Καισαριανής. Δεν ανήκει στο Δήμο της Αθήνας, και είναι τα όρια του

Δήμου  της  Αθήνας  με  το  Δήμο  της  Καισαριανής.  Έτσι  για  να  το

μάθουν έστω και  αυτοί  οι  λίγοι  που είμαστε  σήμερα εδώ και  έχουμε

την  υπομονή  να  παρακολουθούμε,  να  παρακολουθούμε  τις

εργασίες,  όλους  τους  ομιλητές,  είτε  μας  αρέσουν,  είτε  δεν  μας

αρέσουν οι τοποθετήσεις τους. 

Ήθελα  να  σταθώ  στα  ζητήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τα

οικονομικά  της  τοπικής  διοίκησης.  Όταν  μιλάμε  για  τα  οικονομικά,

στην  ουσία  μιλάμε  για  την  καρδιά  της  λειτουργίας  των  Δήμων  της
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χώρας  μας.  Και  βεβαίως  όταν  μιλάμε  για  ανάπτυξη,  πρέπει  να

βάζουμε  το  ερώτημα  ανάπτυξη  για  ποιον  και  από  ποιον.  Γιατί  αν

αυτό  το  ερώτημα  δεν  το  βάζουμε,  θα  μιλάμε  όλοι  για  ανάπτυξη,

αλλά  δεν  θα  έχουν  τα  ίδια  αποτελέσματα  η  ανάπτυξη  για  όλους.

Γιατί  ανάπτυξη  έχουμε,  αλλά  έχουμε  και  ανάπτυξη  της  ανεργίας.

Ανάπτυξη  έχουμε,  αλλά  έχουμε  και  μείωση  των  μισθών.  Και  εμείς

που  ενδιαφερόμαστε  για  τους  κατοίκους  των  πόλεών  μας,  που  η

πλειοψηφία  τους  είναι  άνθρωποι  συνταξιούχοι,  εργαζόμενοι,  νέοι,

πρέπει  να  ενδιαφερόμαστε  για  το  τι  ανάπτυξη  υπάρχει,  προς

όφελος ποιανού γίνεται η ανάπτυξη. 

Ο κρατικός λοιπόν προϋπολογισμός που καθορίζει  στην ουσία

σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά των Δήμων μας,  είναι  ταξικός

προϋπολογισμός.  Και  ας  είπε  ο  υπεύθυνος  εδώ  ότι  δεν  υπάρχουν

τάξεις.  Υπάρχουν,  είναι  δίπλα  μας,  είναι  ζωντανές  και  έχουν

συμφέροντα.  Και  στον κρατικό προϋπολογισμό αυτά τα συμφέροντα

αποτυπώνονται, ανοιχτά, καθαρά. 

Την  πλειοψηφία  των  φόρων,  των  εσόδων  του  κρατικού

προϋπολογισμού,  την  καρπώνονται,  την  πληρώνουν  καταρχήν  οι

μισθωτοί,  οι  συνταξιούχοι  και  τα  μεσαία  στρώματα,  οι  μικρομεσαίοι

που λέμε με μια έκφραση. 

Αντίθετα,  η  χρηματοδότηση  πηγαίνει  για  την  ανάπτυξη δήθεν,

δηλαδή  χρηματοδοτήσεις  για  επενδύσεις,  χωρίς  να  πληρώνουν

τίποτα,  με  μείωση  των  φορολογικών  συντελεστών  για  το  κεφάλαιο

και  υπάρχει  και  ένας  διαγωνισμός,  ποιος  θα  μειώσει  περισσότερο

τη φορολόγηση των κερδών. 

Και  βεβαίως  δεν  πρόκειται  να  βρεθεί  θέση  έτσι  για  τους

πολύτεκνους,  προσπαθούσα  να  το  συνδέσω  και  έτσι  το  κατάλαβα

εγώ,  ότι  δεν  μπορεί  να  δοθεί,  να  βρεθεί  κονδύλια  και  για  τους

πολύτεκνους που υπάρχουν,  αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί  να

γίνουν  πολύτεκνοι  οι  νέοι  που  είναι  άνεργοι,  οι  νέοι  των  400  €,  οι

νέοι  που δεν μπορούν να ζήσουν ούτε τον εαυτό τους. Άρα υπάρχει

αιτία γύρω από αυτό. 
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Έχουμε  λοιπόν  μείωση  της  κρατικής  χρηματοδότησης  όλα

αυτά  τα  χρόνια,  και  φέτος.  Αναλύθηκαν  τα  στοιχεία.  Θα  σας

αναφέρω ορισμένα στοιχεία ακόμα που έχουν να κάνουν με το φόρο

ζύθου,  το  τέλος  διαφήμισης,  το   φόρο…  την  αύξηση  των

ασφαλιστικών  εισφορών.  Και  στην  Αττική,  γιατί  βρισκόμαστε  και

στην  Αττική,  το  χαράτσι  της  κυρίας  Δούρου,  το  οποίο  αύξησε  τα

έξοδα  για  την  εναπόθεση  των  σκουπιδιών  σε  σημαντικό  βαθμό.

Εμάς  παραδείγματος  χάριν,  που  είμαστε  μικρός  σχετικά  Δήμος,

κατά  80.000  €  το  χρόνο,  που  δεν  είναι  αμελητέο.  Αν  τα  προσθέσει

κανείς σε αυτές σε αυτές τις μειώσεις που είχαμε. 

Αυτά  που  ανακοίνωσε  ο  Υπουργός  γύρω  από  αυξήσεις,

νομίζω  σε  όλους  που  ασχολούμαστε,  που  έχουμε  την  ευθύνη  μας

στους  Δήμους,  μόνο  σαν  κακόγουστο  αστείο  ακούστηκε.  Ή  αυτό

που  είπε  ο  κύριος  Μπίρμπας,  ότι  έχουμε  το  τέλος  των  μνημονίων,

είναι  το  ένα  χαρακτηριστικό.  Έχουμε  το  τέλος  των  μνημονίων,  με

επτακόσιους  νόμους  όμως  να  παραμένουν  σε  ισχύ,  οι  οποίοι

καθορίζουν τα πάντα.  Από τη χρηματοδότηση των Δήμων,  μέχρι  τις

εργασιακές σχέσεις. 

Αποτελεί  εναλλακτική  πρόταση,  η  πρόταση  της  ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  ότι  στα  πλαίσια  της  δήθεν  αυτοτέλειας  των  Δήμων

να μεταφερθεί ο ΕΝΦΙΑ στους Δήμους; 

Νομίζω ότι  όχι μόνο δεν αποτελεί  εναλλακτική, αλλά βρίσκεται

στην  ίδια  λογική  της   φοροληστείας  και  βρίσκεται  στη  λογική  ότι  οι

Δήμοι  πρέπει  να  μετατραπούν  σε  φοροεισπράκτορες,  αυτοί  που

πέρα από το  κεντρικό  κράτος  θα καταπιέζουν αυτά τα στρώματα τα

οποία  σήμερα  είτε  είναι  άνεργα,  είτε  δεν  μπορούν  να  τα  βγάλουν

πέρα και τους βρίσκουμε καθημερινά στο δρόμο. 

Για  αυτό  και  ενεργοποιούνται  οι  κατασταλτικοί  μηχανισμοί,  με

τις  δυσκολίες  που  συναντάμε  στον  κάθε  Δήμο.  Παραδείγματος

χάρη,  ότι  είναι  υποχρεωτικό  να  κάνουν  ηλεκτρονικές  κατασχέσεις

για 500 € και  μάλιστα λέει  οι  δημοτικοί  υπάλληλοι  έχουν ευθύνες αν

δεν προχωρήσουν παρά την απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων. 
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Εμείς  το  παλεύουμε,  έχουμε  πάρει  απόφαση  ενάντια  στους

ηλεκτρονικούς  πλειστηριασμούς,  και  είναι…  στηρίζουν,  μας

στηρίζουν  οι  υπάλληλοι  σε  αυτή  την  προσπάθεια,  παίρνοντας  τη

δικιά μας ευθύνη, ξέρετε, με τους τρόπους που παίρνονται.  

Και  φυσικά  αναφέρθηκαν  και  για  τα  κονδύλια  από το  ΠΔΕ και

τα λοιπά. 

Η οικονομική  λοιπόν αυτοτέλεια,  που σε  αυτή  συμφωνεί  και  η

ΚΕΔΕ,  δεν  μπορεί  να  συνδέεται  με  τη  μεταφορά,  με  τη  δυνατότητα

οι  Δήμοι  να  βάζουν  καινούργιους  φόρους.  Σήμερα  αν  θέλετε  είναι

ανάγκη  απέναντι  στην  ανταποδοτικότητα  και  στη  φοροληστεία,  να

υπάρχει  ανακατανομή  των  φόρων,  με  ελάφρυνση  των  φόρων  για

τους  πολίτες  μας,  για  αυτούς  που  εκπροσωπούμε,  και  τη

φορολόγηση,  αντίθετα,  του  μεγάλου  κεφαλαίου.  Και  να  υπάρχει

πλήρης  χρηματοδότηση  στους  Δήμους,  που  να  μπορούν  να

ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες της λειτουργίας των Δήμων. 

Να  εξασφαλιστεί  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  η

μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων και  αν  θέλετε  σε  μια  προοπτική

κατάργησης  της  ανταποδοτικότητας,  γιατί  όταν  το  80%  των  φόρων

τα  πληρώνουν  τα  λαϊκά  στρώματα,  γιατί  πρέπει  να  πληρώνουν  και

για κάθε άλλη δραστηριότητα που γίνεται στα πλαίσια του Δήμου;

Να λυθεί  το  πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων στους  Δήμους,  με

ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος. 

Να αποδοθεί  το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί  στην

τοπική… για την τοπική διοίκηση. 

Να  έχουμε  μείωση  και  όχι  αύξηση  των  ανταποδοτικών  τελών

και  φόρων.  Και  ιδιαίτερα ουσιαστική αύξηση για  τα  λαϊκά στρώματα

που υποφέρουν. 

Και  εμείς  στα  πλαίσια  των   δυσκολιών,  πήραμε  και  εμείς  σαν

Δήμος,  και  άλλοι  Δήμοι,  και  για  τους  τρίτεκνους,  και  για  τους

πολύτεκνους,  μείωση  των   συντελεστών  της  φορολογίας  και

απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών ολόκληρο ή σε ποσοστό. 
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Να καταργηθεί  όλο  το  πλαίσιο  το  αντιδραστικό,  γιατί  υπάρχει

ένα  ολόκληρο  πλαίσιο  που  μας  οδηγεί  να  είμαστε  κατά  κάποιον

τρόπο  πολλαπλασιαστές  της  φορολογικής  πολιτικής  της  εκάστοτε

κυβέρνησης.  Να  πολλαπλασιάζονται  οι  φόροι  δηλαδή  από  τους

Δήμους. 

Και  βεβαίως  κανένα  σπίτι  δεν  μπορεί  να  επιτρέψουμε,  γιατί

είμαστε  ένα  με  το  λαό,  να  επιτρέψουμε  και  να  βγει  στον

πλειστηριασμό, ξέρετε ο νόμος Κατσέλη και όποιες προστασίες, ήδη

πάει  προς  κατάργηση.  Δεν  μπορούμε  να  δεχτούμε  κανένα  βεβαίως

σπίτι  για  μικροποσά  προς  τους  Δήμους,  γιατί  ξέρετε  πολύ  καλά,

όσοι  επιχειρήσαμε  και  επιχειρήσαμε  σε  μεγαλοοφειλέτες  να

πάρουμε  τα  χρήματα,  δεν  τους  βρίσκουμε  πουθενά,  γιατί  και  το

νομικό  πλαίσιο  υπάρχει,  και  έχουν  τους  τρόπους  να

φοροδιαφεύγουν,  να  κρύβουν τα  λεφτά,  να  αλλάζουν  ΑΦΜ,  και  όλα

αυτά τα οποία τα ξέρετε όλοι πολύ καλά. 

Εμείς  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  κινούμαστε.  Πρέπει  να

κινηθούμε  αντίθετοι  με  αυτή  την  πολιτική,  στην κατεύθυνση  δηλαδή

που χαράζει  η  κυβέρνηση,  και  που δεν είναι  καινούργια,  απλά είναι

απαίτηση σημερινή των αναγκών του κεφαλαίου. 

Και  στην  πολιτική  που  και  η  ΚΕΔΕ  συμφωνάει.  Διαβάστε  το

προσεκτικά.  Και  τα  ζητήματα  της  φορολογικής  πολιτικής,  αλλά  και

τα  ζητήματα  της  ανάπτυξης  και  των  ΣΔΙΤ.  Τι  δίνεται  και  σε  ποια

κατεύθυνση  κινούνται;  Ποιον  θα  ωφελήσει  η  κοινή  ανάπτυξη

επιχειρηματικής  δράσης  μεταξύ  των  Δήμων  και  επιχειρήσεων;  Και

εκεί  που  επιχειρήθηκε  να  γίνει,  δεν  κέρδισαν  τίποτε  μα  τίποτε  οι

δημότες,  γιατί  οι  Δήμοι  δεν είναι  οι  Δήμαρχοι,  δεν είναι  τα Δημοτικά

Συμβούλια,  είναι  η  πλειοψηφία  του  κόσμου,  που  στην  πλειοψηφία

του κόσμου είναι  δημότες  που έχουν ανάγκες  να  ικανοποιήσουν τις

καθημερινές  τους  ανάγκες,  είτε  αυτό  λέγεται  τα  σκουπίδια,  είτε  τα

ζητήματα  της  υγείας,  είτε  τα  ζητήματα  της  παιδείας,  είτε  τα

ζητήματα  του  πολιτισμού,  και  όχι  να  εξυπηρετηθούν  και  αυτές  οι
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ανάγκες  μέσα από την επιχειρηματική  δράση, που η επιχειρηματική

δράση κριτήριό της είναι  το κέρδος και μόνο το κέρδος. 

Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε να πορευτούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ευχαριστήσουμε  τον  Δήμαρχο  που  μας  φιλοξενεί

και  το  λόγο  έχει  η  κυρία  Μαρία  Παυλίδου,  Αντιδήμαρχος

Καλαμαριάς, καλά το είπα; 

Μ.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Καλά  το  είπατε,  Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής

Πολιτικής…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Και  ακολουθεί  κατόπιν  ο  τρίτος  κύκλος  εισηγήσεων,

που  αφορά  τα  αναπτυξιακά,  την  επιχειρηματικότητα  και  την

καινοτομία,  με  πρώτο  εισηγητή  τον  κύριο  Δημήτρη  Παπαστεργίου,

Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Υποστήριξης

Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων. 

Παρακαλώ, κυρία Αντιδήμαρχε. 

Μ.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Εκλεκτό  Προεδρείο,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,

πολλές  φορές  μέσα  στα  Συνέδρια  της  ΚΕΔΕ,  αλλά  και  σε  άλλα

Συνέδρια,  κάνω  μνεία  στον  Ιουστινιανό,  όπου  αναφέρω  ότι  ο

Ιουστινιανός  δεν  έμεινε  στην  ιστορία  από  την  Αγιά  Σοφιά,  αλλά

έμεινε  στην  ιστορία  γιατί  είχε  τον  Τριβωνιανό  και  έφτιαξε  τον

Ιουστινιάνειο  Κώδικα,  τις  Νεαρές  του  οποίου  να  φανταστείτε  τις

διάβασα και εγώ το 1972.

Λοιπόν,  θέλω  να  πω  το  σύνθημά  μας  μιλάει  ακόμη  για

αποκέντρωση.  Τη  λέξη  αυτή  την  άκουσα  όταν  σπούδαζα  στην  ΟΠΕ

της Θεσσαλονίκης,  η ΟΠΕ ήταν Πολιτικές  – Οικονομικές Επιστήμες,

και  είχα  έναν  πραγματικά  σπουδαίο  μέντορα,  δάσκαλο,  οιονεί

δάσκαλο,  ο οποίος ήταν γαλλοτραφής,  και  ήταν Μαρξιστής,  και  τότε

μας εισήγαγε τον όρο αποκέντρωση. Αυτό τριβέλιζε στα αυτιά μου. 

Φανταστείτε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ:   Ο μακαρίτης ο Πουλόπουλος. 

Γίνεται  ένα  Συνέδριο…  Είχα  έναν  συμφοιτητή  ο  οποίος  ήταν

πάρα πολύ μεγάλος και  με την κυβέρνηση… δεν ξέρω πώς βρέθηκε
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ας  πούμε  στο  Πανεπιστήμιο  σε  τέτοια  ηλικία,  αλλά  βέβαια  η

μόρφωση δεν έχει ηλικιακά όρια. Γίνεται ένα Συνέδριο στη Φλώρινα,

και  είναι  αυτός  Νομάρχης  της  Εθνικής  Ενότητας  της  κυβέρνησης

του  ’74.  Μου  τηλεφωνεί  και  μου  λέει  θέλω  να  είσαι  ομιλήτρια,  και

βεβαίως  το  θέμα  ήταν  η  Περιφερειακή  Διοίκηση  και  μέσα  στην

Περιφερειακή  ήταν…  Συγνώμη,  η  κεντρική  διοίκηση,  και  μου  λέει

κοίταξε να δεις,  όταν έφτασα στη Φλώρινα,  μην τύχει  και  αναφέρεις

αυτά που μας έλεγε ο καθηγητής ο Πουλόπουλος. 

Σαράντα  τέσσερα χρόνια,  τα  μετρούσα τώρα,  αποτελεί  αίτημα

και  αιτούμενο,  τόσες  γενιές  περάσανε,  αίτημα  και  αιτούμενο,  και

αυτό  το  πράγμα δεν  έχει  ολοκληρωθεί.  Όχι  πως δεν έγιναν βήματα,

έγιναν  βήματα,  και  για  αυτό  η  ομιλούσα  έλεγε  το  εξής  στο  κόμμα

της  τότε,  στο  ΠΑΣΟΚ,  το  οποίο  πραγματικά  έφερε  την  αναγέννηση

στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  και  είναι  αυτό  άνευ  ετέρου,  και  το

ξέρετε,  γιατί  από  έναν  μεσαίωνα  μας  οδήγησε  σε  μια  αναγέννηση,

χωρίς  όμως  βέβαια  αυτήν  να  την  ολοκληρώσει,  γιατί  οι  εκάστοτε

Υπουργοί  είχαν  μέσα  έναν  μικρό  Μαυρογιαλούρο,  τούτοι  δε  εδώ

έχουν  έναν  μεγάλο  Μαυρογιαλούρο,  γιατί  τότε  οι  Υπουργοί  δεν

ήθελαν να εκχωρήσουν από την εξουσία τους προς τον δεύτερο και

τον τρίτο  βαθμό,  παρά το γεγονός ότι  όλα όσα πραγματοποιήθηκαν

από  το  ’81  και  εντεύθεν  που  αφορούν  την  Αυτοδιοίκηση,  έχουν  τη

σφραγίδα  του  ΠΑΣΟΚ,  αλλά  πάντοτε  τους  φρενάριζε  αυτή  τη

αντίληψη των ανθρώπων οι οποίοι  είχαν εξουσία και  δεν ήθελαν να

την εκχωρήσουν. 

Και  ενώ…  ήρθαν  τώρα  αυτοί  και  ενώ  όλοι  οι  νόμοι  οι  οποίοι

είχαν ψηφιστεί  εκείνη  την εποχή αποτελούσαν αίτημα και  αιτούμενο

της  Αυτοδιοίκησης,  και  έτσι  έρχονταν  και  κατακτιόνταν,  είτε  μέσα

στα  Συνέδρια  με  αποφάσεις  ομόφωνες,  και  υπήρχαν  τότε  ευήκοα

ώτα, γιατί  τα τύμπανα χτυπούσαν, όπως τώρα χτυπούν τα τύμπανα,

και  δεν  δικαιούται  κανείς  όταν  ηχούν  τα  τύμπανα  να  παριστάνει

τους κωφούς, λοιπόν τότε γινόταν ο νόμος ο 1828 στο Συνέδριο της

Μυτιλήνης,  έγιναν όλοι  οι  νόμοι  οι  οποίοι  είχαν σχέση με την αιρετή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

232



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,  με  τον  Καποδίστρια,  με  τον  Καλλικράτη,

να μη σας πω για τα Τοπικά Συμβούλια. Μία πραγματικά πανδαισία,

μια κοσμογονική πανδαισία νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Ήρθαν  αυτοί  οι  οποίοι  υποτίθεται  ότι  μας  λένε,  ξέρετε  πάρα

πολύ  καλά,  ότι  η  πεμπτουσία  της  δημοκρατίας  είναι  ο  διάλογος.

Αυτό  είναι  εκ  των  ων  ουκ  άνευ.  Το  ξέρουμε  από  τα  πρώτα  βήματά

μας,  ο  διάλογος  και  τα  κονσένσους,  οι  συναινέσεις.  Λοιπόν,  τι  από

όλα  αυτά  τα  οποία  υπόσχονταν,  πλειοδοτούσαν  πάνω  σε  αυτά  τα

πράγματα, τι από αυτά έπραξαν;

Ήρθαν…  Ξέρετε  εγώ πώς αισθάνθηκα  ως δικηγόρος  με  αυτή

τη θέσμιση; Αισθάνθηκα ότι  α λα manu mili tari ,  de jure και  de facto,

αποφασίζουμε,  δεν  λαμβάνουμε  υπόψη  κανέναν  εξ  υμών,  δηλαδή

των  αυτοδιοικητικών,  και  έφεραν  ένα  πόνημα  το  οποίο  είναι

έκτρωμα. 

Έτσι  είναι,  και  με  αυτό  το  έκτρωμα,  και  με  αυτές  τις

νομοθετικές  ατέλειες  θα  βαδίσουμε  φοβάμαι  και  στις  εκλογές,  γιατί

δεν  ξέρω  αν  θα  έχουν  τη  διάθεση  να  παραδεχτούν  ότι  έχουν

εντρυφήσει  λάθη και  αυτά τα λάθη νομίζω ότι  είναι  λάθη συνειδητά,

διότι  είναι  λάθη  εκλογομαγειρείων.  Δεν  ήταν  κατάθεση  ψυχής  σε

αυτά τα πράγματα. 

Και  έρχομαι  τώρα  στην  Επιτροπή  της  Κοινωνικής  Πολιτικής.

Βασικός…  Μισό  λεπτό,  πάρα  πολύ  γρήγορα.  Βασικός  πυλώνας,  ο

βασικότερος  πυλώνας  της  δημοκρατίας,  είναι  η  κοινωνική  πολιτική,

γιατί  αυτή  διατηρεί  την  κοινωνική  συνοχή  μέσα  στις  κοινωνίες  μας.

Τελεία  και  παύλα.  Όποιος  δεν  το  έχει  καταλάβει  και  χρησιμοποίησε

άλλες μεθόδους, γρήγορα αφίππευσε, γρήγορα αφίππευσε όπως θα

αφιππεύσουν  και  αυτοί.  Διότι  ενώ  το  ξέρουν  πάρα  πολύ  καλά,  δεν

ήταν  άγνωστο  τι  σημαίνουν  μνημονιακές  πολιτικές  και  τι  σημαίνει

πτωχεύει  η  χώρα,  το  είπε  πρώτος  ο  Χαρίλαος  Τρικούπης,  και  αν

δεν  το  ήξεραν  όφειλαν  να  ξέρουν  την  ιστορία  και  την  πολιτική

ιστορία  του  τόπου,  λοιπόν  ήρθαν  και  υποσχέθηκαν,  λες  και
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απευθυνόταν σε ιθαγενείς,  καθρεφτάκια και  λοιπά.  Υποσχέθηκαν τα

πάντα στους πάντες. Τα πάντα στους πάντες. 

Έτσι  λοιπόν,  πληρώνουν  τα  επίχειρα  των  πράξεων  και  των

επιλογών  τους,  διότι  δεν  επιτρέπεται.  Γιατί  με  τα  οράματα  της

αριστεράς  μεγάλωσα  και  ξέρετε;  Με  πονάει  πάρα  πολύ.  Όσοι  είναι

Θεσσαλονικείς  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά.  Δεν  γνώρισα  στη  ζωή

μου  τι  θα  πει  ζωή,  δεν  ήπια  έναν  καφέ  με  μια  γυναίκα,  διότι  είχα

πάντα  ένα  κόμμα  να  με  σέρνει  από  το  μανίκι,  και  είμαι  τώρα  στην

κατακλείδα  του  βίου  μου  και  κάνω αυτοκριτική.  Όχι  την  αυτοκριτική

της  Κολυμβήθρας  του  Σιλωάμ,  για  να  πω  ότι  τώρα  είμαι  καθαρή,

αλλά  αυτοκριτική  η  οποία  με  πονάει.  Γιατί  είπε  προηγουμένως,  το

δημογραφικό  μας  απασχόλησε  επάνω  στην  Ξάνθη,  με  τη  Βιργινία

την Τσουδερού,  το ’90,  όταν στεντορεία  τη φωνή λέγαμε ότι  σε λίγο

θα  πούμε  όχι  ουκ  ο  καιρός,  ουκέτι  καιρός.  Και  το  είπατε  πριν

κατεβείτε  από  το  βήμα.  Πράγματι  τα  στατιστικά  στοιχεία  δείχνουν,

Πρόεδρε,  ότι  ο  κόσμος  ο  οποίος  υπερβαίνει  τα  65  με  πολύ  μεγάλη

ταχύτητα  αυξάνεται.  Αυτό  είναι  καλό  φαινόμενο.  Δυστυχώς  όμως

αυτό το οποίο απομειώνεται είναι οι γεννήσεις.  Και βεβαίως ο άλλος

με  ποιον  οικογενειακό  προϋπολογισμό  να  προϋπολογίσει  να  κάνει

μια γέννα και λοιπά, δεύτερη γέννα;

Όπως  καταλαβαίνετε,  η  ιντελιγκέντσια  της  μόρφωσης  που

είχαμε,  600.000,  διακονούν  άλλες  πόλεις  της  Ευρώπης.  Έχει  φύγει

όλο  το  νεαρό  προσωπικό  της  χώρας  αυτής.  Είμαστε  η  χώρα  των

γερόντων. Για αυτό και το ασφαλιστικό δεν έχει  αντοχή, για αυτό και

κανένα σύστημα δεν έχει αντοχή. 

Είπε  ο  προλαλήσας,  ανάπτυξη.  Στο  ωραιότερο  κομμάτι  του

κόσμου ζούμε.  Λοιπόν,  να σπείρεις  πέτρες  και  να φυτρώσουν όλων

των  ειδών  του  πρωτογενή  τομέα.  Δεν  έχουμε  θέληση,  δεν  έχουμε

προγραμματισμό.  Διότι  όλα  αυτά  τα  οποία  πήγαν  να  τα  βάλει  η

προηγούμενη  κυβέρνηση,  ήρθαν  και  είπαν  πράσινη  ανάπτυξη,

πράσινα  άλογα  και  λοιπά,  όταν  γίνεται  μια  κοσμογονία.  Τα

μηνύματα έρχονται  και λένε ότι  αυτές τις πηγές ενέργειας πρέπει  να
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επιλέξουμε  για  να  μην  επιβαρύνουμε  το  περιβάλλον,  το  οποίο  και

αυτό  το  έχουμε  βιάσει,  το  έχουμε  παραβιάσει,  δεν  ιδρώνει  το  αυτί

κανενός.  Στο  βωμό  του  ότι  πρέπει  οι  επιχειρήσεις  να

αποκερδαίνουν  περισσότερα,  έχει  υποθηκευτεί  το  μέλλον  της  γης.

Το μέλλον της γης. 

Λοιπόν,  θα κατέβω από το  βήμα λέγοντας  το εξής.  Ως  Δήμος,

εγώ  ευτύχησα  να  είμαι  σε  όλες  τις  θεσμικές  θέσεις  του  Δήμου

Καλαμαριάς.  Από  την  εποχή  του  αείμνηστου  Λαζαρίδη,  ο  οποίος

ήθελε  ο   Δήμος  μας  να  είναι  ένας  μπροστάρης  Δήμος,  ένας  Δήμος

εξωστρεφής,  και παρά το γεγονός ότι  ήμουν στον ενεργό βίο μου το

δικηγορικό,  με  είχε  πάντοτε  Αντιδήμαρχο.  Τον  Χριστόδουλο  τον

Οικονομίδη,  και  τον  τωρινό,  τον  Μπακογλίδη,  οι  οποίοι  συνεχίζουν

το  έργου  του  αείμνηστου.  Είναι  ένας  Δήμος  ευνομούμενος,  και  έχει

όλες  τις  δομές.  Έχει  τα  αυτιά  του  ανοιχτά.  Να  σας  πω  ότι  το

Δημοτικό  Ιατρείο  και  Φαρμακείο  μας,  λειτούργησε  από το  ’98,  γιατί

είχαμε  το  Νοσοκομείο  Παναγία,  και  όλοι  οι  γιατροί,  132  γιατροί,

ήταν  εθελοντές  μας.  Δημοτικό  Ιατρείο,  Δημοτικό  Φαρμακείο,

Δημοτικό  Παντοπωλείο,  το  Γεύμα  και  Φροντίδα,  το  REACT,  το

πρόγραμμα  το  οποίο  κάνουμε  μαζί  με  τον  Σίμο  και  δεν  μίλησε  ο

Σίμος καθόλου για αυτό  το  πρόγραμμα,  και  τον  Μπουτάρη.  Λοιπόν,

ένα  πρόγραμμα όπου πραγματικά  καταθέτουμε  την  ψυχή σε αυτούς

τους ανθρώπους,  οι  οποίοι  δεν κατέστησαν ανέστιοι  από δικιά τους

ευθύνη,  αλλά  γιατί  οι  ιμπεριαλιστικές  δυνάμεις,  η  πεπολιτισμένη

Ευρώπη,  και  θα  το  κουνάω  το  δάχτυλο,  η  Γαλλία,  άνοιξε  εκεί  τους

πολέμους,  τους  τραγικούς,  και  επειδή  η  Καλαμαριά  είναι  μάνα

προσφυγούπολη,  αντιλαμβάνεστε  στο  DNA μας,  όπως λέει  ο  Χόρχε

Μπουκάι, ότι  ένα μέρος της γνώσης μεταφέρεται  με το  DNA, έχουμε

μια  ιδιαίτερη  ευαισθησία  γύρω από  τους  πρόσφυγες,  τους  οποίους

φιλοξενούμε  σε  περίοπτα  διαμερίσματα  της  Καλαμαριάς,  χωρίς  να

έχει  ανοίξει  ρουθούνι.  Γιατί  ακριβώς  κάναμε  τέτοια  πολιτική  προς

τους κατοίκους, οι οποίοι κατάλαβαν ότι και αυτοί ήρθαν και κάποιοι

τότε τους αποκαλούσαν τουρκόσπορους. 
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Λοιπόν,  έχουμε  όλα  τα  προγράμματα  της  Κοινωνικής

Πολιτικής,  αυτά  τα  οποία  τώρα  αναφέρθηκαν  από  τον  κύριο

Παπασπυρόπουλο,  το  ΚΕΠ  Υγείας,  μπήκαμε  στον  Παγκόσμιο

Οργανισμό ΠΟΥ και λοιπά. 

Δεν  θέλω  να  καταχραστώ  το  χρόνο.  Θα  ήθελα  να  πω  πολλά

πράγματα,  αλλά  σεβόμενη  και  τους  προλαλήσαντες  και  το  χρόνο,

κατεβαίνω από το βήμα. 

Να είστε καλά.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΔΗΜΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ο  κύριος  Δημήτρης  Παπαστεργίου,  Πρόεδρος  της

Επιτροπής  Ανάπτυξης  και  Υποστήριξης  Επιχειρηματικότητας  της

ΚΕΔΕ  και  Δήμαρχος  Τρικκαίων,  επί  της  εισήγησης  που  έχει  για  τα

αναπτυξιακά  των  Δήμων,  την  επιχειρηματικότητα  και  την

καινοτομία.  Και  να  ετοιμάζεται  ο  κύριος  Μιχάλης  Αγγελόπουλος,

Πρόεδρος Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος

Σάμου. Είναι εδώ;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Θα έρθει σε λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εντάξει.  

Ο κύριος Δήμαρχος έχει  το λόγο. 

Δ.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Λοιπόν  καταρχήν  να  καλησπερίσω  τους

πενήντα  ηρωικούς  παριστάμενους,  μαζί  με  τους  τεχνικούς,  και  να

πω ότι έχουμε αλλάξει και Ενότητα πλέον. Πήγαμε στην Ενότητα για

την  ανάπτυξη  και  την  επιχειρηματικότητα,  η  οποία  παρ’  όλα  αυτά,

αγαπητέ  Πρόεδρε,  έχει  απόλυτη  σχέση  με  την  προηγούμενη

Ενότητα  και  με  την  υπογεννητικότητα,  διότι  αν  μιλάμε  για

επιχειρηματικότητα μιλάμε για ψηλά, και  η Ελλάδα δεν πρόκειται  να

πάει ψηλά και να κάνει  παιδιά χωρίς δουλειά. 

Παραμένει  παρ’  όλα  αυτά  πολύ  δύσκολο  να  μιλήσει  κανείς

σήμερα  για  ανάπτυξη.  Θυμάμαι  την  πρώτη  μου  ομιλία  πριν  από

τέσσερα  χρόνια  στο  πρώτο  για  εμένα  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ,  όπου

λέγαμε  πως  τον  όρο  ανάπτυξη  τον  χρησιμοποιούμε  μάλλον

περιπαικτικά, όταν κάτι  πάει να γίνει  λέμε για πλάκα μεταξύ μας να,

έρχεται  η  ανάπτυξη.  Και  δυστυχώς  και  σήμερα  ακόμα  κάπως  έτσι

μιλάμε για την ανάπτυξη. 

Δεν  θέλω παρ’  όλα  αυτά  τα  επόμενα  πέντε-δέκα  λεπτά,  πόσο

θα  βρεθώ στο  βήμα,  να  κάνω μόνο  επισημάνσεις.  Νομίζω  πως δεν

είναι  καθόλου παραγωγικό. Πρέπει  να κάνουμε προτάσεις.  Για αυτό

και  στο  υπόλοιπο  κομμάτι  διακριτά  θα  σας  μιλήσω  για  το  τι

προτείνουμε.  Διότι  φοβάμαι  πως  έχουμε  περιορίσει  τον  εαυτό  μας
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στο ρόλο του μπόγια,  στο ρόλο του επισκευαστή των πεζοδρομίων,

στο  να  επισκευάζουμε  μόνο  την  άσφαλτο,  έχουμε  περιοριστεί  στο

να  κάνουμε  τον  αυτοφωράκια για  τις  παιδικές  χαρές.  Και  θεωρούμε

πως κάποιος  άλλος  θα  είναι  αυτός  που θα μας  φέρει  ανάπτυξη,  θα

είναι  κάποιος άλλος αυτός ο οποίος θα μας σώσει  από την ανεργία,

θα  είναι  κάποιος  άλλος  αυτός  ο  οποίος  θα  σταματήσει  τη  διαρροή

των  μυαλών  στο  εξωτερικό,  θα  είναι  κάποιος  άλλος  αυτός  που  θα

μας  βοηθήσει  πραγματικά  να  βρούμε  δουλειά  για  να  μπορέσουμε

εμείς,  τα  νέα  ζευγάρια,  να  κερδίσουν  και  να  μπορέσουν  να  μπουν

στη λογική να κάνουν οικογένεια  και  παιδιά.  Και  προφανώς αυτός ο

αυτόκλητος σωτήρας δεν  υπάρχει  και  άρα αυτός ο ρόλος πρέπει  να

γυρίσει σε εμάς. 

Η  πρότασή  μου  λοιπόν  η  πρώτη  είναι  να  ξεφύγουμε  από  το

σύνδρομο της λακκούβας. Ναι,  θα ασχοληθούμε και  με τη λακκούβα

γιατί  προφανώς  είναι  η  δουλειά  μας,  και  με  τα  απορρίμματα  και  με

όλα  τα  υπόλοιπα.  Αλλά  και  αυτό  μπορούμε  να  το  κάνουμε  πολύ

καλύτερα  χρησιμοποιώντας  τη  τεχνολογία,  πιο  οργανωμένα  και  πιο

γρήγορα,  αλλά  αυτό  το  αυτονόητο  πρέπει  να  είναι  η  βάση  των

πραγμάτων μας. 

Ήρθε  η  ώρα  να  ξεφύγουμε  λοιπόν  και  να  σχεδιάσουμε

πρωτοβουλίες  και  πολιτικές  πέρα  και  πάνω  από  αυτό,  διότι  τα

πλακάκια και η άσφαλτος δεν θα μας φέρουν προοπτική, δεν θα μας

φέρουν  ανάπτυξη.  Αυτό  το  οποίο  λέω  πολύ  συχνά  στους  πολίτες

μου στο Δήμο Τρικκαίων, έναν Δήμο ο οποίος συνεχίζει  να είναι στα

κόκκινα, είναι  ότι  αν μια μέρα μαγικά καλύπταμε ή φτιάχναμε όλα τα

πεζοδρόμια  και  όλους  τους  δρόμους  στα  Τρίκαλα,  δεν  θα  φέρναμε

περισσότερη  δουλειά.  Απλά  σε  αυτά  τα  πεζοδρόμια,  στα  υπέροχα

πεζοδρόμια,  θα  περπατούσαν  και  πάλι  οι  άνεργοι  της  πόλης.

Τουναντίον  μπορούμε  να  μείνουμε  και  να  αρκεστούμε  αφού  έτσι

οικονομικά  είμαστε,  σε  αυτά  τα  πεζοδρόμια,  αρκεί  να  μην  είναι

επικίνδυνα,  και  να  πάρουμε  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  θα  φέρουν

δουλειά  προκειμένου  σε  αυτά  τα  πεζοδρόμια  να  περπατάνε
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τουλάχιστον νέοι  άνθρωποι  οι  οποίοι  δεν  θα έχουν φύγει,  θα έχουν

μείνει  εδώ  και  θα  προσπαθήσουν  να  κυνηγήσουν  τη  ζωή  τους

έχοντας αξιοπρεπή δουλειά. 

Τι  πρέπει  να  κάνουμε  λοιπόν  παραπάνω.  Να  πάρουμε

πρωτοβουλίες  και  να  συνεργαστούμε.  Το πρόγραμμα των Ανοιχτών

Κέντρων  Εμπορίου  είναι  νομίζω  η  πρώτη  σοβαρή  προσπάθεια  που

γίνεται  αυτή  την  ώρα,  προκειμένου  οι  Δήμοι,  μαζί  με  τους  άλλους

φορείς  κάθε  οργανωμένης  πόλης,  να  δούνε  πως  δεν  τους  χωρίζει

τίποτα.  Φοβάμαι  πως στο παρελθόν δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα

της  συνεργασίας  γιατί  φοβόμασταν  ποιος  θα  είναι  αυτός  που  θα

γραφτεί  πρώτος,  όπως  έκαναν  οι  φίρμες  στα  καταστήματα,  η  μάχη

της μαρκίζας.

Μέσω  λοιπόν  του  προγράμματος  των  Ανοιχτών  Κέντρων

Εμπορίου,  έρχονται  οι  Δήμοι  μαζί  με  τα  Επιμελητήρια  και  τους

Εμπορικούς  Συλλόγους,  να  ενώσουν  τις  δυνάμεις  τους,  να  βρουν

θύλακες  μέσα  στην  πόλη  οι  οποίοι  έχουν  φτώχεια  ή  δεν  έχουν

κίνηση,  και  με  τα  χρήματα  τα  οποία  θα  μπορέσουν  να  πάρουν  από

το  πρόγραμμα,  θα  αναδείξουν  και  πάλι  αυτά  τα  κέντρα,  τα  παλιά

κέντρα εμπορίου. 

Στα  Τρίκαλα  αυτή  η  συνεργασία  ξεκίνησε  ακόμα  πιο  έντονα

πριν  από οκτώ χρόνια,  από την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή,  όταν

ξεκίνησε  ο  Μύλος  των  Ξωτικών.  Θα  μου  πείτε  εδώ  έχουμε  ανεργία

και  εσύ  μου  μιλάς  τώρα  για  πανηγυράκια  χριστουγεννιάτικα;  Μη

βιαστείτε να το σκεφτείτε πριν ακούσετε λίγο μερικούς αριθμούς. 

Ο  Μύλος  των  Ξωτικών  είναι  την  ώρα  αυτή  ένα  πολύ  μεγάλο

χριστουγεννιάτικο  πάρκο.  Πέρα  από τα  άτομα  τα  οποία  απασχολεί,

που  είναι  το  λιγότερο,  τον  επισκέπτονται  πάνω  από  1.200.000

επισκέπτες  κάθε  χρόνο,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  τον  τουρισμό

στην  περιοχή,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  τα  τοπικά  προϊόντα  τα

οποία  προσπαθούμε  κάθε  χρόνο  να  αναδείξουμε,  και  στο  Μύλο,

αλλά και στα καταστήματα της περιοχής. 
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Ανάπτυξη  λοιπόν  για  τους  Δήμους  μας  και  τις  περιοχές  μας,

είναι  να βρούμε και  να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

που  όλοι  έχουμε.  Να  χαράξουμε  μια  στρατηγική  και  να  δούμε  πώς

μπορούμε όλοι μαζί να τα εκμεταλλευτούμε. 

Και  ποια  είναι  αυτά  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα;  Θα  μου

πείτε  δεν  έχουμε.  Μα  προφανώς  και  έχουμε.  Η  Ελλάδα  βρίθει

τέτοιων  πλεονεκτημάτων.  Η  φέτα  στην  Ελασσόνα,  το  γεωθερμικό

πεδίο  στην  Αλεξανδρούπολη,  οι  ιαματικοί  πόροι  που  όλοι  έχουμε,

ένας  τοπικός  μύθος,  μια  τοπική  γεύση,  ένα  καλοβαλμένο

πολιτιστικό  γεγονός.  Έβλεπα  για  παράδειγμα  πρόσφατα  στα

σεμινάρια  που  ξεκινήσαμε  με  την  Google  για  τον  τουρισμό,  το

Πολιτιστικό  Καλοκαίρι  στη  Ρόκα  της  Κρήτης,  σε  ένα  πολύ  μικρό

χωριό, το οποίο ξανάνιωσε χάρη σε αυτό το γεγονός. 

Η  Ελλάδα  είναι  απίστευτη  από  άκρη  σε  άκρη,  και  μόνο

τρόπους  για  να  την  αξιοποιήσουμε  πρέπει  να  απεργαστούμε.

Πρέπει  να  οργανωθούμε  και  να  συνεργαστούμε,  και  φυσικά  να

αποκεντρωθούμε. Το γράφει και πίσω. 

Μιλούσα  παραπάνω  για  την  αξιοποίηση  των  φυσικών πόρων,

όμως  με  τόσους  φορείς  που  καταφέραμε  να  δημιουργήσουμε,  είναι

αμφίβολο αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε άκρη σε ποιους ανήκουν

αυτοί  οι  φορείς,  σε  ποιους  ανήκουν  αυτοί  οι  φυσικοί  πόροι.  Και

είναι  όντως  δύσκολο  και  θέλει  πάρα  πολλή  υπομονή  για  να

ξεμπερδέψουμε. 

Το  λέω  συνέχεια  ότι  αν  δείτε  τη  μοίρα  των  ιαματικών  των

Θερμοπυλών, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ακόμα συνεχίζουμε στην

Ελλάδα να ζούμε αυτό το οποίο ζούμε. 

Όμως  εμείς  είμαστε  ως  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  υποχρεωμένοι

να  πετύχουμε.  Και  όλα  αυτά  θα  ήταν  πολύ  πιο  εύκολα  αν  το

διαχρονικό  κράτος  των  Αθηνών  είχε  αποφασίσει  να  κατεβάσει

αρμοδιότητες  παρακάτω,  σε  Δήμους  και  Περιφέρειες,  για  να

μπορούμε  να  αποφασίζουμε  πολύ  πιο  άμεσα  και  να  λύνουμε  τα

ζητήματα πολύ πιο εύκολα. 
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Η πρόταση  προφανώς  θα  πρέπει  να  είναι  αυτή,  η  διαχρονική

αποκέντρωση,  την οποία αρνούμαστε  μετ’  επιτάσεως.  Γιατί  κακά τα

ψέματα,  το  κεντρικό  κράτος  θέλει  πάντα  να  έχει  στο  χέρι  την

Αυτοδιοίκηση. 

Δεν  (…)  λοιπόν  στο  εκλογικό  σύστημα,  και  αυτό  το  λέω  γιατί

αναπόφευκτα  όλοι  θα  μιλήσουμε  για  τον  Κλεισθένη,  και  δεν  θα

έπρεπε  να  είναι  αυτή  η  πρώτη  μας  προτεραιότητα.  Αλλού  είναι  τα

προβλήματα,  και  απλώς  όλα  αυτά  τα  χρόνια  στρουθοκαμηλίζουμε

και  θεωρούμε  πως  η  απλή  αναλογική  θα  μας  σώσει.  Δεν  θα  το

κάνει.  Και  εμείς  όλα  αυτά  θα  πρέπει  να  τα  σκεφτούμε  λίγο

διαφορετικά. 

Ξέρετε,  στον  προγραμματισμό  όταν  θέλαμε  να  σπάσουμε  ένα

πρόγραμμα,  ακολουθούσαμε  το  reverse engineering,  την

αντίστροφη  μηχανική.  Να  πάμε  από  το  τέλος  προς  την  αρχή.  Να

αναλύσουμε  το  πρόγραμμα  και  να  βρούμε  πιθανώς  τη  λύση  να  το

κάνουμε  να  δουλέψει.  Αυτό  πρέπει  να  κάνουμε  και  εδώ,  να

καινοτομήσουμε.  Διότι  η  καινοτομία  δεν  έχει  απαραίτητα  σχέση  με

την  τεχνολογία.  Πιθανώς  να  μην  έχει  καθόλου.  Καινοτομία  για

παράδειγμα  θεωρώ  πως  είναι  οι  πολιτικές  που  μπορούμε  να

εφαρμόσουμε  για  τους  ανθρώπους  με  αναπηρία,  όπως  οι  νέοι

αισθητήρες  που  βάλαμε  στις  θέσεις   στάθμευσης  στην  πόλη.

Καινοτομία  ήταν  το  ότι  δημιουργήσαμε  έναν  ΚΟΙΝΣΠΕ,   Κοινωνικό

Συνεταιρισμό Περιορισμένης ευθύνης,  ο οποίος είχε αναλάβει  πέρσι

την  παρασκευή  των  γευμάτων για  τα  Δημοτικά  Σχολεία.  Καινοτομία

ήταν  και  το  delivery πιστοποιητικών  που  είχαμε  στο  Δήμο

Τρικκαίων,  το  οποίο  δεν  έχει  ιδιαίτερη  τεχνολογία  μέσα,  όση

τεχνολογία χωράει ένα μηχανάκι.

Καινοτομία  ήταν  το  Κέντρο  Διατροφής  του  Δήμου  Παλαιού

Φαλήρου,  που  δωρεάν  ξεκίνησε  να  δίνει  συμβουλές,  μιας  και

ακούστηκε  νωρίτερα,  στην  προηγούμενη  Ενότητα,  για  το  πώς

μπορούμε  να  τραφούμε  πολύ  πιο  υγιεινά,  έχοντας  να

αντιμετωπίσουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα παχυσαρκίας στη χώρα. 
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Στην  ουσία  ο  Δήμος  πρέπει  να  αποτελέσει  το  φυσικό  χώρο,

αλλά και  τον καταλύτη,  προκειμένου να αναπτυχθούν νέες  ιδέες,  να

λάμψουν  νέα  μυαλά,  να  ωριμάσουμε  τοπικά,  να  ωριμάσουμε

καινοτόμες ιδέες στο δρόμο τους προς τις αγορές. 

Η  ΚΕΔΕ  τα  τελευταία  δύο  χρόνια  έκανε  μια  πάρα  πολύ

σημαντική  προσπάθεια  με  τον  Μαραθώνιο  Καινοτομίας,

προκειμένου  αυτές  τις  νέες  ιδέες  και  αυτά  τα  νέα  παιδιά  να  τα

αναδείξει.  Όμως κάποιες  ιδέες  ταξιδεύουν  πολύ  δύσκολα μέχρι  την

Αθήνα.  Αυτό  το  οποίο  πρέπει,  και  είναι  ένα  ενδιάμεσο  στάδιο  στο

οποίο  πρέπει  να  ασχοληθούμε,  είναι  να  τις  δούμε  αυτές  τις  ιδέες

τοπικά,  να  τις  πάρουμε  από  το  χέρι,  αυτά  τα  νέα  παιδιά  που  θα

μπορούσαν  να  είναι  και  μαθητές,  και  πιθανώς  με  συνέργιες  και  με

τις  Περιφέρειες,  να  δημιουργήσουμε  τοπικούς  πόλους  καινοτομίας,

προκειμένου  εκεί  τοπικά,  μετά  το  φροντιστήριο,  ένα  παιδί  να  έρθει

και  να  μας  μιλήσει  για την ιδέα του και  να  δούμε πώς μπορούμε να

το βοηθήσουμε αυτή τη μικρή ιδέα να την κάνει  πιθανώς μια μεγάλη

υπηρεσία, ένα μεγάλο προϊόν. 

Να  μπορούμε  λοιπόν  να  στηρίξουμε  την  υλοποίησή  τους  σε

μια  πρώτη  στέγη,  με  μια  πρώτη  ενθάρρυνση,  και  αυτοί  οι  πόλοι

καινοτομίας  θα  μπορούσαν  να  είναι  και  θεματοποιημένοι.  Για

παράδειγμα  στα  Τρίκαλα   θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  έναν  πόλο

καινοτομίας  για  την  αγροδιατροφή,  για  τον  τουρισμό  στη  Ρόδο,  για

την   ενέργεια  στην  Κοζάνη,  ή  την  Αλεξανδρούπολη,  και  ούτω

καθεξής. Παντού υπάρχει ένας κρυμμένος μικρός θησαυρός. 

Και  αν  ήμασταν  σοβαρό  κράτος,  όλη  αυτή  τη  διάθεση  για

ανάπτυξη θα την περνούσαμε και μέσα από τα πανεπιστήμια. 

Θα  μιλήσω  με  μελανά  χρώματα  για  τη  μεταρρύθμιση  που

επιχειρείται,  διότι  έχω  το  πολύ  κακό  προηγούμενο  του

Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  όπου  δυστυχώς  αντί  να  καθίσουμε  να

δούμε  τι  ανάγκες  και  τι  δυνατότητες  είχε  η  κάθε  περιοχή,  με

δεδομένο  ότι  ούτως  ή  άλλως  πήγαμε  σε  έναν  κατακερματισμό,

δυστυχώς το  Υπουργείο  και  ο  Υπουργός  υπέκυψε καθαρά  και  μόνο
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στους  ευσεβείς  πόθους  που  είχαν  οι  πανεπιστημιακοί,  αγνοώντας

το  πόσο θα μπορούσε  κάθε  περιοχή να  βοηθήσει  στην εκπαίδευση,

η  οποία  θα  μπορούσε  να  μεταφραστεί  μετά  βέβαια  σε  δουλειές  για

τους πτυχιούχους των Σχολών μας. 

Φίλες  και  φίλοι,  για  να  μη μιλήσω παραπάνω,  το  ρολόι  ούτως

ή άλλως μετράει  πλέον στα κόκκινα, μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι

σε  μια  δύσκολη…  να  είναι  μάλλον  μια  δύσκολη  υπόθεση,  να  μας

πληγώνει,  να  μας   πεισμώνει,  αλλά  σίγουρα  μας  πορώνει,

τουλάχιστον  εμάς,  τους  πενήντα  που  μείναμε  εδώ πέρα,  εμάς  τους

λίγους  που  βλέπω  ότι  θα  συνεχίσουμε  να  ζητάμε  την  ψήφο

αυτοδιοικητικά  και  δεν  θα  μεταπηδήσουμε  σε  άλλες  φάσεις

Αυτοδιοίκησης,  σε  άλλες  φάσεις  εξουσίας.  Γιατί  το  κύμα φυγής από

ότι διαπίστωσα σήμερα, είναι μεγάλο. 

Οι  ευθύνες  που  έχουμε  αναλάβει  είναι  πολύ  περισσότερες

από  αυτές  που  μέχρι  σήμερα  πιστεύαμε,  και  στο  κομμάτι  της

ανάπτυξης,  και  στο  κομμάτι  της ανάληψης πρωτοβουλιών,  αλλά και

τις  ανάδειξης  ευκαιριών,  οι  οποίες  είναι  πραγματικά  τεράστιες,  για

αυτό συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος. 

Να μην το  φοβηθούμε.  Η ευθύνη  είναι  μεγάλη,  αλλά ιστορική.

Η  Ελλάδα  μπορεί  να  πάει  ψηλά,  αρκεί  να  το  πιστέψουμε  και  να  το

παλέψουμε, έστω και χωρίς πάρα πολλά ψιλά ακόμα.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ευχαριστήσουμε  τον  Δήμαρχο  Τρικκαίων,  τον

κύριο Παπαστεργίου. 

Ο  κύριος  Αγγελόπουλος  μου  ζήτησε  να  πάει  λίγο  πιο  πίσω η

εισήγησή  του  διότι  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα,  έχει  κάποια

ανειλημμένη υποχρέωση. 

Άρα  στο  βήμα  καλείται  ο  κύριος  Δημήτρης  Τζιαχρήστας,

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  ΚΕΔΕ,

Δήμαρχος  Δομοκού,  και  ευελπιστούμε  εκ  νέου  Δήμαρχος  Δομοκού,

μη  υπαρχούσης  αξιόλογης  άλλης  υποψηφιότητας,  από  ότι

ενημερώνομαι.
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Δ.  ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ:   Θα  συνεχίσουμε,  κύριε  Πρόεδρε,  δεν  θα

αποχωρήσουμε εμείς. 

Κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  η  ανάγκη  η  χώρα  μας  να

αναπτύξει  ξανά  τον  πρωτογενή  τομέα  και  να  βγει  οργανωμένα  από

τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε,  είναι  υπαρκτή και

πρέπει να…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Λίγο την ένταση παρακαλώ εκεί  τα παιδιά.

Δ.  ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ:   Για  αυτό  και  ως Διοικητικό  Συμβούλιο  ΚΕΔΕ και

ως  Επιτροπή  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  αναπτύξαμε  μέσα  στο  2018

συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες  και  δραστηριότητες,  ενώ  καταθέσαμε

και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις.

Να  θυμίσω  μερικές  από  αυτές.  Αναλάβαμε  συγκεκριμένα

πρωτοβουλία  από  κοινού  με  τις  Φιλοζωικές  Οργανώσεις  για  την

προστασία  των  αδέσποτων  ζώων.  Μάλιστα,  οργανώσαμε  με

πρωτοβουλία  της  ΚΕΔΕ  Ημερίδα  στην  Αθήνα  για  το  θέμα  αυτό  και

οι προτάσεις κατατέθηκαν στο αρμόδιο Υπουργείο. 

Ζητήσαμε  επανειλημμένως  από  τον  αρμόδιο  Υπουργό

Αγροτικής  Ανάπτυξης  την  έκδοση  των  προσωρινών  Διαχειριστικών

Σχεδίων  Βόσκησης,  γιατί  από  1 ης  του  2019  μπαίνουν  σε  ισχύ  τα

Διαχειριστικά Σχέδια. 

Μέχρι  σήμερα  που  μιλάμε,  δεν  υπάρχει  κάτι  στον  τομέα  αυτό

και  μπαίνουν  σε  κίνδυνο  ενισχύσεις  για  τους  κτηνοτρόφους  την

περίοδο 2021-2027.

Διεκδικήσαμε  την  επανεξέταση  της  (…)  κατάταξης  για  τις

περιοχές  με  φυσικούς  περιορισμούς.  Αναφέρομαι  στις  μειονεκτικές

περιοχές.  Ο  χάρτης  κάθε  μέρα  μεταλλάσσεται.  Η  πρόταση  έχει

φύγει  από  το  Υπουργείο  προς  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  και  τώρα

που  μιλάμε  κάθε  μέρα  γίνονται  παρεμβάσεις  και  κανείς  δεν  ξέρει

ποια  Κοινότητα  και  πού  βρίσκεται,  αν  είναι  μέσα  στον  χάρτη,

μπαίνει,  βγαίνει,  μια κατάσταση πραγματικά χωρίς προηγούμενο. 
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Απαιτήσαμε να δοθεί άμεση λύση για τα χρέη των παραγωγών

των ΤΟΕΒ προς τη  ΔΕΗ,  η  ΔΕΗ όμως προχώρησε  στο  κόψιμο,  στο

κλείσιμο του ρεύματος σε πολλές πομόνες. 

Στηρίξαμε τους νέους αγρότες της προκήρυξης 2014, τόσο ως

προς  την  πληρωμή  της  β’  και  γ’  δόση,  όσο  και  στους  επιλαχόντες,

και μάλιστα με απόφαση του Πρωθυπουργού μπήκαν όλοι μέσα. 

Διεκδικήσαμε  και  πετύχαμε  την  προαιρετική  εφαρμογή  για  το

2018,  της απόφασης του Υπουργείου… της Υπουργού Εργασίας,  με

την  οποία  υποχρέωνε  την  τήρηση  βιβλίου  ημερήσιων  δελτίων

απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και (…).

Απαιτήσαμε  και  πετύχαμε  την  ένταξη  των  δημοτικών

βοσκήσιμων  εκτάσεων  στα  Διαχειριστικά  Σχέδια  Βόσκησης,  για  να

μη  χαθούν  τα  δικαιώματα  και  επομένως  οι  άμεσες  ενισχύσεις  που

ενεργοποιούνται από το 2019 και μετά. 

Με  στοχευμένες  παρεμβάσεις,  τόσο  από  πλευράς  ΚΕΔΕ,

Δημάρχων  και  Επιτροπής  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  πετύχαμε  την

έκδοση από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ διερμηνευτικού  εγκυκλίου  για  τον  ΑΤΑΚ

και  έτσι  από  υποχρεωτικό  που  ήταν  το  2018  στη   δήλωση  του

ΟΣΔΕ, έγινε προαιρετικό. 

Παράλληλα  στο  πλαίσιο  της  διεξαγωγής  του  ετήσιου

Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ,  η  Επιτροπή  Αγροτικής  Ανάπτυξης  μέσα  από

μια  μεγάλη  γκάμα  θεμάτων  που  έχουμε  επεξεργαστεί,  ομόφωνα

καταθέτουμε  την  πρόταση  μας  στο  Συνέδριο  και  έτσι  βάζουμε  τους

άξονες  και  τους  πυλώνες  της  στρατηγικής  για  το  ετήσιο  Συνέδριό

μας. 

Στο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  λοιπόν,  πρώτη  προτεραιότητα

δίνουμε  στα  βοσκοτόπια.  Επιστροφή  του  τέλους  βοσκής  των

επιλέξιμων βοσκοτόπων από τις Περιφέρειες στους Δήμους. 

Το 2015,  με  το  νόμο  4351,  η  τότε  κυβέρνηση,  που είναι  και  η

σημερινή,  πήρε  την  αρμοδιότητα  που  είχαν  οι  Δήμοι  για  το  τέλος

βοσκής,  και  την  πήγε  στις  Περιφέρειες,  με  στόχο  οι  Περιφέρειες  να
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εκπονήσουν  τα  Διαχειριστικά  Σχέδια  Βόσκησης  και  μέσω  από  εκεί

να αυξηθεί ο επιλέξιμος βοσκότοπος. 

Καμία  Περιφέρεια  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  υλοποιήσει  κανένα

Διαχειριστικό  Σχέδιο,  ενώ  όμως  το  τέλος  και  το  εισπράττουν  και  η

αρμοδιότητα  για  τη  συντήρηση  των  (…),  των  δρόμων  και  η

κατασκευή  ποτιστρών  γύρω  από  τις  δεξαμενές,  και  τις  δεξαμενές,

είναι  αρμοδιότητες  των  Δήμων.  Δηλαδή  από  τη  μια  πλευρά  μας

έχουν  πάρει  το  τέλος,  και  από  την  άλλη  η  αρμοδιότητα  παραμένει

σε εμάς. 

Ζητούμε λοιπόν την άμεση επιστροφή του τέλους βοσκής από

τις Περιφέρειες στους Δήμους. 

Παραχώρηση  της  περιουσίας  των  ανενεργών  αγροτικών

συνεταιρισμών  στους  οικείους  Δήμους.  Όλοι  θα  βλέπετε

εγκαταλειμμένες  αποθήκες,  γεφυροπλάστιγγες,  και  ζητούμε  τους

συνεταιρισμούς  που  είναι  ανενεργούς  και  δεν  χρωστούν  προς

τρίτους,  η  περιουσία  τους  να  έρθει  στους  Δήμους  για  το  καλό  των

δημοτών. 

Επιστροφή  του  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  αγροτικού

πετρελαίου  2016  στους  δικαιούχους.  Θυμάστε  όλοι  το  αγροτικό

πετρέλαιο.  Μέχρι  και  το  2016,  μετά  από  μνημονιακή  δέσμευση,  οι

Έλληνες  παραγωγοί  θα πάρουν επιστροφή φόρου πετρελαίου,  αλλά

μέχρι  τώρα  δεν  έχει  γίνει  κάτι  προς  αυτό.  2015  και  στις  31/1/2017

πληρώθηκε  το  έτος  2015.  Για  το  2016,  ενώ  μπαίνουμε  στο  2019,

δεν  έχει  γίνει  η  συγκεκριμένη  επιστροφή  φόρου  και  το  ποσό  είναι

κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ. 

Την  άμεση  προκήρυξη  του  μέτρου  Μ2,  συμβουλευτικές

υπηρεσίες  διαχείρισης  γεωργικής  εκμετάλλευσης.  Το  πρόγραμμα

’14-’20  οδεύει  προς  το  τέλος,  125  εκατομμύρια  που  είναι  στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχουν δεσμευτεί  και δεν έχουν δοθεί,

δεν  έχουν  προκηρυχθεί  να  δοθούν  προς  την  ελληνική  αγορά.

Καταλαβαίνετε  ότι  ξεκινά  και  νέα  περίοδος  και  ζητούμε  έτσι  την

άμεση προκήρυξη του προγράμματος. 
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Κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω  ότι

μέσα  σε  αυτό  το  πρωτόγνωρο  και  ασταθές  περιβάλλον,  καλείται  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να  δώσει  το  έναυσμα  για  την  ανάπτυξη  της

τοπικής κοινωνίας, πολύ δε περισσότερο της αγροτικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ευχαριστήσουμε  τον  Δήμαρχο  Δομοκού,  πάντα

σύντομος και περιεκτικός ως συνηθίζει.  

Το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Γεράσιμος  Δαμουλάκης,  Πρόεδρος  της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Μήλου.

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Έτσι τυχαίνει  στο πρόγραμμα, κύριε Δήμαρχε.

Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Καλησπέρα.  Ποτέ,  μετά  από  τον  κύριο

Τζιαχρήστα  δεν  θέλω  να  με  βάζετε  ποτέ.  Είναι  τόσο  καλός  που

εμείς μπροστά του είμαστε θεωρητικά τίποτα.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι,  ακούσαμε  τον

συνάδελφο  Δήμαρχο  των  Τρικκαίων,  να  λέει  ότι  σε  αυτή  την

περίοδο  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  ανάπτυξη.  Ευτυχώς  που  η

πατρίδα μας  είναι  προικισμένη και  με  τον τουρισμό.  Έχουμε λοιπόν

την  πατρίδα  μας,  την  Ελλάδα,  έναν  από  τους  δημοφιλέστερους

τουριστικούς  προορισμούς  στον  κόσμο,  που  εδώ  και  χρόνια  έχει

δημιουργήσει  το  δικό  της  μύθο,  αλλά  και  το  δικό  της  φανατικό

κοινό. 

 Σε  αυτή  την  προσπάθεια  σημαντικοί  συντελεστές  αυτής  της

μεγάλης  επιτυχίας ήταν και  παραμένουν οι  Δήμοι.  Αλλά αν  θέλουμε

να  το  δούμε και  πιο  ευρέως,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Και  έτσι  μέσα

από  μια  αγαστή  συνεργασία  Δήμων,  Περιφερειών,  αλλά  και

διαχρονικά  με  το  Υπουργείο  Τουρισμού,  πετυχαίνουμε  αυτούς  τους

σημαντικούς  δείκτες.  Και  έτσι  ο  τουρισμός  αποτελεί  το  βασικό

πυλώνα  ανάπτυξης  και  ευημερίας  του  τόπου  μας,  ενός  τόπου  που

είναι  προικισμένος  με  πάρα  πολλά  νησιά  και  μεγάλη  ακτογραμμή,

που μπορεί να αναπτύξει  έτσι τον τουρισμό. 
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Και  αποτελεί  τη  βαριά  βιομηχανία  του  τόπου,  όταν  σε  αυτή

την  περίοδο  της  παρατεταμένης  και  μεγάλης  οικονομικής  κρίσης  οι

περιοχές  που  αναπτύσσεται  ο  τουρισμός  μηδένισαν  τους  δείκτες

της ανεργίας,  και  εδώ πρέπει  να γίνει  σαφέστατο,  με τη συνεργασία

Δήμων  και  τοπικών  παραγόντων.  Και  δημιούργησαν  και  άλλα

επαγγέλματα, διότι η δυνατότητα η οικονομική που δίνεται μέσω του

τουρισμού,  δημιουργεί  ακριβώς  αυτή  τη  δυναμική,  πάρα  πολλά

επαγγέλματα γύρω από αυτόν να αναπτυχθούν. 

Έτσι  λοιπόν,  μέσα από συνεργασία  και  συνέργιες  προωθούμε

το  τουριστικό προϊόν  και  παράλληλα ψάχνουμε,  διεκδικούμε,  ούτως

ώστε  να  γίνουμε  ανταγωνιστικοί  και  ελκυστικοί  προς  όλους  τους

επισκέπτες, μέσα σε παρένθεση, τουρίστες πελάτες μας. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  είναι  πλέον σαφές σε όλους ότι

το μοντέλο της εποχικότητας, ήλιος και θάλασσα, έχει  περάσει.  Από

όλους  μας   γίνεται   μια  πάρα  πολύ  μεγάλη  προσπάθεια,  της

επιμήκυνσης  της  τουριστικής  περιόδου.  Και  αυτό  επιτυγχάνεται  με

την  αξιοποίηση,  όπως  είπε  και  προηγουμένως  ο  συνάδελφος  των

Τρικάλων, ο Δημήτρης, της ανάδειξης των ιδιαίτερων και μοναδικών

χαρακτηριστικών  που  έχει  ο  κάθε  τόπος.  Αυτό  που  ονομάζουμε

ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι  επίκαιρο στο νομοσχέδιο που

ήδη βρίσκεται στη Βουλή. 

Δεν  θα  αναφερθώ  σε  ένα-ένα  ξεχωριστά,  θα  αναφερθώ  όμως

στοχευμένα σε αυτές τις μορφές. 

Ο  τουρισμός  υγείας.  Κάτι  το  οποίο  ξεκινήσαμε  μέσα  από  την

ΚΕΔΕ,  ήταν  όραμα  του  Προέδρου  μας,  του  Γιώργου  του  Πατούλη,

ξεκίνησε  από  την  Ελλάδα,  και  έχει  φτάσει  τον  τουρισμό  υγείας  σε

όλα τα πέρατα του κόσμου. Μιλάνε όλοι πλέον για εμάς. 

Και  τον  ιαματικό  τουρισμό,  που  μέσα  από  ένα  οργανωμένο

δίκτυο,  το  Δίκτυο  Πόλεων  Ιαματικών  Πηγών  Ελλάδος,  που  και  εδώ

ένας  άλλος  συνάδελφός  μας,  ο  Γιάννης  ο  Καραγιάννης,  είναι

Πρόεδρος, προωθούμε τον τουρισμό αυτής της μορφής. 
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Και  τελευταία,  πριν  κάποιες  εβδομάδες,  στη  Θεσσαλονίκη,

που  συνεδρίασε  η  Επιτροπή  μας  εν  όψει  και  του  Συνεδρίου  μας,

ήταν πολύ καθοριστική η εισήγηση της κυρίας Μαρίνας Πατούλη στα

θέματα  τουρισμού  και  πολιτισμού,  κάτι  το  οποίο  ξεκινάμε  δυναμικά

και προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε  όλους λοιπόν αυτούς τους τομείς,  η  Αυτοδιοίκηση γνωρίζει

περισσότερο  από  τον  καθένα  τι  πρέπει  να  κάνει.  Δυστυχώς  όμως

υπάρχει  ένα  κράτος  με  τεράστια  γραφειοκρατία  και  πολλές

αγκυλώσεις.  Και  εδώ  αναφέρομαι  στα  έργα  υποδομής  που  είναι

απαραίτητα  προκειμένου  να  μπορέσουμε  να  εξυπηρετήσουμε  τον

κάθε  τόπο.  Λιμάνια,  αεροδρόμια,  συγκοινωνιακό  εσωτερικό  δίκτυο,

χώρους  αναμονής  και  υποδοχής  των  επισκεπτών  μας,  που

προκειμένου  να  πετύχουμε  αυτό  που  θέλουμε,  καθημερινά,  όπως

πολύ  ωραία  ειπώθηκε  και  από  τους  προηγούμενους  συναδέλφους,

γινόμαστε  επαίτες  στη  διεκδίκηση  για  κάτι  το  καλύτερο  για  τους

συμπολίτες μας. 

Αλλά  προκειμένου  να  αναπτυχθεί  επιχειρηματικότητα,  που

είναι  αυτό  το  ωραίο  κομμάτι  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  εκεί  όταν

μιλάμε  με  τους  τοπικούς  φορείς  και  σχεδιάζουμε  την  ανάπτυξη  του

τόπου,  έρχεται  αντίπαλοι  προς  αυτούς,  πέραν  της  γραφειοκρατίας,

οι  αυξημένοι  φόροι,  οι  οποίοι  μας  κάνουν  μη  ανταγωνιστικούς,  και

εδώ  δεν  θα  μπορούσα  να  μην  αναφερθώ  στα  νησιά  μας,  όταν  η

κυβέρνηση  πήρε  την  απόφαση  να  καταργήσει  το  μειωμένο

συντελεστή  ΦΠΑ,  κάτι  το  οποίο  δημιουργούσε  κάτι  το…  έδειχνε

μάλλον  τη  θέση  της  ή  τη  θέση  των  κυβερνήσεων  ή  τη  θέση  της

Ευρώπης,  ότι  πράγματι  για  τα  νησιά  πρέπει  να  κινούμαστε

διαφορετικά. 

Απαίτηση  λοιπόν  όλων  μας  και  μέσα  από  τις  διεκδικήσεις,

είναι  τα  έργα  υποδομής  που  είναι  απαραίτητα.  Και  προς  αυτή  την

κατεύθυνση  και  η   Επιτροπή  Τουριστικής  Ανάπτυξης  της  Κεντρικής

Ένωσης  Δήμων,  αλλά  και  συνάδελφοί  μου  στο  Διοικητικό

Συμβούλιο,  εργαζόμαστε  και  έχουμε  προχωρήσει  σε  μια  σειρά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

249



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ενεργειών,  όπως  διεκδικούμε  από  την  κεντρική  κυβέρνηση  οι

παραλίες,  που  αποτελούν  όπλο  στα  χέρια  μας,  να  μην  είμαστε  οι

σκουπιδιαραίοι  τους  μόνο,  να  είμαστε  αυτοί  οι  οποίοι  θα  μπορούμε

να  τις  διαχειριστούμε  προς  όφελος  των  τοπικών  κοινωνιών.  Είναι

ξεκάθαρο.  Και  της  προώθησης  του  τουριστικού  προϊόντος,  κάτι  το

οποίο  παρά  τις  επανειλημμένες  παρεμβάσεις  μας,  ακόμα  η

κυβέρνηση θεωρητικά κωφεύει. 

Τα  υδατοδρόμια,  που  είναι  απαραίτητα  της  διασύνδεσης  των

νησιών μεταξύ τους. 

Ο  νόμος  για  τις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  που  είναι

ήδη  στη  Βουλή,  και  εδώ θέλω να  κάνω και  μια  παρέμβαση.  Πρέπει

να  καταλάβουν  αυτοί  οι  άνθρωποι  οι  οποίοι  νομοθετούν  στην

Αθήνα,  ότι  η  υπόλοιπη Ελλάδα δεν  μοιάζει  καθόλου με  την  πλατεία

Συντάγματος.  Στον  ιαματικό  τουρισμό  ζητάνε  μέσα  σε  αυτές  τις…

τους  φυσικούς  τόπους  που  έχουμε  αναπτύξει  και  έχουμε

δημιουργήσει τις ιαματικές πηγές, να βάλουμε τώρα ιατρεία. Δηλαδή

να  μην  μπορεί  κανένας  μας  να  κάνει  απολύτως  τίποτα.  Μόνο

κάποιοι εισερχόμενοι.  

Τέλος,  το  τέλος  διανυκτέρευσης.  Ένα  τέλος  το  οποίο

επέβαλλε  η  κυβέρνηση  μετά  την  κατάργηση  του  ΦΠΑ  στα  νησιά.

Την  επιβολή  των  τεράστιων  φόρων,  αλλά  την  περικοπή  των

χρηματοδοτήσεων προς  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  θα μπορούσε  να

αποτελέσει  ένα  καλό  οικονομικό  πόρο  προς  τους  Δήμους  και  προς

αυτή  την  κατεύθυνση  συνεργαζόμαστε  και  με  την  Επιτροπή

Οικονομικών  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων,  προκειμένου  να

διεκδικήσουμε αυτός ο πόρος να έρθει στα νησιά μας. 

Συνεργαζόμαστε  λοιπόν  με  τις  Περιφέρειες,  με  το  κράτος,  με

τους επιχειρηματίες,  προκειμένου να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη

που  απαιτείται  στον  κάθε  τόπο.  Σε  αυτή  λοιπόν  την  προσπάθεια

έχουμε  δηλώσει  ότι  τους  θέλουμε  όλους  μαζί,  και  θα  σας  μιλήσω

από  καρδιάς.  Σε  αυτές  τις  συναντήσεις  που  κάνω,  πάρα  πολλές

φορές,  παρότι  δεν  μου  αρέσει  η  λέξη  αυτή  να  τη  χρησιμοποιώ,
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απογοητεύομαι  όταν  βλέπω άνθρωποι  οι  οποίοι  είναι  και  σε  θέσεις

καίριες, να μην καταλαβαίνουν αυτά τα οποία τους λέμε. 

Κλείνοντας,  θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  τους

αυτοδιοικητικούς  που  έχουν  σταθεί  δίπλα  μας   στη  μεγάλη

προσπάθεια  που  καταβάλλει  ο  Δήμος  Μήλου  για  τον

επαναπατρισμό  του  αγάλματος  της  Αφροδίτης.  Τα  πράγματα

πηγαίνουν  πάρα  πολύ  καλά  και  αυτό  οφείλεται…  εμείς  είχαμε  την

ιδέα, αλλά αυτό οφείλεται σε όλους εσάς και σας ευχαριστώ πολύ.

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε και  με τη σειρά μας τον Δήμαρχο

της Μήλου, τον κύριο Δαμουλάκη. 

Έχει  δύο παρεμβάσεις  και  επειδή υπάρχει  έξω και  η χορωδία,

η  Παιδική  Χορωδία,  η  οποία  είχε  προσκληθεί  από  το  Διοικητικό

Συμβούλιο  της  ΚΕΔΕ  για  τη  χθεσινή  πρώτη  μέρα  εργασιών,  και

επειδή  λήξαμε  το  Συνέδριο  χθες  νωρίτερα,  θα  μας  αφιερώσει  ένα

κομμάτι  του προγράμματός της λίγο πιο μετά. Για αυτό, επειδή είναι

μόνο  δύο  οι  παρεμβαίνοντες,  να  προχωρήσουμε  και  στο  τελευταίο

κομμάτι  το  θεματικό  που  μιλάει  Περιβάλλον  –  Χωροταξία  –

Απορρίμματα,  ούτως  ώστε  οι  παρεμβαίνοντες  να  κάνουν  στο  τέλος

όλοι μαζί ποιες παρεμβάσεις θέλουν. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:    Εισηγητής  στην  Ενότητα  Περιβάλλον  –  Χωροταξία  –

Απορρίμματα,  είναι  ο  κύριος  Σάββας  Χιονίδης,  Πρόεδρος  της

Επιτροπής  Χωροταξίας,  Υποδομών  και  Περιβάλλοντος  της  ΚΕΔΕ,

Δήμαρχος Κατερίνης. 

Και  να  ετοιμάζεται  ο  κύριος  Γεώργιος  Κρεμλής,  Διευθυντής

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  εντεταλμένος  εκπρόσωπος  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος   για  θέματα  κυκλικής  οικονομίας  και

νησιωτικότητας.

Παρακαλώ,  ο  κύριος  Χιονίδης,  Δήμαρχος  Κατερίνης,  έχει  το

λόγο. 

Σ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι,  είναι  αλήθεια  ότι  το

Συνέδριο  έχει  τη  δυνατότητα  να  παίρνει  αποφάσεις  και  να  είναι  και

περισσότερο σφιχτό, με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. 

Δεν  θα  σας  ταλαιπωρήσω  ιδιαίτερα,  γιατί  είμαστε  όλοι  ήδη

ταλαιπωρημένοι  αυτές  τις  ημέρες.  Θα  ήθελα  να  σταθώ  σε  μερικά

ζητήματα  τα  οποία  έγιναν,  για  να  δούμε  πώς  λειτουργεί  η

Αυτοδιοίκηση  σε  συγκεκριμένα  θέματα,  και  πώς  λειτουργεί  το

κράτος. 

Η πρώτη προσπάθεια λοιπόν που κάναμε, καταθέσαμε το πώς

πρέπει  να  είναι  η  δομή  μεταξύ  των  Βαθμών  διοίκησης,  δηλαδή

κεντρικό  κράτος,  αποκεντρωμένο  κράτος,  Αυτοδιοίκηση  Α’  και  Β’

Βαθμού.  Αυτά  είναι  αυτονόητα,  θα  μου  πει  κάποιος.  Και  δώσαμε

εμείς  τις  δομές  σαν  ΚΕΔΕ,  και  είχα  την  τιμή  να  με  ορίσει  ο  κύριος

Πρόεδρος  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  για  το  πώς θα λειτουργήσει

θα  το  κράτος.  Το  πώς  θα  λειτουργήσει  η  πραγματική  εξουσία,  είτε

σε  τοπικό  επίπεδο,  είτε  στο  κέντρο,  γιατί  δεν  βλέπουμε  να  υπάρχει

και τόση καλή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της κοινωνίας σε σχέση

με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. 
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Ποια  ή  ποιος  από  εδώ  που  είμαστε,  αυτοί  που  είμαστε,  οι

λίγοι,  δεν  έχει  υποστεί  τεράστια  ταλαιπωρία  από  ένα  πολυδαίδαλο

σύστημα αρμοδιοτήτων με επικαλύψεις; 

Εύλογα  θα  ρωτήσει  λοιπόν  κανείς,  και  τι  δουλειά  έχουν  αυτά

όλα με το περιβάλλον, τη χωροταξία και τις υποδομές, για την… της

Επιτροπής στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. 

Τεράστιο.  Λάβετε  υπόψη  ότι  για  να  γίνει  ένα  σχέδιο  πόλης

ακόμη  και  σήμερα,  όταν  έχεις  όλα  τα  στοιχεία,  χρειάζεσαι  μερικά

χρόνια.  Μέχρι  να βγουν οι  διευκρινιστικές  εγκύκλιοι  ενός  νόμου του

2014,  τώρα  μπαίνουν  σε  διαβούλευση  το  πόσο  θα  παίρνουν  οι

μηχανικοί  για  να  γίνουν  τα  Τοπικά  Χωρικά  Σχέδια.  Αν  ενθυμούμαι

καλά,  είναι  Δεκέμβρης  του  ’18.  Αν  για  μερικές  εγκυκλίους

χρειαζόμαστε αυτά, πώς να πάει μπροστά αυτή η υπόθεση; 

Εμείς,  ως  οφείλαμε  σαν  ΚΕΔΕ,  σαν  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

κάναμε  το  Συνέδριο  της  Αλεξανδρούπολης  πολύ  νωρίς,  και  δεν

κάναμε  ένα  συνέδριο  για  να  λέμε  μεταξύ  μας  ότι  βγήκαμε  έξω  και

έχουμε έωλες απόψεις.  Ένα Συνέδριο πολύ συγκεκριμένων θέσεων,

με  850  registrations,  για  να  παρακολουθήσουμε  ποια  είναι  η

εξέλιξη. Τότε που ήταν ο ΕΣΔΑ.

Σας  κοιτώ  καθέναν  και  καθεμιά,  ποια  είναι  η  εξέλιξη  όλων

αυτών  των  πραγμάτων;  Πόσο  βελτιώθηκε  το  κομμάτι  της

ανακύκλωσης;  Πόσο  βελτιώθηκε  το  κομμάτι  της  διαχείρισης

στερεών αποβλήτων; Γιατί  αυτός ήταν ο λόγος του Συνεδρίου. Και ο

λόγος  του  Συνεδρίου  ήταν  αυτός,  με  συγκεκριμένα  στοιχεία,  γιατί

βάλαμε  τρεις  διαστάσεις.  Η διάσταση ήταν μία,  η  χωρική.  Δηλαδή η

Κάσος  με  την  Ξάνθη  δεν  έχουν  καμία  σχέση  στη  διαχείριση  των

στερεών  αποβλήτων.  Επίσης,  οικονομικά.  Η  Αθήνα  μπορεί  να

πληρώσει  το  μισό  τοις  εκατό  του  εισοδήματός  της,  το  οποίο  είναι

170 €, αντιστοίχως η Ήπειρος δεν μπορεί  να πληρώσει  το μισό τοις

εκατό,  που  πρέπει  να  πληρώνουμε  για  τη  διαχείριση  αυτών  των

στερεών  αποβλήτων,  γιατί  είναι  κάτω  από  50  €.  Επομένως  το

οικονομικό κομμάτι,  και το πληθυσμιακό. 
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Αυτά  τα  στοιχεία  λοιπόν  αξιοποιήθηκαν.  Διαβούλευση  κάνα-

δυο χρόνια. Καταλήξαμε να κάνουμε ένα νομοσχέδιο. Αλλάζοντας οι

Υπουργοί,  το  πέταξαν στα σκουπίδια  και  σήμερα δεν  έχουμε ακόμη

λειτουργία  των ΦΟΔΣΑ.  Πάμε  για  διαβούλευση πάλι.  Θα σας τα πει

και ο υπεύθυνος των ΦΟΔΣΑ.

Άρα  να  είστε  σίγουροι  και  να  απαντούμε  ότι  η  Αυτοδιοίκηση

έδωσε  απαντήσεις,  λάβαμε  μέρος  σε  δεκάδες  ώρες  συνεδριάσεων,

με  συγκεκριμένες  θέσεις,  καταλήξαμε,  και  κάθε  φορά  το  πολιτικό

παιχνίδι ήταν τέτοιο που θα μπορούσε να το μεταλλάσσει.  

Το  ίδιο  θέμα με  τα  νερά,  τη  διαχείριση των υδάτων.  Στην ίδια

λογική. 

Στην  ίδια  λογική  βάλαμε  ζητήματα  με  το  θέμα  της  κλιματικής

αλλαγής.  Πρώτη  η  ΚΕΔΕ  έκανε  το  πρώτο  Συνέδριο  για  την

Κλιματική  Αλλαγή.  Λεγόταν  διάφορα  ζητήματα.  Μετά  από  αυτό

έγιναν διάφορα συνέδρια, από διάφορους φορείς, ιδιωτικούς ή όχι.

Στην  Κρήτη  λοιπόν,  ακούστηκαν  πολλά  και  σπουδαία

πράγματα,  με  πολύ  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις.  Θυμάται  ο

Γιώργος ο Κρεμλής,  που μας τιμά πάντοτε  με την παρουσία του και

με  τις  συμβουλές  του.  Βγάλαμε  συμπεράσματα,  πολύ  συγκεκριμένα

πράγματα.  Γιατί  κουραστήκαμε  να  ακούμε  αερολογίες,

πολιτικάντικους λόγους, και εμείς όσοι ασχολούμαστε με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, είναι  βέβαιο ότι μας ενδιαφέρει  η ουσία του θέματος. 

Μπαίνουμε  λοιπόν  και  λέμε  τι  κάνουμε  λοιπόν  για  το

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής;  Είναι  μόνο οι  κάμποι;  Τα βουνά;

Κυρίες  και  κύριοι,  το  80%  του  πληθυσμού  της  γης,  αλλά  και  της

Ελλάδος,  μένει  σε  αστικά  κέντρα,  και  το  υπόλοιπο  20%

επισκέπτεται συχνά τα αστικά κέντρα. 

Αυτά  είπαμε  σε  πρόσφατο  Συνέδριο  που  κάναμε  με  το

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων.

Τι  κάνουμε  λοιπόν  για  τις  πόλεις;  Θα  σας  δώσω  μια

διεύθυνση  να  μπείτε,  το  πόσους  θανάτους  περιμένουμε  από  την

αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα,  την παράταση της αύξησης
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θερμοκρασίας.  Ο  καθηγητής,  ο  κύριος  Αραβώσης,  επίσης  έχει  τα

στοιχεία,  και  θέλω να  αναφερθείτε,  κύριε  καθηγητά,  και  σε  αυτό  το

κομμάτι.  Πόσες  εκατοντάδες  θανάτους  θα  έχουμε  από  αυτή  τη

δυσφορία που προκαλεί η λεγόμενη θερμική νησίδα. 

Μα  θα  μου  πει  κάποιος,  έχουμε  στον  Ορχομενό,  είναι  ο

Λουκάς εδώ; Έχουμε και εκεί  θερμική νησίδα; Βεβαίως. 

Τι  προτείναμε  λοιπόν  στο  Υπουργείο;  Θερμοφωτογράφιση

από  δορυφόρους,  πού  υπάρχει  ο  μεγαλύτερος  κίνδυνος,  για  να

κάνουμε  focus μετά  με  drones ώστε  να  μπορέσουμε  να  γλιτώσουμε

τον κόσμο μας από αυτή την τεράστια ταλαιπωρία και το άγος. 

Τι  άλλο  κερδίζουμε  με  απλές  πρακτικές;  Κερδίζουμε  30  με

35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής  ενέργειας  για  τα  air condition.  Τι

χρειάζεται  για  αυτό;  Χρειάζεται  να  βάζουμε  ψυχρά  υλικά,  ψυχρά

χρώματα,  τα  οποία  η  ίδια  απόχρωση,  μόνο  που  με  κάποια   μικρά

καθρεφτάκια,  τα  νανοϋλικά  μέσα,  δεν  απορροφάται  όλη  η

θερμοκρασία.

Πνίγονται  οι  πολυκατοικίες  και  οι  δρόμοι  μας.  Άρα  λοιπόν

πνίγεται  και  ο πληθυσμός.  Και  ποιος είναι  αυτός που πνίγεται;  Εγώ

που έχω τη δυνατότητα να έχω τα καλύτερα  air  condition  στο σπίτι

και  όλες  τις  μονώσεις;  Σαφώς  όχι.  Οι  φτωχότερες  τάξεις.  Εκεί

λοιπόν,  μέσα στην ταλαιπωρία,  τους  βάζεις  να  τους σκοτώσεις.  Και

για  τους  θανάτους  αυτούς  κάποιοι  ευθύνονται.  Τους  είδαμε

συστηματικά.  Με την κλιματική αλλαγή θα τους βλέπουμε δυστυχώς

συχνότερα. 

Τι  προτείναμε λοιπόν στο Υπουργείο;  Πέραν από όλα αυτά τα

οποία λέγονται  και  είναι  σπουδαία και  λοιπά,  είπαμε τις  εξής απλές

λύσεις.  Θέλεις  να  κάνεις  όπως  το  Παρίσι,  πράσινα  δώματα;  Δεν

ξεκινάς  μεγαλεπήβολα  έργα  εργολάβων.  Δίνεις  τη  δυνατότητα,  έχω

τώρα τη δυνατότητα να κάνουμε, αλλά δεν θα σας ταλαιπωρήσω, να

δούμε  πώς  παίρνουμε  κουτιά,  αυτά  που  κουβαλάμε  φρούτα,  όταν

μαζεύουμε φρούτα.  Το γεμίζουμε με  χώμα και  κάνουμε μια  ταράτσα

τέτοια,  χωρίς  να  πειράξουμε  τις  κεραίες,  τη  στρώση  από  κάτω,  να
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γεμίσουμε λοιπόν το 50% της Αθήνας. Και είπα στον Υπουργό, είναι

καλά,  κάνε  το  στα  Πατήσια.  Κάνε  ένα  πείραμα  στα  Πατήσια  και  με

τα  χρώματα αυτά,  αυτά  δεν  κοστίζουν.  Αυτά  που λέμε  τα  υπόλοιπα

κοστίζουν πάρα πολλά. 

Να  προτείνω  λοιπόν  συγκεκριμένες  λύσεις…  πού  είναι  ο

Λευτέρης;  Αν μπορεί  λίγο να  δείξουμε κάτι  από το κομμάτι  αυτό.  Τι

σημαίνει  φυτεύω  δέντρα  μέσα  στον  σκληρό  αστικό  ιστό.  Τι  είναι  το

δέντρο;  Δεν  είναι  αυτό  που  λέγαμε  ρομαντικά  μόνο  ότι  ξέρεις  θα

αλλάξει  το  διοξείδιο  του  άνθρακα,  θα  μαζέψει  τη  σκόνη.  Τα  δέντρα

στο  αστικό  κομμάτι  μέσα,  υπάρχει  τρόπος,  τον  προτείναμε

συγκεκριμένα,  για  να  εφαρμοστεί  σε  όλες  τις  πόλεις.  Το  εφήρμοσε,

δεν  ξέρω αν είναι  ο  Γιώργος ο Κοτρωνιάς,  το εφαρμόσαμε  εμείς,  το

δώσαμε  και  σε  άλλες  πόλεις  όπως  είναι  η  Λαμία,  το  εφήρμοσε  εν

μέρει και η Λαμία. 

Άρα  λοιπόν  φυτεύω  δέντρα.  Τι  σημαίνει  φυτεύω  δέντρα;

Σημαίνει  όταν  φωτογραφίσουμε  το  ασφαλτικό  μέσα σε  οποιαδήποτε

πόλη  ή  κωμόπολη,  δεν  θα  το  βρούμε  στους  75  βαθμούς  Κελσίου

ενώ  η  ατμόσφαιρα  είναι  34-35  βαθμοί  Κελσίου.  Τι  σημαίνει  70

βαθμοί;  Σημαίνει  θάνατος.  Σημαίνει  αποπνικτική  ατμόσφαιρα.

Σημαίνει  διαφορετικό  μήκος  κύματος.  Και  πρέπει  να  αρχίσουμε  να

μιλάμε  για  αυτά  τα  πράγματα,  γιατί  όπως  είπα,  οι  80  στους  10

μένουμε στα αστικά κέντρα. 

Δεν  είναι  λύση  αυτή  για  αύριο,  για  την  Αθήνα,  για  τις  πιο

υποβαθμισμένες  περιοχές;  Έχει  ένα  ελάττωμα.  Τις  θέσεις  τις

βρήκαμε  και  τις  προτείναμε,  πού  βάζουμε  τα  δέντρα.  Είναι  πολύ

φτηνή λύση.  Πάρα πολύ φτηνή.  Επίσης,  δεν  μπορεί  ένας  Δήμαρχος

να  πει  ότι  θα  μαστιγώνω το  δέντρο  να  μεγαλώνει  κάθε  μέρα.  Θέλει

υπομονή δύο ή τριών χρόνων, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτό στρατηγικά,

έτσι αντιμετωπίζεις τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία βάζουμε. 

Θα  πρέπει  να  πούμε  επίσης  αυτό  που  τολμήσαμε  να  πούμε

κάποια  στιγμή  για  το  Σχέδιο  Διαχείρισης…  Κύριε  Πρόεδρε,  θα  έχω

την άνεση λίγων λεπτών ακόμη…
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ναι, βεβαίως.

Σ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ.

Τι είναι  αυτό που σκοτώνει  τους ανθρώπους περισσότερο από

τα  καρκινογόνα  αέρια;  Είναι  τα  αιωρούμενα  μικροσωματίδια.

Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι,  κυρίες  και  κύριοι,  τα  αιωρούμενα

μικροσωματίδια  μας  σκοτώνουν  κάθε  μέρα,  ιδιαίτερα…  όχι  τα

δεκάρια,  πάει  στο  καλό,  τα  πεντάρια...  Αν  μετρήσουμε  την

ατμόσφαιρα…  Φώτη,  δες  λίγο  το  θέμα  στη  Ρόδο,  που  είναι  άνετα.

Μέτρα  τα  αιωρούμενα  μικροσωματίδια,  θα  εκπλαγείς.  Τι  σημαίνει

αυτό.  Ότι  αυτά  είναι  περισσότερο  καρκινογόνα  και  επικίνδυνα  από

το  βενζόλιο,  από  τα  καυσαέρια,  από  τα  υπόλοιπα  τα  οποία  μας

ταλαιπωρούν. 

Έχει  η  Ελλάδα  αιωρούμενα  μικροσωματίδια;  Βέβαια,  δεν

είμαστε  η  Αγγλία  να  βρέχει  και  να  τα  μαζεύει  η  βροχή.  Κυκλοφορεί

πολύ  αυτοκίνητο;  Βεβαίως.  Ποια  είναι  η  απάντηση;  Έτοιμη  λύση.

Μπορούμε λοιπόν πάνω στο δίκτυο το  οποίο έχουμε  της ύδρευσης,

να  κολλήσουμε  σαν  πυροσβεστικούς  κρουνούς  για  να  μας

βοηθήσουν και σε περίπτωση πυρκαγιάς, που να μην τύχει  ποτέ,  να

πλύνουμε  τους  δρόμους.  Κοστίζει  πάρα  πολύ;  Όχι.  Εφαρμοσμένο

λοιπόν  σε  περισσότερο  από  200  πυροσβεστικούς  κρουνούς  στην

πόλη της Κατερίνης, το σύνολο δεν ξεπέρασε τις 200.000 €. 

Αυτές  είναι  λύσεις  πρακτικές  και  ας  αφήσουμε  τις  αερολογίες.

Ας  αφήσουμε  τα  μεγάλα  εργοστάσια  για  τη  διαχείριση  των

απορριμμάτων. Ας πάμε σε λύσεις απλές. Σε λύσεις καθαρές. 

Επομένως  υπάρχουν  λύσεις,  προτείνουμε  λύσεις,  και  τις

προτείναμε και εκεί.  

Όπως  επίσης  και  στο  θέμα  ότι  επιτέλους  πρέπει  να

καταλάβουμε  ότι  η  κλιματική  αλλαγή,  πρέπει  να

υπερδιαστασιολογήσουμε  αυτά  τα  οποία  σχεδιάζουμε.  Και  λέω

σήμερα  είναι  δυνατόν  το  ΕΣΠΑ  να  πληρώνει  χρήματα  για  κτήρια

χωρίς  να  είναι  βιοκλιματικά;  Είναι  δυνατόν  να  πληρώνει  το  ΕΣΠΑ

χρήματα  για  να  κάνουμε  πεζοδρόμια με  πλάκες  οι  οποίες  μαζεύουν
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τη  θερμοκρασία;  Είναι  δυνατόν  σήμερα  το  ΕΣΠΑ  να  σχεδιάζει

καινούργια  πράγματα,  τα  οποία  να  μην  έχουν  το  βιοκλιματικό

αποτύπωμα  του  διοξειδίου  του  άνθρακα;  Και  συνεχίζουμε  να  λέμε

ότι…  Αυτά  τα  προτείναμε.  Και  μάλιστα  προτείναμε  και  κάτι  ακόμη,

που  θα  σας  το  είπε  ίσως  και  ο  Δημήτρης  νωρίτερα,  ο

Παπαστεργίου.  Δεν  μπορεί  σε  ένα  έργο  το  οποίο  έχει,  από  τρεις

πλευρές  πρέπει  να  ενισχυθεί,  δεν  μπορεί  να  λες  ότι  είναι  έργο

περιβάλλοντος, ή είναι έργο τάδε ή τάδε. Και όταν είναι  τρία μαζί σε

ένα,  τι  κάνουμε;  Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  όσμωση  των

προγραμμάτων;  Σαφώς,  ήταν  προεκλογική  εξαγγελία.  Επιμένουμε

σε αυτά. 

Επομένως,  η  δράση  μας  ήταν  με  συγκεκριμένες  προτάσεις,

διότι αερολογίες και εξυπνακισμούς μπορεί να λέει  ο καθένας. Εμείς

ήμασταν  εκεί  για  να  δώσουμε  τις  απαντήσεις  που  έπρεπε,  και

βεβαίως να δώσουμε και λύσεις. 

Προτείναμε  συγκεκριμένα  και  την  προτείνουμε  και  σήμερα,

αφού  γιορτάσαμε  τις  εκατό  μέρες  από  το  μνημόνιο,  ποιος  είναι

αυτός  που  αποδίδει  για  κάθε  χιλιάρικο  τις  καλύτερες  υπηρεσίες

στην κοινωνία;  Υπάρχει  μια μελέτη  αξιολόγησης ανταποδοτικότητας

του  κάθε  ευρώ,  σε  ποιον  είναι  καλύτερα,  στην  κυβέρνηση  και  στο

Υπουργείο  Υγείας  ή  στους  Δήμους;  Ποια  είναι  η  συγκριτική

αξιολόγηση λοιπόν; Εγώ είμαι βέβαιος, και  δεν το λέω τυχαία. 

Από  εκεί  και  πέρα,  έχουμε  χρήματα,  τα  οποία,  ω  του

θαύματος,  Πράσινο  Ταμείο.  Προτείνουμε  λοιπόν  στο  Πράσινο

Ταμείο δράσεις.  Λέει  θα σας πάμε στο 2% από το 90. Γιατί  βρε εσύ;

Αυτά  τα  χρήματα  δεν  είναι  ανταποδοτικά;  Χρειάστηκες  να  τα

βουτήξεις.  Συγγνώμη  για  την  έκφραση.  Να  τα  πάρεις  γιατί  ο

κρατικός κορβανάς δεν πήγαινε καλά και λοιπά. Αυτά δεν πρέπει να

αποδοθούν στο περιβάλλον; 

Κύριε Κρεμλή, και τι  κάνει  και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το

κομμάτι;  Χρήματα εισπραχθέντα για το περιβάλλον πού πάει;
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Εμείς τι  είπαμε;  Για να μην υπάρχει  αυτή η αδικία,  προτείναμε

την  Πράσινη  ΣΑΤΑ.  Τι  σημαίνει  Πράσινη  ΣΑΤΑ;  Συγκεκριμένα  έργα

περιβάλλοντος,  με  την  αναλογία  της  ΣΑΤΑ  σε  κάθε  Δήμο,  από  τον

μικρότερο  μέχρι  το  μεγαλύτερο.  Τα  λεφτά  είναι  εκεί.  Τι  γίνονται

τελικά;  Θα  μας  δοθεί  η  Πράσινη  ΣΑΤΑ;  Είναι  απαίτηση  και

δέσμευση.  Και  αυτό  απευθύνεται  και  στην  κυβέρνηση  και  σύσσωμη

στην  αντιπολίτευση.  Τελικά  τα  χρήματα  αυτά,  η  Αυτοδιοίκηση  θα

της συμπεριφερόμαστε πάντοτε ως όμηρο; Με το πιστόλι στο κεφάλι

θα  κάνουμε  εκλογές  όποτε  θέλουμε,  σε  κρατάω  μπροστά  να  φάτε

εσείς  πρώτα  τις  πετριές;  Θα  τους  παίρνουμε  τα  λεφτά  από  την

τσέπη χωρίς να παίρνει  κανείς χαμπάρι;

Για  αυτό  πρέπει  να  δεσμευτούμε  όλοι  ότι  αυτά  τα  λεφτά

ανήκουν  στους  Δήμους για  συγκεκριμένες  δράσεις.  Θα συμφωνήσω

ότι  το  Υπουργείο  μας  οφείλει,  το  Υπουργείο  το  ΥΠΕΧΩΔΕ,  οφείλει

να  δώσει  τα  χρήματα  και  να  κάνει  τις  πολιτικές,  σε  συνεργασία  με

την Αυτοδιοίκηση. Εμείς ήμασταν εκεί  για να προτείνουμε. 

Ξεκινήσαμε  επίσης  το  θέμα  του  οδοφωτισμού.  Έγιναν  101

εταιρείες  οδοφωτισμού.  Βλέπω  εδώ  και  τον  συνεργάτη  μας  στην

ΚΕΔΕ,  τον  Δημήτρη  τον  Μπαϊρακτάρη.  Τι  λέει  ο  νόμος;  Να  η

Ντιρεκτίβα  τάδε.  Τι  λέει…  εναρμονίστηκε  η  ελληνική  νομοθεσία;

Βέβαια.  Τι  λέει;  Ότι  συγκεκριμένα  lux ανά  τετραγωνικό  μέτρο  στο

ασφαλτικό  και  στα  πεζοδρόμια.  Και  πλάκωσε  όλος  ο  κόσμος,  η

εμπορία, με όλες τις πιθανές άλλες σκέψεις. 

Η  Επιτροπή  μας  και  το  Συμβούλιό  μας  απεφάσισε  ότι  πρέπει

να  εφαρμόσουμε  το  νόμο.  Δεν  πρέπει  να  ξεκρεμάσουμε  εκεί  που

έβαλε  ο  ηλεκτρολόγος  του  Δήμου,  ο  οποιοσδήποτε,  το  φωτιστικό

για  να  βάλουμε  led,  διότι  αν  βάλουμε  εκεί  led,  θα  πετύχουμε

καλύτερα  ίσως  αποτελέσματα,  αλλά  δεν  θα  είναι  αυτή  η...  ο

ισόρροπος φωτισμός παντού.  

Κάποιοι  προχωρήσανε.  Έχετε  δει  να  αλλάζει  κάτι  στην

Ελλάδα σε σχέση με αυτό; Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε και  τους

στύλους.  Ας  αλλάξουμε  ένα  μέρος  των  στύλων.  Γιατί  αυτά  τα  φώτα
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κρατάνε  δέκα  χρόνια  και  δεσμεύσεις  τις  επόμενες  Διοικήσεις,  οι

οποίοι  δεν  μπορούν  να  κάνουν  τίποτε  άλλο  παρά  να

ακολουθήσουν…  Δεν  μπορεί  να  τα  ξανά  βάλουν  σε  σειρά,  να  ξανά

κάνεις ένα έργο τα ίδια. 

Άρα λοιπόν,  γενικότερα  πρέπει  να  επικρατήσει  ο  κανόνας  της

κοινής λογικής. Οι  προτάσεις  και  οι  θέσεις  μας είναι  συγκεκριμένες.

Σίγουρα  χρειάζεται  σύννομες  διαδικασίες  στη  χωροταξία.  Θα  πει

κανείς,  και  τι  μας  μιλάς  για  τη  χωροταξία;  Τι  αξία  έχουν  αυτά,  τα

προβλήματα  εδώ  τρέχουν.  Κρίσιμα  ζητήματα.  Γιατί  χωρίς  τη

χωροταξία  για  τα  νέα  σχέδια,  και  στα  παλιά  σχέδια  τις

παρεμβάσεις,  θα δημιουργήσουμε  πάλι  τα  ίδια  εγγενή  προβλήματα.

Και  όταν  δεν  υπάρχει  στις  μελέτες,  που  επιμείναμε  συστηματικά  σε

κάθε  μελέτη  να  υπάρχει  και  βιοκλιματική  μελέτη  για  την  απόδοση

και  την  άνετη  ζωή  των  κατοίκων,  η  απάντηση  ήταν  ναι,  μας

ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

Προτείναμε  επίσης  να  προχωρήσουμε,  και  στον  κύριο

Σκουρλέτη  και  στον  κύριο  Καπάκη,  να  κάνουμε  για  την  πολιτική

προστασία,  που  ήμασταν  κοντά  και  συνεργαζόμαστε  πάρα  πολύ  με

την  Επιτροπή,  να  πάρουμε  drones,  ένα  του  λέω  να  πάρουμε  στο

Δήμο,  στη  Πεντέλη,  και  ένα  στα  Τρίκαλα  ή  στην  Καλαμάτα,  όπου

θέλεις.  Να  δοκιμάσουμε  να  δούμε  πώς  μπορούμε  να  έχουμε  την

επιφυλακή  μας  με  βάση  και  αυτές  τις  τεχνολογίες  οι  οποίες

έρχονται.  Εξαιρετική  ιδέα,  θα  το  κάνει  και  η  Κύπρος.  Πάρα  πολύ

ωραία. Ξανά βρισκόμαστε. Πάρα πολύ καλά, θα το προχωρήσουμε. 

Εμείς  λοιπόν  λέμε  ότι  οι  τεχνολογίες  είναι  εκεί,  ας  έρθουν  να

δουν  σε  κάποιους  Δήμους  πώς  προχωρούν  αυτά  τα  πράγματα,

χωρίς  καμία  κρατική  παρέμβαση.  Πάλι  η  Αυτοδιοίκηση  φεύγει

βήματα μπροστά. 

Και από εκεί  και πέρα υπάρχουν τρόποι,  δεν χρειάζονται  τόσο

πολλά χρήματα,  χρειάζεται  πολιτική βούληση,  ώστε  να μπορέσουμε

να  πετύχουμε  το  ανώτατο  εφικτό.  Όλοι  δεν  το  κάνουμε  στους

Δήμους μας σχεδόν; Όλοι. Παλεύουμε να φέρουμε τα αυτονόητα. Να
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βάλουμε περισσότερες  βρύσες στους Δήμους,  για να σταματήσουμε

να  κουβαλάμε  από την  Κρήτη  νερό,  20  κυβικά  νερό  από την  Κρήτη

σε  μπουκαλάκια  για  να  το  πουλήσεις.  Δηλαδή  αν  το  πεις  σε

κάποιους παλιούς θα γελάσουν. Δυστυχώς. 

Σε αυτό το κομμάτι  λοιπόν,  οι  προτάσεις μας ήταν πάρα πολύ

συγκεκριμένες  και  συνεχίζουν  να  έχουν  τη  δυναμική  τους.  Εδώ

είμαστε για να πετύχουμε πολύ περισσότερα.  Εδώ είμαστε μπας και

βάλει  μυαλό  η  κεντρική  διοίκηση,  η  οποία  μας  βλέπει  αφ’  υψηλού,

σχεδόν  απαξιωτικά,  διότι  κάθε  φορά  που  βολεύουν  οι  εκλογές  τις

μεταθέτουν  όποτε  θέλουν  και  σε  λίγο  όταν  δεν  βγαίνει  πάλι  το

πολιτικό  σκηνικό,  μπορεί  να  τις  δούμε  να  πάνε  παραπέρα.  Γιατί

όταν  έτσι  σου  συμπεριφέρεται,  φαντάσου  τι  θα  σου  πει  για  τα

επόμενα  στάδια. Και ας τολμήσει κανείς να πει, από την κυβέρνηση

ή  τους  Υπουργούς  εκάστοτε,  ότι  η  ΚΕΔΕ  δεν  είχε  θέσεις  οι  οποίες

είναι  τεκμηριωμένες. 

Και  εμείς  τι  ζητήσαμε;  Όχι  να κάνουν αυτό που θέλουμε,  αλλά

να κάνουν αυτό που λέει  η λογική. 

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ευχαριστήσουμε  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής

Χωροταξίας  και  Δήμαρχο  Κατερίνης,  κύριο  Σάββα  Χιονίδη,  για  την

ανάλυση  την  εμπεριστατωμένη  σχετικά  με  τη  χωροταξία  και  με  το

περιβάλλον. 

Και  καλώ στο βήμα τον  κύριο  Γεώργιο  Κρεμλή,  Διευθυντή  ε.τ.

της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  εντεταλμένο  εκπρόσωπο  της

Γενικής  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  για  θέματα  κυκλικής  οικονομίας

και νησιωτικότητας. 

Ακολουθεί  ο  κύριος  Κωνσταντίνος  Αραβώσης,  Αναπληρωτής

Καθηγητής  Σχολής  Μηχανολόγων  Μηχανικών  του  Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Παρακαλώ, κύριε Κρεμλή, έχετε το λόγο.

Γ. ΚΡΕΜΛΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
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Κυρίες  και  κύριοι  Δήμαρχοι,  ο  κύριος  Χιονίδης  κατέθεσε  μια

σειρά  πολύ  σημαντικών  προτάσεων,  και  βέβαια  είναι  αυτός  ο

οποίος συνέβαλλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση του Περιβαλλοντικού

Προγράμματος της ΚΕΔΕ, ενός προγράμματος ρεαλιστικού, με ιδέες

που  είναι  επιλέξιμες  για  χρηματοδότηση  από  την  Ευρωπαϊκή

Ένωση,  και  οι  οποίες  μπορούν  να  εμπλέξουν  και  τον  ιδιωτικό

τομέα,  η  συμμετοχή  του  οποίου  στην  εφαρμογή  της  κυκλικής

οικονομίας  είναι  εξαιρετικά  σημαντική,  μια  που η  κυκλική  οικονομία

είναι  το  νέο  μοντέλο  οικονομικής  ανάπτυξης,   που  αποτελεί  και

προτεραιότητα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  θα  υποστηριχθεί  και

στην  τρέχουσα,  αλλά  και  στην  νέα  προγραμματική  περίοδο,  από

τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεν  θα αναφερθώ στην κυκλική οικονομία,  θα σας μιλήσει  για

την κυκλική οικονομία ο καθηγητής, κύριος Αραβώσης. 

Εγώ  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στις  φτωχές  περιβαλλοντικές

επιδόσεις  της  Ελλάδας.  Δυστυχώς  η  Ελλάδα  είναι  ουραγός  στις

περιβαλλοντικές  της  επιδόσεις.  Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  είμαστε

παλιό  κράτος-μέλος.  Είμαστε  στο  10 ο κράτος-μέλος  από  την

1/1/1981.  Πολύ  πριν  μπει  η  Ισπανία  και  η  Πορτογαλία.  Και

συμπεριφερόμαστε  με  επιδόσεις  οι  οποίες  υστερούν  έναντι  των

επιδόσεων νέων κρατών-μελών που ανήκαν στο Ανατολικό Μπλοκ. 

Να αρχίσω με  τα  πρόστιμα.  Έχουμε  ήδη  πληρώσει  πρόσφατα

104  εκατομμύρια  ευρώ για  περιβαλλοντικές  παραβιάσεις,  πρόστιμα

τα  οποία  πληρώνει  οι  Έλληνας  φορολογούμενος  σε περίοδο κρίσης

της  ελληνικής  οικονομίας.  Δηλαδή  από  μία  πληρώνουμε  πρόστιμα,

και  από  την  άλλη  δεν  είμαστε  σε  θέση  να  απορροφήσουμε  στα

κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απορροφητικότητα είναι  πάρα

πολύ  χαμηλή,  και  βέβαια  και  στα  θέματα  του  περιβάλλοντος

υστερούμε από πλευράς απορροφητικότητας. 

Να  πω  απλά  ότι  τα  πρόστιμα  αυτά  πληρώνονται  και

εξακολουθούν  να  πληρώνονται  για  τους  ΧΑΔΑ,  τις  ανεξέλεγκτες

δηλαδή  χωματερές.  Υπάρχουν  ακόμη  14  ενεργοί  ΧΑΔΑ   στην
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Πελοπόννησο κυρίως και  σε κάποια νησιά.  Υπάρχουν 24 ΧΑΔΑ που

δεν έχουν αποκατασταθεί,  και  υπάρχουν 19 ΧΑΔΑ για τους οποίους

τα  στοιχεία  ως  προς  το  αν  έχουν  κλείσει  είναι  ελλιπή.  Άρα  η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι 19 αυτοί δεν έχουν κλείσει.  

Αυτό  που  πρέπει  να  ξέρετε  είναι  ότι  το  πρόστιμο  θα

εξακολουθεί να πληρώνεται  για τους ΧΑΤΑ μέχρις ότου κλείσει και ο

τελευταίος ΧΑΔΑ. 

Και  βέβαια  πρέπει  να  πούμε  μεταξύ  μας  και  ευτυχώς  δεν  μας

ακούει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  ότι  στο  μεταξύ  άνοιξαν  και  κάποιοι

άλλοι  ΧΑΔΑ,  οι  οποίοι  δεν  είχαν  ληφθεί  υπόψη  στην  απόφαση  του

Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου,  και  άρα  δεν  έχουν  καταμετρηθεί.  Ας  μην

αναφερθούμε  όμως στο  θέμα αυτό,  που  είναι  μια  άλλη  αμαρτία  του

παρελθόντος.  40.000  €  πληρώνονται  για  κάθε  εξάμηνο,  για  κάθε

ΧΑΔΑ που δεν έχει  ακόμη αποκατασταθεί.  

Το  πρόστιμο  αυτό  πληρώνεται  και  για  τα  επικίνδυνα

απόβλητα.  Είχε  καθυστερήσει  πάρα  πολύ  ο  Εθνικός  Σχεδιασμός

Διαχείρισης  των  επικινδύνων.  Η  εφαρμογή  του  αυτή  τη  στιγμή

υστερεί  πλήρως.  Επικίνδυνα  υπάρχουν  παντού  και  δυστυχώς  δεν

υπάρχουν  μονάδες  διαχείρισης  επικινδύνων  αποβλήτων.  Και  στο

θέμα  των  επικινδύνων  θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  θερμική  επεξεργασία

των  επικινδύνων  θεωρείται  η  βέλτιστη  λύση,  σε  αντίθεση  με  τη

θερμική  επεξεργασία  και  παραγωγή  ενέργειας  για  τα  οικιακά

απόβλητα,  που  δεν  είναι  κακή  ως  λύση,  αλλά  δεν  προκρίνεται  σε

σχέση  με  άλλες  λύσεις  υψηλότερα  στην  πυραμίδα  διαχείρισης  των

αποβλήτων. 

Πρόστιμο  πληρώνουμε  και  για  το  Θριάσιο  Πεδίο.  Έχει

κατασκευαστεί  το  ΚΕΛ,  το  Κέντρο  Επεξεργασίας  Λυμάτων,  αλλά  οι

συνδέσεις  δεν  έχουν  γίνει  ακόμη.  Δηλαδή  υπολειτουργεί  το  ΚΕΛ

διότι  τα  σπίτια  δεν  έχουν  συνδεθεί  με  το  αποχετευτικό  δίκτυο  ώστε

τα λύματα να φτάνουν στο ΚΕΛ. 

Εδώ  λοιπόν  πληρώνουμε  πρόστιμο  για  κάτι  το  οποίο  έχει

γίνει,  και  για  συνδέσεις  τις  οποίες  η  Περιφέρεια  θα  έπρεπε  να  είχε
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χρηματοδοτήσει,  σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης,  που ο πολίτης

δεν  μπορεί  να  πληρώσει  500  μέχρι  1.000  €  για  να  συνδεθεί  με  το

αποχετευτικό. 

Είναι  λοιπόν κάτι  για το οποίο πληρώνουμε πρόστιμο,  ενώ με

κάποιους  πόρους  που  θα  μπορούσαμε  να  εξασφαλίσουμε  και  από

την  ίδια  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  χωρίς  αυτό  να  θεωρηθεί  κρατική

ενίσχυση, θα μπορούσαμε να είχαμε εξασφαλίσει  τις συνδέσεις. 

Ανατολική  Αττική,  αποχετευτικά,  και  Κέντρα  Επεξεργασίας

Λυμάτων. Μόνο το Κορωπί έχει  γίνει,  και αυτό με χίλια βάσανα. 

Πρέπει  να  γίνουν  τα  αποχετευτικά  και  τα  Κέντρα

Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  Ανατολικής  Αττικής,  πληρώνουμε

πρόστιμο και για αυτό.

Και  πρέπει  να  πω ότι  ήρθε  το  πλήρωμα  του  χρόνου  για  τους

μικρούς  οικισμούς,  μεταξύ  2.000  και  10.000  ισοδύναμου

πληθυσμού,  οι  οποίοι  πρέπει  να  έχουν  αποχετευτικά  και  μονάδες

επεξεργασίας  λυμάτων.  Μπορεί  να  είναι  και  compact αυτά.  Και  οι

οποίοι  βέβαια  αντιμετωπίζουν  ένα  άλλο  πρόβλημα,  και  το  ξέρουν

όλοι  οι  νησιώτες,  και  υπάρχουν  πολλοί  νησιώτες  εδώ,  ότι  το

καλοκαίρι  υπερδεκαπλασιάζεται  πολλές  φορές  ο  πληθυσμός  σε

μικρά  νησιά,  με  αποτέλεσμα  και  το  αποχετευτικό,  αλλά  κυρίως  και

οι  μονάδες  επεξεργασίας  των  λυμάτων,  να  είναι  σε  θέση,

τουλάχιστον  κατά  τους  τρεις,  τέσσερις,  πέντε  μήνες  της

καλοκαιρινής περιόδου, να ανταποκριθούν στο πρόβλημα αυτό.

Ήθελα  λοιπόν  να  πω  σε  σχέση  και  με  αυτό,  ότι  η  ΚΕΔΕ,  και

χάρηκα  που  άκουσα  στην  έναρξη  του  Συνεδρίου  σημαντικές

προτάσεις,  θα  πρέπει  στο  πλαίσιο  του  εγγράφου  θέσεων,  σε

άπταιστα ελληνικά,  position paper, το οποίο η Ελληνική Δημοκρατία

πρέπει  να  καταθέσει  με  βάση  τις  πραγματικές  ανάγκες  που  έχει  η

χώρα για  τη  νέα  προγραμματική  περίοδο και  οι  ανάγκες  αυτές  είναι

και  οι  μικροί  οικισμοί,  είναι  περιβαλλοντικές  υποδομές,  είναι

πράγματα  για  τα  οποία  αν  δεν  υλοποιήσουμε  τις  νομικές  μας

υποχρεώσεις,  θα  πληρώνουμε  πρόστιμα.  Πρέπει  λοιπόν  να  γίνει  η
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καταγραφή  αυτή  και  η  καταγραφή  αυτή  δεν  μπορεί  να  γίνει  από  το

ιστορικό  τρίγωνο  του  Αθηνοκεντρικού  κράτους,  το  οποίο  είναι

μακριά  από  τους  Δήμους,  από  τις  Περιφέρειες,  από  τις

παραμεθόριες  περιοχές,  από  τα  νησιά,  εκεί  όπου  χτυπά  η  καρδιά

της  Ελλάδος.  Επιτρέψτε  μου  και  εγώ  ως  νησιώτης  να  εκφράσω

πραγματικά  την  αγανάκτησή  μου  αυτή,  και  να  πω ότι  μόνο  η  ΚΕΔΕ

είναι  σε  θέση  να  δημιουργήσει  ακριβώς  και  να  καταγράψει  τις

συγκεκριμένες  αυτές  ανάγκες,  οι  οποίες  είναι  πολύ  σημαντικό  να

κατατεθούν αυτοτελώς και  να  σταλούν και  στην ίδια την Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

Στο  θέμα  των  νερών.  Πάρα  πολύ  σημαντικό.  Ο  κύριος

Χιονίδης  έκανε  συγκεκριμένες  αναφορές.  Το  νερό  θα  είναι  είδος

που  θα  σπανίζει  στο  μέλλον.  Κάποιοι  μελλοντολόγοι  μιλάνε  και  για

τον  πόλεμο  του  νερού.  Η κλιματική  αλλαγή οδηγεί  σε  λειψυδρία  και

σε  απερήμωση.  Τα  νησιά  μας  και  η  Νότια  Ελλάδα,  απειλούνται  με

αύξηση  θερμοκρασιών  η  οποία  θα  έχει  πολύ  σημαντικές

επιπτώσεις, και στη γεωργία, και στη λειψυδρία και ούτω καθεξής. 

Αυτό  λοιπόν  που  πρέπει  να  γίνει  και  αυτό  είναι  ένα  μεταξύ

άλλων  μέτρων,  πρώτον,  εξοικονόμηση  νερού.  Υπάρχουν  δίκτυα

ύδρευσης  τα  οποία  έχουν  απώλειες  25,  30,  40%,  νερού.  Δηλαδή

χάνεται  νερό,  όταν  το  νερό  είναι  πάρα  πολύ  ακριβό,  ειδικά  σε

κάποια νησιά,  ο  Δήμαρχος Ροδίων είναι  εδώ και  ξέρει  πόσο ακριβό

είναι  το  νερό  στη  Ρόδο,  τουριστικός  προορισμός,  και  πόσο

επιβαρύνει  τη  βαριά  βιομηχανία  του  νησιού  αυτού,  και  αναφέρω

ενδεικτικά τη Ρόδο. Υπάρχουν και  άλλα νησιά που έχουν αντίστοιχο

πρόβλημα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό.  

Η εξοικονόμηση του νερού μέσα από την αλλαγή των αγωγών

των δικτύων, που και αυτή είναι  επιλέξιμος δαπάνη. Θα μου πείτε τι

θα  πρωτοχρηματοδοτήσουμε;  Θα  πρέπει  να  δημιουργήσουμε  αν

θέλετε  και  να  ιεραρχήσουμε  τις  προτεραιότητές  μας.  Και  κυρίως  η

επιστροφή  των  νερών,  του  επεξεργασμένου  νερού,  από  τα  Κέντρα

Επεξεργασίας Λυμάτων. 
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Να  σας  δώσω  ένα  πολύ  απλό  παράδειγμα.  Η  Ψυτάλλεια,  με

τριτοβάθμια  επεξεργασία  νερού,  η  μεγαλύτερη  μονάδα

επεξεργασίας  λυμάτων  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  στέλνει  κάθε  μέρα

στη  θάλασσα  800.000  με  ένα  1.000.000  κυβικά  νερό.  Αυτό  το  νερό

μπορεί  να  επιστρέψει  με  αντλίες,  είναι  πάρα  πολύ  εύκολο,  είχαμε

κάνει  τη  μελέτη  τότε  ως Ευρωπαϊκή  Ένωση,  πριν από δέκα χρόνια,

35  εκατομμύρια  ευρώ,  κύριε  Πρόεδρε,  τίποτα.  Όταν  έχουν  ξοδευτεί

εκατοντάδες  εκατομμύρια,  για  να  μην  πω  δισεκατομμύρια.  Αυτό  το

νερό  μπορεί  να  γυρίσει  στην  ξηρά,  να  εμπλουτίσει  τον  υδροφόρο

ορίζοντα,  να  δημιουργήσει  δίκτυο  για  την  άρδευση  και  για  την

ύδρευση  των… και  των,  αν  θέλετε,  τη  δεντροφύτευση  του  Ποικίλου

και του Αιγάλεω Όρους. 

Ο  κύριος  Χιονίδης  αναφέρθηκε  σε  αυτό  το  θέμα.  Πρέπει  να

δημιουργήσουμε  αυτό  που  λέμε  πράσινες  υποδομές,  και  έχει  κάνει

στην  Κατερίνη  πράσινη  υποδομή  και  είχαμε  τη  χαρά  να  δούμε  τη

συγκεκριμένη  πρωτοβουλία  του  σε  μια  παρουσίαση  που  έκανε

πρόσφατα. 

Πράσινες  υποδομές  είναι  και  οι  πράσινες  ταράτσες.  Είναι

πάρα  πολύ  εύκολο  στην  Αθήνα  να  δημιουργήσουμε  πράσινες

ταράτσες.  Όχι  μόνο  στην  Αθήνα,  και  σε  άλλες  πόλεις  της  Ελλάδος.

Στη  Θεσσαλονίκη  και  ούτω  καθεξής.  Και  αυτές  είναι  από

πρωτοβουλίες που μπορούν πολύ εύκολα να υποστηριχτούν. 

Η  επεξεργασία  λοιπόν  και  η  επιστροφή  του  νερού  αυτού,  θα

έχει  τεράστια  οφέλη.  Και  να  σας  πω και  μια  πολύ απλή σκέψη που

την είχα συζητήσει  παλιά,  με  έναν φωτισμένο  τότε,  αναφέρομαι  στο

τότε,  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  της  ΕΥΔΑΠ,  να  δημιουργήσουμε  και

ένα  δευτερογενές  δίκτυο,  ώστε  το  νερό  της  Ψυτάλλειας  που  θα

γυρίζει  μετά  από τριτοβάθμια επεξεργασία,  να  είναι  το  νερό  που θα

πηγαίνει  στις  μαρίνες  και  θα  πλένει  τα  σκάφη.  Αυτά  τα  σκάφη

πλένονται με νεράκι του Θεού, με πόσιμο νερό, το οποίο έχει υψηλή

τιμή, και είναι  κρίμα πραγματικά το νερό αυτό να αναλώνεται. 
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Τώρα,  να  έρθω  στις  πλημμύρες.  Εάν  είχαν  γίνει  τα  Σχέδια

Διαχείρισης που προβλέπει η Οδηγία για τις πλημμύρες, Οδηγία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είχαμε τις πλημμύρες αυτές. Η Οδηγία

αυτή  προέβλεπε  δύο  πράγματα.  Πρώτον,  χαρτογράφηση  των

περιοχών  που  κινδυνεύουν  από  πλημμύρες,  και  δεύτερον,  στις

περιοχές  αυτές  Διαχειριστικά  Σχέδια  για  την  αντιμετώπιση  των

πλημμυρών. 

Λοιπόν,  εδώ  δεν  είμαστε  μόνο  στις  μωρές  παρθένες  του

Ευαγγελίου, διότι οι αμαρτίες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. 

Λοιπόν,  κινήθηκε  η  διαδικασία  παραβιάσεως  για  τις

πλημμύρες.  Και  είναι  κρίμα,  θα  πάει  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο

τώρα,  να  καταδικαστεί  και  πάλι  η  Ελλάδα  διότι  δεν  έχει  εφαρμόσει

μια  Οδηγία,  η  οποία  θα  μας  είχε  βοηθήσει  να  αντιμετωπίσουμε  τις

πλημμύρες.  Θα μου πείτε  πλημμύρες δεν θα γίνουν ως δια μαγείας;

Θα  γίνονται  πλημμύρες,  αλλά  η  έκτασή  τους  θα  είναι  πολύ  πιο

περιορισμένη.  

Συνεχίζω.  Ανακύκλωση.  Το  είπε  και  ο  Πρόεδρος,  ο  κύριος

Χιονίδης.  Ο στόχος  το  είκοσι  –  είκοσι,  το  2020,  σε  δύο χρόνια  από

τώρα,  είναι  50%.  Ξέρετε  ποιο  είναι  το  ποσοστό  ανακύκλωσης  στην

Ελλάδα;  13%.  Με  4%  κομποστοποίηση.  Γιατί;  Για  ποιο  λόγο;

Λοιπόν,  όταν  άλλες  χώρες  και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχει  μέσο  όρο

ανακύκλωσης 40%. 

Το  2040  ο  στόχος  για  την  Ελλάδα,  διότι  πήραμε  μια

μεταβατική  περίοδο  πέντε  ετών,  ενώ  ο  στόχος  για  όλους  τους

άλλους είναι  2035,  και  την  πήραμε  τη μεταβατική  περίοδο ως κακοί

μαθητές.  Και  ξέρετε  με  ποιους  είμαστε;  Με  τους  Βούλγαρους,  τους

καθ’  όλα  συμπαθείς  Βούλγαρους,  οι  οποίοι  αναπτύσσονται  πολύ

πιο  γρήγορα  από  την  Ελλάδα  και  σε  πολλά  άλλα  είναι  καλύτεροι

από  εμάς,  δυστυχώς,  με  τους  Ρουμάνους,  και  με  κάποιους  άλλους

γείτονες του παλιού Ανατολικού Μπλοκ.

Οι ενδιάμεσοι  στόχοι θα είναι  60% και βέβαια 55… 60% και το

65% θα  πρέπει  να  το  επιτύχουμε  το  2040.  Το  2040  βέβαια  θα  μου
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πείτε  ποιος  ζει  και  ποιος  πεθαίνει.  Ο  στόχος  όμως  του  2020  είναι

νομικά  δεσμευτικός,  και  αν  το  2020  δεν  πιάσουμε  50%,  θα

πληρώνουμε πρόστιμα. 

Οι  στόχοι  δε,  θα  γίνουν  ακόμη  πιο  υψηλοί  για  τις

συσκευασίες.  Δηλαδή ανάλογα με τις συσκευασίες υπάρχουν στόχοι

από 70 μέχρι  75%. Ειδικά δε για το πλαστικό, για το οποίο υπάρχει

και  ειδική  στρατηγική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  γιατί  το  πλαστικό

είναι  προϊόν  και  η  λογική  της  κυκλικής  οικονομίας  είναι  ότι  δεν

αντιμετωπίζουμε  τα  απόβλητα  ως απόβλητα  για  να  τα  στείλουμε σε

ΧΥΤΑ.  Και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  η  Ελλάδα  έχει  το  θλιβερό

προνόμιο  το  85%  των  αποβλήτων  της  να  το  στέλνει  σε  ΧΥΤΑ,  και

όχι  μόνο  σε  ΧΥΤΑ,  και  σε  ΧΑΔΑ.  Για  αυτό  πληρώνουμε  πρόστιμα

ακόμη.  Πράγμα  το  οποίο  σε  σχέση  με  άλλα  κράτη,  εμείς,  οι

Βούλγαροι  και  οι  Ρουμάνοι,  έχουμε  πάνω  από  85%  διάθεση  σε

ΧΥΤΑ  και  σε  ΧΑΔΑ.  Και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  δεν  είναι  και  ΧΥΤΑ

υψηλών προδιαγραφών.  Ορισμένοι  από αυτούς είναι  ΧΥΤΑ παλαιάς

κοπής. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΡΕΜΛΗΣ:   Ναι, ναι, είναι κάτι  μεταξύ ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ. 

Δεν  θέλω  να  γίνομαι  Κασσάνδρα,  αλλά  αυτή  είναι  η

πραγματικότητα. 

ΑΕΚΚ,  τα  απόβλητα  κατασκευών,  κατεδαφίσεων και  τα  λοιπά.

Ο  στόχος  το  2020  είναι  70%.  Γιατί;  Γιατί  τα  ΑΕΚΚ  είναι  πολύ

μεγαλύτερες  ποσότητες  και  σου  λέει  μπορείς  να  τα  μαζέψεις  πολύ

πιο εύκολα, φτιάξε συστήματα. 

Ξέρετε  πού  είμαστε  τώρα;  Στο  10%.  Άρα  θα  πληρώσουμε

πρόστιμα  και  για  τα  ΑΕΚΚ,  ενώ  υπάρχουν  αδειοδοτημένα

συστήματα  σε  κάποιες  περιοχές  της  Ελλάδος,  τα  οποία  με  πολύ

επιτυχία  διαχειρίζονται  τα  ΑΕΚΚ.  Είναι  βέβαια  ο   χώρος  κατεξοχήν

της  παραοικονομίας,  όπου  θριαμβεύουν  κάποιοι  σκραπατζήδες  και

κάποια  συγκεκριμένα  κυκλώματα  συγκεκριμένων  ομάδων

πληθυσμού,  που  λυμαίνονται  τα  ΑΕΚΚ,  ενώ  η  Οδηγία  της
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Ευρωπαϊκής  Ένωση   για  τα  ΑΕΚΚ  λέει  ότι  πριν  κατεδαφίσεις  ένα

κτήριο,  θα  πρέπει  να  αφαιρέσεις  όλα  τα  ανακυκλώσιμα.  Και  πρέπει

να  σας  πω  ότι  τα  ανακυκλώσιμα  μέσα  σε  ένα  κτήριο  είναι  πάρα

πολλά.  Είναι  τα  αλουμίνια,  τα  οποία  έχουν  πολύ  υψηλή  αξία,  είναι

το  γυαλί,  είναι  οι  πορσελάνες,  είναι  οι  μοκέτες,  είναι  το  ξύλο.  Και

αφού βέβαια  τα αφαιρέσεις  όλα αυτά,  στη  συνέχεια  κατεδαφίζεις  το

κτήριο  και  αφαιρείς  τις  ράβδους οπλισμού σκυροδέματος,  οι  οποίες

έχουν  πολύ  μεγάλη  αξία  και  οι  οποίες  μπορεί  να

επαναχρησιμοποιηθούν.  Είχαμε πάει  με Δημάρχους πριν από 15-20

χρόνια  στη  Μαγιόρκα,  η  οποία  έχει  μια  πολύ  συγκεκριμένη  μονάδα

ΑΕΚΚ,  η  οποία  διαχειρίζεται  τα  προϊόντα  αυτά,  με  πολύ  μεγάλη

επιτυχία,  και  τα  προϊόντα  αυτά  ξανά  μπαίνουν  στην  οικονομία  της

χώρας. 

Το  2015  -  τα  λέω  λίγο  γρήγορα,  κύριε  Πρόεδρε,  για  να

προλάβω  να  καλύψω  όλο  το  φάσμα  των  θεμάτων  -  θα  έπρεπε  να

έχουμε τέσσερα χωριστά ρεύματα διαλογής των αποβλήτων. Από το

2015.  Δηλαδή  πλαστικό,  γυαλί,  αλουμίνιο  και  χαρτί.  Δεν  τα  έχουμε

ακόμη.  Έχουν  γίνει  κάποιες  πρωτοβουλίες,  βλέπω  εδώ  τον

Δήμαρχο  της  Σκιάθου,  στη  Σκιάθο  υπάρχουν  τέσσερις  κάδοι

διαφορετικοί.  Ενδεικτικά  το  αναφέρω,  γιατί  ξέρω  ότι  και  κάποιοι

άλλοι  Δήμαρχοι  έχουν  βάλει  κάδους  διαφορετικών  χρωμάτων.

Πρόσφατα  ήμουν  στην  Κέρκυρα,  όπου  το  νησί  έχει  γεμίσει  από

μπλε  κάδους,  χωρίς  να  έχει  ΚΔΑΥ,  και  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται

όχι  μόνο  ως κάδοι  συμμείκτων,  αλλά έχει  γίνει  και  ένα  βουνό  πάνω

από τους κάδους και  με ογκώδη απόβλητα.  Ένα πρόβλημα τραγικό,

στο οποίο η απάντηση,  κύριε Χιονίδη, του νυν Δημάρχου, συγνώμη,

δεν ξέρω αν είναι  παρών, αλλά του τα έχω πει και ενώπιος ενωπίω,

είναι  ότι  θα  κάνουμε  μια  μεγάλη  μονάδα,  ένα  MBT,  μια  μεγάλη

μονάδα  μηχανικής  και  βιολογικής  διαλογής,  για  να  τα

διαχειριστούμε.  Πώς  θα  γίνει  μια  τέτοια  μονάδα;  Από  ποιους

πόρους;  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  θα  χρηματοδοτήσει  στο  μέλλον

αυτές  τις  μονάδες,  και  κατ’  εξαίρεση στην τρέχουσα προγραμματική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

269



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

περίοδο  κάποιες  από τις  μονάδες  αυτές  έχουν  εγκριθεί,  αυτό  όμως

δεν  σημαίνει  ότι  η  λογική  των  μεγάλων  μονάδων  από  τις  οποίες

βγαίνει  μόνο  ένα  35  με  40%  ανακυκλώσιμου  υλικού,  το  υπόλοιπο

πηγαίνει  σε  ΧΥΤΑ,  όταν  η  Κέρκυρα,  ως  παράδειγμα  την  αναφέρω,

δεν  έχει  ΧΥΤΑ.  Άρα  δηλαδή  θα  κάνεις  μια  μεγάλη  μονάδα,  θα

βγάλεις  στην  καλύτερη  περίπτωση 35% ανακυκλώσιμο,  που  δεν  θα

είναι  καλής  ποιότητας,  το  υπόλοιπο  θα  πρέπει  να  το  στείλεις  σε

ΧΥΤΑ,  που  δεν  έχεις,  θα  το  δεματοποιήσεις,  και  θα  περιμένεις

κάποιος  Δήμος  από  την  ηπειρωτική  Ελλάδα  να  έρθει  να  τα  πάρει

αυτά για να τα βάλει  πού; Σε κάποιο άλλο ΧΥΤΑ,  και  με τι  gate fee;

Όταν  ο  στόχος  της  κυκλικής  οικονομίας  είναι  να  μειώσουμε  τα

περίφημα  gate fee,  τα  οποία  στέλνουν  οι  Δήμαρχοι  και  πληρώνουν

στις μεγάλες μονάδες διαχείρισης. 

Και  βέβαια θα πρέπει  να  βάλουμε τώρα και  το πέμπτο ρεύμα.

Το  πέμπτο  ρεύμα  θα  γίνει  υποχρεωτικό,  που  είναι  τα  απόβλητα

τροφών,  τα βιοαπόβλητα,  από το 2023. Πρέπει  όμως να σας πω ότι

επί  Δημαρχίας  Χιωτάκη  στην  Κηφισιά,  ένα  πρόγραμμα  LIFE το

οποίο  εγκρίθηκε  τότε  με  Μαρία  Λοϊζίδου  και  το  Πολυτεχνείο,

προέβλεψε καφέ κάδο στην Κηφισιά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο

βίντεο,  μπορείτε  να  μπείτε  στα  success stories,  τις  ιστορίες

επιτυχίας…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΚΡΕΜΛΗΣ:   Χαίρομαι,  χαίρομαι  που το  ακούω.  Εγώ απλά επειδή

τότε  είχε  γίνει  εκδήλωση  και  ήταν  παρών  ο  κύριος  Χιωτάκης,  το

αναφέρω. 

Λοιπόν  είναι  κάτι,  το  οποίο  δεν  θα  πρέπει  να  περιμένουμε  το

’23  για  να  γίνει.  Και  πρέπει  να  σας  πω  και  το  εξής.  Αυτό  που

μολύνει  τον  κάδο  ή  τη  σακούλα,  είναι  αυτό  που  λέμε  το  υγρό

κλάσμα.  Δηλαδή  είναι  τα  απόβλητα  των  τροφών,  τα  βιοαπόβλητα.

Αν τα βγάλεις, όλα τα άλλα είναι καθαρά ανακυκλώσιμα.

Είναι  λοιπόν  πάρα  πολύ  σημαντικό  το  ρεύμα  αυτό,  εφόσον

χρηματοδοτείται...
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΚΡΕΜΛΗΣ:   Λοιπόν,  αυτό  λοιπόν,  κύριε  Πρόεδρε,  είναι  πολύ

ωραίο… Θέλω να πω το εξής…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΚΡΕΜΛΗΣ:   Έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  διότι  τώρα  έχουμε  και  ένα

άλλο πρόβλημα. Βγάζουμε κάποια ανακυκλώσιμα τα οποία δεν είναι

καλής  ποιότητας  και  δεν  ξέρουμε  πού  να  τα  πάρουμε,  διότι  έκλεισε

η  αγορά  της  Κίνας.  Οι  Κινέζοι,  τους  οποίους  θεωρούσαμε  λιγότερο

ευφυείς  από  εμάς,  δεν  αγοράζουν  πλέον  πλαστικό  που  έχει  βγει

από ΚΔΑΥ ή από MBT, διότι έχει  κομμάτια μέσα, έχει  θρύμματα από

γυαλί,  έχει  υπόλειμμα από άλλα… Δεν το αγοράζουν.  Και  έχουν πει

ότι εμείς θα βάλουμε προδιαγραφές καθαρότητας μίνιμουμ 3%. 

Τι  θέλω λοιπόν  να  πω;  Αυτό  που  έχει  σημασία  και  θα  σας  τα

πει  ο  κύριος  Αραβώσης  αυτά,  η  κυκλική  οικονομία  είναι  καθαρά

υλικά.  Χωριστά  ρεύματα,  ώστε  τα  υλικά  να  είναι  τελείως  καθαρά.

Δηλαδή  αν  μπορείς  ιδανικά  να  πάρεις  door to door,  πόρτα-πόρτα,

να  του  πεις  βάλε  μου  στον  καφέ  κάδο  τα  βιοαπόβλητά  σου,  δώσε

μου τα πλαστικά σου,  χωριστά,  δώσε μου τα αλουμίνια  χωριστά,  το

γυαλί  χωριστά,  το  χαρτί,  αυτό  θα  ήταν  το  ιδανικό.  Δεν  είναι  cost

effective αυτό  στη  σχέση… αλλά  υπάρχουν  τεχνολογίες.  Υπάρχουν

τα  σπιτάκια  της  ανακύκλωσης  που  δίνουν  οικονομικό  εργαλείο.

Ήμουν  στη  Βαρκελώνη,  έχει  πέντε  κάδους  η  Βαρκελώνη.  Ψηλούς

κάδους,  με  συγκεκριμένες  εγκοπές,  κλειδωμένους.  Δεν  μπορεί  να

πάει ο Ρομά και ο οποιοσδήποτε ξένος, μετανάστης, να συλήσει τον

κάδο  και  να  πάρει  τα  υλικά  αυτά.  Και  φεύγει  ο  κάθε  κάδος  ως

χωριστό ρεύμα.  Δηλαδή δεν πηγαίνουν οι  κάδοι στα ΚΔΑΥ τα οποία

εμείς  ανακαλύψαμε  για να κάνουμε  μία διαλογή ενός  μπλε κάδου,  ο

οποίος τελικά είναι ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων. 

Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, είναι  ότι  μόνο με τη συμμετοχή

του  ιδιωτικού  τομέα,  κύριε  Πρόεδρε,  και  κύριε  Χιονίδη,  και  κυρίες

και  κύριοι  Δήμαρχοι,  θα  μπορέσουμε  να  υλοποιήσουμε  τις

πρωτοβουλίες αυτές. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

271



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μια  πολύ  καλή  σκέψη  είναι  ξενοδοχεία,  εστιατόρια,

νοσοκομεία,  να βάλουν κάδους και  press container για τα απόβλητα

της  κουζίνας  τους,  που  θα  έρχεται  ιδιώτης  να  τους  παίρνει,  διότι  ο

ιδιώτης θα έχει  καθαρό υλικό, από το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί

να  βγάλει  βιοαέριο  με  αναερόβια  ή  3Α  κομπόστ,  διότι  το  κομπόστ

που  βγάζαμε  μέχρι  τώρα,  ήταν  κακής  ποιότητας  κομπόστ.  Και  θα

έχετε  και  εσείς  προσωπικές  εμπειρίες  πού  πήγαινε  το  κομπόστ.

Κάναμε τη διαλογή και τα λοιπά και κατέληγε το κομπόστ στο ΧΥΤΑ.

Και αυτό.

Όπως και  η  λυματολάσπη.  Η λυματολάσπη είναι  προϊόν.  Στην

Ψυτάλλεια  γίνεται  ξήρανση  της  λυματολάσπης,  η  οποία

χρησιμοποιείται  ως  ενεργειακός  πόρος.  Τη  λυματολάσπη  μπορούν

να την πάρουν και  τα τσιμεντάδικα.  Όπως επίσης και  το  RDF και  το

SRF.  Είναι  μεγάλη  συζήτηση,  δεν  θέλω  να  επεκταθώ  στο  θέμα

αυτό. 

Αλλά αυτό  που θα ήθελα να  πω και  να  κλείσω τώρα,  είναι  ότι

η  πρόταση  που  είχε  καταθέσει  η  ΚΕΔΕ  ώστε  στο  πλαίσιο  της

τρέχουσας  προγραμματικής  περιόδου,  κάτι  που  δεν  έγινε,  και  έγινε

ο  Φιλόδημος.  Μου  θυμίζει  τον  παλιό  Θησέα,  ο  οποίος  ήταν

καλύτερος  ο  Θησέας,  προσωπικά  πιστεύω.  Τέλος  πάντων.  Στη  νέα

προγραμματική  περίοδο  θα  πρέπει   στο  πλαίσιο  των  προτάσεων

της  ΚΕΔΕ  να  προβλεφθεί  και  η  δυνατότητα  διαχείρισης  κονδυλίων

από την Αυτοδιοίκηση. Η ΚΕΔΕ πρέπει να την κάνει  τη μελέτη αυτή.

Αν περιμένετε από το Αθηνοκεντρικό κράτος να σας κάνει  τη μελέτη

αυτή ή...  δεν πρόκειται  να σας την κάνει.  Πρέπει να υπάρχει και ένα

κομμάτι  ειδικά  για  ορεινούς  Δήμους,  για  νησιά  και   για

αραιοκατοικημένους  Δήμους.  Διότι  υπάρχει  και  το  θέμα  της

ικανότητας.  Άκουγα  προηγουμένως  κάποιους  Δημάρχους  οι  οποίοι

έλεγαν  έχουν  έτοιμα  έργα  να  δημοπρατήσουμε  και  δεν  έχουμε

στελέχη,  δεν  έχουμε  την  ικανότητα  αυτή.  Αυτή  η  ικανότητα  πρέπει

να  δημιουργηθεί,  και  σε  επίπεδο Περιφέρειας,  και  εδώ θα έλεγα ότι

το  Νότιο  Αιγαίο,  που  είναι  μια  από  τις  πιο  δύσκολες  Περιφέρειες,
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ίσως η πιο δύσκολη της χώρας, θα πρέπει να έχει  τη δυνατότητα να

προσλάβει  τα  άτομα  εκείνα  που  θα  υπηρετήσουν  τους  Δήμους

αυτούς,  αλλά  για  τη  νέα  προγραμματική  περίοδο,  και  στο  πλαίσιο

ενός  σχήματος  το  οποίο  εσείς  οι  ίδιοι  πρέπει  να  επεξεργαστείτε,

διότι  το  ερώτημα  είναι  αν  θα  γίνει  και  Διαχειριστική  Αρχή  σε

επίπεδο  Δήμων και  τα  λοιπά.   Όλα αυτά  γίνονται  και  υπάρχουν  και

εμπειρίες από άλλα κράτη-μέλη.

Και  να  πω  και  κάτι  άλλο.  Στην  Πολωνία  με  πόρους  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχουν  δημιουργήσει  Υπηρεσίες,  οι  οποίες

παίρνουν  τον  Δήμαρχο  από  το  χέρι,  έρχεται  ο   Δήμαρχος  με

προτάσεις,  με  μελέτες  και  τα  λοιπά,   και  του  ετοιμάζουν  τα  πάντα.

Και  χρηματοδοτούνται  οι  Υπηρεσίες  αυτές  από  πόρους  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λοιπόν,  να πω ότι  αυτό που θα πηγαίνει  σε ΧΥΤΑ το 2040 θα

είναι  μόνο  το  10%.  Και  αυτό  θα  γίνει  προοδευτικά.  Δηλαδή  τώρα

στην  Ελλάδα  πάει  το  85%,  το  2025  θα  μειωθεί,  το  ’30  θα  μειωθεί

και  το  ’40  θα πρέπει  να  πηγαίνει  μόνο  10% σε  ΧΥΤΑ.  Που θα είναι

ΧΥΤΥ,  όχι ΧΥΤΑ, γιατί θα είναι το υπόλειμμα του υπολείμματος. 

Άρα να σας κάνω έναν πάρα πολύ εύκολο υπολογισμό.  Εάν η

ανακύκλωση  φτάσει  στο  65%,  που  κανονικά  πρέπει  να  την

ανεβάσουμε  περισσότερο,  και  10%  ΧΥΤΑ,  είμαστε  στο  75%.  Μένει

ένα 25%. Πώς το καλύπτουμε αυτό; Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα

να  πω  είναι  ότι  η  ιδεοληψία  του  παρελθόντος  ότι  η  θερμική

επεξεργασία  των  αποβλήτων  είναι  καρκινογόνα,  είναι  θανατηφόρα

και  τα  λοιπά,  δεν  ισχύει  πλέον  πουθενά.  Στο  Παρίσι,  στις

Βρυξέλλες,  σε  όλες  τις  πόλεις,  στη  Βιέννη,  υπάρχουν…  στη  Δανία,

και  μάλιστα  έχουν  γίνει  πλέον  ωραία  αρχιτεκτονικά  κτήρια,  δεν

καταλαβαίνεις,  μόνο  από  την  τσιμινιέρα,  από  την  καμινάδα

καταλαβαίνεις  ότι  είναι  μονάδα  επεξεργασίας.  Αλλά  αυτό  για  το

υπόλειμμα.  Δεν  πρέπει  να  μπούμε  βέβαια  στη  λογική  και  στην

παγίδα  ότι  θα  κάνουμε  μια  τέτοια  μεγάλη  μονάδα  και  θα  τα

στέλνουμε  όλα  να  γίνεται  θερμική  επεξεργασία  και  να  παράγεται
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ηλεκτρονική  ενέργεια,  που η  Ελλάδα χρειάζεται  ηλεκτρική  ενέργεια,

και  να  κάνω  και  εγώ  μια  παρένθεση.  Δεν  έχουμε  αξιοποιήσει  το

δυναμικό  των  ΑΠΕ  που  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε.  Έχουμε

τις  δυνατότητες  να  ανεβάσουμε  πολύ  περισσότερο  τις  ανανεώσιμες

πηγές  ενέργειας,  και  εισάγουμε  ακόμα  ηλεκτρικό  ρεύμα  από  τη

Βουλγαρία και από άλλες χώρες των Βαλκανίων. 

Να  κλείσω  με  την  ηλεκτροκίνηση.  Είναι  η  πρόκληση  των

καιρών.  Έξυπνες  πόλεις,  smart cit ies.  Ήμουν  στην  έκθεση  στη

Βαρκελώνη  των  Έξυπνων  Πόλεων,  ήταν  εντυπωσιακή,  πραγματικά

σας  λέω.  Έχουν βγει  ηλεκτρικά  ποδήλατα,  καταπληκτικά,  ηλεκτρικά

τρίκυκλα, τα πάντα, που είναι  πάρα πολύ εύκολο, και με ΑΠΕ και με

μπαταρίες  που  φορτίζονται  από  τον  ήλιο  και  τα  λοιπά,  να

εισαχθούν.  Θεωρώ ότι  είναι  η  πρόκληση του  μέλλοντος.  Θα  πρέπει

όλοι  να  σκεφτείτε,  διότι  για  να  μειώσουμε  τις  εκπομπές  που

προκαλούν  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  δεν  φτάνουν  μόνο  οι

πρωτοβουλίες για τις  πράσινες υποδομές,  οι  πράσινες ταράτσες και

τα λοιπά, το βρέξιμο, όπως είπε ο κύριος Χιονίδης, που είναι λύσεις

πολύ  ορθολογικές  και  έξυπνες,  αλλά  θα  πρέπει  να  μπούμε  και  στη

λογική της ηλεκτροκίνησης, που είναι η λογική του μέλλοντος. 

Οι  λάμπες  led.  Υπάρχει  τώρα το σύστημα  ESCO, που έρχεται

ο  ιδιώτης,  σου  βάζει  τις  λάμπες  δωρεάν,  κάνει  και  τη  συντήρηση,

και  πληρώνεται  από τη  διαφορά του  τιμολογίου.  Δηλαδή βγάζεις  το

μέσο όρο της τιμής τους όλο το χρόνο,  ξοδεύεις χίλια,  σου βάζει  τις

λάμπες,  μειώνεται  η  κατανάλωση  στο  πεντακόσια,  του  δίνεις  τα

τριακόσια,  κρατάς  και  διακόσια.  Άρα  είναι  tr iple win-win ας  πούμε.

Οπότε όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.  

Κλείνω  λέγοντας  ότι  η  Ελλάδα  χρειάζεται  ένα  στρατηγικό

σχέδιο  κυκλικής  οικονομίας,  το  οποίο  θα  καλύψει  όλα  αυτά  τα

θέματα,  και  το  λέω υπό  ευρεία  έννοια.  Είναι  μια  χώρα η  οποία  δεν

έχει  master plan,  δεν  ξέρουμε  πού  πάμε,  για  αυτό  και  δεν  υπάρχει

ανάπτυξη.  Είμαστε  μόνο  τουριστικός  προορισμός;  Είμαστε  μια
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χώρα  που  έχει  τη  μεγαλύτερη  εμπορική  ναυτιλία,  η  οποία  όμως

είναι  εκτός Ελλάδος; Τι είμαστε ως χώρα; 

Λοιπόν,  ένα  στρατηγικό  σχέδιο  κυκλικής  οικονομίας  θα  μας

επιτρέψει  να  αξιοποιήσουμε  τις  δυνατότητες  αυτές.  Εγώ θεωρώ ότι

οι  Δήμαρχοι  είναι  αυτοί  που  είναι  κοντά  στις  ανάγκες  των  τοπικών

κοινωνιών,  γνωρίζουν  το  τοπικό  δυναμικό,  είναι  αυτοί  που  θέλουν

να  δημιουργήσουν  θέσεις  εργασίας  και  να  προσελκύσουν

επενδύσεις  σε  μια  χώρα  στην  οποία  το  Λεκανοπέδιο  έχει  γίνει

υδροκεφαλικό  και  έχουμε  το  προνόμιο  του  40%,  το  δυσμενές

προνόμιο,  του  πληθυσμού  μας  να  ζει  εδώ στην  Αττική.  Άρα λοιπόν

ένα  σχέδιο,  στρατηγικό  σχέδιο  εθνικό  κυκλικής  οικονομίας  είναι

πάρα  πολύ  σημαντικό  και  θα  έλεγα  για  να  το  εξειδικεύσουμε  θα

ήταν  πάρα  πολύ  χρήσιμο  αντίστοιχα  σχέδια  να  γίνουν  και  για  κάθε

νησί,  διότι  τα  νησιά  αποτελούν  αυτοτελές  γεωγραφικές  ενότητες,

αλλά και  για  κάθε  Περιφέρεια,  ώστε  μέσα από ένα  τέτοιο  σχέδιο  να

δημιουργηθούν εκείνες  οι  συνέργιες  και  οι  στηρίξεις  των Δημάρχων

που είναι πάρα πολύ σημαντικές. 

Και  κλείνω  λέγοντας  ότι  όλοι  οι  στόχοι  στους  οποίους

αναφέρθηκα,  κύριοι  Πρόεδροι,  κυρίες  και  κύριοι  Δήμαρχοι,  το  60%,

όλοι  αυτοί  οι  στόχοι,  είναι  στόχοι  που  πρέπει  να  επιτευχθούν  από

την  Ελλάδα.  Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  σύντομα  θα  ζητήσει  οι  στόχοι

αυτοί  να  κατέβουν  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  και  σε  επίπεδο  Δήμων.

Αυτό σημαίνει  ότι  θα πρέπει  να  δοθούν στους  Δήμους τα  κονδύλια,

οι  ευκαιρίες,  και  να  δημιουργηθεί  και  το  κατάλληλο  νομοθετικό

πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν τα έργα αυτά, χωρίς

τις  αγκυλώσεις  που  αντιμετωπίζουν  σήμερα,  σε  ότι  αφορά  στην

εφαρμογή  και  στην  άντληση  πόρων  από  τα  κονδύλια  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να  ευχαριστήσουμε  πάρα  πολύ  για  την  πραγματικά

πλήρη  θα έλεγα  και  εμπεριστατωμένη  ανάλυση  που  έκανε  ο  κύριος

Κρεμλής  για  θέματα  και  μετέφερε  πραγματικά  στους…  και  όσοι  θα
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έλεγα  δεν  είναι  παρόντες  είναι  άτυχοι  που  δεν  άκουσαν  αυτή  την

εισήγηση, από τους αυτοδιοικητικούς. 

Ακολουθεί  στο  βήμα  ο  κύριος  Κωνσταντίνος  Αραβώσης,

Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του

Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου,  και  ακολουθεί  εκπρόσωπος  του

Δικτύου  ΦΟΔΣΑ,  ο  κύριος  Κωνσταντόπουλος  Σπύρος,  Πρόεδρος

του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου και Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών. 

Από το πρόγραμμα θα πρέπει να αφαιρέσετε τον κύριο Στράτο

Παραδιά,  όσοι  έχετε  το  πρόγραμμα  μπροστά  σας,  ο  οποίος  έχει

τοποθετηθεί  σε  προηγούμενη  Ενότητα  λόγω  υποχρεώσεών  του  και

δεν θα μπορέσει να βρίσκεται εδώ. 

Και  απομένει  ο  κύριος  Γεωργοδημοσθένης  Ζαχαρόπουλος,

είναι  εδώ;  Είστε  εδώ.  Πρόεδρος  του  Σωματείου  Εργαζομένων  του

ΕΔΣΝΑ.

Και κλείνει  το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Άρα το λόγο έχει ο κύριος Καθηγητής. Παρακαλώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Για  εισηγητές  μίλησα,  δεν  είπα για  παρεμβάσεις.  Δεν

με παρακολουθείτε.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Στο πρόγραμμα λέει  τοποθετήσεις Συνέδρων μετά,  αν

το διαβάσετε.  Εγώ είπα για τους εισηγητές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Έλεγε  και  προηγουμένως  και  εξήγησα  ότι  είναι  δύο

και είπα θα γίνουν στο τέλος. Και έγιναν τρεις. 

Κ.  ΑΡΑΒΩΣΗΣ:   Αγαπητέ  Πρόεδρε,  κυρίες  και  κύριοι,  η  εισήγησή

μου αναφέρεται… έχει  άμεση  σχέση με  την  προηγούμενη  εισήγηση,

του  κυρίου  Κρεμλή.  Θα  αναφερθώ  στην  εξοικονόμηση  πόρων  και

ενέργειας,  στην  κυκλική  οικονομία,  γιατί  με  αυτά  θα  βρούμε  και  τη

λύση  που  ζητούμε  στη  διαχείριση  των  απορριμμάτων,  που  έχει  να

κάνει βέβαια και με το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. 
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Τι γίνεται,  ανέφερε κάποια πράγματα ο κύριος Κρεμλής, ποιες

είναι  οι   βασικές  αρχές  σχεδιασμού  στερεών  αποβλήτων  στην

Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τα  απόβλητα  σαφώς  δεν  θα  πρέπει  να  στέλνονται  σε  ΧΥΤΑ,

ούτε  καν  σε  Χώρους  Υγειονομικής  Ταφής  Υπολειμμάτων,  σε  ΧΥΤΥ,

αλλά  θα  πρέπει  να  ανακτώνται,  και  όπως  θα  δούμε  και  στη

συνέχεια,  οι  αρχές  της  κυκλικής  οικονομίας  αναφέρονται  στο  ότι  θα

πρέπει  να  κλείσουν  και  οι  τελευταίοι  ΧΥΤΥ,  οι  Χώροι  Υγειονομικής

Ταφής  Υπολειμμάτων.  Υπάρχουν  συγκεκριμένα  χρονοδιαγράμματα,

τα  οποία  θα  τα  δούμε  στη  συνέχεια,  τα  ανέφερε  και  ο  κύριος

Κρεμλής.  Και  στην  πραγματικότητα  αυτό  το  οποίο  θα  πρέπει  να

γίνεται είναι ότι τα απόβλητα είναι χρήσιμοι πόροι, πρώτες ύλες, και

επίσης είναι  και ύλες από τις οποίες μπορεί να παράγεται ενέργεια. 

Με εξαίρεση από τις παλιές χώρες, όλα τα νέα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αναφέρουν  ποσοστό  αποβλήτων  που

καταλήγει  σε  ΧΥΤΑ  μεγαλύτερο  από  80%,  και  από  τις  παλαιότερες

χώρες-μέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης δυστυχώς μόνο  η  Ελλάδα και

η Ιρλανδία αναφέρουν τέτοια ποσοστά που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. 

Η  ευρωπαϊκή  πολιτική  αναφέρεται  σε  τεχνολογίες  που  θα

πρέπει  να  είναι  ένας  συνδυασμός  όλων  των  εναλλακτικών

τεχνολογιών  που  μας  διατίθενται,  προκειμένου  να  πετύχουμε  τον

στόχο αυτόν της πλήρους αξιοποίησης των αποβλήτων. 

Οι  τεχνολογίες  είναι  η  ανακύκλωση,  η  κομποστοποίηση,  η

αναερόβια  χώνευση,  η  βιολογική  επεξεργασία  και  η  ενεργειακή

αξιοποίηση.  Και  αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  γίνεται,  είναι  ο

συνδυασμός  αυτός  των  μεθόδων  να  προκύπτει  μετά  από

αξιολόγηση  όλων  των  εναλλακτικών  που  μας  δίδονται,  με  βάση

τεχνολογικά,  περιβαλλοντικά,  οικονομικά  και  κοινωνικά  κριτήρια.

Υπάρχουν  οι  μέθοδοι,  υπάρχουν  τα  εργαλεία,  για  να  μπορούμε  να

επιλέγουμε το βέλτιστο κάθε φορά. 

Αν  δει  κανείς  σε  αυτό  το  γράφημα  τι  κάνουν  οι  άλλες  χώρες

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  θα  δει  ότι  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση
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έχουμε  συνδυασμό  αυτών  των  μεθόδων.  Βλέπει  κανείς  ότι  έχουμε

και  ενεργειακή  αξιοποίηση,  και  ανακύκλωση,  κομποστοποίηση,  και

ένα  ποσοστό  καταλήγει  πράγματι  σε  Χώρους  Υγειονομικής  Ταφής

Υπολειμμάτων.  Βλέπει  όμως  κανείς  ότι  χώρες  όπως  η  Γερμανία,

έχουν σχεδόν εξαλείψει… φέτος  έκλεισε  και  ο  τελευταίος  ΧΥΤΑ στη

Γερμανία,  ο  τελευταίος  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής  Υπολειμμάτων.

Γίνεται  μια  πλήρης  αξιοποίηση  μέσω  ανακύκλωσης,

κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης. 

Εδώ  φαίνεται  ποιος  είναι  ο  μέσος  όρος  στην  Ευρωπαϊκή

Ένωση.  Έχουμε  42%  κατά  μέσο  όρο  ανακύκλωση  και

κομποστοποίηση, 38% ταφή, και 20% ενεργειακή αξιοποίηση.

Υπάρχουν…  Θα  πάμε  λίγο  γρήγορα,  γιατί  ειπώθηκε  και  πιο

πριν,  τρεις  σημαντικές  Οδηγίες  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  πρώτη

είναι  η  Οδηγία  για  τους  ΧΥΤΑ,  η  οποία  θέτει  συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα  για  την  εκτροπή  από  τους  Χώρους  Υγειονομικής

Ταφής Απορριμμάτων.  Θα έπρεπε μέχρι  το 2020 να καταλήγει  μόνο

35% το μάξιμουμ στους ΧΥΤΑ.

Και  βέβαια  θα  δούμε  στη  συνέχεια  τη  γίνεται  στη  χώρα  μας.

ειπώθηκε  και  προηγουμένως.  Είμαστε  πολύ  πίσω  από  αυτό  το

στόχο,  δεδομένου  ότι  στη  χώρα  μας  πάνω  από  80%  καταλήγει

ακόμα σε ΧΥΤΑ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο πίσω είμαστε. 

Μία  δεύτερη  Οδηγία,  πολύ  σημαντική,  είναι  η  Οδηγία  πλαίσιο

για  τα  απορρίμματα,  το  Waste Framework Directive,  όπου  τίθεται

αυτός ο στόχος του 50% ανακύκλωσης μέχρι το 2020. 

Και   βέβαια  πόσο  μακριά  είμαστε  και  από  αυτό  το  στόχο,

εφόσον  το  2018  μαζί  με  την  κομποστοποίηση  βρισκόμαστε  στο

18%.  Άρα  είναι  τεράστια  η  διαφορά  και  βεβαίως  τα  πρόστιμα  από

την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρέμονται.  

Βέβαια  η  Οδηγία  πλαίσιο  αναφέρεται  και  στο  σχεδιασμό  των

προϊόντων,  που θα πρέπει  να γίνεται  με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι

περιβαλλοντικά  συμβατά  και  να  μη  δημιουργούνται  απόβλητα  μετά

το τέλος του κύκλου ζωής ει δυνατό. 
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Για  αυτό  ακριβώς  πλέον  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν

συζητάμε  για  διαχείριση…  πλέον  καθόλου  για  διαχείριση

απορριμμάτων,  αλλά όλα αυτά εντάσσονται  κάτω από τις  αρχές  της

κυκλικής οικονομίας. 

Πλέον  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έχει  θέσει  την  κυκλική

οικονομία  σαν  ομπρέλα,  και  μέσα  από αυτό… και  να  δούμε  τι  είναι

η  κυκλική  οικονομία.  Ξεφεύγουμε  από  το  παραδοσιακό  μοντέλο,  το

οποίο  τι  είναι;  Είναι  ένα  γραμμικό  μοντέλο  όσον  αφορά  την

παραγωγή  μας.  Ξεκινάμε  από  εξόρυξη  πρώτων  υλών,  παράγουμε

ένα  προϊόν,  το  προϊόν  διατίθεται,  χρησιμοποιείται  από  τους

χρήστες,  τους  καταναλωτές,  και  μετά  το  τέλος  του  κύκλου  ζωής

απορριπτόταν παραδοσιακά σε ΧΥΤΑ. 

Το  νέο  μοντέλο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ξεφεύγει  πλήρως

από  αυτό.  Τι  λέει;  Ότι  θα  πρέπει  όλα  να  λειτουργούν  σε  κύκλους

ενδιάμεσα, δεν θα είναι γραμμικό το μοντέλο, αλλά θα είναι κυκλικό,

και  στο τέλος,  ακόμα σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια θα πρέπει  να

προσπαθούμε  να  ξανά  γυρνάμε  προς  τα  πίσω  τα  τυχόν  απόβλητα.

Και  στο  τέλος  όποια  απόβλητα  υπάρχουν,  θα  πρέπει  και  αυτά  να

ξανά  γυρνούν  πίσω  στην  παραγωγή,  με  στόχο  εξάλειψη  και  του

τελευταίου  Χώρου  Υγειονομικής  Ταφής  Υπολειμμάτων.  Άρα  μία

πλήρης  αξιοποίηση  στα  πλαίσια  της  κυκλικής  οικονομίας,  των

αποβλήτων ως πρώτες ύλες και ενέργεια.

Με  τον  τρόπο  αυτόν  αλλάζει  πλήρως  και  το  παραγωγικό

μοντέλο  της  οικονομίας  μας.  Μιλάμε  για  ένα  νέο  παραγωγικό

μοντέλο,  και  αυτό  είναι  πολύ   σημαντικό,  επηρεάζει  άμεσα  και  το

πώς λειτουργούν  οι  επιχειρήσεις.  Για  να  είναι  πλέον  ανταγωνιστική

μια  επιχείρηση,  θα  πρέπει  να  αλλάξει  και  να  πάει  προς  τα  εκεί,

αλλιώς  δεν  θα  έχει  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  και  θα  έχει

μεγάλο  πρόβλημα,  και  με  τη  νομοθεσία,  αλλά  και  για  να  μπορέσει

να κρατηθεί ανταγωνιστική σε σχέση με τους άλλους της αγοράς. 

Θα  πρέπει  λοιπόν  να  ξεκινά  κανείς  από  το  σχεδιασμό  των

προϊόντων,  τα  προϊόντα  να  σχεδιάζονται  με  τέτοιον  τρόπο  ώστε
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μετά  το  τέλος  του  κύκλου  ζωής  να  είναι  εφικτή  η  πλήρης

ανακύκλωση.  Για  παράδειγμα  η  Volkswagen βραβεύτηκε  από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση με επιχειρηματικό  οικολογικό  βραβείο,  διότι  στο

μοντέλο  Golf ο  σχεδιασμός  είναι  τέτοιος,  και  ξέρετε  σε  ένα

αυτοκίνητο  υπάρχουν  χιλιάδες  τεμάχια,  ο  σχεδιασμός  είναι  τέτοιος

ώστε  μετά  το  τέλος  του  κύκλου  ζωής   του  οχήματος,  να  είναι

προδιαγεγραμμένο το τι  θα γίνει  με κάθε τμήμα του αυτοκινήτου, να

γίνεται  πολύ  εύκολα  η  αποσυναρμολόγηση.  Υπάρχει  ειδικό  manual

από  όπου προσδιορίζεται επακριβώς τι θα γίνει  με το κάθε τεμάχιο.

Τίποτα  τελικώς  δεν  θα  καταλήξει  σε  Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής

Υπολειμμάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. 

Υπάρχουν  συγκεκριμένοι  στόχοι  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Ο

βασικότερος  στόχος  είναι  αυτό  που αναφέρθηκε  προηγουμένως,  σε

σχέση  με  την  ανακύκλωση,  ότι  μέχρι  το  2030  θα  πρέπει  η

ανακύκλωση  να  φτάσει  στο  65%,  το  2020  το  50%.  Υπάρχει

δεσμευτικός  στόχος για τη μείωση στο 10% των απορριμμάτων που

θα  καταλήγουν  στο  ΧΥΤΑ  ως  το  2035.  Και  επίσης  απαγόρευσε  τη

διάθεση μη διαχωρισμένων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ. 

Άρα  λοιπόν,  για  το  λόγο  αυτό,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της

κυκλικής  οικονομίας,  θα  πρέπει  να  δοθούν  και  κίνητρα,  ξεκινώντας

από τους παραγωγούς.  Οι  παραγωγοί  και  οι  εταιρείες  θα πρέπει  να

έχουν  και  οικονομικά  κίνητρα  προκειμένου  να  μετασχηματιστούν

όσον  αφορά  τις  παραγωγικές  τους  διαδικασίες,  έτσι  ώστε  να

μπορούν  να  παράγουν  εν  τέλει  προϊόντα  τα  οποία  θα  εντάσσονται

σε αυτό το πνεύμα, της Οδηγίας.

Και  βέβαια  το  πιο  σημαντικό  είναι  η  πρόληψη.  Στη  χώρα  μας

ακόμα  δεν  έχουμε  κάνει  σχεδόν  τίποτα,  το  έχουμε  αναφέρει  ως

έννοια,  αλλά δεν  έχουμε κάνει  τίποτα για  την πρόληψη. Η πρόληψη

είναι  το  πιο  σημαντικό.  Εμπλέκει  και  τους  καταναλωτές.  Μιλάμε  για

βιώσιμη παραγωγή και  κατανάλωση.  Παραγωγή είναι  η μία πλευρά,

η  άλλη  είναι  συνειδητοποιημένοι  καταναλωτές  και

συνειδητοποιημένοι  δημότες.  Οι  Δήμοι  θα  πρέπει  να  δώσουν
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έμφαση να  ευαισθητοποιηθούν οι  πολίτες,  να γνωρίζουν τι  σημαίνει

ανακύκλωση,  τι  σημαίνει  ορθή  διαχείριση  των  απορριμμάτων,  έτσι

ώστε  να  μπορέσουν  να  συμβάλλουν  ιδιαίτερα,  γιατί  αν  δεν

συμβάλλουν οι  δημότες,  αν δεν ξεκινήσει  από τους δημότες,  δεν θα

μπορέσουμε  να  πετύχουμε  κανέναν  από  τους  στόχους  που

συζητάμε.  Άρα είναι  βαρύ το  φορτίο στους Δήμους όσον αφορά την

ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των πολιτών τους. 

Ο κύριος  Χιονίδης  έχει  κάνει  πολλά πράγματα  πάνω σε  αυτό,

το  γνωρίζουμε,  και  νομίζω  ότι  για  αυτό  έχει  πετύχει  και  τους

στόχους που έχει θέσει στο Δήμο του. 

Η κυκλική οικονομία λοιπόν,  απαιτεί  δράσεις σε όλα τα στάδια

της  αλυσίδας  των  αξιών.  Αυτό  που  τελικά  τίθεται  σαν  στόχος,  είναι

να  μπορούν  τα  προϊόντα,  ξεκινώντας  από  τη  βιομηχανική

παραγωγή,  να κατασκευάζονται  με  τέτοιο  τρόπο ώστε να  μπορεί  να

γίνεται  συντήρηση  και  επισκευή  των  προϊόντων,  έτσι  ώστε  να

επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

Υπάρχουν…  πλέον  η  νέα  θεώρηση  δίνει  ας  πούμε  τη

δυνατότητα  και  μάλλον  προς  τα  εκεί  πηγαίνει  και  η  αγορά,  πολλά

προϊόντα  να  παρέχονται  ως  σέρβις,  ως  υπηρεσία,  και  όχι  πώληση

προϊόντων.  Παράδειγμα,  η  χρήση  των  ελαστικών.  Υπάρχουν

εταιρείες,  η  Pirel l i  έχει  ξεκινήσει  και  η  Michelin,  κάποια  πιλοτικά,

που  δεν  πουλάει  λάστιχα,  δεν  πουλάει  ελαστικά,  γιατί  ξέρετε,  μετά

το  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τα  ελαστικά  έχουν  και  πολύ  μεγάλο

κόστος για τη διαχείρισή τους. Αλλά τι κάνει;  Πουλάει το σέρβις, την

υπηρεσία, της χρήσης του ελαστικού ανά χιλιόμετρο.  Μια ενδιάμεση

εταιρεία,  που  συνεργάζεται  με  την  Pirel l i  ή  τη  Michelin,  παρέχει

αυτή την υπηρεσία στον οδηγό, στον χρήση του οχήματος,  και  κατά

αυτόν  τον  τρόπο  υπάρχει  κίνητρο…  καταρχήν  είναι  φτηνότερο  εν

τέλει  για  τον  καταναλωτή,  για  τον  χρήση  του  ελαστικού,  αλλά  από

την  άλλη  πλευρά  και  οι  ίδιες  οι  εταιρείες  έχουν  κίνητρο  να

παράγουν προϊόντα τα οποία θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια  ζωής.

Ει δυνατόν να ήταν και αθάνατα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

281



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρα  λοιπόν  έχουμε  το  προφανές  όφελος  για  το  περιβάλλον

και  έχουμε  και  πολύ  μεγάλη  εξοικονόμηση  σε  κόστος,  από  όλους,

και  από  τον  καταναλωτή,  και  από  τον  παραγωγό,  και  έχει  και

μεγαλύτερο  περιθώριο  κέρδους  εντέλει  και  ο  παραγωγός,  η

επιχείρηση, διότι έχει σταθερούς πελάτες, εισπράττει  συνεχώς. 

Επομένως  βλέπουμε  μια  καινούργια  θεώρηση,  η  οποία

αλλάζει  το  πώς  λειτουργούν  οι  επιχειρήσεις,  πώς  λειτουργεί  η

οικονομία.  Είναι  αυτή  η  κυκλική  οικονομία  που  εντάσσεται  σε  αυτό

που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 

Θα ήθελα εδώ να σταθώ λίγο και θα τελειώσω…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):   Απλά  αν  μπορείτε  να

συντομεύσουμε  γιατί  έχει  περάσει  ο  χρόνος  και  είναι  και  άλλοι

ομιλητές. 

Ευχαριστώ. 

Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ:   Ναι, βεβαίως. 

Εδώ  βλέπουμε  τι  γίνεται  στον  Εθνικό  Σχεδιασμό  Διαχείρισης

Απορριμμάτων  στη  χώρα  μας.  Όπως  θα  δείτε,  όπως  μάλλον  θα

ξέρετε,  υπάρχει  στον  ΕΣΔΑ  ο  στόχος  να  καταλήγει  στο  ΧΥΤΑ  το

26%  το  2020,  ενώ  η  υφιστάμενη  κατάσταση  είναι  82%.  Υπάρχει

στόχος  ανακύκλωσης  75%  στις  συσκευασίες  το  2030,  και  η

υφιστάμενη  κατάσταση  όπως  ειπώθηκε  προηγουμένως,  είναι  κάτω

από  18%.  Και  όσο  αφορά  τα  βιοαπόβλητα  εκεί  πια  έχουμε  μια

τεράστια… ένα τεράστιο έλλειμμα, διότι  ο στόχος είναι,  σύμφωνα με

το δικό μας ΕΣΔΑ, τον οποίο έχουμε προωθήσει  και  επισήμως στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς, όπως είπε και ο κύριος Κρεμλής,

εφόσον  δεν  επιτευχθούν  αυτοί  οι  στόχοι  μας  περιμένουν  άλλα

πρόστιμα.  Είναι  40%  στα  βιοαπόβλητα  ο  στόχος  του  ΕΣΔΑ,  και  η

υφιστάμενη κατάσταση είναι κάτω από 1%. 

Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  να  δράσουμε  άμεσα.  Οι  λύσεις  είναι

εδώ.  Η  τεχνολογία  είναι  δεδομένη  και  γνωστή.  Ενεργειακή

αξιοποίηση  των  απορριμμάτων  είναι  δεδομένο  ότι  θα  πρέπει  αν

χρησιμοποιηθεί.  Δεν  μπορείς  να  μην  έχεις  υπολείμματα  που  θα
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καταλήγουν  στους  ΧΥΤΑ  ή  στους  ΧΥΤΥ,  χωρίς  ενεργειακή

αξιοποίηση  σε  όλα  τα  στάδια  και  με  όλες  τις  μεθόδους.  Αναερόβια

χώνευση,  μηχανική,  βιολογική  επεξεργασία,  και  στα  ΚΔΑΥ,

ενεργειακή  αξιοποίηση  στην  τσιμεντοβιομηχανία,  με  εναλλακτικά

καύσιμα,  είναι  μία  λύση  που  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  λάβουμε

υπόψη μας.

Και  τώρα  ποια  είναι  τα  συμπεράσματα.  Ενώ συζητούσαμε  ως

πρόσφατα στην Ελλάδα για  το πώς θα κλείσουμε τις  χωματερές  και

θα τις  αντικαταστήσουμε  με  ΧΥΤΑ,  είναι  δεδομένο  ότι  η  Ευρωπαϊκή

Ένωση  και  στα  πλαίσια  της  κυκλικής  οικονομίας,  και  με  την

πρακτική  της,  και  σε  σχέση  με  ότι  γίνεται  στις  άλλες  χώρες,  έχει

ξεφύγει  εντελώς.  Κλείνουν…  κλείνει  και  ο  τελευταίος  ΧΥΤΑ  στη

Γερμανία,  και  στη  χώρα  μας  συζητάμε  ακόμα  για  ΧΑΔΑ,  και  τρώμε

και πρόστιμα για αυτό. 

Άρα  η  λύση  είναι  η  πλήρης  αξιοποίηση  των  αποβλήτων  ως

πόρους  και  ενέργεια.  Η  τεχνολογία  υπάρχει,  τη  γνωρίζουμε,  δεν

πρόκειται  να  ανακαλύψουμε  τον  τροχό.  Θα  πρέπει  απλώς  να

υπάρχει  πολιτική  βούληση  για  να  την  αξιοποιήσουμε  και  να  την

υλοποιήσουμε. 

Στόχος  είναι  λοιπόν  να  ασχοληθούμε  και  με  την  πρόληψη,

πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει  τίποτα ακόμα. 

Και  επίσης  είναι  πολύ  σημαντική  η  εντατικοποίηση  της

ανακύκλωσης.  Μιλάμε για ανακύκλωση, λεκτικά,  ρητορεύουμε,  αλλά

στην  πράξη  τι  έχει  γίνει;  Τα  τελευταία  πέντε  χρόνια  το  ποσοστό

ανακύκλωσης  έχει  μείνει  σταθερό,  δεν  έχουμε  καταφέρει  τίποτα.

Άρα  λοιπόν,  θα  πρέπει  να  γίνουν  πολλά  πράγματα  προς  αυτή  την

κατεύθυνση. 

Και  βέβαια  αν  η  κυκλική  οικονομία  και  όλες  οι  αρχές  της

υλοποιηθούν,  αυτό  που  θα  δούμε  είναι  ότι  θα  ενεργοποιηθούν  και

πολλά  κεφάλαια,  άνω  των  τριών  δισεκατομμυρίων  ευρώ  την

επόμενη  τριετία.  Άρα  μιλάμε  τώρα  για  το  ότι  η  κυκλική  οικονομία
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δεν  είναι  μόνο  μία  περιβαλλοντική  υποχρέωση,  αλλά  είναι  και  μία

ευκαιρία για ανάπτυξη. 

Και  κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω  ότι  είναι  μεγάλη  πρόκληση,

αλλά  εν  τέλει  με  όλους  αυτούς  τους  περιβαλλοντικούς  κανόνες  και

τους  περιβαλλοντικούς  περιορισμούς,  που  θα  έλεγε  κανείς  ότι  μας

πιέζουν  πάρα  πολύ,  και  υπάρχουν  και  πρόστιμα,  από  την  άλλη

πλευρά  όμως  θα  πρέπει  να  το  δούμε  αλλιώς.  Θα  πρέπει  να  το

δούμε  σαν  μια  ευκαιρία.  Μια  ευκαιρία  να  μετασχηματίσουμε  την

οικονομία  μας,  να  αξιοποιήσουμε  τα  απόβλητά  μας,  και  εν  τέλει  να

δημιουργήσουμε  και  νέες  θέσεις  εργασίας  μέσα  από  τις  νέες

δραστηριότητες που θα ανοιχτούν μέσα από αυτές τις επενδύσεις. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ):   Να  ευχαριστήσουμε  τον  κύριο

Καθηγητή, τον κύριο Αραβώση. 

Το  λόγο  έχει  ο  εκπρόσωπος  του  Δικτύου  ΦΟΔΣΑ,  ο  κύριος

Κωνσταντόπουλος  Σπύρος,  Πρόεδρος  του  ΦΟΔΣΑ  Ηπείρου  και

Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών,  ο  οποίος μου είπε ότι  η  εισήγησή

του  είναι  πέντε  λεπτά.  Και  από  πίσω  ακολουθεί  τελευταία  του

κυρίου Γεωργοδημοσθένη Ζαχαρόπουλου.

Σ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  κυρίες  και  κύριοι,

αντιλαμβάνομαι την κούρασή σας και θα είμαι αρκετά σύντομος. 

Δυστυχώς  δεν  ακούστηκε,  θα  χρησιμοποιήσω  μια  λαϊκή

έκφραση,  το  μπάχαλο  που  δημιουργεί  ο  νόμος  4555/18,  δηλαδή  ο

Κλεισθένης  1,  στους  Φορείς  Διαχείρισης  των  Στερεών  Αποβλήτων.

Είναι πολύ σοβαρό. 

Έξι  χρόνια  πριν  από  την  ψήφιση  του  νόμου  4071/12,  και

έπειτα  από  εννέα  παρατάσεις,  μέχρι  και  30/6/18,  μπήκαμε  τελικά

στη  διαδικασία  ότι  ψηφίστηκε  ένας  νόμος,  ο  Κλεισθένης  1,  ο  νόμος

4555/18,  που  αφορά  τους  Φορείς  Διαχείρισης  των  Στερεών

Αποβλήτων. 

Για  την  ιστορία,  η  προσπάθεια  τροποποίησης  του  νόμου

4071/12  ξεκίνησε  την  άνοιξη  του  ’16,  όταν  το  Υπουργείο
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Εσωτερικών  ανήρτησε  για  διαβούλευση  ένα  πρώτο  σχέδιο  νόμου

για τους Φορείς Διαχείρισης των  Στερεών Αποβλήτων. 

 Τα  επόμενα  δύο  χρόνια,  ’16-’18,  υπήρξε  έντονη  προσπάθεια

να  προωθηθεί  το  συγκεκριμένο  σχέδιο  νόμου,  σε  νέα  έκδοση  κάθε

φορά. 

Σκόνταφτε  όμως,  και  ήταν  λογικό,  στην  καθολική  αντίδραση

των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α’ Βαθμού.

Προκειμένου  λοιπόν  να  σταματήσουν  όλες  αυτές  οι

ερασιτεχνικές  και  επί  χάρτου  ασκήσεις  του  νομοθέτη,  η  ΚΕΔΕ,  σε

συνεργασία  με  το  Δίκτυο  των  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών

Αποβλήτων,  των  ΦΟΔΣΑ  δηλαδή,  επεξεργάστηκαν  και  κατέθεσαν

στα  συναρμόδια  Υπουργεία  ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο  νόμου  για

τους  Φορείς  Διαχείρισης  των  Στερεών  Αποβλήτων,  συμφωνημένο

από  το  σύνολο  των  ΦΟΔΣΑ,  ανά  την  Ελλάδα  φυσικά,  και  των

Δήμων  της  χώρας.  Ένα  σχέδιο  ρεαλιστικό,  άμεσα  εφαρμόσιμο,

βγαλμένο  από  την  εμπειρία  των  μάχιμων  στελεχών  της

Αυτοδιοίκησης.  Κάτι  πάρα  πολύ  σοβαρό  στο  χώρο  της  διαχείρισης

των στερεών αποβλήτων.

Δυστυχώς  το  σχέδιο  αυτό,  παρά  τις  αρχικές  διαβεβαιώσεις,

τελικά  δεν  έγινε  αποδεκτό.  Προφανώς  δεν  εξυπηρετούσε  τους

σχεδιασμούς του νομοθέτη. 

Το  ότι  ο  νόμος  4555/18,  δηλαδή  ο  Κλεισθένης  1,

ενσωματώθηκαν  κάποιες  επιμέρους  προτάσεις,  δυστυχώς  δεν  ήταν

αρκετό  για  να  διορθωθούν  τα  βασικά  δομικά  προβλήματα  που

χαρακτηρίζουν τον νέο νόμο. 

Κάποια  σύντομα  πολύ  ερωτήματα.  Είναι  έτοιμος  ο  νόμος

4555/18  να  αξιολογήσει  την  υπάρχουσα  κατάσταση;  Είναι  ένας

νόμος  που  έλαβε  υπόψη  τα  εγκεκριμένα  ΠΕΣΔΑ,  τα  Περιφερειακά

Σχέδια  Διαχείρισης  των  Απορριμμάτων;  Είναι  ένας  νόμος  ο  οποίος

θα  λύσει  προβλήματα  που  απασχολούν  τους  Δήμους  και  τους

ΦΟΔΣΑ;
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Δυστυχώς οι  απαντήσεις  σε  όλα αυτά  είναι  πως  όχι.  Ο νόμος

4555/18  κατά  το  μέρος  που  αφορά  τους  Φορείς  Διαχείρισης,  είναι

ένςα  νόμος  που  δεν  έλαβε  υπόψη  τις  προτάσεις  των

αυτοδιοικητικών,  που  κινείται  εκτός  πραγματικότητας,  με

φωτογραφικές  διατάξεις,  με  δημιουργία  σχημάτων  πολλαπλών

μορφών,  και  το  κυριότερο,  με  στόχευση  τη  διάλυση  υπαρχόντων

καλών πρακτικών,  και  την αμφισβήτηση των ΠΕΣΔΑ,  κάτι  που είναι

πάρα-πάρα πολύ σοβαρό. 

Να  θυμίσω  επίσης,  το  είπα  βέβαια  στην  αρχή,  ότι  δεν

ακούστηκε  τίποτε  για  τα  συγκεκριμένα  άρθρα  των  Φορέων

Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων,  ούτε  από  τον  Υπουργό

Εσωτερικών,  τον  κύριο  Χαρίτση.  Δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  στα

συγκεκριμένα άρθρα, που δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 245…

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:   Μισό λεπτό,  να σας πω το εξής.  Για το διάλογο.

Είναι ζωντανός διάλογος. 

Είχαμε  συμφωνήσει  με  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  στο

πλαίσιο  για  τους  ΦΟΔΣΑ,  και  έρχεται  ο  Κλεισθένης  και  βάζει  ένα

άλλο μοντέλο…

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:   Σωστά…

Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:   …το  οποίο  ουσιαστικά  δεν  (…)  καμία  θέση,

συμφωνία,  μεταξύ ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και  Υπουργείου Περιβάλλοντος,  και

Δικτύου ΦΟΔΣΑ, που είναι όλα καθαρά. 

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:   Έτσι, ακριβώς αυτό.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:   Αυτό το αναφέρω για την ιστορία. 

Σ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:   Για  την  ιστορία.  Ευχαριστώ,  ευχαριστώ,

κύριε Πρόεδρε. 

Συγκεκριμένα,  το  άρθρο  245,  ενώ  μπορεί  να  λειτουργούν

τέσσερις  Φορείς  Διαχείρισης,  π.χ.  στην  Κρήτη,  και  να  είναι,  να

λειτουργούν με υπηρεσίες και λογικά, έρχεται  ο  νομοθέτης και λέει,

ο  Κλεισθένης,  θα  το  κάνουμε  τρεις.  Ποιος  είναι  αυτός  που  θα
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αποφασίσει  ποιος  θα  βγει  από  τη  μέση,  ποιος  Φορέας  Διαχείρισης

θα βγει από τη μέση; 

Επίσης  αναφέρει  από το 231 άρθρο ως το  235,  και  μιλά ότι  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α’  Βαθμού,  και  είναι  λογικό  φυσικά  αυτό,  θα

λειτουργεί τους Φορείς Διαχείρισης. Τι γίνεται όμως  στα μικρά μέρη

όπως  είναι  η  Κάσος,  το  Αγαθονήσι,  η  Μεγίστη,  που  δεν  υπάρχει

προσωπικό και  ο Δήμαρχος κάνει  όλες τις δουλειές;  Τα έχει  σκεφτεί

ο νομοθέτης όλα αυτά; 

Λοιπόν,  δεν  είναι  καν  ένα  άρτιο  νομικό  κείμενο,  αφού

υπάρχουν αντικρουόμενα άρθρα,  με ευθεία  παραβίαση των άρθρων

του συντάγματος του ίδιου.  Και  αυτό θα αποδειχτεί  εκεί  που πρέπει

όταν έρθει η ώρα. 

Η  ψήφιση  λοιπόν  του  νόμου  και  η  προσπάθεια  εφαρμογής

του,  λίγους  μήνες  πριν  από  τη  λήξη  της  θητείας  των  Δημοτικών

Συμβούλων,  λίγους  μήνες  πριν  από  τις  Εθνικές  Εκλογές,  αυτό

κανένας  δεν  μπορεί  να  το  καταλάβει.  Σε  λιγότερο  από  έξι  μήνες

έχουμε  Δημοτικές  –  Περιφερειακές  Εκλογές,  και  ίσως  και  νωρίτερα

να έχουμε Εθνικές Εκλογές, και μπαίνουν στους Φορείς Διαχείρισης

δημιουργώντας, όπως είπα και προηγουμένως, το γνωστό μπάχαλο.

Και  τρεις  μήνες  περίπου  μετά  την  ψήφιση  του  νόμου  και  ένα

περίπου μήνα πριν από την (…) ημερομηνία 19/11,  που τώρα σιγά-

σιγά  το  έχουν  καταλάβει  και  ξεκινάνε  να  δίνουν  νέες  παρατάσεις,

εφαρμογής  του  με  λήψη  αποφάσεων  από  τα  Δημοτικά  Συμβούλια,

σχετικά  με  τη  δημιουργία  ή  διατήρηση  των  Φορέων  Διαχείρισης.  Η

Πολιτεία  αδυνατεί  να  απαντήσει  σε  κομβικά  ερωτήματα  εφαρμογής

του  νόμου.  Από  τον  Ιούλιο  έως  και  σήμερα,  τόσο  το  Δίκτυο  των

Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων,  όσο  και  μεμονωμένοι  οι

Φορείς  Διαχείρισης,  έχουν  απευθυνθεί  σειρά  ερωτήματα  προς  τα

συναρμόδια Υπουργεία,  χωρίς ωστόσο να λάβουμε απολύτως καμία

απάντηση. 

Πού  βρισκόμαστε  σήμερα.  Στο  ίδιο  σημείο  που  βρεθήκαμε  το

2012.  Να  έχουμε  ένα  νέο  νόμο,  που  η  εφαρμογή  του  θα
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δημιουργήσει  περισσότερα  προβλήματα  από  αυτά  που  έρχεται  να

λύσει. 

Τα  συναρμόδια  Υπουργεία  λοιπόν,  για  να  κλείσω,  κύριε

Πρόεδρε  και  κυρίες  και  κύριοι,  οφείλουν  να  αναλάβουν  άμεσα

πρωτοβουλίες  για  να  διορθώσουν  την  κατάσταση  αυτή,  σε

συνεργασία  και  με  διάλογο  στην  κατεύθυνση  της  ομόφωνης  θέσης

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α’  φυσικά  Βαθμού,  η  οποία  έχει

άλλωστε την αρμοδιότητα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. 

Εμείς,  το  Δίκτυο  των  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών

Αποβλήτων,  είμαστε  εδώ,  έτοιμοι  να  συμβάλλουμε  θετικά  σε  αυτή

την  κατεύθυνση,  όπως  είμαστε  έτοιμοι  σε  διαφορετική  περίπτωση

να  αποκρούσουμε  κάθε  προσπάθεια  εμμονών  που  θα  στοχεύουν

στη  διάλυση  όσων  με  κόπους  ετών  κτίστηκαν  ως  καλές  πρακτικές

στο  χώρο  της  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων,  και  στο

πισωγύρισμα  της  χώρας  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  Εθνικού

Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, το λεγόμενο ΕΣΔΑ. 

Κλείνοντας,  κύριε  Πρόεδρε,  θέλω  να  ευχηθώ  καλή  επιτυχία

στους  υποψήφιους  Δημάρχους,  τους  υποψήφιους  Δημοτικούς

Συμβούλους, διότι  ίσως είναι  το τελευταίο Συνέδριο, και εύχομαι   τα

καλύτερα. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο.

Το  λόγο  έχει  ο  τελευταίος  εισηγητής-ομιλητής,  ο  κύριος

Γεωργοδημοσθένης  Ζαχαρόπουλος,  Πρόεδρος  του  Σωματείου

Εργαζομένων  του  ΕΔΣΝΑ,  Ενιαίου  Συνδέσμου  Διαχείρισης

Αποβλήτων Νομού Αττικής.  Και  ακολουθούν τρεις  παρεμβάσεις,  για

να ολοκληρώσουμε.

Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:   Καλησπέρα σας. Συνηθίζεται  να με φωνάζουν

Γιώργο,  το  Γεωργοδημοσθένης  είναι  λίγο  δύσκολο,  αλλά  εν  πάση

περιπτώσει. 
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Να  συνεχίζουμε  γιατί  πραγματικά  όλοι  έχουν  κουραστεί  και

θέλω να είμαι σύντομος στην ομιλία μου. 

Ακούσαμε  πάρα  πολύ  θετικά  πράγματα  και  πάρα  πολύ

αισιόδοξα  από  τη  μεριά  του  κυρίου  Κρεμλή  και  του  κυρίου

Αραβώση,  σε ότι  έχει  να  κάνει  με  τη  διαχείριση των απορριμμάτων,

ένα  γεγονός  το  οποίο  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  προστασία  του

περιβάλλοντος και είναι και καθοριστικός παράγοντας για αυτό.

Εγώ δυστυχώς  παρότι  είμαι  αισιόδοξος,  θα  σας  πω αυτή  την

πραγματικότητα  που  υπάρχει  σήμερα  στην  Ελλάδα,  και  θα

προσπαθήσω να είμαι σύντομος. 

Η  διαχείριση  λοιπόν  των  απορριμμάτων  της  Αττικής  είναι

εγκλωβισμένη στο παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής ταφής του

συνόλου  σχεδόν  των  παραγόμενων  απορριμμάτων.  Σχεδόν  δύο

εκατομμύρια  τόνοι  σκουπιδιών,  για  την  Αττική  πάντα,  συλλέγονται

εδώ και  χρόνια,  365 μέρες  το  χρόνο,  από κάθε γειτονιά  της Αττικής

και  των  νησιών,  με  ευθύνη  των  Δήμων,  και  στο  σύνολό  τους

καταλήγουν  στον  ίδιο   αποδέκτη.  Στο  Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής

Απορριμμάτων  της  Φυλής  όπου  θάβονται  χωρίς  προηγούμενη

επεξεργασία.  Εκεί  γίνεται  υγειονομική  ταφή  τους,  με  μέριμνα  του

αρμόδιου  φορέα,  που  είναι  ο  Ειδικός  Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος

Νομού Αττικής,  ένα  Νομικό  Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου,  στο  οποίο

μετέχουν  υποχρεωτικά  η  Περιφέρεια  Αττικής  και  όλοι  οι  Δήμοι  της

Αττικής.  Η  εμπλοκή  του  Β’  Βαθμού  Αυτοδιοίκησης  έγινε

υποχρεωτικά  από  το  2012  και  μετά  την  ψήφιση  του  νόμου  του

Καλλικράτη. 

Η  κατάσταση  αυτή  που  μας  κατατάσσει  τελευταίους  στην

Ευρωπαϊκή Ένωση στη  διαχείριση των απορριμμάτων, υποβαθμίζει

το  περιβάλλον  και  εν  τέλει  προσβάλλει  τον  πολιτισμό  μας.

Παραμένει  αμετάβλητη  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  αν  και  υπήρξε

ψηφισμένος  από  τη  Βουλή   ένας  σχεδιασμός  που  προέβλεπε  την

ανάπτυξη  υποδομών  για  τη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων.

Επρόκειτο  για  ένα  Περιφερειακό  Σχεδιασμό  Διαχείρισης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

289



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απορριμμάτων,  που  εγκρίθηκε  το  ένα,  ολοκληρώθηκε  το  τρία,  με

νόμο  του  κράτους,  και  το  2006  επικαιροποιήθηκε  από  την  πρώην

κρατική Περιφέρεια Αττικής. 

Εν τω μεταξύ,  το  Γενάρη  του 2012 το  νομοθετικό  πλαίσιο  στη

διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής άλλαξε.  Με το άρθρο 211

του  νόμου  του  Καλλικράτη,  ο  μέχρι  πρότινος  διαδημοτικός  φορέας,

ο  ΕΣΔΚΝΑ,  όπως ήταν παλιά,  που ήταν αρμόδιος  για τη διαχείρισή

τους,  μετατράπηκε  σε  Διαβαθμιδικό  Σύνδεσμο,  ο  οποίος  είναι  και

των  δύο  Βαθμών  όργανο,  δηλαδή  και  του  Α’  Βαθμού  και  του  Β’

Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η  Διοίκηση  του  νεοσύστατου  Ειδικού  Διαβαθμιδικού

Συνδέσμου,  που  τότε  επικεφαλής  είχε  τον  πρώην  Περιφερειάρχη,

κύριο Σγουρό, προχώρησε τις διαδικασίες δημοπράτησης τεσσάρων

μονάδων,  συμπεριλαμβανομένης  της  δυνατότητας  κατασκευής

τριών μονάδων κομποστοποίησης.  Μετά τις  εκλογές του τέσσερα,  η

απερχόμενη  Διοίκηση  του  ΕΔΣΝΑ  αποφάσισε  την  αναστολή  των

διαδικασιών  μέχρι  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  της  νέας

Διοίκησης, προκειμένου εκείνη να λάβει τις όποιες αποφάσεις. 

Η  νέα  Διοίκηση,  που  ανέλαβε  καθήκοντα  την  1 η Σεπτέμβρη,

αποφάσισε  την  ακύρωση  των   διαγωνισμών  και  την  εκ  νέου

αναθεώρηση  του  ΠΕΣΔΑ  Αττικής,  ξεκινώντας  την  πολύπαθη

διαδικασία και πάλι από το μηδέν. 

Κάθε  νέος  σχεδιασμός  για  τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων

απαιτεί  ωρίμανση  όμως σε βάθος χρόνου,  πολύ καλή προετοιμασία

και  προεργασία,  συντονισμό,  συνεργασία,  κοινωνική  αποδοχή,  το

σπουδαιότερο  για  τα  απορρίμματα,  τεχνικές,  οικονομικές  και  άλλες

μελέτες,  χρηματοδότηση, χρόνο εφαρμογής και υλοποίησης. 

Στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  φανερό  ότι  ιδιαίτερη

προετοιμασία  δεν  υπήρξε.  Στόχος  του  ΠΕΣΔΑ υποτίθεται  πως  ήταν

να  διαμορφώσει  ένα  πιο  φιλικό  στο  περιβάλλον,  οικολογικό  και

βιώσιμο  σύστημα  διαχείρισης  των  αποβλήτων  της  Αττικής.  Στόχος

να  ενισχυθεί  η  διαλογή  στην  πηγή,  όπως  επιτάσσει  η  εθνική  και
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κοινοτική  νομοθεσία,  οι  αρχές  της  κυκλικής  οικονομίας,  αλλά  και  η

πανθομολογούμενη  ανάγκη  να  προστατεύσουμε  το  περιβάλλον  μας

από την ανεξέλεγκτη εξάντληση των φυσικών πόρων. 

Ως  εδώ  κανείς  δεν  διαφωνεί.  Το  ερώτημα  είναι  απλό.

Διαμόρφωσε  ο  Περιφερειακός  αυτός  Σχεδιασμός  τις  συνθήκες  και

τις  καταστάσεις  εκείνες  που  θα  μας  οδηγήσουν  σε  αυτή  τη

στοχοθεσία;

Η απάντηση είναι  όχι,  διότι  ο  Περιφερειακός  Σχεδιασμός είναι

γαλαντόμος  στους  στόχους  και  ασαφείς  στους  τρόπους.  Ο

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  μας  λέει  πού  θέλουμε  να  φτάσουμε,

αλλά όχι  το  πώς.  Τα ερωτήματα  που προκύπτουν από την  ασάφεια

στο  σχεδιασμό,  είναι  αμείλικτα.  Και  μιλάμε  για  την  Αττική.  Πού  θα

βρεθούν  οι  χώροι  για  να  γίνουν  οι  δύο  μονάδες  επεξεργασίας

απορριμμάτων που προβλέπεται  στο κέντρο της Αθήνας,  συνολικής

δυναμικότητας  260.000  τόνων;  Πού  θα  βρεθεί  ο  χώρος  ώστε  να

γίνει  μονάδα  επεξεργασίας  απορριμμάτων  στη  Νότια  Αττική,

συνολικής δυναμικότητας  150.000 τόνων;  Πού θα γίνει  ο  ΧΥΤΥ που

προβλέπεται  στη  Νότια  Αττική;  Πώς  θα  φτιαχτεί  εκεί  που  σήμερα

βρίσκεται  ο  Σταθμός  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  Σχιστού,

μονάδα  επεξεργασίας  180.000  τόνων,  και  τι  θα  γίνει  με  την

υποδομή  που  υπάρχει  και  το  προσωπικό  που  εργάζεται  εκεί;  Γιατί

για  ακόμα  μια  φορά  πέφτει  άνισα,  άδικα  και  μονότονα,  το  βάρος

στη  Δυτική  Αττική  και  στο  Δυτικό  Πειραιά;  Μήπως  κάποιοι  που

εργάστηκαν  σε  επίπεδο  σχεδιασμού  δεν  εξυπηρετούσαν  το  σύνολο

των αναγκών της Αττικής, αλλά κάποια τοπικά συμφέροντα;  Πώς θα

επιτευχθεί  το  2020  αυτά  τα  ποσοστά  που  ακούστηκαν  από  τον

κύριο  Κρεμλή  και  τον  κύριο  Αραβώση,  εκτροπής  από  την  ταφή,  με

διαλογή  στην  πηγή,  330.000  τόνων,  όπως  προβλέπει  ο

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Βιοαποβλήτων,  όταν  μέχρι  σήμερα,  δύο

χρόνια δηλαδή μετά την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, δεν

έχει  κατασκευαστεί  καμία  μονάδα  επεξεργασίας  βιοαποβλήτων από

τις προβλεπόμενες στον Περιφερειακό Σχεδιασμό;
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Σήμερα,  ακόμα  και  αν  οι  Δήμοι  είχαν  επιτύχει  το  απόλυτο

αποτέλεσμα  στη  διαλογή,  στην  πηγή,  δεν  υπάρχουν  μονάδες  στις

οποίες θα τα κατευθύνουν. 

Επίσης  σημειώνεται  ότι  τα  κριτήρια  καταλληλότητας  που

περιλαμβάνονται  στο  ΠΕΣΔΑ,  είναι  σχεδόν  απαγορευτικά   να

χωροθετηθούν μονάδες οπουδήποτε στην Αττική. Το μόνο δεδομένο

που  έχουμε  σήμερα,  και  που  το  είχαμε  και  πολλά  χρόνια

παλαιότερα,  είναι  ο  υφιστάμενος  ΧΥΤΑ  στη  Φυλή,  είναι  το

υφιστάμενο  ΕΜΑΚ στη  Φυλή,  είναι  ο  ΧΥΤΥ   στο  Γραμματικό,  και  ο

Σταθμός Μεταφόρτωσης στο Σχιστό. 

Ένα  άλλο  πρόβλημα  που  έχει  να  κάνει  με  τον  Περιφερειακό

Σχεδιασμό  και  τις  αδυναμίες  του,  είναι  αυτό  που  αφορά  τον

προϋπολογισμό  και  τη   χρηματοδότηση.  Σύμφωνα  με  όσα

αναγράφονται  στον  Περιφερειακό  Σχεδιασμό,  το  ενδεικτικό  κόστος

υλοποίησης των δράσεων ανέρχεται  στα 408 εκατομμύρια.  Το ποσό

καταρχήν  δεν  προέκυψε  βάσει  συγκεκριμένων  στοιχείων  και

μελετών  γιατί  πολύ  απλά  δεν  υπάρχουν.  Βγήκε  στο  περίπου.  Το

σύνολο  των  Τοπικών  Σχεδίων  των  Δήμων  της  Αττικής,  από  τα  64

Τοπικά Σχέδια, τα 22 δεν εμπεριέχουν κανένα απολύτως οικονομικό

δεδομένο.  Το  κόστος  εξαγοράς  των  οικοπέδων  που  χρειάζονται  οι

Δήμοι  για  να  κάνουν  τα  Πράσινα  Σημεία  και  τις  αποκεντρωμένες

μονάδες  τους,  το  κόστος  της  επιβεβλημένης  αποκατάστασης  του

ΧΥΤΑ  στη  Φυλή,  δεν  υπάρχουν.  Την  ίδια  στιγμή  δεν  έχουν  ακόμα

ολοκληρωθεί  οι  απαλλοτριώσεις  στην…  μιλάμε  δηλαδή  για  τα

απορρίμματα,  θάβουμε  σε  μέρη  στη  Φυλή,  και  ακόμα  δεν  έχουν

γίνει  οι  απαλλοτριώσεις  και  εκκρεμούν,  και  αυτά  είναι  χρόνια  που

λέω τώρα. 

Ο  προϋπολογισμός  λοιπόν,  όπως  καταλαβαίνετε,  δεν  είναι

ένας  προϋπολογισμός  ο  οποίος  βασίζεται  σε  μελέτες,  σε

οικονομοτεχνικές  μελέτες,  για  να  πεις  ότι  είναι  ένας  αξιόπιστος

προϋπολογισμός.  Όμως  και  οι  πηγές  χρηματοδότησης  δεν  είναι

ανεξάντλητες.  Σύμφωνα μάλιστα  με  δηλώσεις  των  αρμοδίων,  έχουν
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μεταφερθεί  στο  ΕΣΠΑ  της  Περιφέρειας  150  εκατομμύρια  για  την

εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ,  ποσό  που  σίγουρα  δεν  επαρκεί  αν

αναλογιστούμε ότι  για την προμελέτη τροποποίησης σε (…), για την

προμελέτη  μιλάω,  του  ΣΜΑ  Σχιστού,  απαιτούνται  περίπου  80

εκατομμύρια  ευρώ.  Όταν  το  σύνολο  είναι  150,  οι  άλλες  τέσσερις

μονάδες, αναρωτιέμαι, πού θα βρεθούν τα χρήματα να γίνουν; 

Ένα  άλλο  πρόβλημα  που  έχει  ο  Περιφερειακός  Σχεδιασμός,

είναι  αυτό  που  έχει  να  κάνει  με  τα  Τοπικά  Σχέδια  των  Δήμων,  και

στο  οποίο  βασιζόταν  για  να  μπορέσει  να  επιτύχει  το  50%  της

παραγόμενης  διαχείρισης  των  απορριμμάτων.  Εύκολο  στα  λόγια,

δύσκολο  στην  πράξη,  καθώς  η  πατέντα  των  Τοπικών  Σχεδίων  δεν

ήταν τίποτα περισσότερο και  τίποτα λιγότερο από ένα τρικ,  ώστε να

πεταχτεί  το μπαλάκι της ευθύνης του σχεδιασμού στους Δήμους. Θα

ενώσουμε  πολλά  Τοπικά  Σχέδια,  σκέφτηκαν,  και  έτσι  θα  φτιάξουμε

ένα σχεδιασμό. 

Δυστυχώς  η  φιλοσοφία  αυτή  δεν  στηριζόταν  σε  στέρεες

βάσεις  και  φάνηκε  πολύ  γρήγορα.  Ο  ΠΕΣΔΑ  έπρεπε  να  είναι

συγκεκριμένος  και  οι  Δήμοι  της  Αττικής  να  τον  υλοποιούν  με

εφαρμοστικά σχέδια, και  όχι  το ανάποδο.  Να είναι  δηλαδή ο ΠΕΣΔΑ

σαφής και  να περιμένουν τα  Τοπικά Σχέδια των Δήμων να δώσουν

σάρκα  και  οστά.  Διότι  όλοι  οι  Δήμοι  έχουν  την  καλή  πρόθεση  να

κάνουν  και  διαλογή  στην  πηγή  και  Πράσινα  Σημεία,  και  Κέντρα

Ανακύκλωσης,  και  μικρές  μονάδες  κομποστοποίησης,  και  πολλά

άλλα.  Αυτό  που  λένε  όμως  είναι  ότι  αντιμετωπίζουν  πολλά

προβλήματα. 

Το  πρώτο  πρόβλημα  έχει  να  κάνει,  και  είναι  τεράστιο,  με  τις

χρήσεις  γης.  Για  αυτό  και  οι  περισσότεροι  Δήμοι  στα  Τοπικά  τους

Σχέδια  δεν  αναφέρουν  ούτε  καν  πού  θα  φτιάξουν  τα  Πράσινα

Σημεία,  ενώ  υπάρχουν  και  ορισμένοι  Δήμοι  που  λένε  ότι  δεν

υπάρχει  καν  περιθώριο  χωροθέτησης  Πράσινων  Σημείων  και

επομένως δεν θα φτιάξω κανένα. 
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Το δεύτερο πρόβλημα έχει  να κάνει  με την έλλειψη ιδιόκτητων

χώρων.  Για  να  γίνει…  θα  σας  πω  ένα  πράγμα,  για  να  γίνει  ένα

Πράσινο  Σημείο,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  ΕΟΑΝ  μάλιστα,

απαιτούνται  από  50  τετραγωνικά  έως  3,5  στρέμματα.  Οι  Δήμοι  δεν

διαθέτουν  τέτοιους  χώρους.  Ποιος  θα  καλύψει  το  κόστος…  Αλλά

ακόμα  και  αν  υπήρχαν  αυτοί  οι  χώροι,  ποιος  θα  καλύψει  το  κόστος

εξαγοράς; Το οποίο δεν έχει  καν προϋπολογιστεί  και είναι τεράστιο.

Το τρίτο έχει  να κάνει  με το ανυπέρβλητο πρόβλημα λόγω της

έλλειψης  προσωπικού  και  εξοπλισμού.  Την  αποκομιδή  σήμερα  την

κάνουν  οι  Δήμοι  με  τη  βοήθεια  του  εποχιακού  προσωπικού,

οκτάμηνα  και  δίμηνα,  ενώ  τα  οχήματά  τους,  όπως  γνωρίζουν  οι

περισσότεροι  Δήμαρχοι,  είναι  παλιά  και  βγάζουν  συχνές  βλάβες.

Όπως  και  οι  ίδιοι  λένε  πολλές  φορές,  δεν  μπορούν  καλά-καλά  να

ανταπεξέρθουν  στο  σημερινό  σύστημα  αποκομιδής.  Πώς  θα

καταφέρουν  με  περισσότερα  ρεύματα  αποβλήτων;  Εάν  δεν

απελευθερωθούν  οι  προσλήψεις,  δεν  θα  μπορούν  να  κάνουν  ούτε

τα απαραίτητα, όχι ανακύκλωση. 

Τέταρτον.  Έχουν  τεράστια  προβλήματα  με  τη  γραφειοκρατία

και  με  την  έκδοση  των  απαραίτητων  αδειών.  Είναι  χαρακτηριστικό

ότι  υπάρχουν  πολλοί  Δήμοι  που  έχουν  τοπικούς  σταθμούς  και

λειτουργούν χωρίς άδεια. 

Το  πέμπτο  είναι  ο  πυκνοδομημένος  αστικός  ιστός,  που  δεν

επιτρέπει  την  ανάπτυξη  πολλών κάδων ώστε  να  γίνει  διαλογή  στην

πηγή πολλών ρευμάτων αποβλήτων. 

Όλα  τα  παραπάνω  όπως  αναλύθηκαν,  τα  οποία  δεν  ξέρει

κανείς  πώς  θα  γίνουν,  πού  θα  γίνουν,  και  με  τι  ακριβώς  κόστος,  η

Διοίκηση  της  Περιφέρειας  ισχυρίζεται  ότι  ως  το  2020  θα  έχουν  ως

αποτέλεσμα να θάβεται  μόλις το 22% των παραγόμενων αποβλήτων

στην  Αττική.  Σημειωτέον  ότι  είμαστε  τέλος  του  ’18  και  μπαίνουμε

στο  ’19.  Δηλαδή  ότι  μέσα  σε  μια  τριετία  και  με  το  70% του  ΠΕΣΔΑ

αδιευκρίνιστο,  θα πετύχει  εκτροπή από την ταφή της τάξης του 78%

των παραγόμενων απορριμμάτων. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

294



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να έρθουμε σήμερα και στην υφιστάμενη κατάσταση να δούμε

πόσο πιο απαισιόδοξα είναι ακόμα τα πράγματα.  

Ο Χώρος Υγειονομικής  Ταφής των σύμμεικτων  απορριμμάτων

που  έχει  απομείνει,  είναι  εκεί  που  εναποτίθενται  σήμερα  τα

απορρίμματα  στη  β’  φάση  της  Φυλής,  καθώς  και  ο  χώρος  που  θα

δημιουργηθεί  στο  τμήμα  της  α’  φάσης,  που  έχει  σφραγιστεί  με

προσωρινή κάλυψη. 

Τα  τελευταία  αυτά  κομμάτια   εξαντλούνται  ως  την  άνοιξη  του

2020.  Αυτό  είναι   σημαντικό,  πρέπει  να  το  σημειώσετε.  Χρειάζεται

όμως  εδώ  στο  συγκεκριμένο  σημείο  να  πω  ότι  η  εναπόθεση  των

σκουπιδιών  πάνω  σε  σκουπίδια,  και  αφορά  την  α’  φάση,  την

τελευταία   δηλαδή  τροποποίηση  που  τώρα  είναι  υπό  έγκριση,  είναι

μια μέθοδος η οποία εμείς βασικά τη θεωρούσαμε σαν εργαζόμενοι,

με  απρόβλεπτες  συνέπειες,  από  πλευράς  τεχνικής,

περιβαλλοντικής,  αλλά  και  υγειονομικής  ασφάλειας.  Δυστυχώς  η

ατολμία  αποφάσεων  μας  έχει  οδηγήσει  σε  πρωτόγνωρες  επιλογές,

και  δεν  αποκλείεται  τελικά,  με  δεδομένο  ότι  οι  διαδικασίες

χωροθέτησης,  αδειοδότησης  και  διαγωνιστικών  διαδικασιών,

απαιτούν χρονικό  διάστημα που ξεπερνά κατά  πολύ τα  δύο χρόνια,

αντί  να  συζητάμε  για  το  οριστικό  κλείσιμο  και  την  περιβαλλοντική

αποκατάσταση  της  περιοχής,  που  αποτελούσε  και  βασική

προεκλογική  δέσμευση  της  Περιφερειάρχη  Αττικής,  να  εμφανιστεί

ως  μονόδρομος  η  επέκταση  του  ΧΥΤΑ  Φυλής,  που  και  ακόμα  αυτό

να  συμβεί,  η  νέα  Περιφερειακή  Αρχή  θα  βρεθεί  μπροστά  σε  μια

κρίση απορριμμάτων με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Όταν  λοιπόν  βρισκόμαστε  εν  όψει  τέτοια  κρίσης,  οι

βερμπαλισμοί που ακούγονται περί δήθεν νέας…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):   Κύριε  Ζαχαρόπουλε,  αν μπορείτε

να συντομεύσετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Ευχαριστώ. 

Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:   Τελειώνω σε δύο λεπτά. 
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Που ακούγονται  περί δήθεν νέας πολιτικής στη διαχείριση των

απορριμμάτων και ότι  δεν πρέπει να θάβονται  τα απορρίμματα,  κάτι

για  το  οποίο  κανείς  δεν  διαφωνεί  φυσικά,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με

την  περιγραφόμενη  πραγματικότητα.  Δεν  θάβουμε  όταν  έχουμε  τις

υποδομές. 

Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση ειδικότερα για την Αττική.  Ότι

θα  πρέπει  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σύσσωμη  να  πέσει  πάνω  στο

θέμα  της  εύρεσης  χώρου,  δεδομένου  ότι  μέχρι  να  γίνουν  όλα  τα

υπόλοιπα που πολύ σωστά μας είπαν και ο Καθηγητής, και ο κύριος

Κρεμλής,  δεν  θα έχουμε  πού να  βάλουμε τα  σκουπίδια,  και  τότε  θα

έχουμε  τη  μεγαλύτερη  κρίση,  και  προφανώς  δεν  θα  μπορούμε  να

μιλάμε και για περιβάλλον.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  (Ι.  ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ):   Να  ευχαριστήσουμε  με  τη  σειρά

μας τον κύριο Ζαχαρόπουλο.

Για  δύο  λεπτά  η  κυρία  Σταυροπούλου,  Σύμβουλος  της  ΚΕΔΕ,

και  ακολουθούν  η  κυρία  Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη,  Πρόεδρος

Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Πατρέων,  και  ο  κύριος  Βαγγέλης

Σίμος, Δήμαρχος Πετρούπολης. Και ο κύριος Σακούτης μετά.

Παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:   Σας ευχαριστώ πολύ. 

Η παρέμβασή  μου εντάσσεται  στην προηγούμενη  Ενότητα,  να

διευκρινίσω,  Αναπτυξιακά  Δήμων  –  Επιχειρηματικότητα  –

Καινοτομία.  Και  αφορά  την  κομβικής  σημασίας  συμβολή  της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια της χώρας για  οικονομική

ανάκαμψη. 

Δύο  χρόνια  πριν,  στο  ετήσιο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  το  2016,

παρουσίασα  την  πρώτη  μου  πρόταση  με  θέμα:  Συμβολή  της

Αυτοδιοίκηση στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη και

ενίσχυση του πολιτισμού και τουρισμού. 

Ακολούθησαν  προτάσεις  στο  ίδιο  επίπεδο,  με  το  ίδιο

σκεπτικό,  στο  θέμα  της  ενίσχυσης  της  νεανικής  αγροτικής
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επιχειρηματικότητας,  στο  κοινό  Συνέδριο  ΚΕΔΕ  και  ΕΝΠΕ.  Στην

προαγωγή  της  Πολιτικής  Προστασίας  με  χρήση  νέων  τεχνολογιών,

που  αναφέρθηκε  νωρίτερα  και  στο  θέμα  του…  στην  Ενότητα  του

Περιβάλλοντος.  Για  μια  νέα  κοινωνική  δομή  για  τους  ανέργους  και

ενίσχυση  επιχειρηματικότητας.  Για  την  εκπαίδευση  με  ειδικά

θεματικά  επιμορφωτικά  σεμινάρια.  Και  την  υλοποίηση  έργων

υποδομής με αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για

την Αυτοδιοίκηση. 

Για  όλο  αυτό  το  παραπάνω  έργο  και  αυτές  τις  προτάσεις  με

στόχο  την   ανάδειξη  της  Αυτοδιοίκησης  σε  κομβικής  σημασίας

παράγοντα  για  την ανάκαμψη της  χώρας,  σε  πρόσφατη συνεδρίαση

της ΚΕΔΕ ορίστηκα Σύμβουλός της σε θέματα ανάπτυξης. 

Σύμφωνα  με  τον  εκλογικό  προγραμματισμό  της

Αυτοδιοίκησης,  πλησιάζουμε  στο  σημείο  αυτές  οι  προτάσεις  να

έρθουν  σε  μορφή  υλοποίησης.  Θα  κληθούμε  λοιπόν,  πέρα  από  το

να  αναδείξουμε  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  με  βάση  τα  οποία  θα

μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, να θεσπίσουμε το πλαίσιο για την

αποκέντρωση,  η  οποία  είναι  απαραίτητη,  για  το  μεταβατικό  στάδιο,

και  τελικά  την  πλήρη  ανάληψη  αρμοδιοτήτων,  πόρων  και

υποχρεώσεων από το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκηση. 

Θα πρέπει  λοιπόν να  κινηθούμε έξυπνα – κλείνοντας  – και  να

δώσουμε  τη  δυνατότητα  στην  Αυτοδιοίκηση  να  αναδείξει  τον

πραγματικά  αναπτυξιακό της ρόλο και  να  υλοποιήσει  δράσεις  όπως

στις  υπόλοιπες  πόλεις  της  Ευρώπης.  Θα  πρέπει  να  δώσουμε  στη

χώρα μας τη δυνατότητα  να  αναδείξει  αυτό  που πραγματικά  μπορεί

να  κάνει,  αλλά  και  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  αξιοποιηθούν  στις

κατευθύνσεις  στις  οποίες  δίνει  προτεραιότητα,  τα  αντίστοιχα

αναπτυξιακά κονδύλια. 

Ως  μέλος  της  αρμόδιας  Επιτροπής  της  ΚΕΔΕ,  θα  συμβάλλω

στην κατεύθυνση αυτή. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
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Ο  κύριος… Πριν  πάρει  το  λόγο,  θα  κάνουμε  ένα  διάλειμμα,  ο

κύριος  Χιονίδης  κάτι  έχει  να…  σαν  Πρόεδρος  της  Επιτροπής

Χωροταξίας. 

Σ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Επειδή  έχουμε  απόφαση  του  Διοικητικού  μας  Συμβουλίου  για

συνεργασία  με  το  Δίκτυο  ΦΟΔΣΑ,  και  να  υπογράψουμε  εδώ με  την

παρουσία  και  τον  εκπρόσωπο  του  Δικτύου  ΦΟΔΣΑ,  το  Δήμαρχο

Θηβαίων,  τον  κύριο  Σπύρο  Νικολάου,  περάστε,  κύριε  Νικολάου,  να

υπογράψουμε  το  Σύμφωνο  και  αν  θέλετε  και  οι  υπόλοιποι,  τα  μέλη

του ΦΟΔΣΑ, καθίστε δίπλα μας. 

Στα  πλαίσια  της  διαχρονικής  συνεργασίας  που έχουμε  με  όλα

τα  συστήματα,  και  με  τον  ΕΟΑΝ,  με  το  ΦΟΔΣΑ  έχουμε…  με  το

Δίκτυο  ΦΟΔΣΑ  έχουμε  μια  εξαιρετική  σχέση  συνεργασίας  και  σε

αυτό  το  επίπεδο  θα  μπορέσουμε  όλοι  μαζί  να  ενώσουμε  τις

δυνάμεις,  γιατί  και  οι  ΦΟΔΣΑ  αποτελούν  κομμάτι  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Παρακαλώ  την  κυρία  Γεροπαναγιώτη  Κατερίνα,

Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Πατρέων,  για  δύο  λεπτά

όμως, γιατί  έχουμε υπερβεί  τους χρόνους. Είναι  και η Χορωδία έξω,

τα παιδάκια. 

Παρακαλώ. Έχει άλλους δύο παρεμβαίνοντες, έτσι; 

Κ.  ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:    Καλησπέρα,  αγαπητές  κυρίες  και  κύριοι

Σύνεδροι.

Ανάπτυξη  λοιπόν  το  θέμα  μας.  συνηθίζουμε  στην  Πάτρα,  μια

πόλη  η  οποία  έχει  πρωτιά  στα  ζητήματα  της  ανεργίας,  να  λέμε  και

να πιστεύουμε ότι  όμορφη πόλη είναι  αυτή που τα παιδιά της έχουν

δουλειά.  Όμορφη  πόλη  είναι  αυτή  που  τα  παιδιά  της  δεν  είναι

εξαρτημένα από ουσίες. Και ναι,  όμορφη πόλη δεν είναι η πόλη που

δεν έχει  λακκούβες, που δεν έχει  ζητήματα στον φωτισμό και λοιπά,

αλλά  είναι  εκείνη  η  πόλη  που  μπορούν οι  δημότες  της,  ο  λαός  της,

να  ζουν  ανθρώπινα,  να  απολαμβάνουν  τον  πλούτο  που  οι  ίδιοι

παράγουν. 
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Κάτω  από  αυτό  λοιπόν  το  πρίσμα  εμείς  τουλάχιστον

εξετάζουμε και απαντάμε στο ζήτημα της ανάπτυξης. 

Σήμερα  Δήμοι  και  Περιφέρειες,  το  πολιτικό  προσωπικό  που

τους  στελεχώνει,  συμμετέχουν  ενεργά  όχι  μόνο  στην  υλοποίηση,

αλλά  και  στο  σχεδιασμό  της  ανάπτυξης  για  τις  ανάγκες  του

κεφαλαίου. 

Για  αυτές  τις  ανάγκες  σχεδιάστηκαν  οι  αναδιαρθρώσεις  όλα

αυτά  τα  χρόνια  στην  τοπική  διοίκηση.  Είναι  κατά  τη  γνώμη  μας  η

κόκκινη  κλωστή  που  δένει  τον  Καποδίστρια  με  τον  Καλλικράτη,  και

μετά  σήμερα  με  τον  Κλεισθένη  1  και  αύριο  Κλεισθένης  2  και  πάει

λέγοντας.   Με  έναν  νέο  κύκλο  αναδιαρθρώσεων  προσαρμοσμένες

σε αυτές του κεντρικού κράτους και τις πιο άμεσης διασύνδεσής της

με  τους  θεσμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  τις  ανάγκες  της

καπιταλιστικής κερδοφορίας.  

Αναδιαρθρώσεις  που τον  χαρακτήρα  τους  τον  υπογραμμίζει  η

συνέχεια  και  η  συνέπεια  με  την  οποία  τις  υλοποίησαν  διαδοχικά

όλες οι μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις.  

Για  αυτό  σωστά κατά  τη  γνώμη μας  στη  χθεσινή  πρώτη μέρα,

απευθυνόμενος  ο…  η  κυβερνητικός  εκπρόσωπος  στους

εκπρόσωπους  των  άλλων κομμάτων,  της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  και

του  ΠΑΣΟΚ,  παρατήρησε  ότι  συνεχίζουν  τις  αλλαγές  που

παρέλαβαν  από  τις  προηγούμενες  κυβερνήσεις,  διαβεβαιώνοντας

ότι  υπάρχει  κοινός  τόπος  συνάντησης  που  είναι  -  λέμε  εμείς  -  η

στήριξη  της  κερδοφορίας  και  ανταγωνιστικότητας  των

επιχειρηματικών ομίλων.

Η ταχύτητα με την οποία προσχωρούν οι  αναδιαρθρώσεις  στο

χώρο  της  τοπικής  διοίκησης  αφορά  κατά  τη  γνώμη  μας  τις

απαιτήσεις  της  οικονομικής  καπιταλιστικής  ανάπτυξης,  τις

δυσκολίες και τις αντιφάσεις που τη διατρέχουν. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  βαθαίνει  η  σύμφυση  των  οργάνων  της  με

επιχειρηματικούς  ομίλους,  με  ιεράρχηση  σε  αυτή  τη  βάση  τη

δημοτική και  δημόσια γη, τις χρήσεις γης, το περιβάλλον,  τον τομέα
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των  μεταφορών  και  το  μεταφορικό  έργο,  την  ενέργεια  και  την

πολιτική  απελευθέρωσης  των,  παραδείγματος  χάριν,  των

ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  τη  διαχείριση  υγρών,  στερεών

αποβλήτων,  υδάτινων  πόρων,  στον  άξονα  των  επιχειρηματικών

συμφερόντων, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό. 

Ενδεικτικά  αναφέρω,  κάτι  που  σας  είναι  γνωστό,  ότι  σήμερα

παραδείγματος χάρη,  περίπου το 30% των Δήμων έχουν εκχωρήσει

σε ιδιώτες τον τομέα της καθαριότητας. 

Στον  ίδιο  χορό  και  οι  Περιφέρειες.  Παίζουν  ενεργό  και

επιτελικό  ρόλο  στα  ζητήματα  της  λεγόμενης  περιφερειακής

ανάπτυξης.  Συγκεντρώνουν  πόρους,  έργα  και  υποδομές,  στις

αναπτυξιακές  ιεραρχήσεις  του  κεφαλαίου.  Είναι  εκείνη  η  κρατική

δομή  σε  τοπικό  επίπεδο,  με  την  αμεσότερη  σύνδεση  με  τα

ευρωενωσιακά όργανα και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Μάλιστα,  η   Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας,  στην  οποία  είναι…

υπάγεται ο Δήμος Πατρέων, είναι η πρώτη στην απορρόφηση αυτών

των κονδυλίων και παίρνει  εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν

έχει  όμως  μόνο  εκεί  πρωτιά.  Είναι  εκείνη  η  Περιφέρεια  που  μέσα

από τα στελέχη της κάνει  συνάντηση με τον Πρέσβη των Ηνωμένων

Πολιτειών  Αμερικής,  του  ζητάει  να  επενδύσει,  μια  προκλητική

στάση,  όταν  είναι  γνωστός  ο  ρόλος  των  μακελάρηδων  του  ΝΑΤΟ,

όταν   στην  περιοχή  μας  έχουμε  Άραξο,  όταν  στην  περιοχή  μας

έχουμε  Ανδραβίδα,  και  είναι  γνωστά  τα  σενάρια  της  επέκτασης

αυτών των ΝΑΤΟϊκών βάσεων. 

Ας δούμε όμως και ας περιοριστώ σε δύο παραδείγματα…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Πέντε  λεπτά  μιλάτε.  Εντάξει,  αυτά  δεν  είναι  θέματα

που αφορούν τις Ενότητες…

Κ.  ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:   Παρακαλώ  πολύ,  θα  με  σεβαστείτε  όπως

σεβάστηκα μέχρι τώρα τις εργασίες στο Συνέδριο. 

Συνεχίζω λοιπόν με δύο…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ναι, δεν μπορεί να μιλάτε επ’ άπειρον….

Κ. ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:   …με δύο παραδείγματα…
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Εντάξει,  τα ίδια και τα ίδια…

Κ.  ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:   …με  δύο  παραδείγματα,  τα  οποία

επιβεβαιώνουν  ποιος  είναι  ο  προσανατολισμός  αυτό  που  λέμε  της

ανάπτυξης. 

Είναι  γνωστό  σε  όλους  η  υποχρηματοδότηση  που  υπάρχει

στην  τοπική  διοίκηση.  Άρα  λοιπόν  είναι  γνωστό  ότι  μια  σειρά

εργαλεία χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα αξιοποιούμε

ώστε να καλύψουμε μέρος των αναγκών. 

Για  παράδειγμα  λοιπόν,  στο  Δήμο της  Πάτρας  αυτή  τη  στιγμή

έχουν  ενταχθεί  ή  είναι  υπό  ένταξη  αντίστοιχα  τέτοια  προγράμματα

ύψους  120  εκατομμυρίων.  Από  αυτά  δεν  προβλέπεται  και  δεν

μπορεί  να  υπάρξει  ούτε  ένα  ευρώ  για  να  καλύψει  τα  ζητήματα  της

αντισεισμικής  θωράκισης.  Επιβεβαιώνεται  δηλαδή  με  τον  πιο

κατηγορηματικό  τρόπο  ποιες  είναι  οι  στοχεύσεις  και  οι

προτεραιότητες αυτών των προγραμμάτων. 

Δεύτερο  παράδειγμα  και  ολοκληρώνω.  Αναφέρατε  εδώ  τα

Ανοιχτά  Κέντρα  Εμπορίου.  Το  ερώτημα  είναι  αν  τα  Ανοιχτά  Κέντρα

Εμπορίου,  στα  οποία  εμείς  σαν  Δήμος  συμμετέχουμε  και  θα  πω

γιατί,  μπορούν  να  λύσουν  σήμερα  τα  οξυμένα  προβλήματα  των

μικρομεσαίων  και  αυτοαπασχολούμενων  εμπόρων.  Εμείς  λέμε  με

κατηγορηματικό  τρόπο  όχι.  Ο  μόνος  τρόπος  για  τον  οποίο

ενταχθήκαμε,  λόγος,  είναι  για  να  δώσουμε  τη  δυνατότητα  στους

αυτοαπασχολούμενους  και  μικρούς  εμπόρους  να  πάρουν  κατιτίς

από αυτό που προβλέπεται και να υπάρξουν κάποιες υποδομές. 

Ακούστε  όμως  το  ενδιαφέρον  που  βγαίνει  από  την  πείρα  μας

δημιουργώντας  αυτά τα  προγράμματα.  Προσπαθήσαμε  λοιπόν αυτό

το πρόγραμμα  να το εφαρμόσουμε σε μια μεγάλη εργατική περιοχή

του  Δήμου  της  Πάτρας.  Ζαρουχλέικα  λέγεται  αυτή  η  περιοχή.  Δεν

μπορούσαμε  να  τα  εφαρμόσουμε  με  βάση  τις  προϋποθέσεις  τις

οποίες  βάζουν  τα  Ανοιχτά  Εμπορίου,  οπότε  αναγκαστικά
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προχωρήσαμε  και  τα  υλοποιήσαμε  σε  μια  περιοχή  που  είναι  κοντά

στο αστικό κέντρο. 

Όλα  λοιπόν   για  το  επιχειρείν,  και  οι  αστικοί  νόμοι.  Για  αυτό

λοιπόν,  αυτοί  οι  νόμοι  απαλλάσσουν  από  φόρους  και  τέλη  τα

μεγάλα  λεγόμενα  αναπτυξιακά  (…)  στα  αεροδρόμια,  στα  λιμάνια,

κάνουν  προκλητικές  απαλλαγές  σε  επενδυτές  αμερικάνικων

συμφερόντων,  όπως  είναι  στα  ναυπηγεία  της  Σύρου,  και

παραδείγματος  χάρη  από  τη  ΔΕΥΑΠ  ζητούν  17.342  €  να

παραγραφούν  από  την  επιχείρηση  Σκλαβενίτη  στα  πλαίσια

συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. 

Την  ίδια  ώρα  ο  νόμος  που  επαίρεται  ο  κύριος  Υπουργός  ότι

έχει  φέρει  καινούργια  πράγματα  στις  ΔΕΥΑ,  ενισχύει  και  είναι

αμείλικτος  όσον  αφορά  το  νερό  και  την  πλήρη  εμπορευματοποίησή

του. 

Επομένως  η  διανομή  του  πλούτου  γίνεται  σε  όφελος  του

εγχώριου  και  ξένου  κεφαλαίου  και  διαπερνά  έναν  προς  έναν  όλους

μαζί  τους  φορείς  του  κράτους,  στον  προϋπολογισμό  του,  στις

λειτουργίες  τους,  και  αυτά  πια  αποδεδειγμένα,  ζωντανά  στη  ζωή.

Αυτή  την  προοπτική  την  ονομάζουν  μονόδρομο,  την  βαπτίζουν

δίκαιη ανάπτυξη. 

Ανάπτυξη  λοιπόν  για  ποιον  και  από  ποιον;  Αυτό  κατά  τη

γνώμη μας είναι  το κρίσιμο ζήτημα, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο,

και σε αυτό κρίνονται  όλες οι  δυνάμεις.  Άσχετα από το ποιο μανδύα

θέλουν  να  φορέσουν,  του  ανεξάρτητου,  του  ανένταχτου,  του

αυτοδιοικητικού και πάει λέγοντας. 

Από  αυτή  την  ανάπτυξη,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  έχει

καεί  η  γούνα  του  λαού  μας.  Ο  λαϊκός  παράγοντας  είναι  αυτή  η

καθοριστική  δύναμη  που  πραγματικά  μπορεί  με  σημαία  τις

σύγχρονες  ανάγκες  να  βγει  μπροστά  και  να  διεκδικήσει  όλα  όσα

σήμερα  του  στερούν.  Και  είναι  κριτήριο  για  έναν  που  σήμερα

θεωρεί,  αιρετό,  ότι  σέβεται  την ψήφο που του έχει  δώσει  ο δημότης

του, να στηριχτεί,  να στηρίξει αποφασιστικά αυτόν τον αγώνα. 
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Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ο κύριος Σακούτης Νικόλαος έχει  το  λόγο,  Δημοτικός

Σύμβουλος Πετρούπολης.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Επειδή  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Προηγείται.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Επειδή και οι δύο είστε από την Πετρούπολη…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Β. ΣΙΜΟΣ:   Ούτως ή άλλως και  οι  δύο από την Πετρούπολη είμαστε,

δύο είμαστε, δέκα είμαστε όλοι και όλοι, και δύο εσείς, δώδεκα. 

Καλησπέρα σε όλους. Επέλεξα να πω δυο λόγια σχετικά με τη

θεματολογία  για  το  περιβάλλον  και  τη  χωροταξία  και  αυτό  γιατί

προέρχομαι  από ένα  Δήμο  όπου  συνορεύει  με  τη  Φυλή,  με  τα  Άνω

Λιόσια,  όπου  εδώ  και  53  περίπου  χρόνια  δέχεται  τα  απορρίμματα

όλης  της  Αττικής,  των  νήσων,  και  όχι  μόνο.  Για  αρκετά  μεγάλο

διάστημα  δεχόταν  και  τα  απορρίμματα  της  Πελοποννήσου.  Σε  μια

χωματερή  η  οποία  όταν  ξεκίνησε  είχε  χρονοδιάγραμμα  είκοσι  ετών,

έχει  υπέρ κορεστεί,  έχουν δοθεί μια σειρά από απευθείας αναθέσεις

για  να  γίνει  επέκτασή  της  σε  νέα…  και  σε  νέα  κύτταρα,  για  να

συνεχίσει  την καρκινογόνα παρουσία της.

Δεν  θα  πω  για  μελέτες  επιστημονικά  τεκμηριωμένες  που

έχουν  δείξει  πόσο  έχουν  αυξηθεί  οι  καρκινογενέσεις  στην  περιοχή,

την  ευρύτερη  της  Δυτικής  Αθήνας,  για  τα  προβλήματα  τα  οποία

αντιμετωπίζει  πλέον  το  περιβάλλον.  Θα  πω  απλά  το  εξής.  Ότι  με

γνώμονα  αυτό  και  με  δεδομένο  ότι  το  πρόβλημα  δεν  το

αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς,  πριν από ένα μήνα είχαν κινητοποίηση

οι  Λευκιμμιώτες  της  Κέρκυρας,  που  μένουν  στην  Αθήνα,  γιατί

ακριβώς  αντιμετωπίζουν  τα  ίδια  προβλήματα,  και  τα  ίδια

προβλήματα  αντιμετωπίζουν  και  σε  όλη  την  Ελλάδα,  με  τη

διαχείριση  απορριμμάτων,  και  ήθελα  απλά  να  βάλω  έναν

προβληματισμό, για ποιο λόγο ισχύει αυτό. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  - ΑΘΗΝΑ  
03 - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   DIVANI     CARAVEL

303



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακούσαμε  από τους  εισηγητές  νούμερα  και  στόχους  τα  οποία

πρέπει  να  πιάσουμε  και  για  την  έμφαση την  οποία  οι  Δήμοι  πρέπει

να  δώσουν  στην  ανακύκλωση.  Και  ναι,  λέμε  διαλογή  στην  πηγή.

Εννοείται.  Ποιος  δεν  πιστεύει  ότι  η  ανακύκλωση  βοηθάει  στο  να

εξοικονομηθούν πόροι; Ποιος δεν πιστεύει  ότι  η ανακύκλωση βοηθά

στο περιβάλλον, ότι πρέπει να γίνεται;  

Εμείς  λέμε  απλά  ότι  πρέπει  να  γίνεται  από  τους  Δήμους  η

αποκομιδή και  μόνο και  πρέπει  να στηριχθούν σε αυτό,  γιατί  για να

γίνει  η  αποκομιδή  χρειαζόμαστε  στόλους  και  οχήματα  νέα  και

χρειαζόμαστε  και  προσωπικό.  Ποιος  θα  κάνει  την  αποκομιδή;  Δεν

θέλεις  οδηγό και  συνοδό απορριμματοφόρου;  Δεν  πρέπει  να γίνουν

λοιπόν μαζικές προσλήψεις προσωπικού μόνιμου, που να καλύψουν

αυτή την ανάγκη; Και στόλο; 

Εμένα  ο  Δήμος  μου  δεν  είναι  ένας  Δήμος  που  έχει  ταμειακά

διαθέσιμα.  Το  2005 η  προηγούμενη  Διοίκηση είχε  πάρει  ένα  δάνειο

για  να  αγοράσει  οχήματα,  αγόρασε  κάποια  οχήματα,  το  δάνειο  το

χρωστάμε  μέχρι  σήμερα,  έχουμε  μπει  και  σε  αναχρηματοδότηση

δανείων,  ευτυχώς  δηλαδή,  δεν  πληρώνουμε  δόσεις,  πληρώνουμε

μόνο  τοκοχρεολύσια  μέχρι  το  ’23,  και  πρέπει  να  πάρω στόλο,  γιατί

ο  στόλος  μου  είναι  πάρα  πολύ  γερασμένος.  Και  έχω  αιτηθεί  στο

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  το  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Απορριμμάτων,  γιατί

ένας  Δήμαρχος  όταν  δεν  έχει…  Γελάτε,  μα  και  εγώ  γελάω.   Γιατί

όταν  ένας  Δήμος  δεν  έχει  ιδίους  πόρους,  τι  κάνει;  Τρέχει  να

διεκδικήσει  και  να  πάρει  από  όποιο  πρόγραμμα  βγει.  Υπάρχει

λοιπόν το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Δυόμισι χρόνια το περιμένω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Β. ΣΙΜΟΣ:   Όχι, όλοι μας. Όλοι μας. δυόμισι χρόνια. 

Το  χρηματοδοτικό  λοιπόν  εργαλείο  που  θα  έδινε  στους

Δήμους  τη  δυνατότητα  να  εφαρμόσουν  τα  Τοπικά  Σχέδια

Διαχείρισης Απορριμμάτων,  να πάρουν κάδους  για χωριστό ρεύμα,

να  δώσουν  έμφαση  στα  βιοαπόβλητα,  που  όντως  καταναλώνουν  το

70%  μιας  σύμμεικτης  σακούλας,  να  πάρουμε  κάδους  οικιακής
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κομποστοποίησης,  απλά  μειώθηκε,  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  έχει

δοθεί  για  τα  ΣΔΙΤ,  Μακεδονίας,  Ηπείρου  και  τα  λοιπά,  για  να  τα

λέμε  όλα,  και  εν  τέλει  για  τους  Δήμους,  για  να  υλοποιήσουν  τα

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, τι έχει μείνει;  Τίποτα. 

Άρα λοιπόν πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό;  Αν δεν σου δίνουν

τα  κονδύλια  και  το  προσωπικό,  καλές  οι  σκέψεις  και  το  όραμα,  δεν

λείπει  από  κανέναν,  μήπως όμως πρέπει  να  προβληματιστούμε  και

να πούμε τι διαχείριση απορριμμάτων θέλουμε; Σε όφελος ποιανού;

Είχε  έρθει  ο  κύριος  Φούχτελ  πριν  από  τέσσερα  χρόνια  και

είπε,  για  ποιο  λόγο  δεν  αξιοποιείτε  το  σκουπίδι;  Είναι  χρυσός.

Συμφωνώ ότι είναι χρυσός. Ποιος θα τον πάρει τον χρυσό αυτό; 

Ο  κύριος  Κρεμλής  είπε  πριν  ότι  πρέπει  να  κάνουν  οι  Δήμοι

την  αποκομιδή,  να  δημιουργήσουμε  σύγχρονα  εργοστάσια,  και  να

έρθει  ο  ιδιώτης  να  το  πάρει  και  να  το  πουλήσει.  Γιατί;  Εμείς  δεν

μπορούμε;  Δεν  μπορεί  να  υπάρχει  κρατικός  φορέας  που  θα

διαχειρίζεται  τα  απορρίμματα;  Για  ποιο  λόγο  να  υπάρχει  Ελληνική

Εταιρεία  Ανακύκλωσης;  Για  ποιο  λόγο  να  υπάρχει  Εταιρεία

Ανακύκλωσης  Ηλεκτρικών  και  Ηλεκτρονικών  Συσκευών;  Για  ποιο

λόγο να  υπάρχει  εταιρεία  που διαχειρίζεται  τα  τηγανέλαια;  Για  ποιο

λόγο  να  υπάρχει  εταιρεία  που  διαχειρίζεται  τις  μπαταρίες;  Για  ποιο

λόγο να υπάρχει εταιρεία που διαχειρίζεται τις λάμπες; 

Αυτά  δηλαδή  που  έχει  πληρώσει  και  που  πληρώνει  μέσα από

τα δημοτικά τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού ο δημότης,  να

τα  ξανά  πληρώνει  σε  κάποιον  άλλον  διπλά  και  τριπλά;  Γιατί;  Για

ποιο  λόγο  να  μην…  για  παράδειγμα,  το  ρεύμα,  λέω  εγώ,  που  θα

παραχθεί  από  τα  απορρίμματα,  να  μη  γυρίσει  πίσω  ως  δωρεάν

ρεύμα  στο  λαό;  Γιατί  δεν  υπάρχει  αυτή  η  πολιτική  κατεύθυνση;  Δεν

το γνωρίζουν οι  Υπουργοί;  Δεν έχουν υπηρεσιακούς παράγοντες να

τους υποδείξουν; 

Η  χώρα  μας  έχει  επιστημονικό  προσωπικό  καταρτισμένο  και

άρτιο,  που  μπορεί  να  κάνει  τέτοια  έρευνα.  Το  ζήτημα  είναι  ότι

υπάρχει  κατεύθυνση  να  κερδίζουν  επιχειρηματικοί  όμιλοι  μέσα  από
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τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων.  Και  όχι  απλά  κερδίζουν,

αισχροκερδούν.  Και  αν  έδειχνα  λιγότερο  σεβασμό,  θα  έλεγα  και

ονόματα. Ηλέκτωρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Το πόσα εκατομμύρια,

εκατομμύρια  έχουν  πάρει  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  και  το  αποτέλεσμα

για  τους  δημότες  Πετρούπολης  για  παράδειγμα,  επανέρχομαι  στο

Δήμο  μου,  ξέρετε  ποιο  είναι;  Τον  Ιούλιο  να  υπάρχει  μια  από  τις

κορυφαίες  θεατρικές  ή  μουσικές  παραστάσεις,  σε  ένα  από  τα  πιο

όμορφα  θέατρα  της  Ελλάδας,  και  το  λέω  χωρίς  να  έχω  ψηλά  τη

μύτη μου, στο Θέατρο Πέτρας,  και να μη μπορείς να σταθείς από τη

μυρωδιά. Να μη μπορείς να σταθείς  από τη μυρωδιά.  Τα παράπονα

τα  ακούει  ο  Δήμαρχος,  αλλά  αυτό  το  ξέρεις  ούτως  ή  άλλως.  Όταν

αναλαμβάνεις  κάπου  να  είσαι  Δήμαρχος,  ξέρεις  ότι  θα  ακούς  και

παράπονα και για πράγματα που δεν σου αναλογούν και δεν φταις. 

Αλλά  δεν  είναι  η  αισθητική  ή  η  κακή  όσφρηση.  Είναι  εν  τέλει,

και  κλείνω με  αυτό,  ότι  μπροστά στην  υγεία  μας,  μπροστά  στη  ζωή

τη  δικιά  μας  και  των  παιδιών  μας,  δεν  έχει  η  σημερινή  κυβέρνηση,

και  οι  προηγούμενες,  γιατί  την ίδια πολιτική κατεύθυνση υλοποιούν,

και  οι  Υπουργοί  οι  σημερινοί  και  οι  προηγούμενοι,  αλλά  και  η

σημερινή  Περιφερειακή  Αρχή,  εκλέχτηκε  γιατί  στις  γειτονιές  αυτές

έλεγε εάν εκλεγώ αύριο κλείνει  η χωματερή,  και  λήστεψαν την ψήφο

των κατοίκων.  Πραγματικά.  Αύριο  κλείνει  η  χωματερή.  Ο λαός  αυτό

περίμενε  να  ακούσει.  Γιατί  την  έχει  στο  σβέρκο  του,  την  έχει  στα

πνευμόνια  του,  53 χρόνια,  και  την πληρώνει  και  την ξανά πληρώνει

και  την  ξανά  πληρώνει.  Και  κάθε  φορά  που  αυξάνεται  το  τέλος

ταφής, την ξανά πληρώνει μέσα από τα δημοτικά τέλη. 

Λέω λοιπόν το εξής.  Ότι  μπροστά στην υγεία μας και  στη ζωή

των παιδιών μας, όχι, το κεφάλαιο είναι αδυσώπητο. 

Εμείς  λοιπόν  λέμε  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  διαχείριση  των

απορριμμάτων  προς  όφελος  του  λαού.  Στο  σημερινό  κράτος,  στο

σημερινό  οικονομικό  σύστημα,  δεν  μπορεί  αυτό  να  ισχύσει.  Αλλά

για  αυτό  καλούμε  όλους  τους  αιρετούς,  για  αυτό  καλούμε  όλο  το

λαό, να προβληματιστεί  και να παλέψει σε αυτόν τον άξονα. 
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Και κλείνω, τριάντα δευτερόλεπτα,  για το εξής. Η θεματολογία

ήταν  και  χωροταξία.  Πριν  δούμε  τη  χωροταξία,  να   δούμε  τι  μας

διεκδικούν;  Ιερά  Μονή  Ευαγγελισμός  της  Θεοτόκου  Λαμίας,  από  το

Δήμο  Πετρούπολης  και  από  το  Δήμο  Περιστερίου,  διεκδικεί  7.500

στρέμματα.  Αντίστοιχες  περιπτώσεις  είμαι  σίγουρος  ότι  υπάρχουν

σε  πάρκα,  άλση,  αιγιαλούς,  σε  όλους  τους  Δήμους  της  Ελλάδας.

Επιτέλους,  δεν πρέπει  να  φωνάξουμε  ότι  το  περιβάλλον,  τα  πάρκα,

τα  άλση,  είναι  περιουσίες  του  λαού  που  πρέπει  να  τα  χαίρεται

δωρεάν αυτό και τα παιδιά του και οι επόμενες γενιές; 

Πρέπει  κάποια  στιγμή  λοιπόν,  επειδή  εμείς  έχουμε  εκλεγεί

σαν  Δήμαρχοι  για  να  εξυπηρετούμε,  για  να  αναδεικνύουμε  τα  λαϊκά

προβλήματα  και  να  παλεύουμε  να  τα  λύσουμε,  κάποια  στιγμή  να

φωνάξουμε  ότι  πρέπει  να  δοθεί  εδώ  και  τώρα  πολιτική  λύση,  με

νομοθετική  ρύθμιση  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο,

ούτως  ώστε  μα  είναι  καταπατητές,  μικρομεγαλοϊδιώτες,

επιχειρηματίες,  ή  μονές,  να  τελειώσουν  αυτά  τα  πράγματα.  Γιατί  το

σημερινό  επίκαιρο  θέμα  που  υπάρχει  με  τις  σχέσεις  Εκκλησίας  –

Κράτους,  όχι  απλά  είναι  μεσοβέζικο  και  δεν  λύνει  αυτές  τις

καταστάσεις, αντιθέτως τα διογκώνει.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Και τελευταίος ομιλητής ο κύριος Σακούτης Νικόλαος,

Δημοτικός  Σύμβουλος  Πετρούπολης  και  μέλος  του  Διοικητικού

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Παρακαλώ, Νίκο, για δύο λεπτά.

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ:   Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ:   Επιγραμματικός θα έλεγα, επιγραμματικός. 

Τα  7.500  στρέμματα  που  είπε  ο  Δήμαρχος,  όντως

διεκδικούνται,  και  βέβαια  υπάρχουν δικαστικές  αποφάσεις  και  υπέρ

της  Μονής  Λαμίας  και  υπέρ  των  ιδιωτών,  με  απόν  διαχρονικά  το

Δημόσιο. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και πριν και τώρα βέβαια, έτσι;
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Τώρα,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  απορριμμάτων.  Κοιτάξτε,

θεωρώ  ότι  η  επιλογή  αυτή  τη  στιγμή  που  γίνεται  στα  απορρίμματα

στο  σύνολο  της  χώρας  μας,  είναι  καθαρά  πολιτική  και

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν είναι ανικανότητα.  

Δηλαδή,  μιλήσαμε  για  το  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης

Απορριμμάτων.  Το  Περιφερειακό  Σχέδιο  της  Αττικής  είναι  πιο

γαλαντόμο,  λέει  53%  διαλογή  στην  πηγή,  25%  μέσα  από  μηχανική

επεξεργασία, 22% ταφή, μέχρι το 2020. 

Τι  έχει  γίνει  για  αυτό  το  πράγμα  μέχρι  τώρα;  Τίποτα.  Το

Εθνικό  Σχέδιο  πρόληψης,  τίποτα,  καμία  στοχοθεσία,  καμία

υλοποίηση,  ούτε  χρηματοδότηση.  Όσον  αφορά  το  Εθνικό  Σχέδιο  το

ίδιο,  402  εκατομμύρια  το  υπολόγιζε  ουσιαστικά  η  Περιφερειάρχης

και  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  κατά  προσέγγιση,  ενδεχομένως  να

είναι  περισσότερο.  Βεβαίως  δεν  έχει  πάει  ούτε  ένα  ευρώ.  Στο

απολογιστικό έργο η Περιφερειάρχης  είπε ότι  έχουμε ακόμα ένα δις

επτακόσια  εκατομμύρια  όσον  αφορά  το  έργο  μας  στην  Αττική.

Μεταξύ  αυτών  ασφαλτοστρώσεις,  μπετόδρομοι,  μέχρι  και  σχολεία.

Για  το  θέμα  των  απορριμμάτων  ούτε  ένα  ευρώ,  ούτε  από  ίδιους

πόρους, ούτε βέβαια σε σχέση και με τη λογική της κυβέρνησης. 

Τι  έχουμε  όμως  αυτή  τη  στιγμή;  Είπε  ο  κύριος  Κρεμλής,  δεν

επιδοτούνται  λέει  οι  ΜΕΑ.  Σωστά.  Τι  έχουμε  αυτή  τη  στιγμή  σε

εξέλιξη;  Την  επέκταση  του  ΕΜΑΚ.  Θα  φτάσει  350.000  τόνους,

προσέξτε,  συν 100.000 προδιαλεγμένα. 450.000 τόνους, από το ένα

εκατομμύριο  εννιακόσιες  χιλιάδες  τόνοι  που  παράγονται  στην

Αττική,   και  ένα  επτακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  θάφτηκαν.  450.000,

ποιος  θα  προσεγγίσει  στην  περιοχή;  Είπε  ο  Δήμαρχος

προηγουμένως.  Ποιος  θα  προσεγγίσει  εκεί  στην  περιοχή  στο

επόμενο διάστημα; 

Είναι  μόνο  στην  Αττική  αυτή  η  πολιτική;  Τι  είναι,  κύριε

Κρεμλή,  αυτή  τη  στιγμή  σε  εξέλιξη;  Πέντε  ΣΔΙΤ  στη  χώρα.  Πέντε

ΣΔΙΤ,  με 27 χρόνια διαχείριση, και  βέβαια μέσα από τις διακηρύξεις
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τους  λένε  ότι  θα φτάσουν  μέχρι  το  35% διαλογή.  35% στα  επόμενα

27 χρόνια; Αυτό είναι το μοντέλο;

Και βέβαια, επιτρέψτε μου τώρα όμως, γιατί  λέω από επιλογή,

μπαίνει  και  από  το  παράθυρο  και  η  καύση.  Είναι  διάχυτο  στην

Αττική.  Ε  αφού  δεν  μπορούμε  να  ανακυκλώσουμε,  δεν  τα

καταφέρνουμε,  δεν  είμαστε  καλοί  πολίτες,  τι  να  κάνουμε;  Αδιέξοδο

στη  Φυλή.  Γιατί  είπε  προηγουμένως  ο  Πρόεδρος,  ο  κύριος

Ζαχαρόπουλος, έχει  ένα δίκιο, έχει  ένα δίκιο,  λέει  το εξής. Ότι  εμείς

στο  επόμενο  διάστημα  θα  έχουμε  πανωσήκωμα  σκουπιδιών.  Και

πώς  νομιμοποιείται  το  πανωσήκωμα  σκουπιδιών;  Δεν  έχει  πάρει

ακόμα  άδεια.  Εντάξει,  μπορεί  το  ένα  χέρι  να  δώσει  το  άλλο.  Δεν

υπάρχει.  Και  πώς  εξασφαλίζονται  οι  συνθήκες  εργασίας  των

εργαζομένων εκεί;  Είναι  ασφαλές να έχουμε πανωσήκωμα στη ζώνη

Α’ κατά τέσσερα μέτρα ακόμα; Να πάμε μέχρι το 2020; 

Δεν  υπάρχουν  χωροθετήσεις,  όντως.  Δεν  υπάρχουν  μονάδες

επεξεργασίας.  Δεν  υπάρχουν  υποδομές  και  δημοτικές  και

διαδημοτικές.  Δεν  υπάρχει  ένα  ευρώ  για  την  εναλλακτική

διαχείριση.  Από  εκεί  να  ξεκινήσουμε  και  να  το  δούμε  συνολικά.

Εναλλακτικό  σχέδιο,  Τοπικά  Σχέδια  Διαχείρισης,  τίποτα.  Δεν

υπάρχει  ούτε  προσωπικό,  ούτε  υποδομές,  ούτε  χρηματοδότηση,

στον αέρα τα πάντα. 

Άρα  πάμε  στο  μοντέλο  που  βλέπουμε.  Και  εγώ  θα  πω  και  ο

ονόματα. Πριν δύο εβδομάδες ο κύριος Βρούστης, ο οποίος έχει  την

ευθύνη  όσον  αφορά,  ως  εντεταλμένος  Σύμβουλος  και  μέλος  της

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου, (…)

ένα  κανάλι,  το  μοντέλο  είναι  η  καύση.  Εμείς  on line είμαστε

συνδεδεμένοι  με  το  Βόλο,  όλα  καλά  στις  τσιμεντοβιομηχανίες.  Δεν

πάει  να  λέει  η  Περιφέρεια  εκεί  ότι  τα  φουράνια  και  οι  διοξίνες  είναι

στ  Θεό,  επίσημα  η  Περιφέρεια.  Εμείς  on line εδώ  είμαστε

συνδεδεμένοι,  όλα  καλά.  Θα  παράγουμε  RDF,  θα  παράγουμε  SRF,

θα παράγουμε δευτερογενή υλικά… Γιατί  σίγουρα ευκαιρία υπάρχει,

ευκαιρία  υπάρχει,  όχι  για  τους πολίτες,  για αυτούς οι  οποίοι  γεμίζει
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η τσέπη τους από όλη τη διαχείριση αυτή. Και σίγουρα δεν γεμίζει  η

τσέπη ούτε των δημοτών, ούτε των Δήμων, οι οποίοι  θα κληθούν να

πληρώσουν το μάρμαρο  για το επόμενο διάστημα και  δυστυχώς για

πολλά-πολλά  χρόνια,  τη  στιγμή  που  είναι  αυτή  η  επιλογή  σε  αυτή

την κατεύθυνση για τα συγκεκριμένα συμφέροντα. 

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σακούτη. 

Ο  κύριος  Αντιπρόεδρος  έχει  το  λόγο  για  δύο  λεπτά  για  τη

σημερινή  αποφώνηση  της  ημέρας  του  Συνεδρίου,  της  δεύτερης

ημέρας του Συνεδρίου.

Δ.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:   Καταρχήν  έξω  περιμένουν  τα  παιδιά  της

Χορωδίας,  για  ένα  λεπτό,  να  πούμε  και  δυο  λόγια  για  αυτό,  γιατί

πραγματικά είναι σημαντικό να τους ακούσουμε. 

Απλά να πω, αγαπητοί  συνάδελφοι,  για μια ακόμα  χρονιά και

ένα  ακόμα  Συνέδριο,  ότι  πάντα  αυτοί  που  ακούν  και  μπορούν  να

ακούν,  δεν  είναι  πάρα πολλοί.  Γιατί  πραγματικά  είμαστε  στη  λογική

ότι  θέλουμε να  έχουμε τα Συνέδρια,  να  λέμε  και  να  φεύγουμε.  Αυτό

απαραίτητα δεν είναι  πρόβλημα, αλλά είναι διαπίστωση. 

Το  ζήτημα  είναι  η  ΚΕΔΕ  αυτά  τα  χρόνια  έκανε  παρεμβάσεις;

Κατάφερε να προωθήσει  πέντε  ζητήματα;  Μπόρεσε να έχει  πολιτικό

λόγο και αυτοδιοικητικό λόγο; 

Σήμερα  από  εισηγήσεις  που  έγιναν,  και  στον  Κλεισθένη,  και

στο  θέμα  των  άλλων  Θεματικών  Ενοτήτων,  που  οι  Επιτροπές  που

έχει  συστήσει  δουλεύουν,  απέδειξε  ότι  πραγματικά  γίνεται  μια

σοβαρή  προσπάθεια.  Δεν  κυβερνούμε  τη  χώρα.  Ποτέ  η

Αυτοδιοίκηση  δεν  κυβερνούσε  τη  χώρα.  Αλλά  αυτό  που  κάνουμε

είναι  να  μπορούμε  να  δίνουμε  ιδέες  και  φυσικά  να  διεκδικούμε  τα

αυτονόητα.  Οι  προτάσεις  της  ΚΕΔΕ,  της  Αυτοδιοίκησης,  κάποιοι  να

τις ακούν και να τις κάνουν πράξη. 

Στον Κλεισθένη τι  έγινε;  Ουδεμία από τις προτάσεις της ΚΕΔΕ

έγινε  αποδεκτή,  ούτε  της  ΕΝΠΕ.  Πήγαμε  έτοιμα  νομοσχέδια.  Αυτή

είναι  η αλήθεια. Άρα λοιπόν τώρα τρέχουμε και διεκδικούμε αλλαγές
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σε  κάτι  το  οποίο  δεν  ξέρω  αν  αλλάζει  τελικά  ή  πόσο  μπορεί  να

αλλάξει,  και  όσο  καλή  διάθεση  να  έχει  ο  κύριος  Χαρίτσης,  έχει  ένα

νόμο που με αυτό προχωράμε.

Άρα  λοιπόν,  αντί  να  πάμε  ακόμα  στη  δεύτερη  μέρα  που  είναι

ο  Κλεισθένης  νούμερο  2,  δηλαδή  οι  αλλαγές  στην  Αυτοδιοίκηση,

ακόμα  συζητάμε  για  τις  αλλαγές  του  εκλογικού  νόμου,  τις

διαδικασίες,  τα  διαδικαστικά.  Αυτά  απασχολούν  την  Αυτοδιοίκηση,

γιατί πάμε σε εκλογές. Αλλά τελικά αυτό είναι το ζητούμενο; 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  κοιτάξτε.  Θεωρώ  ότι  πάντα  οι

κυβερνήσεις,  διαχρονικά,  άκουγαν,  έκαναν  λίγα  ή  πιο  πολλά,

αναλόγως πόσο ήθελαν να ακούσουν την Αυτοδιοίκηση.  Εκείνο  που

έχει   σημασία  είναι  εμείς  θα  παράγουμε  θέσεις,  τεκμηριωμένες,  και

να  μαθαίνει  η  κοινωνία  εύκολα  πώς  η  Αυτοδιοίκηση  λειτουργεί.  Η

ΚΕΔΕ λειτουργεί  και πιστέψτε με,  επειδή τη ζω τα τελευταία χρόνια,

γίνεται  μια  μεγάλη  σοβαρή  προσπάθεια.  Αν  φαίνεται  στο  σύνολό

της,  δεν  το  ξέρω.  Αλλά  οι  εισηγήσεις  τεκμηριωμένες  όλων  των

Θεματικών Ενοτήτων,  και  οι  χθεσινές,  και οι  αυριανές,  που είναι  για

το  σύνταγμα,  καταδεικνύουν  ότι  υπάρχει  δουλειά,  υπάρχει  διάθεση,

και υπάρχουν και έτοιμα κείμενα. 

Για τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, για τα οποία μίλησαν πάρα

πολλοί  συνάδελφοι  με  τόση  έμφαση,  καταρχήν  να  πούμε  μια

αλήθεια.  Η  διαχείριση  των  απορριμμάτων  είναι  μια  κοστοβόρος

διαδικασία.  Δεν  χαρίζει  κανένας  λεφτά,  ούτε  τα  σκουπίδια  έχουν

χρήματα,  γιατί  ακούστηκαν κατά καιρούς στα χρόνια,  κύριε  Κρεμλή,

πάρα  πολλά  πράγματα.  Αλλά  και  στο  εξωτερικό  πληρώνεται  η

διαχείριση  των  απορριμμάτων.  Σε  όποια  μορφή  ή  όποιο  μοντέλο.

Μη  νομίζετε  ότι  τα  πέντε  ρεύματα  δεν  είναι  κοστοβόρα;  Να  τα

συλλέξεις  με  διαφορετικά  οχήματα,  με  εργατοώρες  που…  Δηλαδή

ξαφνικά  μην  λέμε  ότι  όλα  με  ένα  μαγικό  ραβδάκι  ξαφνικά  θα

γίνουμε…  θα  ζήσουμε  σε  έναν  άλλο  πλανήτη.  Γιατί  και  στη

Στουτγκάρδη,  σε  μια  προηγμένη,  Γερμανία,  χώρα,  στη  διαχείριση

απορριμμάτων,  υπάρχει  ένα  εργοστάσιο  μέσα  στην  πόλη.  Τι  κάνει;
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Δέχεται  το  σύμμεικτο,  το  καίει,  παράγει  ρεύμα  και  ζεστό  νερό,  η

Περιφέρεια  εκεί  πληρώνει  240  €  τον  τόνο  είσοδο  και  ο  πολίτης

πληρώνει  το  νερό  και  το  ρεύμα.  Αυτή  δεν  είναι  η  αλήθεια;  Δηλαδή

ξαφνικά  αυτά  θα  λυθούν  δια  μαγείας  και  δεν  θα  πληρώνει  κανείς

τίποτα; 

Κοιτάξτε,  στην  Ελλάδα  τα  ΣΔΙΤ  προχωρούν.  Υπάρχουν

μοντέλα,  άλλοι  συμφωνούν,  άλλοι  διαφωνούν,  μπορεί  να  υπάρχουν

και  άλλα  σενάρια,  να  τα  δούμε,  αλλά  δεν  μπορεί  να  μείνουμε  άλλο

πίσω.  Δεν  μπορεί  η  χώρα  να  πληρώνει  πρόστιμα,  δεν  μπορεί  ο

πολίτης  να  μην έχει  καμία  ευθύνη,  να  πετάει  τα  σκουπίδια  του  μαζί

και να μην τα διαλέγει.  

Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε δυνατά στο κομμάτι αυτό, είναι το

στοίχημα  το  περιβάλλον  του  αύριο,  των  παιδιών  μας.  Εκεί  να

εστιάσουμε και εκεί  να δουλέψουμε. 

Κλείνοντας,  θα  ήθελα  καταρχήν  να  ευχαριστήσω  όσους

μείνανε   στην  αίθουσα  αυτή  την  ώρα  μετά  από  πάρα-πάρα  πολλές

ώρες. Να σας πω αύριο το πρωί ξεκινάμε με τον ισολογισμό και τον

απολογισμό, την έγκρισή του, εννέα η ώρα. Εννέα και  μισή ξεκινά η

Ενότητα  της  Συνταγματικής  Αναθεώρησης.  Έχουμε  καθαρές

προτάσεις  άρθρο-άρθρο.  Θα  ακουστούν,  θα  καταγραφούν,  θα  είναι

κείμενο  διεκδίκησης,  γιατί  είναι  μια  ευκαιρία  για  τη  χώρα  και  την

Αυτοδιοίκηση να μπορέσει  να αλλάξει  κάποια ζητήματα τα οποία θα

ξεμπλοκάρουν  όλα  αυτά  τα  οποία  όλοι  μας  λένε  για  τη  φορολογική

αποκέντρωση, για την οικονομική αυτοτέλεια,  για την Αυτοδιοίκηση.

Αυτά θα τα πούμε αύριο. 

Και  στη  συνέχεια  θα  έχουμε  το  μεσημέρι  γύρω  στις  δώδεκα-

μία,  το  ψήφισμα  για  την  ολομέλεια,  και  συνεχίζουμε  με  κάποιες

άλλες Ενότητες. 

Να  πω  ότι  είναι  μαζί  μας  και  τους  ευχαριστούμε,  για  την

ταλαιπωρία,  ήταν  να  γίνουν  χθες,  θα  γίνει  σήμερα  τελικά  εδώ

απέξω,  θα  χαρούμε  τη  Χορωδία,  τη  Παιδική  Χορωδία  της  Rosarte.

Έχει  16  χρόνια  πορείας,  αρχικά  ως  Παιδική  Χορωδία  της  ΕΡΑ,
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αργότερα  ως  Παιδική  Χορωδία  του  Δήμου  Αθηναίων,  πάντα  υπό τη

Διεύθυνση  της  Ρόζης  Μαστροσάββα.  Ως  ανεξάρτητη  Παιδική

Χορωδία η Rosarte λειτουργεί από το 2008 και αποτελείται  από 240

επίλεκτα  παιδιά  ηλικίας  8  έως  19  χρονών.  Επίσης,  Πρόεδρος  της

Χορωδίας  είναι  ο  ακαδημαϊκός,  συνθέτης  και  αρχιμουσικός,

Θόδωρος  Αντωνίου.  Η  Rosarte στεγάζεται  στο  Μέγαρο  Μουσικής

Αθηνών.  Η  Rosarte,  η  Χορωδία,  έχει  χαράξει  μια  σπουδαία  πορεία

στο  καλλιτεχνικό  στερέωμα.  Είναι  η  μόνη  ελληνική  Χορωδία  που

έχει  κερδίσει  τέσσερις  φορές  χρυσό  μετάλλιο  στις  Ολυμπιακές

Χορωδίες  και  τα  λοιπά.  Με  πλούσιο  έργο  κοινωνικό,  και  θα

απολαύσουμε  τα  παιδιά  εδώ  απέξω  στο  φουαγιέ  και  τους

ευχαριστούμε  για  την  παρουσία  τους  και  πάμε  όλοι  μαζί  να

απολαύσουμε αυτό που θα δούμε. 

Θα  τα  πούμε  αύριο  όλοι  εδώ.  Να  είστε  καλά,  μαζί  θα

συνεχίζουμε και στην αυριανή ημέρα. 
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