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ΠΡΩΣΖ ΜΔΡΑ –  01/12/2016 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ):  Παλαγηφηαηε, θχξηε Τπνπξγέ, 

θχξηε Πξφεδξε ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο, θχξηνη Γήκαξρνη, 

θπξίεο θαη θχξηνη, μεθηλά εδψ ζηε Θεζζαινλίθε, ζηε Μαθεδνλία καο, 

ην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, φπνπ εδψ ζα ρηππάεη ε θαξδηά ηεο 

Απηνδηνίθεζεο γηα 3 νιφθιεξεο κέξεο.  

 ε έλα πλέδξην πνπ πξαγκαηηθά γηα εκάο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηελ Απηνδηνίθεζε, είλαη έλα πλέδξην πνπ ζα κπνπλ 

νη ζηφρνη θαη νη βάζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή Απηνδηνίθεζε, γηα κηα 

θαηλνχξγηα Απηνδηνίθεζε. Μηα Απηνδηνίθεζε θνληά ζηνλ πνιίηε.  

 Ξεθηλάκε ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ κε ην θαισζφξηζκα ηνπ 

νηθνδεζπφηε, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ, ηνπ θπξίνπ Παηνχιε.  

 Κχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παλαγηφηαηε, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Τπνπξγνί, 

θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηνη Πεξηθεξεηάξρεο, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, 

θχξηνη ζπλάδειθνη Γήκαξρνη, απηνδηνηθεηηθνί, θίιεο θαη θίινη.  

 ήκεξα εδψ ζηε Θεζζαινλίθε, βξηζθφκαζηε γηα ην εηήζην 

ζπλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή πνιχ ζεκαληηθή θαη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη γηα ηε ρψξα 

καο.  

 Δίλαη αιήζεηα φηη κέζα απφ απηφ ην πλέδξην, φινη 

αλακέλνπκε κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ, λα έρνπλ δνζεί νη δπλαηφηεηεο 

λα απνηππψζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θπξίσο 

λα έρνπκε βξεη ηνλ δξφκν εθείλν πνπ ζα δψζεη ην νμπγφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη ε Απηνδηνίθεζε γηα λα πάκε κπξνζηά.   

 Δίλαη έλα πλέδξην ην νπνίν κπνξεί λα κηιήζεη κε ηξφπνπο 

αλαπηπμηαθνχο, κε ιχζεηο βέιηηζηεο πξαθηηθήο, πνπ ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Δίλαη έλα πλέδξην 

ζην νπνίν ζεσξνχκε ην άββαην, κεηά ηε ιήμε ηνπ, φινη καο ζα 

έρνπκε πάξεη ηηο απνθάζεηο καο. Σηο απνθάζεηο γηα κηα 
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δεκηνπξγηθή ζπκπφξεπζε φισλ καο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ρψξαο καο. Ή ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα αλ 

δνχκε κε πνηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθείλεο ψζηε ηειηθά λα εγθαζηδξπζεί θαη ζηε ρψξα καο, απηφ πνπ 

ρξφληα ιέεη ην Κνγθξέζν, ε Κνκηζηφλ, νη ζπλάδειθνί καο απφ φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, πψο ν ηφπνο ζα απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν 

ηνπ, ζηνλ εγγχηεξν βαζκφ.  

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ  πνπ ζε απηφ ην πλέδξην ήδε έρνπλ 

έξζεη άλζξσπνη απφ φιε ηελ Διιάδα. Καη απηφ ζα ζπλερηζηεί φιε 

ηελ εκέξα θαη ζήκεξα θαη ηηο επφκελεο δχν κέξεο.  

 Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη αξρεγνί φισλ ησλ θνκκάησλ αιιά 

θαη εθπξφζσπνί ηνπο, ζα δψζνπλ ην παξψλ, γηα λα κπνξέζνπλ 

καδί, φινη, λα δεκηνπξγήζνπκε ηε λέα επνρή, ηεο ζπκπφξεπζεο. 

Αιιά θαη ζπγρξφλσο εθιεθηνί ζπλάδειθνη, αιιά θαη εθπξφζσπνη  

ζπλαδέιθσλ ζεκαληηθψλ θνξέσλ θαη απφ ηελ Δπξψπε, αιιά θαη 

απφ ηελ Ακεξηθή, νη νπνίνη ζέινπλ λα δψζνπλ έλα κήλπκα 

ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη δπλαηφηεηαο κηαο απηνδηνηθεηηθήο 

νηθνγέλεηαο θαη πάλσ απφ ηα φξηα ηεο ρψξαο καο.  

 Δίλαη κηα επθαηξία ην πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο, 1, 2 θαη 3 

Γεθέκβξε, λα κπνξέζεη λα δψζεη κηα λέα ψζεζε, κηα αιιαγή ζηε 

ζηαηηθφηεηα πνπ έρνπκε φινη ληψζεη θαη ηηο π ηέζεηο ησλ θνηλσληψλ 

καο, λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ιχζεηο. Γηαηί απφ ην έλα θνκκάηη 

ηεο Διιάδνο κέρξη ην άιιν, πεξηκέλνπκε φινη καο εδψ ζήκεξα θαη 

ηηο δπν κέξεο αθφκα ηνπ πλεδξίνπ καο, λα ηνπο δψζνπκε ην 

κήλπκα ηεο ειπίδαο, αιιά φρη ρσξίο λα ππάξρεη ήδε ε  δπλαηφηεηα 

φηη ε επηηαγή δελ είλαη ιεπθή.  

 Γηα απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, φινπο 

ζήκεξα πνπ βξίζθνληαη εδψ, αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

ζπλέβαιαλ γηα λα κπνξέζεη ζήκεξα…  

 Καισζνξίδνπκε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, 

ηνλ Κπξηάθν  ηνλ Μεηζνηάθε.  
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 Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζία θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο.  

 Λέγνληαο ινηπφλ φηη ζε απηή ηδηαίηεξα ηε ρξνληθή ζηηγκή, 

λνκίδνπκε φηη πέξαλ απηήο ηεο παξνπζίαο, λα επραξηζηήζνπκε θαη 

ηνπο αλζξψπνπο νη  νπνίνη κε ηε ζπκβνιή ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο, 

θηινμελνχλ ην πλέδξηφ καο. Αξρίδνληαο βεβαίσο απφ ηνλ 

νηθνδεζπφηε, ηνλ Γήκαξρν ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνλ Γηάλλε ηνλ 

Μπνπηάξε. Σνλ επραξηζηνχκε γηα ηε ζπκβνιή. Σνλ Πεξηθεξεηάξρε 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ Απφζηνιν ηνλ Σδηηδηθψζηα,  πνπ θαη 

εθείλνο κε ηελ δηθή ηνπ παξνπζία αιιά θαη βνχιεζε, βνήζεζε ην 

πλέδξηφ καο θαη βέβαηα ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηνλ Λάδαξν ηνλ Κπξίδνγινπ, ν νπνίνο θαη εθείλνο, 

καδί, ζηελ θηιφμελε Θεζζαινλίθε, καο θηινμελεί.  

 Θα παξαθαιέζσ, κέζα απφ ηελ δηάζεζε πνπ έρνπκε φινη καο 

ζηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ηνπο εξγαδφκελνχο καο, γηαηί φπνηα 

πνιηηηθή απφθαζε θαη αλ πάξνπκε, θακία δελ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί, εάλ δελ ππάξρνπλ νη εξγαδφκελνί καο. Δθείλνη πνπ 

θαζεκεξηλά δίλνπλ αγψλα γηα λα ιχζνπλ ηελ θαζεκεξ ηλφηεηα. 

Δθείλνη πνπ πνιιέο θνξέο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ζην κηζζνινγηθφ πεξηβάιινλ, ζην δήηεκα ηεο ίδηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο απηήο, είλαη εθεί, ιεηηνπξγνί, 

απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ.  

 Θα ήζεια απφ απηφ ην  βήκα, λα επραξηζηήζνπκε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο, αλεμάξηεηα πνηα είλαη ε ζρέζε 

εξγαζίαο. Δκείο ζέινπκε φινη λα έρνπλ ζηαζεξή θαη κφληκε 

εξγαζία.  

 Καη λα πνχκε, κέζα απφ απηφλ ηνλ ζεβαζκφ θαη γλσξίδνληαο 

φηη εδψ ππάξρνπλ εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία, λα 

δεηήζσ απφ φινπο θαη ηελ θαηαλφεζε, αιιά εγψ ζεσξψ ηνλ 

ζπκβνιηζκφ, ην πλέδξηφ καο λα μεθηλήζεη απφ έλαλ εθπξφζσπν 
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ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Δθείλνο ζα αλνίμεη ην 

πλέδξην.  

 Θα θαιέζσ ινηπφλ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο λα έξζεη ζην βήκα, 

γηα κία κηθξή ηνπνζέηεζε, κέζα απφ ηελ επραξίζηεζε φιεο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζην πξφζσπφ ζαο, γηα φινπο εθείλνπο. Διάηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ:  αο επραξηζηνχκε.  

Δίκαη ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ θαη 

Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.  

 αο επρφκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε νη  εξγαζίεο λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Ζ ζεκεξηλή θηλεηνπνίεζε  –  παξέκβαζε ηνπ πιιφγνπ καο, 

έρεη ζηφρν λα θαηαδείμεη ην φηη ε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά είλαη 

απαξαίηεηε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Μηιάκε απηή ηε ζηηγκή σο χιινγνο πνπ έρνπκε έλα κεγάιν 

κέξνο ζπκβαζηνχρσλ, φηη ππάξρνπλ ζπκβαζηνχρνη πνιιά ρξφληα 

ζην «Βνήζεηα ζην πίηη», ζηελ Καζαξηφηεηα, ζηα ΚΓΑΠ, ζηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο. Ζ ινγηθή ε δηθηά καο είλαη κφληκε θαη ζηαζεξή 

δνπιεηά γηα φινπο. Καη πάλσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αγσληδφκαζηε.  

Έρνπκε σο κπνχζνπια ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ θάλακε σο 

χιινγνο, καδί κε άιινπο πιιφγνπο Δξγαδνκέλσλ, πνπ 

θαηαθέξακε έλα κηθξφ πξάγκα. Σν λα ππάξμεη ε παξάηαζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Καζαξηφηεηαο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2017. Καη ζεσξνχκε φηη απηφ απνηειεί πξνζαλαηνιηζκφ ψζηε λα 

θαλεί φηη ε δηεθδίθεζε θαη ν αγψλαο θέξλνπλ απνηειέζκαηα.  

Καη πάλσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, εκείο απεπζπλφκαζηε ζην 

πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ θαη κηιάκε γηα δηεθδίθεζε έηζη ψζηε λα 

κνληκνπνηεζνχλ φινη νη ζπκβαζηνχρνη, θαζψο είλαη αλαγθαηφηεηα 

απηή ηε ζηηγκή, κηιάκε γηα ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη με -

ζεκειησκέλεο, ππεξεζίεο πνπ ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ έιιεηςεο 
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πξνζσπηθνχ θαη παξάιιεια δηεθδίθεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΔΓΔ, 

πφξσλ απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  

Απηφ πνπ βάδνπκε εκείο ζαλ θχξην δήηεκα, είλαη φηη ρσξίο 

ρξήκαηα ε Σνπηθή Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Θα 

ιεηηνπξγήζεη θαη κε πξνζσπηθφ θαη κε πιηθνηερληθή ππνδνκή, κφλν 

κε δηεθδίθεζε θαη αγψλα.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πεγαίλνπκε εκείο, απηή είλαη, έρνπκε 

θαηαζέζεη έλα ππφκλεκα ζην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, κε ηα αηηήκαηά 

καο, ε ινγηθή καο είλαη φηη θνηλφο  αγψλαο Γεκάξρσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζηε ινγηθή ηνπ λα ππάξρεη 

φθεινο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη είλαη απηνί πνπ παξάγνπλ 

κέζα ζηνπο Γήκνπο.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπο θαη θπζηθά λα πσ φηη νη εθπξφζσπνη θαη ηεο ΠΟΔ 

–  ΟΣΑ θαη ηεο ΠΟΠ –  ΟΣΑ, βεβαίσο ζα εθθξαζηνχλ βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη φπσο αθξηβψο έρεη δηαηππσζεί.  

 Θα θαιέζνπκε ηνλ θηινμελψλ Γήκαξρν ηνπ πλεδξίνπ καο, 

ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο, ηνλ Γηάλλε ηνλ Μπνπηάξε, λα έξζεη γηα 

ην θαισζφξηζκα.  

Η. ΜΠΟΤΣΑΡΖ:  Καιεκέξα ζαο θαη θαισζνξίζαηε φινη.  

 Χο Γηνίθεζε απηνχ ηνπ Γήκνπ, φπσο θαη φινη εζείο νη 

ζπλάδειθνη γηα ηηο πφιεηο ζαο, δειαδή ε Απηνδηνίθεζε, 

θαηαβάιινπκε κέζα ζηηο γλσζηέο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, 

κηα ζα έιεγα ηηηάληα πξνζπάζεηα, καδί κε ηνπο πνιίηεο, ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, ηνπο θνξείο θαη ηα ηδξχκαηα, λα ηελ θάλνπκε πην 

φκνξθε, πην θηιφμελε, πην αλζξψπηλε, αλνηρηή θαη ειθπζηηθή γηα 

ηνπο θαηνίθνπο θαη νπνηνλδήπνηε επηζθέπηε.  

 Ο θαζεκεξηλφο καο κφρζνο  φκσο ρξεηάδεηαη κηα  ζηήξημε απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηελ νπνία ζπρλά δελ ηε βξίζθεη.  Απηφ 

βέβαηα ρξεηάδεηαη κηα πνιηηηθή βνχιεζε, θαη δπζηπρψο κέρξη 

ζήκεξα απφ φια αλεμαηξέησο ηα θφκκαηα δηαπηζηψλνπκε κηα 
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έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζε γηα ηελ απηνλφκεζε γ ηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε.  

 Αληίζεηα, ζπλαληνχκε πάξα πνιιά εκπφδηα, αξρίδνληαο απφ 

ηηο πεξηθνπέο ησλ πφξσλ, πεξλψληαο ζηελ αζθπθηηθή εμάξηεζε 

απφ ην θξάηνο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ πιεζψξα ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ηεο απίζηεπηεο ηππνιαηξίαο θαη γξαθεηνθξαηίαο .  

 Θέκα δσήο θαη ζαλάηνπ ινηπφλ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε ε ξηδηθή 

κεηαξξχζκηζε πνπ ζα θάλεη ηελ Απηνδηνίθεζε ην αθεληηθφ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ πφιεσλ. Κνληεχνπκε λα θαηαληήζνπκε απινί 

δηαρεηξηζηέο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο, κε 

ειάρηζηε δπλαηφηεηα αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

 Σν πλέδξηφ καο ζα αζρνιεζεί κε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ 

θαη θαιά ζα θάλεη. ηφρνο ηνπ είλαη λα θαηαιήμεη ζηηο ζέζεηο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο θαη λα ηηο θαηαζέζεη ζηελ θνηλσλία 

θαη ζην δηάινγν πνπ αλνίγεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

Καιιηθξάηε.  

 Γελ ζα αζρνιεζψ θπζηθά κε φια ηα ζέκαηα ζε απηφ ην 

ραηξεηηζκφ. Θέισ φκσο λα αλαθεξζψ  ζε νξηζκέλα πνπ ζεσξψ 

πνιχ ζεκαληηθά.  

 Πφξνη, θνξνινγία, αλάπηπμε. πσο μέξνπκε ν Καιιηθξάηεο 

δελ νξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο πφξνπο πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηνπο  

Γήκνπο. Παξφηη καο πξνζζέηεη  αξκνδηφηεηεο, δελ κεηαθέξεη θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο. Σν κφλν πνπ πξνβιέπεη σο πξνο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζή καο, είλαη κηα γεληθφινγε αλαθνξά, πφξνη απφ 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ,  πνπ σο γλσζηφλ ιηγνζηεχνπλ θαη πεξηθφπηνληαη.  

 Αλαξσηηφκαζηε ινηπφλ, πψο νη Γήκνη ζα γίλνπλ κνρινί 

αλάπηπμεο φηαλ νπζηαζηηθά δελ έρνπλ ελδνγελή έζνδα θαη δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα ηα απνθηήζνπλ;  

 Ο λφκνο απαγνξεχεη ηελ αλεμάξηεηε δεκνηηθή θνξνιφγεζε, 

πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αληηθαηαζηήζεη έλα κέξνο ηεο 
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θνξνινγίαο. Καη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα επηβαξπλζνχλ νη ήδε 

εμνπζελσκέλνη ζπλεπείο θνξνινγνχκελνη.  

 Ζ επξσπατθή εκπεηξία καο δείρλεη φηη αλ νη Γήκνη ήηαλ 

πξαγκαηηθά απηφλνκνη θαη απηνδηνηθνχκελνη, ηα  πξάγκαηα ζα ήηαλ 

πνιχ θαιχηεξα, κε πφξνπο πνπ ζα εηζέπξαηηαλ θαη ζα 

δηαρεηξίδνληαλ νη ίδηνη. Έηζη θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο, αιιά 

θαη νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζα βειηηψλνληαλ. Δδψ θαη ρξφληα ην 

ζέκα απηφ ζπδεηηέηαη ρσξίο θαηάιεμε.  

Δάλ φλησο ζρεδηάδεηαη  φηη ε είζπξαμε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζα πεξάζεη ζηνπο ΟΣΑ, απηφ είλαη κηα 

ζεηηθή εμέιημε, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ππνζηεξίδνπκε. Πξέπεη 

φκσο λα δηεπθξηληζηνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο 

ζα γίλεη απηφ.  

Δάλ νη δεκφηεο  πιεξψλνπλ ηνλ ζρεηηθφ θφξν ζηνπο Γήκνπο, 

ζα απαηηνχλ θαιχηεξεο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο απφ δνκέο πνπ 

είλαη πην θνληηλέο θαη πξνζβάζηκεο ζε απηνχο. Δάλ ηα έζνδα θαη ην 

έξγν ησλ Γήκσλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ νη ίδηνη  εηζπξάηηνπλ, έρνπλ θάζε ιφγν 

λα ηελ επηδηψθνπλ.  

Καθά ηα ςέκαηα, φζν νη Γήκνη δελ έρνπλ απηφ πνπ ιέλε 

δεκνζηνλνκηθή απηνλνκία, ζα παξακέλνπκε απινί πειάηεο ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο πάηξσλα. Έηζη φκσο ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ 

Γήκσλ ζηελ αλάπηπμε κφλν σο αλέθδνην κπνξεί λα αθνπζηεί.  

Σα πξνζθφκκαηα γηα ηε ζπκβνιή ησλ Γήκσλ ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε δελ ζηακαηνχλ εδψ. Οη Γήκνη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

λα επεξεάζνπκε ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο γηα ηε δσή 

ηεο πφιεο εθηάζεηο θαη ρψξνπο κέζα ζηελ επηθξάηεηά καο. Σα 

παξαδείγκαηα αηειείσηα, κε πξψην θπζηθά ηα ζηξαηφπεδα εληφο 

πφιεσο.  

Σν πξφβιεκα ησλ ειιεληθψλ Γήκσλ δελ είλαη θπξίσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή ην αλ παίξλνπλ ή φρη αξθεηά ιεθηά απφ 

ην θξάηνο. Δίλαη έλα πξφβιεκα νπζίαο θαη έρεη λα θάλεη κε ην πψο 
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ην ειιεληθφ θξάηνο αληηιακβάλεηαη ην ξφιν καο, γηαηί Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζεκαίλεη ην δηθαίσκα ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ λα 

ξπζκίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην ηνπηθφ κεξίδην ησλ δεκνζίσλ 

ππνζέζεσλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

εκαίλεη κε άιια ιφγηα, επξεία απηνλνκία αλαθνξηθά κε ηηο 

επζχλεο ηνπο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία αζθνχληαη νη 

επζχλεο απηέο.  

Απηά δελ ηα ιέσ εγψ, αιιά ν Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη 

θπξψζεη σο εζσηεξηθφ ηεο λφκν θαη κάιηζηα κε απμεκέλε ηζρχ.  

Δδψ ζα ήζεια λα αλαθέξσ ην φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππάξρνπλ θαη ππνςίεο, γηα λα κελ πσ 

ζηγνπξηέο, φηη παξαβηάδεηαη θαη ην ίδην ην χληαγκα. Καη επηπιένλ 

πξέπεη λα πσ ην φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή, κε ηα δίθηπα πφιεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη δηεζλψο, φηαλ πεγαίλνπκε ζε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο 

αηζζαλφκαζηε ζαλ θησρνί ζπγγελείο γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη  

δελ έρνπκε θακία ζρέζε, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα, 

θακία ζρέζε κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε θαλέλα κέξνο ηνπ 

θφζκνπ.  

Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζε έλα απηνλφεην ζπκπέξαζκα. 

Γεκνζηνλνκηθή απηνλνκία ή φπνηα άιιε απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ, δελ 

λνείηαη ρσξίο ξπζκηζηηθή ή αιιηψο θαλνληζηηθή απηνλνκία ησλ 

Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ. Μφλν ε εμνπζία λα λνκν ζεηνχλ 

ηνπηθά νη Γήκνη ζα ηνπο θάλεη αιεζηλνχο παίθηεο ζην πεδίν ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Μφλν αλ κπνξείο λα πιάζεηο ηνπο δηθνχο ζνπ ηνπηθνχο 

ζεζκνχο, κπνξείο λα θηλεηνπνηήζεηο ή λα ξπζκίζεηο ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηεο πφιεο κε αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.  

Μφλν ηφηε κπνξείο λα ιεο φηη είζαη αιεζηλή Απηνδηνίθεζε, 

αιιά θαη αιεζηλή δεκνθξαηία.  
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Γελ είκαη θπζηθά αθειήο. Κάζε εμνπζία θξχβεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο θαηάρξεζήο ηεο. Γηα απηφ ρξεηάδνληαη θαη νη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί. ρη φκσο νη 14 πνπ έρνπκε πάλσ απφ ην θεθάιη καο.  

Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα απινπνηεζνχλ θαη λα αζθνχληαη απφ 

αμηφπηζην θαη ακεξφιεπην θνξέα. Να είλαη ζνβαξνί, γξήγνξνη θαη 

απνηειεζκαηηθνί. Να κελ αθήλνπλ πεξηζψξηα δπζθήκηζεο θαη λα 

κελ νδεγνχλ ηνπο Γήκνπο ζε θαζεζηψο πνιηη ηθήο νκεξίαο, κε 

πξνζρεκαηηθνχο ειέγρνπο, φπσο ιέεη θαη ν θαζεγεηήο σηεξέιιεο. 

Παξάιιεια βέβαηα, θάζε Γήκνο ζα πξέπεη λα έρεη έλαλ ηζρπξφ θαη 

αμηφπηζην κεραληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Μεηξνπνιηηηθή πφιε θαη δηαθπβέξλεζε. ιεο ζρεδφλ νη ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο θαη  φρη κφλν, θαη πάλησο νη πιένλ δεκνθξαηηθέο θαη 

αλεπηπγκέλεο, έρνπλ ή εηνηκάδνληαη λα εθαξκφζνπλ ην ζχζηεκα ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αζηηθέο ηνπο πεξηνρέο.  

Ο Καιιηθξάηεο θαη εδψ απνδείρηεθε άηνικνο. Οη ππάξρνπζεο 

ζεζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο ηνπ γηα ηηο κεηξνπνιηηηθέο 

πεξηνρέο είλαη μεπεξαζκέλεο θαη αθαηάιιειεο γηα ηηο ηξέρνπζεο θαη 

κειινληηθέο αλάγθεο.  

Ζ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν κεηξνπνιηηηθψλ 

πφιεσλ, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, φπσο 

επίζεο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο, ζέηνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα πην δεκνθξαηηθέο θαη δίθαηεο 

θαη πνιηηηθά ζηαζεξέο θνηλσλίεο.  

Οη κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ απνθέληξσζε θαη ζηε δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε. Να 

απμήζνπλ ηελ ηνπηθή απηνλνκία. Να κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο εληφο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ. Να εληζρχζνπλ ηελ 

ελδνγελή αλάπηπμε θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα 

γηα ηελ επέλδπζε θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα σο 

επελδπηηθνχ εηαίξνπ θαη θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ.  
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Μνληέια ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη,  αιιά άιια κπνξνχλ λα 

μεθηλήζνπλ κε κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε, άιια απαηηνχλ 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε.  

Αο ηα ζπδεηήζνπκε, αο επηιέμνπκε ην θαηαιιειφηεξν γηα ηε 

ρψξα καο θαη αο ην βάινπκε κπξνο ην ζπληνκφηεξν.  

Δκείο ζηε Θεζζαινλίθε έρνπκε ήδε πξνρσξήζεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηδέαο ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, κέζσ ππθλψλ ζπλαληήζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ κε Γήκνπο ηνπ επξχηεξνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο.  

Έηζη έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αζηηθή θαη ηελ παξάθηηα 

ζπγθνηλσλία, πνπ νζνλνχπσ ζα ηε δνχκε, ηε δηαδεκνηηθή 

ηειεφξαζε, πνπ θαη απηή πεξηκέλνπκε ηε λνκνζέηεζε γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη επίζεο έρεη  ζπζηαζεί γηα απηφ ην ζθνπφ θαη 

ιεηηνπξγεί κε ηε ζπκκεηνρή Γήκσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο, ε Μεηξνπνιηηηθή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

Θεζζαινλίθεο.  

ΚΔΓΔ. Να δνχκε θαη ηα ηνπ νίθνπ καο. Να βξνχκε ηνλ ηξφπν 

ψζηε ε ΚΔΓΔ λα μεθχγεη απφ ηνλ θνκκαηηθφ έιεγρν θαη ελαγθαιηζκφ 

θαη λα εθπξνζσπήζεη ζεζκηθά φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Γήκσλ, 

κηθξψλ, κεζαίσλ θαη κεγάισλ, νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ, πινχζησλ 

θαη θησρφηεξσλ. Ζ ζχλζεζε ηεο ΚΔΓΔ δελ πξέπεη λα ζπκίδεη κηθξή 

Βνπιή.  

Ηδνχ ζηάδην δφμεο ιακπξφ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ 

θπβέξλεζε θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.  Να θάηζνπκε θαη λα δνχκε ηη 

δνχιεςε θαιά κέρξη ηψξα, ηη  ζέιεη αιιαγέο θαη κεηαξξχζκηζε θαη λα 

ην πξνρσξήζνπκε ζχληνκα θαη λα κε κείλνπκε θπξίσο ζηα ιφγηα.  

Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ ηνλ δηάινγν 

θαη ζα θαηαζέζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο, φπσο έρεη θάλεη κέρξη 

ηψξα θαη ζε φζα λνκνζρέδηα θιήζεθε λα δηαβνπιεπηεί.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα πσ φηη –  θαη απηφ είλαη πξνζσπηθή 

αληίιεςε –  φια ηα ιεθηά ηνπ θφζκνπ λα πέζνπλ ζηε ρψξα καο, αλ 
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δελ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αλ δελ 

αιιάμνπκε θαη εκείο νη ίδηνη λννηξνπία, δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

δνχκε Θενχ πξφζσπν.  

Καιή επηηπρία ζην πλέδξηφ καο. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο.  

 Να δψζνπκε έλα ζπκβνιηθφ δψξν. Θπκίδεη Διιάδα, είλαη 

Διιάδα.  

 Καη ζα θαιέζνπκε ζην βήκα ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηνλ Απφζηνιν ηνλ Σδηηδηθψζηα.  

Α. ΣΕΗΣΕΗΚΩΣΑ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, Παλαγηφηαηε, θχξηε 

Πξφεδξε, θχξηνη Τπνπξγνί, θχξηνη Βνπιεπηέο, Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί 

χκβνπινη, εθιεθηφ Πξνεδξείν, θπξίεο θαη θχξηνη.  

 αο θαισζνξίδσ ζηελ πφιε καο, ηελ Θεζζαινλίθε , ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία.  

 Σν Σαθηηθφ πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πην θαηάιιειε, ζηελ πην θξίζηκε ζηηγκή γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε. Μπξνζηά καο έρνπκε πνιιά θαη κείδνλα 

δεηήκαηα. Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 θαη ηε λέα 

θπβεξλεηηθή επηδξνκή ζε Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο, κε λέεο 

πεξηθνπέο, κέρξη ην πξνζθπγηθφ. πνπ ε θπβέξλεζε δελ έρεη 

απνδεδεηγκέλα πιένλ νχηε ηελ εηνηκφηεηα, νχηε ηελ ηθαλφηεηα 

θνβάκαη, λα δηαρεηξηζηεί ηφζν ηελ ππάξρνπζα θαθή θαηάζηαζε, φζν 

θαη ηνλ ππαξθηφ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη, γηα κηα λέα, ίζσο 

κεγαιχηεξε θξίζε, κεγαιχηεξε πξνζθπγηθή θξίζε, εθφζνλ 

θαηαξξεχζεη ε ζπκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Σνπξθίαο.  

 Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ε επηθείκελε θαη 

πνιπζπδεηεκέλε πηα, κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε, πνπ 

πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα γελλά, παξά δίλεη απαληήζεηο. Καζψο 

θαλείο, αθφκε θαη ζήκεξα, δελ γλσξίδεη πνχ ζέιεη λα ην πάεη ε 

θπβέξλεζε. θνπεχεη λα θέξεη αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο; θνπεχεη λα θάλεη ην επφκελν βήκα 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

12 

ηεο νπζηαζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο απηνηέιεηαο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο;  

Θα πξνρσξήζεη επηηέινπο ζηε λνκνζεηηθή θαη ηε θνξνινγηθή 

απνθέληξσζε, ψζηε λα έρνπλ ηα έζνδά ηνπο νη Πεξηθέξεηεο θαη νη 

Γήκνη θαη λα κελ θξέκνληαη θάζε ρξφλν απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ; Θα πεξάζεη ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, 

αξκνδηφηεηεο κεγάισλ έξγσλ, αιιά θαη ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη 

ππνδνκψλ, ζε θάζε πεξηνρή; Ή ζα επηκείλεη απιά ζε έλα εθινγηθφ 

ζχζηεκα, πνπ ππνλνκεχεη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπλελλφεζε ζην  πξνζθήλην θαη επηβάιεη ην αιηζβεξίζη ζην 

παξαζθήλην;  

Με άιια ιφγηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα αθνινπζήζεη 

ε ρψξα καο ην παξάδεηγκα ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ, ην παξάδεηγκα 

ηεο Δπξψπεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, πεξλψληαο πηα ζηε λέα επνρή ηεο 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο; Ή ζα ζθνληάςνπκε πάιη 

ζε ηδενιεςίεο θαη ζηελ αδεθάγν θπβεξλεηηθή ινγηθή, πνπ ζέιεη ην 

θξάηνο ιάθπξν θαη ηελ Απηνδηνίθεζε φκεξν ηεο εμνπζίαο;  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ην κέιινλ ηεο ρψξαο καο δελ κπνξεί λα 

είλαη ην ίδην κε ην παξειζφλ ηεο. Οη  παιηνί ηξφπνη, έθεξαλ αθξηβψο 

ηελ παξαθκή πνπ βηψλνπκε ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα. ηη  δελ πήγε 

θαιά, πξέπεη λα ην αιιάμνπκε θαη λα ρηίζνπκε πάλσ ζε, ηειηθά, φηη 

ιεηηνχξγεζε απηά ηα ρξφληα. Καη ε Απηνδηνίθεζε απηά ηα 7 ρξφληα, 

ιεηηνχξγεζε θαη κάιηζηα ιεηηνχξγεζε θαιά.  

Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη απνδείμακε φηη κπνξνχκε λα 

είκαζηε απνηειεζκαηηθνί θαη παξάιιεια δείμακε φηη, θαη πηζηεχνπκε 

ζηε ζπλεξγαζία θαη  ηελ εθαξκφδνπκε ζηελ πξάμε.  

πσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, έηζη θαη εδψ, ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, ε ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηάο καο κε ηνπο 38 Γήκνπο, 

ήηαλ θαηαιπηηθή θαη έθεξε απνηειέζκαηα. ρη κφλν ζην ΔΠΑ, πνπ 

κφιηο νινθιεξψζεθε, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

αλαδείρζεθε πξψηε ζηελ Διιάδα ζε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ, κε 

ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο θαη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

13 

ζην ηξέρνλ ΔΠΑ, φπνπ είκαζηε κία απφ ηηο πέληε Πεξηθέξεηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, πνπ έρνπκε ήδε μεθηλήζεη απφ λσξίο λα 

απνξξνθνχκε θνλδχιηα.  

Γελ ζα ην είρακε θαηαθέξεη απηφ, θπξίεο θαη θχξηνη, αλ δελ 

είρακε ηε ζηελή ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε ζήκεξα κε φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Σν θιεηδί ινηπφλ, γηα φια φζα έρνπκε πεηχρεη θαη φια φζα 

έρνπκε λα θάλνπκε ζην κέιινλ, είλαη αλακθίβνια ε ζπλεξγαζία. Ζ 

Σνπηθή θαη ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε είλαη δχν ζεζκνί πνπ 

πξέπεη  λα ιεηηνπξγνχλ, λα δηεθδηθνχλ θαη λα ελεξγνχλ ελσκέλνη, κε 

εληαία αληίιεςε γηα ηα δεηήκαηα, κε θνηλή δξάζε, γηα λα ιχλνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά θαη γηα λα πινπνηνχκε 

ηειηθά ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ. Με εληαία ζηάζε απέλαληη ζηηο 

απνθάζεηο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο πνπ, ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, 

ππνλνκεχνπλ ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Με αθφκε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο, κέζα 

απφ θνηλέο δνκέο θαη ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ ηαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ.  

Καη ραίξνκαη πξαγκαηηθά, πνπ καδί  κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΚΔΓΔ, ηνλ Γηψξγν ηνλ Παηνχιε, έρνπκε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνιχ 

ζηελή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Άιισζηε, ν Γηψξγνο 

Παηνχιεο, κέζα απφ ην έξγν ηνπ θαη  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, 

κέζα απφ ην φξακά ηνπ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, έρεη αλεβάζεη ηνλ 

ζεζκφ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα.  

Καη λνκίδσ, θχξηε Πξφεδξε, θαη κε ηελ επθαηξία ηεο 

παξνπζίαο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζήκεξα 

ζηελ πφιε καο, φηη έρεη έξζεη ε ψξα λα θάλνπκε έλα αθφκε κεγάιν 

βήκα ζε απηή ηε ινγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλελλφεζεο. Να 

νξγαλψζνπκε ζηηο αξρέο θηφιαο ηνπ 2017, έλα θνηλφ ζπλέδξην ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, έλα ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο Έλσζεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, γηα λα βάινπκε απφ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέινπκε λα θαηαθηήζνπκε ην επφκελν δ ηάζηεκα.  
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Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ θαη πάιη λα ζαο 

θαισζνξίζσ, θιείλνληαο, ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία. Να ζαο θαισζνξίζσ σο έλαο ζηαζεξφο θαη ζηελφο 

ζχκκαρνο θαη ζπλνδνηπφξνο. Χο έλαο άλζξσπνο πνπ πηζηεχεη 

βαζηά ζηελ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, πνπ πηζηεχεη βαζηά ζηνλ ζεζκφ 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αμία θαη ηε δπλακηθή ηνπ δηαιφγνπ, πνπ 

άιισζηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 3ήκεξνπ 

ζεκαληηθνχ ζπλεδξίνπ ζαο. Έλαο δηάινγνο, θχξηε Πξφεδξε, πνπ 

είκαη βέβαηνο φηη ζα έρεη ηδηαίηεξν ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ, αγαπεηέ Απφζηνιε.  

 Να δψζνπκε έλα… Δίλαη έλα ζπκβνιηθφ, έηζη, πεξηζζφηεξν 

ζπκβνιηθφ δψξν, πεξί ηνπ λφκνπ πεξί ζπζηάζεσο ησλ Γήκσλ, 

δηάηαγκα, ην νπνίν ελ Ναππιίσ 1834 εθδφζεθε θαη ην δίλνπκε, γηα 

λα κπνξέζνπκε απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Σδηηδηθψζηαο ν Απφζηνινο, 

λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο κηαο γηα κηα Απηνδηνίθεζε δπλαηή, ρσξίο 

πξναπαηηνχκελα θαη ρσξίο φξηα.  

 ε επραξηζηνχκε γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα, Απφζηνιε.  

Α. ΣΕΗΣΕΗΚΩΣΑ:  Καιή επηηπρία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οθείισ λα πσ φηη ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη βάζεη ησλ Γήκσλ θαη ησλ ιεγνκέλσλ ησλ Γήκσλ 

πνπ κηινχκε, έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία κεηαμχ Α΄ θαη 

Β΄ Βαζκνχ θαη απηφ ζεσξψ φηη είλαη παξάδεηγκα ρξήζ ηκν θαη γηα 

άιιεο Πεξηθέξεηεο, κηινχκε ηψξα, ζήκεξα, γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, λα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε ρψξα.  

 Παξαθαιψ, κεηά ην θαισζφξηζκα, δείμηε ην ζηηγκηφηππν ηνπ 

πλεδξίνπ καο.  

 

(ΠΡΟΒΟΛΖ ΒΗΝΣΔΟ)  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα παξαθαινχζακε ηδηαίηεξα, κε ηηκή, ζεβαζκφ, 

Παλαγηφηαηε Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, θ.θ. Άλζηκε, λα έξζεηε 

ζην βήκα γηα έλαλ ραηξεηηζκφ.  

ΑΝΘΗΜΟ:  Να μεθηλήζσ ινηπφλ πξψηα κε απηφ πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ ηδηφηεηά κνπ, δειαδή κε πνιιέο επρέο εηιηθξηλείο θαη εγθάξδηεο 

θάησ απφ ηελ επινγία ηνπ Αγίνπ  Θενχ, γηα ηελ επηηπρία ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο πνπ αληηκεησπίδεη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε 

ζεκεξηλή εθδήισζε, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ησλ πνιιψλ άιισλ 

παξαγφλησλ απφ ηνπο Γήκνπο ηεο παηξίδαο καο, πνπ εθφζνλ φπ σο 

ιέγεηαη είλαη θαη ε πξψηε πεξίπησζε πνπ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

θαη κε ηέηνηεο δπλαηφηεηεο θαη κε ειπίδεο γίλεηαη απηή εδψ ε 

εθδήισζηο ηεο Θεζζαινλίθεο, είλαη πξάγκαηη κηα απαξρή πνπ καο 

πξνεηνηκάδεη φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο αξκνδίνπο, γηα λα δνχκε ηη 

θαιχηεξν κπνξεί  λα πξνθχςεη απφ απηέο ηηο ζπιινγηθέο 

πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο πξάγκαηη θαη  απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

δσήο θαη απφ ηελ πείξα ηνπ θαζελφο καο, μέξνπκε φηη έρνπκε  θαιά 

απνηειέζκαηα.  

 Ο θχξηνο Γήκαξρνο, ν θχξηνο Γεψξγηνο Παηνχιεο, πνπ είλαη ν 

Πξφεδξνο θαη έρεη ηελ θεληξηθή επζχλε θαη καδί  κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θξνληίδνπλ γηα φια απηά, θαη εκείο ραηξφκαζηε 

δηφηη φιε απηή ε πξνζπάζεηα ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε, δηφηη φπσο 

έρνπλ ηα πξάγκαηα, πάληνηε, αιιά θαη ηψξα, φηαλ κπνξνχκε φινη 

νη Έιιελεο θαη νη αζθνχληεο κάιηζηα φρη εμνπζία, αιιά θαζήθνληα 

γηα ηελ παηξίδα, γηα ην ιαφ καο, πξάγκαηη πξέπεη λα ελζπκνχληαη 

ζπλερψο απηφ έξρεηαη θαη ζπγθηλεί ηελ θαξδηά καο, δειαδή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νλνκαζία, ηελ ηζηνξία, ην παξειζφλ. Γειαδή 

ηε Θεζζαινλίθε.  

 Ζ Θεζζαινλίθε, ην γλσξίδεηε φινη ζαο ηη είλαη γηα ηνλ 

ειιεληζκφ θαη δελ πξφθεηηαη, άιισζηε εγψ δελ είκαη νκηιεηήο, 

απιψο ραηξεηηζκφ θάλσ, κε δχν  κηθξά ζρφιηα, ζε φιε απηή ηελ 

ππφζεζε.  
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 Βιέπσ εδψ θαη θπξίνπο Τπνπξγνχο, βιέπσ θαη ηνλ Αξρεγφ 

θαη ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, βιέπσ πνιινχο αλζξψπνπο 

γλσζηνχο. Γελ κπνξψ λα πξνζθσλήζσ φινπο. ε φινπο 

επηθαινχκαη ηελ επινγία ηνπ Θενχ γηα λα κπνξέζεηε λα επηηχρεηε 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε θαη πνπ ζα είλαη γηα εκάο πάξα 

πνιχ ζεκαληηθή.  

 Δπεηδή θαη εκείο ζηελ Δθθιεζία έρνπκε ηηο δηθέο καο κνξθέο 

αζθήζεσο αλαλεψζεσλ γηα ηα πξάγκαηα, γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία 

καο απαζρνινχλ, λνκίδσ φηη εκπεηξία φισλ είλαη φηη πξέπεη λα 

δνπιεχνπκε, πξέπεη λα ζπλεξγαδφκεζα πξέπεη λα ελνχκεζα θαη 

πξέπεη λα ειπίδνπκε, θαη φηαλ αθφκε έρνπκε δπζθνιίεο.  

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία δνχκε, ηδηαίηεξα εκείο νη 

πλεπκαηηθνί πνηκέλεο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ζηελ παηξίδα καο 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαη 

αθφκε ζηηο πεξηνρέο ηηο παξαζαιάζζηεο, καο θαινχλ, πξψηνλ, ζ ε 

κηα ελφηεηα φινπο ηνπο Έιιελεο. Μαο θαινχλ λα είκεζα πάληα 

θνληά ζηελ παηξίδα, κέζα ζηελ παηξίδα, γηα λα κπνξνχκε λα 

έρνπκε ηελ παηξίδα καο θαη λα έρνπκε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο 

θαη ηεο ηζηνξίαο.  

 Θέισ λα ζπγραξψ ηνπο εηζεγεηάο θαη φινπο φζνη 

ζπλεηέιεζαλ ζηε δηνξγάλσζε απηήο εδψ ηεο εθδειψζεσο ηεο 

Δλψζεσο ησλ Γήκσλ θαη ζα αλαθεξζψ ζχληνκα ζε έλα πεξηζηαηηθφ 

απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ηνπο δηθνχο καο Έιιελεο, ηνπο δηθνχο 

καο παηξηψηεο. Δλλνψ φισλ ησλ Διιήλσλ. Γηφηη εθάλεθε 

πξνεγνπκέλσο θαη απφ φινπο φζνπο κίιεζαλ, θαη απφ ηνλ θχξην 

Πξφεδξν, θαη απφ φινπο ηνπο νκηιεηάο, φηη ε ππφζεζηο πνπ εδψ 

εμεηάδεηε ή δηεπξχλεηε ή επηρεηξείηε λα είλαη θάηη θαιφ θαη  δπλακηθφ 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη φλησο έλα ζεκαληηθφ ζέκα.  

 ηελ αξραία Αζήλα ινηπφλ, πνπ ε ξεηνξηθή ήηαλ κηα κεγάιε 

ππφζεζηο, ζην δεκφζην ρψξν, εθεί  φπνπ ήηαλ νη νκηιίεο ηνπο, 

νκηινχζε… απηνί νη νπνίνη ήζαλ ήξσεο,  φπσο ήηαλ ν Γεκνζζέλεο, 
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εηο ην ζέκα ηεο νκνξθηάο ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ιφγνπ.  

 Ο Γεκνζζέλεο ινηπφλ έγξαθε θαη ηε λχρηα θαη φηαλ είδαλ νη 

άιινη απέλαληί ηνπ, γηαηί πάληνηε φπνπ ππάξρνπλ Έιιελεο, 

ππάξρνπλ αληηζέζεηο, φηαλ είδαλ φηη έθαλε έλαλ θχθιν πιένλ πνιχ 

ηζρπξψλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ βνεζνχζαλ, άξρηζαλ λα ηνλ 

θαηεγνξνχλ φηη επεηδή έγξαθε ηε λχρηα θαη δηάβαδε ηε λχρηα, αιιά 

ηε  λχρηα δελ ππήξραλ ηφηε ειεθηξηθά, κε ην θαλαξάθη απφ ην ιάδη 

δηάβαδε θαη έγξαθε, νη ερζξνί ηνπ άξρηζαλ λα θαηεγνξνχλ φηη ν 

Γεκνζζέλεο γξάθεη ιφγνπο νίηηλεο φδνζηλ ιχρλν, κπξίδνπλ ιπρλάξη 

εάλ νη ιφγνη ηνπ Γεκνζζέλε είλαη απηνί γηα ηνπο νπνίνπο καο 

παξνπζηάδεη.   

 Καη απηφο ακέζσο δελ έραζε ηελ επθαηξία θαη απήληεζε: 

αηζρπλνίκελ αλ ηνηνχην Γήκν ζπκβνπιεχσλ απηνζρεδηάδεηκη. Θα 

ληξεπφκνπλ ελψ έξρνκαη θαη νκηιψ ζε έλα ηέηνην ιαφ, ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ ηεο παηξίδαο, λα θαζφκνπλ θαη λα ζαο έιεγα πξάγκαηα 

ηα νπνία είλαη ηεο ζηηγκήο θαη δελ έρνπλ θακία ζεκαζία.  

 Απεζηνκψζεζαλ νη αληίπαινη θαη κε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ 

έβιεπαλ ηνλ Γεκνζζέλε, ηνπο ιφγνπο πάληνηε.  

 Δδψ ινηπφλ εγψ δηαηζζάλνκαη απφ φζνπο είδα θαη είδα πάξα 

πνιινχο θαη γλσζηνχο, εδψ ππάξρεη, έρεη γίλεη πνιχ θαιή δνπιεηά, 

πνιχ θαιή πξνζπάζεηα. Βέβαηα εκείο έρνπκε ειεθηξηθά κέξα θαη 

λχρηα θαη κπνξνχκε λα θσηηδφκεζα θαη λα πξνεηνηκαδφκεζα θαη 

πξνπάλησλ κε ελφηεηα λα πξνεηνηκάδνπκε, λα πξνεηνηκάδεηε εζείο 

θαη εκείο είκεζα κέιε ησλ Γήκσλ, λα πξνεηνηκάδεηε φηη θαιχηεξν 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δηφηη νη πξνεγνχκελεο νκηιίεο πνπ 

έγηλαλ, παξνπζίαζαλ ην κέγεζνο ηεο αμίαο απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δσή θαη ησλ θξαηψλ, αιιά αθφκε θαη ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο, φπσο είλαη θάζε Γήκνο ρσξηζηά.  

 Καηά ηξίηνλ ιφγνλ θαη ηειεπηαίνλ, ζα ήζεια λα πσ φηη επεηδή 

ε ηαπεηλφηεο κνπ είρε ηελ επθαηξία λα αζθήζεη ην δηθφ καο, ηε δηθή 

καο απνζηνιή, ηελ αξρηεξαηηθή, επί πνιιά ρξφληα, είρα ηελ 
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επθαηξία λα ππεξεηήζσ σο Δπίζθνπνο ηξηάληα ρξφληα ζηνλ Έβξν 

θαη κάιηζηα ηξία ρξφληα ζε φιν ηνλ  Έβξν, γηαηί είλαη δχν 

Μεηξνπφιεηο. Γελ κπνξψ λα ηνπο μεράζσ πνηέ, δελ κπνξψ λα 

μεράζσ πνηέ ηνπο αγψλεο θαη ηηο αγσλίεο πνπ είρακε καδί, γηαηί θαη 

ηφηε είρακε δεηήκαηα ζε εμέιημε θαη ηα νπνία επεξέαδαλ αθφκε θαη 

ηνλ ςπρηζκφ ηνπ ιανχ καο. Καη κεηά απφ απηή ηελ κεηαθίλεζε φηαλ 

ήξζα ζηε Θεζζαινλίθε κε απφθαζε ηεο Ηεξαξρίαο θαη ηεο 

Πνιηηείαο, κε αλαλεσκέλε δηάζεζε, γηαηί ην αληηθείκελν είλαη 

δηαθνξεηηθφ, είδα φηη πξέπεη ζπλερψο λα πξνζπαζνχκε θαη 

ζπλερψο λα αγσληδφκεζα θαη ζπλερψο λα ζπλεξγαδφκεζα θαη 

ζπλερψο λα πξνζεπρφκεζα, γηα λα θξαηήζνπκε απηά πνπ έρνπκε 

ζηελ παηξίδα καο. ρη γηα λα απνιαχζνπκε ηα πιηθά πξάγκαηα, 

αιιά γηα λα θξαηήζνπκε ηελ αμηνπξέπεηα θαη φιε απηή ηελ ηζηνξία 

πνπ έρεη γξάςεη, έρνπλ γξάςεη νη πξφγνλνί καο ζηελ πεξηνρή καο.  

 Γελ ζα πσ ηίπνηα άιιν, παξά κφλνλ κέζα απφ ηελ ςπρή κνπ 

ζηνλ θχξην Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζε φινπο ηνπο 

ζπλεξγάηεο ζαο θαη ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηάο ηεο ζπλζέζεσο θαη 

παξνπζηάζεσο απηήο εδψ ηεο εθδειψζεσο, κε ηηο θαιχηεξεο επρέο, 

λα έρεηε θαιή επηηπρία, λα είλαη ν Θεφο καδί ζαο, λα επηζηξέςεηε 

δπλαηνί θαη κε πεξηζζφηεξε εκπεηξία ζηηο πεξηνρέο ζαο θαη λα 

μέξεηε φηη ν ιαφο γεληθά αγαπά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δηφηη 

ππάξρεη πνιιέο θνξέο κηα ηάζε κεξηθνί λα αθήλνπλ ηνλ θφζκν ζηελ 

άθξε θαη λα κελ ηνλ ηηκνχλ. Καη  εγψ ιέσ πξψηε είλαη ε Δθθιεζία, 

απφ φηη βιέπσ, θαη δεχηεξε είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ είλαη 

θνληά ζηνλ άλζξσπν, θνληά ζηνλ δεκφηε, θνληά ζηνλ πνιίηε, γηα 

λα ηνλ βνεζήζεη  ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη ζε φηη θαιχηεξν γηα 

ηελ παηξίδα θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ αγσληδφκελν πνιίηε.  

 ια λα είλαη θαιά, ν Θεφο καδί  ζαο θαη ε παηξίδα καο πάληα 

δπλαηή, ειεχζεξε θαη εηξεληθή, καθξηά απφ πεξηπέηεηεο θαη 

πξνζθφκκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζην ηέινο εηο βάξνο καο. Να 

θξαηήζνπκε φζν κπνξνχκε ηελ αγάπε καο ζηελ παηξίδα καο θαη 

ζην ιαφ καο. Καη απηή ηελ ψξα εγψ πνπ έρσ επηθνηλσλία, έρεηε θαη 
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εζείο, ιέσ ζε φινπο θξαηήζηε φζν κπνξείηε φινη ηελ Διιάδα καο, 

αιιά γηα ηψξα ηα κάηηα ζαο θαη ν λνπο ζαο ζηα λεζηά θαη ζε φιε ηε 

Βφξεην Διιάδα θαη ηε Μαθεδνλία.  

 Να είζηε φινη θαιά. Καιή  επηηπρία, θαιή δχλακε θαη φια θαη’ 

επρήλ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

 Να επραξηζηήζνπκε ηνλ Παλαγηφηαην γηα ην ιφγν ηνπ, αιιά 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα κελχκαηα ηα νπνία δφζεθαλ απφ απηφλ ηνλ 

ιφγν.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηνλ Λάδαξν ηνλ Κπξίδνγινπ, λα έξζεη  γηα έλαλ 

ραηξεηηζκφ θαη κία ηνπνζέηεζε σο ΠΔΓ, ζην βήκα.  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Παλαγηφηαηε, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Πεξηθεξεηάξρεο, θχξηνη 

Βνπιεπηέο, αγαπεηνί ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθν η.  

 Ζ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηα κέιε ηεο, νη 38 Γήκνη ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηε Θεζζαινλίθε, ζηε Μαθεδνλία, 

ηε γελέζιηα γε εκβιεκαηηθψλ κνξθψλ πνπ άθεζαλ αλεμίηεια ηα 

απνηππψκαηά ηνπο ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνπκέλεο, θαζφξηζαλ ηελ 

εμέιημε ησλ θνηλσληψλ θαη δηεχξπλαλ ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ηνπο 

πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο ηεο αλζξσπφηεηαο.  

ηε γε πνπ αλέδεημε ηνλ κέγηζην θηιφζνθν θαη 

παλεπηζηήκνλα, ηνλ Αξηζηνηέιε, απφ ηε γέλλεζε ηνπ νπνίνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θέηνο 2.400 ρξφληα. Σν 2016 έρεη αλαθεξπρζεί 

απφ ηελ UNESCO σο έηνο Αξηζηνηέιε.  

αο θαισζνξίδνπκε ζηε γε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζηε γε 

ηεο Μαθεδνλίαο πνπ βνά απφ ηα ζπιάρλα ηεο φηη είλαη Διιάδα θαη 

πνπ απνθαιχπηεη ζηηο κέξεο καο ηνπο ζπγθινληζη ηθνχο ζεζαπξνχο 

θαη ηα αεηζαιή παλαλζξψπηλα, ηζηνξηθά θαη εζληθά κελχκαηά ηεο. 

ηελ Πέιια, ζηνλ Γίνλ, ζηελ Μίεδα, ζηελ Βεξγίλα –  Αηγέο θαη ηψξα 

ζηελ Ακθίπνιε, φπνπ ην νηθνπκεληθήο αθηηλνβνιίαο θαη εκβέιεηαο 
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κλεκείνπ ηνπ Σχκβνπ Καζηά, αλακέλεη θαξηεξηθά λα πξνζειθχζεη 

θαη πάιη ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο.  

Καινχκε ηε λέα Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη ηνλ ίδην ηνλ 

Πξσζππνπξγφ δηα ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ 

Γξαθείνπ πνπ ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε, λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο.  

Δθθξάδνπκε ηελ απφιπηε αληίζεζή καο σο ΠΔΓ θαη ηελ 

δηακαξηπξία καο, γηα ηε κε πξφζθιεζή καο ζηελ ππφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ πξφζθαηε ζχζθεςε θνξέσλ ζηε Θεζζαινλίθε.  

Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.  

Ο Αξηζηνηέιεο, ηνπ νπνίνπ ην παγθφζκην έηνο δηαλχνπκε, 

αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ζπζζσκαηψζεσλ, 

αλαηέκλεη ηηο πνιηηηθέο νληφηεηεο θαη  θαηαζηξψλεη πξψηνο απηφο, 

παξαδίλνληάο ηελ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο, ηελ ηππνινγία ησλ 

πνιηηεπκάησλ θαη ηεο αέλαεο κεηεμέιημήο ηνπο απφ ηηο νκαιέο 

εθθάλζεηο ηνπο, κέρξη ηηο παξεθβάζεηο ηνπο, γηα λα δηαπηζηψζεη 

πσο ζχκθπην κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζνλνκία πνιίηεπκα, είλαη ε 

δεκνθξαηία. Να εθιέγνληαη δειαδή φινη νη άξρνληεο απφ φινπο 

ηνπο πνιίηεο, λα γίλνληαη φινη νη άξρνληεο θαζελφο πνιίηε θαη θάζε 

πνιίηεο άξρνληαο φισλ ησλ πνιηηψλ καδί.  

ηα λεφηεξα ρξφληα θαηά ηα νπνία ε ηιηγγηψδεο αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο, νδήγεζαλ ζε 

κνξθέο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ε δεκνθξαηία εθείλε ηελ 

νπνία ν Αξηζηνηέιεο αλαγλψξηζε, κειέηεζε θαη ηππνπνίεζε, ζην 

επίπεδν ηεο αξραηνειιεληθήο πφιεο –  θξάηνπο, θαίλεηαη πσο 

ππνζηαζηνπνηείηαη πιένλ ζην επίπεδν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Γηα απηφ άιισζηε ήδε απφ ηελ επνρή ησλ απαξρψλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πξνζθπψο έρεη δηαηππσζεί ε 

επηζήκαλζε: δεκνθξαηία άλεπ απηνδηνηθήζεσο, νιίγνλ δηαθέξεη 

παηδηθνχ παηγλίνπ. Καη απηφ εμεγεί γηαηί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

αλέθαζελ πξνζαγνξεχεηαη σο ην θχηηαξν ηεο δεκνθξαηίαο.  
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κσο ζε πνηα θαηάζηαζε έρεη πεξηέιζεη ζήκεξα απηφ ην 

θχηηαξν; ρεδφλ κία 7εηία πέξαζε απφ ηελ δηζπξακβηθή θαζηέξσζε 

ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ 

απνθιήζεθε Καιιηθξάηεο θαη κε άηεγθηε αλειαζηηθφηεηα εηζήρζε κε 

ην Ν.3852/2010.  

Ο ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ Καιιηθξάηε έγηλε αγλψξηζηνο πιένλ 

απφ ηηο αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο, αληηθαη αζηάζεηο 

θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, ελψ δεθάδεο δηαηάγκαηα θαη 

απνθάζεηο πνπ ζα ελεξγνπνηνχζαλ, ππνηίζεηαη, άιιεο πηπρέο ηνπ, 

δελ εθδφζεθαλ πνηέ.  

Αιήζεηα, γηαηί θακία θπβέξλεζε κέρξη ζήκεξα, ζπλαδέιθηζζεο 

θαη ζπλάδειθνη, δελ εθδίδεη ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ψζηε 

λα δχλαληαη νη Γήκνη λα δηεμάγνπλ δεκνηηθά δεκνςεθίζκαηα γηα 

κείδνλα δεηήκαηα ηνπηθήο ζεκαζίαο; Αλέθεξα κία κφλν πεξίπησζε.  

Σα πνηθηιψλπκα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κε ηα 

επθάληαζηα αξθηηθφιεμα, «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.», πνπ ζα  ππνζηήξηδαλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο, έκεηλαλ αλεθάξκνζηα. Γελ 

ππήξμε ε νηθνλνκηθή επινγία θαη ζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο κε 

πφξνπο, πξνζσπηθφ θαη κέζα. Με απνηέιεζκα, παξά ηηο 

νκνινγνπκέλσο ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ Καιιηθξάηε –  νθείινπκε λα ηηο 

παξαδερηνχκε απηέο –  λα κελ απνδψζεη ζην ηέινο ηα αλακελφκελα.  

Παξάιιεια, ε ελδεκνχζα θξίζε θαηαξξάθσζε ηα δεκνηηθά 

έζνδα, ε ηξνκαθηηθή κείσζε ησλ νπνίσλ ζπλερίδεηαη  θαη γηα ην 

επφκελν έηνο, φπσο πξνβιέπεη ην ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017.  

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε είλαη αζπλεπήο κεηεθινγηθά, ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεθινγηθέο δηαθεξχμεηο ηεο θαη ππνζρέζεηο ηεο γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Χζηφζν, παξά ηηο ζεζκηθέο αλαθνινπζίεο, 

ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, ηνπο δηνηθεηηθνχο δηαγθσληζκνχο, ηνπο 

λνκνζεηηθνχο αηθληδηαζκνχο, ηηο  αζχιιεπηεο θξαηηθέο 

πξνρεηξφηεηεο, νη Γήκνη ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ αληέμεη ζηελ θξίζε 

θαη έρνπλ αλαδεηρζεί σο ν πην ζηαζεξφο θαη αμηφπηζηνο 
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παξάγνληαο, πνπ κε ηηο θνηλσληθνπξνλνηαθέο ηνπο δνκέο, ηηο 

ππεξεζίεο θαη θπξίσο κε ηελ απηνζπζία ησλ αηξεηψλ θαη 

ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπο, δηαηεξνχλ, εληζρχνπλ θαη 

αλαπηχζζνπλ πεξαηηέξσ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε, 

ηφζν ζην επίπεδν ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φζν θαη ζην 

επίπεδν ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ, πνπ ηδηαίηεξα ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία ζπληζηνχλ κηα εμαηξεηηθά δπζαλάινγε ζε ζρέζε 

κε ηα άιια γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο θαη δπζαλάινγε 

επίζεο γηα ηα κεγέζε θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, επζχλε.  

Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ε 

θπβέξλεζε, είλαη αζπλεπείο ζε ζρέζε κε ηηο ππνζρέζεηο ηηο νπ νίεο 

έδσζαλ γηα κεηεγθαηάζηαζε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ Κέληξσλ Φηινμελίαο 

απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη γηα βειηίσζε ησλ 

απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηα Κέληξα Φηινμελίαο. Δίλαη 

ζεηηθή ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία.   

Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δέρεηαη 

αιιεπάιιεια πιήγκαηα –  γηα ηα ησλ παιαηνηέξσλ θπβεξλήζεσλ ηα 

έρνπκε πεη –  θαη πθίζηαηαη αηθληδηαζκνχο πνπ δελ είλαη κφλν 

απφξξνηα κηαο επξχηεξεο πνιπεπίπεδεο θξίζεο, αιιά θαίλεηαη φηη 

ζπληζηνχλ ζηνρεπκέλεο ζε βάξνο ηεο, θηλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Σα ρξφληα ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο, νη Γήκνη έρνπλ ππνζηεί 

ηηο πιένλ εθηεηακέλεο πεξηθνπέο πφξσλ θαη ηελ πιένλ δξακαηηθή 

κείσζε εζφδσλ, απφ θάζε άιιε πεξηνρή, θιάδν ή θνξέα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη πξνθαινχκε δηάινγν ζπγθξηηηθφ επί απηνχ ην 

νπνίν αλαθέξνπκε. Γηα λα δνχκε πνηνο άιινο θνξέαο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ππέζηε ηέηνηεο πεξηθνπέο;  

Με ηελ επηβνιή ησλ capital controls επηρεηξήζεθε λα 

επηβιεζεί ε ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ησλ δεκνηηθψλ δηαζεζίκσλ 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ ζρεηηθή παξαγγειία –  δηαηαγή ηνπ 

ηφηε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη λπλ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, γηα ηελ 

ακειιεηί –  ηελ ζπκάζηε; –  αληαπφθξηζε ησλ Γήκσλ, δελ έρεη αθφκε 
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αλαθιεζεί. Καη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ ζεζκηθφ ζπίιν πνπ 

πξέπεη λα αθαηξεζεί. Άιισζηε γηα άιιεο πεξηπηψζεηο δεκνηηθήο 

αλππαθνήο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε κε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, 

ςεθίζηεθε ήδε ζαξσηηθή παξαγξαθή.  

Ζ αηθληδηαζηηθή αθαίξεζε ηνπ θφξνπ δχζνπ, ε αθαίξεζε ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. Ζ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ βνζθήο, ε 

κε απφδνζε ζηνπο δηθαηνχρνπο Γήκνπο ηνπ πνζνζηνχ 10% επί ηεο 

εηδηθήο εηζθνξάο ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο εηαηξηψλ 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ γηα ηα έηε ’14, ’15 θαη ’16, ζπληζηνχλ 

απαξάδεθηεο παξεκβάζεηο κείσζεο ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ.  

Με ηνλ πξφζθαην Ν.4412/2016, πηνζεηείηαη θαη εγθαζηδξχεηαη 

έλα ελ πνιινίο νξζφ λέν ζχζηεκα ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

φκσο ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ην απνιχησο απαξαίηεην κεηαβαηηθφ 

δηάζηεκα θαη ρσξίο λα παξέρεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο δεκφζηνπο 

θαη δεκνηηθνχο θνξείο.  

Σν απνηέιεζκα; Πιήξεο παξάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Γελ πξνρσξάεη ηίπνηα.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηηο άδεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηε 

ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

Ζ κε έγθαηξε απφδνζε κέρξη ηψξα, ηεο ηειεπηαίαο εηήζηαο δφζεο 

ησλ 214 εθαηνκκπξίσλ επξψ –  κίιεζα γηα ηε κε έγθαηξε θαη φρη γηα 

ηελ αλαθνηλσζείζα ρζεο –  πξνρζέο –  απφ ηα κέρξη 31/12/08 

παξαθξαηεζέληα έζνδα ησλ ΟΣΑ, πξνθάιεζε αζθπμία ζηνπο 

δεκνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο.  

Ζ απνζηέξεζε απηνχ ηνπ εζφδνπ ησλ εηήζησλ δφζεσλ ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ, απφ ηνπο δεκνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

εηψλ 2017 θαη εμήο, ζεκαίλεη πσο ηα ήδε πελη ρξά έζνδα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ κείσζε, γηα απηφ 

είλαη αδήξηηε αλάγθε αλαδήηεζεο θαη  αλάθηεζεο ησλ πφξσλ πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ ηε λέα γεληά ησλ κεηά ην 2009 κέρξη ζήκεξα, 

παξαθξαηεζέλησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ.  

Ζ ξαγδαία κείσζε ησλ ππέξ ησλ Γήκσλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ 

απφ ην Πξάζηλν Σακείν, απφ 10% ζην 2%, ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά 

κε αρξήζηεπζε απηήο ηεο πεγήο, θαζψο κέρξη ζήκεξα νχηε απφ ην 

2% δηαηέζεθε ηίπνηα.  

Οη επθαίξσο θαη αθαίξσο επαλαιακβαλφκελεο θπβεξλεηηθέο 

ππνζρέζεηο, δελ εκπλένπλ θακία αηζηνδνμία, ηδίσο φηαλ δελ 

ππνζηεξίδνληαη απφ αλάινγν ηζηνξηθφ αμηνπηζηίαο. Αθνχζηε. Οη 

πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπγθέληξσλαλ σο κέζνδνο 

λνκνζεζίαο, ηνπο ιίζνπο ηνπ αλαζέκαηνο απφ ηε ζεκεξηλή 

θπβεξλεηηθή πηέξπγα, φηαλ απηή θνηηνχζε ζηα έδξαλα ηε ο 

αληηπνιίηεπζεο. Μφιηο αλέιαβε ηα ελία ηεο εμνπζίαο, αλαθάιπςε 

ζηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηέηνηα –  εληφο εηζαγσγηθψλ 

–  πξνηεξήκαηα, πνπ θαηέγξαςε ξεθφξ. Μέζα ζε δηάζηεκα 6,5 

κελψλ ην ’15, απφ ηνλ Μάξηην σο ηνλ Οθηψβξην, πξνέβε ζηελ 

έθδνζε 15 πξάμεσλ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Αιιά ην πην ζεκαληηθφ, πνπ έρεη ζρέζε θαη κε εκάο, γηα ην 

πψο καο κεηαρεηξίδνληαη. Σν κηθξφ θαη επέιηθην θπβεξλεηηθφ ζρήκα 

ησλ 10 Τπνπξγείσλ, πνπ επαγγειίδνληαλ πξηλ ηνλ πξφζθαην 

αλαζρεκαηηζκφ, είρε δηακνξθσζεί ζε κία πνιππξφζσπε ζχλζεζε 

κε 16 Τπνπξγνχο, 16 Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο, 12 Τθππνπξγνχο 

θαη 71 Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο, ελψ ν αξρηθφο απζηεξφο 

πεξηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ, 

ραιαξψλεη ζηαδηαθά θαη αλεπαηζζήησο. Ήδε κεηά ηνλ πξφζθαην 

αλαζρεκαηηζκφ, ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα έρεη εθηηλαρζεί αξηζκεηηθά 

ζε 21 Τπνπξγνχο, 12 Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο, 14 Τθππνπξγνχο 

θαη 1 Αληηπξφεδξν. πλνιηθά 48.  

Γηαηί ηα ιέσ απηά; Ζ θπβέξλεζε λα θνηηάμεη πξψηα ζηελ 

πνδηά ηεο, λα θνηηάμεη πξψηα ζηελ απιή ηεο λα πεξηθφςεη ηηο δηθέο 

ηεο δαπάλεο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

θαη κεηά λα πεηζνθφβεη ηνπο πφξνπο ησλ Γήκσλ, ηηο αληηκηζζίεο 
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ησλ Αληηδεκάξρσλ, γηα λα ππάξρνπλ Αληηδήκαξρνη δχν ηαρπηήησλ 

θαη ηα έμνδα παξαζηάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ζε 

ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, πνπ δελ επηβαξχλνπλ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο εκψλ ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ, πφξνπο.  

Σέινο, ην επί κήλεο θπνθνξνχκελν ζρέδην λφκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο 

Δπνπηείαο, κε ην νπνίν επηρεηξείηαη ε ξχζκηζε πιήζνπο 

εηδηθνηέξσλ εθθξεκνηήησλ θαη ην νπνίν, παξά ην φηη πέξαζε απφ ην 

ζηάδην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, εμαθνινπζεί λα ιηκλάδεη, 

ζπληζηά κία απφ ηηο ζπάληεο απηέο πεξηπηψζεηο σο πξνο ηελ 

δηεμαγσγή δηαιφγνπ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππνηάζζεηαη 

φκσο θαη απηφ ζηνλ θαλφλα σο πξνο ηε κε απνδνρή θαη κε 

πηνζέηεζε θακηάο απφ ηηο πνιιέο ζσζηέο θαη θπξίσο αλέμνδεο 

πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη Γήκνη, νη ΠΔΓ θαη ε ΚΔΓΔ.  

Οη δεκφηεο θαη νη θάηνηθνί καο, αιιά θαη νη θηινμελνχκελν η 

πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη  

πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ιχζε κπνξεί λα δψζεη θαηά θαλφλα κφλν ν 

νηθείνο Γήκνο. Απηφ απνηειεί κία ηζηνξηθή θαη δηαρξνληθή αιήζεηα. 

Σε δηαθνξά κεηαμχ θεληξηθήο, δειαδή θξαηηθήο αξσγήο θαη 

δεκνηηθήο, απηνζπζηαζηηθήο πξνζθνξάο, θαηαδεηθλχεη θαη ην 

παξάδεηγκα πνπ είλαη αληιεκέλν απφ κία νδπλεξή ηζηνξηθή 

ζπγθπξία ηεο πφιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ ’17 ζπκπιεξψλνληαη 100 ρξφληα απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ ’17, πνπ θαηαβξφρζηζε κεγάιν ηκήκα 

ηνπ  θέληξνπ ηεο πφιεσο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ ζπκάησλ –  έρσ θαη ηα ζρεηηθά ΦΔΚ ηνπ ’17 καδί 

κνπ, ζα ηα παξαδψζσ –  απνηππψλεηαη ζην Ν.1053/1917, κε 

1.300.000 δξαρκέο πνπ έδσζε ην θξάηνο. Δλψ ν νηθείνο Γήκνο, 

δεζκεχνληαο ηα δηθά ηνπ ρξήκαηα, δαλείζηεθε 4.000.000, κε 

ελέρπξν ηα ηαθηηθά ηνπ έζνδα.  
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Με ηέηνηεο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο πξνζθνξάο θαη απηνζπζίαο, 

δηαηππψλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, φπσο απηέο απνθαζίζηεθαλ ζην παξειζφλ, αιιά θαη 

επαλαθαζνξίζηεθαλ ζην Έθηαθην Θεκαηηθφ πλέδξηφ καο ζηνλ 

Βφιν, ζηηο 17 θαη 18 Οθησβξίνπ ηνπ ’16.  

Φπζηθά δελ κπαίλνπκε ζηε ζπδήηεζε γηα ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα, δελ ζπδεηάκε ηελ αιιαγή ηνπ πξηλ νινθιεξσζεί 

πξνεγνπκέλσο ν δηάινγνο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε θαη θπζηθά αλ ελ 

ζπλερεία ε θπβέξλεζε δελ θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πξνο 

ζπδήηεζε.  

Φπζηθά δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζπλαηλέζνπκε ζε 

ζπζηήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αθπβεξλεζία θαη δηάιπζε ησλ 

Γήκσλ. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ δελ ιχλεη ηα ζεζκηθά 

θαη νηθνλνκηθά  αδηέμνδα ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη θαη ηα 

δεηνχκελα θαη γηα ηα νπνία κέρξη ζήκεξα απνθεχγεη λα ηνπνζεηεζεί 

ε θπβέξλεζε.  

Καηαζέηνπκε ινηπφλ ηελ πξφηαζή καο θαη καδί κε ηνπο 

δεκφηεο καο επαλαιακβάλνπκε ην πεγαίν αίηεκα ηνπ Μαθξπγηάλλε: 

ζέινπκε λφκνπο θαηά ηνπο αγψλαο θαη  ηαο ζπζίαο καο.  

Χο Απηνδηνίθεζε δεηάκε ην δίθην καο, πνπ είλαη θαη ην δίθαην 

ησλ πνιηηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Λάδαξν ηνλ Κπξίδνγινπ.  

 Γψζακε ηελ επάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, γηα λα δηαηππσζνχλ απηά 

πνπ έπξεπε λα δηαηππσζνχλ.  

 Θα παξαθαιέζσ…  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Δγψ, θχξηε Πξφεδξε, δελ ζα ηνπνζεηεζψ κεηά, 

έηζη; 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ναη. Μα, πεξί απηνχ πξφθεηηαη.  

 Θεσξψ φηη ακέζσο κεηά νη ραηξεηηζκνί ζα πιαηζησζνχλ ζηνλ 

ρξφλν πνπ πξέπεη.  
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Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Κχξηε Πξφεδξε, επεηδή είλαη ην Έηνο Αξηζηνηέιε, 

ηα 2.400 ρξφληα, ζα ζαο δψζνπκε κία πιαθέηα ζε αλάκλεζε ηνπ 

πλεδξίνπ, κε ηε κνξθή ηνπ Αξηζηνηέιε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 Δκείο εκκέλνπκε ζην λφκν πεξί ζπζηάζεσλ ησλ Γήκσλ, δελ 

ην έρεη αλάγθε λα ηνλ κάζεη, ηνλ μέξεη θαιά θαη σο δηθεγφξνο, αιιά 

ζπκβνιηθά ε ΚΔΓΔ, ζην πινχζην έξγν πνπ θάλεη ζηελ 

Απηνδηνίθεζε, ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη φρη κφλν. 

Δπραξηζηνχκε πνιχ, Λάδαξε.  

 Παξαθαινχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ 

Διιάδνο, Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο, λα έξζεη  ζην βήκα.  

 Να πνχκε φηη ην πλέδξηφ καο θαη κε l ive streaming , αιιά θαη 

κε απεπζείαο ζχλδεζε, βξίζθεηαη…  

Κ. ΑΓΟΡΑΣΟ:  Καιεζπέξα ζαο. Κχξηε Πξφεδξε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, Κπξηάθν Μεηζνηάθε, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη 

Βνπιεπηέο, εθπξφζσπνη θνκκάησλ, Γήκαξρνη, θχξηνη ηεο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 Ννκίδσ φηη λαη, κπνξνχκε λα θάλνπκε θνηλή ζπλεδξίαζε ζηε 

Λάξηζα, ζηε Θεζζαιία, είκαζηε έηνηκνη, ην έρνπκε ζπδεηήζεη, λα 

ηελ θάλνπκε, φπνηε ζέιεηε, είζηε θαινδερνχκελνη φινη.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, λνκίδσ ήξζε ν θαηξφο λα ζηακαηήζνπκ ε λα 

εζηθνινγνχκε ζην θελφ θαη λα ζηξνπζνθακειίδνπκε κπξνζηά ζηε 

δψζα πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ καο.  

 Ζ θνηλσλία έρεη νδεγεζεί ηφζν καθξηά απφ ηε θπζηθή ηεο 

ηζνξξνπία ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή νκνηνγέλεηα, 

ηελ ηζφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, η ηο αγνξέο, πνπ ε επηζηξνθή 

ζηελ θαλνληθφηεηα έρεη θφζηνο, ηφζν πνιηηηθφ, αιιά θαη ζε φξνπο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ειπίδαο θαη πξννπηηθήο.

 Κχξηνη ηεο Απηνδηνίθεζεο, έρνπκε ηζηνξηθφ ρξένο λα θάλνπκε 

φινη φηη πεξλάεη απφ ην ρέξη καο  γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ο 

θαζέλαο θαη ε θαζεκηά μέξεη πνιχ θαιά ηη πξέπεη λα θάλεη. Αλ θάλεη 

απηφ, λνκίδσ φηη ζα έρνπκε ζεηηθφ απνηέιεζκα.  
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 Κχξηε Πξφεδξε, ζαο επραξηζηψ φινπο γηα ηελ επγεληθή 

πξφζθιεζή ζαο λα παξαζηψ σο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο 

Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο θαη λα απεπζχλσ ραηξεηηζκφ ζην πλέδξηφ 

ζαο.  

 Υαίξνκαη πνπ βιέπσ θαη θίινπο θαη  ζπλεξγάηεο, δηφηη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο Γήκνπο είκαζηε, ηνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε 

δηθή κνπ άπνςε θαη ζέζε, ζπλεξγάηεο θαη ζπκκαρεηέο. Απηά πνπ 

καο ζπλδένπλ είλαη  πάξα πνιιά γηα λα αθήλνπκε θάπνηα ιίγα γηα 

ιφγνπο επηθαηξφηεηαο θαη φηη επηθαηξηθά γπαιίδεη, λα ην 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη λα απνδπλακψλνπκε ηε δχλακε ηνπ ελφο ζην 

καδί. Γηφηη ε δχλακή καο είλαη ε ελφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε 

εηιηθξίλεηα, ε θπξηνιεμία. Άιισζηε δπλάκεηο επαλαζηαηηθέο θαη 

ειεπζεξσηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο, είλαη ε ζπλέξγηα, ε ζπλεξγαζία, ε 

αιήζεηα, ε εηιηθξίλεηα, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε θπξηνιεμία.  

 Έρνπκε θαη ην έρνπκε απνδείμεη, φηη καδί ζην ίδην κεηεξίδη 

κπνξνχκε φρη απιά λα δίλνπκε,  αιιά  θαη λα θεξδίδνπκε κάρεο.  

 Υάξε ζηηο θνηλέο καο πξνζπάζεηεο θαη ζηνλ θνηλφ καο αγψλα 

δελ πξνρψξεζε ηειηθά ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο λα ηνπνζεηήζεη 

Γηνηθεηηθνχο Γξακκαηείο ζηελ Απηνδηνίθεζε, έλα ζρέδην ην νπνίν 

ζηελ πξάμε θαη κε θαηάιιειεο αιιαγέο ζην εθινγ ηθφ ζχζηεκα, ζα 

κπνξνχζε λα θαηαξγήζεη ηελ απηνηέιεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  

ηαπηφρξνλα λα γξαθεηνθξαηηθνπνηήζεη ηε δπλακηθή ηεο. Καη λα 

πάκε ζε κηα ειεγρφκελε δεκνθξαηηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Γψζακε ινηπφλ ηε κάρε απηή κε ηελ ηζρχ ησλ επηρεηξεκάησλ 

καο, κε ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο, αιιά θαη κε 

απνθαζηζηηθφηεηα.  

 Απηή ε λίθε πξέπεη λα είλαη νδεγφο καο γηα ην παξφλ θαη γηα 

ην κέιινλ, δηφηη είλαη εδψ κπξνζηά καο λέεο πξνθιήζεηο, ζηηο 

νπνίεο θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθφηεηα, 

αιιά κέζα  ζε έλα ξεπζηφ, δχζθνιν, επηθίλδπλν, δηαιπηηθφ 

πεξηβάιινλ.  
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 Απηέο ηηο κέξεο ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ 2017, ν νπνίνο γηα άιιε κηα θνξά ζέηεη έλα αζθπθηηθφ πιαίζην 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Καη ελψ ε 

Απηνδηνίθεζε θαηά θνηλή νκνινγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ, επηηειεί 

έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ έξγν απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ελψ ε 

Απηνδηνίθεζε είλαη απηή πνπ θπξίσο ζηεξίδεη θαη θξαηά φξζηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηε ζπλνρή ηεο, ε νπνία θνηλσλία πνλά θαη δνθηκάδεηαη 

ζθιεξά θαζεκεξηλά φια απηά ηα ρξφληα, ελψ ε Απηνδηνίθεζε 

θαιχπηεη θαη ην έιιεηκκα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή, απηφ δελ απνηππψλεηαη ζην λέν πξνυπνινγηζκφ, φπσο 

θπζηθά δελ απνηππσλφηαλ θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο.  

 Καη δελ είλαη κφλν ε θνηλσληθή πνι ηηηθή. Ζ Απηνδηνίθεζε έρεη 

αλαιάβεη αξκνδηφηεηεο πνιιέο, ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο. Ζ 

Απηνδηνίθεζε είλαη φια απηά ηα ρξφληα βαζηθφο ππιψλαο 

αλαπηπμηαθφο.  

Ζ Απηνδηνίθεζε βγαίλεη κπξνζηά ζηα δχζθνια, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ ππθλψζεη ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Αιιά φρη κφλν δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία, αιιά 

πνιιέο θνξέο δίλεη  ηελ εληχπσζε φηη αθφκε θαη εθεί πνπ ππάξρνπλ 

ιχζεηο, θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν λένο λφκνο γηα ηα δεκφζηα  

έξγα θαη ηηο δεκφζηεο  ζπκβάζεηο. Απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην 

πνπ ςεθίζηεθε θαη επεηδή ε θξαηηθή κεραλή δελ είλαη έηνηκε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, έρεη σο απνηέιεζκα λα παγψζνπλ νη δεκνπξαζίεο. 

Πξφθεηηαη γηα πνιιά, γηα εθαηνληάδεο έξγα, ρηιηάδεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε 

κηα θξίζηκε πεξίνδν πνπ ρξεηαδφκαζηε αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία 

ζέζε εξγαζίαο. Αιιά ηαπηφρξνλα ζα καο δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ην 2017.  

Πξνρζέο ζηε Βνπιή, ζηελ  Δπηηξνπή ζηελ νπνία θιεζήθακε λα 

θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο επί ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 
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ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εμέθξαζα ηελ άπνςε 

φηη ηα λνκνζρέδηα ζα έπξεπε λα εηζάγνληαη ζην Κνηλνβνχιην κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη έηνηκα  ηα ζρέδηα Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 

θαη νη ΚΤΑ, θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ ζα εμαξηάηαη 

θπζηθά απφ ηελ ηειηθή κνξθή ηεο δηαηχπσζεο ηνπ λφκνπ.  

Απηή ε θαηάζηαζε πάλησο, πνπ ςεθίδεηαη έλαο λφκνο θαη 

πεξλνχλ κήλεο, αιιά θαη ρξφληα λα εθδνζνχλ Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη, εάλ ζέινπκε πξαγκαηηθά νη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη λα 

εθαξκφδνληαη θαη φρη λα είλαη πξνζρεκαηηθνί ή εξγαιεία γηα θάηη 

άιιν.  

Μηα δεχηεξε πξφθιεζε πνπ είλαη  κπξνζηά καο είλαη ε 

εμαγγειζείζα κεηαξξχζκηζε ζηνλ Καιιηθξάηε. Δκείο έρνπκε 

αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζην δηάινγν κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ Απηνδηνίθεζε. Δθ ησλ πξνηέξσλ 

έρνπκε μεθαζαξίζεη φηη ζπκθσλνχκε ζηε βειηίσζε ηνπ Καιιηθξάηε 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο ρψξαο θαη ηεο άξζεο ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ θαη 

δηαπηζηψζεθαλ ζηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ.  

Ο Καιιηθξάηεο ζην Β’ Βαζκφ ήηαλ κεγάιν βήκα θαη θάλεθε 

ζηηο κέξεο ηεο θξίζεο. Έρνπκε κάιηζηα πξνηείλεη απφ ηελ πξψηε  

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξφηεζε ην Τπνπξγείν  

Δζσηεξηθψλ, φηη γηα λα ζηεζεί ζε γεξέο βάζε ε κεηαξξχζκηζε, γηα 

λα είλαη πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε θαη φρη θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία, 

θαη λα απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή, πξέπεη πξψηνλ λα εθπνλεζεί 

απφ ην Τπνπξγείν κειέηε αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

φπσο απηή έρεη  δηακνξθσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 6εηνχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Καιιηθξάηε, ηφζν γηα ηηο ζεζκηθέο, αιιά φζν θαη γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο.  

Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη δηάηαμε -δηάηαμε λα αλαιπζεί αλ  

ιεηηνχξγεζε, πψο ιεηηνχξγεζε ζηελ πξάμε, γηα λα δηαπηζησζνχλ 

πηζαλέο ζηξεβιψζεηο θαη αδπλακίεο.  
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Γεχηεξνλ, ε θπβέξλεζε, ην Τπνπξγείν, πξέπεη λα 

εμεηδηθεχζνπλ ηνπο άμνλεο κεηαξξχζκηζεο, λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο, νη νπνίεο είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ ξεαιηζηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πινπνίεζεο, κε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ζπγθεθξηκέλεο απνηηκήζεηο θαη δεζκεχζεηο, 

ηφζν γηα ην θφζηνο ηεο επηρεηξνχκελεο αιιαγήο, αιιά θαη απφ πνχ 

ζα θαιπθζεί απηφ, φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαη ηείηαη γηα λα 

εθαξκνζηεί. Γηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο, παξά ηηο φπνηεο 

θαιέο πξνζέζεηο, δελ ακθηζβεηνχκε ηηο πξνζέζεηο θαλελφο, λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα ήδε ππάξρνπλ.  

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε δελ 

κπνξεί λα εμαληιεζεί κφλν ζηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ.  

Βεβαίσο κεηά ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, ηίζεηαη 

εθ ησλ πξαγκάησλ έλα πνιχ κεγάιν εξσηεκαηηθφ γηα ην πψο 

κπνξεί λα γίλεηαη  ιφγνο πεξί νπζηαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

Καιιηθξάηε, αθνχ ιείπεη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν ψζηε λα απνβεί 

επηηπρήο. Οη πφξνη θαη ην πξνζσπηθφ.  

Καη κηαο πνπ κηιάκε γηα ηνλ Καιιηθξάηε θαη ζεζκηθφ πιαίζην, 

ε Πνιηηεία δελ ηεξεί νχηε ηνπο λφκνπο πνπ ε ίδηα ςεθίδεη θαη 

ζεζπίδεη.  

Αλαθέξσ ελδεηθηηθά γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’17, φρη  φηη 

ζε ζρέζε κε ην ’16 νη πφξνη ζηηο Πεξηθέξεηεο είλαη ιηγφηεξνη, αιιά 

νη πφξνη ζηηο Πεξηθέξεηεο είλαη κεησκέλνη θαηά 450 εθαηνκκχξηα 

επξψ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έπξεπε λα δνζνχλ κε βάζε ηα  

ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ηα νπνία πξνβιέπεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη  ηνπ ΦΠΑ. Τπνινγίζηε 

κάιηζηα φηη νη Πεξηθέξεηεο έρνπλ πάξα πνιχ πςειφ βαζκφ 

εμάξηεζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζψο απφ απηφλ πξνέξρεηαη  

πεξίπνπ ην 95% ησλ εζφδσλ ηνπο.  

Χο Απηνδηνίθεζε, θπξίεο θαη θχξηνη, έρνπκε κπξνζηά καο θαη  

άιιεο πξνθιήζεηο, φπσο είλαη θαη αλαθέξσ έλα πνιχ ζεκαληηθφ, ε 

ππνζηειέρσζε, ε νπνία ηείλεη λα ιάβεη δξακαηηθέο θαη  ζε θάπνηεο 
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πεξηζηάζεηο εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ 

λεζηψλ καο.  

Δίλαη θαη άιια πνιιά βεβαίσο πνπ θπζηθά ζα ηα αλαδεί μεηε 

θαη ζα ζπδεηήζεηε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο. πσο θάλακε 

θαη εκείο άιισζηε ζην 4ν Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξηφ καο πξηλ κεξηθέο 

εβδνκάδεο.  

ην πλέδξηφ καο εθηηκήζακε φηη ήξζε ε ψξα, λαη, θπξίεο θαη  

θχξηνη, ήξζε ε ψξα ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε λα κ εηεμειηρζεί ζε 

Πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε. Να απνθηήζεη δειαδή θαλνληζηηθή 

απηνλνκία, λα απνθηήζεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζεζπίδεη θαλφλεο 

δηθαίνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο. Έρνπκε εηνηκάζεη κηα πιήξε 

πξφηαζε, λνκηθά ηεθκεξησκέλε, θαη επηζηεκνληθά επεμεξγαζκέ λε, 

θαη δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα θαιέζσ φινπο θαη λα ζαο δεηήζσ, 

λα ζαο πξνηξέςσ, ζην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο καο, λα 

ζηαζνχκε φινη καδί ζηελ ίδηα πιεπξά, λα ελψζνπκε ηηο θσλέο καο, 

λα εληζρχζνπκε ηε ζέζε καο, θαζψο απφ απηή ηελ εμέιημε 

σθειεκέλε ζα είλαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά ε Απηνδηνίθεζε Α’ 

Βαζκνχ, φπσο θπζηθά νη κεγάινη θεξδηζκέλνη ζα είλαη νη άλζξσπνη, 

ν ηφπνο, ε θνηλσλία καο.  

Κεληξηθή ζέζε ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 

επαλαβεβαηψζεθε ζην πλέδξηφ καο, είλαη φηη ε θνηλσληθή επεκεξία 

είλαη ηζνδχλακν ηεο παξαγσγήο. Άξα ρξεηάδεηαη αιιαγή ηνπ 

παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε ζηελ πξψηε 

γξακκή.  

Γηαθνξεηηθά ζα κηιάκε γηα αλαδηαλνκή ηεο θηψρεηαο, ηεο 

αλέρεηαο, θαη δελ ζα πξνρσξάκε ζε πξαγκαηηθέο αιιαγέο θαη ζε 

πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζθνξάο.  

Ζ ρψξα καο πξέπεη λα παξάμεη, δηφηη αλ δελ ην θάλεη, δελ ην 

θάλεη θαη κάιηζηα γξήγνξα, δελ ζα κπνξέζεη νχηε ην ζεκεξηλφ 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη δηαβίσζεο  λα δηαηεξεζεί, ζην νπνίν 

βεβαίσο φινη καο ιέκε φηη είλαη αλεπαξθέο.  
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Οινθιεξψλνληαο, θπξίεο θαη θχξηνη, σο Έλσζε Πεξηθεξεηψλ 

ηαπηηδφκαζηε θαη ην κεηαθέξσ ζήκεξα ζην πλέδξηφ ζαο, ππέξ ηεο 

ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο καο ζε φια ηα επίπεδα. πλεξγαζία 

εηιηθξηλή, επνηθνδνκεηηθή, δεκηνπξγηθή, γηα απηφ θαη κηιήζακε θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ επφκελε θνηλή ζπλεδξίαζε θαη είπακε  ηε 

θηινμελνχκε ζηε Θεζζαιία.  

Θεσξνχκε επίζεο φηη πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ζαξξαιέα γηα 

ην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ ζην ηξίγσλν θεληξηθφ θξάηνο, κε ηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη νη  Γήκνη. Θέζε 

καο είλαη φηη νη Πεξηθέξεηεο δελ είλαη  έλαο ππεξδεκνηηθφο θνξέαο, 

δειαδή έλαο Οξγαληζκφο κε ππεξδεκνηηθή εδαθηθφηεηα θαη  ζθαίξα 

αξκνδηνηήησλ. Οη Πεξηθέξεηεο πξέπεη λα ζπληζηνχλ έλα ακηγψο 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, κε ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη μεθάζαξα ζεζκηθφ ξφιν.  

Καη κηα ηειεπηαία επηζήκαλζε. Κπξίεο θαη θχξηνη, 

νλνκαηεπψλπκα. ινη καο πξέπεη λα κηιάκε κε νλνκαηεπψλπκα. 

Πφζεο θνξέο ε θαζεκηά θαη ν θαζέλαο καο εδψ πέξα δελ έρνπκε 

άξαγε επηζεκάλεη πφζν άδηθεο, ηζνπεδσηηθέο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε 

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο, παξαπιαλεηηθέο, δελ είλαη νη γεληθεχζεηο 

ηνπ ζηηι νη Γήκαξρνη, νη Αληηδήκαξρνη,  νη Πεξηθεξεηάξρεο, νη  

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη Βνπιεπηέο. Γηα απηφ ην ιφγν φηη ιέκε, λα ην 

ιέκε κε ζνβαξφηεηα, πνιχ πεξηζζφηεξν ηα ζεζκηθά φξγαλα, κε 

νλνκαηεπψλπκν.  

Σέινο, ζα ήζεια λα ζπκίζσ απφ ην βηβιίν ηεο  Ayn Rand «Ο 

Άηιαο επαλαζηάηεζε», θπξίεο θαη θχξηνη, λα ην έρνπκε ζην κπαιφ 

καο. Αλ δηαπηζηψζεηε φηη νη ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαη κε νδεγφ ηελ 

θνηλή ζπλαίλεζε, αιιά ηνλ θαηαλαγθαζκφ, αλ δηαπηζηψζεηε φηη γηα 

λα παξάγεηε ρξεηάδεζηε ηελ άδεηα αλζξψπσλ πνπ δελ παξάγνπλ 

ηίπνηε, αλ δηαπηζηψζηε φηη ην ρξήκα ξέεη ζε αλζξψπνπο πνπ 

εκπνξεχνληαη ράξεο θαη φρη αγαζά, αλ δηαπηζηψζεηε φηη νη 

άλζξσπνη πινπηίδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε δσξνδνθία θαη ηελ 

επηξξνή, παξά ηελ εξγαζία, θαη φηη νη λφκνη δελ πξνζηαηεχνπλ 
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εζάο, αιιά ηε δηαπινθή, αλ δηαπηζηψζεηε φηη ε δηαθζνξά 

αληακείβεηαη θαη ε ηηκηφηεηα έρεη γίλεη απηνζπζία, ηφηε λα 

ζπκπεξάλεηε φηη ε θνηλσλία ζαο είλαη θαηαδηθαζκέλε.  

Αο κελ νδεγεζνχκε θαη αο απνηξέςνπκε ηέηνηα θαηλφκελα. 

Δκείο σο Απηνδηνίθεζε λα βγνχκε κπξνζηά.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΝΠΔ, ηνλ Κψζηα 

ηνλ Αγνξαζηφ θαη ειπίδνπκε, αγαπεηέ Πξφεδξε, ε Απηνδηνίθεζε, 

ρσξίο πξναπαηηνχκελα, ελσκέλε ζηνλ Α΄ θαη Β΄ Βαζκφ, λα 

δεκηνπξγήζεη εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο. Καη γηα λα ζπκβεί απηφ, 

πξέπεη θαη εκείο νη ίδηνη λα δνχκε ηα ηνπ νίθνπ καο, λα δνχκε 

ππεξβάιινληεο ηνπο θαλφλεο θαη ελδερνκέλσο ηε δενληνινγία, 

θάπνηνη ειάρηζηνη –  νθείισ λα πσ –  γεσγξαθηθνί  

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, λα κελ ζπκψλνπλ ηελ Απηνδηνίθεζε θ αη ηνπο 

πνιίηεο. Καη λνκίδσ φηη απηφ, κέζα απφ ηελ θνηλή καο ζπλεδξίαζε, 

ζα βξνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ δηθή καο πεξπαηεζηά.  

 Θα ήζεια απφ εδψ θαη πέξα, ζε φινπο απεπζπλφκελνο, λα 

είκαζηε ζηνπο ραηξεηηζκνχο απφιπηα ζαθείο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπ κέρξη 5 ιεπηψλ θαη ζα παξαθαινχζα λα βάινπκε ηνλ 

ραηξεηηζκφ ηνπ Γεκάξρνπ Βξπμειιψλ, ηνπ Ηβ Μαγηέξ, ηνπ Γεκάξρνπ 

ηεο πξσηεχνπζαο δειαδή ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Δπξψπεο ζα έιεγα, ν 

νπνίνο δηεθδηθεί θαη ηελ Πξνεδξία ηνπ CEMR θαη ζίγνπξα λνκίδσ ηα 

ιεγφκελά ηνπ, ηνπ ηη ηζρχεη ζηελ Δπξψπε, κπνξεί λα καο θάλεη 

φινπο γλψζηεο θαη ζνθφηεξνπο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε ηεο Δπξψπεο.  

 Παξαθαιψ, βάιηε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ Ηβ Μαγηέξ.  

 

(ΠΡΟΒΟΛΖ ΒΗΝΣΔΟ)  

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε βεβαίσο ηνπο Δπξσπαίνπο, ην 

έρνπκε θάλεη.  

 Θα ήζεια λα πσ, θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηνη 
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Πεξηθεξεηάξρεο, φηη θνληά καο βξίζθεηαη έλαο Έιιελαο νκνγελήο 

πνπ δεη ζηε Νέα Τφξθε θαη θαηάγεηαη απφ ηε Θεζζαινλίθε, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη εδψ γηα λα δψζεη αθελφο κελ κέζα απφ ηε δηθή 

ηνπ παξνπζία, ηελ δηάζεζε ηεο νκνγέλεηαο λα βνεζήζνπλ ηε ρψξα 

νπζηαζηηθά θαη ηελ Απηνδηνίθεζε, κέζα απφ ηνπο ηξφπνπο 

αλάπηπμεο. Καη βεβαίσο, λα ζεκαηνδνηήζεη κία λέα επνρή θαη γηα 

ηε ρψξα καο, ψζηε λα ζπλδέζνπκε κε γέθπξεο ειπίδαο θα η 

αλάπηπμεο ηηο ζρέζεηο Διιάδαο θαη νκνγέλεηαο Ακεξηθήο.  

 Μηιάσ γηα ην Γηψξγν ηνλ Παπαδφπνπιν, ν νπνίνο ζηηο 

πξφζθαηεο εθινγέο ζπκκεηείρε θαη ζπκκεηείρε θνληά ζηνλ λέν 

Πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, αιιά σο νκνγελήο θαη  

βαζηά κέζα ζηελ αγάπε ηελ  νπνία έρεη σο Έιιελαο βξίζθεηαη εδψ 

θαη ζα παξαθαιέζσ γηα ειάρηζηα ιεπηά λα έξζεη θνληά καο λα 

απεπζχλεη έλαλ ραηξεηηζκφ. Γηψξγνο Παπαδφπνπινο.  

Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ θχξην 

Παηνχιε, ν θαιφο κνπ θίινο εδψ, ν δηνξγαλσηήο ηνπ πλεδξ ίνπ, 

γηα ηελ επγελή ηνπ πξφζθιεζε θαη ηα εθιεθηά κέιε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο. Καη ηνλ εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, 

Άλζηκν.  

 Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο πξνζβιέπνπλ ζε κηα 

ζηελή ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Ζ 

ειιελνακεξηθαληθή θνηλφηεηα είλαη  κηα γέθπξα αλάκεζα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηνλ ειιεληζκφ ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Κχπξνπ.  

 Ο ειιεληζκφο κεγαινχξγεζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ θφζκνπ. Ζ ειεχζεξε 

νηθνλνκία θαη ε δεκνθξαηία, επηηξέπνπλ ζηνπο Έιιελεο λα 

πξννδεχζνπλ. Σν κέιινλ ηεο Διιάδαο ζα είλαη ιακπξφ, 

ζηεξηδφκελν ζε απηέο ηηο αμίεο.  

Ζ Διιάδα θαη ε Ακεξηθή, ήηαλ, είλαη θαη ζα παξακείλνπλ θίινη 

θαη ζχκκαρνη.  
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αο εχρνκαη έλα θαιφ πλέδξην θαη ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ 

πνπ κε δερηήθαηε εδψ λα ηα πσ κπξνζηά ζαο.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ θαη ειπίδνπκε θαη πηζηεχνπκε 

ζηελ νκνγέλεηα θαη μέξσ φηη θνληά ζαο βξίζθνληαη θαη εθιεθηνί 

νκνγελείο ηνπ επηρεηξείλ θαη ιαηξεπηέο ηεο ρψξαο καο.  

 Θα παξαθαιέζσ, επεηδή ν  Frederic Vallier έξρεηαη απφ ην 

αεξνδξφκην, ζα παξαθαιέζσ ηελ θπξία Μαξία Καηνχδε, κέινο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ, λα έξζεη ζην βήκα λα απεπζχλεη 

ηνλ ραηξεηηζκφ θαη εθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ, αιιά θαη εθ κέξνπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο –  φπσο είπα θαη ζηελ αξρή ηνπ 

Δηήζηνπ πλεδξίνπ καο –  ηηκνχκε θαη πάληα ζα είκαζηε θνληά ζην 

λα κπνξέζνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο.  

Μ. ΚΑΣΟΤΓΖ:  εβαζκηφηαηε Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, 

Τπνπξγνί, Βνπιεπηέο, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, 

Γήκαξρνη, πνιηηηθνί αξρεγνί θαη εθπξφζσπνη θνκκάησλ, αγαπεηνί 

θίινη θαη ζπλεξγάηεο.  

 Δθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

Δξγαδνκέλσλ φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο, θπξίνπ Νίθνπ Σξάθα, 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ θαηαξρήλ γηα 

ηελ πξφζθιεζή ζαο λα παξεπξεζνχκε ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξηφ 

ζαο εδψ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη λα θαηαζέζνπκε θαη ηηο δηθέο καο 

απφςεηο.  

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη πνιχ θξίζηκε φρη 

κφλν γηα ηε ρψξα καο, αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ. Σα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά, 

ζεκαληηθά θαη κεγάια, ελψ θαζεκεξηλά γηγαληψλνληαη.  

 Σν πξψην  θαη ζεκαληηθφηεξν είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

καζηίδεη ηε ρψξα καο. Ζ αλεξγία θαιπάδεη ζε δπζζεψξεηα χςε , ηα 

ιηγνζηά πηα εηζνδήκαηα θαη νη ζπληάμεηο κεηψλνληαη δξακαηηθά, ελψ 

νη θξαηηθνί έκκεζνη θαη άκεζνη θφξνη απμάλνληαη ζρεδφλ 

θαζεκεξηλά.  
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 Ζ ζθιεξή κλεκνληαθή πνιηηηθή, είλαη βέβαην φηη ζα 

εμαθνινπζήζεη λα εθαξκφδεηαη, πιήηηνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο 

λένπο, ηα επξχηεξα ιατθά θαη κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

βπζίδνληαο ηε ρψξα ζε αθφκα κεγαιχηεξε χθεζε.  

 Έλα απφ ηα πξψηα θαη κεγαιχηεξα ζχκαηα ηεο θξίζεο, είλαη 

θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ Βαζκνχ. Γήκνη πνπ αθξνβαηνχλ ζην 

ρείινο ηνπ γθξεκνχ, είλαη πηα κηα ζπλεζηζκέλε εηθφλα ηεο επνρήο 

καο. Σα έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηα 6 ηειεπηαία ρξφληα, 

έρνπλ κεησζεί ζε εθπιεθηηθφ πνζνζηφ πνπ θηάλεη θαη μεπεξλάεη ην 

70%.  

 Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλερηδφκελεο πνιηηηθήο, είλαη ε 

έιιεηςε θαη ησλ ειάρηζησλ πφξσλ γηα άζθεζε πνιη ηηθήο, ε 

αδπλακία θαηαβνιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πνιηηηθή πνπ 

νδεγεί καζεκαηηθά ηνπο ΟΣΑ ζε πιήξε δηάιπζε, αιιά θαη ζηελ 

θαηάξγεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο.  

 Καη νη πεξηθνπέο ζα ζπλερηζηνχλ κε απψηεξν ζηφρν νη Γήκνη 

λα αλαδεηήζνπλ έζνδα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο απφ ηνπηθή 

θνξνινγία, απμάλνληαο ηα δεκνηηθά ηέιε ζηνπο ήδε εμαζιησκέλνπο 

δεκφηεο. Ήδε ε πξφβιεςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017, 

πξνβιέπεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα ηελ Σν πηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηεο ηάμεο ηνπ 9% κε 10%.  

 Οη ηξαγηθέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ ζε φιεο ηηο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ θαη ε ηαπηφρξνλε απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ, ηηο νδεγεί νπζηαζηηθά ζε πιήξε αλππαξμία, ελψ 

αλνίγεη δηάπιαηα ηηο πφξηεο ζε θάζε θεξδνζθφπν ηδηψηε πνπ 

επνθζαικηά ηηο θεξδνθφξεο ππεξεζίεο, κεηαθπιψληαο ην θφζηνο 

γηα αθφκα κηα θνξά ζηηο πιάηεο ησλ πνιηηψλ.  

 Οη ζιηβεξέο ζπλέπεηεο φισλ ησλ παξαπάλσ, δελ ζηακαηνχλ 

φκσο εθεί. Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη ζάλαηνη, εηδηθφηεξα ζηηο 

Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη Σερληθψλ πλεξγείσλ, ιφγσ ηεο 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

38 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πιήξνπο απαμίσζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά.  

 Ζ ζπλερηδφκελε πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ΟΣΑ, κε ηελ πξνψζεζε λέσ λ κνληέισλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα,  ηελ πιήξε απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ  ζρέζεσλ θαη 

ηελ επηθξάηεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, πνπ πξνσζνχληαη 

θπξίσο απφ ηνπο δαλεηζηέο καο.  

 Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζηξαη ηέο νκήξσλ 

ζπκβαζηνχρσλ, παξαηείλνληαο απιά ηελ αγσλία ηνπο γηα κφληκε θαη 

ζηαζεξή δνπιεηά, ελψ νπζηαζηηθά δελ ιχλνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα 

ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ζηηο αληαπνδνηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ.  

 Αλαπνηειεζκαηηθέο θαη ηξαγηθέο  ζπλέπεηεο ηεο 

εθαξκνδφκελεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο, έρνπλ θέξεη 

νη θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ λα κεηαξξπζκίζνπλ 

δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη θπζηθά ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Πξνζπάζεηεο πνπ φπσο απνδείρζεθε θαη 

απνδεηθλχεηαη, κνλαδηθφ ζηφρν είραλ θαη έρνπλ ηελ απνδηνξγάλσζε 

θαη απνδπλάκσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, θηλνχκελεο ζηε 

ινγηθή ηνπ κηθξνχ έσο ειάρηζηνπ επηηειηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, 

παξαρσξψληαο έηζη άλεπ φξσλ δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεζίεο,  ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Παξ’ φια απηά ηα πξαγκαηηθά επψδπλα κλεκνληαθά κέηξα θαη 

ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζθνπφ ηηο απνιχζεηο θαη ηελ δηάιπζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε ΠΟΔ –  ΟΣΑ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηάθεξαλ αξθεηέο θνξέο λα αλαθφςνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε θαη λα αλαηξέςνπλ πνιιά απφ ηα 

ζρέδηά ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ θαηνρχξσζε ησλ απεηινχκελσλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
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 Γηα απηφ θαη ζήκεξα απνηειεί ηε κφλε ειπίδα θαη ηε δχλακε, 

γηα λα κελ ππάξμεη θακηά ππαλαρψξεζε ζηα αληηιατθά θαη 

αληεξγαηηθά ζρέδηά ηνπο θαη γηα λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα  νη 

αδηθίεο ζε θάζε θνηλσληθή νκάδα.  

 Γειψλνπκε θαηεγνξεκαηηθά, πξνο θάζε θαηεχζπλζε, φηη ε 

θσλή αληίδξαζεο, άξλεζεο θαη ελαληίσζεο ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηηο λενθηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο θαη ζηα επηβαιιφκελα ζθιεξά κέηξα, δελ πξφθεηηαη λα 

θακθζεί. Θα ζπλερίζνπκε αθνχξαζηα, ζζελαξά θαη κε ζπλέπεηα, λα 

είκαζηε δπλακηθή γξακκή άκπλαο απέλαληη ζηηο θαηεπζπλφκελεο 

επηβνπιέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηηο νπνίεο 

ππάθνπαλ θαη εθάξκνδαλ φιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 αο θαηαζέηνπκε γηα κηα αθφκε θνξά  ηηο δηεθδηθήζεηο καο, 

γηα:  

1. Σελ άκεζε θαηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη φισλ ησλ 

εθαξκνζηηθψλ λφκσλ.  

2. Σελ δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ηψξα, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

επηβηψζεη ε ρψξα καο πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θαη ηεο 

θνηλσλίαο.  

3. Σελ θαηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ θαη αληεξγαη ηθψλ 

κέηξσλ πνπ ςεθίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ .  

4. Σελ ξηδηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο 

καο, ψζηε λα κπεη έλα ηέινο ζηε θνξνδηαθπγή, ηελ 

θνξνθινπή θαη ηελ θνξνινγηθή θαηαηγίδα πνπ επηβαξχλεη  

εμνλησηηθά κφλν ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο , ζε 

αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή ειίη πνπ ζπλερίδεη λα 

απνιακβάλεη  ηα πξνλφκηά ηεο.  

5. Σελ πξνψζεζε  φισλ ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη ηεο 

θαηάξγεζεο φισλ ησλ κνξθψλ ειαζηηθήο απαζρφιεζεο ,  
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θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ελνηθηαδφκελεο εξγαζίαο κε 

πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  

6. Σελ άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Γήκσλ.  

7. Σελ άκεζε ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ην 

πξνζσπηθφ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφ λνπ.  

8. Σελ απζηεξή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα.  

9. Άκεζε παξέκβαζε φισλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ΔΠΔ, ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζηεζνχλ θαη άιια 

ζχκαηα ζην καθξχ θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ.  

10. Αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Γήκσλ, πνπ 

κέζσ ηεο απαμίσζήο ηνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επηθηλδπλφηεηαο γηα εξγαδφκελνπο θαη δεκφηεο.  

11. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε αμηνιφγεζε λα εμππεξεηνχλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, κε αμηνθξαηία θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη ηηο κλεκνληαθέο δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηε ζπξξίθλσζε θαη ηελ θαηάξγεζε δνκψλ –  

ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ.  

Παξάιιεια σο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ καο, ζαο 

θαηαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Έμη 

ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε ΠΟΔ –  ΟΣΑ, ζηαζεξή φπσο πάληα 

ζηηο ζέζεηο θαη ηηο αξρέο ηεο, παξακέλεη ππέξ κηαο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα ζηνρεχεη:  

ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα ηεο, απνθεχγνληαο ιάζε θαη παξαιήςεηο ηνπ 

πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Δμ αξρήο ε Οκνζπνλδία καο 

αληηπαιεχηεθε θαη δηαθψλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, 

γηαηί δηέβιεςε πσο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, νπζηαζηηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ε θαηάξγεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο Σνπηθήο 
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Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ζπκπαξαζχξνληαο ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηέο.  

Σν πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ κλεκνλίσλ απφ  φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο 

γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηηο γλσζηέο ζε φινπο 

ζπλέπεηεο. πλερηδφκελε θαη απμαλφκελε κείσζε ησλ πφξσλ ησλ 

ΟΣΑ κέρξη ηελ νιηθή ηνπο εμάιεηςε, επηπιένλ κεηψζεηο κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν, δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, λέα θνξνεπηδξνκή, ηξαγηθέο ειιείςεηο ζε έκςπρν 

δπλακηθφ θαη ζε πιηθνηερληθά κέζα.  

ια απηά ζπλδπαζηηθά, απνδπλάκσζαλ εληειψο ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ θνηλσλία θαη 

νδήγεζαλ ηνπο Γήκνπο ζε πιήξε νηθνλνκηθή, ζεζκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή θαηάξξεπζε.  

Απνηέιεζκα ζήκεξα, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα έρεη  

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ δχλαηαη γηα πνιινχο ιφγνπο λα 

αζθήζεη. Ζ ζπκκεηνρή θαη ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ πθηζηάκελε δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Καιιηθξάηε, είλαη ζεκαληηθφο θαη 

νπζηαζηηθφο θαη απνηειεί ίζσο…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Οινθιεξψλνπκε.  

Μ. ΚΑΣΟΤΓΖ:  …ηνλ ζεκαληηθφηεξν ππξήλα πξνηάζεσλ θαη 

ζέζεσλ. Καη απηή ηε ζπκκεηνρή, σο έλδεημε επζχλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ πνπ ππεξεηνχκε θαη αγαπάκε, 

δελ ζα επηηξέςνπκε θαλέλαο νχηε λα ηελ θαπειεπηεί, νχηε λα ηελ 

απαμηψζεη.  

 Ο θχξηνο θαη κνλαδηθφο ζηφρνο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο πνπ πξνσζείηαη απφ ηε ζπγθπβέξλεζε, πξέπεη λα 

είλαη ε πιήξεο απνδέζκεπζε, ε απεκπινθή θαη ε απέληαμή ηνπ απφ 

θάζε κλεκνληαθή απαίηεζε, πνπ νπζηαζηηθά ππνβαζκίδεη ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νδεγψληαο ηελ αξγά 

αιιά ζηαζεξά ζηελ δηάιπζή ηεο.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

42 

 Γπζηπρψο ε ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε εθαξκφδεη ηελ ίδηα 

ιαλζαζκέλε ζπληαγή. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα πνιηηηθή, πνπ αληί λα 

βγάιεη ηε ρψξα απφ ην αδηέμνδν, ηελ βπζίδεη ζε αθφκα κεγαιχηεξε 

χθεζε, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα θαηαξξέεη, ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηνπ ιανχ καο λα  επηζηξέθεη δεθαεηίεο πίζσ θαη ε αλεξγία 

λα εθηηλάζζεηαη ζε δπζζεψξεηα χςε.  

 Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα γίλεη κηα θα ηλνχξγηα αξρή, καθξηά 

απφ ηα ιάζε θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ παξειζφληνο. Μηα λέα 

πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλνπο ππιψλεο 

φπσο:  

1. εκαληηθή αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ Γήκσλ, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ νπζηαζηηθά ζην δχζθνιν 

ξφιν ηνπο.  

2. Καηάξγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ, επαλαθνξά ηνπ 

πξνιεπηηθνχ θαη θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ.  

3. Απειεπζέξσζε ησλ πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζε 

φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δνκέο ησλ Γήκσλ.  

Καη επεηδή ζην παξειζφλ –  ζα ήζεια λα απεπζπλζψ ζε εζάο, 

θχξηε αξρεγέ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο –  δπζηπρψο αληί γηα 

πξνζιήςεηο είρακε νδεγεζεί ζε απνιχζεηο, εκείο ειπίδνπκε φηη ζην 

κέιινλ απηέο νη πνιηηηθέο ησλ απνιχζεσλ δελ ζα επαλαιεθζνχλ.  

4. Καηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο.  

5. Καηάξγεζε θάζε ηδησηηθνπνίεζεο ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, 

ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπο.  

6. Δπαλαμηνιφγεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ Γήκσλ – 

ηεξάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

7. Καηάξγεζε φισλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. θαη ππνρξεσηηθή 

κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη  αξκνδηνηήησλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ 

Γήκσλ.  

8.  Απνηξνπή κε θάζε ηξφπν ηεο πξνζπάζεηαο εθρψξεζεο ηεο 

Γηαρείξηζεο ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (.Γ.Η.Σ., ΦΟ.Γ..Α. 
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σο Α.Δ.) ζε ηδηψηεο θαη επηζηξνθή ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο 

αλαθχθισζεο ζηνπο Ο.Σ.Α .  

Καη παξά ηε λέα απηή πξνζπάζεηα , ζην επίθεληξν ζα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ν δεκφηεο, πνπ πξνζπαζεί κέζα ζε έλα πξσηνθαλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λα επηβηψζεη. Καη  θπζηθά δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ ηελ επφκελε εκέξα ζα  θιεζεί 

νπζηαζηηθά λα εθαξκφζεη ηα φζα ζα απνθαζηζηνχλ, ην έκςπρν 

δπλακηθφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Παξάγνληαο πνπ έρεη 

απαμησζεί εζθεκκέλα ηφζν απφ ηηο κέρξη  ζήκεξα θπβεξλήζεηο , φζν 

θαη απφ κεγάιε κεξίδα αηξεηψλ.  

ην πιαίζην απηφ , ε  αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηνπο νπνίνπο πνιιέο θνξέο νη αηξεηνί καο πξνζθσλνχλ σο: 

ζπλεξγάηεο ,  είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε  απηφλνκε θαη δπλαηή.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κπξία Καηνχδε, νινθιεξψλνπκε.  

Μ. ΚΑΣΟΤΓΖ:  αο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο λα 

αθνπζηεί ε θσλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζαο επρφκαζηε θαιή επηηπρία 

ζηηο εξγαζίεο ζαο.  

 Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηελ εθπξφζσπν ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ, ηελ 

θπξία Μαξία Καηνχδε.  

 Θα ήζεια ν θχξηνο Γαξδακάλεο, Πξφεδξνο ηεο ΠΟΠ –  ΟΣΑ, 

λα πάξεη ην ιφγν θαη ε παξάθιεζε είλαη, πάλσ απφ ην 5ιεπην δελ 

κπνξνχκε λα… πγγλψκε ηψξα πνπ μεθηλάκε απφ εζάο, αιιά 

δηεπθνιχλεηε ιίγν ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ καο.  

Μ. ΓΑΡΓΑΜΑΝΖ:  Άιισζηε, φπσο είπε ν Οπίλζηνλ Σζψξηζηι, κηα 

νκηιία πξέπεη λα εμαληιεί ην ζέκα θαη φρη ην αθξναηήξην.  

 Κχξηε Πξφεδξε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, θχξηε 

Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, εθπξφζσπνη θνκκάησλ, θχξηνη 

Βνπιεπηέο, θίιεο, θίινη ζχλεδξνη.  
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 Δθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηελ πξφζθιεζε. Να απεπζχλνπκε 

ραηξεηηζκφ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 

αλέδεημε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θα η  ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγψληαο ηελ ρεηξφηεξε κεηαπνιεκηθή 

θξίζε ζηε ρψξα, ε νπνία έρεη κεηαηξαπεί ζε αλζξσπηζηηθή, αθνχ ν 

κηζφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη  

ν άιινο κηζφο αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 Γηαλχνπκε ηνλ 6ν ρξφλν απηήο ηεο θξίζεο θαη δελ έρνπκε 

αθνχζεη νχηε έλα ζνβαξφ ζρέδην απφ ηελ θπβέξλεζε, απηή ή ηηο 

πξνεγνχκελεο, ή έλα ειιεληθφ θφκκα πνπ λα κπνξεί λα βγάιεη ηε 

ρψξα απφ απηφλ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο.  

 Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ ρξεηάδεηαη ην ειιεληθφ θξάηνο, είλαη 

βαζηά. Γελ αθνξά κφλν ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αθνξά ην ζχλνιν 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δνκψλ, φπσο ηε δηθαηνζχλε, ηελ παηδεία, ηελ 

πγεία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ θνξνδηαθπγή, 

ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή, ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ηνπ ΦΠΑ θαη 

θπζηθά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπνπ νη δπλαηφηεηεο είλαη 

ηεξάζηηεο.  

 Ννκίδσ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, πνπ δελ 

βξίζθεηαη έμσ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία, είλαη απηή πνπ κπνξεί λα 

πάεη ηε ρψξα κπξνζηά. Με έλα λέν Καιιηθξάηε, πνπ κεηά απφ 7 

ρξφληα γλσξίδνπκε  φινη φηη επηβάιινληαη ζνβαξέο αιιαγέο, πνπ ζα 

δψζνπλ φια ηα εξγαιεία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο καδί κε ηνπο πφξνπο, 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έηζη ψζηε λα γίλεη θνξέαο αλάπηπμεο 

θαη αξσγφο κέζα απφ ζαθείο δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, ην πεξηβάιινλ, ε αγξνηηθή αλάπηπμε, ε 

απαζρφιεζε, ε δηαρείξηζε ηνπ ΔΠΑ, ηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

πγείαο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

 Αηξεηνί θαη εξγαδφκελνη, φια απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, 

δείμακε θαη απνδείμακε φηη θαη ηθαλνί ε ίκαζηε θαη κπνξνχκε λα ηα 
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θαηαθέξνπκε, αθνχ δηαρεηξηζηήθακε θαη δεκηνπξγήζακε φιεο απηέο 

ηηο δνκέο γηα ηελ ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα ρσξίο πφξνπο.  

 Δπίζεο θαη ζην άιιν ηεξάζηην ζέκα, ην εζληθφ ζέκα, ην 

κεηαλαζηεπηηθφ –  πξνζθπγηθφ, εκείο αληαπνθξηζήθακε πιήξσο, 

αιιά θαη ε ειιεληθή θνηλσλία έδσζε καζήκαηα αλζξσπηάο. 

Απνδείμακε, θχξηνη, φηη είκαζηε καρεηέο ηεο πξψηεο γξακκήο γηα ηε 

ρψξα, γηα ηελ θνηλσλία θαη ηψξα πξέπεη φινη καδί θαη πάιη λα 

απαηηήζνπκε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφιν π 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε έλα γελλαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

πνπ ζα καο ηνπνζεηήζεη εθεί πνπ επηβάιιεηαη θαη πνπ αμίδεη σο 

ζεζκφο.  

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε επηβάιιεηαη ζήκεξα λα είλαη:  

 Απηνηειήο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά. Να είλαη επέιηθηε. Να 

εμαζθαιίζεη ηελ πάγηα ρξεκαηνδφηεζε. Να αζρνιείηαη θαη λα 

επηιχεη φια ηα ηνπηθά ζέκαηα κε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία, κε γελλαηφηεηα. Καη πάλσ απφ φια, λα ηελ 

εκπηζηεπηεί ε θεληξηθή εμνπζία.  

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φκσο πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ην εξγαηνυπαιιειηθφ ηεο πξνζσπηθφ, ην νπνίν έρεη 

πιεγεί νηθνλνκηθά κε ηεξάζηηεο κεηψζεηο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ, 

πνπ θηάλεη ην 45%, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη επηθνξηηζηεί κε ηνλ 

αλάινγν φγθν δνπιεηάο ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ 

θαη ηεο απνρψξεζεο κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο.  

 Θα πξέπεη ινηπφλ λα δνχκε ζε λέα βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη, κε λένπο νινθιεξσκέλνπο 

Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

αλαγθαίνπ θαη απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ, κε αλάινγεο πξνζιήςεηο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ην κφληκν 

πξνζσπηθφ θαη ηελ ηαθηηθή κεηεθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο 

πξνζσπηθνχ.  
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 Με ηελ θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, ψζηε λα 

πάςεη απηή ε κφληκε νκεξία ησλ ζπκβαζηνχρσλ. Γη α ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ, γηαηί είλαη αιήζεηα φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

παξαηεξνχκε απφ θάπνηνπο Γήκνπο κηα πξνζπάζεηα απαμίσζεο 

ππεξεζηψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί ππνβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο  δεκφηεο, κε απψηεξν ζηφρν θαη ζθνπφ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε.  

 Σνλ ζεβαζκφ ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ θαη κέηξσλ, έηζη 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηα αηπρήκαηα, πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

έρνπλ απμεζεί.  

 Σέινο, θχξηε Πξφεδξε θαη θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, λα 

γλσξίδεηε φηη εκείο νη εξγαδφκελνη, είκαζηε καδί ζαο θαη ζα 

ζηεξίμνπκε ηηο φπνηεο απνθάζεηο ζαο, αξθεί λα είλαη  πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, γηα λα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, φπσο 

αλαθέξεη θαη ην ινγφηππν ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 αο επραξηζηψ θαη ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο 

ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε, γηαηί απηφ πνπ είπαηε γηα ηνλ 

Σζψξηζηι, ην ηεξήζαηε. Καη επραξηζηνχκε γηα ηα ιφγηα πνπ είπαη ε 

θαη νη εξγαδφκελνη θαη ε Απηνδηνίθεζε ζα είκαζηε δίπια.  

 Έρνπκε θνληά καο ηνπο αδειθνχο Κππξίνπο, ηνλ Υαξάιακπν 

ηνλ Πίηηα, ηνλ Γήκαξρν Μφξθνπ, εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γήκσλ 

Κχπξνπ, ν νπνίνο είλαη εδψ, κέζα ζε έλα επίπεδν απφιπηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε κε ηελ Απηνδηνίθεζε ηεο Κχπξνπ θαη ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπο, φπσο επίζεο θαη 

ηνλ Αλδξέα ηνλ Κηηξνκειίδε, Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ 

Κχπξνπ θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ Κνληνξίλε, Πξφεδξν ηνπ Γηθηχνπ 

Αηξεηψλ Δπξψπεο, γηαηί νη Κχπξηνη αδειθνί ε ίλαη φρη κφλν αδέιθηα 

καο, αιιά είκαζηε εκείο νη ίδηνη.  
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 Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο.  

Υ. ΠΗΣΣΑ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

θχξηνη Βνπιεπηέο, θίιε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ Διιάδνο, αγαπεηέ θχξ ηε 

Παηνχιε, αγαπεηνί Γήκαξρνη, ζπλάδειθνη, εθπξφζσπνη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Διιελίδεο θαη Έιιελεο.  

 Δίλαη κε κεγάιε ραξά πνπ παξαβξίζθνκαη ζήκεξα εδψ απφ 

κέξνπο ηεο Έλσζεο Γήκνπ Κχπξνπ, ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην 

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο. ε κηα κάιηζηα θαζνξηζηηθή 

ζηηγκή γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηφζν 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Κχπξν, αθνχ θαη ζε εκάο βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ην ζέκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

φπνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Αλη ηπξνζψπσλ ηα 

ζρεηηθά λνκνζρέδηα.  

 Έρνπκε ζήκεξα κηα πξφζθιεζε, αιιά θαη κηα πξφθιεζε, 

ιφγσ ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Δπξψπε θαη άκεζα 

επεξεάδνπλ ηηο δηθέο καο ρψξεο. Γηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα ήηαλ αιιά θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ νη  

ακεηάζεηνη ζηφρνη καο θαη  ηαπηφρξνλα νη βαζηθνί ππιψλεο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Οδνδείθηεο πνξείαο αο είλαη γηα φινπο καο ε αλαβάζκηζε ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ καο θαη  

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο κε έξγα θαη φρη κε  ιφγ ηα.  

 ήκεξα, φρη αχξην, επηβάιιεηαη λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηαιαλίδνπλ θαη  απνκαθξχλνπλ ηνπο απινχο αλζξψπνπο απφ ηηο 

Αξρέο ηνπ ηφπνπ θαη απφ απηνχ πνπ βξίζθνληαη ζην πεδάιην ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 ε απηέο ηηο δχζθνιεο ψξεο πνπ πεξλάκε, νη Σνπηθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κχπξνπ κπνξνχκε λα 

ζπλεξγαζηνχκε πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ καο, πξνο φθεινο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  
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 Δίλαη γηα εκέλα εδψ παξνπζία κνπ έθθξαζε ζεβαζκνχ θαη 

εθηίκεζεο ζηελ ηζηνξία θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηεο Διιάδνο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί θίινη, κε ηελ επθαηξία ηεο εδψ 

παξνπζίαο κνπ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε θαη ηηο βαζηέο καο επραξηζηίεο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ πνιπεπίπεδε ζηήξημή ζαο, ηε ζηήξημε ηεο Διιάδνο πξνο η νλ 

δνθηκαδφκελν θππξηαθφ ιαφ, γηαηί απηή ε ζηήξημή ζαο απνηειεί  

αδηακθηζβήηεηε, κηα ζπλεηδεηή πξάμε αιιειεγγχεο ηνπ ειιεληθνχ 

ιαφ  ζηνλ αγψλα ηεο Κχπξνπ γηα ιεπηεξηά θαη δηθαίσζε. Ηδηαίηεξα 

απηέο ηηο κέξεο, φπνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θξίζηκεο δηεξγαζίεο γη α 

ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο ηνπ εζληθνχ καο πξνβιήκαηνο.  

 Σν θεηηλφο  ζαο πλέδξην καο θέξλεη μαλά θαη μαλά κπξνζηά 

ζηηο επίκνλεο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο 

ρψξεο καο.  Οη ζπλέπεηεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη επψδπλεο γηα ηελ 

Διιάδα, αιιά θαη γηα ηελ Κχπξν αθφκε, θαη κάιηζηα κε άκεζν 

επεξεαζκφ ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο ησλ ρσξψλ καο.  

 Γλσξίδσ πφζν δχζθνιε είλαη ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ 

Διιάδα θαη εθθξάδσ ηελ επρή θαη ηελ ειπίδα λα επηηεπρζεί κηα  

αζθαιήο δηέμνδνο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη έμνδνο απφ ηελ χθεζε, 

πνπ ηαιαηπσξεί ηελ Διιάδα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν λα βξνχκε ηελ 

πνξεία καο ζηελ νδφ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Ίζσο ην 

ειιεληθφ θηιφηηκν λα κελ είλαη απηή ηε θνξά αξθεηφ  γηα λα καο 

δψζεη ηηο ιχζεηο.  

 Καινχκαζηε ζήκεξα σο θνηλσλίεο λα θαηαβάιινπκε αθξηβφ 

ηίκεκα, παξά ην γεγνλφο φηη ππεχζπλνη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ήηαλ άιινη παξάγνληεο, άιινη απφ εκάο. ίγνπξα πνιχ ιηγφηεξε 

επζχλε αλαινγεί ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο. Μπνξεί νη 

δνκέο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν λα δηαθέξνπλ 
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ζεκαληηθά, σζηφζν νη δηθέο ζαο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί ζα καο είλαη ρξήζηκνη γηαη ί ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θνηλέο πνιηηηθέο πνπ απαζρνινχλ έληνλα θαη ηελ Έλσζε Γήκσλ 

Κχπξνπ θαη ηνπο δηθνχο καο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο.  

 Καλείο δελ ζα καο ραξηζηεί ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. ηελ Κχπξν  βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε ε πνξεία γηα 

ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηελ Έλσζε Γήκσλ 

Κχπξνπ, κε ππεπζπλφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα, ππνβάιιακε 

ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο, ψζηε λα γίλνπκε εκείο νη 

δηακνξθσηέο ηνπ κέιινληνο ησλ θππξηαθψλ Γήκσλ. Βαζηθφο καο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ηα  κεηαξξπζκηζηηθά λνκνζρέδηα λα 

εζηηαζηνχλ ζηελ νπζία θαη λα κελ απνηειέζνπλ αθνξκή γηα 

ζπξξίθλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ καο.  

 Δκείο αληηθξίδνπκε ηε κεηαξξχζκηζε σο επθαηξία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηεο εκβάζπλζεο 

ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Χο Έλσζε Γήκσλ Κχπξνπ έρνπκε πξνβεί ζε εηζεγήζεηο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ θαηά ηελ άπνςή καο ζε κηα πεηπρεκέλε 

κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κέζσ ηεο 

ζπκπιεγκαηνπνίεζεο ππεξεζηψλ θαη λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη φρη θαη’ 

αλάγθε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ Γήκσλ ή ησλ 

Κνηλνηήησλ.  

 Τπάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζνβαξέο 

δηαθσλίεο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, φπσο γηα ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ 

επαξρηαθψλ ζπκπιεγκάησλ, γηα ηε κειέηε θαη ξχζκηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πηπρήο  ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαη ηξίηνλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ηακείνπ πξφσξεο εζεινληηθήο αθππεξέηεζεο δεκνηηθψλ 

ππαιιήισλ.  

 Δίλαη πάγηα ζέζε καο φηη γηα ηα ζέκαηα απηά έπξεπε λα είρε 

πξνεγεζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε νηθνλνκηθή κειέηε, πνπ λα 
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θαηαδεηθλχεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ζηνηρεία ηα νπνία 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 Φίιεο θαη θίινη, αλακέλνπκε κε ελδ ηαθέξνλ λα αθνχζνπκε ηηο 

δηθέο ζαο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο, γηαηί δηαπηζηψλνπκε φηη 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο δηθέο αλαδεηήζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο 

ζπκκεηνρήο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Αδέξθηα, είκαη Γήκαξρνο κηαο θαηερφκελεο πφιεο. Δκείο νη 

λφκηκνη θάηνηθνη  ησλ θαηερνκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ, απηέο ηηο 

πφιεηο, απηή ηε  γε πνπ αθήζακε πίζσ καο θαηαδησγκέλνη απφ ηνλ 

Σνχξθν εηζβνιέα θαη δπζηπρψο πξνδνκέλνη θαη ιαβσκέλνη απφ 

δηθνχο καο θαη μέλνπο ην πηθξφ θαινθαίξη ηνπ 1974, ηνλ 

αηκαηνβακκέλν Ηνχιην θαη Αχγνπζην, αθήλνληαο πίζσ καο άηαθνπο 

ηνπο λεθξνχο καο θαη εθαηνληάδεο αγλννχκελνπο, απηή ηε γε ηελ 

θνπβαιάκε καδί καο, ζε θάζε  ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

ηε ραξά θαη ζηνλ πφλν, ζηε γηνξηή θαη ηε ζιίςε. Καη ζα ηηο 

θνπβαιάκε φζνο ρξφλνο θαη αλ ρξεηαζηεί κέρξη ηελ επινγεκέλε ψξα 

ηεο επηζηξνθήο ζηε γε ησλ παηέξσλ καο, ζηε γε πνπ καο γέλλεζε.  

 Αδέξθηα, ζήκεξα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ψξεο, ζέισ λα ζαο 

δηαβεβαηψζσ φηη εκείο είκαζηε έηνηκνη γηα δηάινγν, γηα κηα βηψζηκε 

θαη ιεηηνπξγηθή ιχζε, γηα έλαλ έληηκν ζπκβηβαζκφ, θαη αθφκε αλ 

ζέιεηε γηα έλαλ νδπλεξφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ άιιε πιεπξά. κσο 

ζέισ λα θάλσ μεθάζαξν θαη λα ππνγξακκίζσ πσο πνηέ κα πνηέ 

δελ ζα δερηνχκε ηελ ππνδνχισζε θαη ηνλ εμεπηειηζκφ. Θα 

αγσληζηνχκε κέρξη ηέινπο, κέρξη ηελ εκέξα ηεο απειεπζέξ σζεο θαη 

ηεο επηζηξνθήο, κέρξη ηε κέξα πνπ ζα αθνπζηεί λα ρηππά 

γιπθφιαιε θακπάλα ζηηο θαηερφκελεο εθθιεζηέο καο, πνπ γηα 42 

ρξφληα παξακέλνπλ βνπβέο θαη αιεηηνχξγεηεο. Απηφ ην ρξσζηάκε 

ζε απηνχο πνπ ράζεθαλ, Διιαδίηεο θαη Κχπξηνπο, ππεξαζπηδφκελνη 

ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα κηαο πξνδνκέλεο παηξίδαο.  
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 Με απηέο ηηο ζθέςεηο εχρνκαη νη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο 

λα είλαη θαξπνθφξεο θαη παξαγσγηθέο. Δχρνκαη θάζε επηηπρία ζην 

δχζθνιν έξγν ζαο θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο Διιάδνο.  

 Φίιε Πξφεδξε, πξνηνχ αθήζσ ην βήκα, ζα ήζεια ζεξκφηαηα 

λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγελή θαινζχλε ζαο λα απνδερηείηε 

ηελ έθθιεζε θαη παξάθιεζή καο, λα θηινμελήζεηε απηφ ην ηξηήκεξν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο ζαο πλέιεπζεο, ζε 

απηφ ην ρψξν, εθεί ζην βάζνο, ηελ έθζεζε ηεο θαηερφκελεο πφιεο 

κνπ. Ζ ζχιεζε θαη θαηαζηξνθή κηαο παλάξραηαο θιεξνλνκηάο.  

Ζ έθζεζε απηή, θίιεο θαη θίινη, απνηειεί κηα αδηάςεπζηε αιιά 

θαη δσληαλή καξηπξία ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζήκεξα ζηελ 

θαηερφκελε γε καο απφ ηνλ Σνχξθν εηζβνιέα θαη θαηαθ ηεηή.  

Αδέξθηα, δελ είλαη δπλαηφλ γηα εκέλα ηνχηε ηελ ψξα λα 

ζπκππθλψζσ κέζα ζε απηέο  ηηο ιίγεο γξακκέο ηα  αηζζήκαηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κε πιεκκπξίδνπλ. Βξηζθφκελνη καδί ζαο, εγψ θαη 

ηα κέιε ηεο απνζηνιήο καο εδψ ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα 

παξαζηνχκε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Διιάδνο, αιιά θαη λα παξνπζηάζνπκε ηελ έθζεζή καο Μφξθνπ, ε 

ζχιεζε θαη ε θαηαζηξνθή κηαο παλάξραηαο θιεξνλνκηάο.  

Ζ πξφζθιεζή ζαο, θίιε Πξφεδξε, καο ηηκά ηδηαίηεξα, αιιά 

απνηειεί ζπλάκα κηα μερσξηζηή γηα ηελ θαηερφκελε πφιε καο, ε 

νπνία γηα 42 νιφθιεξα ρξφληα βξίζθεηαη θάησ απφ ηε κπφηα ηνπ 

βάξβαξνπ εηζβνιέα θαη θαηαθηεηή.  

Αδέξθηα, ν θαζεκεξηλφο βηαζκφο ηεο ηζηνξίαο καο, αιιά θαη 

ηεο εζληθήο αμηνπξέπεηάο καο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αθήλεη  

ηνπο φπνπ γεο Έιιελεο αδηάθνξνπο θαη απξνβιεκάηηζηνπο. ήκεξα 

ζαο κεηαθέξνπκε εδψ ηελ αγάπε θαη ηνλ αγσληζηηθφ ραηξεηηζκφ 

απφ ηε κηθξή  θαη παξαπνλεκέλε παηξίδα, ηελ Κχπξν ηεο αγάπεο 

θαη ηνπ νλείξνπ, ηε Μφξθνπ, ηε γε ηεο ιεκνληάο θαη ηεο 

πνξηνθαιηάο.  

αο επραξηζηψ φινπο.  
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Θα ήζεια λα δψζσ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ έλα κηθξφ 

αλακλεζηηθφ δψξν. Σν δψξν δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε άιιν απφ 

ηελ Κχπξν, ηεο αγάπεο θαη ηνπ νλείξνπ, ηε γε ησλ εξψσλ θαη ησλ 

καξηχξσλ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαη λνκίδσ ε ιέμε: 

αδέιθηα, ηα ιέεη  φια. Γηαηί είκαζηε αδέιθηα.  

 Δπραξηζηνχκε πνιχ, Πξφεδξε θαη Γήκαξρε ηεο Μφξθνπ, λα 

είζηε θαιά. Έλα ζπκβνιηθφ δψξν.  

Υ. ΠΗΣΣΑ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα παξαθαιέζσ ηνλ Αλδξέα ηνλ Κηηξνκειίδε, αιιά 

θαη ην Γηψξγν ηνλ Κνληνξίλε, πνπ ζα πάξνπλ ην ιφγν, λα είλαη φζν 

γίλεηαη πην επηγξακκαηηθνί, κε ηελ θηιηθή δηάζεζε πνπ έρνπκε 

νχησο ή αιιηψο, γηα λα κπνξέζνπκε κεηά απφ ηνπ Γεκάξρνπ 

Αζελαίσλ νκηιία, επεηδή είλαη ν αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο θαη Πξφεδξνο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ν 

Κπξηάθνο ν Μεηζνηάθεο, ζα πξέπεη ακέζσο κεηά λα κηιήζεη θαη ν 

ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε, είλαη  εηο γλψζε 

κνπ, ήηαλ εηο γλψζε καο θαη γηα απηφ αθξηβψο, γηα λα κε θχγνπκε 

απφ απηά ηα πεξηζψξηα, γηαηί πξέπεη λα κεηαβεί ζην αεξνδξφκην, κε 

ηελ θαηαλφεζε φισλ.  

 αο επραξηζηψ.  

Α. ΚΗΣΡΟΜΖΛΗΓΖ:  Έληηκε θχξηε Πξφεδξε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη εθπξφζσπνη θνκκάησλ, 

θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Πξφεδξε  ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Διιάδνο, εθιεθηφ Πξνεδξείν, θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, αγαπεηνί 

θίινη. 

 Δίλαη ηδηαίηεξε ε ραξά κνπ πνπ ραηξεηίδσ ην Δηήζην Σαθηηθφ 

πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, ην νπνίν πάληα 

απνηειεί πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ ηδεψλ, γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ησλ 

δηθψλ καο πξνβιεκάησλ.  

 ηελ Κχπξν δηεμήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο παξαγσγηθφο 

δηάινγνο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ Σνπηθή 
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Απηνδηνίθεζε. ηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ 

ηηο ηνπηθέο Αξρέο Τπεξεζηψλ, κε παξάιιειν νηθνλνκηθφ 

εμνξζνινγηζκφ.  

 Ζ ειιαδηθή εκπεηξία θαη νη ζπκβνπιέο πνπ πήξακε απφ η νπο 

ζπλαδέιθνπο ζηελ Διιάδα, καο βνήζεζαλ ζηελ δηακφξθσζε 

επνηθνδνκεηηθψλ εηζεγήζεσλ, ψζηε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, αιιά παξάιιεια λα 

δηαηεξεζνχλ νη Κνηλφηεηέο καο σο νληφηεηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 Δίρακε ηελ επθαηξία θαη επηπρία, αληηπξνζσπία καο λα 

επηζθεθηεί πξφζθαηα ηελ Διιάδα θαη εηδηθά ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, 

φπνπ ν Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, θχξηνο Γηψξγνο 

Παηνχιεο, καο ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηξφπνπο ππέξβαζεο ησλ δπζθνιη ψλ. Οη 

εηζεγήζεηο ζαο, θχξηε Πξφεδξε, καο βνήζεζαλ ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ δηθψλ καο ζέζεσλ.  

 αο επραξηζηνχκε γηα ηε θηινμελία θαη γηα ηηο ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο ζαο.  

 πλνπηηθά, δεηήζακε απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη 

ηεθκεξησκέλα ππνζηεξίμακε, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Να θαηαζηεί φκσο πξαγκαηηθά ηνπηθφο 

ζεζκφο. Θεζκφο πνπ λα πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην 

δεκνθξαηηθφ γίγλεζζαη. Εεηνχκε ν πνιίηεο λα έρεη  επθαηξίεο 

ελεξγνχο εκπινθήο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη επθαηξίεο 

αλάιεςεο ππεχζπλσλ ζέζεσλ ζηελ ηνπηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δσή.  

 Απαηηνχκε αθφκα ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, λα ελαξκνληζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Υάξηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έηζη πνπ λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη  βαζηθέο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη 

εγγχηεηαο, φπσο θαη ε δηθή ζαο δηεθδίθεζε ζηε βάζε ησλ 

απνθάζεψλ ζαο ζην πξφζθαην Δηδηθφ πλέδξην ζην Βφιν.  
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 Ακεηάζεηνο ζηφρνο, ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ε νηθνλνκηθή 

απηάξθεηα θαη ε απηνδηαρείξηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί ζχλεδξνη. 

Παξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα θαη ν ιαφο ηεο. Δπρφκαζηε 

ηαρεία επάλνδν ζηελ πνξεία αλάπηπμεο θαη ηεξκαηηζκφ ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο.  

Δπραξηζηνχκε θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο 

Διιάδαο ζηνλ δχζθνιν αγψλα πνπ δηεμάγεη ε εκηθαηερφκελε 

παηξίδα καο.  

ε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, πνπ λέεο απεηιέο 

δηαηππψλνληαη θαηά ηνπ ειιεληζκνχ, πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη 

γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ην έζλνο καο.  

Δχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο, ηα 

πνξίζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα καο είλαη γηα αθφκα κία θνξά πνιχ 

ρξήζηκα.  

Αγαπεηέ Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ζαο πξνζθέξσ έλα 

αλακλεζηηθφ δψξν, σο έλδεημε ηεο θαιήο ζπλεξγαζ ίαο πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο δχν Δλψζεηο, αιιά θαη  γηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα 

ηελ πξφζθιεζε λα παξεπξεζνχκε σο αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο 

Κνηλνηήησλ Κχπξνπ θαη λα απεπζχλνπκε ραηξεηηζκφ ζην Δηήζην 

Σαθηηθφ ζαο πλέδξην.  

Δίλαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζηνξηθνχ θαξαβηνχ ηεο Κεξχλεηαο, 

πνπ κε θαιφ θαξαβνθχξε φξγσλε ηελ Μεζφγεην θαη ην Αηγαίν, φπσο 

θαιφ θαξαβνθχξε έρεη θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο Διιάδαο ζην 

πξφζσπφ ζαο, αγαπεηέ θίιε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Καη ην ζπκβνιηθφ ηεο Διιάδαο, κέζα απφ απηά  ηα νπνία έρσ 

αλαπηχμεη, ζε εζάο πξνζσπηθά, γηα ηελ αδειθή –  αλ ζέιεηε – 

ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε. αο επραξηζηνχκε πνιχ.  

 Δπραξηζηψ γηα ηα θαιά ιφγηα, επραξηζηνχκε εθ κέξνπο φιεο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο ηελ Κχπξν.  
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 Καη θιείλνπκε ηνπο ραηξεηηζκνχο κε ηνλ Γηψξγν ηνλ  

Κνληνξίλε, Πξφεδξν ηνπ Γηθηχνπ Αηξεηψλ Δπξψπεο, ν νπνίνο είλαη 

θνληά καο θαη ηνλ επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ηνπ.  

Γ. ΚΟΝΣΟΡΗΝΖ:  Μαθαξηψηαηε, θχξηε Τπνπξγέ, αξρεγέ ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, Πξφεδξε, ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, 

θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, Πεξηθεξεηάξρεο, 

Γήκαξρνη, επίηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δίλαη κεγάιε ηηκή λα παξαβξίζθνκαη θαη λα απεπζχλσ έλαλ 

ζχληνκν ραηξεηηζκφ ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ πνπ 

δηεμάγεηαη ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ, ηελ Θεζζαινλίθε.  

 Δθπξνζσπψληαο ην Γίθηπν Διιήλσλ Αηξεηψλ Απηνδηνίθεζεο 

ηεο Δπξψπεο, εθπξνζσπνχκε θαη έλα θνκκάηη ηνπ απφδεκνπ 

ειιεληζκνχ.  

 Σν Γίθηπν Διιήλσλ Αηξεηψλ Δπξψπεο, είλαη έλαο ζεζκφο 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη Έιιελεο ηεο  δηαζπνξάο πνπ εθιέγνληαη 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Σνπηθέο ή Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ησλ 

ηφπσλ θαηνηθίαο ηνπο, μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην θζηλφπσξν 

ηνπ 2001, ζπκπιεξψλνπκε δειαδή 15 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

Γηθηχνπ καο έσο θαη ζήκεξα. Καη θπζηθά μεθίλεζε κεηά απφ 

πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ, ην πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

 ην Γίθηπν ζπκκεηέρνπλ ελεξγά πάλσ απφ 250 αηξεηνί ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ. Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ θαη  εηδηθφηεξα 

ζηηο δχζθνιεο απηέο ζηηγκέο, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε, θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλαλ επηπι ένλ 

ρψξν δηαιφγνπ θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Δπξψπε θαη ηεο 

ειιεληθήο νκνγέλεηαο.  
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 Ζ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, θηλείηαη ζηνπο 

παξαθάησ άμνλεο.  

 πλεξγαζία αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, πξνψζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 

Πνιηηεία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηελ Δπξψπε, πξνψζεζε 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο Γήκσλ ή θαη  Πεξηθεξεηψλ, πξνψζεζε θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ εθπξνζψπσλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο ζηελ επξσπατθή Απηνδηνίθεζε, ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο ηεο νκνγέλεηαο, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ζπκβνιή ζηε 

δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε γεληθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ειιεληζκφ ηεο δηαζπνξάο.  

 Σίπνηα φκσο απφ φια απηά δελ ζα ήηαλ εθηθηφ, ρσξίο ηελ 

ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ καο έσο θαη ζήκεξα.  

 Να επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Πξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηηο Δπηηξνπέο, θαζψο θαη φινπο ηνπο Γήκνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε έσο ζήκεξα  θαη ειπίδσ ε ζπλεξγαζία 

απηή λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ.  

 Σν κήλπκα πνπ ζέινπκε λα θέξνπκε ζην πλέδξην, είλαη ην 

κήλπκα ηεο αηζηνδνμίαο. Σε ρξεηαδφκαζηε, ζαλ ειπηδνθφξν φπιν 

ελάληηα ζε θαθφβνπιεο θαηαζηάζεηο θαη απνθάζεηο, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην  εζηθφ καο.  

 ηηο δχζθνιεο απηέο ζηηγκέο, ζα εξγαζηνχκε καδί, γηα λα 

αιιάμνπκε ηελ πνξεία καο πξνο ην θαιχηεξν. Μία πνξεία, πνπ θαηά 

ηελ άπνςή κνπ νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά απηφλνκε 

Απηνδηνίθεζε.  

 Σφζν ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ καο, αιιά θαη νη απα ληαρνχ 

Έιιελεο, φηαλ ζεκεηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο επηηπρίεο, 

αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα ην κεγαιείν θαη ηε ζεκαζία ηεο Διιάδαο. 

Δκείο νη απφδεκνη Έιιελεο, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά, κε 

ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο καο, ζα πξέπεη λα παξνηξχλνπκε η ηο 

επελδχζεηο, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηελ πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ 
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θαη γεληθφηεξα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε, 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ επεκεξία.  

 Κιείλνληαο, λα ζπγραξψ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

πλεδξίνπ θαη εχρνκαη λα είλαη  έλα ζπλέδξην θαξπνθφξν θαη 

επνηθνδνκεηηθφ θαη ν εξγαζίεο λα δηεμαρζνχλ ζε πιαίζηα 

ζπλαίλεζεο, αιιειεγγχεο θαη πίζηεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

έλα θαιχηεξν κέιινλ.  

 αο επραξηζηψ πνιχ θαη εγψ ζα ήζεια κε ηε ζεηξά κνπ λα 

δψζσ έλα κηθξφ αλακλεζηηθφ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ. Καη πάιη 

ρίιηα επραξηζηψ γηα ηελ ζπλεξγαζία έσο ζήκεξα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ παξνπζία θαη 

απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη φηη φινη ελσκέλνη, ε Απηνδηνίθεζε ζε 

φια ηα ζεκεία φρη κφλν ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο θαη φπσο 

ζα απνδεηρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, δηεθδηθνχκε ηε δπλαηφηεηα νη 

Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ απνθάζεσλ 

πνπ ηνπο αθνξά.  

 Θα παξαθαιέζσ –  θαη φπσο είπα πξηλ –  θαηαξρήλ λα είλαη 

θνληά καο θαη κπαίλνπκε ζην δεχηεξν θνκκάηη…  

 Να θαισζνξίζσ βεβαίσο ηνλ θχξην Frederic Vall ier , Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ CEMR,  πνπ είλαη θνληά καο, κφιηο ήξζε απφ ην 

αεξνδξφκην, γηα ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη εδψ απφ ην θέληξν ηεο 

Δπξψπεο, απφ ηηο Βξπμέιιεο θαη ζα ηνπ δψζνπκε ζε ιίγν –  λα 

πάξεη κηα αλάζα –  ην ιφγν.  

 Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ, ηνλ Γηψξγν 

ηνλ Κακίλε, λα έξζεη ζην βήκα. Δίλαη εδψ θαηαξρήλ;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ –  θπξία Αζαλαζνπνχινπ, 

λα βνεζήζεηε –  ηνλ Frederic Vallier, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

CEMR, λα έξζεη ζην βήκα γηα λα αθνχζνπκε ηε δηθή ηνπ νκηιία θαη 

ηνλ δηθφ ηνπ ραηξεηηζκφ. Δπραξηζηνχκε θαη πάιη γηα ηελ παξνπζία.  

F. VALLIER:  Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη Τπνπξγνί, θχξηνη Γήκαξρνη, 

αγαπεηνί θίινη, είλαη κεγάιε κνπ ε ηηκή ζήκεξα πνπ βξίζθνκαη εδψ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

58 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΔΓΔ, σο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

επξσπατθήο Οξγάλσζεο. Έρσ έιζεη επαλεηιεκκέλα ζηελ Αζήλα ζε 

ζπλαληήζεηο ηεο ΚΔΓΔ, είλαη φκσο ε πξψηε θνξά πνπ παξίζηακαη 

ζηε Γεληθή  πλέιεπζε ηεο Οξγάλσζεο απηήο.  

 Ζ Διιάδα έρεη κηα πνιχ ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη εγψ 

σο Γάιινο ππήθννο ζα έιεγα φηη ε Διιάδα έρεη κηα πνιχ ηδηαίηεξε 

ζέζε ζηελ θαξδηά κνπ.  

 πλεζίδνπκε λα ιέκε πάληα θπζηθά φηη ε Διιάδα είλαη ην 

ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο, γηα φζνπο φκσο πηζηεχνπλ ζε κηα 

δεκνθξαηηθή Δπξψπε, ε Διιάδα είλαη θαη ε γελέη εηξα ηεο Δπξψπεο.  

 ην δήηεκα γεληθφηεξα ηεο δεκνθξαηίαο ινηπφλ, ε ηνπηθή 

δεκνθξαηία έρεη κηα πνιχ ηδηαίηεξε ζέζε.  

 Ζ CEMR ινηπφλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ, είλαη  απηφο ν θνξέαο ν νπνίνο ζηεξίδεη ηελ ηνπηθή 

δεκνθξαηία, ηελ απνθέληξσζε  θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ πφιεσλ, 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ  Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο.  

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πηζηεχνπκε φηη νη Γήκνη θαη νη 

Πεξηθέξεηεο είλαη νη θαιχηεξνη θνξείο γηα λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ησλ πνιηηψλ, είλαη δηφηη είλαη ην πξψην ζεκείν ζην νπνίν έξρ νληαη 

νη πνιίηεο, έξρνληαη ζηνλ Γήκαξρφ ηνπο, ζηνλ ηνπηθφ ηνπο 

εθπξφζσπν, φηαλ έρνπλ θάπνην ζέκα ην νπνίν ζέινπλ λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα επηιπζεί.  

 ε απηή ηε δχζθνιε ινηπφλ πεξίνδν ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα 

ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα ζηελ Δπξψπε. Καη δελ κπνξψ λα ηνλίζσ 

αξθεηά ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Διιήλσλ Γεκάξρσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ζηελ πξνζπάζεηα λα 

επηιπζεί απηή ε θξίζε.  

 Πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ πάληνηε θαηλνηφκεο ιχζε ηο θαη 

λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε πνιχ θαίξησλ ζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξνζθπγηθή θξίζε θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ λεζηψλ, αιιά επίζεο 
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θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπο 

αξκφδηνπο  θνξείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ, φπσο ε αλεξγία γηα παξάδεηγκα θαη ε κεγάιε 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο.  

 Σν παξάδεηγκα ινηπφλ πνπ δίλεη ε Διιάδα ζε απηφ ην 

πιαίζην, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

Διιήλσλ Γεκάξρσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ κε ηνπο 

νκφινγνχο ηνπο  ζηελ Δπξψπε, είλαη γηα εκάο δσηηθήο ζεκαζίαο.  

 Ζ CEMR ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε φινπο εζάο 

θαη κε ηελ ΚΔΓΔ γηα λα νξίζνπκε ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ, λα ζηεξίμνπκε ηηο ιχζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα λα 

αληηκεησπίζεηε ηελ θξίζε πνπ βηψλεηε.  

 Φέξλσ καδί κνπ ηνπο ραηξεηηζκνχο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

CEMR θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο είλαη Τπνπξγφο ζηελ Ηζπαλία. 

Σνπ κίιεζα ζην ηειέθσλν, κνπ είπε φηη ζα ήζειε πνιχ λα βξίζθεηαη 

εδψ καδί ζαο, είλαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ. Πάλησο ήζειε λα 

ζηεξίμεη, λα ηνλίζεη ηε θηιία ηνπ θαη ηελ αιιειεγγχε πνπ ζαο 

απεπζχλεη.  

 Ζ αλάθακςε πηζαλψο λα θαζπζηεξήζεη. Έρνπκε φκσο ειπίδεο 

φηη απηφ ζα γίλεη. ήκεξα δηάβαζα φηη γηα πξψηε θνξά κέζα ζε έμη 

ρξφληα γηα παξάδεηγκα ν κέζνο φξνο αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε έρεη 

θαηέβεη θάησ απφ ην 10%.  

 Διπίδνπκε ινηπφλ φηη κε ηε δηθή ζαο ζηήξημε θαη κε ηε 

ζηήξημε φισλ ησλ Γεκάξρσλ ηεο Δπξψπεο, ζα κπνξέζνπκε λα 

θηίζνπκε έλα λέν κέιινλ γηα ηελ Δπξψπε, λα κπνξέζεηε λα 

μεπεξάζεηε ηελ θξίζε θαη λα ζηεξίμεηε ηνπο πνιίηεο ζαο ζε λέα 

επξσπατθά θεθηεκέλα.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο θαη ζαο 

εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηε Γεληθή ζαο πλέιεπζε. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θχξηε Frederic Vall ier.  

 Θα παξαθαιέζσ, επαλεξρφκελνο ζην πξφηεξν θάιεζκα, λα 

έξζεη ζην βήκα ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ, ν Γηψξγνο ν Κακίλεο θαη 
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ακέζσο κεηά ζα θαιέζνπκε ηνλ αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο θαη  Πξφεδξν ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ηνλ θχξην 

Κπξηάθν Μεηζνηάθε.  

 Ο ιφγνο ζε εζάο, θχξηε Γήκαξρε.  

Γ. ΚΑΜΗΝΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε θαη επραξηζηψ πνπ κνπ 

θξαηήζαηε ηε ζέζε θαη δελ ηελ έραζα.  

 Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο, γηα έλαλ πνιχ απιφ ιφγν. Γηαηί 

πηζηεχσ φηη απηά πνπ ζα πσ, είλαη απηνλφεηα. Απιψο έρσ ην 

θαζήθνλ λα ηα επαλαιάβσ, λα  επαλαιάβσ απηά πνπ θαηά θαηξνχο 

θαη εγψ θαη πάξα πνιινί άιινη έρνπκε πεη.  

 Δπηηξέςηε κνπ λα αξρίζσ κε κία πνιηηηθνχ ραξαθηήξα 

δηαπίζησζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θάπνηνη Γήκαξρνη φπσο εγψ, νη  

νπνίνη βξηζθφκαζηε ζηε δεχηεξε ζεηεία καο, είρακε ηελ εκπεηξία λα  

ζπλεξγαζηνχκε ή λα κελ ζπλεξγαζηνχκε, κε εθηά δηαδνρηθέο 

θπβεξλήζεηο. Έθαηζα θαη κέηξαγα πξνρηέο ηνπο θαζ’ χιελ 

αξκφδηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη απφ ην 

Τπνπξγείν απφ ηφηε πνπ εγψ αλέιαβα Γήκαξρνο θαη έρσ κεηξήζεη 

12 Τπνπξγνχο. Σνπο έρσ κάζεη απέμσ. αο ηνπο ιέσ: Ραγθνχζεο, 

Καζηαλίδεο, Γηαλλίηζεο, ηπιηαλίδεο, Μηρειάθεο, Νηηλφπνπινο, 

Βνχηζεο, Κνπξνπκπιήο, ν θχξηνο θνπξιέηεο –  φρη φηη νη άιινη δελ 

αμίδνπλ ην πξνζσλχκην: θχξηνο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο –  θαη δχν θνξέο ππεξεζηαθφο, ν Αληψλεο 

Μαληηάθεο θαη κηα θνξά ν θχξηνο Θενδσξίδεο. Αλ ηνπο κεηξήζεηε, 

είλαη 12 Τπνπξγνί. Δίλαη νπζηαζηηθά έλαο Τπνπξγφο θάζε 6 κήλεο, 

θαζ’ χιελ αξκφδηνο Τπνπξγφο.  

 Καηαιαβαίλεηε ην πξφβιεκα ηεο ρψξαο απηή ηε ζηηγκή. Καη αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ έρνπκε ζηηο 

επφκελεο εθινγέο απηνδχλακε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία θαη είλαη 

βέβαην φηη ζηηο κεζεπφκελεο πηα, πνπ ζα γίλνπλ κε ηελ απιή 

αλαινγηθή, ππνζέησ, ζα έρνπκε γηα ρξφληα θπβεξλήζεηο ζπκκαρηθέο 

θαη δεδνκέλεο ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα 

καο, είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κηα δηαξθήο θπβεξλεηηθή αζηάζεηα.  
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 Δδψ πέξα πξνβάιεη κφλν έλαο ζίγνπξνο πφινο ζηαζεξφηεηαο 

γηα ηα επφκελα ρξφληα ζηε ρψξα θαη απηφο είλαη  ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

 Τπάξρνπλ αληίζηνηρα παξαδε ίγκαηα ζην παξειζφλ. 

Αλαθέξνκαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία, ζηελ κεηαπνιεκηθή Ηηαιία, ε νπνία 

γλψξηζε θακηά 50αξηά θπβεξλήζεηο, ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

απιήο αλαινγηθήο, βέβαηα κε πάληνηε έλαλ θεληξηθφ παξάγνληα 

πνπ ήηαλ ην ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ θφκκα, αιιά κε κεγά ιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεγάιεο αιιαγέο. Σελ Ηηαιία ηελ θξάηεζε ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη.  

 Άξα, απηά πνπ ιέκε πηα ηφζα ρξφληα γηα κηα πξαγκαηηθή 

απνθέληξσζε, γηα κηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο, είλαη 

πιένλ δήηεκα εζληθήο επηβίσζεο. Καη απηφ ζεκαίλεη πξσηίζησο δχν 

ηηλά. εκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο 

Γήκνπο, ζα πξέπεη επίζεο λα κεηαθεξζεί θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα, 

λα κπνξνχλ λα θαλνλίδνπλ ηα ηνπ νίθνπ ηνπο.  

Γελ επηηξέπεηαη, ιφγνπ ράξε ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ,  ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Αζήλαο, λα κε κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα 

ζηνηρεηψδε ηνπ νίθνπ ηνπ. Με πνηνπο ιφγνπ ράξε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ζα κπνξεί λα αθαηξείηαη ε άδεηα απφ έλα θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γελ ζέισ λα πεξηπησζηνινγήζσ 

ηψξα.  

 Καη θπζηθά, ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο ελειηθίσζεο, πνπ είλαη ε 

θνξνινγηθή απνθέληξσζε γηα ηνπο Γήκνπο. Να παξαρσξεζεί ν 

θφξνο θνξνιφγεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζε 

φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε.  

Απηφ ηη ζεκαίλεη; εκαίλεη ηφλσζε επζχλεο ζηνπο Γήκνπο. 

Δπηηέινπο λα γίλνπκε ππεχζπλνη γηα ηα ηνπ νίθνπ καο. Καη απηφ ζα 

θέξεη θαη φια ηα άιια. Μία ειεπζεξία ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, 

δηαδηθαζίεο πεξηζζφηεξν δηαθαλείο θαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο.  
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Δίλαη δπλαηφλ απηή ηε ζηηγκή νη Γεληθνί Γηεπζπλη έο ζηνπο 

Γήκνπο, λα έξρνληαη κε βάζε ην απξφζσπν θξηηήξην ησλ κνξίσλ, 

λα κε κπνξεί ν Γήκαξρνο λα έρεη έζησ κία πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

κε ηνλ άλζξσπν εθείλν, ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, πνπ ζα 

δηαδξακαηίζεη ηφζν ζνβαξφ ξφιν ζην Γήκν ηνπ;  

Δίλαη δπλαηφλ επεηδή δελ ε ίκαζηε ηθαλνί λα ιεηηνπξγήζνπκε ή 

επεηδή δελ ζεσξνχκαζηε ηθαλνί πηα, λα ιεηηνπξγήζνπκε ρσξίο 

πειαηεηαθά θξηηήξηα θαη κε ηελ ινγηθή ηνπ θνηδακπάζε; Δίλαη 

δπλαηφλ πιένλ λα βξηζθφκαζηε ζε κηα δηαξθή αλειηθφηεηα;  

Αθήλσ θαηά κέξνο ην γεγνλφο φηη  εδψ πέξα ε Σνπ ηθή 

Απηνδηνίθεζε νπζηαζηηθά έρεη γίλεη έλαο ζεζκηθφο παξάγνληαο 

πνιηηεηαθφο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο θαηεγνξίαο θαη απηφ θαίλεηαη –  

φπσο ην είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη νκηιεηέο θαη δελ ζα επεθηαζψ –  

θαίλεηαη θαη ζην ζέκα ησλ εμνηθνλνκήζεσλ, ησλ πεξηθνπψλ. Πψο 

είλαη δπλαηφλ απηή ηε ζηηγκή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο, 

λα έρνπκε πεξηθνπέο ζηνπο Γήκνπο 300% πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηε 

γεληθή θπβέξλεζε;  

Σειεηψλσ κε ην πξνζθπγηθφ, γηαηί ην μέξνπκε φηη επηθξέκεηαη 

κηα πνιχ ζνβαξή απεηιή πάλσ απφ ηε ρψξα. Αλά πάζα ζηηγκ ή 

ζεσξεηηθά, θαη ην είπε ν Πξφεδξνο ηεο γεηηνληθήο καο ρψξαο, 

κπνξεί λα αλνίμεη ηε ζηξφθηγγα θαη λα αθήζεη λα έξρνληαη 

άλζξσπνη ζσξεδφλ. Μίιεζε γηα 3 εθαηνκκχξηα. Δγψ ζαο ιέσ έζησ 

θαη ην 10%, ην 5% λα έξζεη, ηη  ζα θάλεη ε ρψξα; Ζ νπνία κέρξη 

ζηηγκήο έρεη απνδεηρζεί φηη δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νχηε θαλ 

60.000 αλζξψπνπο.  

Θέιεη ινηπφλ πνιχ κεγάιε ζνβαξφηεηα, πνιχ κεγάιε επζχλε, 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην δήηεκα πνπ είπα, ζην πξνζθπγηθφ, λα 

ιεηηνπξγήζνπκε ρσξίο ηδενιεςίεο θαη πξνθαηαιήςεηο. Θα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπκε κε έλα πλεχκα κεζνδηθφ, νξγαλσκέλν θαη 

ζπληνληζκέλν θπζηθά κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Γελ έρσ λα πξνζζέζσ ηίπνηα άιιν, θχξηε Πξφεδξε, εθηφο απφ 

ην ζέκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
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ιεηηνπξγνχκε ζηνπο Γήκνπο ρσξίο λα κπνξνχκε λα πξνζιάβ νπκε 

αλζξψπνπο, λα αλαλεψζνπκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, φηαλ 

κάιηζηα είλαη γλσζηφ φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνλφηεηα, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ην πξνζσπηθφ έκπαηλε ρσξίο 

δηαδηθαζίεο ΑΔΠ.  

Πξέπεη λα καο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπκε κε 

αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθφ. Σν ππάξρνλ πξνζσπηθφ, πνπ 

ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πςειήο πνηφηεηαο, λα κπνξνχκε 

λα ην εθπαηδεχζνπκε θαηάιιεια, λα ην επηκνξθψζνπκε θαη θπζηθά 

θαη λα κπνξνχκε ππαιιήινπο νη νπνίνη απνδεηθλχεηαη νη νπνίνη 

είλαη θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ, λα ηνπο επηβάιινπκε ηηο 

θπξψζεηο εθείλεο πνπ πξέπεη, θαη λα ράλνπλ αθφκε θαη ηε δνπιεηά 

ηνπο. Γηαηί απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα πξνζθέξνπκε ζνβαξέο θαη 

ππεχζπλεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε.  

αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ, ηνλ Γηψξγν 

ηνλ Κακίλε θαη λνκίδσ φηη φινη ζπλεγνξνχκε, σο Απηνδηνίθεζε 

ηειηθά, ζε θνηλνχο ηφπνπο, θνηλνχο ιφγνπο, νη νπνίνη 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο νχησο ή 

αιιηψο αθνχζακε θαη απφ ηνλ Γήκαξρν Βξπμειιψλ, ηνλ Ηβ Μαγηέξ , 

ζην κήλπκά ηνπ θαη απφ ηνλ Frederic Vall ier, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηνπ CEMR θαη απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο έρνπκε φινη 

σο Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαιάβεη, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ επηηέινπο θαη ζηε ρψξα καο.  

 Θα έιεγα, ζε απηφ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, λα πσ φηη 

ραίξνκαη ηδηαίηεξα γηαηί ν αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο 

θαη Πξφεδξνο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ καο βξίζθεηαη εδψ, αθνχεη κε 

ελδηαθέξνλ θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ηα επήθνα ψηα, ζήκεξα, αχξην, ζα 

ζεκαίλνπλ θαη δπλαηφηεηεο αιιαγήο κέζα απφ ηε λνκνζεηηθή 

εμνπζία, κέζα απφ ηηο θπβεξλήζεηο, κέζα απφ ην αχξην, πνπ 

ζίγνπξα ζα πξέπεη λα θέξεη κπξνζηά ηελ Απηνδηνίθεζε, ζηνπο 
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ηφπνπο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή  αλάπηπμε θαη ηειηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

 Σνπιάρηζηνλ ζεσξψ πνιχ ηηκεηηθφ λα είλαη εδψ, λα βξίζθεηαη 

θαη λα αθνχεη φινπο κέρξη ηψξα θαη βέβαηα λα πσ φηη ζα δψζνπκε 

ην ιφγν, δηφηη φπσο εμήγεζα θαη πξνεγνπκέλσο, ιφγσ 

αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη κεηά ηελ δηθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε λα κεηαβεί ζηελ Αζήλα θαη γηα απηφ αθξηβψο ζα ηνλ 

θαιέζσ ζην βήκα, γηα λα αθνχζνπκε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο 

ζέζεηο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο 

θαη επρφκαζηε φηη θαιχηεξν γηα ην άκεζν ή απψηεξν κέιινλ.  

Κ. ΜΖΣΟΣΑΚΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηε 

Πεξηθεξεηάξρα, θπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη.  

αο επραξηζηψ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαηε ζήκεξα λα 

απεπζπλζψ ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδνο θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαηε, θχξηε 

Γήκαξρε, λα αθνχζσ κηα ζεηξά απφ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη 

δηαθσηηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο.  

Δπηηξέςηε κνπ θαηαξράο απφ βάζνπο θαξδηάο λα εθθξάζσ ηε 

βαζηά κνπ εθηίκεζε γηα ην ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν φινη ζαο 

επηηειείηε, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηάο θξίζεο ηελ νπνία 

δηαλχνπκε.  

Δίζηε έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο, αλ φρη ν πην 

ζεκαληηθφο ππιψλαο ζήκεξα πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη πνηέ ζηελ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο δελ είραλ νη πνιίηεο 

κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ηε ζπλδξνκή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη πνηέ επίζεο δελ ήηαλ νη ζπλζήθεο πην αληίμνεο γηα λα 

επηηειέζηε ην έξγν ζαο. Καη δπζηπρψο ην θεληξηθφ θξάηνο αληί λα 

ζαο ζπκπαξίζηαηαη, ζαο πεξηνξίδεη, ζαο ζηεξεί ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξείηε λα θάλεηε θαιά ηε δνπιεηά ζαο.  

Καη ζέισ ζε απηφ ην ζεκείν λα θάλσ κηα εηδηθή αλαθνξά 

ζηνπο Γήκνπο ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, πνπ ζεθψλνπλ έλα 
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δπζαλάινγα κεγάιν βάξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ, αιιά 

γεληθφηεξα θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη  ζηηο Πεξηθέξεηεο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξνζθπγηθφ θαη κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα.  

Έρεηε επσκηζηεί επζχλεο νη νπνίεο δελ ζαο αλαινγνχλ θαη 

θαηά γεληθή νκνινγία ηα έρεηε βγάιεη πέξα κηα ραξά. Αιιά 

δπζηπρψο ιείπεη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Μηα θπβέξλεζε ε νπνία ζπρλά ρξεψλεη ζε εζάο ηε δηθηά ηεο 

δηαρεηξηζηηθή απνηπρία.  

Κπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη θαη Γεκνηηθνί χκβνπινη, ην είπε 

θαη ν αγαπεηφο Γεληθφο Γξακκαηέαο επηζθέπηεο καο απφ ηηο 

Βξπμέιιεο, πνιχ εχζηνρα, φηη ζην πξφζσπφ ζαο ζήκεξα νη 

δεκφηεο, νη πνιίηεο, βιέπνπλ έλαλ θπζηθφ ζχκκαρν. Δίζηε νη 

άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζηξέμνπλ νη δεκφηεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, άζρεηα 

αλ πνιιέο θνξέο απηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηθέο ζαο αξκνδηφηεηεο.  

Καη θαζψο ηα πξνβιήκαηα δπζηπρψο απμάλνληαη κέξα κε ηε 

κέξα, ηφζν ζεκαληηθφηεξνο θαη ηαπηφρξνλα δπζαλάινγνο γίλεηαη ν 

δηθφο ζαο ξφινο. Καη μέξσ πνιχ θαιά φηη είλαη δχζθνιν λα είλαη 

θαλείο Γήκαξρνο ζηελ Διιάδα ηνπ 2016 θαη ζπλαηζζάλνκαη 

απφιπηα ην βάξνο ησλ επζπλψλ ζαο, φπσο βέβαηα ζπλαηζζάλνκαη 

θαη ην βάξνο θαη ηελ αλεζπρία ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο, ηνπ 

90% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, πνπ πηζηεχνπλ ζήκεξα φηη ηα 

πξάγκαηα ζηε ρψξα πεγαίλνπλ ζηε ιάζνο θαηεχζπλζε. Καη είλαη 

πξαγκαηηθά ιππεξφ λα ινγηζηεί θαλείο φηη ζήκεξα ζα κπνξν χζακε 

λα είρακε μεθνιιήζεη απφ ην ηέικα θαη ε ζέζε ηεο ρψξαο ζα ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθή αλ δελ είρακε ράζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα κε 

επηθίλδπλα πηζσγπξίζκαηα θαη ηξαγηθέο επηινγέο.  

Γπζηπρψο ην κείγκα ηδενιεςίαο θαη αληθαλφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε ζεκεξηλή  θπβέξλεζε, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα 

γηα αηζηνδνμία, γηα έθβαζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαη ζήκεξα αθφκε πνπ κηιάκε, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ 

ηειεζίδηθε εκεξνκελία θαηάιεμεο πνπ είρε ζέζεη ν ίδηνο ν θχξηνο 
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Σζίπξαο, παξακέλεη αβέβαηε, θαη εθθξάδσ ηε βαζηά κνπ αλεζπρία 

δηφηη θάζε θνξά πνπ είρακε θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε κηαο 

αμηνιφγεζεο, απηή ε θαζπζηέξεζε νδεγνχζε πάληα ζε πξφζζεηα 

κέηξα. 14 κήλεο δηήξθεζε ε πξψηε αμηνιφγεζε θαη καο πξνέθπςαλ 

ηειηθά πξφζζεηα θνξνινγηθά κέηξα, έλαο θφθηε ο θαη ην 

Τπεξηακείν. Καη θάζε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, ζα επηηείλεη  ην θιίκα 

αβεβαηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία, θαη ζα θαζπζηεξήζεη θαη άιιν ηελ 

απνιχησο απαξαίηεηε έληαμε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζην 

πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο.  

Έλα φκσο είλαη βέβαην θαη ζα θιείζσ κε απηφ ηηο εηζαγσγηθέο 

γεληθέο πνιηηηθέο κνπ ηνπνζεηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θχξηνο 

Σζίπξαο είλαη ζηελ Κνχβα, είλαη ζηε Νηθαξάγνπα, ή είλαη ζηελ 

Αζήλα, είλαη ζηαζεξά απψλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηελ νπνία πξ έπεη 

λα θάλνπκε λα πινπνηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο γηα 

λα βγεη ε ρψξα απφ ηελ θξίζε.  

 Γπζηπρψο ε θπβέξλεζε δελ έρεη θακία απνιχησο αμηνπηζηία. 

Αληί λα πξνζειθχεη ζήκεξα επελδπηέο, ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν, ηνπο δηψρλεη. Καη ην πξφζθαην παξάδεηγκα κε ην 

λαπάγην ηεο πψιεζεο ηνπ ΓΔΦΑ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, 

θαληάδνκαη φηη ν θχξηνο Τπνπξγφο ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηή 

ηελ εμέιημε, αιιά θνβάκαη φηη είλαη κία εμέιημε πνπ είλαη εηο βάξνο 

ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 Καη ε θπβέξλεζε Σζίπξα  έρεη εηζάγεη ζήκεξα κία παγθφζκηα 

πξσηνηππία. Αζθεί  ζπζηεκαηηθά θξηηηθή ζηελ επφκελε θπβέξλεζε 

θαη φρη ζηελ πξνεγνχκελε, πξνβιέπνληαο φηη απηή ζα είλαη ε 

θπβέξλεζε ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ίζσο απηή λα είλαη θαη ε 

κφλε πξφβιεςή ηνπο ε νπνία ζα επαιεζεπηεί.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, έξρνκαη ηψξα ζηα δεηήκαηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Καη δελ ππάξρεη θακία απνιχησο ακθηβνιία, φηη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο παηξίδαο καο γηα εζληθή αλφξζσζε, ε 

ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα είλαη απνιχησο 
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θαζνξηζηηθή. Καη γηα απηφ θαη ζηφρνο καο πξέπεη λα είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζηέξεεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Θπκάκαη, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, φηη ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζε ζηελ ΚΔΓΔ, φηαλ ζαο 

επηζθέθηεθα, λένο Πξφεδξνο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, κνπ είραηε 

δεηήζεη έλα πξάγκα: εκπηζηεπηείηε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Καη 

απηφ αθξηβψο έρνπκε πξφζεζε λα θάλνπκε.  

 Θέισ θαηαξρήλ λα πσ φηη, ζε φηη κε αθνξά, δελ μερσξίδσ 

ηνπο Γεκάξρνπο κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή ηελ 

θνκκαηηθή ζηήξημε πνπ είραλ ζηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο. ηελ δηθή 

κνπ αληίιεςε, δελ ππάξρνπλ γαιάδηνη, θφθθηλνη,  πξάζηλνη 

Γήκαξρνη. Δίζηε φινη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, ελφο ζεζκνχ απνιχησο θξίζηκνπ γηα ηελ ίδηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο καο. Καη ην γλσξίδεηε θαιά φηη απηφ δελ 

είλαη κηα γεληθφινγε δηαθήξπμε, εί λαη κία ζπλεηδεηή πνιηηηθή 

επηινγή, ηελ νπνία έθαλα πξάμε θαη φζν ήκνπλ Τπνπξγφο 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. ζνη είραηε ηελ επθαηξία λα 

ζπλεξγαζηείηε καδί κνπ, ην γλσξίδεηε απηφ πάξα πνιχ θαιά.  

Δμάιινπ, πξέπεη λνκίδσ φινη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ζηε 

ζεκεξηλή  επνρή γεληθφηεξεο θαρππνςίαο, νη ζρέζεηο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο κε ηα θφκκαηα, είλαη πηα πην ραιαξέο. Δζείο εμάιινπ 

ην γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα φηη νη πνιίηεο ζαο αμηνινγνχλ θαη ζαο 

εκπηζηεχνληαη γηα ην έξγν ζαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ζαο, 

γηα ηε δξάζε ζαο  ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη φρη γηα ηηο θνκκαηηθέο 

ζαο αλαθνξέο.  

Οη θαινί Γήκαξρνη… Καη βιέπσ πάξα πνιινχο θαινχο 

Γεκάξρνπο ζήκεξα εδψ πέξα. ινη είζηε θαινί Γήκαξρνη, αιιά κε 

θάπνηνπο, επεηδή έρσ πξνζσπηθή άπνςε, κπνξψ λα ην 

αλαγλσξίζσ θαη εγψ ν ίδηνο. Οη θαινί Γήκαξρνη επηβξαβεχνληαη κε 

απμεκέλα πνζνζηά, πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο. Οη αλεπαξθείο, πάλε ζπίηη ηνπο. Γηαηί ην έξγν ζαο, 

αγαπεηέ Πξφεδξε, είλαη κεηξήζηκν θαη θξίλεζηε απφ ηνπο δεκφηεο 

ζαο θάζε κέξα.  
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Κπξίεο θαη θχξηνη, γλσξίδσ θαιά ηηο παζνγέλεηεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ πεγάδνπλ σο επί ην πιείζηνλ, φπσο πνιινί απφ 

εζάο επηζεκάλαηε, απφ ηελ αζθπθηηθή παξέκβαζε ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο. Καη ηα απνηειέζκαηα ηα βηψλεηε ηφζν εζείο νη αηξεηνί, φζν 

θαη νη πνιίηεο. Δληνπίζηεθαλ εμάιινπ απφ αξθεηνχο απφ ηνπο 

νκηιεηέο. Οηθνλνκηθή ζηελφηεηα, ε νπνία δπζηπρψο επηδεηλψλεηαη 

θαη ζα επηδεηλσζεί θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, 

δαηδαιψδεο θαη αλαρξνληζηηθφ ειεγθηηθφ πιαίζην, ππεξβνιηθή 

γξαθεηνθξαηία πνπ ζηελ πξάμε αλαηξεί ηελ ίδηα ηελ απηνηέιεηα ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη βέβαηα κία 

θαηαθεξκαηηζκέλε λνκνζεζία πνπ θάλεη ηε δηθή ζαο δνπιεηά θάζε 

κέξα πην δχζθνιε.  

Καη απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπκε δξαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξφινο αιιά 

θαη ε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λα εληζρπζεί 

φκσο θαη ε απηνηέιεηα θαη ε ειεπζεξία ηεο.  

Δπηηξέςηε κνπ ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξσ έλα ελδεηθηηθφ 

κέγεζνο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη ην ζεκαληηθφ άικα ην 

νπνίν πξέπεη λα θάλνπκε ζηε ρψξα καο, γηα λα ελδπλακψζνπκε 

πξαγκαηηθά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Αλαδήηεζα ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηαπίζησζα φηη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα, νη εθηεινχκελνη πξνυπνινγηζκνί απφ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν, 

πξνζέμηε, απφ ην 1/3 ηνπ αληίζηνηρνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δαπαλνχλ αλαινγηθά ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη δαπαλνχλ νη δηθνί καο. Δίλαη δειαδή 

κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηξεηο θνξέο πην ζεκαληηθνί γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία, είλαη δεδνκέλν φηη φζν πην θνληά 

ζηνπο πνιίηεο είλαη ε δηνίθεζε, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή, πην 

απνδνηηθή, αιιά θαη πην δηαθαλήο είλαη απηή. Γηφηη γηα εκάο ε 
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λνκηκνπνηεηηθή ινγηθή πίζσ απφ θάζε κεηαξξχζκηζε ηελ νπνία 

εηζεγνχκαζηε, είλαη ην φθεινο ησλ πνιιψλ θαη φρη ησλ ιίγσλ.  

 Καη γηα απηφ θαη νη αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη  ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο πνιχ ζπρλά ιφγνο γίλεηαη ζε 

αληίζηνηρα ζπλέδξηα, αιιά ζπάληα ππεξεηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε, είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο 

ρψξαο.  

Καη ζηφρνο καο είλαη ζηαδηαθά λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε 

βαξχηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, κεηψλνληαο θπζηθά αληίζηνηρα ην ξφιν ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο.  

Σνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην κηιψληαο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ είρα ηελ επθαηξία λα ζέζσ νξηζκέλεο πξψηεο 

ζθέςεηο κνπ γηα ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ην ξφιν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, εηδηθά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ. 

Δπηηξέςηε κνπ λα κπσ ζήκεξα ζε ιίγν κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, 

παξνπζηάδνληαο θάπνηνπο γεληθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ 

καο ζρεδηαζκνχ.  

Πξψηε παξάκεηξνο, αλακθηζβήηεηε, αθνξά ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Απηνδηνίθεζ εο. Σν 

δηνηθεηηθφ καο ζχζηεκα ζήκεξα απφ φπνπ θαη αλ ην δεη θαλείο, είλαη 

βαζηά πξνβιεκαηηθφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαδνρηθέο 

επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ θαη έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ, ησλ αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δεκφζησλ πνιηηηθψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κηα αλαδηνξγάλσζε απηνχ ηνπ νπνίνπ 

απνθαινχκε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε. Καη γηα απηφ θαη είλαη 

απαξαίηεην λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ζπλνιηθά  ηε δηάξζξσζε  ηνπ 

δηνηθεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Καη κφλν κέζα απφ κία  ηέηνηα άζθεζε 

ζα πξνθχςεη θαη κηα λέα αξρηηεθηνληθή γηα ηνπο ΟΣΑ.  
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Άθνπζα κε ελδηαθέξνλ, λνκίδσ ην είπε ν θχξηνο Αγνξαζηφο, 

πφζν ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα θάλακε ζήκεξα κηα αληηθεηκεληθή 

δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Καιιηθξάηε θαη λα εληνπίζνπκε 

αθξηβψο κε ηεθκεξησκέλν θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο επηθαιχςεηο γηα λα κπνξνχκε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε.  

Καη απηφο ν ζηφρνο είλαη έλαο ζηφρνο ν νπνίνο κπνξεί λα 

ππεξεηεζεί βξαρππξφζεζκα. Έρνπκε πηα αξθεηή ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία, ν Καιιηθξάηεο ζρεδφλ επηά ρξφληα ζε εθαξκνγή, θαη 

έρνπκε βέβαηα, ζέισ λα ην πσ θαη απηφ, θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία, αλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, 

ην νπνίν εγψ παξέδσζα σο Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

ζηνλ δηάδνρφ κνπ, Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014 -2020, ζην 

νπνίν ππήξρε εκβιεκαηηθφ έξγν ε αλαδηνξγάλσζε ηεο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.  

Αξθεί βέβαηα λα ζέινπκε πξαγκαηηθά λα επηδηψμνπκε έλα 

γλήζην εμνξζνινγηζκφ, δίλνληαο έκθαζε ζηη ο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, θαη ρσξίο θπξίσο εθπηψζεηο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε αιιφηξησλ ζθνπψλ, ζηηο νπνίεο καο έρεη 

ζπλεζίζεη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, δηφηη κέρξη ζηηγκήο νη πξψηεο 

ζθέςεηο πνπ έρσ δεη, κάιινλ παξαπέκπνπλ ζε  ξχζκηζε 

πειαηεηαθψλ δεηεκάησλ, παξά ζε έλαλ πξαγκαηηθφ εμνξζνινγηζκφ 

ηνπ Καιιηθξάηε.  

Με ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα επηζεκάλσ φηη είκαζηε 

θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε.  

Αιιά ν ζηφρνο δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηε δεκηνπξγία  

ελφο επέιηθηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθνχ, κε 

ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη θπξίσο 

απινπνίεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Έρσ θνπξαζηεί λα 

αθνχσ Γεκάξρνπο λα κνπ πεξηγξάθνπλ ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο 

ηξέιαο, γηα ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ιήςε θαη ηεο πην 

κηθξήο απφθαζεο θαη απηφ θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα αιιάμεη.  
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Καη καθξνπξφζεζκα βέβαηα ν ζηφρνο καο πξέπεη λα είλαη κηα 

νπζηαζηηθή απνθέληξσζε, ε νπνία ζα πξνζνκνηάδεη πηα κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα, κε επαξθή φκσο δηνηθεηηθή, νξγαλσηηθή θαη 

αλαπηπμηαθή αλαδηάξζξσζε ησλ ΟΣΑ, πνπ ζα παίδνπλ πηα έλαλ 

πνιχ πην νπζηαζηηθφ ξφιν, πεξηνξίδνληαο ην θξάηνο ζην ζηξαηεγηθφ 

επηηειηθφ ηνπ ξφιν.  

Καη βέβαηα ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα πξέπεη λα ην πνχκε, θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, ζα 

πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο θαη λα 

δηεπξπλζεί απνθαζηζηηθά ν θχθινο αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Έξρνκαη ηψξα ζην δχζθνιν θαη αθαλζψδεο δήηεκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Θα πξσηνηππήζσ, αγαπεηέ Πξφεδξε. Γελ ζα 

είκαη εγψ ν αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ν νπνίνο ζα 

ζηαζεί ζήκεξα κπξνζηά  ζαο ππνζρφκελφο ζαο ηελ επφκελε κέξα 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Γελ ζα ην θάλσ δηφηη δελ κπνξνχκε 

βξαρππξφζεζκα απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηε δέζκεπζε λα ηελ 

πινπνηήζσ, θαη αλ ζαο έιεγα θάηη δηαθνξεηηθφ δελ ζα ζαο έιεγα 

ηελ αιήζεηα.  

Απηφ ην νπνίν κπνξνχκε λα θάλνπκε φκσο είλαη ζε πξψηε 

θάζε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ κεραληζκφ 

ρνξήγεζεο ησλ ΚΑΠ, έηζη ψζηε θαη ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιχλνπκε 

θαη ηνπο  Γήκνπο λα αμηνπνηήζνπκε ηελ πεξηνπζία ηνπο, εηδηθά ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο ή ελδερνκέλσο θαη ηελ πεξηνπζία ε νπνία 

κπνξεί λα πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα νπνία δελ έρνπλ εληαρζεί ζην ΣΑΗΠΔΓ.  

Καη σο πξνο ηα θξηηήξηα ησλ ΚΑΠ, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Απηνδηνίθεζε κπνξνχκε πηζηεχσ λα δνχκε έλα πην ζσζηφ ζχζηεκα 

θξηηεξίσλ κε βάζε ην νπνίν ζα ρνξεγνχληαη απηνί νη ΚΑΠ, έηζη  

ψζηε λα κελ επλνείηαη θάπνηνο ππέξκεηξα θαη λα κε λ αδηθείηαη θαη 

θάπνηνο άιιν ππέξκεηξα.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

72 

Καη βέβαηα, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

ρξεηάδεηαη κία ζεκαληηθή απινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη κία απινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. Γελ ε ίλαη δπλαηφλ λα 

ρξεηαδφκαζηε 20 ρξφληα γηα λα νινθιεξψλνληαη Γεληθά Πνιενδνκηθά 

ρέδηα. Καλείο Γήκαξρνο δελ έρεη θίλεηξν λα εθθηλήζεη  κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία, φηαλ γλσξίδεη φηη κάιινλ δελ είλαη απηφο ν νπνίνο ζα 

ηελ νινθιεξψζεη, αιιά κέζα απφ ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ζα απνθαιπθζεί θξπκκέλε αθίλεηε αμία, αγαπεηέ Πξφεδξε, θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα έξζνπλ ηειηθά πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο θαη 

πεξηζζφηεξα έζνδα ζηνπο Γήκνπο.  

 Καη εκείο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα δίλνληαη πξαγκαηηθά 

θίλεηξα ζηνπο Γήκνπο λα απμάλνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ νη ίδηνη ην ηακεηαθφ ηνπο πιεφλαζκα, λα κελ 

έξρεηαη ην θξάηνο κε θάπνην ηξφπν λα ην παίξλεη πίζσ.  

 Καη κε απηή ηελ αληίιεςε, ζα πξέπεη επηηέινπο λα 

ζπδεηήζνπκε αλνηρηά θαη ηνλ κέζν καθξνπξφζεζκν ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Ναη, πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε 

ζηα πιαίζηα θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, θνξνδνηηθή 

δπλαηφηεηα ησλ Γήκσλ, δπλαηφηεηα είζπξαμεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θφξσλ, έρνπκε θάλεη ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ ελδερφκελε κεηαθνξά 

ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κηα πεξίπινθε άζθεζε, ε 

νπνία φκσο αμίδεη λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν, δηφηη κηα ηέηνηα 

κεηαξξχζκηζε ζα ελίζρπε φρη απιά ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ 

ΟΣΑ, αιιά θπξίσο ζα βειηίσλε ηε ινγνδνζία θαη ζα βειηίσλε θαη 

ηελ ίδηα ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Αιιά θαη απηή ε 

κεηαξξχζκηζε, γηα λα γίλεη νινθιεξσκέλα θαη ζσζηά, ρξεηάδεηαη  

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο.  

 Καη βέβαηα ζε άκεζν δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, απηφ ην νπνίν 

κπνξεί ζίγνπξα λα γίλεη, είλαη ε πξαθηηθή ηνπ clustering, 

δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα κηθξνχο, πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο, 
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ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο αθνξνχλ 

πξσηίζησο ζέκαηα φπσο ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, εθπφλεζε 

κειεηψλ, ηερληθή βνήζεηα θαη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο 

νπνίεο ζρεδηάδνπκε λα πξνσζήζνπκε ηελ αλαπηπμηαθή 

απνθέληξσζε.  

 Καη απηφ πνπ είλαη επίζεο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη φηη 

ζηελ άζθεζε επνπηείαο πηα ηνπ θξάηνπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, απηή ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε 

λνκηκφηεηα, φπσο ην ίδην ην χληαγκα νξίδεη. Καη αζθαιψο πξέπεη 

λα επνπηεχεηαη ε θαηάξηηζε θαη ε εθηέιεζε αμηφπηζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη λα δηεμάγεηαη απνινγηζηηθφο έιεγρνο. Ο 

έιεγρνο απηφο φκσο πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ επεθηείλεηαη  

ζηε ζθνπηκφηεηα ησλ πξάμεσλ.  

 Καη ζέισ κε απηή ηελ επθαηξία λα ραηξεηίζσ θαη πξσηνβνπιίεο 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη Γήκνη, πξψηνο λνκίδσ μεθίλεζε ν Γήκνο ηεο 

Αζήλαο, φζν ήκνπλ Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, γηα ηελ 

δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο εληζρχνπλ ηελ 

δηαθάλεηα, εληζρχνπλ ηελ ινγνδνζία θαη ρηίδνπλ πγηείο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ δεκνηψλ θαη Γήκσλ.  

 Καη βέβαηα, ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα επνπηεχεηαη, θαηά 

ηελ άπνςή καο, απφ έλα εληαίν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Γελ ππάξρεη θαλείο απνιχησο ιφγνο ηα 

Τπνπξγεία απηά λα είλαη δηαθξηηά. Ο ζρεδηαζκφο ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ θξάηνπο ζε φια ηα επίπεδα, πξέπεη λα είλαη  ζπγθεληξσκέλνο ζε 

έλαλ πνιηηηθφ πξντζηάκελν.  

 Σαπηφρξνλα, ν ηξίηνο ππιψλαο ηεο πξφηαζήο καο, είλαη λα 

ζρεδηάζνπκε ζσζηέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ΟΣΑ, φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη απφ ηνπο πνιίηεο. Δηζάγνληαο 

θαηλνηφκα εξγαιεία εκπινθήο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη επηπρψο 
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ε ηερλνινγία καο δίλεη πνιιά θαιά παξαδείγκαηα ηνπ πψο νη ίδηνη 

νη δεκφηεο κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ 

Γήκσλ.  

 Δπηκέλσ πάξα πνιχ ζην δήηεκα ηεο εζσηεξη θήο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γήκσλ, κε ηππνπνηεκέλα, ζχγρξνλα θαη ιηηά 

λέα νξγαλνγξάκκαηα, κε πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Καη ραίξνκαη πνπ άθνπζα Γεκάξρνπο, θαη ηνλ Γήκαξρν 

ηεο Αζήλαο, λα επηκέλεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη αμηνιφγεζε 

πξνζσπηθνχ, κηα αμηνιφγεζε ε νπνία –  ζέισ λα ην ηνλίζσ –  δελ 

έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, δελ νδεγεί ζε απνιχζεηο ε αμηνιφγεζε. 

Γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ. Αιιά είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηβξάβεπζεο ζηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν ν 

νπνίνο θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ θαη δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα γηα 

απηνχο ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη δελ θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά 

ηνπο, λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ζπκκφξθσζεο. Γελ είκαζηε φινη 

ην ίδην, δελ είλαη φινη νη ππάιιεινί ζαο ην ίδην θαη εζείο πξψηνη 

πξέπεη λα έρεηε θίλεηξν, σο Γήκαξρνη, λα επηκέλεηε ζε έλα ζσζηφ 

θαη θαιά δνκεκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  

 πσο θαη εζείο, σο Γήκαξρνη, πξέπεη λα έρεηε θάζε ιφγν λα 

ζέιεηε έλα ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, ην νπνίν  

ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο –  πξνζέμηε εδψ πέξα –  φρη κφλν ηνπ 

θνξέα πξννξηζκνχ, αιιά θαη ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο. Γελ γίλεηαη λα 

θεχγνπλ ππάιιεινη απφ ηνπο Γήκνπο ρσξίο λα έρεη θαλέλαλ 

απνιχησο ιφγν ν θνξέαο πξνέιεπζεο. Γελ είρε ζρεδηαζηεί ε 

θηλεηηθφηεηα έηζη επί δηθψλ καο εκεξψλ. Αιιά λαη, ε θηλεηηθφηεηα, 

αο ζπκθσλήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ, είλαη έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ππάξρεη. Δίλαη βέβαην φηη ππάξρεη 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ζε θάπνηεο ππεξεζίεο θαη ειιείςεηο ζε 

θάπνηεο άιιεο θαη  κέζα απφ ηελ θηλεηηθφηεηα απηέο νη αδπλακίεο 

νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ.  
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 Καη βέβαηα ζα ρξεηαζηεί λα εθπνλεζεί θαη έλαο θαηλνχξγηνο 

Τπαιιειηθφο Κψδηθαο εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

εκθπζήζνπκε αθξηβψο απηφ ην λέν πλεχκα ην νπνίν πεξηέ γξαςα 

θαη λα ξπζκίζνπκε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο 

απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκίζεψλ καο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, θιείλσ κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο. Θέινπκε 

κηα πξαγκαηηθά απηνδχλακε, ηζρπξή, απηνηειή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Γίπια ζηνλ πνιίηε, θπξίσο φκσο ειεγρφκελε απφ 

ηνλ πνιίηε, ειεγρφκελε απφ ην δεκφηε.   

 αο πεξηέγξαςα έλα  γεληθφ πεξίγξακκα ηεο θηινζνθίαο καο 

ζρεηηθά κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, 

θαη ζηνλ ηειηθφ καο ζρεδηαζκφ θαη ζηηο ηειηθά πξνγξακκαηηθέο καο 

ζέζεηο, πξνθαλψο θαη ζα δηαβνπιεπηνχκε ζεζκηθά θαη κε ηελ ΚΔΓΔ 

θαη κε ηελ ΔΝΠΔ, αιιά κε ηνπο πνιίηεο, κε πνιιά απηνδηνηθεηηθά 

ζηειέρε, ηα νπνία ήδε έρνπλ ηελ θαινζχλε πνιιά απφ απηά λα καο 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά ην πψο νη ίδηνη 

νξακαηίδνληαη ηελ Απηνδηνίθεζε ηνπ κέιινληνο.  

 Καη γηα απηφ θαη ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα 

αλαξηήζνπκε ζηελ ειεθηξνληθή καο ζειίδα πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζα δεηήζνπκε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ δεκνηηθψλ αξρφλησλ, ζε απηφ ηνλ 

δεκφζην δηάινγν ηνλ νπνίν μεθηλάκε θαη αλακέλνπκε κε πνιχ 

ελδηαθέξνλ ηηο ηδέεο ζαο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο. Γηφηη έρνπκε 

πξσηίζησο αλάγθε απφ ηε δηθηά ζαο εκπεηξία γηα λα ζρεδηάζνπκε 

καδί ηε λέα επνρή γηα ηελ Απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα. Καη βήκα -βήκα 

βέβαηα λα δνπιέςνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηηο 

δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε, 

κεηαμχ Απηνδηνίθεζεο θαη δεκφηε. Μηα ζρέζε θξάηνπο θαη πνιίηε, ε 

νπνία, αο είκαζηε ξεαιηζηέο, νχησο ή αιιηψο ήηαλ πξνβιεκαηηθή. 

Γπζηπρψο φκσο επηδεηλψζεθε πνιχ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα απφ 

ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ -ΑΝΔΛ. Μηα θπβέξλεζε ε νπνία ηειηθά δελ 

θξφληηζε ηνπο πνιίηεο, ρεηξνηέξεπζε ηηο επηδφζεηο ηεο ζρεδφλ ζε 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

76 

φινπο ηνπο ηνκείο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη βέβαηα ρξεζηκνπνίεζε, 

παξά ηηο αληίζεηεο εμαγγειίεο ηεο, ην θξάηνο σο θνκκαηηθφ ιάθπξν.  

 Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ -ΑΝΔΛ αλέθνςε ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

δπλακηθή θαη αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο, θαη απηφ θαίλεηαη 

αλάγιπθα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

 Απηφο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο, θπξίεο θαη θχξην η, πνπ 

εθηηκνχκε φηη ρξεηάδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ πνιηηηθή αιιαγή 

ζηε ρψξα.  

 Ζ δηθή καο πξφηαζε, θαη θιείλσ κε απηφ, είλαη ε δηεθδίθεζε 

δσηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ απφ ηνπο πηζησηέο καο, κέζα φκσο 

απφ κηα πην ηνικεξή, πην απνθαζηζηηθή, πινπνίεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ, ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά πξσηίζησο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη νη 

πξνηάζεηο καο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο αθξηβψο 

ζε απηή ηε ινγηθή εληάζζνληαη. Να είκαζηε μεθάζαξνη. Δίλαη ην 

κφλν φπιν ην νπνίν έρε η κείλεη ζηε θαξέηξα καο σο ρψξα, ε 

ηδηνθηεζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή 

πινπνίεζή ηνπο. Αιιά δπζηπρψο είλαη έλα φπιν ην νπνίν ε 

θπβέξλεζε ηνπ θπξίνπ Σζίπξα νχηε κπνξεί, νχηε ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη.  

 Δκείο θαη κπνξνχκε θαη ζέινπκε θαη είκαζηε έηνηκνη, έηνηκνη 

λα νδεγήζνπκε ηελ Διιάδα ζηελ νξηζηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε, θαη 

ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αγαπεηέ Πξφεδξε, αγαπεηέο θαη 

αγαπεηνί Γήκαξρνη, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Ζ κεηαξξχζκηζή ηεο θαη ν ζπλνιηθφο 

εμνξζνινγηζκφο, ζα απειεπζεξψζνπλ θξπκκέλεο αλαπηπμηαθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο. Καη είκαη βέβαηνο φηη ηφζν ζην ζρεδηαζκφ, 

φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, ε ΚΔΓΔ ζα είλαη πνιχηηκνο 

ζχκκαρνο. Πξνζβιέπσ ζε κηα ζηελή ζπλεξγαζία.  

 Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζην 

πλέδξηφ ζαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά θαη γηα ηελ 

ππνκνλή θαη γηα ηνλ πνιηηηθφ, απηνδηνηθεηηθφ ιφγν ηνπ αξρεγνχ ηεο 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ.  

 Να δηεπθξηλίζσ, ζπκβνιηθά δψξα δψζακε ζε απηνχο πνπ 

θηινμελνχλ ην πλέδξηφ καο θαη ζηνπο αδειθνχο Κππξίνπο. Κχξηε 

Αγνξαζηέ, ιππάκαη πνπ δελ πήξαηε θαη εζείο δψξν, ζπκβνιηθφ 

ελλνψ.  

 Να πσ φηη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα δηεπθξηλίζσ φηη έρνπκε 

πιένλ θαη σο ζχλεδξνη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ πλεδξίνπ, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηε κεγάιε ηεο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ 

παξαηεξεηψλ απφ φιε ηελ Διιάδα. Έλα κεγάιν επραξηζηψ απφ φιν 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε φινπο εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ, απφ 

φια ηα ζεκεία ηεο Διιάδνο θαη βεβαίσο λα πσ φηη καο 

παξαθνινπζνχλ θαη κέζα απφ ην l ive streaming αιιά θαη κε 

δνξπθνξηθή ζχλδεζε, ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 

ηεο Διιάδνο θαη βεβαίσο λα πσ φηη ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη.  

 Σα ιφγηα πνπ αθνχζακε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ζεκαηνδνηνχλ ηε ζνβαξφηεηα  πνπ πξέπεη φινη καο 

λα αληηκεησπίζνπκε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηδηαίηεξα ε λνκνζεηηθή 

εμνπζία. Καη απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ιφγηα πνπ ζα αθνχζνπκε 

ελδερνκέλσο απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, σο 

εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο, αιιά θαη άιινη εθπξφζσπνη η εο 

θπβέξλεζεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ ζην πλέδξην, ζα 

ζεκαίλεη, κέζα απφ απηά, ηελ δηάζεζε πνπ έρνπκε γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε, αιιά ζίγνπξα ιακβάλνπκε ηδηαίηεξα ππφςε καο ηη 

ιέλε νη επηθεθαιήο, νη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο, νη νπνίνη 

καο ηηκνχλ κε  ηε δηθή ηνπο παξνπζία.  

 Θέισ πξαγκαηηθά λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ 

θνκκάησλ πνπ ζήκεξα ηηκνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε κε ηελ παξνπζία 

ηνπο. Υεηξνθξνηψληαο ηνπο θαη δείρλνληαο ην κεγάιν ζεβαζκφ πνπ 

έρνπλ ζηηο απνθάζεηο απηνχ ηνπ πλεδξίνπ.  
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 Καη πεξλψληαο ινηπφλ ακέζσο κεηά θαη ζα παξαθαιέζσ, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Πξφεδξνη ησλ ΠΔΓ, αληηιεθζήθαηε φηη 

θάλακε έλα βεκαηάθη πξνο ηα κπξνζηά, μεθηλψληαο απφ ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ θνκκάησλ πνπ καο ηηκνχλ θαη παξεπξίζθνληαη εδψ, 

εκείο νχησο ή αιιηψο ζα είκαζηε εδψ,  ζα ηα πνχκε ακέζσο κεηά. 

Καλείο δελ ζα ράζεη ην ιφγν θαη ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζεη ζην 

κηθξφθσλν, θχξηε Κακπφζε θαη φινη ζα ηα αθνχζνπλ, γηαηί έρνπκε 

αλνηρηά θαη ηηο πφξηεο καο θαη ηα αθηηά καο.  

 Θα παξαθαιέζσ κία απηνδηνηθεηηθφ, ε νπνία ππεξέηεζε σο 

Ννκάξρεο επί ζεηξά εηψλ θαη ζήκεξα… Τπεξλνκάξρεο, ν 

ζχληξνθνο Γαληειίδεο δηνξζψλεη. Καη σο Πξφεδξνο ηεο ΔΝΑΔ θαη 

επηθεθαιήο ζήκεξα ηεο ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΖ, ε 

Φψθε Γελλεκαηά λα έξζεη ζην βήκα, γηα λα αθνχζνπκε ηηο δηθέο ηεο 

απφςεηο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Φ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ:  Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη θαη  Γεκνηηθνί χκβνπινη,  θίιεο 

θαη θίινη,   

Υαίξνκαη πνπ μαλαζπλαληηφκαζηε. Σν πεξηβάιινλ εδψ κνπ 

είλαη ηδηαίηεξα γλψξηκν . Με ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εζάο 

γλσξηδφκαζηε πξνζσπηθά, είηε απφ ηελ επνρή πνπ ππεξέηεζα – 

φπσο είπε ν Πξφεδξνο –  ηνλ ζεζκφ, είηε απφ ηα ρξφληα ησλ 

αγψλσλ ηνπ θηλήκαηφο καο ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

Καη ην ιέσ απηφ γηαηί φπνηα ζεζκηθή ηνκή θαη αλ θέξεηε ζηε 

κλήκε ζαο, πνπ έρεη πινπνηεζεί ζηνλ ηνκέα απηφ, ζρεδηάζζεθε θαη 

πινπνηήζεθε απφ ηε Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε, καδί  κε ηηο 

πξννδεπηηθέο δπλάκεηο, αιιά θαη  ηα ζπιινγηθά ξγαλα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο.   

Απφ ηνλ δεκνθξαηηθφ  πξνγξακκαηηζκφ  θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο σο δηνηθεηηθήο κνλάδαο, ηελ θαζηέξσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απηνηέιε ηαο ησλ ΟΣΑ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ειέγρνπ 

ζθνπηκφηεηαο ζηηο απνθάζεηο  ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

πκβνπιίσλ, ηα πκβνχιηα Πεξηνρήο, ηηο Ννκαξρηαθέο 
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Απηνδηνηθήζεηο,  ηνλ Καπνδίζηξηα , ηνλ Καιιηθξάηε, ηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»,  

ην ΑΔΠ,  ηα ΚΔΠ.  

Γελ ππάξρεη ηζηνξηθή κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο 

Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, πνπ 

λα κελ θέξεη ηε ζθξαγίδα ΠΑ.Ο.Κ.   

Καη πινπνηήζεθαλ φιεο απηέο νη κεγάιεο παξεκβάζεηο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνληαο ην ζχλνιν ηεο  αληηπνιίηεπζεο 

απέλαληη  θαη κάιηζηα απφ  δπλάκεηο πνπ ζήκεξα φςηκα θνξνχλ ην 

θνζηνχκη ησλ δήζελ κεηαξξπζκηζηψλ.  

Ξαλαζπλαληηφκαζηε  φκσο εδψ , θίιεο θαη θίινη, ζε κηα 

ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηε ρψξα θαη δχζθνιε γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε. Με ηνπο Γήκνπο λα έρνπλ θηάζεη ζε νξηαθφ ζεκείν 

νηθνλνκηθήο, ζεζκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αζθπμίαο.   

Σελ επφκελε εβδνκάδα ζα ςεθηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε  

ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ ,  ίζσο ν δπζθνιφηεξνο  γηα ηελ Απηνδηνίθεζε 

πξνυπνινγηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Καη κάιηζηα, κεηά απφ ηε 

βίαηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ έρεηε ππνζηεί  θαη ζηνπο 

Γήκνπο, αιιά θαη νη ίδηνη θαη ζα ηφληδα εδψ, κεηά απφ ηελ κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζαο, εζληθήο αμίαο, ζην πιεφλαζκα γηα ηε ρψξα.   

Αο κελ θξπβφκαζηε. Ζ ζπγθπβέξλεζε ΑΝΔΛ  –  ΤΡΗΕΑ έρεη 

εδψ θαη θαηξφ ζρεδηάζεη λα ππνλνκεχζεη απηφ ην ζεζκφ, γηαηί 

δηαπηζηψλεη θαζεκεξηλά φηη είλαη έλαο ζεζκφο πνπ δελ κπνξεί λα 

ηνλ ειέγμεη. Καη δελ θηάλεη πνπ ζαο ππνλνκεχεη , ζπλερίδεη λα ζαο 

εμαπαηά θαη ζαο εκπαίδεη.  

Ννκνζρέδην –  ζθνχπα πεξηκέλαηε. Καη ηη  γίλεηαη ζήκεξα; Με 

θάζε λνκνζρέδην θαη θάζε ηξνπνινγία, ζθνππίδνπλ αξκνδηφηεηεο 

θαη πφξνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζεζκνζεηεκέλνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε αθαίξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο αδεηνδφηεζεο πνπ είραηε 

νη Γήκνη, καδί κε ηνπο πφξνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζαο ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεζηε εζείο 

θαη λα  ζρεδηάδεηε γηα ηε θπζηνγλσκία ηεο πφιεο ζαο.  
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Υξπζφ αηψλα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζαο έιεγαλ φηη δείηε θαη 

δήζαηε ζην πεηζί ζαο ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπνηεξεηέο ζηνπο Γήκνπο.  Καη βέβαηα κε ην πξφζθαην 

λνκνζρέδην γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο 

Γεκάξρνπο ζε παξαηεξεηέο.   

Κπβέξλεζε κε αξηζηεξφ θνηλσληθφ πξνθίι ππνζρέζεθαλ θαη νη 

θνηλσληθέο δνκέο ησλ Γήκσλ βξέζεθαλ θπξηνιεθηηθά ζηνλ αέξα  

κέρξη θαη ην θαη πέληε θαη ρ ηιηάδεο παηδηά βξέζεθαλ έμσ απφ ηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, κε ηνπο γνλείο λα βξίζθνληαη πξαγκαηηθά  ζε 

απφγλσζε.  

Ρηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Απηνδηνίθεζεο εμήγγεηιαλ, γηα λα 

απνθαιπθζεί ηειηθά  φηη ην κφλν πνπ ηνπο ελδηέθεξε ήηαλ πψο ζα 

αιιάμεη ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Μηθξνθνκκαηηθέο επηδηψμεηο ρσξίο 

θαλέλα ζνβαξφ δηάινγν θαη επεμεξγαζία.  

Φίιεο θαη θίινη,  δελ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα ζπλερίζσ λα 

πεξηγξάθσ ηα αδηέμνδα πνπ δεκηνπξγεί δηαξθψο ε θπβέξλεζε απηή. 

Δμάιινπ εζείο είζηε εδψ ζήκεξα αλαδεηψληαο ιχζεηο.  Καη αθξηβψο 

ζε απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζέινπκε λα ζπκβάινπκε θαη εκείο. Ζ 

ιχζε φκσο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη  μεθηλάεη απφ φινπο εζάο. 

Γηαηί εζείο πξέπεη πξψηνη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηε κεγάιε δχλακε 

πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. Να πςψζεηε ην πνιηηηθφ ζαο αλάζηεκα  

θαη λα δηεθδηθήζεηε γηα ηνπο δεκφηεο ζαο απηά πνπ πξαγκαηηθά 

αμίδνπλ.  

Να πάξεηε ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ζαο θαη λα μεθηλήζεηε λα 

ρηίδεηε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, φπσο ιέηε θαη ζην ζχλζεκά ζαο, 

ζην κήλπκά ζαο ζε απηφ ην πλέδξην. Γηαηί κφλν ηφηε ζα δψζεηε θαη 

ζε εκάο ηε δπλαηφηεηα, ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπν π, λα ζαο  

βνεζήζνπκε πξαγκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  

ην ΠΑ.Ο.Κ θαη ζηε ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΖ , πηζηνί 

ζηελ ηζηνξηθή κεηαξξπζκηζηηθή καο δξάζε, έρνπκε επεμεξγαζηεί θαη 

έρνπκε ζέζεη ζε επξχηαηε δεκφζηα  δηαβνχιεπζε , νινθιεξσκέλν 

πιαίζην ζέζεσλ γηα ηελ επφκελε κέξα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  
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Πξηλ απφ φια, ηνικεξή απνθέληξσζε πφξσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ. κε ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο. Με θνξνινγηθή θαη δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε, 

ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ησλ δεκνηψλ.  

Καη επεηδή φια απηά έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηα ιέκε εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα, ίζσο θάπνηνη βαξέζεθαλ λα ηα ιέλε θαη άιινη 

βαξέζεθαλ λα ηα αθνχλε θαη θάπνηα πξάγκαηα αθνχγνληαη θαη 

μχιηλα φηαλ ηα επαλαιακβάλνπκε φινη εκείο, εκείο έρνπκε 

επεμεξγαζηεί ζε βάζνο θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ  ζαο είπα 

θαη ζα ζπλερίζσ ζηελ πνξεία.  

Γηα απηφ ζα ήηαλ κεγάιε ραξά καο, Πξφεδξε, λα ζαο 

επηζθεθηνχκε ζηελ ΚΔΓΔ θαη λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηελ 

εμεηδίθεπζε πνπ έρνπκε θάλεη ζε θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ 

παξνπζηάδσ ζήκεξα.  

Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο  θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν 

βαζκψλ.  

Δθαξκνγή θηλήηξσλ επηβξάβεπζεο  Γήκσλ, νξγάλσλ, 

ππαιιήισλ, ζρεδίσλ, πνπ απνδεδεηγκέλα πέηπραλ πνιχ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα.  

Γπλαηφηεηα ζεζκηθήο ππνβνιήο ζηε Βνπιή λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α.  Δπηηέινπο, πξέπεη λα ηνικήζνπκε.  

Δηζαγσγή ζηαδίνπ πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ  πνπ 

αθνξνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε,  πξηλ απφ ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο .  

Μεηεμέιημε ηεο κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε βάζε θαη 

ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.  

Δπαλαζρεδηαζκφ ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ψζηε 

λα κελ πεξηιακβάλεη αληηθίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή .  

Γηα ηελ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΖ ε  Απηνδηνίθεζε είλαη  

ζεζκφο πξηλ απφ φια ηφλσζεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο 

ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θάλεθε ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο ε 
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δπλαηφηεηα πνπ είρε λα απνξξνθά εγθαίξσο πφξνπο θαη λα ηνλψλεη  

ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο.  

Δίλαη επίζεο γηα εκάο ζεζκφο άζθεζεο, αιιά θαη ζρεδηαζκνχ 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Γνθηκάζηεθε επίζεο ζηα ρξφληα ηεο 

θξίζεο, ζηήξημε ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο 

ηεο, κπνξνχκε λα ηελ εκπηζηεπηνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν.  

Πάξνρνο ππεξεζηψλ ΤΓΔΗΑ, κε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο πξνο  ηνπο Γήκνπο. Έηζη ζα ρηίζνπκε ην 

Γίθηπν Πξσηνβάζκηαο, πνπ ην ρξεηαδφκαζηε ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ.  

Παξάιιεια, ν Γήκνο δελ πιεξψλεη κφλν γηα ηηο επηζθεπέο θαη 

ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ, αιιά απνθηά ελεξγφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε, πξνζδίδνληαο ηα αλαγθαία ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

Πηζηεχνπκε επίζεο ζηελ απνθέληξσζε πεξηβαιινληηθψλ 

αξκνδηνηήησλ θαη κηιάκε γηα ηηο “ΔΞΤΠΝΔ ΠΟΛΔΗ” , κε ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Φίιεο θαη θίινη,  εζείο γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα φηη 

ε Απηνδηνίθεζε δελ είλαη ζεσξία. Δίλαη  πξάμε.  

Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηνπκε δελ είλαη απνζπαζκαηηθέο. 

Δίλαη εληαγκέλεο ζηελ εζληθή αλαπηπμηαθή θαη θνηλσληθή ζπκθσλία  

γηα πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ,  πνπ κπνξνχλ λα  βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα  ηεο ρψξαο , λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ  ζέζεηο εξγαζίαο  θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ 

αμηνπξέπεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ αιιειεγγχε.  

Γηαηί ε ιχζε γηα ηνλ ηφπν,  δελ είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ιηηφηεηαο 

θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη ν εξγαζηαθφο κεζαίσλαο πνπ 

εηνηκάδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζε κία λέα 

θνηλσληθή ζπκθσλία. Μηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο, ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά. Μηα ζρέζε ζπλεξγαη ηθή θαη φρη 

αληηπαιφηεηαο.  
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Καη εζείο, νη άλζξσπνη ηεο απηνδηνίθεζεο έρεηε λα παίμεηε 

πξσηαγσληζηηθφ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ. ιεο νη αιιαγέο θαη νη 

αλαηξνπέο πνπ είλαη αλαγθαίεο λα γίλνπλ, γηα λα βγνχκε απφ ηελ 

θξίζε θαη ηα κλεκφληα, κπνξνχλ λα γελλεζνχλ  ζηε κήηξα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη λα πινπνηεζνχλ απφ εζάο. Γελ κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ απφ θαλέλαλ Τπνπξγφ ζην γξαθείν ηνπ , απφ θακία 

Δπηηξνπή ζνθψλ, θίισλ ή  ζπγγελψλ  θαη απφ θακία εγεηηθή νκάδα 

θαλελφο  θφκκαηνο .    

 Δκείο πηζηεχνπκε βαζηά ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο  Απηνδηνίθεζεο 

θαη ζηελ αμία ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ.  

Απηφ ην πλέδξην, θίιεο θαη θίινη, κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη 

κηα λέα αθεηεξία γηα ηελ λέα επνρή απνθέληξσζεο κε 

απηνδηνίθεζε.  Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΖ  ήηαλ, είλαη θαη ζα 

είλαη πιάη ζαο.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ηελ Πξφεδξν, ηελ θπξία Γελλεκαηά, 

πνπ πξαγκαηηθά θαη σο απηνδηνηθεηηθφο, έδεημε γηα κηα αθφκα θνξά 

ηε γλψζε ησλ ζεκάησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη νθείισ λα πσ φηη 

ζηελ πξφηαζε ηελ νπνία έθαλε γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ΚΔΓΔ επί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζρεδηάδεη θαη ζα ζέιεη λα πξνηείλεη θαη 

λα εθαξκφζεη, είκαζηε αλνηρηνί θαη ζα ππάξμνπλ θνπβέληεο θαη κε 

φια ηα θφκκαηα, γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θαη εκείο θαη λα 

αθνχζνπκε ηηο δηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο.  

 Καινχκε ζην βήκα ηνλ θχξην Θενδσξάθε, ηνλ αξρεγφ ηνπ 

θφκκαηνο ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ, πνπ καο ηηκάεη θαη απηφο κε ηελ παξνπζία 

ηνπ, γηα λα δψζεη θαη απηφο ηε δηθή ηνπ θαηεχζπλζε ζην ζέκα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξαγκαηηθά απαζρνιεί ηελ θνηλσλία θαη ηε 

ρψξα καο.  

. ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ:  Θα είκαη εμαηξεηηθά ζχληνκνο γηαηί είδα φηη 

ππάξρεη κηα αλαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαληάδνκαη φηη έρεηε 

θαη άιια πξάγκαηα λα θάλεηε πέξα απφ ην λα καο αθνχηε εκάο.  
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 Έξρνκαη απφ ην Κηιθίο. Δίρα κηα ζπλάληεζε εθεί ζην Γήκν. 

Καη ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζίμσ έλα πξφβιεκα, πνπ εί λαη 

παξσλπρίδα ίζσο ζηα ηφζα πνπ αληηκεησπίδεηε, αιιά είλαη 

ελδεηθηηθφ γηα ην πψο βιέπεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ην θεληξηθφ 

θξάηνο.  

 Ο Γήκνο Κηιθίο, φπσο πιεξνθνξήζεθα, έρεη 116 ρσξηά θαη 

έρεη 122 θνηκεηήξηα. Σα πεξηζζφηεξα θηηαγκέλα πνιιέο δεθαεηίεο 

πξηλ. Σε δεθαεηία ηνπ ’20, ηνπ ’30, ηνπ ’40. Έλαο αηψλαο.  

 Καη ηψξα ην θξάηνο γηα φια απηά ηα θνηκεηήξηα, φπσο 

πιεξνθνξήζεθα, δεηά γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο. 

Λεθηά γηα κειέηεο ππάξρνπλ. Κάπνηνο βέβαηα πξέπεη λα κηιήζεη 

ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε γηα ην Google Earth , γηαηί  αλ είλαη λα 

ρσξνζεηεζεί βέβαηα έλαο θαηλνχξγηνο ρψξνο, πξνθαλψο ζα 

ρξεηαζηνχλ κειέηεο θαη πξέπεη λα γίλνπλ. Αιιά γηα ηα πξνπνιεκηθά 

θνηκεηήξηα, πνχ ζα βνεζήζνπλ νη κειέηεο;  

 Δίλαη έλα, ζαο είπα, κηθξφ ελδεηθηηθφ πξφβιεκα, πνπ δείρλε η 

ηνλ αλνξζνινγηζκφ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε θαη ζηνλ νπνίν 

θηλείηαη ε δεκφζηα δσή.  

 Πάκε φκσο ζηε κεγάιε εηθφλα. Γχν λνχκεξα. 23.142 

αξκνδηφηεηεο έρεη ην θεληξηθφ θξάηνο,  543 αξκνδηφηεηεο έρεη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ε απηά ηα δχν λνχκεξα θαζξεθηίδε ηαη ην 

δξάκα ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη. 23.000 απφ ηε κηα κεξηά, 500 απφ 

ηελ άιιε κεξηά.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ:  Αξκνδηφηεηεο, φπσο ζσζηά επηζεκαίλεηο, έηζη 

είλαη, ε ηειεπηαία ρψξα ζηνλ θφζκν ζε αξκνδηφηεηεο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

 Παξά ηα φζα ιέεη βέβαηα ην  χληαγκα θαη παξά ηα φζα ιέλε 

φινη απηνί νη αξρεγνί πνπ θπβέξλεζαλ ηηο δεθαεηίεο πνπ δελ 

δφζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο.  

 Ση πηζηεχσ. Πξέπεη ζηε ρψξα, φπσο έρεη ζπκβεί ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, λα ππάξμεη έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα πεδίσλ πνιηηηθήο .  Ση 
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ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη αξκνδηφηεηεο ρσξίο αζηεξίζθνπο. εκαίλεη 

επίζεο φρη ράξηηλεο αξκνδηφηεηεο. ρη αξκνδηφηεηεο δειαδή πνπ 

δελ ζπλνδεχνληαη κε πνζά.  

 Απηνρξεκαηνδφηεζε, απηνέιεγρνο, απηνδηνίθεζε. 

Απηνρξεκαηνδφηεζε ζεκαίλεη φηη πξέπεη ηνικεξά λα απνθαζηζηεί 

θαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά θαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηα 

θεληξηθά ηνπο ξγαλα,  φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο 

εμνξζνινγηζκέλνο θφξνο αθηλήησλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε  θαη ζα κπνξεί λα θαιχπηεη έηζη ηηο δαπάλεο ηεο. Καη 

απηνέιεγρνο βέβαηα ζεκαίλεη δηάθαλε ιεηηνπξγία ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, ζεκαίλεη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, γηα λα 

βγάδνπκε θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ, αιιά γηα λα βγάινπκε θαη ηα 

εχζεκα. Απηά ζα νδεγήζνπλ ζε κηα θαηλνχξγηα Απηνδηνίθεζε.   

 Υξεηαδφκαζηε λα αλαπηχμνπκε φιεο απηέο ηηο κνξθέο, πνπ θαη 

ζηελ Δπξψπε νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο 

μέξεηε θαιά, αλνηρηή πφιε, έμππλε πφιε, βηψζηκε πφιε, 

δεκηνπξγηθή πφιε, θαη ζα πξέπεη θπξίσο λα πεηζηεί ε θεληξη θή 

δηνίθεζε θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζηελ Αζήλα, απηφο είλαη ν κφλνο 

δξφκνο ηεο αλάπηπμεο.  

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ην θχηηαξν ηεο 

δεκνθξαηίαο πνπ ηε βαζαλίδνπκε θαη ην θίλεηξν γηα ηνπηθή 

αλάπηπμε πνπ δελ ππάξρεη.  

 Καη παξεκπηπηφλησο, κηα κηθξή παξέλζεζε. Σψξα πνπ δνχκε 

ην πξνζθπγηθφ, ην κεηαλαζηεπηηθφ, πνπ έξρνληαη θνλδχιηα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ δαπάλεο ζηέγαζεο, ππνδνκέο, ζα πξέπεη λα 

παξζεί κηα απφθαζε, απφιπηε απφθαζε, πνπ ην 50% ηεο δαπάλεο 

πνπ έξρεηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ, ζα πξέπεη 

λα απνξξνθηέηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απφ ηνπο ηνπηθνχο 

επηρεηξεκαηίεο.  

 Ζ θπβέξλεζε ππνζρέζεθε φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξέζεη λα ην 

θάλεη, αιιά φπσο δείρλεη θαη ε απφθαζε επί παξαδείγκαηη ζηε 
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Μπηηιήλε, νη δηαγσληζκνί είλαη ηέηνηνη, γηα ηελ ζίηηζε ησλ 

κεηαλαζηψλ, ησλ πξνζθχγσλ, νη δηαγσληζκνί είλαη ηέηνηνη πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ζε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο, ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

δειαδή, λα ζπκκεηάζρεη θαη λα θεξδίζεη απηά ηα έξγα. Πηζηεχνπκε 

φηη ην 50% ησλ ρξεκάησλ πξέπεη λα κέλεη ζηηο ηνπ ηθέο θνηλσλίεο.  

 Κιείλσ. Ζ δεκνθξαηία θαη ε αλάπηπμε ζα βνεζεζνχλ απφ κηα 

εληζρπκέλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θα ην θάλνπλ απηνί πνπ δελ ην 

έθαλαλ φηαλ είραλ φιε ηελ εμνπζία; Έρσ πνιιέο ακθηβνιίεο. Ή ζα 

ην θάλνπλ απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζε έλα θξαηηθίζηηθν κνληέι ν; Δλλνψ 

θπξίσο ηνπο ΤΡΗΕΑ –  ΑΝΔΛ πνπ ζήκεξα θπβεξλνχλ. Ζ δηθή κνπ 

άπνςε είλαη φηη δελ ζα ην θάλνπλ θαη  ην κέιινλ ζέιεη ζπγθξνχζεηο 

θαη θπξίσο ζέιεη ηφικε απφ ηε κεξηά ζαο. Καη εκείο, ην ΠΟΣΑΜΗ, ζα 

είκαζηε παξφληεο γηα λα εληζρχζνπκε ηνπο ηνικεξνχο ηεο Σν πηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θχξην Θενδσξάθε, 

γηαηί ην ζέκα ηεο απνθέληξσζεο είλαη  ην δεηνχκελν δηαρξνληθά ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ην είπε μεθάζαξα, ιέγνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

έρεη ε Απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα καο  θαη ην θξάηνο. Απηφ θπζηθά ζηελ 

Δπξψπε δελ ζπκβαίλεη, ζπκβαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη γηα απηφ 

ζπδεηάκε, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Απηνδηνίθεζε ηεο Δπξψπεο.  

 Καινχκε ζηνλ βήκα θαη ηνλ επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ, ηνλ θχξην Λεβέληε, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ.  

 Κχξηε Λεβέληε.  

Β. ΛΔΒΔΝΣΖ:  αο ραηξεηψ φινπο θαη φιεο θαη επραξηζηψ πνπ κνπ 

δίδεηαη ν ιφγνο λα πσ θαη ηηο απφςεηο ηεο ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ.  

 Δγψ έρσ κάζεη λα κε ρατδεχσ απηηά. Δγψ λα μέξεηε πάληα 

ήκνπλ ππέξ ηνπ λα απνθηήζνπλ νη Γήκνη πιήξε εμνπζία, δειαδή λα 

εηζπξάηηνπλ θαη ηνπο θφξνπο. Δίκαη αληίζεηνο κε ην λα είλαη ζηα 

πεξηζζεχκαηα νη Γήκαξρνη θαη νη  Γήκνη.  

Αιιά γηα λα γίλεη βέβαηα απηφ, πξέπεη λα νξγαλσζνχλ 

ππεξεζηαθά νη Γήκνη, λα πάξνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο θαη πξέπεη λα 
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ππάξρεη θαη έιεγρνο, γηαηί ππάξρνπλ θαη Γήκαξρνη πνπ θιέςαλε. 

Πξέπεη ινηπφλ… γηαηί είπε ν Παπαγεσξγφπνπινο αο πνχκε, είπε 

φηη πνχ λα ειέγρσ εγψ έλαο ηακίαο αλ έθιεβε.  

Υξεηάδνληαη ινηπφλ ζεζκνί γηα λα κεηαθέξνπκε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γεκάξρνπο. Δθηφο αλ ζαο αξέζεη έηζη λα έρεηε 

απηέο ηηο ιίγεο, ηηο ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο, θαη λα εθιηπαξείηε ηε 

γεληθή θπβέξλεζε λα ζαο δίλεη ςίρνπια θαη λα δειψλεηε φηη 

θηλδπλεχεηε λα πησρεχζεηε. Τπάξρνπλ θαη Γήκνη πνπ θηλδπλεχνπλ 

γηα πηψρεπζε λνκίδσ ζηελ Διιάδα, έηζη δελ είλαη;  

Σν πξψην ινηπφλ πξφγξακκα άκεζν πνπ πξέπεη λα ηεζεί, 

είλαη λα πάλε φιεο νη εμνπζίεο ζηνπο Γεκάξρνπο. πσο είλαη φινο 

ν πξνεγκέλνο θφζκνο. Καη ε γεληθή θπβέξλεζε λα έρεη επηηειηθή θαη 

κφλν παξνπζία θαη λα ειέγρεη.  

Γελ μέξσ αλ αθνχζηεθε απηή ε πξφηαζε θαζφινπ απφ 

θάπνηνλ άιινλ, γηαηί δελ ην παξαθνινχζεζα, κπνξεί λα ειέρζε ή 

κπνξεί νη Γήκαξρνη λα ην έρεηε θαηά λνπ θαη ηα θφκκαηα απιά λα 

κε ζέινπλ λα ην θάλνπλ γηα λα κε ράζεη ην θέληξν ηελ εμνπζία. 

Αιιά είλαη ζεκειηψδεο θαη φζν δελ ην πινπνηνχκε νη Γήκαξρνη είλαη 

ζρεδφλ δηαθνζκεηηθνί θαη έρνπλ θαη επζχλεο. Γειαδή ηνπο 

ρξεψλνπκε κε επζχλεο θαη κε ειάρηζηα έζνδα, κε ειάρηζηνπο 

πφξνπο, κεγάιεο επζχλεο. Καη πνιιέο θνξέο νη Γήκαξρνη βάδνπλ 

θαη ππνγξαθέο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηηο θπιαθέο, φπσο 

κνπ έρνπλ δηεγεζεί νη ίδηνη . Έηζη δελ είλαη;  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ε ρψξα, κηα θαη ήηαλ εδψ ν θχξηνο 

Μεηζνηάθεο θαη ηνλ άθνπζα κε πξνζνρή, είπε φηη ε ρψξα ζέιεη 

πνιηηηθή αιιαγή. Απηφ αιεζεχεη, φηη ζέιεη πνιηηηθή αιιαγή. Αιιά 

ζέιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηε δηθή ηνπ; Δίλαη ην εξψηεκα. Γηφ ηη ην 

θφκκα ηνπ, καδί κε ην ΠΑΟΚ, ήηαλ πξν ελάκηζη, πξν δχν εηψλ, 

πφζν ήηαλ, ζηελ εμνπζία, επί δηεηία. Απηά ηα φκνξθα πνπ είπε ν 

θχξηνο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, γηαηί δελ  ηα έθαλαλ φηαλ ήηαλ ζηελ 

εμνπζία;  Γηαηί δελ ηα έθαλαλ; Δίλαη έλα εξψηεκα. Απφ εδψ θαη 

πέξα ζα ηα θάλνπλ.  
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Δλ ησ κεηαμχ ζαλ νκάδα ε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ έρεη απνθηήζεη 

θαλέλα ζνβαξφ ζηέιερνο ψζηε λα πσ δελ είλαη ε νκάδα ηνπ 

ακαξά, είλαη ε νκάδα ηνπ Μεηζνηάθε; ρη, απιά ν επηθεθαιήο 

άιιαμε. Πφζν ρεηξφηεξνο ήηαλ ν ακαξάο, γηα λα είλαη ηψξα 

ζπνπδαηφηεξνο ν Μεηζνηάθεο;  

Δπνκέλσο θαηά ηελ άπνςή κνπ ε κφλε πνιηηηθή αιιαγή πνπ 

κπνξεί λα γίλεη, είλαη λα πάκε πξνο ηε ζπλαίλεζε. Καη ηε ζπλαίλεζε 

πνπ δεηψ, δελ ηε δεηψ απφ θαπξίηζην, φπσο λνκίδνπλ θάπνηνη, 

γηαηί δελ ηνπο ζπκθέξεη θαη λνκίδνπλ φηη θφιιεζε –  ιέεη –  ε βειφλα 

θαη ν Λεβέληεο δεηά νηθνπκεληθή.  

Σαμίδεςα ζην εμσηεξηθφ πνιιέο θνξέο θαη κίιεζα κε απηνχο 

απφ ηνπο νπνίνπο πεξηκέλνπκε ηψξα ηελ αμηνιφγεζε, θαη κνπ είπαλ 

φηη ρξεηάδεηαη κηα θπβέξλεζε 250 Βνπιεπηψλ, ρξεηάδεηαη πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ρξεηάδεηαη λα παχζεη ε κηζή Βνπιή λα ιέεη ηνπο 

άιινπο κηζνχο πξνδφηεο. Απηφ κνπ είπαλ σο πξνυπφζεζε γηα λα 

έξζνπλ επελδπηέο. Γηαηί ν θχξηνο ακαξάο είρε θέξεη έζησ κία 

επέλδπζε, θαξθίηζεο, είρε θέξεη λα θάλνπκε; Μία επέλδπζε ιέσ. 

Έιεγε φηη βγαίλνπκε απφ ην κλεκφλην θαη ιέλε αθφκε, 

επηρεηξεκαηνινγνχλ, φηη αλ ηνπο άθελε ν ΤΡΗΕΑ, ζα καο είραλ 

βγάιεη απφ ην κλεκφλην θαη δελ είραλ έξζεη νχηε έλαο επελδπηήο. 

Μφλν νη Κηλέδνη εθείλνη, νη νπνίνη εληάμεη, απηνί έξρνληαη γηα 

ιφγνπο… Θέινπλ ζηελ Δπξψπε ρψξν απνζήθεπζεο. Γηα  

απνζεθεπηηθνχο ιφγνπο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Γελ έξρνληαη σο 

επελδπηέο. Καη έξρνληαη θαη απηνί κε άθξσο δπζκελείο γηα ηελ 

Διιάδα ζπλζήθεο, λα μέξεηε. Καη έθαλαλ θαη αγσγέο γηα ην ΦΠΑ θαη 

πνιιά άιια πξάγκαηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα ζαο δηαθεχγνπλ.  

 Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ε πνιηηηθή αιιαγή πνπ ρξεηάδεηαη ε 

Διιάδα, δελ είλαη λα πάκε απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. Καη κε ηνλ 

θχξην Σζίπξα δηαθψλεζα, γηαηί ηνπ είπα κε 153 κελ ςεθίδεηε 

λνκνζρέδηα. ηακαηήζηε λα ςεθίδεηε. Γηαηί έηζη απηά ηα λνκνζρέδηα 

ηη λνκνζρέδηα είλαη κε 153; Δίλαη λνκνζρέδηα πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ 

εθαξκνγήο;  
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Καη είρα ειπίζεη, κεηά ηελ απνηπρεκέλε ςεθνθνξία ηεο 

Βνπιήο γηα ηελ απιή αλαινγηθή, φηη ηνπιάρηζηνλ ζα ζπλέρηδε ν 

θχξηνο Σζίπξαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλαίλεζε, ζα άιιαδε ιίγν 

ξφηα θαη ζα πξνζπαζνχζε ην Κνηλνβνχιην λα ςεθίδεη κε 

κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηα λνκνζρέδηα. Να δψζνπκε εληχπσζε 

ζπλαίλεζεο πξνο ηνπο μέλνπο. κσο ηψξα, επαλήιζε ζην 153, γηαηί 

δελ κπνξεί λα θάλεη αιιηψο.  

Δπνκέλσο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, πξέπεη λα δερζνχκε φηη νη 

ιχζεηο είλαη δχν, ζε ιίγεο εκέξεο, γηαηί είλαη βαξχηαην ην θνξηίν 

ησλ κέηξσλ. Δίλαη βαξχηαην φηαλ ζνπ ιέλε ην 2060 ζα καο 

ραξίζνπλ ην 20%. Απηφ είλαη θαη πξνζβιεηηθφ. Αθνχγεηαη θαη 

πξνζβιεηηθφ, φηη ε ζπκθσλία θαηέιεμε ην 2060 λα καο ραξηζηεί ην 

20%. Δίλαη πξνζβιεηηθφ γηα ηε ρψξα καο απηφ.  

Δπνκέλσο πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη κηα θπβέξλεζε κεγάιε, λα 

κεηέρνπλ ηα δχν θφκκαηα, φρη κε αληηπξνζψπνπο, κε ηερλνθξάηεο, 

δηφηη ε πνιηηηθή ιίγν ή πνιχ μεθηηιίζηεθε. Δγψ δελ πηζηεχσ πηα ζε 

απηνχο ηνπο πνιηηηθνχο, ζε απηή ηε γεληά. ε 10 ρξφληα ίζσο βγνπλ 

λέα παηδηά, λένη άλζξσπνη, λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο πνιηηηθνχο. 

Απηνί νη πνιηηηθνί, κε απηά πνπ είπαλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

εθάξκνζαλ, δελ είλαη πηα αμηφπηζηνη γηα λα ηνπο ςεθίδεη ν θφζκνο. 

Απηή είλαη πεπνίζεζή κνπ .  

Καη ην ιέσ λα ην αθνχζεηε εζείο, πνπ μέξσ φηη ιίγν –  πνιχ 

αλήθεηε ζε θάπνηα θφκκαηα. Γελ είλαη θαλείο εδψ πέξα 

νπξαλνθαηέβαηνο. Γελ κε ελδηαθέξεη  απηφ. Γελ παχεη  φκσο λα 

άγρεζηε γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Γηαηί αλ ε ρψξα θαηαζηξαθεί, 

θαληαζηείηε νη Γήκνη ηη  ζα θάλνπλ θαη ηη  ζα γίλεη.  

Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη κηα θπβέξλεζε ηερλνθξαηψλ θαη ν 

θχξηνο Σζίπξαο θάλεη ιάζνο πνπ αθνξίδεη ηνπο ηερλνθξάηεο. Λέεη: ν 

Παπαδήκνο απέηπρε. Δληάμεη, απέηπρε ν Παπαδήκνο. Γηαηί 

απέηπρε; Γηαηί ν ακαξάο ήζειε, Ννέκβξην ηνπ ’11 φξθ ηζαλ ηελ 

θπβέξλεζε Παπαδήκνπ θαη ν ακαξάο ήζειε 20 Ηαλνπαξίνπ 

εθινγέο, ζε 50 εκέξεο. Γειαδή ζέιαλε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα 
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δηεθζαξκέλν, πνπ πηψρεπζε ηε ρψξα επί 60 ρξφληα θαη δελ έθαλε 

ηίπνηα, λα ηα θάλεη φια έλαο ηερλνθξάηεο ζε 50 κέξεο. Καη απέηπρε 

ν Παπαδήκνο.  

Σνλ αθήζακε 4 ρξφληα; Σνλ ζηεξίμακε; Γηαηί απηνί θνηηάδαλε 

λα γίλνπλ εθινγέο θαη ν θαζέλαο ην θφκκα ηνπ. Σνλ βχζηδαλ. Καη 

δελ έπξεπε λα δερηεί. Δμεπηειίζζε ν ίδηνο. Έπξεπε λα δεηάεη ηα 

πξφζσπα λα είλαη ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο θαη φρη θνκκαηηθνί. Μέρξ η 

ηνλ Βνξίδε βάιαλε, ηνλ Καξαηδαθέξε βάιαλε, δελ ηα ελζπκίζηε ηη 

βάιαλε εθεί κέζα; Καη πεξηκέλαλε απηή ε θπβέξλεζε, απηφ ην 

θνθηέηι, λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε.  

Θέισ λα ζαο πσ θαη ηελ άπνςή κνπ γηα ην επξψ. Ζ άπνςή 

κνπ είλαη… Γηαηί μέξεηε, κε ηηο απνηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

πξνεγνπκέλσλ βέβαηα θπβεξλήζεσλ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα γηα 

ηνλ ηδηαίηεξα κηθξήο κφξθσζεο ιαφ, φηη ε Δπξψπε είλαη 

ηνθνγιχθνη, ε Δπξψπε είλαη θαθνί άλζξσπνη, απηνί καο 

θαηέζηξεςαλ. Οη Δπξσπαίνη καο θαηέζηξεςαλ. Καηαξρήλ ζηνπο 

Δπξσπαίνπο πήγακε αθνχ πησρεχζακε. Έηζη δελ είλαη; Ή ήξζαλ 

πξψηα εδψ νη Δπξσπαίνη θαη καο πησρεχζαλε;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Β. ΛΔΒΔΝΣΖ:  Ναη, θχξηε Υαηδεδάθε.  

 Λνηπφλ, ζηνπο Δπξσπαίνπο απεπζπλζήθακε αθνχ 

πησρεχζακε.  

 Ση δεηνχλ νη Δπξσπαίνη; Εεηνχλ θάπνηεο αιιαγέο, ζηα 

εξγαζηαθά αο πνχκε, λα πάξνπκε ηηο αιιαγέο πνπ είλαη νη πην 

επψδπλεο, νη πην επψδπλεο θαη δελ κπνξεί ε θπβέξλεζε λα ηηο 

δερηεί. ηα εξγαζηαθά. Θέινπλ λα κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ θαη 

θάπνηνη γηα ηξεηο ψξεο, ηέζζεξηο ψξεο, κε έλα πνζφ. Δκείο  έρνπκε 

άιιε ιχζε; Μπνξνχκε λα βξνχκε πιήξε δνπιεηά γηα απηνχο ηνπο 

αλέξγνπο; Γειαδή ππάξρεη θάπνην θφκκα πνπ δίλεη απάληεζε γηα 

ηνπο αλέξγνπο; Λέλε ανξίζησο λα γίλεη  αλάπηπμε. Πνηέ δελ ζα γίλεη 

αλάπηπμε φζν ππάξρεη απηφο ν δηραζκφο.  
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 Δπνκέλσο πνην είλαη ην απνηέιεζκα; Οη άλεξγνη θαηά ην έλα 

ηξίην έθπγαλ ζην εμσηεξηθφ θαη θαηά ηα δχν ηξίηα εδψ δνπλ κε 

επαίζρπληεο ζπλζήθεο, παίξλνληαο απφ ηε κακά ηνπο, ηε γηαγηά 

ηνπο, θηινδσξήκαηα. Απηή είλαη ε δσή ησλ λέσλ. Απηφ επηθπιάμακε 

ζηνπο λένπο.  

 Ήκνπλ ηελ άιιε θνξά ζην Μνπζείν ηεο Αθξνπφιεσο θαη είπε 

ε Μπαθνγηάλλε φιε καο ε δσή είλαη ιέεη νη λένη. Καη παίξλσ κεηά ην 

ιφγν θαη ιέσ θαη ηη  θάλαηε γηα ηνπο λένπο; Πνπ είλαη ζήκεξα 

απειπηζκέλνη, πνπ θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ, πνπ αηζζάλνληαη φηη δελ 

αμίδεη νχηε λα ζπνπδάζνπλ. Γηαηί ιέκε νη πνιηηηθνί ιφγνη, πάληα λα 

ρατδεχνπκε πιάηεο. Ννκίδνπκε φηη ν θφζκνο είλαη ειίζηνο.  

 Λνηπφλ γηα ην επξψ ζέισ λα ζαο πσ φηη φπνηνο 

πξσζππνπξγφο βγάιεη ηε ρψξα απφ ην επξψ, ζα πάεη θαη θπιαθή. 

Απηφ ην είρα πεη θαη πξηλ ηνλ Ηνχλην ηνπ ’15. Καη  ν θχξηνο Σζίπξαο 

πνπ ηειηθψο ππέγξαςε, έδεημε ζσθξνζχλε. Οη ηξέιεο ηνπ ήηαλ ηα 

πξνεγνχκελα πνπ έιεγε. Δθείλα ήηαλ νη ηξέιεο. Σελ εκέξα πνπ 

ππέγξαςε, απιά έπξεπε, έπξεπε βέβαηα λα θάλεη κηα ζνβαξφηεξε 

δηαπξαγκάηεπζε, γηαηί απηφο ηα ππέγξαςε φια. Γειαδή παξ ίζηαλε 

φηη δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζην ηέινο ππέθπςε εηο φια. Απηφ δελ είλαη 

δηαπξαγκάηεπζε. Γηαπξαγκάηεπζε ζεκαίλεη λα έρεηο θαη εζχ έλα 

ζρέδην, λα πείζεηο, φρη λα ην θηάλεηο ηειεπηαία ζηηγκή ζηνπο 

πξφπνδεο ηεο δξαρκήο θαη λα ηα ππνγξάθεηο φια. Απηφ είλαη γη α ηε 

ρψξα θνβεξά κεηνδνηηθφ.  

 Λνηπφλ, νξζά έπξαμε, αιιά ρσξίο ζσζηφ κείγκα πνιηηηθήο. 

Γελ πξνζηάηεπζε ηνπο απινχο αλζξψπνπο.  Γελ αθαίξεζε ηηο 

παζνγέλεηεο. Τπάξρνπλ αξγφκηζζνη ζην δεκφζην, ππάξρνπλ 

δηπινζεζίηεο, ππάξρνπλ ηξηπινζπληαμηνχρνη, δηπινζπληαμηνχ ρνη, 

ππάξρεη ε ζχληαμε ησλ πινπζίσλ πνπ ζηα κεγάια θξάηε έρεη 

θαηαξγεζεί. ηαλ έρεηο εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα θαη απφ ηφθνπο ή 

απφ κεξίζκαηα εηαηξεηψλ, πάλσ απφ ηξεηο ρηιηάδεο επξψ ην κήλα,  

ζηελ Απζηξαιία ζνπ θφβνπλ ηε ζχληαμε θαη ηελ θφβνπλ φρη γηαηί ζε 
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κηζνχλ, ηελ θφβνπλ γηα λα επηδνηήζνπλ πνιπηέθλνπο, ΑΜΔΑ, 

κνλνγνλετθέο κεηέξεο, εππαζείο θαηεγνξίεο.  

 Γελ έθαλε… δειαδή δελ είρε θαλέλα ζρέδην γηα θάηη άιιν θαη 

πήγε θαη ππέγξαςε. Απηφ δελ είλαη  δηαπξαγκάηεπζε, απηφ είλαη 

παξάδνζε άλεπ φξσλ.  

 Γηα απηφ ιέσ φηη ρξεηάδνληαη φια ηα θφκκαηα λα ζηεξίδνπλ κηα 

νηθνπκεληθή θπβέξλεζε, λα ππάξρεη κηα δηαβνχιεπζε.  

 Καη ζα πσ θαη θάηη άιιν. Γελ ρξεηάδεηαη ηελ Κπξηαθή λα 

έρνπκε εθινγέο θαη  ηε Γεπηέξα λα νξθίδνπκε θπβέξλεζε. ε φια ηα 

θξάηε κεζνιαβεί έλα δηάζηεκα ηξηάληα -ζαξάληα εκεξψλ κέρξη λα 

νξθηζηεί ε επφκελε θπβέξλεζε. Γηαηί; Γηαηί λα γίλεη δηαβνχιεπζε. 

Γηα λα απνθαζηζηνχλ ηα ηεο πνιηηηθήο. Γηαηί ζπλήζσο πξνεθινγηθά 

ιέλε πνιιά ςέκαηα. Δδψ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αο πνχκε, έθαλαλ 

ηψξα πξνεθινγηθφ αγψλα κε ην ζεμ ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ.  Αλ 

φξθηδαλ θπβέξλεζε ηελ άιιε κέξα, αληηιακβάλεζηε ηη ζα γηλφηαλ. 

Δλψ ηψξα έρνπλ θάπνην ρξφλν.  

 Καη απηφ, γηα λα θαηαζηξσζεί έλα ζρέδην απφ κηα θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ, πξέπεη λα ππάξμεη κηα δηαβνχιεπζε. 

Αιιηψο άκα γίλεη  κφλν πάξε ππνπξγεία, είλαη λνκή ιαθχξσλ. 

Μνηξάδνπκε ιάθπξα.  

 Οη Γήκνη, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη έλαο θνξέαο εμνπζίαο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή άκεζε…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Β. ΛΔΒΔΝΣΖ:  Ο ρξφλνο, λαη. Δπεηδή κηιάσ ζε Γεκάξρνπο, γηα 

απηφ ζπγλψκε, ζπλήζσο εγψ είκαη βξαρχβηνο ζηηο νκηιίεο κνπ, 

αιιά κηιψ ζε Γεκάξρνπο. Πεγαίλνληαο ζηελ ηνπαιέηα 

πξνεγνπκέλσο βξήθα έλαλ Γήκαξρν, κνπ ιέεη πνχ είλαη ηα 

ρεηξφγξαθά ζνπ; Λέσ δελ έρσ. Μνπ ιέεη, μέξεηο, κε έρνληαο 

ρεηξφγξαθα κπνξεί  ιέεη λα ηα ράζεηο. Έλαο ιέεη ηα είρε ράζεη φηαλ  

κίιαγε ρσξίο ρεηξφγξαθα, είπε ν Γήκαξρνο. Βέβαηα δελ ήμεξε ηη 

εζηί Λεβέληεο απηφο ν Γήκαξρνο.  
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 Λνηπφλ, ε άπνςή κνπ γηα ηνπο Γήκνπο είλαη φηη πξέπεη θαη 

εθεί λα εθαξκνζηεί ε απιή αλαινγηθή θαη αο είπε ν θχξηνο 

Μεηζνηάθεο. Καη ζηνπο Γήκνπο πξέπεη νη χκβνπινη λα βγαίλνπλ 

κε απιή αλαινγηθή. Γειαδή ηξηάληα πήξαηε ηελ πξψηε Κπξηαθή; 

Απηνχο ηνπο πκβνχινπο ζα έρεη ν πλδπαζκφο. ρη πάκε δεχηεξε 

Κπξηαθή θαη γίλνληαη νη χκβνπινη 60% θαη 70.   

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Β. ΛΔΒΔΝΣΖ:  Γελ είλαη αληηπξνζψπεπζε απηή. Άπνςή κνπ. Οη 

χκβνπινη είλαη φπσο νη Βνπιεπηέο. Θέιεη ν Μεηζνηάθεο λα έρεη 

πελήληα έδξεο κπφλνπο θαη ηνπ ηεο έδσζε ε Γελλεκαηά. Καη ηψξα 

αλ ρνξεχνπλ ηα πνληίθηα θαη αλ ειπίδεη ν Μεηζνηάθεο ζε 

απηνδπλακίεο θαη ζε απηά πνπ ειπίδεη, είλαη γηαηί ηνπ έδσζε 

πελήληα έδξεο δψξν ε θπξία Γελλεκαηά ςεθίδνπζα ηελ εληζρπκέλε.  

 Σν ίδην ινηπφλ θαη νη Γήκαξρνη. Γελ κπνξεί λα παίξλεη 30% 

ηελ πξψηε Κπξηαθή θαη λα έρεη ην 70% ησλ πκβνχισλ. Απηφ δελ 

είλαη ηίκην, δελ είλαη εθπξνζψπεζε αλαινγηθή.  

 Άπνςή κνπ, πξέπεη ε απιή αλαινγηθή θαη ζηνπο Γήκνπο λα 

εθαξκνζηεί θαη λα αξρίδνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα κε ζέιεη ν θάζε 

Γήκαξρνο λα είλαη  δηθηάησξ εηο ην Γήκν ηνπ. Θα ιαβαίλεη ππφςε 

ηνπ θαη ηηο κεηνςεθνχζεο νκάδεο. Γηαηί φινη εθθξάδνπλ ιαφ θαη 

κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Β. ΛΔΒΔΝΣΖ:  Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηψξα, μέξσ φηη ζηελαρσξείζηε 

θάπνηνη. Γελ έρσ ακθηβνιία. Δγψ δελ ην ιέσ γηα ην θαθφ ζαο, εγψ 

ην ιέσ γηα λα απνθηήζνπλ  νη Γήκνη αλαινγηθή εθπξνζψπεζε. 

Σψξα αλ ζίγεζηε θάπνηνη, δελ ζα θάηζσ  εγψ λα… Ξέξεηε, ζηελ 

πνιηηηθή ππάξρνπλ δχν δξφκνη. Ή λα ρατδεχεηο απηηά, ή λα είζαη 

ζνβαξφο θαη αιεζηλφο θαη δπζάξεζηνο. Δγψ έρσ δηαιέμεη ην 

δεχηεξν.  

 πσο ηψξα κε θάπνηνπο Βνπιεπηέο πνπ κνπ έθπγαλ, κνπ 

ιέλε πνχ ζα πάλε; Λέσ  δελ μέξεηε; Υεηξφηεξν αδίθεκα απφ ην 

Βνπιεπηή πνπ θεχγεη, εηδηθά αλ είλαη  κε ιίζηα, ρεηξφηεξν αδίθεκα, 
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φηαλ είλαη άγλσζηνο εηδηθά θαη ηνλ έβαια εγψ θαη βγήθε κε ιίζηα 

θαη θεχγεη θαη δελ παξαδίδεη ηελ έδξα, ρεηξφηεξν αδίθεκα είλαη, 

μέξεηε, πνιχ κεγαιχηεξν αδίθεκα, λα έρνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Γειαδή λα θαηαιήγεη, λα ηνλ παίξλεη θάπνην θφκκα, λα ηνπο 

παίξλεη θάπνην θφκκα. Ση ζα ηνπο θάλεη απηνχο ην θφκκα απηφ; 

Σνπο ππφζρνληαη ζέζεηο. Θα ηνλ ηεξήζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο; Πφζνπο 

έρεη πηα ν θχξηνο Μεηζνηάθεο; Πφζεο ζέζεηο έρε η λα δηαζέζεη; Καη ηη 

λα θάλεη έλαλ άλζξσπν πνπ αθήλεη ην θφκκα ηνπ; Πνηα εζηθή 

ππάξρεη  εηο ην λα δέρεζαη θάπνηνλ πνπ θεχγεη απφ έλα άιιν 

θφκκα;  

 Ξέξεηε, ζηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ είρε έξζεη λα κπεη ζην 

πλδπαζκφ κνπ ν Φψηεο Ηγλαηίνπ, έλαο δεκνζηνγξάθνο ηεο δεμηάο, 

έλαο Αδακφπνπινο ππνπξγφο απφ ηε Λάξηζα, απφ ηε Πάηξα 

ππνπξγφο ηνπ ΠΑΟΚ, δελ ηνπο έβαια. Ξέξεηε γηαηί δελ ηνπο 

έβαια; Γηαηί ζεψξεζα φηη δελ είλαη εζηθφ λα δίλσ θαηαθχγην ζε 

απηνχο πνπ θεχγνπλ απφ άιια θφκκαηα. Απηή είλαη ε εζηθή 

Λεβέληε. Ο θχξηνο Μεηζνηάθεο κε απηά πνπ θάλεη ζπλερίδεη ηα ησλ 

Ηνπιηαλψλ ηνπ ’65.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ, 

ηνλ θχξην Βαζίιε Λεβέληε, θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπ θαη γηα ηνλ 

ιφγν ηνπ. Καη ζε θάζε πεξίπησζε, είηε θάπνηνη ζπκθσ λνχλ, είηε δελ 

ζπκθσλνχλ, ιέεη κε παξξεζία απηά πνπ πηζηεχεη.  

 Να παξαθαιέζσ θαη λα πσ φηη θνληά καο είλαη εθ κέξνπο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, ν ππνςήθηνο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θαη Βνπιεπηήο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, ν θχξηνο Μεηαθίδεο Σξηαληάθπιινο, λα έξζεη ζην βήκα λα 

εθπξνζσπήζεη ην θφκκα ηνπ ΤΡΗΕΑ.  

Σ. ΜΖΣΑΦΗΓΖ:  Αγαπεηνί θαη αγαπεηέο ζχλεδξνη, θαισζνξίζαηε 

ζηε Θεζζαινλίθε. Μηαο θαη φπσο αθνχζαηε πξνεγνπκέλσο, ήκνπλ 

θαη ππνςήθηνο γηα ην Γήκν ηεο πφιεο.  

 Αλαξσηηφκνπλ αθνχγνληαο ην δίδπκν Μεηζνηάθε –  

Γελλεκαηά, δειαδή ηα δχν θφκκαηα πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 
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θπξηάξρεζαλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπιάρηζηνλ γηα 40 

ρξφληα, αλ φια απηά ηα νπνία θαηακαξηχξεζαλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, θσηνγξάθηδαλ ηνπο ίδηνπο. Αλ αλαξσηήζεθαλ.  

 Καη επεηδή απεπζχλνκαη ζε απηνδηνηθεηηθνχο, λα θξεζ θάξσ 

ιηγάθη ηελ πξφζθαηε κλήκε καο. Γηαηί φπσο μέξεηε, ν θχξηνο 

Μεηζνηάθεο ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ν Τπνπξγφο ησλ 

απνιχζεσλ. Απηφο πνπ έζηειλε θαηαιφγνπο κε πξνγξαθέο θαη 

πνζνζηά απνιχζεσλ, ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Να ζπκίζσ ηελ απφιπζε ησλ ζρνιηθψλ θπιάθσλ;  Σσλ 

Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ; Σελ θαηάξγεζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο 

αζσφηεηαο; Σηο δηψμεηο ησλ αηξεηψλ πνπ ππεξαζπίζηεθαλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο; Σα μερλάκε φια απηά; Πξνζπαζνχλ λα ζβήζνπλ 

κε έλα ζθνπγγάξη ηελ πνιχ πξφζθαηε φρη ηζηνξία καο, ηε κλήκε 

καο.  

Λεο θαη ε ηζηνξία απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη απηνχ ηνπ ηφπνπ, έρεη 

μεθηλήζεη πξηλ πεξίπνπ 2 ρξφληα πνπ αλέιαβε ν ΤΡΗΕΑ. Με ηελ 

ςήθν βέβαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σελ νπνία ςήθν αλαλέσζε, παξά 

ην ηξίην κλεκφλην ην νπνίν καο επηβιήζεθε. Καη κε ηελ δέζκεπζή 

καο βέβαηα φηη ζα εθαξκφδακε έλα παξάιιειν πξφγξακκα. Έζησ 

θαη φπσο ιέεη ν Αιέμεο ν Σζίπξαο, αλ ρξεηαδφηαλ λα πεξάζνπκε 

έλαλ θάβν απφ ην κάηη κηαο βειφλαο. Γηαηί απηφ ηψξα πξνζπαζνχκε 

λα θάλνπκε.  

 Γελ αλέβεθα φκσο εδψ απιψο γηα λα απαληήζσ ζηνπο 

πξνιαιήζαληεο, εζηθνχο θαη θπζηθνχο απηνπξγνχο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ ηφπνπ.  

 Καη ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζε φια απηά, γηαηί κηιάκε ζηε 

Θεζζαινλίθε, αγαπεηνί απηνδηνηθεηηθνί, πνηνο επζχλεηαη γηα ην 

γεγνλφο φηη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο ΠΑΟΚ θαη ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ην πνιχρξνλν 

ξηθηθί ησλ Σακείσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κεηαηξάπεθε ζε 

νθεηιή ηνπ Γήκνπ. Ζ θινπή κεηαηξάπεθε ζε νθεηιή. Καη απηή ηε 

ζηηγκή ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο δελ κπνξεί λα πάξεη θνξνινγηθή 
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ελεκεξφηεηα. Γελ κπνξεί λα πάξεη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Καη  

δελ ππάξρεη πάηνο ζε απηφ ην πεγάδη.  

 Πνηνο ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα λα ηηκσξνχλ κηα νιφθιεξε 

πφιε θαη ηνπο δεκφηεο; Να ηνπο βάδνπλ λα μαλά πιεξψλνπλ κε 

ηφθν ηα θινπηκαία; Απηφο είλαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ Απηνδηνίθεζε;  

 Γηαηί απφ ηελ άιιε κεξηά θιαίγνληαη βέβαηα, γηα ηα 

νηθνλνκηθά. Πνπ δπζηπρψο, εκείο παξαιάβακε, φπσο μέξεηε, ηελ 

Απηνδηνίθεζε κε κείνλ 65% πφξνπο.  

 Δπεηδή φκσο ζέισ λα παξνπζηάζσ ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ 

έρσ, θάπνηνπο βαζηθνχο άμνλεο, απφ ην δεηνχκελν θαη απηνχ ηνπ 

ζπλεδξίνπ. Καη ζα ήζεια λα πσ, ζπκπιεξψλνληαο ην ζχλζεκα, φηη 

δπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα κεδελίζνπκε ην θνληέξ. Γελ κπνξνχκε 

λα αξρίζνπκε απφ ηελ αξρή. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα γξάθνπκε 

ηελ ηζηνξία καο ζε ζπλζήθεο πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη, 

πξνζπαζψληαο λα ηηο αιιάμνπκε. Καη άιινηε απηφ ην θαηαθέξλνπκε 

θαη άιινηε φρη.  

 πσο μέξεηε, ην θξάηνο, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε 

Απηνδηνίθεζε, βξίζθνληαη ζε βαζηά δνκηθή θξίζε θαη σο πξνο ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Ζ δηνηθεηηθή 

αλαζπγθξφηεζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

θξάηνπο, είλαη δεηνχκελν απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Ο πδξνθεθαιηζκφο, ν ππεξζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ε 

ρξφληα νξγαλσηηθή αδπλακία, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιπλνκία, 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ζηφρσλ. Χζνχλ ζε ζηξεβιψζεηο, ηξέθνπλ ηελ αδξάλεηα, 

εζίδνπλ ζηε καηαίσζε θαη δηαησλίδνπλ ηελ απαμίσζε.  

 Σν απνηέιεζκα είλαη κηα ζεηξά απφ ρακέλεο επθαηξίεο, κε 

ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο γηα ηε ρψξα. Ζ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζην λεφηεξν ειιεληθφ  θξάηνο, αληηκεησπίζηεθε 

πάληνηε κε επηθχιαμε θαη θαρππνςία θαη δελ έθηαζε πνηέ λα γίλεη 

ν εθθξαζηήο ηεο ηνπηθά νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη έλα 

πξαγκαηηθφ θέληξν ηνπηθήο απηνθπβέξλεζεο.  
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 Παξά ηηο ζπληαγκαηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο πεξί 

απνθέληξσζεο, ε θεληξηθή εμνπζία δχζθνια εθρσξεί… εθρσξνχζε 

αξκνδηφηεηεο θαη αθφκα δπζθνιφηεξα εθρσξνχζε ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο. Δμάιινπ, ε δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο 

ζεζκνχο, ε δηαξθήο αχμεζε ηνπ πνιηηηθνχ θπληζκνχ θαη ε κείσζε 

ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο, απνηέιεζαλ ην ιφγν πνπ αθφκα θαη 

νη ειάρηζηεο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ θηλήζεθαλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ελίζρπζεο θαη ζπκκεηνρήο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζεο, έκεηλαλ θελφ γξάκκα.  

 ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

θαη ην δεδνκέλν φηη γηα ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε 

Απηνδηνίθεζε ήηαλ απιψο ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

δελ ήηαλ πνηέ απηνθπβέξλεζε. Οη φπνηεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, παξά ηα κεγάια ιφγηα πεξί 

δήζελ επαλίδξπζεο ή εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απνδείρζεθαλ ιέμεηο θελέο πεξηερνκέλνπ.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηα 6 

ρξφληα κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ε ηαπηφρξνλε θαη 

αθεηδήο  κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηελ Απηνδηνίθεζε, ρσξί ο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, ηνπο  αλάινγνπο πφξνπο, ρσξίο πξφβιεςε θαλ 

γηα φινπο απηνχο ηνπο πφξνπο, κεηέηξεςαλ έλαλ θαηεμνρήλ ζεζκφ 

άζθεζεο πξσηνγελνχο ιατθήο εμνπζίαο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ, 

φπσο ε Απηνδηνίθεζε, ζε δηνηθεηή ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

δηακεζνιαβεηή κε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία.  

 Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο κεηαβιήζεθαλ ζε κηα κηθξνγξαθία 

ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα ηε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο κέζσ ηεο ρσξηθήο πχθλσζεο.  

 πσο μέξεηε, έρνπκε δεζκεπηεί θαη σο θφκκα θαη σο  ρψξα, 

γηα κηα 3εηή εθ βάζξσλ κεηαξξχζκηζε, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο, φζν θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηελ 

πνξεία βέβαηα, πξνο ηελ ίδηα ηελ ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε.  
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 Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, είλαη αλαγθαίν λα εθπνλεζεί έλα 

ζπλνιηθφηεξν ζηξαηεγηθφ πιαίζην, γηα ηελ δεκνθξαηηθή 

κεηαξξχζκηζε, ηελ ξηδηθή ηνκή θαη δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε, ην 

νπνίν ζα αλαηξέςεη ζπλνιηθά ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ ζεζκψλ, πνπ 

είλαη θαη απφ ηα αληηθείκελα ηνπ πλεδξίνπ ζαο.  

 Σειεηψλνληαο, ζέισ εληειψο επηγξακκαηηθά λα αλαθεξζψ ζηηο 

νθηψ αξρέο πνπ θαηά ηε γλψκε καο πξέπεη λα δηέπνπλ απηή ηε 

κεηαξξχζκηζε θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Ζ απνθέληξσζε, ε ηζρπξή απηνδηνίθεζε, ε επηθνπξηθφηεηα θαη  ν 

δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Γεκνθξαηία, ζπκκεηνρή, ηνπηθή 

απηνλνκία. Δλδνπεξηθεξεηαθή θαη ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε. 

Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ. Γεκνθξαηηθφο θαη θνηλσληθφο 

έιεγρνο. Δλίζρπζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ησλ ΟΣΑ. Δλίζρπζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αμηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηνλ Βνπιεπηή 

Θεζζαινλίθεο, ηνλ θχξην Μεηαθίδε Σξηαληάθπιιν.  

 Να πσ ιίγν ην πξφγξακκα.  

 Να επραξηζηήζσ θαηαξρήλ, γηαηί νθείισ λα ην πσ, θαη ν 

Τπνπξγφο θχξηνο θνπξιέηεο θαη  ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηελ θπξηνιεμία, 

απφ ηε ζέζε ηνπο θαη νθείινπκε λα δειψζνπκε φηη  απηφ αθξηβψο 

δείρλεη θαη ην ελδηαθέξνλ απηψλ πνπ αθνχγνληαη, απηψλ πνπ 

ιέγνληαη θαη θπζηθά ζα κπνξέζνπκε λα αθνχζνπκε κε πνιχ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, ηνλ θχξην θνπξιέηε, γηα φια απηά ηα νπνία 

ζαθέζηαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ εηήζηα ζπλάληεζε πνπ έρνπκε σο 

Απηνδηνίθεζε.  
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 Να θαιέζσ ζην βήκα ηνλ θχξην Παλαγηψηε Λαθαδάλε, 

Πξφεδξν ηεο ΛΑΨΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ, γηα λα αθνχζνπκε κε ελδηαθέξνλ 

ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο. Διάηε, θχξηε Πξφεδξε.  

Π. ΛΑΦΑΕΑΝΖ:  Να ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ γηα ηελ 

πξφζθιεζε πνπ κνπ απεπζχλαηε λα πσ έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ 

ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξηφ ζαο. Δίλαη ηδηαίηεξα ηηκεηηθή γηα εκέλα 

θαη βιέπσ εδψ θίινπο, θίιεο, αγσληζηέο απφ ην ρψξν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο εδψ θαη δεθαεηίεο, πνπ είλαη ςειά ζηελ  ππφιεςή 

καο, θαη βιέπσ βεβαίσο φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο λα δίλνπλ ην παξφλ θαη πηζηεχσ λα ππάξμεη έλα 

γφληκν απνηέιεζκα ζην ηέινο.   

 Γελ ζπλεζίδσ βεβαίσο λα απαληάσ ζε πξνιαιήζαληεο, αιιά 

μέξεηε, δελ απνθεχγεη θαλείο απηφλ ηνλ πεηξαζκφ φηαλ αθνχγνληαη 

πξάγκαηα κε ηα νπνία ηξειαίλεηαη θαλέλαο.  

 Δδψ άθνπζα δχν ιέμεηο νη νπνίεο ζαλ θαξθηά κπήθαλ κέζα 

ζην κπαιφ κνπ. Σν επηβιήζεθε, αθνχζηε ιέμε, καο επηβιήζεθε, 

άθνπζα απηή ηε ιέμε. Μαο επηβιήζεθε. Καη άθνπζα θαη κηα άιιε 

ιέμε πνιχ βαξηά, ηε θπιαθή. Σελ είπε ν θχξηνο Λεβέληεο. Λέεη 

απηνί πνπ ζα καο βγάινπλ απφ ην επξψ ζα πάλε θπιαθή. Άθνπζνλ -

άθνπζνλ. Γειαδή απηνί πνπ καο έθεξαλ σο εδψ, απηνί πνπ 

πξφδσζαλ ηε ρψξα, απηνί πνπ ηελ μεπνπιήζαλε, απηνί πνπ ηε 

ιεειαηήζαλε θαη ηε ιεζηέςαλε, απηνί πνπ ηελ θαηαθιέςαλε, πνχ 

πξέπεη λα πάλε επηηέινπο; Καη δελ ππάξρεη κηα θνπβέληα λα ιερζεί 

γηα απηφ; Αιιά θπιαθή πξέπεη λα πάλε απηνί νη νπνίνη έρνπλ 

πνιηηηθή άπνςε, ζνβαξή ηεθκεξησκέλε πνιηηηθή άπνςε, 

ελαιιαθηηθή άπνςε, φηη ε Διιάδα πξέπεη λα επαλέιζεη  ζη ν εζληθφ 

ηεο λφκηζκα ζε θαηλνχξγηα βάζε, θαη κε έλα ξηδνζπαζηηθφ 

πξφγξακκα.  

 Απηφ είλαη ε δηθηαηνξία ηνπ επξψ πνπ δνχκε, γηαηί δελ 

αληηκεησπίδεη πνιηηηθά ηνπο αληηπάινπο ηνπ, δελ ιέεη δηαθσλψ, έρσ 

άιιε άπνςε, κάιηζηα, ζεσξψ θαηαζηξνθή γηα ηε ρψξα, λα κε 

θχγνπκε απφ ην επξψ, κάιηζηα. Λέεη ζα πάλε θπιαθή, ηξνκνθξαηία. 
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Γηα απηφ έρνπκε θηάζεη σο εδψ, γηαηί ζηε ρψξα δελ ππάξρεη 

δεκνθξαηία. Γελ ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε. Γελ αθνχκε ηε 

δηαθνξεηηθή άπνςε. Αθφκα θαη αλ είλαη αηξεηηθή, αθφκα θαη αλ 

ζεσξείηαη πνιχ ξηδνζπαζηηθή. Γελ ηελ αθνχκε.  

 Καη ζην ηέινο μέξεηε ηη  ζα γίλεη; Θα έρνπλ θχγεη φινη απφ ην 

επξψ ζηελ επξσδψλε θαη ζα είκαζηε εκείο θνιιεκέλνη δνξπθφξνη 

ηεο Γεξκαλίαο. Δθεί ζα θαηαληήζνπκε. Γηφηη ζηε γεηηνληθή καο 

Ηηαιία γίλεηαη δεκνςήθηζκα ηελ Κπξηαθή. Απηφ ην  δεκνςήθηζκα 

κπνξεί λα είλαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο επξσδψλεο. ηελ Ηηαιία  δελ 

ιέσ φηη είλαη ε δεκνθξαηία ησλ δεκνθξαηηψλ, αιιά φια ηα θφκκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο, πιελ ηνπ Ρέληζη πνπ θπβεξλάεη, ηάζζνληαη κε 

ηε ιηξέηα. Σν μέξνπκε απηφ; ηε θπιαθή ζα ηνπο πάκε; ηε θπιαθή 

ζα πάκε ηε Βξεηαλία πνπ βγήθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε; Απηή 

είλαη ε αληηκεηψπηζε;  

 Αιιά δείρλεη κηα λννηξνπία, θαζεζησηηθή λννηξνπία, γηαηί 

ζηελ Διιάδα, φπσο ζαο είπα, δελ έρνπκε δεκνθξαηία.  

 Σν δεχηεξν, γηα ην επηβιήζεθε. Έθαλε ν Μεηαθίδεο , θίινο 

καο ν Μεηαθίδεο, θξηηηθή δηθαηνινγεκέλε ζηνλ θχξην Μεηζνηάθε θαη 

ζηελ θπξία Γελλεκαηά. Πξάγκαηη έρνπλ ξεκάμεη ηνλ ηφπν θαη αθνχσ 

κεξηθέο θνξέο λα κηιάλε θαη ιέσ έιενο, πνηνη είλαη  απηνί; Οη 

επαλαζηάηεο; Σψξα μεζεθψζεθαλ θαηά ησλ κλεκνλίσλ; ηαλ ήηα λ 

Τπνπξγνί θαη ηα εθαξκφδαλε; Ηδηαίηεξα νξηζκέλνη, ήηαλ Τπνπξγνί, 

εθάξκνδαλ ηα κλεκφληα θαη ππεξζεκαηίδαλε. Σψξα μεζπαζψλνπλ; 

σζηά ινηπφλ. Αιιά, θχξηε Μεηαθίδε, θαη θχξηνη ηνπ 

λενκλεκνληαθνχ ΤΡΗΕΑ, εζείο ιέγαηε θαηά ησλ κλεκνλίσλ. Δκείο 

αλαδεηρηήθακε ηφηε σο θφκκα, αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαη κεηά 

θπβέξλεζε, κε ζεκαία ηνλ αληηκλεκνληαθφ αγψλα. Απηφ θάλακε. Καη 

ηψξα έξρεζαη απφ απηφ ην βήκα λα καο πεηο φηη καο επηβιήζεθαλ 

ηα κλεκφληα; Μαο επηβιήζεθαλ απφ πνηνπο; Καη αλ επηβιήζεθαλ 

ζην λενκλεκνληαθφ ΤΡΗΕΑ  ηα κλεκφληα, γηαηί λα κελ επηβιήζεθαλ 

θαη ζηε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ζην ΠΑΟΚ; Απηφ ιέλε θαη απηνί. 
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Μαο ηα επηβάιιαλε. Γηφηη μέξεηε ηα κλεκφληα πνηέ δελ 

επηθπξψζεθαλ απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ, πνηέ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΛΑΦΑΕΑΝΖ:  Βεβαίσο, πνηέ δελ επηθπξψζεθαλ απφ ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ.  

Ο Γηψξγνο Παπαλδξένπ…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΛΑΦΑΕΑΝΖ:  Με ιέηε φρη, κε ιέηε… Οξίζηε;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)   

Π. ΛΑΦΑΕΑΝΖ:  Βεβαίσο φρη ςήθηζε.  

Ο Γηψξγνο Παπαλδξένπ δελ βγήθε κε ζεκαία φηη ζα καο πάεη 

ζην κλεκφλην. Με ην : «ιεθηά ππάξρνπλ» . Καη φηαλ μεθίλεζε ηελ 

θπβέξλεζή ηνπ, έθαλε πξνζθνξέο, έθαλε παξνρέο.  

 Ο ακαξάο επίζεο, δελ είπε φηη ζα εθαξκφζεη κλεκφληα. ηη 

ηα κλεκφληα ζα ηα ζθίζεη ζειίδα –  ζειίδα. Καη ηα ζπλέρηζε. Έηζη 

βγήθε ζηηο εθινγέο.  

 Ο Σζίπξαο, δελ βγήθε ζηηο εθινγέο κε ην ηξίην κλεκφλην, αιιά 

κε ηελ θαηάξγεζε, αθχξσζε ησλ κλεκνλίσλ. Μάιηζηα ππεξβνιηθά 

ιέγαλε θαη άιινη,  ζε κία λχρηα κάιηζηα ζα γίλεη. Λνηπφλ, απηφ 

ιέγαλε. Καη έγηλε θαη δεκνςήθηζκα, ην νπνίν ζηελ νπζία είπε φρη 

ζηα κλεκφληα. ηεληφξεην φρη. Καη απηφ ην κλεκφλην, κε ζπλσκνηηθφ 

ηξφπν, φινη νη αξρεγνί, νη θχξηνη απηνί, ζπλσκφηεο ηελ άιιε κέξα, 

καδεπηήθαλε γηα λα αθπξψζνπλ ηε ιατθή εηπκεγνξία. Σφζν 

δεκνθξάηεο ήηαλ.  

Γελ ζα έπξεπε ν αξρεγφο, νπνηνπδήπνηε θφκκαηνο, δελ έρεη 

ζεκαζία, ν  νπνίνο κεηείρε ζην δεκνςήθηζκα, άζρεηα αλ είπε «λαη», 

φηαλ είδε λα βγαίλεη εμήληα δχν «φρη», ην «φρη» ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

δελ έπξεπε λα ην ζεβαζηεί; Καη φκσο, ηελ άιιε κέξα έγηλε 

πκβνχιην Πνιηηηθψλ Αξρεγψλ, κφλν θαη κφλν γηα λα πεηάμνπλ 

ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ ηε ιατθή εηπκεγνξία. Καη απηφ δελ είλαη  

κφλν πνιηηηθφ ζέκα. Αλαθχπηνπλ θαη  άιιεο επζχλεο απφ απηή ηελ 

πξνδνζία ε νπνία έγηλε.  
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Καη κεηά βεβαίσο, φινη καδί, αθνχ ςήθηζαλ ην κλεκφλην, δελ 

ην βάιαλε ζηελ θξίζε «κε ςεθηζκέλν» ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Πήγαλ 

ζε άξνλ –  άξνλ εμπξέο εθινγέο θαη θηάζακε εδψ πνπ θηάζακε.  

Απηά ηα ιέσ γηα ην: επηβιήζεθαλ. Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε, 

θπξίεο θαη θχξηνη, θίινη θαη θίιεο, λα ιέκε ζε απηή ηε ρψξα φηη καο 

επηβάιινληαη πξάγκαηα. Αλ καο επηβάιινληαη πξάγκαηα παξά ηε 

ζέιεζή καο, πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. Θα πσ έλαλ ζηίρν απφ έλαλ 

παξεμεγεκέλν ιηγάθη, αιιά εζληθφ καο πνηεηή. Ο νπνίνο έιεγε: ηεο 

ζαιάζζεο ηα θχκαηα, θαιχηεξα λα πιήμνπλ ηελ παηξίδα κνπ, παξά 

πξνζηάηεο λα έρνπκε. Απηφ ην έγξαςε ην πνίεκα, είλαη έλα 

νιφθιεξν κεγάιν πνίεκα, ν Αλδξέαο ν Κάιβνο. Παξά πξνζηάηεο λα 

έρνπκε.  

Σψξα βεβαίσο, ε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ είλαη κπξνζηά 

καο, δελ είλαη λα πιήμνπλ ηελ παηξίδα καο ηεο ζαιάζζεο ηα 

θχκαηα, πνπ θαη απηφ ην έβιεπε σο ινγηθφ, παξά ηελ πξνζηαζία, ν 

Αλδξέαο ν Κάιβνο, αιιά έρνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη βηψζηκεο 

θαη ξεαιηζηηθέο, πνπ λα απνηηλάμνπλ ηνλ κλεκνληαθφ δπγφ. Γηφηη ην 

πξφβιεκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ νπζία είλαη ηα 

κλεκφληα. Δίλαη ν κλεκνληαθφο ζηξαγγαιηζκφο ηεο. Δίλαη φηη ηελ 

πλίγεη ε ιηηφηεηα θαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε . Δίλαη ε ιεειαζία πνπ 

πθίζηαηαη. Καη έρνπκε Γήκνπο πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο κεηά 

δπζθνιίαο πιεξψλεη ηνπο κηζζνχο θαη απηά ηα πνζά ηα νπνία δελ 

κπνξεί, είλαη δεδνκέλν, λα θάλεη έλαο Γήκνο. Λεηηνπξγηθά. Μέρξη 

εθεί θηάλεη ν πξνυπνινγηζκφο.  

Ση Γήκνο είλαη απηφο; Ση κπνξεί λα θάλεη; Ση κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ πνιίηε; Απηφο ν Γήκνο ην κφλν πνπ κπνξεί λα 

θάλεη, είλαη λα γίλεηαη αλάρσκα γηα λα πέθηνπλ πάλσ ηνπ ηα ιατθά 

θχκαηα ηεο νξγήο θαη ηεο αγαλάθηεζεο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. Έρεη πάλσ –  εζείο ην ιέηε, κε ηηο κειέηεο ζαο –  

πάλσ απφ 60% ππνρξεκαηνδφηεζε, κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κάιινλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ πνηα ρξεκαηνδφηεζε; Απφ ηε 

κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνέβιεπε ν Καιιηθξάηεο. Απφ κηα 
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Απηνδηνίθεζε πνπ έρεη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγα ζίαο. Μηα 

Απηνδηνίθεζε πνπ γίλεηαη παξάξηεκα ηνπ ΣΑΗΠΔΓ. Σνπ ΣΑΗΠΔΓ 

παξάξηεκα. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη, είλαη λα μεπνπιάεη.  

Μηα Απηνδηνίθεζε ε νπνία κέζα απφ ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο 

εξγαζίαο πνπ εθαξκφδεη, ζε ιίγν ζα ζεσξείηαη θάηεξγν θαη 

δνπιεκπφξην. Οίθνο δνπιεκπνξίνπ. Δξγαζηαθνχ δνπιεκπνξίνπ. Ζ 

Απηνδηνίθεζε δελ έρεη κέιινλ φζν ζπλερίδνληαη ηα κλεκφληα. Καη 

πάκε ηψξα ζε ηέηαξην κλεκφλην, ην νπνίν ζα ην νλνκάζνπλ 

βεβαίσο, φρη κλεκφλην, αιιά επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ. 

Πινχζηα ε γιψζζα. Καη ε ΠΑΟΚηθή γιψζζα έρεη πιάζεη ρίιηεο δπν 

νξνινγίεο, γηα λα απνηππψλεη έηζη εμσξατζκέλα νδπλεξέο 

πξαγκαηηθφηεηεο. Λνηπφλ, απηφ ην ηξίην κλεκφλην, ην εμσξατζκέλν, 

ζα είλαη ην ηέηαξην θαη ζα ην ιέλε φηη είλαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

παιηνχ. Καη βεβαίσο ζα καο πνπλ φηη  πεξηνξίδεηαη θαη ην ρξένο.  

Σν 2060, έβιεπα απηή ηελ άζιηα πξνπαγάλδα ε νπνία γίλεηαη, 

ην 2060 ζα έρεη κεησζεί θαηά 20% ην δεκφζην ρξένο. Καη νη ίδηνη 

πνπ ην γξάθαλε, νη άζιηνη, ηη  ιέγαλε; ηη ζα κεησζεί κελ ην ρξένο 

ηεο Διιάδαο, αιιά δελ ζα επηβαξπλζεί ν  θνξνινγνχκελνο ζηελ 

Δπξψπε. Πψο ζα γίλεη απηφ ην ζαχκα; Απιψο καο θνξντδεχνπλ. Γελ 

ζα ππάξμεη θακία απνκείσζε ρξένπο.  

Τπάξρεη ινηπφλ ελαιιαθηηθή ιχζε; Βεβαίσο ππάξρεη 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Καη απηή πξέπεη λα ηνικήζνπκε θαη ζε απηή 

πξέπεη λα πξσηαγσληζηήζεη, θαηά ηε γλψκε καο, ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Γηαηί ζε ιίγν δελ ζα είλαη παξά κλεκνληαθή απιή 

δηαρείξηζε θαη ηίπνηε άιιν. Καη απηή ε ελαιιαθηηθή ιχζε ζέιεη λα 

απαληήζνπκε ζε έλα δίδπκν πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα ηνπ ρξένπο, 

πνπ είλαη παξάλνκν θαη επνλείδηζην, αιιά δελ πηάλσ απηά, είλαη 

θπξίσο κε βηψζηκν, ην πξφβιεκα επίζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, 

ηνπ επξψ, ην πξφβιεκα ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο θαη ην πξφβιεκα ησλ 

ηξαπεδψλ.  

Αλ δελ ιχζνπκε απηφλ ηνλ θφκπν κε ην ηεηξαπιφ απηφ 

πξφβιεκα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε ε ρψξα απηή λα αλαζάλεη θαη λα 
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δεη κηα άιιε πξννπηηθή θαη επνκέλσο λα ζηεζεί ζηα πφδηα ηνπ ν 

Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη λα κπνξεί λα 

παίμεη έλαλ αλαδσνγνλεηηθφ ξφιν, ζπκκεηνρηθφ ξφιν, δεκνθξαηηθφ 

ξφιν, λα απνθηήζεη έλα φξακα παξαγσγηθφ, αλαπηπμηαθφ, γ ηα ηελ 

Διιάδα. Γελ γίλεηαη κε ηα κλεκφληα θαη αλ δελ πάκε ζε 

αληηκλεκνληαθφ δξφκν.  

Γηαηί έηζη κφλν κπνξεί λα εμεπξεζεί γηα ηελ Διιάδα. Με ηελ 

δηεθδίθεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο, κε ηε ζεηζάρζεηα, ζηα 

ηδησηηθά ρξέε ησλ θνηλσληθά αδπλάησλ. Με ηελ εζληθνπνί εζε ησλ 

ηξαπεδψλ. Με ην ζηακάηεκα ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο ρψξαο. Μπνξεί 

λα δηακνξθσζεί κηα αθεηεξηαθή πνιηηηθή ε νπνία λα βξεη πφξνπο 

λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ νηθνλνκία καο. Καη λα κπνξέζνπκε έηζη λα 

έρνπκε κηα γεξή βάζε γηα ηελ επέλδπζε, γηα λα βάινπκε ηε ρψξα 

ζε ηξνρηά επέλδπζεο θαη αλάπηπμεο. Γελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή 

ιχζε απφ απηή.  

Καη αλ δελ πάκε κε ζρέδην θαη πξφγξακκα ζε απηή ηε ιχζε, 

ζα πάκε αλαγθαζηηθά ιεζηεπκέλνη θαη ιεειαηεκέλνη. Απηή είλαη ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ξεαιηζηηθά φπνηνο ζέιεη λα ηε δεη. Κ αη φπνηνη 

ζέινπλ λα ηε δνπλ, βεβαίσο πξέπεη λα ζπλελλνεζνχλ. Υξεηάδεηαη 

ζπλαίλεζε απηή ε ρψξα. Αιιά ζπλαίλεζε, ιατθή ελφηεηα γηα ηελ 

αλαηξνπή. ρη ζπλαίλεζε γηα λα βξεζνχλ φια ηα κλεκνληαθά 

ζπλεηαηξάθηα, λα εθαξκφζνπλ έλα πξφγξακκα πνπ έρεη ζηε ζεκαία 

ηνπ ηε ιηηφηεηα, ηε θνξνιεειαζία, ηελ θνξνινγηθή ππνηέιεηα θαη ην 

μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.  

Απηφ δελ είλαη ζπλαίλεζε, απηφ δελ είλαη πξφγξακκα 

αλφξζσζεο θαη δηεμφδνπ γηα ηε ρψξα, είλαη έλα πξφγξακκα ηεο 

απνιχηνπ θαηαζηξνθήο. Καη βεβαίσο ζηε γσλία πεξ ηκέλεη θαη 

εζληθή θαηαζηξνθή, φπσο βιέπεηε, κε ηηο απαλσηέο δειψζεηο ηνπ 

αλαηνιηθνχ καο γείηνλα.  

Πηζηεχσ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα απνθηήζεη 

κέιινλ θαη ην κέιινλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη λα γίλεη κηα 

κεγάιε έπαιμε δεκνθξαηίαο. Μηα κεγάιε έπαιμε πνπ ζα 
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πξσηαγσληζηεί ζε έλαλ αγψλα γηα κηα θαηλνχξγηα αληηκλεκνληαθή, 

παξαγσγηθή, δεκνθξαηηθή, πξννδεπηηθή Διιάδα. Με απνθέληξσζε, 

κε ζπκκεηνρή θαη κε ηελ Απηνδηνίθεζε έλα κεγάιν, αλαπηπμηαθφ, 

παξαγσγηθφ, θνηλσληθφ θχηηαξν ζπκκεηνρήο θαη δεκνθξαηίαο γηα 

ηνλ πνιίηε.  

Δχρνκαη θάζε επηηπρία ζηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη ζην έξγν 

ζαο θαη φηη θαιχηεξν γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηελ Διιάδα καο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΛΑΨΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ, ηνλ θχξην Παλαγηψηε Λαθαδάλε.  

 Καη ζα παξαθαιέζσ ηνλ θχξην Γηάλλε Γειή, εθπξφζσπν ηνπ 

ΚΚΔ… Γελ μέξσ, θχξηε Μνίξα, ζα ζαο θηάζεη ν ρξφλνο ή λα 

θάλνπκε θάπνηα κηθξή αιιαγή; Γηαηί θάηη κε ην αεξνπιάλν λνκίδσ. 

Γελ έρεηε πξφβιεκα ζε απηφ. Χξαία.  

 Ο θχξηνο Γηάλλεο Γειήο, εθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ, βξίζθεηαη ζην 

βήκα.  

Η. ΓΔΛΖ:  Κπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη, επραξηζηψληαο ζαο εθ 

κέξνπο ηνπ ΚΚΔ γηα ηελ πξφζθιεζε, ειπίδνπκε λα ζπκβάιινπκε 

ζεηηθά ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο.  

 Απνθεχγνπκε μέξεηε σο ΚΚΔ λα κέλνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ, επηκέλνπκε λα αλαδεηθλχνπκε ηηο αηηί εο ηνπο, ηε ξίδα 

ηνπο θαη ζε απηή ηε βάζε λα ηνπνζεηνχκαζηε κε ηηο πξνηάζεηο καο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη, ππάξρεη πηα πείξα έμη ρξφλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε. λησο ην ΚΚΔ ην κφλν θφκκα πνπ 

δηαηππψλεη απφ ηφηε δηαθσλία επί ηεο νπζίαο κε ηε ζηξαηεγη θή 

ζηφρεπζε απηήο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κηιήζακε απφ ηφηε 

γηα  ην αληηιατθφ ηεο πεξηερφκελν, γηα ην φηη δειαδή ε ελίζρπζε ηεο 

ηνπηθήο θξαηηθήο κεραλήο δελ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ιατθψλ αλαγθψλ, αιιά ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζηήξημε ηεο δξάζεο  

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ησλ πνηθηιψλπκσλ εξγνιάβσλ.  

 Ση απέδεημε ε 6εηία εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε, πνπ ζπλέπεζε 

κε ηελ εθδήισζε ηεο βαζηάο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 
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θξίζε πνπ φρη κφλν ζηάζεθε εκπφδην, δελ ζηάζεθε κάιινλ εκπφδην, 

αιιά αληίζεηα, επηηάρπλε θαη επέθηεηλε ηελ πινπνίεζε;  

 ε απηή ηελ 6εηία ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε άλνημαλ λέα πεδία γηα 

ηελ επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αθνχ ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ηνπο εξγνιάβνπο έρεη παξαδνζεί 

νπζηαζηηθά ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ έξγνπ ησλ Γήκσλ. 

Πξνυπφζεζε βέβαηα απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνηειεί ν 

πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην θνχλησκα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο επειημίαο, ε θαηαθφξπθε κείσζε ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ, ε ζπξξίθλσζε θξίζηκσλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ επθαηξηαθέο 

ιεμηπξφζεζκεο δνκέο, κε ηε γλσζηή εκπινθή βέβαηα δηαθφξσλ 

ΜΚΟ θαη ΚΟΗΝΔΠ, γηα ηελ νξηαθή δηαρείξηζε ηεο πην αθξαίαο 

θηψρεηαο.  

 Δδψ αξθεηνί ηζρπξίδνληαη φηη ε ηνπηθή  δηνίθεζε ζηα ρξφληα 

ηεο θξίζεο παίδεη  ην ξφιν ηεο, ιεηηνπξγεί θνηλσληθά ηαηξεία, 

θαξκαθεία, κνηξάδεη ζαθνχιεο θαγεηνχ ζηνπο αλήκπνξνπο. Κακία 

αληίξξεζε. Ρσηάκε φκσο, αιήζεηα, απηφ είλαη ην φξακα πνπ 

ππφζρεηαη ην ζχζηεκα  ζήκεξα; Απηφ πξέπεη λα δερηεί ν ια φο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξννπηηθή θαη σο κέιινλ γηα ηα παηδηά ηνπ; 

Αληηζηνηρεί ζηελ επνρή καο, ζηελ επηζηήκε, ζηνλ πινχην πνπ έρεη 

παξαρζεί θαη ζηνλ ηφπν καο; Πνηνο κπνξεί απηφ λα ην πηζηέςεη;  

 ηελ 6εηία ηνπ Καιιηθξάηε εληζρχεηαη ζεκαληηθά ν 

αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη έηζη 

έρνπκε αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ, απεπζείαο απφ ηνπο 

δεκφηεο, επζέσο αλάινγα κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη πηα μεπεξάζεη πνζνζηηαία ην 60%.  

 Σα κεγάια ιφγηα πνπ αθνχζηεθαλ θαη ζήκεξα εδψ, γηα ηελ 

απνθέληξσζε θαη ηε ιατθή ζπκκεηνρή, δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ φηη 

ν Καιιηθξάηεο δελ είλαη παξά ν δξφκνο γηα ηελ απνγείσζε ηεο 

ιατθήο θνξνιεζηείαο, γηα ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ 
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δηθαησκάησλ, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πξφλνηαο, ηεο πγείαο, 

ηεο παηδείαο –  γηα ηελ νπνία ζχκθσλα κε πξνηάζεηο πνπ βιέπνπκε 

θαη ζήκεξα εδψ, επηρεηξείηαη έλα αθφκα κεγαιχηεξν πιήγκα ζηελ 

απψιεηα ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο –  ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, θάζε ζχγρξνλεο κε ιίγα ιφγηα 

θνηλσληθήο αλάγθεο ηνπ ιανχ, εμαηηίαο ηεο ηαπηφρξνλεο 

απνρψξεζεο ηνπ θξάηνπο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο.  

 Δίλαη ν δξφκνο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. Γξφκνο πνπ αλνίγεη ην 

ράζκα ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ηεο αλαδνπιεηάο γηα ην 

κηθξνκάγαδν, ηνπ μεθιεξίζκαηνο ηνπ θησρνχ αγξφηε.  

 Σν ίδην θαη ηψξα, κε ηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε 

ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ γηα ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ, 

γηα ηελ θηλεηηθφηεηα πξφζθαηα πνπ ςεθίζηεθε, θαη ηελ αμηνιφγεζε, 

κέζσ ηεο ζηνρνζεζίαο, ν ζηφρνο παξακέλεη πάληα ν ίδηνο. Πψο 

δειαδή ην θξάηνο, ζην θξάηνο, θαη ζε φιεο ηνπ ηηο βαζκίδεο, απφ 

ηελ θεληξηθή κέρξη ηελ ηνπηθή, ζα εμαζθαιίδεηαη ε απαξέγθιηηε 

εθαξκνγή απηήο ηεο ηαμηθήο πνιηηηθήο ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ αο 

κελ μερλάκε απνηειεί θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε ηνπ θξάηνπο. 

Άιισζηε θξάηνο νπδέηεξν δελ ππάξρεη, παξά κφλν σο φξγαλν 

ηαμηθήο θπξηαξρίαο.  

 Γηα απηφ θαη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ θξάηνπο κε ηελ Απηνδηνίθεζε ππιψλα δεκνθξαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο, εθηφο απφ ην φηη είλαη παξαπιαλεηηθή 

αθνχ ζπζθνηίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο σο ηκήκα 

ηνπ εληαίνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, νδεγεί θαη ηελ φπνηα αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε λα έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαη ηθφηεηαο. Σν Γήκν δειαδή λα ιεηηνπξγεί 

είηε σο κεζάδνληαο, είηε ζε ζχκπξαμε κε ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ην 

ιατθφ λνηθνθπξηφ λα πιεξψλεη θαη λα μαλά πιεξψλεη.  

 Άξα κηα ζπδήηεζε ζήκεξα γηα ηελ αλάπηπμε ζην  ρψξν ηεο 

Σνπηθήο Γηνίθεζεο, ρσξίο λα ζέηεη ην θχξην δήηεκα, αλάπηπμε απφ 
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πνηνλ θαη γηα πνηνλ, είλαη κηα θάιπηθε ιίξα γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο 

θαη αγσλίεο. Γηαηί θξίζηκν παξακέλεη πάληα ην πνηνο ζπληνλίδεη θαη 

ζρεδηάδεη απηή ηελ αλάπηπμε. Θα είλαη ν ιαφο ή νη επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη; ηελ δηθή καο πξφηαζε, ζα είλα η ν ιαφο.  

Καη εδψ ξίρλνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο. ην θίλεκα, ζην 

Κνηλνβνχιην, ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε θαη γηα απηφ ζεσξνχκε θάζε 

παλεξγαηηθή απεξγία, φπσο απηή πνπ έξρεηαη ζηηο 8 ηνπ Γεθέκβξε, 

ζηαζκφ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ιατθήο πάιεο, ψζηε λα απνιακβάλεη 

ν ιαφο ηνπο θαξπνχο ηνπ δηθνχ ηνπ κφρζνπ.  

Να γηαηί ην ΚΚΔ απνξξίπηεη θαη ηνλ παιηφ θαη ηνλ 

αλαζεσξεκέλν Καιιηθξάηε. Οη δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ 

έγηλαλ θαη εμειίζζνληαη, νχηε έθεξαλ νχηε ζα θέξνπλ αλάπηπμε ζε 

φθεινο ηνπ ιανχ. Γελ κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ η ηο νηθνλνκηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αληζνκεηξίεο θαη  πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ ζε ιίγα ρέξηα, ζε βάξνο ηεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ ιανχ, φζν ηελ αλάπηπμε ηελ νξίδεη ε θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Κακηά θηινιατθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη, φζν ε γεληθή πνιηηηθή παξακέλεη αληηιατθή. Γηα απηφ θαη ε 

ελαληίσζε ζηηο αληηδξαζηηθέο αλαηξνπέο ζε θξάηνο θαη Σνπηθή 

Γηνίθεζε, γηα εξγαδφκελνπο θαη εθιεγκέλνπο ζηα ηνπηθά θαη 

πεξηθεξεηαθά ξγαλα, ζεκαίλεη γηα εκάο πξψηα θαη θχξηα, ηελ 

νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ηελ ζπλνιηθή αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο 

θεθαιαίνπ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Με απηή ηε γξακκή ην ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΑ ζηέθεηαη απέλαληη ζηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο θαη κε 

απηή ηε ζέζε πνπ αθνξά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

εθιεγκέλνπο ζηελ  Σνπηθή Γηνίθεζε, ην ΚΚΔ επηδηψθεη ηελ 

νξγάλσζε ηεο πάιεο, ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ ελαληίσζε ζε φινπο 

ηνπο θνξείο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο.  

αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θχξην Γειή.  
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 Καη θαινχκε ζην βήκα ηνλ Γηάλλε ηνλ Μνίξα, Γξακκαη έα ηεο 

ΑΝΔΛ. Γηάλλε, έρεηο ην ιφγν, σο ηειεπηαίνο ησλ θνκκάησλ.  

 Καη κεηά ζα μεθηλήζνπκε κε ηηο νκηιίεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ 

θπξίνπ Παηνχιε.  

Η. ΜΟΗΡΑ:  Δθπξνζσπψληαο ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΔΛΛΖΝΔ, 

ραηξεηίδσ ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ, ηελ θνξπθαία 

δηνξγάλσζε ζε απηφ ην επίπεδν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δίλαη κάιηζηα δηπιή ε ραξά κνπ, θαζψο είκαη θαη εγψ 

απηνδηνηθεηηθφο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο.  

 Παξαιείπσ ηηο πξνζθσλήζεηο, έρνπλ ήδε γίλεη, απηφ δελ 

απνηειεί έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο παξηζηακέλνπο,  

πξνζθεθιεκέλνπο, επηζήκνπο, ζπλέδξνπο. Πάκε θαηεπζείαλ ζηελ 

νπζία θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ.  

 Με ηνπο λφκνπο νη νπνίνη έρνπλ ςεθηζηεί κέρξη ζήκεξα, έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηδίσο κε 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Άπνςή καο είλαη φηη απηέο νη αξκνδηφηεηεο ζα 

έπξεπε λα είλαη αθφκα πεξηζζφηεξεο. Γίρσο κάιηζηα λα ππάξρνπλ 

νη γλσζηέο αιιειεπηθαιχςεηο ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή θξαηηθή 

δηνίθεζε. 

 ε απηφ ην δήηεκα κάιηζηα, ν Καιιηθξάηεο, αληί λα 

μεθαζαξίζεη ηελ εηθφλα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιινλ πεξηέπιεμε 

έηη πεξαηηέξσ ηα πξάγκαηα. Πηζηεχνπκε ζηελ θαζεηνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ εληφο ησλ Γήκσλ θαη φρη ζηελ 

νξηδνληηνπνηεκέλε δηάρπζή ηνπο, πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε αλάκεζα 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζην θεληξηθφ θξάηνο.  

 Αλάινγνη βεβαίσο κε ηηο αξκνδηφηεηεο, πξέπεη λα είλαη θαη νη 

πφξνη. Απηή ηε ζηηγκή φιεο θαη φινη γλσξίδνπκε φηη ηα ρξήκαηα δελ 

επαξθνχλ γηα λα θάλνπλ νη Γήκνη ηε δνπιεηά ηνπο φπσο ηελ νξίδνπλ 

νη  πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη ηα ζχγρξνλα δηεζλή 

πξφηππα.  
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 Ζ αιήζεηα είλαη φηη θαηαβάιιεηαη κία πξνζπάζεηα ζσζηή, 

ζπλεπήο, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα ε 

εμφθιεζε ησλ 213,8 εθαηνκκπξίσλ επξψ ησλ νθεηιψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο ηνπο Γήκνπο, είλαη κία θίλεζε ε νπνία πξνζθέξεη 

κία έλεζε αλαθνχθηζεο ζε απηή ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ε νπνία είλαη 

δχζθνιε.  

 Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε επάξθεηα ζε πξνζσπηθφ. 

Καηαιαβαίλνπκε φιεο θαη φινη πφζν δχζθνιν είλαη ν πνιίηεο λα 

πεξηκέλεη λα εμππεξεηείηαη ζε δεθάδεο ηνκείο, γηα εθαηνληάδεο 

ππνζέζεηο, ρσξίο νη Γήκνη λα έρνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ππάξρεη αθφκα θαη Γήκνο πνπ ν Γήκαξρνο 

αλαγθάδεηαη λα εθηειεί έσο θαη ρξέε θιεηήξα.  

Λχζε είλαη νη πξνζιήςεηο εθεί πνπ ρξεηάδνληαη, ιχζε είλαη 

ζην πιαίζην ελφο πξαγκαηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε θηλεηηθφηεηα, κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο, αιεζηλέο αλάγθεο, αιιά θαη ζε εζεινχζηα βάζε.  

Δδψ ζα θάλσ κία κηθξή παξέλζεζε, λα πσ φηη πξν αξθεηήο 

ψξαο βξηζθφηαλ ζην βήκα ν επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη  Τπνπξγφο 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Δηξήζζσ ελ παξφδσ, εμέθξαζε ηελ 

πιήξε θαη θάζεηε αληίζεζή ηνπ ζηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ε λψ ην 

2014 ππεξέηεζε ν ίδηνο απηφ αθξηβψο ην κνληέιν θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ. Άιινο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, άιινο Τπνπξγφο 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Απηφ, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, 

δελ δεινί ην άθξνλ άσηνλ ηεο πνιηηηθήο αμηνπηζηίαο ζηνλ δεκφζην 

ιφγν.  

Απιά κνπ έθαλε εληχπσζε, μέξεηε, φηη δελ αθνχζακε 

πξάγκαηα μεθάζαξα ζε φηη αθνξά ην πξνζσπηθφ. Απφ έλαλ πξψελ 

Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πξηλ απφ 2 ρξφληα. Γελ 

κεδέληζε ην θνληέξ ηεο ηζηνξίαο Ηαλνπάξην ηνπ 2015.  
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Κάηη αθνχζακε γηα θηλεηηθφηεηα. Κηλεηηθφηεηα  ζην πιαίζην 

ελφο εμνξζνινγηζκνχ. Μάιηζηα. Πνηνο δελ ζπκθσλεί; Γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ε νπνία ππήξρε, πνπ ζήκαλε ηνπο ηπθινχο 

νξηδφληηνπο απνθεθαιηζκνχο ρξεζηκνηάηνπ πξνζσπηθνχ, δελ 

αθνχζακε ηίπνηα. Πνπ φπσο ζσζηά είπε ν πξνιαιήζαο 

ζπλάδειθνο απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ, ζπκπεξηειάκβαλε θαη πξνζσπηθφ 

κέζα απφ ηνπο ΟΣΑ. Γηα παξάδεηγκα, Γεκνηηθνχο Αζηπλνκηθνχο νη 

νπνίνη ήηαλ θαη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαη 

ηεο νκαιφηεηαο εληφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κηαο πφιεο.  

Γηαηί κηζά ιφγηα; Γηαηί καζεκέλα ιφγηα; Τπάξρεη θξπθή 

αηδέληα; Τπάξρεη δεχηεξε αηδέληα; Τπνθξχπηνληαη δηαζέζεηο 

απνιχζεσλ; Διπίδσ λα πξφθεηηαη γηα απιή θήκε απηφ πνπ έρεη 

θπθινθνξήζεη, φηη  ζε εθδήισζε ζηα Αλψγεηα ηεο Κξήηεο ν 

νκφινγφο κνπ απφ ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, έθαλε 

επζαξζψο  ιφγν γηα πεξηθνπέο 1,5 δηο κέζσ απνιχζεσλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΜΟΗΡΑ:  Απάληεζε… Σν έρεη δηαςεχζεη;  

ΤΝΔΓΡΟ:  Καη ν θχξηνο Μεηζνηάθεο ην δηέςεπζε θαη φινη ην 

δηέςεπζαλ. Πείηε ηηο ζέζεηο ζαο.  

Η. ΜΟΗΡΑ:  Δζείο ηψξα είζαζηε ν εθπξφζσπνο ηνπ θπξ ίνπ 

Μεηζνηάθε; Μίιεζε λνκίδσ επί καθξφλ. Δμάιινπ, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε, ππήξραλ αξθεηνί απηφπηεο θαη απηήθννη 

κάξηπξεο. Δάλ δελ ηζρχεη, είλαη κηα πνιχ θαιή πεξίπησζε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Με δηαθφπηνπκε, Λάδαξε. ε παξαθαιψ, ν θάζε 

έλαο έρεη ην κηθξφθσλν ειεχζεξα, θπξίσο εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα θξίλεη. Παξαθαιψ, κε 

δηαθφπηνπκε.  

Η. ΜΟΗΡΑ:  Θα πξνηηκνχζα λα αλνίμσ δηάινγν κε έλαλ απζεληηθφ 

εθθξαζηή ηνπ θφκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη φρη 

ππνθαηάζηαην.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κχξηε Μνίξα, κε κπαίλεηε ζην… Παξαθαιψ.  
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ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ.  

 Διάηε, θχξηε Μνίξα, νινθιεξψλεηε.  

Η. ΜΟΗΡΑ:  Γεληθψο δελ άθνπζα αξθεηή απηνθξηηηθή, νχηε είδα 

αξθεηή απηνγλσζία απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη δηαρε ηξίδνληαλ ηα 

απηνδηνηθεηηθά επί καθξφλ. Δίδα κία θξηηηθή απφ ηελ επηθεθαιήο 

ηεο ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΖ, αιιά κάιινλ ζηξεθφηαλ 

ζηνπο κέρξη πξφηηλνο ζπγθπβεξλψληεο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

φηαλ είπε φηη ζθφληαθηαλ εθεί πάλσ θάπνπ νη κεηαξξπζκίζεηο.  

 Γελ ζα ζηαζψ άιιν ζηα θεληξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα, 

επηζηξέθσ ζηα απηνδηνηθεηηθά θαη θιείλσ. Αλ θαη ζα κπνξνχζα λα 

πσ πνιιά ζε φζνπο επί κηζή ψξα απφ απηφ ην βήκα κηινχζαλ γηα 

θεληξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα.  

 πσο γηα παξάδεηγκα, εθείλνη πνπ δελ μεθηλήζαλε απφ ηα 

δεμηά,  απφ ηα λενθηιειεχζεξα, αιιά απφ ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε 

θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2015 απνζθνπνχζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ φηκπιε. Γηα δξαρκή, καδί κε κλεκφλην, καδί κε Grexit,  

δειαδή φρη έμνδν απφ ηελ επξσδψλε, έμνδν απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη κε 1,5 εθαηνκκχξην πξφζθπγεο εγθισβηζκέλνπο εληφο 

ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ.  

Πάκε πίζσ ζηα απηνδηνηθεηηθά θαη ζην ηη έρεη πξνεγεζεί θαη 

ην ηη  αθνινπζεί.  

Λχζε πξέπεη λα δνζεί ζίγνπξα θαη ζηελ γεσγξαθηθή 

αλαδηεπζέηεζε ησλ Γήκσλ. Καη εθεί έγηλαλ ιάζε, ζπλελψζεηο 

έπξεπε λα  γίλνπλ απαξαηηήησο, ήηαλ αδήξηηε απηή ε αλάγθε, 

πνιιέο επηινγέο φκσο απέηπραλ, κε απνηέιεζκα Γήκνη ζε 

λεζησηηθέο θαη ζε επεηξσηηθέο πεξηνρέο λα ζηεξνχληαη κίαο 

ζπλέρεηαο θαη κίαο ζπλνρήο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

Αλαπξνζαξκνζκέλε πξέπεη λα είλαη επίζεο ε ζηξαηεγηθή καο 

σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ επηινγή θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ έξγσλ. ίγνπξα θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε ηηο 
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αλάγθεο, ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ θαηνίθσλ, 

αιιά θαζίζηαηαη επίζεο αλάγθε πνιχ κεγάιε λα  δψζνπκε πιένλ 

έκθαζε θαη ζην ζέκα ηεο δηαδεκνηηθφηεηαο ζηα έξγα, κε ζηφρν ηελ 

άκεζε θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο.  

ηελ νιηθή επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, νη Γήκνη θαη νη 

Πεξηθέξεηεο θαη πξέπεη θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αηκνκεραλή.  

Χο ηειεπηαίν δήηεκα αθήλσ θάηη ην νπνίν πξνζσπηθά θξίλσ 

ζεκαληηθφ. Δθείλν ηεο Απνθεληξσκέλεο Πεξηθέξεηαο, πνπ απνηειεί 

πιένλ έλαλ μεπεξαζκέλν ζεζκφ. Γηαηί; Γηαηί ζήκεξα ππάξρνπλ 

εθιεγκέλνη απεπζείαο απφ ηνλ ιαφ, Πεξηθεξεηάξρεο  θαη Γήκαξρνη, 

νη νπνίνη δίλνπλ ιφγν γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε 

Αξρέο θαη ξγαλα ηεο Πνιηηείαο θαη θπζηθά θαη ζηελ θνηλσλία πνπ 

ηνπο εθιέγεη. Γελ ρξεηάδνληαη ινηπφλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο έλαλ 

–  εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ –  θνκηζάξην ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Απηφ 

απνηειεί παξαδνμφηεηα, απηφ απνηειεί αληίθαζε, αλ πξάγκαηη 

κηιάκε γηα κία αλεμάξηεηε εθιεγκέλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη αλ 

πξάγκαηη ην ελλννχκε απηφ.  

Ζ Απνθεληξσκέλε Πεξηθέξεηα κνηάδεη σο έλα θαηάινηπν ηνπ 

παιαηνθνκκαηηζκνχ θαη ηεο θαθψο ελλννχκελεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

σο ηέηνην πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Καη λνκίδσ θάπνηνη απφ εδψ κέζα 

ίζσο ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε.  

Κιείλνληαο, εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο, 

επραξηζηνχκε πνιχ  γηα ηελ πξφζθιεζε, νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 

ΔΛΛΖΝΔ πηζηεχνπκε ζηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη  

ζα βξηζθφκαζηε θνληά ζαο πάληνηε σο θίινη θαη ζπλεξγάηεο, 

πξνζθέξνληαο κφλν νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη αξσγή, φπσο 

επαλεηιεκκέλσο ην έρεη ήδε θάλεη πξάμε ν Πξφεδξφο καο θαη 

Τπνπξγφο Άκπλαο, ν Πάλνο Κακκέλνο. Καη φρη επηδηψθνληαο 

θνκκαηηθνχο σθειηκηζκνχο ή νπνηαδήπνηε είδνπο πνιηηηθή 

ρεηξαγψγεζε.  
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Να είζηε φινη θαιά, επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνλ θχξην Γηάλλε Μνίξα, 

Γξακκαηέα ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ θαη θπζηθά, φπσο είπα 

θαη πξηλ, εδψ είλαη ειεχζεξν κηθξφθσλν θαη ησλ θνκκάησλ ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, πνπ είλαη ζαθέζηαηα, εάλ ζέιεηε, ππεχζπλν 

ή ζπκκέηνρν ζην ηη αθξηβψο έρεη ςεθηζηεί ή ηη  πξέπεη λα ςεθηζηεί. 

Άξα καο ελδηαθέξνπλ νη απφςεηο ησλ θνκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Δπεηδή, φπσο είδαηε, κέζα ζηελ πξνζπάζεηα λα αθνχζνπκε 

ζεκαληηθέο απφςεηο θαη κέζα απφ ηνπο ραηξεηηζκνχο θαη αλζξψπσλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη αλζξψπσλ ησλ θνκκάησλ θαη 

εθπξνζψπσλ θαη Πξνέδξσλ, ζα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ, Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ, φπσο αληηιεθζνχλ φηη ζήκεξα είλαη 

αδχλαηνλ λα αθνχζνπκε κε ην πξέπνλ ελδηαθέξνλ, πνπ ζα ππάξμεη 

αχξην θαη ζα αθνχζνπκε ηηο απφςεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ 

ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδνο, αχξην, ζε κηα Οινκέιεηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, παξνπζία θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη φισλ καο.  

Καη ζα παξαθαιέζσ γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο, γηα ην φηη ζα 

γίλεη ε κεηάζεζε ησλ απφςεσλ πνπ βεβαίσο αθνχζηεθαλ αξθεηά 

ζεκαληηθά ζέκαηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, απηφ δελ ζεκαίλεη ηίπνηα θπζηθά, κέζα ζε κία 

πιεξφηεηα ρξφλνπ θαη απφςεσλ, ηνλ θχξην Κπξίδνγινπ.  

Έηζη ινηπφλ, ζε πνιχ ιίγα ιεπηά ζα θαιέζνπκε… Καη 

παξαθαιψ, επεηδή είδα πνιχ θφζκν εθηφο αηζνχζεο, ζε ιίγν λα 

κπνπλ εληφο ηεο αηζνχζεο, γηαηί πξέπεη λα αθνχζνπκε κε 

ελδηαθέξνλ ηελ άπνςε αθελφο κελ ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ηνπ θπξίνπ Πάλνπ θνπξιέηε, αιιά θαη 

ζπγρξφλσο λα κπνξέζνπκε λα δηαηππψζνπκε κε πιεξφηεηα θαη 

εκείο, σο Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, ηηο απφςεη ο πάλσ ζε 

απηά πνπ ζα αθνχζνπκε.  
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Γηα απηφ αθξηβψο ζα θαιέζσ φινπο λα έξζνπλ εληφο ηεο 

αηζνχζεο θαη κέρξη ηφηε ζα κνπ επηηξέςεηε γηα δπν –  ηξία ιεπηά λα 

αθνχζνπκε ηελ ππεχζπλε Δπίηξνπν γηα ηα δεηήκαηα αλάπηπμεο θαη 

ΔΠΑ, ηεο Δπξψπεο, ηελ θπξία Κνξίλα Κξέηζνπ, γηα λα 

νινθιεξψζνπκε κέζα απφ απηφ, φιεο ηηο απφςεηο ηεο Δπξψπεο θαη 

ζα κεηαθέξνπκε θαηφπηλ ην φηη ζα καο πεη θαη ε Πξφεδξνο ηνπ 

Κνγθξέζνπ, ην άββαην, πνπ ζα κεηαβεί ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην 

πλέδξηφ καο, ψζηε λα έρνπκε κία πιεξφηεηα απφςεσλ ηνπ ηη 

αθξηβψο γίλεηαη, βάζεη ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηηο ρψξεο απηήο.  

Παξαθαιψ, δείμηε ιίγν ην βίληεν θαη ακέζσο κεηά κπαίλνπκε 

ζην ηξίην θνκκάηη, πνπ είλαη ε νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ.  

 

(ΠΡΟΒΟΛΖ ΒΗΝΣΔΟ)  

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θεσξψ ινηπφλ φηη κεηά απφ ηα ιεγφκελα ηεο θπξίαο 

Κνξίλαο Κξέηζνπ, κπαίλνπκε ζην απφιπην απηνδηνηθεηηθφ θνκκάηη, 

πνπ λνκίδσ φηη –  φπσο αθνχζακε θαη φπσο εηπψζεθε θαη  ην πξσί –  

απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή έρεη έλα κέγηζην ελδηαθέξνλ. Μέγηζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο, κέγηζην ε λδηαθέξνλ γηα ηελ 

θξίζε, κέγηζην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη  

κέγηζην ελδηαθέξνλ γηαηί έρνπκε κία λέα εγεζία ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, φπνπ ζαθέζηαηα φινη καο θαη απφ φια ηα ζεκεία ηεο 

Διιάδνο, επαλαιακβάλσ, έρνπλ έξζεη πξσηφγλσξα γηα ην  πλέδξην 

ην Δηήζην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο θαη φπσο είπα θαη 

πξηλ, ν θχξηνο θνπξιέηεο αιιά θαη ν θχξηνο Πνπιάθεο, απηφ 

νθείισ λα ην πσ, δελ κεηαθηλήζεθαλ θαζφινπ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη  θαηέγξαςαλ θαη φινη καο θαη ζε απηή ηελ 

αίζνπζα, αιιά θαη έμσ απφ απηή ηελ αίζνπζα, απφ φιε ηελ Διιάδα 

πνπ παξαθνινπζνχλ ην πλέδξηφ καο θαη κε απεπζείαο ζχλδεζε κε 

l ive streaming , αιιά θαη κε ηξφπνπο δνξπθνξηθνχο, γηα φζνπο 
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επηζπκνχλ θαη είλαη  πνιινί απηνί,  ζέινπλ λα αθνχζνπλ ηηο απφςεηο 

ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

 Καη γηα απηφ θαιψ ζην βήκα ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Πάλν 

θνπξιέηε.  

Π. ΚΟΤΡΛΔΣΖ:  Κχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, θπξίεο θαη θχξηνη  

εθπξφζσπνη ηεο Απηνδηνίθεζεο, απηφ πνπ απζφξκεηα κνπ έξρεηαη 

ζην λνπ, βιέπνληαο θαη ηηο πηαηέιεο  εδψ κε ηνπο δίζθνπο, ηα 

θαγεηά, είλαη: θάιην αξγά, παξά πνηέ. Θα κε αθνχζεηε.  

Οη εκπιεθφκελνη….  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  πγγλψκε, θχξηε Τπνπξγέ. Σν πξφγξακκα ήηαλ 

ζαθέο, κάιηζηα βγήθε θαη κία ζπλεδξία γηα λα έξζνπκε ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα…  

Π. ΚΟΤΡΛΔΣΖ:  ην ηέινο, Πξφεδξε, ζην ηέινο ζα αζξνίζσ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ζνλ αθνξά, γηα λα κελ αθνχγεηαη γηα ηηο πηαηέιεο, 

απηφ είλαη γηαηί αθξηβψο δελ βγήθαλ θάπνηνη άλζξσπνη θαζφινπ 

απφ ην πξσί κέρξη ηψξα –  θαη επραξηζηψ απηνχο –  θαη ζαθέζηαηα 

έλα λεξάθη ζα πηνπλ.  

 Γελ ζα ζαο μαλά δηαθφςσ. Δπραξηζηψ.  

Π. ΚΟΤΡΛΔΣΖ:  Λνηπφλ, ζην ηέινο ζα αζξνίζσ φια ηα ιεπηά θαη 

ησλ παξεκβάζεσλ, καδί κε ηελ νκηιία πνπ αθνινπζεί.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, ν η εκπιεθφκελνη κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη κέζα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν 

πξέπεη λα γίλνπλ πάξα πνιιά ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Υξφληα 

πξνβιήκαηα, θάπνηα απφ ηα νπνία επηδεηλψζεθαλ κε ηηο  

παξεκβάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ  εηψλ, έρνπλ νδεγήζεη ζε αδηέμνδεο 

θαηαζηάζεηο θαη  δεηνχλ πηεζηηθά ιχζεηο, κέζα ζε έλα αζθπθηηθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ κπνξνχκε λα ην αγλνήζνπκε θαη 

πνπ πξνθαλψο δελ έρεη αθήζεη αλέγγηρηε ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Δπνκέλσο, δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ρξφλνπ, αλ θαη δελ 

καο επηηξέπνληαη ηα εχθνια θαη «απαίδεπηα» ζπκπεξάζκαηα, πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε καο βνεζά φηη έρνπκε ήδε έλα ηθαλφ –  θαη 
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γφληκν ζα πξφζζεηα –  ρξνληθφ δηάζηεκα δηαβνχιεπζεο ζην πιαίζην 

ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα 

ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.    

Απηφ πνπ ήδε επηρεηξείηαη ζε επίπεδν δ ηακφξθσζεο, είλαη κηα 

ζπλνιηθή πξφηαζεο, απηφ πνπ θαίλεηαη πνπ καο βξίζθεη θαηαξρήλ 

φινπο ζχκθσλνπο, είλαη , ηειηθά, νη κεγάιεο αλάγθεο πνπ έρεη ν 

ηφπνο, ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηα νπνία δεηνχλ επηηαθηηθά 

απαληήζεηο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία πνπ καο 

εηζαγάγεη ζε κηα επνρή θαη έξρεηαη λα θαιχςεη κηα βαζηά  αλάγθε γηα 

κηα νπζηαζηηθή, δεκνθξαηηθή, ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε , γηα έλα 

απνθεληξσκέλν θξάηνο, γηα κηα ηζρπξή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,  κε 

ηνλ πνιίηε λα πξσηαγσληζηεί  πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο. Απηφ είλαη ην θνηλφ καο 

ζηνίρεκα.  

Αλ ήζεια λα ζπλνςίζσ ζπλζεκαηνινγηθά ηελ πξνζέγγηζή καο,  

ζα έιεγα φηη δίλνπκε ηε κάρε γηα ην ζήκεξα, βιέπνληαο φκσο 

ηαπηφρξνλα πξνο ην αχξην. Αιιά φζν ειθπζηηθφ  θη αλ είλαη απηφ ην 

ζχλζεκα, ζα έιεγα φηη ε φπνηα πξνζπάζεηα γηα κεηαξξπζκίζεηο 

ζήκεξα, ε νπνία έρεη μεθηλήζεη, πξέπεη λα είλαη κηα πξνζπάζεηα 

πνπ λα νδεγεί ζε έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο, πνπ ζα κπνξεί λα 

αληηζηνηρεζεί  κε ηα λέα πξνβιήκαηα θαη ηηο λέεο επνρέο .    

Χζηφζν, επηηξέςηε κνπ πξηλ κηιήζσ αλαιπηηθά γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε  ζε φινπο εζάο, ηνπο εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο, 

λα πσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κέζα ζηελ 

νπνία, ζέινληαο θαη κε, εληάζζεηε θη εζείο ηηο πξνζπάζεηέο ζαο θαη 

εκείο ηηο δηθέο καο.  

Απφ ην 2010, ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε εμειίρζεθε ζε νδπλεξή 

πεξηπέηεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, κε ηνπο πην 

αδχλακνπο λα πιεξψλνπλ ην βαξχηεξν ηίκεκα. Σν 2015, 

αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, 

βξεζήθακε αληηκέησπνη κε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε, σο απφηνθν 
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ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέρζεθε γηα 

λα αληηκεησπηζηεί, κε πξνγξάκκαηα πνπ ζηε ζπλέρεηα 

αμηνινγήζεθαλ σο απνηπρεκέλα αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εκπλεπζηέο ηνπο.   

Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ έπιεμε θαζνξηζηηθά ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με απψιεηεο πφξσλ ηεο 

ηάμεο άλσ ηνπ 60%, νη νπνίεο  λαξθνζέηεζαλ ην έδαθνο πάλσ ζην 

νπνίν αλαπηχζζνληαη ζήκεξα νη πξνζπάζεηεο φισλ καο, ελψ 

ηαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθε κηα αξλεηηθή δπλακηθή.    

Δίλαη ε ίδηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε κλεκνληαθή ζπληαγή 

κε θαηαιχηε ηελ αθξαία, λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε 

έσο θαη ην 2014, εθηίλαμε θάζε αξλεηηθφ δείθηε απφ εθείλνπο  πνπ 

επεξεάδνπλ επζέσο ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ.  

Οη θπβεξλήζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ πιήξσο απφ ηε ινγηθή ησλ 

κλεκνλίσλ, δηαηπκπάληδαλ φηη ζα βάδηδαλ ζην δξφκν ηεο ιηηφηεηαο 

θαη ηεο αληζνθαηαλνκήο αθφκε θη αλ δελ ππήξραλ ηα κλεκφληα . 

Θπκφζαζηε ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηέηνηνπ είδνπο. ηεξίδνληαο 

απηέο ηηο επηινγέο, αθφκε θαη ηψξα, πνπ έρνπκε δεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Τπεξζεκάηηζαλ ζηηο πεξηθνπέο θαη ηαπηίζηεθαλ 

κε κεηαξξπζκίζεηο κε  αληηιατθά κέηξα. Ήηαλ ηθαλέο θαη  πξφζπκεο 

λα νινθιεξψζνπλ  ηα θελά ησλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ.  

Ξέξεηε, κε αθνξκή θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξηλ απφ ιίγεο ψξεο, 

ηνπ αξρεγνχ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ζα έιεγα φηη θακηά 

θνξά ε ίδηα ε δσή, ε κνίξα πείηε ην, έρεη ηα δηθά ηεο παηρλίδηα. Καη 

βξέζεθε εδψ ν αξρεγφο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ζε απηφ ην 

πλέδξην, απεπζπλφκελνο ζηνπο αλζξψπνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο, λα 

κηιάεη, φηαλ είλαη εθείλνο ν νπνίνο ηαχηηζε ηελ πνιηηηθή ηνπ, ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πνιηηηθή, κε απνιχζεηο θαη δεκηνχξγεζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία.  

Γελ άθνπζα φκσο, εηιηθξηλά, θαη ζα πεξίκελα, ηνπιάρηζηνλ κηαο θαη 

δελ ην έθαλε ζε απηή εδψ ηελ παξέκβαζή ηνπ, λα ην θάλεη ηηο 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

119 

επφκελεο κέξεο, λα καο  πεη αλ έρεη βγάιεη θάπνην ζπκπέξαζκα 

απφ εθείλε ηελ επηινγή ηεο δηάιπζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Αλ 

ζα ην μαλαέθαλε. Γηαηί είλαη πνιχ εχθνιν φηαλ βξίζθεζαη ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, λα θαηαγγέιιεηο ηηο απνιχζεηο. Αιιά δελ ρξεηάδεηαη 

λα ππάξμεη θαη κηα απηνθξηηηθή γηα απηά πνπ έγηλαλ απφ εζέλα ηνλ 

ίδην ζην πξφζθαην παξειζφλ;  

 Άθνπζα θαη κηα άιιε αλαθνξά θαη πηζηέςηε κε, δελ ζα  θάλσ 

απηφ πνπ έθαλαλ νη πξνεγνχκελνη, λα κηιήζσ γηα άιια θεληξηθά 

πνιηηηθά δεηήκαηα. Αιιά πξνθαινχκαη. Καη κε βάζε ηελ κφιηο πξηλ 

έλα κήλα ηδηφηεηά κνπ σο Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, γηα ηελ ππφζεζε 

ηνπ ΓΔΦΑ.  

Ση ηζρπξίζηεθε ν Πξφεδξνο ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη η η 

ηζρπξίδεηαη ην θφκκα ηνπ, εγθαιψληαο ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε γηα 

ηελ απνηπρία απηήο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Μηαο ηδησηηθνπνίεζεο ε 

νπνία ζέξλεηαη απφ ην ’13, ηελ νπνία έθαλε ε δηθηά ηνπ θπβέξλεζε. 

Καη δελ επνδψζεθε. Ηζρπξίδεηαη φηη ηψξα ζα έπξεπε λα ελδψζνπκε  

ζηηο πηέζεηο εθείλσλ ησλ επελδπηψλ ησλ Αδέξσλ, νη νπνίνη 

δεηάγαλε , θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, λα 

πιεξψζνπλ κηθξφηεξν ηίκεκα απφ απηφ ην νπνίν είρε πξνθχςεη, ηα 

400 εθαηνκκχξηα, γηα λα πάξνπλ ην 68%, ην νπνίν χζηεξα απφ 

παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα ελαξκνληζηνχκε κε 

ηνπο ελσζηαθνχο λφκνπο, αλάγθαζε ηνπο Αδέξνπο λα πέζνπλ ζην 

49% θαη λα απνπνηεζνχλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην management 

ηεο εηαηξίαο. Γειαδή απηφ ζα έπξεπε λα θάλακε;  

Γελ ζα έπξεπε λα θάλακε ηελ παξέκβαζε πνπ θάλακε ην 

πξνεγνχκελν θαινθαίξη, γηα λα αιιάμνπκε φρη ηνπο φξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο ςεπδψο ηζρπξίδνληαη δηάθνξα ζπζηεκηθά κέζα 

ηα νπνία ζπζθνηίδνπλ ηελ αιήζεηα, γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θαλνληζκφ 

ηηκνιφγεζεο γηα ηα ηέιε ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ δίλαλε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λέν επελδπηή λα βάιεη ρξεψζεηο 

ηεο ηάμεο ηνπ 68%, επηβαξχλνληαο Γήκνπο, ζρνιεία, λνηθνθπξηά  θαη 

θπξίσο βηνκεραλίεο. Μέρξη θαη 7% ζα αχμαλε ην θφζηνο ελέξγεηαο 
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γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Θέηνληαο ζε θίλδπλν απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

Απηή ινηπφλ είλαη ε θηινεπελδπηηθή πνιηηηθή; Απηφ είλαη ην 

λέν κήλπκα γηα κηα λέα αλάπηπμε πνπ ήξζε λα πεη ζήκεξα ν θχξηνο 

Μεηζνηάθεο; Αιιά πξφθεηηαη γηα έλαλ θηελφ ηειηθά ιατθηζκφ, ν 

νπνίνο ζπζθνηίδεη ηα πξάγκαηα θαη αγλνεί  ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ θιεξνλνκηά, πξάγκαηη, πνπ παξαιάβακε, είλαη 

δπζβάζηαρηε θαη δελ κπνξνχκε λα ηελ απνπνηεζνχκε. Απηφ κπνξεί 

λα ην θάλεη θαλείο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, δελ επηηξέπεηαη ζε κία 

θπβέξλεζε.  

Αιιά δελ καο απνζαξξχλεη απηφ. Ζ πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ εηζαγσγή 

λέσλ ζεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ’ απηή ηε 

θξίζηκε ζπγθπξία, κε νξαηέο ελδείμεηο ππέξβαζεο ηεο θξίζεο θαη 

ησλ απζηεξψλ πιαηζίσλ ιηηφηεηαο, είλαη ελδεηθηηθέο νη  εθηηκήζεηο 

πνπ ππάξρνπλ φρη απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, απφ ηξάπεδεο,  

δηεζλείο Οξγαληζκνχο, φηη ην 2017 ζα είλαη χζηεξα απφ πνιιά 

ρξφληα, κηα ρξνληά αλάπηπμεο.  

Πξέπεη ινηπφλ, κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, λα  

ραξάμνπκε κία πνιηηηθή φπνπ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία εκείο κεηαμχ 

καο λα βξνχκε εθείλα ηα ζεκεία ζπλελλφεζεο θαη έλαλ θνηλφ 

βεκαηηζκφ γηα ηελ επφκελε θάζε.  

Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε θαη ζηνλ ζηφρν ηεο δίθαηεο αλάπηπμεο, φπνπ ηα 

νθέιε ηεο ζα αγθαιηάζνπλ ηνπο πνιινχο, κπνξεί λα είλαη θαη 

πξέπεη λα είλαη θαηαιπηηθφο.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ είλαη απνθιεηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

Διιάδαο, σζηφζν ε έληαζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ ρψξα καο έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη  θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

ηειεπηαίσλ 40  ρξφλσλ θαη φρη κφλν ησλ επηινγψλ κεηά ην 2010. ε  

απηή ηε δηαδξνκή, ε ζρέζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  κε ηελ 
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Κεληξηθή Γηνίθεζε έρεη ραξάμεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία. Θεσξψ φηη φινη 

θνπξαζηήθακε θαη πξσηίζησο νη  Έιιελεο πνι ίηεο:  

Απφ ην κίγκα δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο.  

Απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ «νκεξία» ζε βάξνο 

κεγάισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.   

Απφ κέηξα θαη ξπζκίζεηο πνπ ζηήξημαλ κε επίκνλε κνλνκέξεηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα.  

Απφ ηε δηαξθή ππνλφκεπζε ησλ παξαγσγηθψλ δπ λαηνηήησλ 

ηεο ρψξαο.  

Απφ ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηηο ρακέλεο επθαηξίεο γηα ηνπο κε 

αξεζηνχο.  

Απφ δνκηθέο παξεκβάζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ζθνπφ λα 

δηαηεξεζνχλ φια ηα παξαπάλσ.  

Απφ ηε ιήςε κέηξσλ ιηηφηεηαο ρσξίο ζρέδην δηεμφδνπ, ρσξίο 

πξννπηηθή αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο.  

ε φια ηα παξαπάλσ  ν ειιεληθφο ιαφο γχξηζε ηελ πιάηε ηνπ 

ην 2015 θαη έζεζε ηα δηθά ηνπ πξνηάγκαηα, βάζεη θαη ησλ νπνίσλ 

ζα θξηζνχκε φινη –  θη εζείο θη εκείο  –  αλάινγα κε ηηο επζχλεο πνπ 

αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιακε θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε.  

Κπξίεο θαη θχξηνη,  

Σα ηειεπηαία ρξφληα  επηδηψμακε λα ζηεξίμνπκε ηελ 

Απηνδηνίθεζε, κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν αξλεηηθφ πιαίζην, κε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ξπζκίζεηο θαη πξσηνβνπιίεο.  

 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 

Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο . 

 Γηακνξθψζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζχληνκα ζα νινθιεξσζνχλ 

νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ πληνληζηψλ .  

 ρεδηάζακε απφ θνηλνχ κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη εληάμ ακε 

ζην λέν ΔΠΑ ζεηξά έξγσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .  
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 Δπηηξάπεθαλ θαη πάιη νη πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο 

ησλ ΟΣΑ . 

 Απνθαηαζηάζεθε ην σξάξην ησλ βξεθνλεπηαθψλ  ζηαζκψλ.  

 Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ηνπο αλήθνπλ, λα επεθηείλνπλ ην 

σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

κεξηθήο απαζρφιεζεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο 

Γήκνπο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 ηεξίμακε ηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ ΟΣΑ γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη επηκείλακε 

ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζηειέρσζή ηνπο.  

 Με ηελ ΔΔΣΑΑ δεκηνπξγήζακε  έλα λέν κνληέιν δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζηνπο βξεθνλεπηαθν χο 

ζηαζκνχο, ελψ νθηαπιαζηάζακε ηνπο εζληθνχο πφξνπο απφ 

12 εθαη. επξψ ηεο πεξηφδνπ 2014 –  2015 ζε 95 εθαη. επξψ 

ηεο πεξηφδνπ 2016 –  2017. Καηνξζψζακε έηζη, γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, λα απμήζνπκε ηα παηδηά πνπ κπήθαλ ζ ε  

απηνχο, θαηά 12.000. Αλ θαη νη αλάγθεο παξακέλνπλ 

κεγάιεο .  

 Ρπζκίζηεθαλ νη εθθξεκφηεηεο γηα ηελ εθπνίεζε δεκνηηθψλ 

αθηλήησλ ζε άζηεγνπο δεκφηεο, πνπ ιφγσ θαη ηεο 

ζπγθπξίαο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα αληαπφθξηζεο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Γηεπξχλζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

κείσζε ή θαη πιήξε απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε  θαη 

θφξνπο, γηα πεξηζζφηεξεο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο .  

 Ρπζκίζηεθαλ εθθξεκφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ .  

ια φζα αλέθεξα παξαπάλσ, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα κηαο 

«εκπξάγκαηεο εγγχεζεο» απέλαληη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Θέισ λα πηζηεχσ φηη επηβεβαηψλνπλ ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο 
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λα εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη γηα λα ζηαζεί ζην πιεπξφ 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο.  

Μίιεζα πξηλ γηα κηα δπζβάζηαθηε θιεξνλνκ ηά, ηελ νπνία, 

δπζηπρψο, δελ κπνξνχκε λα απνπνηεζνχκε. Χζηφζν, θάπνηνη 

επηκέλνπλ λα δειψλνπλ πεξήθαλνη γηα  απηή.  

Σελ επηθαινχληαη, παξφηη κέζα ζε απηή αλήθνπλ νη ξπζκίζεηο 

πνπ κείσζαλ άλσ ηνπ 60% ηα έζνδα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Σελ εμπκλνχλ, παξφηη εκπεξηέρεη ηελ επζχλε γηα κηα αθφκε 

ζεζκηθή επθαηξία πνπ ράζεθε ππέξ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Καη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε εζαεί ηνλ 

«αζθαιή» δξφκν ηεο ιηηφηεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ.  

Αιιά ν ειιεληθφο ιαφο ζπκάηαη φηη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο 

θαη επηινγέο ππνζήθεπζαλ ην κέιινλ ηνπ, δηακνξθψλνληαο έλαλ 

αλψκαιν δξφκν γηα ην εγρείξεκα ηεο απεκπινθήο απφ ηελ 

επηηξνπεία  θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ηνπο ίδηνπο 

πνπ θαινχκαζηε λα δηαρεηξηζηνχκε ζήκεξα θνπβεληηάδνληα ο θαη ζην 

πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζαο.  

ηε βάζε απηήο ηεο ζπδήηεζεο, ζέισ λα επηζεκάλσ –  γηαηί 

κεξηθά πξάγκαηα πξέπεη λα ιέγνληαη θαη λα απνηππψλνληαη  –  φηη ε 

θπβέξλεζή καο ηήξεζε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, θάηη δηφινπ 

απηνλφεην ζηηο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ πάληνηε αλάκεζα ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηά ην παξειζφλ. Μέζα 

ζε απηέο ηηο αληίμνεο ινηπφλ ζπλζήθεο:  

 Γηαζθαιίζακε ηελ νκαιή ρξεκαηνξξνή πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη 

ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ γηα ην 2016 θαη έηζη σο ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη θιείζεη  απηφ ην ζέκα φπσο πξέπεη.   

 Πξνρζέο ππέγξαςα εγψ πξνζσπηθά θαη  ηελ ηειεπηαία δφζε 

χςνπο 213 εθαη. επξψ απφ ηα παξαθξαηεζέληα. Άθνπζα 

πξηλ αξρηθά κία παξέκβαζε πνπ έθαλε έλαλ ζρνιηαζκφ θαη 

γηα απηφ αθφκα. Γηαηί; Δπεηδή δειαδή ππνγξάςακε γηα λα 

πξνρσξήζεη ε εθηακίεπζε;  
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 Δμαζθαιίζακε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ, κε 324 εθαη. επξψ 

ζην ππφ εμέιημε πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ.  

 Δθπνλήζακε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ γηα 

αλαπηπμηαθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Σαπηφρξνλα, πξνσζήζακε ιχζεηο ζηα ζέκαηα δαλεηζκνχ θαη 

ππεξρξέσζεο ησλ ΟΣΑ.  

Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ 

εμαληιείηαη ζηηο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο δαπαλψλ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  o νπνίνο είλαη γλσζηφ φηη ζε απφιπηα 

κεγέζε, κηιάσ γηα ηνλ θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ, πξνσζεί κηα αθφκε 

κείσζε ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Θεσξψ, γηα παξάδεηγκα, φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν  ην 

πξφγξακκα «Αλαδηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ 325 Γήκσλ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 30 εθαη. επξψ, ην νπνίν έρεη ήδε εληαρζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα» 2014 –  2020. Με ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο , νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζα απινπζηεπζνχλ θαη ζα επηηαρπλζνχλ.  

Παξφηη πξνβιέπνληαη πην αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο, ζέισ λα 

ζπκίζσ φηη ε απηή ε θπβέξλεζε, φρη  κφλν δελ θαηάξγεζε –  φπσο 

είρε δξνκνινγεζεί  –  ηελ θνηλσθειή εξγαζία ζηνπο Γήκνπο, αιιά 

αχμεζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ πνπ κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ.  

Με ηα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

επηδηψρζεθε λα επαλεληαρζνχλ καθξνρξφληα άλεξγνη θαη φρη λα 

θαιπθζνχλ νη κφληκεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ Γήκσλ ζε 

πξνζσπηθφ. Αληηζηξέθνπκε δειαδή, ηελ ινγηθή ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη θάλνπκε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ελεξγφ ζπληειεζηή ζηελ 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ.  
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ην πιαίζην απηφ, επηκεθχλζεθε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο απφ 

ηνπο 5 ζηνπο 8 κήλεο θαη εμαζθαιίζηεθαλ πιήξε εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, θάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξε  ζεκαζία γηα ηελ θπβέξλεζή καο 

θαη πξνθαλψο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο απαζρνινχκελνπο.  

Σν πξφγξακκα απαζρφιεζεο ζηνπο ΟΣΑ αλαπηχζζεηαη ζε 3 

θάζεηο.  

Αξρηθά εληάρζεθαλ 17 Γήκνη – ζχιαθεο πςειήο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο κε 7.474 ζέζεηο εξγαζίαο.  

ηε ζπλέρεηα άιινη 34 Γήκνη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε  12.656 ζέζεηο εξγαζίαο.  

Μέζα ζηνλ Γεθέκβξε πξνβιέπνληαη αθφκε 23.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο  εληφο 274 Γήκσλ.  

εκαληηθή φκσο, είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ κέζσ 

ΔΠΑ, κε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ  ή 

ελεξγνπνηήζεθαλ ηειεπηαία ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

Έρνπκε ηελ ΔΔΣΑΑ, έλα θνηλφ εξγαιείν ησλ δχν Τπνπξγείσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΔΠΑ πξνο ηνπο ΟΣΑ. Δπηπξφζζεηα, ν 

θνξέαο έρεη πξνζθιεζεί γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηε ρληθήο 

ππνζηήξημεο ζηνπο Γήκνπο ζε φιε ηελ Διιάδα γηα έξγα ΔΠΑ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εζληθνχ δηθηχνπ ηνπηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ.   

Έρνπκε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο 

πξνθεξχμεηο ηνπ ΔΠΑ ησλ κηθξψλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ Γήκσλ.  

Έρνπκε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθνχ 

ρεδηαζκνχ, αθφκε έλα εξγαιείν ην νπνίν πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί 

θαη ζην νπνίν εθπξνζσπείηαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Αιιά απηφ πνπ λνκίδσ φηη πξέπεη λα θξαηήζνπκε, γηαηί έρεη  

θαη κεγάιε πξαθηηθή αμία, είλα η φηη κηα ζεηξά απφ ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, έρνπλ πξνρσξήζεη ήδε ζηελ ελεξγνπνίεζε 

πξνζθιήζεσλ χςνπο 432 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη απφ ην Σακείν 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

126 

πλνρήο (Σ..). Μηιάκε γηα  Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Αζηηθψλ 

Απνβιήησλ –  έλα πξφγξακκα πνπ αθφκε δέρεηαη πξνηάζεηο –  γηα 

έξγα χδξεπζεο, γηα ππνδνκέο αλαβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνιιά αθφκε.  

Απηά είλαη θάπνηα απφ  φζα έγηλαλ. Μπξνζηά καο φκσο 

έρνπκε λέεο πξνζθιήζεηο, νη νπνίεο έξρνληαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ κε πξφζζεηνπο 

πφξνπο. Γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, κέζσ ηνπ ηνκεαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΤΜΔΠΔΡΑΑ ζα ελεξγνπνηεζνχλ επηπιένλ 200 εθαη. 

επξψ. Αθφκε 332 εθαη. επξψ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ 

ηα 13 ΠΔΠ (Πεξηθεξεηαθά Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα). Αλακέλεηαη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ επίζεο πξνζθιήζεηο 610 εθαη. επξψ ην ακέζσο 

επφκελν δηάζηεκα.  

Ζ ζπκβνιή φισλ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ, βεβαίσο, έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηνπο ΟΣΑ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Με 

ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία 25.000 λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη 12.000 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ π πνδνκψλ.  

ε  απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ θαη ηηο επηθείκελεο 

πξνζθιήζεηο, απφ ην λέν έηνο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 

δεκνηηθά θηήξηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 245 εθαη. επξψ, θπξίσο κέζσ 

ΠΔΠ.  

Γξάζεηο ππέξ ηεο Απηνδηνίθεζεο εθπνλνχληαη θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (EKT). πλνιηθά έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 

πξνζθιήζεηο χςνπο πεξίπνπ 714 εθαη. επξψ πνπ ζηεξίδνπλ 

δξάζεηο φπσο Κέληξα Κνηλφηεηαο θαη Παξαξηήκαηα Ρνκά, Γνκέο 

παξνρήο βαζηθψλ αγαζψλ (ίηηζε  –  Παληνπσιεία –  Φαξκαθεία), 

Γνκέο αζηέγσλ, κε  άκεζνπο δηθαηνχρνπο ηνπο ΟΣΑ Α΄  Βαζκνχ.  

Σα παξαπάλσ αληαλαθινχλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο 

λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν πφξνη πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ κέζα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο.  
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Γελ ππνηηκνχκε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Γελ θιείλνπκε 

κάηηα θαη απηηά απέλαληη ζηηο αγσλίεο ηηο δηθέο ζαο θαη ησλ 

πνιηηψλ. Πνιχ ζα ζέιακε γελλαίεο εληζρχζεηο γηα ηνπο Γήκνπο, 

αιιά ρξεηάδεηαη λα ζπλελλνεζνχκε, επεηδή ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζα 

θιεζνχκε λα δψζνπκε πξαθηηθέο απαληήζεηο θαη  ιχζεηο, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα απαηηήζεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία καο κε 

φζα κέζα δηαζέηνπκε.     

Γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνπο ΟΣΑ. Θέισ λα είκαη ζαθήο. Γελ έρεηε απέλαληί ζαο θάπνηνλ 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη φηη ε δνπιεηά 

ζαο ζα γίλεη επθνιφηεξε απφ αχξην. Πξνηηκψ, φκσο, λα απνηππψλσ 

κε αθξίβεηα ηα δεηήκαηα επάλσ ζηα νπνία νθείινπκε θαη πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχκε.  

Αλ ινηπφλ, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, θχξηε Παηνχιε, πξέπεη 

λα ραξάμεη θάπνηνο  θάπνηα «θφθθηλε γξακκή», αο ηελ ραξάμνπκε 

ζήκεξα εδψ, κε ηε δέζκεπζε φηη  απηή ζα είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κη απηφ λα κελ 

ην αθήζνπκε ζηελ «ηχρε» ηνπ, αιιά λα μεθηλήζνπκε κηα 

ζπγθξνηεκέλε ζπδήηεζε ζην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ζεηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

πφξσλ ππέξ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Απφ αχξην, απφ ηελ επνκέλε ηνπ 

πλεδξίνπ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη,  

Ζ ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ππέξ ηνπ δηαιφγνπ πξηλ απφ κηθξέο ή 

κεγάιεο, θπξίσο παξεκβάζεηο, έρεη απνδεηρηεί ζε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Απηή ηελ πεξίνδν ζπδεηνχκε ζπληεηαγκέλα καδί ζαο 

γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

κεηά απφ παξάηαζε πνπ δψζακε πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο.  
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Πξνηνχ επαλαβεβαηψζσ νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνσζνχκελε κεηαξξχζκηζε, ε νπνία θηινδνμεί 

λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θ αη 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζα κηιήζσ γηα ην παξειζφλ.    

Παξεκβάζεηο ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κε έκθαζε 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνεγήζεθαλ κε ηνλ Καπνδίζηξηα   θαη 

ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ Καιιηθξάηε. Δίλαη  πιένλ πξνθαλέο  φηη απηέο νη 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο δελ ζηφρεπαλ ηελ απαξραησκέλε δνκή ηνπ 

θξάηνπο, ε νπνία πξσηίζησο εμππεξεηνχζε ηα εθάζηνηε θφκκαηα 

εμνπζίαο, αληί γηα ηνλ πνιίηε. Αληηζέησο, ηα εγρεηξήκαηα απηά 

έιαβαλ ηνλ ραξαθηήξα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

εμαζθάιηδε φια ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εμνπζία.  

Γηα απηφ θαη νη φπνηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, παξά ηα κεγάια ιφγηα πεξί δήζελ επαλίδξπζεο ή 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

απνδείρηεθαλ θελέο πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο.  

Καηφξζσζαλ φκσο λα πεξηνξίζνπλ θξαηηθέο θνηλσληθέο  

δνκέο, εηδηθά φπνπ ζεσξήζεθε φηη ην έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα 

ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία. Παξάιιεια, κεγάισζε επηιεθηηθά ε θξαηηθή 

παξεκβαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εγγπάηαη ηε ιεηηνπξγία 

ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Γηα λα έρνπκε ηειηθά, κε 

ππνβνήζεζε θαη απφ ηελ πξσηφγλσξε πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, «ιηγφηεξν» θξάηνο εθεί πνπ ζα έπξεπε λα 

δηαηεξεζεί. 

ε  απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επαλαθαηαζέζσ βαζηθά 

ζεκεία ησλ αιιαγψλ πνπ ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηε 

δεδνκέλε θαηάζηαζε, ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ησλ 

ζηαδίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπκε.  

Καηαξρήλ, φπσο έρνπκε μαλαπεί, ζηνρεχνπκε ζηε δεκηνπξγία 

ελφο δεκνθξαηηθά δηαξζξσκέλνπ πνιηηηθνχ  – δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ηξία επίπεδα: ην θεληξηθφ θξάηνο, ηηο Πεξηθέξεηεο 
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θαη ηνπο Γήκνπο, κε απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζην θαηψηαην 

επίπεδν θαη θνληά ζηνπο πνιίηεο.  

Θέηνπκε ηξεηο θαηαξρήλ άμνλεο:  

 Δπηηειηθφ Κξάηνο.  

 Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε.  

 Γηαβαζκηδηθή πλεξγαζία.  

Σν πξψην βήκα ηεο ζπλνιηθήο απηήο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε 

Δπηηξνπή πνπ ζπζηήζακε. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε απαηηείηαη λα 

εθπνλεζνχλ έλα ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε δεκνθξαηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη έλα ηξηεηέο Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε .  

Δπηζπκνχκε ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ 

δηνίθεζεο ηεο ρψξαο θαη ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, πφξσλ, 

εμνπζηψλ, κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ελφο ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Μηα Απηνδηνίθεζε  πνπ θαη ε ίδηα έρεη ζήκεξα ζπγθεληξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην πιεηνςεθηθφ, ζα έιεγα εγψ, εθινγηθφ 

ζχζηεκα. Καη δελ ππάξρνπλ ηακπνχ φηη θάπνηα ζέκαηα δελ ηα 

ζπδεηάκε. Αο έρνπκε δηαθσλίεο. Ζ ζπδήηεζε επηβάιιεηαη θαη λα 

είλαη ζε βάζνο. Σελ ππεξβνιηθή ηζρπξνπνίεζε ησλ κνλνπξφζσπσλ 

ή ησλ νιηγνκειψλ νξγάλσλ. Σελ έιιεηςε, αδξαλνπνίεζε ή κε 

ελεξγνπνίεζε ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Καη 

πνιιά αθφκε.   

Οη ζηφρνη καο είλαη πξάγκαηη θηιφδνμνη θαη νη δπζθνιίεο 

πνιιέο, θπξίσο ιφγσ ησλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, θαζψο θάζε κεηαβνιή νθείιεη λα ππνζηεξηρζεί απφ 

ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο 

έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξφνδν ησλ παξεκβάζεσλ. Απηφ καο 

αλαγθάδεη ζε κεγαιχηεξν κφρζν θαη κειέηε, ρσξίο σζηφζν λα 

απεκπνινχκε ηνλ βεκαηηζκφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε .  

Ζ αιιαγή πνπ πξνσζνχκε είλαη αλαγθαία θαη κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη θαζνξηζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλφξζσζε ηεο 
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νηθνλνκίαο θαη ηελ επηζηξνθή ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε άκεζα 

σθεινχκελεο ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζθιεξέο ζηεξήζεηο απηά ηα 

ρξφληα. Ζ δηαδηθαζία φκσο, είλαη ακθίδξνκε, θαζψο ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κπνξεί, κε ηε ζεηξά ηεο, λα ππνζηεξίμεη ηελ ξηδνζπαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

λα δηεπθνιχλεη θαη λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο.  

Οη βαζηθέο αξρέο κηαο ηέηνηαο  κεηαξξχζκηζεο, είλαη:  

Απνθέληξσζε –  Ηζρπξή Απηνδηνίθεζε –  Δπηθνπξηθφηεηα –  

Γεκνθξαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο.  Γηα κηα δηνίθεζε απνθεληξσκέλε 

ζην θαηψηαην δπλαηφ επίπεδν, κε νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ αλάινγσλ πφξσλ. Με αξκνδηφηεηα θαη γηα ηηο 

δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πεξηθεξεηαθή θαη  ηνπηθή δηάζηαζε, 

κε ζαθείο αλαζέζεηο θαη δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο.  

Με ελδνπεξηθεξεηαθή θαη ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε.  Γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπηθψλ ζεζκψλ κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, 

αιιά θπξίσο κε αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο.  

Με νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πξνο ηνπο ΟΣΑ.  Γηα έλα πνιηηηθφ 

ζπκβφιαην κε ηζρπξή ζεζκηθή ζσξάθηζε, κεηαμχ θεληξηθνχ θξά ηνπο 

θαη Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εζφδσλ θαη 

δαπαλψλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο.  

Με ηνλ δεκνθξαηηθφ  θαη θνηλσληθφο έιεγρνο.  Γηα λα 

θαηνξζψζνπκε κηα λέα ηζνξξνπία ηνπ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

νπνία ζα εληζρχζεη ηε ινγνδνζία ησλ ΟΣΑ θαη ηνλ ξφιν ησλ 

πνιηηψλ.  

Με ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηη ηθψλ ησλ ΟΣΑ.  Γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζχλζεησλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο 

πξνυπνζέηνπλ λέεο κνξθέο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη λένπο 

κεραληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηα θφ 

επίπεδν.  
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Με ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο ΣΑ.  Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα αλαδείμνπκε ηα εηδηθά θαη επηκέξνπο αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη απψιεηεο 

πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ 

είλαη αλαγθαίν λα εθπνλεζεί έλα Δζληθφ ρέδην Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο.   

Με αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηνπο ΟΣΑ. Γηα λα εληζρχζνπκε η ηο ηνπηθέο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θάζε πεξηνρήο, κέζα απφ δεκνθξαηηθά 

ζπιινγηθά εγρεηξήκαηα.  

ρη ηπραία, άθεζα ηειεπηαία ηελ Αξρή γηα Γεκνθξαηία – 

πκκεηνρή –  Σνπηθή Απηνλνκία. Γηα ηνλ ξηδηθφ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί θπξίαξρνο ξφινο ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ δηνηθνχλησλ. Απηφ 

φκσο απαηηεί νπζηαζηηθέο ηνκέο σο πξνο ηελ έθθξαζε θαη 

απνηχπσζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο. Μηα ηέηνηα ηνκή είλαη ε ζέζπη ζε 

ηεο απιήο αλαινγηθήο. Καη δελ πηζηεχνπκε, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη εθθξαζηεί, φηη είλαη παξάγνληαο 

δπζιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ, εθφζνλ εξγαζηνχκε επνηθνδνκεηηθά 

πάλσ ζε απηφ ην  δήηεκα.    

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη εάλ ε 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ πξνσζεί ηελ ππφζεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ελεξγνπνηψληαο κηα λέα λννηξνπία 

ζπλαηλέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Τπνζηεξίδνπκε φινη ηελ αλάγθε 

θνκβηθψλ αιιαγψλ, πνπ ζα αιιάμνπλ ην πξφζσπν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, αιιά θάπνηνη ζηέθνληαη επηθπιαθηηθά απέλαληη ζηελ 

πξννπηηθή δηεχξπλζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ, ζχλζεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αμηνιφγεζεο ησλ κεηνςεθνχλησλ 

απφςεσλ.  
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Αιιά εάλ ηειηθά δελ είλαη ην πεδίν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα φξηά ηνπ, εθείλν ην πεδίν πνπ πξέπεη λα 

επηρεηξήζνπκε ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο θνπιηνχξαο ζπλζέζεσλ θαη 

ζπλαηλέζεσλ, φπνπ φινη φζνη θαηνηθνχλ, δνπλ, εξγάδνληαη θαη 

βηψλνπλ ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα, γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα 

πξνβιήκαηα, πνχ ζα ην θάλνπκε απηφ; Αλ δελ είλαη ηειηθά ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε απηή, πνηνο άιινο είλαη ν ηφπνο;  

Δάλ ηειηθά ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ θαηνξζψζεη λα κεηψζεη 

ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία θαη πξνζέμηε, δελ 

ελλνψ φηη δελ αζρνιείηαη –  εθ ησλ πξαγκάησλ, απηφο είλαη ν 

νξηζκφο ηεο –  κε ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα, αιιά κηιάσ γηα ηελ εηθφλα 

πνιιέο θνξέο πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ηνπο Γεκάξρνπο, γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.  

Γηα ζθεθηείηε έλαλ άμνλα αλάκεζα… ζην έλα άθξν είλαη ε 

θνηλσλία θαη ζην άιιν ε θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή. Αληηθεηκεληθά, ν 

ξφινο, ε απνζηνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη λα είλαη πην 

θνληά ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ηέηνηα ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο; Ή 

πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ… είλαη ηέηνηα ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη 

πνιίηεο… Δξσηήκαηα ζέησ, ζα ραξψ πάξα πνιχ λα ηα 

ζπδεηήζνπκε, ζπζηεκαηηθά, δηεμνδηθά θαη εμαληιεηηθά.  

Μηιάκε ινηπφλ γηα ην λέν, ρσξίο λα πξέπεη λα είκαζηε 

γαληδσκέλνη ζην παιηφ.  Καη είλαη αλάγθε λα απαληήζνπκε ζε φια 

ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.  

Έρνπκε αλάγθε, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηελ ε λίζρπζε 

ησλ ζεζκψλ ηεο δηαβνχιεπζεο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ . Σελ ζέζπηζε λέσλ κνξθψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο, πνπ ζα 

θέξνπλ ηνλ δεκφηε πην θνληά ζηε δεκνηηθή Αξρή κε  μεθάζαξνπο, 

φκσο, φξνπο θαη δεηνχκελα .   

Δίλαη, ηειηθά, ζσζηφ λα αληηκεησπίδνπκε ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

ηεο Απηνδηνίθεζεο σο έλα ηππηθφ, επηκέξνπο θαη ηειηθά μεθνκκέλν 

δήηεκα απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηεο ζεζκηθήο αλαζεψξεζεο; 
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αο απαληψ φρη, δελ είλαη. Καη είλαη ιάζνο λα αληηκεησπίδεηαη είηε 

απφ ηε κία, είηε απφ ηελ άιιε πιεπξά μεθνκκέλα.  

Ζ κεηαξξχζκηζε πξέπεη λα είλαη κηα πξνυπάξρνπζα ζπλζήθε 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, λα πεγαίλεη καδί.  

Πηζηεχσ φηη θαλέλα έκπεηξν απηνδηνηθεηηθφ ζηέιερνο δελ 

κπνξεί λα κε ζειήζεη λα ζπδεηήζνπκε φια απηά ηα δεηήκαηα. Δκείο 

είκαζηε ππέξ ηεο ζέζπηζεο ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πηζηεχνπκε φηη απηφ 

κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ηεο ζπλνιηθφηεξεο  κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο.  

Δίλαη, άιισζηε, απφιπηε ε πεπνίζεζή κνπ φηη θαλέλαο 

αηξεηφο δελ επηζπκεί κηα λέα, ηνικεξή κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο «απηνθπβέξλεζεο», λα πξαγκαηνπνηεζεί  

επί ελφο παξσρεκέλνπ κνληέινπ  δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ, ην νπνίν 

ελδπλακψλεη  ππεξβνιηθά κνλνπξφζσπα φξγαλα. Γηαηί ηειηθά ζα 

νδεγεζνχκε ζην ηέινο, ζε έλα θαθέθηππν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε 

επίπεδν ΟΣΑ.   

Σειεπηαία εθθξάζηεθε κηα έληνλε αλεζπρία γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ «Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ, Ρχζκηζε 

Θεκάησλ ΟΣΑ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο». Σν λνκνζρέδην –  ζθνχπα.  

Σν ρέδην απηφ  δελ απνζχξεηαη , ζα θαηαηεζεί. Χζηφζν,  

επηβάιιεηαη έλαο δηαρσξηζκφο γηα λα απνθχγνπκε δπζιεηηνπξγίεο. 

Τπάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνσζεζνχλ 

κέρξη ην ηέινο  Γεθεκβξίνπ, γηαηί είλαη επείγνπζεο δηαηάμεηο θαη 

αλαγθαίεο θαζψο επηιχνπλ πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Γήκνπο. Καη ππάξρνπλ δηαηάμεηο 

πνπ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε ζπλδένληαη κε ηε ζπλνιηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Απηή είλαη ε πξφζεζή καο θαη ζέισ εηιηθξηλά λα θαζεζπράζσ 

πνιινχο απφ εζάο πνπ απνθφκηζαλ ηελ εληχπσζε –  βνήζεζαλ ζε  

απηφ θαη νξηζκέλα δεκνζηεχκαηα κε βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα –  φηη 

νδεγνχκαζηε ζε κηα αθχξσζε ηνπ λνκνζεηήκαηνο.  
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Αλαιακβάλνληαο ηα λέα κνπ θαζήθνληα , ζπλαληήζεθα ηφζν κε 

ηελ ΚΔΓΔ θαη ηελ ΔΝΠΔ, φζν θαη κε ηελ ΠΟΔ –  ΟΣΑ. Θα 

αμηνπνηήζσ ην βήκα πνπ κνπ δίλεηε γηα λα απεπζπλζψ  ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θάζε 

θαηεγνξίαο θαη θάζε εηδηθφηεηαο. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ 

θξαηάεη φξζηα ηελ παηξίδα καο. Πηζηεχνπκε φηη έρνπλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ έλαλ απνθαζηζηηθφ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε θάζε 

πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη επηδεηνχκε κηα 

εηιηθξηλή ζρέζε καδί ηνπο.  

Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ ζηε ζπλάληεζε 

κε ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΟΔ –  ΟΣΑ , ήηαλ απηφ ηεο 

ππνγξαθήο λέαο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο . Δπαλαιακβάλσ 

ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνσζήζεη ην δήηεκα ηεο 

ππνγξαθήο λέαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο  ζην ακέζσο 

επφκελν δηάζηεκα. Σαπηφρξνλα, ζα ππάξμεη  πξνζσπηθή κνπ 

δηακεζνιάβεζε ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ηα δεηήκαηα ηεο ελίζρπζεο ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Θέισ λα επαλαιάβσ  φηη ην Τπνπξγείν, ζπλνιηθά θαη ε 

θπβέξλεζε, έρεη θάζε δηάζεζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο θνξείο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηα κηθξά θαη κεγάια δεηήκαηα πνπ είλαη κπξνζηά 

καο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ καο εκπνδίδνπλ φινπο λα 

δηαρεηξηζηνχκε νξηζκέλα ζέκαηα φπσο ζα ζέιακε. ηε βάζε απηήο 

ηεο αληίιεςεο, ήδε έρσ επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζπλάδειθφ κνπ, ηνλ 

θχξην Υξήζην πίξηδε , γηα λα βξνχκε ηξφπνπο λα δηεπθνιχλνπκε  

ην έξγν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ην λέν θαζεζηψο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Δίλαη θάηη πνπ ζαο ην είρα πεη θαη εζάο, 

θχξηε Παηνχιε, φηαλ είρακε ζπλαληεζεί. Καη ήδε  έρσ επηθνηλσλήζεη 

–  ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ηα ζπδεηήζεηε θαη απεπζείαο καδί ηεο 

–  κε ηελ θπξία ιγα Γεξνβαζίιε , πξνθεηκέλνπ λα δνχκε  δηαηάμεηο 
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γηα ηελ θηλεηηθφηεηα  θαη λα ππάξμνπλ  αλάινγεο ξπζκίζεηο ψζηε λα 

κε δεκηνπξγεζνχλ  πξνβιήκαηα ζηνπο Γήκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

πην κηθξνχο.  

Σν δήηεκα ηεο ξηδνζπαζηηθήο, δεκνθξαηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο, είλαη έλα ζπιινγηθφ εγρείξεκα, έλα 

ζπιινγηθφ ζηνίρεκα, καο αθνξά φινπο. Δίλαη, λα μ έξεηε, νη πφξηεο 

καο αλνηρηέο θαη νη πξνζπάζεηέο καο εηιηθξηλείο, είκαζηε αλνηρηνί 

ζε θάζε είδνπο επηθνηλσλία, κε ηππηθφ είηε θαη κε ηππηθφ ηξφπν. 

ζνη είραλ ηελ εκπεηξία λα ζπλεξγαζηνχκε απφ ην πξνεγνχκελν 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ζα ην είρα λ δηαπηζηψζεη 

απηφ.  

Δίκαζηε, λνκίδσ, θαηαδηθαζκέλνη, παξά ηηο δηαθνξέο καο, λα 

αλαδεηήζνπκε ηνλ θνηλφ ηφπν θαη λα ζπλεξγαζηνχκε γηα ηα 

απηνλφεηα, αιιά θαη απηά πνπ είλαη επηβεβιεκέλα ζήκεξα λα 

πξνσζήζνπκε.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Τπνπξγφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Καη θπζηθά αθνινπζεί ε θεληξηθή εηζήγεζε ηεο ΚΔΓΔ, 

απφ ηνλ Πξφεδξφ καο, ηνλ θχξην Παηνχιε, πνπ επειπηζηνχκε λα 

βάιεη ηηο αξρέο θαη λα αλνίμεη ηνπο δξφκνπο ζε απηή ηε λέα επνρή 

ηελ νπνία μεθηλάεη ε Απηνδηνίθεζε ζήκεξα, κεηά απφ ηελ νκηιία ηνπ 

Τπνπξγνχ πνπ αθνχζακε θαη λα δνζνχλ θαη νη απαληήζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ ζε πνιιά ζεκεία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη απφ φιε ηελ Διιάδα, πνπ είηε είζηε ζηελ αίζνπζα, είηε 

είζηε ζηελ πεξηθέξεηά ζαο θαη  καο αθνχηε ή καο βιέπεηε, πξέπεη 

θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ θαη ην είπα θαη πξηλ, γηα ηελ αζξφα 

πξνζέιεπζε ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα 

κπνξέζνπκε φινη καδί, πάλσ απφ ηα θφκκαηα, γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε, λα ραξάμνπκε κηα λέα πνξεία, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε φζν πνηέ άιινηε λα ππάξμεη γηα λα πξνρσξήζεη φρη 

κφλν ε Απηνδηνίθεζε, ε ρψξα. Ζ ρψξα λα πξνρσξήζεη κπξνζηά.  
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 Ζ Διιάδα, θπξίεο θαη θχξηνη, ηα ηειεπηαία επηά, νθηψ ρξφληα, 

κπήθε ζε κηα βαζηά θξίζε, φρη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά θξίζε ζεζκψλ 

θαη αμηψλ.  Καη ε θξίζε απηή, ε νπνία εμειίζζεηαη δπζηπρψο γηα 

φινπο καο ζε παξαθκή, δηφηη πψο κπνξεί θαλείο λα κεηαθξάζεη 

500.000 λένπο Έιιελεο λα βξίζθνληαη ζε ιίγα ρξφληα, ζε δχν, ηξία, 

ηέζζεξα ρξφληα, έμσ,  κεηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πήξαλ 

πξσηίζησο σο επηζηήκνλεο ή επαγγεικαηίεο, λα παξάγνπλ έξγν 

έμσ απφ ηε ρψξα ηνπο, ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ηαλ άιιεο 

ρψξεο εηζαγάγνπλ λένπο εγθέθαινπο, εκείο ζήκεξα έρνπκε 

αθπδαησζεί.  

 Παξαθκή γηαηί ράλνπκε ζε κηα πνιχ δχζθνιε επνρή αθφκα θαη 

γηα ηελ Δπξψπε, ηε δπλαηφηεηα ελδερνκέλσο λα ζπλελλνεζνχκε. 

Δγψ θξάηεζα απηφ πνπ είπε ν Τπνπξγφο. Δίκαζηε αλ ζέιεηε απφ 

ηελ ηχρε, είηε ζπκθσλνχκε, είηε δελ ζπκθσλνχκε θνκκαηηθά, λα  

κπνχκε ζε κηα βάζε ζπλελλφεζεο πξσηίζησο γηα λα κπνξέζνπκε 

λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ ζε απηή ηε  θξίζηκε πεξίνδν, ζηελ 

θξίζηκε επνρή.  

 ε απηή ηελ 8εηία ππήξμαλ άγξηεο πεξηθνπέο κηζζψλ, 

ζπληάμεσλ, θνηλσληθψλ παξνρψλ, εθαξκνγή ζθιεξψλ κέηξσλ, ζην 

αδηέμνδν ηειηθά απφ φηη απεδείρζε, ησλ κλεκνλίσλ. Γηφηη βηψλνπκε 

κηα παξαηεηακέλε θξίζε, χθεζε, πνπ δελ μέξνπκε επηηέινπο θαη 

πφηε ζα ζηακαηήζεη, γηαηί έρνπκε ράζεη πάλσ απφ ην 25% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πφξνπ, πξντφληνο, θαη απηφ ζπκβαίλεη κφλν 

ζε ρψξεο  πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, βάζεη ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ θαη εθείλσλ νη νπνίνη γλσξίδνπλ πψο αθξηβψο  

κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα ρψξα.  

 Γηαηί ρξφλν κε ηνλ ρξφλν βνπιηάδνπκε ζηε δίλε ηνπ ρξένπο, 

ρσξίο λα ππάξρεη θακία θνπβέληα γηα αλάπηπμε. Μηα θνπβέληα ε 

νπνία λα δίλεη ηελ ειπίδα ηνπ αχξην, λα δίλεη ηελ ππνκνλή ε νπνία 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπκε φινη λα ζπκβάιινπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν αλεμάξηεηα ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπκε ζηε 

ρψξα.  
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 Δίλαη αιήζεηα φηη πξέπεη ζίγνπξα λα ζηακαηήζεη ην ςέκα θαη 

νη ιατθηζκφο, γηαηί μέξνπκε φηη θαη απηή ε κέζνδνο δελ νδήγεζε 

πνπζελά. Πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχκε θαη λα παηάκε γεξά ζηα 

πφδηα καο.  

 Καη βεβαίσο εγψ δελ ζα κπσ ζε απηά πνπ άθνπζα κεηαμχ ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ, πνπ ν έλαο ηνλ άιινλ έιεγε ιατθηζηή ή 

ςεχηε. κσο ζα έιεγα γηαηί δχν ρξφληα, ελψ ην έρνπκε σο αίηεκα 

απφιπην, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα λνκνζεηεζεί θαη λα μαλά γπξίζεη 

ζηνπο Γήκνπο, φπσο έρεη γίλεη ζε φιεο ηηο πφιεηο  ηεο Δπξψπεο. Ση 

εκπνδίδεη λα ππάξμεη ηψξα, εδψ θαη ηψξα ην απηνλφεην;  

 Θεσξψ φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ν δηαγθσληζκφο θαη 

νπνηαδήπνηε αλνχζηα αλ ζέιεηε αζπλελλνεζία πάλσ απφ ηελ 

Απηνδηνίθεζε, γηαηί έρνπκε νπσζδήπνηε ππνρξέσζε λα 

ζπλελλνεζνχκε θαη  λα ππάξμεη έλα εζληθφ ζρέδην αλαγέλλεζεο ηεο 

ρψξαο, αλαγέλλεζεο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Δίλαη αιήζεηα φηη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία απηψλ ησλ εηψλ, 

ππήξμε πεξίζζεπκα αγάπεο θαη αιιειεγγχεο, κέζα απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζα απφ ηελ Δθθιεζία, κέζα απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Καη απηφ καο δίλεη ην δηθαίσκα, ζήκεξα, παξά ηηο 

κεγάιεο πηψζεηο θαη νηθνλνκηθέο αθαηκάμεηο, λα ππάξρεη κία 

minimum αμηνπξέπεηα θάπνησλ αλζξψπσλ.  

 Δκείο, νη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Απηνδηνίθεζεο, είκαζηε ν ζεζκφο πνπ ζηήξημε έκπξαθηα, κε 

πξάμεηο, αθφκα θαη κε ζπζίεο, λα ππάξμεη ε επηβίσζε ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ, ρσξίο εκκνλέο θαη πξνθαηαιήςεηο. Υσξίο λα 

ιέκε φηη ην θξάηνο νθείιεη λα ην πξάμεη. Ζ Απηνδηνίθεζε κπ ήθε 

κπξνζηά. Υσξίο λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, κέζα απφ κία ηζηνξηθή 

επζχλε πξσηίζησο, κέζα απφ κία πξνζπάζεηα αλζξψπηλε.  

 Δίλαη αιήζεηα φηη απφ απηφ ην πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο, 

είκαη πεπεηζκέλνο φηη πξέπεη λα γίλεη ε επαλεθθίλεζε, ε 

απαξαίηεηε επαλεθθίλεζε  ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο εζληθήο 

ζπλελλφεζεο. Αθνχ είλαη ζίγνπξν φηη ην πνιηηηθφ δπλακηθφ ηεο 
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θεληξηθήο εμνπζίαο πξνζπαζεί, αιιά δελ ηα θαηαθέξλεη λα καο 

βγάιεη απφ ηα αδηέμνδα, πξέπεη λα αλαιάβνπκε πιένλ ηηο επζχλεο, 

νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε θάζε Γήκαξρν, ζε θάζε απηνδηνηθεηηθφ, 

πέξαλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θνληά ζηνπο πνιίηεο. 

Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε ηε 

γλψζε πνπ ππάξρεη απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ ζπλαδέιθσλ 

καο, πνπ ηηο μέξνπκε πιένλ, ζε φιε ηελ Απηνδηνίθεζε, ζε φιε ηελ 

Δπξψπε.  

 Δκείο ζεσξνχκε φηη απφ ην πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο, ε 

Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα βγεη κπξνζηά. Γηα λα ζεθψζεη ε Διιάδα ην 

θεθάιη ςειά, λα επηζηξέςνπκε μαλά ζηηο δπλάκεηο ηεο δεκηνπξγίαο 

θαη ηεο αλάπηπμεο θαη λα μαλαβξνχκε ηελ ρακέλε καο 

απηνπεπνίζεζε. Να ρηίζνπκε, φπσο ιέεη θαη ην πλέδξην θαη αλ 

ζέιεηε, ν ηίηινο, λα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή. Καη δελ 

είλαη νπηνπηθφ. Μπνξνχκε, εθφζνλ απηά ηα νπνία αθνχγνληαη θαη 

ζα αθνπζηνχλ ζην ζπλέδξηφ καο θαη απηά ηα νπνία ζα αθνχζνπλ ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζία θαη ε θπβέξλεζε δελ ηα 

πεηάμεη ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ, αιιά πξνζπαζεί απφ ηελ ίδηα 

ζηηγκή λα θάλεη πξάμε ην απηνλφεην. Ο ηφπνο λα απνθαζίδεη γηα 

ηνλ ηφπν ηνπ.  

 Οη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, ε λνκνζεηηθή εμνπζία, πνπ ζηε 

ρψξα καο είλαη θαη εθηειεζηηθή εμνπζία, δελ κπνξεί λα θξαηά ηα 

ελία ζηνλ απφιπην βαζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Καη αθξηβψο απηφ 

είλαη ην κέιεκα, απηή είλαη ε κάρε. Γελ ρξεηάδνληαη θνπβέληεο θαη 

άξζξα πνιιά. Υξεηάδεηαη λα είλαη πξαγκαηηθφηεηα ε γλψζε ηνπ ηη 

ζέινπκε θαη πνχ πάκε θαη αλ πξάγκαηη ζπκθσλνχκε, είηε εθείλνη 

πνπ λνκνζεηνχλ, είηε ε Απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο καο, λα γίλεη φκνηα 

φπσο νη Απηνδηνηθήζεηο ησλ άιισλ ρσξψλ. Οη νπνίεο ρψξεο 

βξίζθνληαη φρη 8 ρξφληα ζηελ χθεζε, αιιά ζπλερψο ζε εηήζηεο 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο.  

 Θέινπκε θαη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ Διιάδα. Να 

μαλαθέξνπκε ηελ Διιάδα κπξνζηά ζε φιε ηελ Δπξψπε, φπσο 
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πηζηεχνπλ αθφκα θαη εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε, νη 

ζπλάδειθνί καο θαη πεξηκέλνπλ πφηε ζα γίλεη απηή ε επαλεθθίλεζε 

γηα λα βξεζνχκε εθεί πνπ πξέπεη.  

 Δίλαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ λα 

πξνηείλεη ζην δεκφζην δηάινγν πνπ έρεη μεθηλήζεη γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ Καιιηθξάηε, 12 κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο –  ηνκέο. 

Μεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

επηηειηθνχ θξάηνπο, κε εληζρπκέλν ην ξφιν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

 Οη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο –  ηνκέο, βαζίδνληαη, 

πξψηνλ, ζηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. Γεχηεξνλ, ζηελ αμηνπνί εζε ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο  ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ.  

 Σξίηνλ. ην απνηέιεζκα πξνζθάησλ κειεηψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ επηζηεκνληθνχ βξαρίνλα ηεο ΚΔΓΔ, 

φπνπ πιένλ απνηειεί θαη ηε δεμακελή ζθέςεο ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο.  

 Ζ ΚΔΓΔ ζα αλαιάβεη καδί κε ηηο ΠΔΓ θαη φινπο ηνπο 

Γεκάξρνπο, ηελ πξσηνβνπιία λα ελεκεξψζεη ηα θνηλνβνπιεπηηθά 

πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά θπξίσο ηελ θνηλσλία γηα ηηο πξνηάζεηο 

απηέο, επηδηψθνληαο ηελ επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε, ιέγνληαο θαζαξά ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζηε ρψξα γηα λα 

ππάξμεη ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηειηθά αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο.  

 Ξεθαζαξίδσ πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη είκαζηε σο ζεζκφο 

έηνηκνη λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ελφο ξεαιηζηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο παηξίδαο καο, ρσξίο κηζφινγα.  

 Έρνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φζν γηα κηα ζεηξά ησλ 

αιιαγψλ ηνπ Καιιηθξάηε, φζνλ αθνξά φκσο θαη ζέζεηο γηα ηα 

νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ, γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, γηα ην θνηλσληθφ 

θξάηνο, γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, γηα ηε λεζησηηθφηεηα, γηα ην 

πξνζθπγηθφ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 
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ρψξαο, γηα ηελ πγεία, παηδεία, αιιά θαη ηε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε.  

 ια απηά ηα δεηήκαηα ζα ζπδεηεζνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

πλεδξίνπ καο επίπνλα κελ, αιιά απνθαζηζηηθά, λα ζπδεηεζνχλ ζε 

απφιπηα κνξθή νινκέιεηαο, αιιά θαη επζχλεο. Φειά ζηελ αηδέληα 

ηνπ πλεδξίνπ καο είλαη ε αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε. πκκεηέρνπκε, 

φπσο είλαη γλσζηφλ θαη έρνπκε αλαθέξεη, ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε  

ηξία κέιε, κε Πξφεδξν ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ 

θχξην Πνπιάθε, θαη κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαο θαη ησλ δχν 

βεβαίσο, ηνλ θχξην θνπξιέηε θαη ηνλ θχξην Πνπιάθε, ζέινπκε ζηνλ 

άκεζν ρξφλν λα αλνίμνπκε φινη ηα ραξηηά καο. Να κηιήζνπκε κε 

επζχηεηα, ρσξίο κηζφινγα, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε 

γξήγνξα, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο.  

 Δίλαη αιήζεηα φκσο θαη νθείισ λα ην πσ ζην πλέδξηφ καο, 

γηαηί ην αθνχσ θαζεκεξηλά, θάπνηνη νη νπνίνη ζέινπκε λα θάλνπκε 

κεηαξξπζκίζεηο ζαλ ρψξα, θαη ε θπβέξλεζε ελ πξνθεη κέλσ, πψο 

είλαη δπλαηφλ ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα λα αιιάδνπλ ηξεηο 

Τπνπξγνί. Υσξίο λα ζέισ λα πσ φηη… ππεχζπλνο γηα ηελ 

θπβέξλεζε, πξνο Θενχ, είλαη ν Πξσζππνπξγφο, ν Πξφεδξνο πάληα 

ηεο θπβέξλεζεο, πνπ αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε. Απιψο εκείο 

ζεσξνχκε,  εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζπλέρηζε, δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη θαζπζηέξεζε γηα θαλέλα λνκνζρέδην θαη  γηα θακία  

δηαβνχιεπζε ε νπνία έγηλε θαη επίπνλα αθφκα θαη γηα ην 

λνκνζρέδην ζθνχπα θαη εθφζνλ άιιαμε ν Τπνπξγφο λα πεξηκέλνπκε 

θαη λα θαζπζηεξνχκε ηελ φπνηα εμέιημε  λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

γηα λα γίλεη δειαδή λφκνο ηνπ θξάηνπο.  

 Θεσξνχκε δειαδή θαη άθνπζα βεβαίσο ηνλ Τπνπξγφ, φηη 

θάπνηεο δηαηάμεηο θαη πνηεο, ζα έιεγε θαλείο, ζα πάλε πνιχ 

ζχληνκα θνληά ζηνλ Γεθέκβξε, κέζα ζηνλ Γεθέκβξε, απηφ έρεη 

ελδηαθέξνλ, αιιά ζίγνπξα ζα πξέπεη λα δνχκε πνηεο είλαη εθείλεο 

νη δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα αθαηξεζνχλ, ζε κηα επίπνλε δηαδηθαζία 
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ηελ νπνία έθαλε ε Απηνδηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη ην αξκφδην 

Τπνπξγείν.  

 Δίλαη αιήζεηα, αγαπεηνί χλεδξνη, φηη έλα κεγάιν πξφβιεκα 

ησλ Γήκσλ είλαη ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ. 

Πξφβιεκα είλαη θαη ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ν ζθηρηφο  

ελαγθαιηζκφο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Θεσξψ φηη επεηδή έρσ 

κειεηήζεη αξθεηά απηά ηα ρξφληα, δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη πνπζελά 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζίγνπξα ζηελ Δπξψπε, ηφζν ζθηρηφο 

ελαγθαιηζκφο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Καη αλ απηφ ην κνληέιν, ήηαλ κνληέιν αλάπηπμεο θαη είρακε κηα 

ρψξα ε νπνία γνξγά πήγαηλε πξνο ην κέιινλ, δελ ζα είρε θαη 

θαλείο αληίξξεζε γηα απηφ ην κνληέιν. κσο θαίλε ηαη φηη απηφ ην 

κνληέιν είλαη εληειψο ιαλζαζκέλν, είλαη εληειψο παξσρεκέλν θαη 

είλαη θαη ππεχζπλν γηα ηελ χθεζε θαη ηελ δπζηπρία ρηιηάδσλ 

Διιήλσλ, ρηιηάδσλ λέσλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ. Θα πξέπεη λα 

αιιάμνπκε ακέζσο απηή ηε δηαδηθαζία θαη βάδνπκε απηή ηελ 

θφθθηλε γξακκή. Γελ κπνξεί λα πεξηκέλεη θαλείο πιένλ ηε 

λνκνζεηηθή εμνπζία λα θάλεη ην απηνλφεην.  

 Δίλαη αιήζεηα φηη  δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απφςεηο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. Καη είλαη επίζεο αιήζεηα φηη ππνβαζκίδνπλ 

ζπλεηδεηά –  θαη δελ αθνξά ζψλεη θαη θαιά φινπο ηνπο  Τπνπξγνχο ή 

φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, φκσο ζίγνπξα ζπκβαίλεη –  ην πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Απηνδηνίθεζεο ην ππνβαζκίδνπλ θαη φζν κπνξνχλ, 

ην κεηψλνπλ.  

 ε απηά ηα δεηήκαηα ινηπφλ, ζέινπκε ην ζρέδην ηεο 

θπβέξλεζεο. Απαηηνχκε δηάινγν κε θαζαξά ραξηηά. ρη πηζψπι αηεο 

καραηξηέο, νχηε ππνλννχκελα. Καη δελ είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, ρσξίο αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη λα έρνπκε βεβαίσο πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 

κεησκέλν θαηά 10% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο Γήκνπο.  

 Δίλαη δπλαηφλ λα πεγαίλνπκε ην 2017 γηα λα θάλνπκε ηε 

κεηαξξχζκηζε κε ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ φηη είρακε ην ’16; Τπάξρεη 
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ηζηνξηθά πνηέ κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε 

ιηγφηεξα ρξήκαηα;  

Καη βέβαηα είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα γίλεη αλεθηφ λα είλαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ ιακβάλεη  απφ ηνπο 

θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο, κεησκέλν κε 214 εθαηνκκχξηα 

ιηγφηεξα. Πνπ δελ είλαη κλεκνληαθή ππνρξέσζε. Καη γηα απηφ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ηα ιεγφκελα απηά ηα νπνία αθνχγνληαη 

ζήκεξα απφ ην πλέδξηφ καο.  

Θέινπκε ηζρπξνχο θαη νηθνλνκηθά απηνδχλακνπο ηνπο 

Γήκνπο; Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε 

ζήκεξα. Δκείο ζεσξνχκε φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη. Καη απηφ ζα 

πξέπεη λα απαληεζεί κέζα απφ ηνλ θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’17, 

δηφηη απφ φηη δηαβάζακε θαη κειεηήζακε, πξνβιέπεη έζνδα απφ 

πξφζζεηνπο θφξνπο πάλσ απφ 5 δηο, ηα νπνία ζα ιάβεη ην θξάηνο 

απφ ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν θαη ε Απηνδηνίθεζε φρη κφλν δελ 

ζα έρεη ηνπο ίδηνπο πφξνπο πνπ έπαηξλε ην ’16, αιιά ζα είλαη θαη 

κεησκέλνη.  

Πψο είλαη ινηπφλ δπλαηφλ λα ππάξμεη κεηαξξχζκηζε κε 

ππνρξεκαηνδφηεζε; Ννκίδσ θαη αχξην ζα κπνξέζνπλ λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζε έλα ππθλφ πξφγξακκα είλαη αιήζεηα, αιιά 

απαξαίηεην λα γίλεη .  

Απφ ηε κία ιέκε φηη ζέινπκε κηα ηζρπξή Απηνδηνίθεζε. Δγψ λα 

ην πηζηέςσ θαη φπσο φινη νη Γήκαξρνη. κσο κπνξεί λα καο 

απαληήζεη θαλείο πψο ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή πξηλ ιίγεο κέξεο, φηη 

κπνξεί λα γίλεη θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηψλ πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνπο 

Γεκάξρνπο; Θα απαληήζεη θαλείο ζε απηφ;  

Γηφηη φηαλ ζην Γήκν Κάζνπ –  είλαη Γήκνο, βάζεη ηνπ λφκνπ –  

ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κνλνπξφζσπε δηαδηθαζία απφ ηνλ Γήκαξρν ή απφ ηελ Γήκαξρν, 

πψο είλαη δπλαηφλ απηφο ν Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη; Καηά ηελ άπνςή 

κνπ ζα έπξεπε ακέζσο λα ππάξρεη λνκνζεηηθή δηφξζσζε ψζηε νη 
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Γήκνη λα κπνξνχλ, εθφζνλ έρνπλ θαη ηα ρξήκαηα αιιά θαη ηνπο 

ιείπνπλ ιεηηνπξγίεο, λα πάξνπλ ακέζσο ππαιιήινπο ρσξίο θαλέλα 

πξναπαηηνχκελν. Καη ζπγρξφλσο, πφζν λα αθπδαηψζνπκε 

επηηέινπο απηή ηε ξηκάδα ηελ Απηνδηνίθεζε γηα λα επαλδξψζνπκε 

ηα Τπνπξγεία;  

ινη ινηπφλ ζέινπκε λα αθήζνπκε ηα αλαηνιηθά ζχλνξα. Καη 

δελ είλαη ιατθηζκφο απηφ. Κνηηάμηε ινηπφλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ, πνπ είλαη εξεκσκέλα δηνηθεηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Να θάλνπκε ιίγν ηε κεηάθξαζε κεηά απφ ιίγα 

ρξφληα; Δξήκσζε θαη απφ θαηνίθνπο. Ση λα θάλεη έλαο θάηνηθνο ζην 

λεζί, φηαλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν ίδηνο ν Γήκνο γηα ηελ 

απηνλφεηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ; Απηφ, ζα θαιέζνπκε επίζεκα 

κέζα απφ ην πλέδξηφ καο λα απαληεζεί, γηαηί αθξηβψο ηελ 

απάληεζε ηελ νπνία δεηήζακε πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ, ε απάληεζε κέζα ζηε Βνπιή ήηαλ: κα φπσο κπνξνχλ λα 

θχγνπλ απφ ηνπο Γήκνπο, κπνξνχλ λα έξζνπλ ζηνπο Γήκνπο. 

Έρεηε δεη θαλέλαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, λα πεγαίλεη 

ζηελ Κάζν, ζηε Λέξν, ζηε χκε, ζηε Γαχδν, γηα λα κπνξέζσ λα 

θαηαιάβσ κε εηιηθξίλεηα φηη ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην;  

Θα έιεγα φκσο έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα πάςνπκε λα 

ιατθίδνπκε φινη καο θαη βάδσ θαη ηνλ εαπηφ κνπ, φκσο είλαη 

δπλαηφλ λα κηιάκε γηα ηα 8κελα, ζηα νπνία δίδνληαη κε παξάηαζε 

γηα άιιν έλα ρξφλν, κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ νπνία ρσξίο λα ξσηήζνπκε ηηο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο, λα ζνπ ιέεη ζα έρεηο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζα ηνπο 

πιεξψλεηο;  

 Δίλαη δπλαηφλ θακία ρψξα λα ην έθαλε απηφ ζηελ Δπξψπε; 

Καη φηαλ ινηπφλ δεηήζακε απφ ηνλ θχξην Βεξλαξδάθε, θαηά ηα άιια 

ζεβαζηφ πνιηηηθφ, λα καο πεη εάλ είλαη δπλαηφλ, αληηιακβάλεζηε φηη 

ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αχμεζε, ρσξίο λα ην ζέινπκε, 

δεκνηηθψλ ηειψλ 14%. Ση ελλνεί ν πνηεηήο δειαδή; ηη  γηα λα 

θξαηήζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ καο ξψηεζαλ, θαη ηνπο 
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ζεβφκαζηε ελλνείηαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα πξέπεη λα απμήζνπκε 

ηα δεκνηηθά ηέιε; Πψο ζα νλνκαζηνχλ απηά ηα δεκνηηθά ηέιε, ζε 

κηα θνηλσλία φιεο ηεο Διιάδνο, ηνπηθήο, πνπ δελ κπνξεί νχηε 

εξγαζία λα έρεη, νη άλεξγνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα δεκνηηθά 

ηέιε;  

 Απηφ δελ είλαη ιατθηζκφο; Καη ζέισ πξαγκαηηθά απάληεζε 

απφ ηνλ θχξην Βεξλαξδάθε. Γηφηη φηαλ ήκαζηαλ κπξνζηά ζηνλ 

θχξην Βεξλαξδάθε, δελ ηελ έδσζε ν θχξηνο Βεξλαξδάθεο.  

 Καη επεηδή εγψ ηηκψ φια ηα αμηψκαηα θαη βεβαίσο ζήκεξα 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Μαμίκνπ, ζεβαζηφ, αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ έρεη  επζχλε γηα απηφ ην νπνίν έθαλε θαη 

εηζεγήζεθε γξάθνληαο ζηα παιηά ηνπ παπνχηζηα ηελ Απηνδηνίθεζε. 

Καη κάιηζηα ιατθίδνληαο θαη ην ιέσ θαζαξά, απέλαληη ζηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο, φηη δελ ζέινπκε λα θξαηήζνπκε ηνπο δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο.  

 Δξψηεζε ινηπφλ. Γηαηί ζηελ Πεξηθέξεηα νη ππάιιεινη θαη θαιά 

θάλνπλ, πιεξψλνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ 

πιεξψλνληαη νη ελ ιφγσ ππάιιεινη; Απηφ ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

ην δεη κε εηιηθξίλεηα.  

 Δίλαη αιήζεηα φηη δελ ζηακαηά εδψ, δηφηη φηαλ είδακε ηελ 

Τπνπξγφ, ηελ θπξία Σδάθξε, θαη ηεο είπακε, θπξία Τπνπξγέ, ηελ 

πξψελ Τπνπξγφ, απηφ πνπ πάηε λα πάηε γηα ςήθηζε, δειαδή γηα 

ηνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα θαηαζηήκαηα, είλαη ιάζνο, δηφηη 

δελ κπνξεί λα αλνίγνπλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα 

θαη λα έξρεηαη έλα θαμ απιψο ζην Γήκν φηη αλνίμακε θαη ζαο 

πεξηκέλνπκε. Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο  ζεκαίλεη Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία, ζεκαίλεη ππάιιεινη. Τπάξρνπλ; Ζ πξφιεςε ζεκα ίλεη 

καδεχσ έγγξαθα θαη πξνιακβάλσ, θάηη πνπ ηζρχεη ζήκεξα απηή ε 

θαηάζηαζε ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

Ζ θπξία Σδάθξε βεβαίσο θαη ρσξίο λα ξσηήζεη θαλείο κεηά 

ηελ θπξία Σδάθξε, ην πεγαίλεη πξνο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Καη 

βέβαηα ε Απηνδηνίθεζε ην ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη απηφ. Θα 
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ελεκεξσζνχλ φινη νη πνιίηεο γηα απηή ηελ παξαλφεζε ζηελ νπνία 

φπνηνο ζέιεη πγεηνλνκηθφ θαηάζηεκα ζε φπνηα γεηηνληά θαη ε 

απάληεζε ηεο θπξίαο Σδάθξε, ην ιέσ δεκφζηα, είπε αιιάμηε ηε 

ρξήζε γεο. νβαξά; Απηφ γίλεηαη ζηε Γαιιία ελδερνκέλσο, κέζα  

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε 

ηέζζεξηο –  πέληε κήλεο. ηελ Διιάδα πφζν θαηξφ ζέινπκε λα 

αιιάμνπκε ηηο ρξήζεηο γεο; Γέθα ρξφληα. Άξα θαιφ είλαη απηφ ην 

εξψηεκα λα απαληεζεί πξηλ ςεθηζηεί απφ εθείλνπο πνπ ζα ην 

ςεθίζνπλ, αλ ην ςεθίζνπλ.  

Καη έξρνκαη ζε έλα ζέκα πνπ ιέγεηαη… γηα λα μέξνπκε αλ 

ζεβφκαζηε ηελ Απηνδηνίθεζε. Δδψ ζα κηιήζνπκε εηιηθξηλά θαη εδψ 

ζα κηιήζνπκε εηιηθξηλά φρη γηα εκάο, γηα ηε ρψξα.  

Πξνζθπγηθφ. Δκείο είλαη ζίγνπξν φηη εθζεηάζακε θαη ηνλ θχξην 

Μνπδάια, γηαηξφο, ππεχζπλνο, γλψζηεο, θαη ηη  δελ είπακε. Γελ 

κηιάσ γηα ηελ θπξία Υξηζηνδνπινπνχινπ, νχηε ιηαζηήθακε, νχηε 

απνκαθξπλζήθακε. κσο επεηδή είλαη ζνβαξφ ην ζέκα, ηνλ θχξην 

Μνπδάια ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη κε έρεη ζπκψζεη ζα έιεγα, δελ 

δήηαγα λα επραξηζηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Αιιά δελ κπνξεί ν θχξηνο Μνπδάιαο, ν νπνίνο είλαη 

ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ σο Τπνπξγφο, 

λα θέξεηαη θαη λα νλνκαηίδεη Γεκάξρνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

έρνπλ δψζεη ην αίκα ηνπο γηα λα κε γίλεη πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο ζηελ ίδηα ηελ Δπξψπε.  

Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ ηελ απηνζπγθξάηεζε ηνπ θπξίνπ 

Μνπδάια, δηφηη δελ μέξσ ηη θάλνπλ νη ΜΚΟ, δελ μέξσ ηη δηαρείξηζε, 

αιιά ζίγνπξα ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη, ρσξίο ηελ Απηνδηνίθεζε ζα 

είρε κεγάιε…  δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ απηή ηελ νπνία βιέπνπκε 

ζηε δηαρείξηζή ηνπ.  

Καη επεηδή δελ μέξνπκε ην plan B ζηε ζρέζε κεηαμχ Σνπξθίαο 

θαη Δπξψπεο, είλαη  πάλσ απφ εκάο, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη 

πξέπεη λα ζπλελλνεζνχκε θαη φρη φηαλ ζπλεξγάδεηαη ην 

Κνηλνβνχιην,  ζπλεξγάδνληαη νη Δπηηξνπέο, λα εμαηξνχληαη, θχξηε 
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Γήκαξρε ηεο Αζήλαο, ε Απηνδηνίθεζε. Δζείο δηαρεηξίδεζηε, φπσο 

θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, φπσο θαη ην Αλαηνιηθφ Αηγαίν, ρηιηάδεο 

κεηαλάζηεο, κέζα ζηηο πφιεηο καο. Δξσηήζεθε θαλείο επίζεκα κε 

πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε, λα θάλνπκε αθφκα 

θαιχηεξα φηη έρνπκε θάλεη; ρη είλαη ε απάληεζε.  

Καη παξά ηελ Δπηηξνπή πνπ έθαλε ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 

Διιάδνο, απηή ηελ Δπηηξνπή θαη είρακε βάιεη Πξνεδξεχνληα θαη ηνλ 

θχξην Τπνπξγφ, δελ ιεηηνχξγεζε, φρη απφ εκάο, απφ ηνλ 

Πξνεδξεχνληα θχξην Τπνπξγφ.  

 Δκείο, νη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ, δνχκε καδί κε ηνπο πξφζθπγεο 

θαη μέξνπκε ηη ζεκαίλεη θαη αλζξσπηά θαη αιιειεγγχε θαη είλαη 

ζίγνπξν φηη δεηάκε έλα επραξηζηψ, φρη απφ ηνπο πνιίηεο, γηαηί ην 

έρνπλ δψζεη. Απφ εθείλνπο νη νπν ίνη πξέπεη λα ελψζνπλ ηηο 

δπλάκεηο γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά ην ζέκα απηφ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, νη ζηηγκέο είλαη θξίζηκεο. Γελ 

έρνπκε πιένλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ εθεζπραζκνχ. Γελ έρνπκε πιένλ 

ηελ πνιπηέιεηα φπνπ νη αηξεηνί λα πεξηκέλνπλ ρσξίο θακία θίλεζε, 

ηε ζαλάησζε ηεο Απηνδηνίθεζεο. Πξέπεη λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο 

καο, λα ζπλζέζνπκε ηηο απφςεηο καο, λα ζπλεξγαζηνχκε, λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζπκκαρίεο, λα βάινπκε λένπο ζηφρνπο. Να 

ζέζνπκε σο πξνηεξαηφηεηα λα θαηαζηήζνπκε ηνπο Γήκνπο καο 

αθφκα πην ηζρπξνχο.  

Με αθεηεξία ην θεηηλφ καο ηαθηηθφ πλέδξην, ήξζε ε ψξα λα 

δηακνξθψζνπκε έλα λέν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γηα 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε, 

έρνπκε πξνηείλεη θαη πξνηείλνπκε 12 ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο, κε ζηφρν έλα ηζρπξφ επηηειηθφ θξάηνο. Έλαλ 

εληζρπκέλν ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ αλάπηπμε, ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή.  

Θεσξνχκε αδηαπξαγκάηεπηε ηελ ζπληαγκαηηθή θαηνρπξσκέλε 

ζεζκηθή δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  
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Γηεθδηθνχκε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ καο ζην εζληθφ 

ζρέδην αλαπηπμηαθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. Με απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ. Με ζπγθξνηεκέλεο δνκέο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 

πξνο ηνπο Γήκνπο. Με ζηφρν ην επηηειηθφ θξάηνο, ηελ πνιπεπίπεδε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Με βάζε ζηηο 

αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο.  

Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ησλ 325 

Γήκσλ καο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

απαηηνχκε ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ. 

Γελ ζα ην αλνίμσ απηφ ην ζέκα, αιιά είκαη ζίγνπξνο φηη αχξην ζα 

ηεζεί πνιχ ςειά ζηνλ πήρε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηφηη κπνξεί  

θαλείο λα κνπ απαληήζεη –  επζέσο ην ιέσ –  γηα πνην ιφγν νη 

πάληεο, είηε ζηελ θεληξηθή εμνπζία, είηε ζηα Πεξηθεξεηαθά 

πκβνχιηα, παίξλνπλ ηε ζπλδξνκή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη νη 

κφλνη είλαη νη απηνδηνηθεηηθνί Α΄ Βαζκνχ, άλεξγνη,  νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ θαη πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζηνλ θαιιηθξαηηθφ Γήκν; 

Γελ ην έρσ θαηαιάβεη απηφ.  

Γειαδή επεηδή θάπνηνο έρεη θαη ην καραίξη θαη ην πεπφλη, 

ζεκαίλεη φηη θφβεη ηα θνκκαηάθηα φπσο ζέιεη; Απηφ είλαη ην αίζζεκα 

δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο; Θεσξείηε ινηπφλ φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη 

πεξίπησζε ε Απηνδηνίθεζε, εάλ δελ ππάξρεη αίζζεκα δηθαίνπ, λα 

πξνρσξήζεη έηζη; αο δηαβεβαηψλσ, δελ ζα πξνρσξήζεη έηζη. Καη 

ην ιέσ κε πνιχ κεγάιε επζχηεηα θαη βεβαίσο ρσξίο λα έρσ θαλέλα 

ιφγν λα θξχςσ ηα ιεγφκελά κνπ.  

Ζ ειεπζεξία ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Α΄ 

Βαζκνχ, λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ κε γλψκνλα ην ηνπηθφ 

ζπκθέξνλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Καη γηα απηφ ην ιφγν ζέζακε θαη ην  

βέην ζηελ ηνπνζέηεζε Δθηειεζηηθψλ Γξακκαηέσλ ζηνπο ζεζκνχο 

καο θαη ηνπο Γήκνπο καο. Θπκφζαζηε πξηλ 2 κήλεο πνπ μαθληθά 

επξνσζείην έλα άξζξν φηη ν Γήκνο, ν Γήκαξρνο, ε Απηνδηνίθεζε, 

παχεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θνκκαηηνχ θαη  έξρεηαη έλαο απφ έλα Μεηξψν, Δθηειεζηηθφο 
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Γξακκαηέαο, λα καο βάιεη ζε ηάμε; Πνην κνληέιν ππάξρεη; Τπάξρεη 

ηέηνην κνληέιν; Δίλαη αιήζεηα ινηπφλ φηη κέζα απφ ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαιεθζνχλ νη επζχλεο εθείλσλ 

νη νπνίνη ελδερνκέλσο ηηο δ ηαθηλνχλ.  

Δκείο δελ έρνπκε θαλέλα ζέκα λα ζπδεηήζνπκε γηα ην ζέκα 

ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. κσο κνπ θάλεη εληχπσζε, φηαλ 

έρνπκε εθαηνληάδεο δεηήκαηα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, εδψ 

θιείλνπλ Γήκνη, εδψ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, εδψ 

ππάξρεη δπζθνιία λα ιεηηνπξγήζνπλ νη Γήκνη θαη νη πνιίηεο θαηά 

ζπλέπεηα, βάζεη ηεο πνηφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ, ην πξφβιεκά καο 

είλαη πψο ζα εθιέμνπκε ην 2019; Καη λα ην θαηαιάβσ απηφ. Γειαδή 

ιχζακε φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα θαη αλνίγνπκε απηφ ην 

θεθάιαην;  

Θέισ λα μεθαζαξίζσ ηε δηθή κνπ ζέζε θαη βεβαίσο ζα ην 

δνχκε θαη ζην ηειηθφ θείκελν ην νπνίν ζα δηακνξθσζεί ζην 

ζπλέδξηφ καο. Γελ έρνπκε εκκνλέο κε θαλέλαλ θαη ηίπνηα. κσο 

φηαλ ζα κηιήζνπκε γηα ην ζέκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ζα 

έρνπκε θιείζεη ην ζέκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ψζηε ν ηφπνο λα 

απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν ηνπ θαη ηφηε πάκε ζε φπνηα ζπδήηεζε 

ζέινπκε. ρη φκσο ηψξα. Καη απηφ είλαη θφθθηλε γξακκή.  

Ζ ΚΔΓΔ εθπφλεζε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε κέζσ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα  ηε λεζησηηθή πνιηηηθή, ηελ 

νπνία παξνπζηάδνπκε θαη ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζην πλέδξηφ καο.  

Αιιά εθηφο απφ ηε λεζησηηθφηεηα, πψο είλαη δπλαηφλ λα 

κηιάκε γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα, φηαλ δεθάδεο αγξνηηθνί Γήκνη 

ζήκεξα, αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο αθαίξεζεο πφξσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ; Πνηνο ήηαλ  εθείλνο ν εγθέθαινο ν νπνίνο είπε λα 

δνζνχλ ηα βνζθνηφπηα ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη νη πφξνη; Καη ηψξα ηη 

είπαλ; Κξαηάλε ηνπο πφξνπο νη Πεξηθέξεηεο, αιιά παίξλνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα νη Γήκνη. Μα είκαζηε ζνβαξφ θξάηνο απηή ηε ζηηγκή; 

Υσξίο λα αθνχζνπλ ηελ Απηνδηνίθεζε, ν θχξηνο Τπνπξγφο 
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Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη επηηέινπο λα θαηαιάβεη 

φηη πξέπεη λα αθνχεη;  

Δίλαη αιήζεηα φηη δελ έθηαζε κφλν απηφ, δηφηη εγψ ζα ζαο πσ, 

ην ζέκα ην φηη είκαζηε απνθιεηζκέλνη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ην  ΔΠΑ  θαη ηελ ηειεπηαία δηεηία ην επελδπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηνπο Γήκνπο ζπξξηθλψζεθε ζην 35%. Οη ΚΑΠ, φρη 

ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, κεηψζεθαλ θαηά 60%.  

 Γηα εκάο κεηαξξχζκηζε είλαη λα έρνπκε ιφγν ζηε δηαρείξηζε 

ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ θνλδπιίσλ. Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.  

 Γηα εκάο δελ ππάξρεη εζληθή αλάπηπμε ρσξίο ηνπηθή 

αλάπηπμε. Δίκαζηε ζνθνί; ρη. Έηζη έρεη  γίλεη ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Γελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θακία κεηαξξχζκηζε ρσξίο νπζηαζηηθή 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Γήκσλ θαη δηεχξπλζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζήο  ηνπο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνγξάκκαηα.  

 Απαηηνχκε ηελ άκεζε έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κέζα απφ ηελ… 

γηα ηε λέα  γεληά παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ απφ ην 2009 –  2016, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζνβαξά.  

Δκείο ππνινγίδνπκε φηη ην θξάηνο καο νθείιεη πεξίπνπ 13,5 

δηο επξψ, απφ ην 2009. Έλα νιφθιεξν ΔΠΑ είλαη ε νθεηιή ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο πξνο ηνπο Γήκνπο. Αλ καο είραλ δψζεη ηα 

ρξήκαηα  απηά, πνπ καο αλήθνπλ άιισζηε γηαηί ηα έρεη εηζπξάμεη ε 

θεληξηθή θπβέξλεζε, φρη ε ζεκεξηλή, δηαρξνληθά, ζήκεξα ε 

Απηνδηνίθεζε ζα είρε θάλεη πιήζνο έξγσλ θαη αλάπηπμεο πνπ ζα 

ηελ είρε ιάβεη ήδε ν πνιίηεο.  

Απαηηνχκε λα εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ην θνλδχι η ησλ 

214  εθαηνκκπξίσλ θαη λα ζπκςεθηζηεί κε ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ην χςνο ηεο λέαο  γεληάο παξαθξαηεζέλησλ, πνπ φπσο είπακε 

άκεζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηε ζπδήηεζε απηή.  
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Εεηνχκε λα καο απνδίδεηαη κέρξη θαη ην ηειεπηαίν επξψ φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ  Ν.3852/2010.  

Καη απαηηνχκε λα παξαρσξεζεί ζηνπο Γήκνπο ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ησλ αηγηαιψλ θαη λα απνδίδνπκε ζην θξάηνο έλα κέξνο ησλ 

εζφδσλ πνπ ζα εηζπξάηηνπκε απφ ηελ παξαρψξεζή ηνπο. Έρνπκε 

δεη πνπζελά ζηε λεζησηηθή Διιάδα ηνπο αηγηαινχο, αιιά θαη ζηελ  

επεηξσηηθή, λα ηελ έρνπλ θάπνηνη άιινη ή ηδηψηεο; Θεσξψ ινηπφλ 

φηη απηφ είλαη πνιχ ζνβαξφ.  

Πξνηείλνπκε επίζεο ηε κεηαθνξά ηεο αθίλεηεο ηνπ δεκνζίνπ 

πεξηνπζίαο, πνπ έρεη ή δελ έρεη πεξηέιζεη ζην ΣΑΗΠΔΓ, λα δνζεί 

ζηνπο  Γήκνπο, θάηη πνπ έρεη μεθηλήζεη θαη νθεί ινπκε φηη είλαη 

ζεηηθφ, αιιά πξέπεη λα πξνρσξήζεη γηα φιε ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Γηεθδηθνχκε ηελ πξνψζεζε ηεο θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο, 

γηα λα είκαζηε νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη θαη ηαπηφρξνλα λα 

ινγνδνηνχκε απεπζείαο ζηνπο πνιίηεο.  

Θέινπκε ην Πξάζηλν Σακείν λα ρξεκαηνδνηεί έξγα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, θάηη ην νπνίν ήδε ην 

πκβνχιην Δπηθξαηείαο έρεη απνθαζίζεη ζεηηθά ηειεπηαίσο θαη ε 

ΚΔΓΔ ζα ην δηεθδηθήζεη κέρξη θεξαίαο.  

ηφρνο καο είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζην 8% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, φπσο 

αθξηβψο ν κέζνο φξνο απηνχ είλαη 11,4 ζηελ Δπξψπε.  

Πξνηείλνπκε επίζεο ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο κηθξνχο, νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο Γήκνπο, 

ηψξα. ρη λα ην ιέκε αιιά λα κελ ην πξάηηνπκε.  

Αιιά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο  Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Απαηηνχκε ηελ πεξαηηέξσ  ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ Γήκσλ 

ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε ζε χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζέινπκε νη Γήκνη καο λα 

αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Να 
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πάξνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δνκέο, πφξνπο 

θαη πξνζσπηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα δηεθδηθνχκε ρξεκαηνδφηεζ ε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ.  

Απαηηνχκε λα έρνπκε νπζηαζηηθφ ξφιν ζε θξίζηκα δεηήκαηα 

φπσο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. Θεσξψ φηη είλαη κεγάιν ην 

πξφβιεκα ζηε ρψξα καο, απφ απηφ ην λνκνζρέδην, ην νπνίν αλ 

θάπνηνο κπνξέζεη  λα ην λνκνζεηήζεη, ζα έρεη γξάςεη κεγάιε 

ηζηνξία αλεμάξηεηα πνχ αλήθεη.  

Εεηνχκε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη  ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δπηηέινπο, 

είκαζηε ε ρψξα πνπ επηβαξχλνπκε ην πεξηβάιινλ θαη πιεξψλνπκε 

ηφζα ιεθηά. Ση ζπκβαίλεη κε απηή ηε δ ηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ; Πξηλ ρξφληα ιέγακε φηη θηαίλε θάπνηεο θπβεξλήζεηο. 

Σψξα ηη γίλεηαη θαη δελ πξνρσξά απηφο ν λφκνο επηηέινπο γηα λα 

κπνξέζνπλ νη δεκφηεο λα ειαθξχλνπλ ηα δεκνηηθά ηνπο ηέιε θαη λα 

απνθηήζεη ην πεξηβάιινλ ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη  λα έρεη ;  

Δλψ βάδνπκε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ηζφηηκεο 

θαη εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, φπσο γίλεηαη  

ζήκεξα ζε φιε ηελ Δπξψπε. Γελ είλαη θαλέλαο πνιηηηθφο γακπξφο 

παξαπάλσ απφ θαλέλαλ άιινλ. Ηζφηηκνη είκαζηε, δηαρεηξηζηέο ησλ 

ρξεκάησλ, ν θαζέλαο κε ην ξφιν ηνπ. Βάζεη πνηψλ πξνυπνζέζεσλ 

δίλνληαη ηα δηθά καο ιεθηά ζε θάζε έλαλ ν νπνίνο ελδερνκέλσο 

θιείλεη ην κάηη;  

Γηφηη εάλ δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο, πξέπεη λα κπνπλ 

πξνυπνζέζεηο. Καη επεηδή είκαζηε ζε κηα πεξηνρή πνπ μέξσ φη η ν 

Β΄ Βαζκφο θαη ν Α΄ Βαζκφο ιεηηνπξγνχλ θαιά, δελ ζπκβαίλεη 

παληνχ απηφ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, έρνπκε μεθάζαξεο πξνηεξαηφηεηεο 

ζε επίπεδν αξρψλ, δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. ην 

πλέδξην απηφ ζα αλαδεηρηνχλ θαη ζα απνηππσζνχλ ζην ηειηθφ 

θείκελν ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Θα είλαη έλα θείκελν πνπ ζα απνηειεί 

ην επαγγέιην ηεο Απηνδηνίθεζεο γηα ην 2017 θαη λνκίδνπκε φηη 
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πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φινη φηη ε Απηνδηνίθεζε θαη ελ πξνθεηκέλσ 

θαη ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, δελ είλαη ζηφρνο ηεο ε 

ηπθιή ζχγθξνπζε, αιιά ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε γλψκνλα ην 

ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη βεβαίσο επηζπκνχκε πξαγκαηηθά λα 

ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θάζε θπβέξλεζε.  

κσο λα κελ θάλνπλ θάπνηνη ην ιάζνο, ηε δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία θαη λα ηελ εθιάβνπλ σο αδπλακία.  ηέιλσ έλα θαζαξφ  

κήλπκα, ζην νπνίν δελ ζα δηζηάζνπκε λα ζπγθξνπζηνχκε κε φζνπο 

ππνηηκήζνπλ ηε δχλακε ζήκεξα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ ελφηεηά 

ηεο. Καη ην κήλπκα απηφ δελ αθνξά βεβαίσο κφλν ηε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε. Αθνξά φζνπο επηζπκνχλ λα θπβεξλήζνπλ κειιν ληηθά 

θαη αζρεκνλήζνπλ απέλαληη ζηελ Απηνδηνίθεζε. Μελ ηνικήζεη 

ινηπφλ λα ππνηηκήζεη θαλείο ηελ Απηνδηνίθεζε, δηφηη ηφηε 

πξαγκαηηθά δελ ζα ππάξρεη ιφγνο θακίαο ζπδήηεζεο.  

Δίλαη αιήζεηα φηη φηαλ επηρεηξήζακε –  θαη ζα ζαο ζπκίζσ –  

γηα ηα ηακεηαθά καο δηαζέζηκα, γηα λα ππνζηεξίμνπκε κηα 

ιαλζαζκέλε, απφ φηη απνδείρζεθε, δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θπξίνπ 

Βαξνπθάθε, θάπνηνη ηφηε καο ππνδείθλπαλ λα ζθχςνπκε ην θεθάιη, 

λα ζπλαηλέζνπκε θαη θάπνηνη ηφηε είπαλ: θαθψο δελ ηα έδσζε ε 

Απηνδηνίθεζε.  

Θεσξψ φηη ηφηε, κε ηε δχλακε  ηνπ πλεδξίνπ ηεο Υαιθηδηθήο –  

θαη ζα ην ζπκφζαζηε φινη – πήξακε ηε δχλακε λα δηαθπιάμνπκε ηελ 

νηθνλνκηθή καο αλεμαξηεζία. Κάηη ην νπνίν καο δηθαίσζε κέρξη 

ζήκεξα θαη ζαθέζηαηα ηελ ίδηα ζηάζε ζα θξαηήζνπκε θαη ζην 

κέιινλ φπνπ ρξεηαζηεί. Αλ ρξεηαζηεί ζε απηφ ην πλέδξην λα 

πάξνπκε ηελ απφθαζε λα βάινπκε θφθθηλεο γξακκέο, ζα ηηο 

βάινπκε. Καη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο απηήο ηεο κεγάιεο 

ζπκκεηνρήο.  

Δίλαη αιήζεηα αγαπεηνί ζχλεδξνη θαη ζχλεδξεο, φηη ε δηθή καο 

αληίιεςε είλαη πάλσ απφ ηνπο κηθξνθνκκαηηθνχο ζρεδηαζκ νχο θαη 

εκείο ζέινπκε νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηελ πξψηε γξακκή λα είλαη, γηα 

λα απνθαζίδνπλ νη πνιίηεο γηα ην κέιινλ ηνπο.  
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Θέινπκε κηα ηζρπξή Κεληξηθή Έλσζε, κηα Κεληξηθή Έλσζε 

πνπ ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο 

καο πάλσ απφ ηα θφκκαηα θαη πάλσ απφ ηηο παξαηάμεηο. Μηα 

ηζρπξή Απηνδηνίθεζε, κε ηε ζπλεξγαζία, ηελ δηεθδίθεζε θαη είκαη 

ζίγνπξνο φηη κε απηή ηελ πξννπηηθή ζα πεηχρνπκε φπνηα κάρε 

ρξεηαζηεί λα θεξδίζνπκε. Με ζρέδην, πξφγξακκα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Καη βέβαηα κε ηελ ελφηεηα, γηα  λα δείμνπκε ηε 

δχλακε φπνπ ρξεηαζηεί.  

Βεβαίσο, επεηδή αθνχζακε γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο, θαη βέβαηα ζα ππάξμεη εηδηθφ ηξαπέδη, θχξηε Γαληειίδε, 

πξέπεη λα πνχκε, φηαλ είπακε: κε κεηψζεηε ην σξάξην ησλ 

πξνζσπηθψλ ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ηη  ζέιακε ; Καθφ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνχο καο; Απηή ηε ζηηγκή μέξεηε πφζνη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ κεηψζεθε ην σξάξηφ ηνπο, έρνπλ 

ζπξξηθλσζεί ή ιεηηνπξγνχλ νξηαθά, βάζεη ησλ πηζηνπνηήζεσλ 

κεηαμχ παξφρνπ θαη εξγαδφκελνπ; Καιχηεξα κελ ην ςάμνπκε.  

ηαλ ινηπφλ ηφηε είρακε πεη: γηαηί, εκείο ζέινπκε λα 

δνπιεχνπλ θαη 2 ψξεο. Καη αλ κπνξεί φιε ε Διιάδα λα δνπιεχεη 1 

ψξα  θαη λα δεη πινπζηνπάξνρα, αθφκα θαιχηεξα. Αιιά επεηδή 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα δνπιεχνπκε 20 ψξεο ην 24σξν, καο θαίλεηαη 

πνιχ πεξίεξγν φηαλ αλαζέηεηο ην παηδί ζνπ λα ην δηαθπιάμεη, 

θάπνηνο λα ιέεη ην 8σξν λα γίλεη 6σξν. Γελ καο άθνπζαλ θαη ηφηε. 

Καη ζήκεξα πάλσ απφ 100.000 νηθνγέλεηεο, βεβαίσο, 

σθεινπκέλσλ, βξίζθνληαη –  θαη ζσζηά είπε ν Τπνπξγφο –  κέζα 

απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο 

ζπξξηθλσκέλνπο.  

Γηαζθαιίζακε ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 

«Βνήζεηα ζην πίηη» θαη βεβαίσο δεκηνπξγήζακε ζεηξά θνηλσληθψλ 

έξγσλ. πλερίδνπκε.  

Δίλαη αιήζεηα, θιείλνληαο, αγαπεηνί ζχλεδξνη, φηη πξέπεη λα 

δνχκε κε ξεαιηζκφ θαη ππεπζπλφηεηα απηή ηε ρξνλ ηθή ζηηγκή κε 

πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε Απηνδηνίθεζε. Δκείο 
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ζεσξνχκε φηη ε Απηνδηνίθεζε ζα πξνρσξήζεη καδί κε ηνπο πνιίηεο. 

Αλαιακβάλνπκε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο θαη ελψλνπκε δπλάκεηο. 

Γπλάκεηο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, ην είπε θαη ην πξσί ν θχξηνο 

Αγνξαζηφο, κέζα απφ ζπλαληήζεηο, λα ιεηάλνπκε ηηο δηθέο καο, 

ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρνπλ θάπνηα αζαθή φξηα, ηηο δηθέο καο 

ιεηηνπξγίεο. Δίλαη ζίγνπξν φηη δελ έρνπκε λα ρσξίζνπκε Α΄ θαη Β΄ 

Βαζκφο, φηαλ ππάξρεη ν ζεβαζκφο θαη ζα ππάξρεη ν ζεβαζκφο, 

αιιά θαη ε δχλακε ησλ πνιηηψλ.  

Δκείο ζέινπκε θαη ηεο θπβέξλεζεο, φινη καδί, φιν ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα. Μαδί θαη κε ηελ Δθθιεζία, λα πάκε φινη καδί ηελ Διιάδα 

φπνπ ρξεηάδεηαη,  φζν ρξεηάδεηαη, κπξνζηά. Με ηνπο πνιίηεο 

πξσηαγσληζηέο, λα πάξνπλ, φινη εκείο, ηελ ηχρε ηεο παη ξίδαο καο 

ζηα ρέξηα καο. Βάδνπκε ηηο βάζεηο γηα λα θάλνπκε ηνπο Γήκνπο καο 

αθφκα πην ηζρπξνχο, αθφκα πην αλζξψπηλνπο, αθφκα πην 

αιιειέγγπνπο.  

Αλαιακβάλνπκε φκσο ζήκεξα, ζε απηφ ην πλέδξην, ηελ 

επζχλε γηα λα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα κέζα απφ ηηο ηνπηθέο καο 

θνηλσλίεο, κέζα απφ ηνπο Γήκνπο καο, απφ ηελ αξρή. Με λέα πιηθά, 

κε λέεο ηδέεο, κε ελσκέλνπο ηνπο Έιιελεο, κε αγάπε ζηελ 

νκνγέλεηα, κε ηηο Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο φινπο καδί, ζα πάκε 

κπξνζηά. Μαδί φινη.  

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ θχξην 

Παηνχιε, γηαηί πξαγκαηηθά έβαιε φιεο ηηο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη θπζηθά, παξνπζία 

ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, πνπ νθείινπκε λα πνχκε 

φηη ε παξνπζία ηνπο καο ηηκά, γηαηί είλαη εδψ απφ ην πξσί θαη 

αθνχλ θαη ζα αθνχζνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα, γηαηί έρεη ζεκαζία λα 

ζεκεηψζνπλ, γηα λα δηνξζψζνπλ πνιηηηθέο νη νπνίεο ίζσο λα 

ζρεδηάδνληαη.  

 Κχξηε Πξφεδξε.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μεηά απφ απηφ θαη θιείλνληαο, ζα θάλνπκε κία 

ζεζκηθή δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 

Διιάδνο.  

ήκεξα ζα ππάξμεη παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο έθδνζεο ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηεο ηζηνξίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο 

δειαδή κέζα απφ ηα κάηηα ηεο ΚΔΓΔ, γηα ην 1975 –  2016.  

Θα ππάξμεη, παξαθαιψ, κία ηειεηή απνλνκήο γηα 

απηνδηνηθεηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ δψζεη ηε δσή ηνπο, ηελ θαξδηά 

ηνπο. Έλαο είλαη ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο παξνπζίαο ηνπ κέζα απφ 

ηελ αηξεηή δηαδηθαζία 10 ζπλερψλ δηεθδηθήζεσλ, 11, θαη κηιάσ 

βέβαηα γηα ηνλ ηέσο Γήκαξρν Πνξηαξηάο, ηνλ Β αζίιε ηνλ Κνληνξίδν, 

ν νπνίνο επηβξαβεχηεθε επί 11 θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο 

πνπ ήηαλ θνληά ηνπ.  

Αιιά ζα βξαβεχνπκε θαη κία ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, γηαηί ε Απηνδηνίθεζε, πέξαλ ησλ άιισλ, βγάδεη 

ιακπξνχο φρη κφλν πνιίηεο, αιιά θαη πνιηηηθνχο. Καη βεβαίσο έλαο 

πνιηηηθφο ηνπ δηακεηξήκαηνο ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, Γεκάξρνπ Αζελαίσλ, γηαηξνχ, Τπνπξγνχ 

Τγείαο, Δπξσβνπιεπηνχ θαη ζήκεξα Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, ην 

φλνκά ηνπ, Νηθήηαο Καθιακάλεο θαη επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ. Δίλαη ηηκή ε παξνπζία ηνπ Νηθήηα ηνπ Καθιακάλε.  

Καη ζα παξαθαιέζσ ινηπφλ λα έξζεη ε ζπλεξγάηηδα λα 

παξνπζηάζεη ην ιεχθσκα. Θέισ ηελ ππνκνλή φισλ, είλαη κηα 

ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο 

απηή ηε ζηηγκή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ (Ν. ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΟΤ):  Κπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα 

ζαο.  

 Γηα πξψηε θνξά ζηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ε νπνία ην 2017 ζπκπιεξψλεη 90 ρξφληα 

παξνπζίαο, ηδξχζεθε ην 1927, γίλεηαη κία πξψηε παξνπζίαζε ηεο 

ηζηνξίαο πνπ θαηέγξαςε ν ζεζκφο, απφ ηελ πεξίνδν πνπ μεθηλά 

κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, δειαδή απφ ην 1975 έσο ζήκεξα.  
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 Με πξσηνβνπιία ινηπφλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ, ηνπ θπξίνπ 

Γηψξγνπ Παηνχιε θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ θπξίνπ Σάθε Βαζηιείνπ, 

πκβνχινπ ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο θπξίαο Έθεο Παλαγησηνπνχινπ, πνπ 

είλαη Γηεπζχληξηα Δπηθνηλσλίαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ, 

εθδφζεθε ην ιεχθσκα πνπ θέξεη ηνλ η ίηιν «Ζ ΚΔΓΔ ζηα ρξφληα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο 1975 –  2016».  

 Καινχκε ζην βήκα ηελ Αλαπιεξψηξηα Γεληθή Γηεπζχληξηα ηεο 

ΚΔΓΔ, Νηέληα Λνπθάθε, γηα λα ην παξνπζηάζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ε ιίγν καδί καο ζα είλαη θαη ν Αξρηεπίζθνπνο, ν 

νπνίνο, έρεη πάεη ν θχξηνο Παηνχιεο λα ηνλ ππνδερηεί.  

 Παξαθαιψ, θπξία Αλαπιεξψηξηα Γεληθή Γηεπζχληξηα, έρεηε ην 

ιφγν γηα λα ζπλερίζεηε.  

Ν. ΛΟΤΚΑΚΖ:  Κπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα ζαο.  

 Με ηδέα θαη πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ, Γηψξγνπ 

Παηνχιε θαη κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, ε ΚΔΓΔ, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 90 ρξφλσλ 

δπλακηθήο παξνπζίαο, πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ιεπθψκαηνο πνπ ζα  ζαο παξνπζηάζνπκε ζήκεξα θαη ήδε θξαηάηε 

ζηα ρέξηα ζαο.  

 Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηεο ΚΔΓΔ 

ζηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, απφ ην 1975 έσο ζήκεξα, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπάλην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. ην ιεχθσκα, 

απνηππψλνληαη νη αγψλεο  θαη νη δηεθδηθήζεηο ηεο ΚΔΓΔ. Σα 

ζπλέδξηα –  ζηαζκνί φπνπ ειήθζεζαλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηα 

πξφζσπα πνπ ήηαλ ζην ηηκφλη ηεο ΚΔΓΔ, αιιά θαη πνπ 

ζπλδηακφξθσζαλ καδί κε ηνπο εθάζηνηε Πξνέδξνπο, η ηο βαζηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο.  

 ηηο ζειίδεο ηνπ ιεπθψκαηνο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα 

ελεκεξσζείηε γηα ηα γεγνλφηα –  ζηαζκνχο ζε θάζε δεκνηηθή 

πεξίνδν, απφ ην 1975 κέρξη ζήκεξα, αιιά θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ 

εθάζηνηε Πξνέδξσλ.  
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 Ζ Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο,  ηδξχεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ 

ςεθίζκαηνο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1927, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ 1νπ  πλεδξίνπ ησλ Γεκάξρσλ ηεο Διιάδαο. Σν 

πλέδξην δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1927, ππφ ηελ 

Πξνεδξία ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ, πχξνπ Πάηζε.  

 ηηο 16 Μαΐνπ 1931, ςεθίδεηαη λέν ζπκπιεξσκαηηθφ 

θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο θαη ε νλνκαζία ηεο αιιάδεη ζε Έλσζε 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο.  

 ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο, ήηαλ: ε πξναγσγή ηεο 

δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο δηνηθήζεσο θαη ε επαγξχπλεζηο επί ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.  

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΚΔΓΚΔ σο θνξπθαίνπ ζπιινγηθνχ Οξγάλνπ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, δηαθφπηεηαη κεηά απφ κφιηο κία 

10εηία κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 41 ηνπ 1941. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε ηδέα επαλαζχζηαζεο ηεο ΚΔΓΔ πξνθχπηεη 

σο αληηθείκελν δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 4 νπ  πλεδξίνπ 

Πφιεσλ ηεο Διιάδαο ην 1951.  

 Με ηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ην 1967, 

αλαηξέπεηαη ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΚΔΓΔ θαη πξνβιέπεηαη 

δηνξηζκφο αληί εθινγήο ησλ Οξγάλσλ ησλ ΣΔΓΚ θαη ηεο ΚΔΓΚΔ. 

Μεηά ηελ πηψζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1974 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, νξίδεηαη 

ππεξεζηαθή Γηνίθεζε ζηελ ΚΔΓΚΔ. Ζ ζεηεία ηεο μεθηλάεη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1974 θαη ιήγεη ηνλ Μάην ηνπ 1975. Σα θαζήθνληα 

ηνπ ππεξεζηαθνχ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, αλαιακβάλεη ν Γήκαξρνο 

Αζελαίσλ, Κσλζηαληίλνο Γάξξαο.  

 Υξνληά νξφζεκν γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, είλαη ην 1997, νπφηε 

εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο. χκθσλα κε ην νπνίν 

5.797 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπλελψλνληαη ζε 1.034 

λένπο ΟΣΑ, απφ ηνπο νπνίνπο 910 είλαη Γήκνη θαη 124 Κνηλφηεηεο.  
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 Σν πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

απνηέιεζε θαη ην θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ζην Δηήζην Σαθηηθφ 

πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ πνπ έγηλε ζηνλ ίδην ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε 

ζήκεξα, ην Ννέκβξην ηνπ 1997.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μηζφ ιεπηφ. Οθείινπκε λα θαισζνξίζνπκε ζην 

πλέδξηφ καο ηνλ Μαθαξηψηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ θαη Πάζεο 

Διιάδνο, ηνλ θ.θ. Ηεξψλπκν, ν νπνίνο καο ηηκά κε ηελ παξνπζία 

ηνπ ζηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ καο.  

 Παξαθαιψ, ζπλερίζηε.  

Ν. ΛΟΤΚΑΚΖ:  13 ρξφληα κεηά θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2010, ζπλέρεηα 

ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηαο απνηειεί ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, κε 

ην νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο θαη 

επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ν 

ηξφπνο εθινγήο ησλ Οξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

 Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ. Σν 

πξφγξακκα πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία 325 λέσλ Γήκσλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ Κνηλνηήησλ.  

 Σν 2016 ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Ζ 

ΚΔΓΔ πιένλ, ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζηνλ δηάινγν γηα ηελ Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ λένπ κνληέινπ ηνπ θξάηνπο.  

 Απφ ην 1975 κέρξη ην 1998, Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ νξηδφηαλ εμ 

νθίηζην ν εθάζηνηε Γήκαξρνο Αζελαίσλ. Πξψηνο αηξεηφο Πξφεδξνο 

ηεο Έλσζεο, εθιέγεηαη ην 1999 ν Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο, ν ηφηε 

Γήκαξρνο Κνδάλεο θαη ε ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κέρξη 

ζήκεξα.  

 Απφ ην 2014, Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ είλαη ν Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ, Γηψξγνο Παηνχιεο.  

 Γηαρξνληθά ε ΚΔΓΔ επηδεηθλχεη αμηφινγε δξάζε, κε 

ζεκαληηθνχο αγψλεο θαη δηεθδηθήζεηο πξνο φθεινο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα φισλ ησλ πνιηηψλ. 
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Τπεξαζπίδεηαη κε δπλακηθφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ. Βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ησλ πνιηηψλ, αλαιακβάλνληαο 

πξσηνβνπιίεο κε θνηλσληθφ θαη  αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα. 

Αθνπγθξάδεηαη ηελ θνηλσλία θαη πινπνηεί δξάζεηο καδί κ ε ηνπο 

πνιίηεο, γηα ηνπο πνιίηεο.  

 Δπεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο θαη ραξάδεη πνιηηηθέο γηα ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. πκκεηέρεη ζε δηεζλείο 

Οξγαληζκνχο ηεο Απηνδηνίθεζεο, εληζρχνληαο ηελ εμσζηξέθεηα θαη 

ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ ζεζκνχ.  

 ήκεξα, ε ΚΔΓΔ ζπλερίδεη δπλακηθά ηελ πνξεία ηεο. 

Αμηνπνηνχκε ην παξειζφλ, αγσληδφκαζηε γηα ην κέιινλ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  ηαλ κηιάκε γηα ηελ ηζηνξία ηεο ΚΔΓΔ, δελ κπνξεί 

απφ απηή λα ιείπνπλ πξφζσπα θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ μερψξηζαλ 

γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ν θαζέλαο. ήκεξα, ζην πλέδξην απηφ, 

εγθαηληάδεηαη έλαο αθφκε ζεζκφο, κε ηνλ νπνίν ε ΚΔΓΔ ηηκά ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δψζεη δείγκαηα γξαθήο θαη ζην επίπεδν ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ ηνπο επζπλψλ, αιιά θαη απφ άιιεο ζέζεηο επζχλεο.  

 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ θπξίνπ Παηνχιε, ζήκεξα βξαβεχνληαη 

δχν άλζξσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Ο πξψηνο πνπ βξαβεχεηαη, είλαη ν θχξηνο Βαζίιεο 

Κνληνξίδνο, ν νπνίνο έρεη εθιεγεί  10 θνξέο.  Τπεξέηεζε σο 

Κνηλνηάξρεο θαη Γήκαξρνο Πνξηαξηάο θαη κηα 4εηία σο Γεκνηηθφο 

χκβνπινο Βφινπ.  

Ο Βαζίιεο Κνληνξίδνο εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά Πξφεδξνο 

ηεο Κνηλφηεηαο Πνξηαξηάο ην 1964. Σελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 

παχζεθε απφ Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο  δεκνθξαηίαο επαλεμειέγε παλεγπξηθά ην 1975. Απφ ην 1975 

εθιέγεηαη ζπλερψο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πνξηαξηάο έσο θαη ην 

1997. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο θαη γηα 
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ηξεηο ζπλερείο 4εηίεο, Γήκαξρνο πιένλ, ζην λενζχζηαην η φηε Γήκν 

Πνξηαξηάο.  

ηε λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, εθιέγεηαη δεχηεξνο ζε ςήθνπο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ησλ 140.000 θαηνίθσλ. 

Γηεηέιεζε επίζεο δχν 4εηίεο απφ ην 1998 έσο ην 2002 θαη απ φ ην 

2002 έσο ην 2006, Πξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ Μαγλεζίαο. 

πλνιηθά ππεξέηεζε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε επί 10 4εηίεο σο 

Κνηλνηάξρεο θαη Γήκαξρνο Πνξηαξηάο θαη κία 4εηία σο Γεκνηηθφο 

χκβνπινο Βφινπ.  

Καινχκε ζην βήκα ηνλ θχξην Κνληνξίδν θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΚΔΓΔ, πνπ ζα θάλεη ηε βξάβεπζε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα ήζεια λα θαιέζσ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ γλσξίδσ φηη ιφγσ εληνπηφηεηαο θαη 

γλσξίδσ φηη θαηάγεηαη απφ εθεί, λα έξζεη καδί λα θάλνπκε ηε 

βξάβεπζε.  

Β. ΚΟΝΣΟΡΗΕΟ:  Μαθαξηψηαηε, θχξηε  Τπνπξγέ, αηζζάλνκαη ηελ 

ππνρξέσζε πξέπεη λα πσ, λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηφζν ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αιιά θαη φινπο εζάο 

ηνπο πξψελ ζπλαδέιθνπο κνπ, γηα ηε κεγάιε ηηκή πνπ κνπ θάλεηε 

ζήκεξα.  

 Έρσ πάξεη θαη άιια βξαβεία, αιιά ηνχην εδψ είλαη ην 

θνξπθαίν. Δίλαη ζα έιεγα ην Νφκπει. Καη απηφ δηφηη είλαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ ζαο ληψζσ 

φινπο ζαλ νηθνγέλεηά κνπ πξαγκαηηθά.  

 Δθιέρηεθα ην 1964. Σφηε ε Απηνδηνίθεζε δελ ήηαλ φπσο είλαη 

ε ζεκεξηλή. Σφηε ήηαλ θησρή θαη ζε ρξήκαηα, αιιά θαη ζε 

αξκνδηφηεηεο.  Γελ ιέσ φηη ηψξα έρνπλ γίλεη φια θαιά θαη είκαζηε 

πινχζηνη, είζηε πινχζηνη σο Απηνδηνίθεζε, αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη είζηε πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ήκαζηαλ ηφηε. Σφηε 

παηδεπφκαζηαλ κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία ησλ θαηνίθσλ, ηελ 
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ππνρξεσηηθή πξνζσπηθή εξγαζία, θαη  κε θάπνηα ςηινπξάγκαηα ηα 

νπνία καο έδηλε ν Ννκάξρεο,  ν δηνξηζκέλνο ηφηε Ννκάξρεο.  

 Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβεηε ην κέγεζνο ηεο 

θηψρεηαο πνπ καο έδεξλε ηφηε. ηαλ παξέιαβα, ηελ πξψηε κέξα,  

ήξζε έλαο ππάιιεινο ν νπνίνο αζρνινχληαλ κε ηα νηθνλνκηθά θαη 

κνπ ιέεη, μέξεηο, αχξην αλ δελ πιεξψζνπκε ηε ΓΔΖ, ζα καο θφςεη 

ην ξεχκα, ηνλ θνηλνηηθφ θσηηζκφ. Σφζν πνιχ ράιηα ήηαλ ηα 

πξάγκαηα. Σφηε ινηπφλ αλαγθάζηεθα λα πάσ ζηελ εηαηξεία πνπ 

ήκνπλ ππάιιεινο, ζηελ ηερληθή εηαηξεία πνπ ήκνπλ ππάιιεινο, θαη 

λα πάξσ πξνθαηαβνιή ηνπ κηζζνχ γηα λα πιεξψζσ ηε ΓΔΖ λα κε 

καο θφςεη ην ξεχκα, ηνλ θσηηζκφ ησλ νδψλ θαη πιαηεηψλ, πνπ 

θαηαιαβαίλεηε φηη απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ζα  παξαιάκβαλα ζα 

είρακε ζθνηάδηα.  

 Βέβαηα ηψξα είλαη θάπσο, φρη θάπσο, αξθεηά θαιχηεξα απφ 

ηφηε. ια απηά φκσο απνθηήζεθαλ ιφγσ ησλ αγψλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Καη κηα πνπ είκαη θαη ν αξραηφηεξνο θαη έρσ ην 

δηθαίσκα λα δίλσ θαη ζπκβνπιέο, ζαο ζπκβνπιεχσ λα αγσλίδεζηε 

γηαηί ηίπνηα δελ καο ραξίδεηαη. ια απνθηνχληαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κε αγψλεο.  

 αο επραξηζηψ πνιχ δηπιά. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να πεη δπν θνπβέληεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο γηα 

εζάο.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ:  Σνλ Βαζίιε ηνλ γλψξηζα πξηλ απφ ηξηάληα ρξφληα 

ζην Βφιν φηαλ πήγα, ηνλ γλψξηζα Γήκαξρν, θαη βέβαηα είρακε κηα 

ζηελή ζπλεξγαζία φηαλ ην ’94 έσο ην 2002 ήκαζηε ζηε Ννκαξρία 

Μαγλεζίαο, κε ηνλ Πάλν ηνλ θνηεηληψηε, θαη βέβαηα ν Βαζίιεο, 

έλαο Γήκαξρνο κε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη κε ηηο γλψζεηο ηνπ, καο 

βνήζεζε πάξα πνιχ.  

 Δπεηδή ηειείσζε κε κηα ζπκβνπιή πνπ καο έδσζε, ήζεια λα 

πσ φηη φηαλ πξηλ απφ πέληε κήλεο κε ηνλ λφκν πνπ ςεθίζακε 

θηηάρηεθε απηή ε Δπηηξνπή πνπ ζπδεηάκε εδψ πέξα γηα ηε ξηδηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε θαη πνπ απφ ην λφκν ήκνπλ 
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Πξφεδξνο, ζπγθηλήζεθα πάξα πνιχ φηαλ κεηά απφ ηξία ρξφληα πνπ 

απνπζηάδσ απφ ην Βφιν, δέρηεθα ην ηειέθσλν ηνπ Βαζίιε, ν 

νπνίνο κνπ έδσζε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη κνπ έζηεηιε θαη έλα 

θείκελν ηη λα πξνζέμσ ζε απηή ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε. Καη νη 

ζπκβνπιέο ηνπ, Πξφεδξε, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο, η ηο έρνπκε 

πάξεη ππφςε θαη λνκίδσ φηη θαη γηα ηε δεκνθξαηία πνπ ζπδεηάκε, 

είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηζζφηεξεο δεκνθξαηίαο.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Δπραξηζηνχκε, Βαζίιε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δκείο ζα πνχκε φηη νπζηαζηηθά φηαλ ε ηνπηθή 

θνηλσλία, νη πνιίηεο, ζαο επηβξαβεχνπλ κε έληεθα ζπλερείο θνξείο 

λα είζηε ζην πεδάιην ηεο πφιεο, ηα ιέεη φια. Δκείο ζήκεξα 

ππνθιηλφκαζηε ζηε κεγάιε ζαο αμία, ηελ νπνία κε πνιιή 

ηαπεηλφηεηα θαη αλαδείμαηε απφ ην δηθφ ζαο ιφγν, αιιά θαη ε 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο ζχζζσκα ήζειε λα ζαο ηηκήζ εη 

γηαηί εζείο ηηκήζαηε ηελ Απηνδηνίθεζε φζν ελδερνκέλσο κέζα απφ 

ηηο θνξέο απηέο θαλέλαο άιινο.  

 αο επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία θαη ηε δπλαηφηεηα 

ζήκεξα λα ζαο ζθίμνπκε ην ρέξη. Να είζηε θαιά.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  πλερίδνπκε κε ηε δεχηεξε βξάβεπζε, πνπ αθνξά  

πξνζσπηθφηεηεο ησλ νπνίσλ ε δξάζε επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο 

ηνκείο πέξαλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ήκεξα βξαβεχεηαη έλαο 

άλζξσπνο ν νπνίνο μεθίλεζε σο γηαηξφο, έγηλε Δπξσβνπιεπηήο, 

ζήηεπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε σο Γήκαξρνο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο 

Διιάδαο, ζήηεπζε σο Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Διιάδνο, ζήηεπζε Τπνπξγφο θαη ζήκεξα είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο.  

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ θχξην Νηθήηα Καθιακάλε.  

 Ο Νηθήηαο Καθιακάλεο εθιέγεηαη Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΚΔ ζηηο 9 

Μαΐνπ ηνπ 2007, θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο 13 εο  Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Έλσζεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2007 –  2010, ζηελ νπνία θαη εγήζεθε 

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, επηηέιεζε ζπνπδαίν 

έξγν κε θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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δεηεκάησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Β΄ Βαζκνχ 

Απηνδηνίθεζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, κε αηξεηνχο 

Πεξηθεξεηάξρεο θαη πκβνχιηα, ηε ζπλέλσζε Γήκσλ κε ζηφρν  ηελ 

ηζρπξνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ηε ζεζκνζέηεζε κεηξνπνιηηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο.  

 Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δξάζεηο πνπ ηνπ πηζηψλεηαη, είλαη 

φηη απφ πνιχ λσξίο θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ηεο επηπηψζεηο ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, πνπ είραλ ήδε αξρίζεη λα 

θαίλνληαη ζηελ θνηλσλία, θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη πφξνπο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο.  

 Δπίζεο, κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη επηκνλή απέλαληη  ζηελ 

νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, δηεθδίθεζε θαη θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη 

πφξνπο γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηελ άκεζε απφδνζε ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ θαη ηελ απνλνκή 2εηνχο ράξηηνο ζηηο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ Γήκσλ.  

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα ηεο ζεηείαο ηνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ζχκπλνηα θαη ηελ  νκνθσλία πνπ επηηεχρζεθε ζηηο 

απνθάζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ. Με απνθαζηζηηθφηεηα, καθξηά απφ 

ζηεξεφηππα θαη ζηελέο θνκκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο, επέηπρε ηε 

ζχλδεζε θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηφζν ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο  

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, φζν θαη ηηο θαηά 

πιεηνςεθία πάλσ απφ 90% απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπ.  

Ο Νηθήηαο Καθιακάλεο, κεηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ, 

επέζηξεςε ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, παξακέλεη φκσο ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο, κε 
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ζπλερείο παξεκβάζεηο πξνσζεί δεηήκαηα θαη επηδηψθεη ιχζεηο γηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γήκνη.  

Καινχκε ηνλ θχξην Καθιακάλε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, 

ηνλ θχξην Γηψξγν Παηνχιε, λα απνλείκεη ην εηδηθφ βξαβείν.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα παξαθαιέζσ θαη ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Πάλν 

θνπξιέηε, λα έξζεη καδί καο.  

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ:  Μαθαξηψηαηε, δελ πίζηεπα πνηέ φηη ζε απηή ηελ 

πνιχ ζπγθηλεηηθή γηα εκέλα ζηηγκή ,  ζα ήζαζηαλ εζείο θαη ηξεηο 

θνξπθαίνη Μεηξνπνιίηεο ηεο Μαθεδνλίαο, παξφληεο. Σν ζεσξψ 

εμαηξεηηθά ηηκεηηθφ  γηα εκέλα θαη γνχξηθν γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Παξφηη ε ειιεληθή γιψζζα είλαη πάξα πνιχ πινχζηα, ε 

πινπζηφηεξε ζηνλ θφζκν, έξρνληαη ζηηγκέο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ 

πνπ  ε ζπγθίλεζε δελ ηνπο επηηξέπεη, δελ ηνπο αθήλεη λα βξνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ιέμεηο γηα αλ εθθξάζνπλ απηφ πνπ αηζζάλνληαη.  

 Έηζη ζήκεξα, θχξηε Πξφεδξε θαη θίιε Γηψξγν, εγψ ζα πσ 

κφλν δχν ιέμεηο. Δπγλσκνλψ ηνλ Θεφ θαη ηελ ηχρε πνπ κνπ 

επέηξεςε λα πεξάζσ θαη λα δήζσ αξθεηά ρξφληα καδί κε φινπο 

εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ, αγσληδφκελνο καδί κε φινπο εζάο γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ νπνία πηζηεχσ φηη είλαη ν πην άκεζνο καδί κε 

ηελ Δθθιεζία ζεζκφο, επαθήο κε ηελ θνηλσλία, ην ιαφ θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ.  

 Έηζη, ζέισ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε δεχηεξε ηψξα ιέμε, κηα 

ιέμε, επραξηζηψ, ζην πξφζσπφ ζνπ, Γηψξγνπ, φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ φιεο ηηο 

απηνδηνηθεηηθέο παξαηάμεηο. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζέλα θαη 

θάζε κία απφ εζάο, πνπ ππάξρνπλ θαη λεφηεξνη πνπ  δελ είρα ηελ 

επηπρία λα ηνπο γλσξίζσ ζηε πεληαεηία ηε δηθή κνπ. Καη λα ζαο πσ 

έλα μερσξηζηφ επραξηζηψ γηαηί πνιινί απφ εζάο επηιέμαηε λα κνπ 

πξνζθέξεηε ηε θηιία ζαο. Με θάλαηε θίιν ρσξίο λα κε ξσηήζεηε 

θαλ. Καη ζε κηα επνρή άγνλε απφ αλζξσπηά θαη θηιία, ε ίλαη πάξα 

πνιχ κεγάιν δψξν λα απνρσξείο κεηά απφ κηα ζεηεία απφ θάπνπ 

θαη λα έρεηο απνθηήζεη θαηλνχξγηνπο θίινπο.  
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 Καη έλα ηειεπηαίν επραξηζηψ, δεκφζηα απηή ηε θνξά, γηαηί δελ 

είρα ηελ επθαηξία λα ην θάλσ κέρξη ηψξα, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηηο εξγαδφκελεο  ηεο ΚΔΓΔ. Υσξίο απηνχο δελ ζα είρα πεηχρεη, αλ 

φρη ηίπνηα, πνιχ ιηγφηεξα απφ φηη είρα πεηχρεη.  

 αο επραξηζηψ ινηπφλ φινπο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

δψζαηε λα μαλά βξεζψ αλάκεζά ζαο θαη ζέισ λα πηζηέςεηε φηη 

είλαη ε πην ζπγθηλεηηθή πξάγκαηη ζηηγκή ηνπ δεκφζηνπ βίνπ κνπ.  

 Να είζηε θαιά θαη κελ μερλάηε φηη Απηνδηνίθεζε ζέιεη δχν 

ιέμεηο, αγσληζηηθφηεηα θαη ελφηεηα. Αλ ηα έρεηε απηά ηα δχν, δελ 

ππάξρεη πνιηηηθή εμνπζία, ζπγλψκε αγαπεηέ Πάλν θνπξιέηε, πνπ 

λα κπνξέζεη λα αληηζηαζεί ζηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ ηνπηθψ λ 

αξρφλησλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

 Καιή επηηπρία ζην πλέδξηφ ζαο.  

Π. ΚΟΤΡΛΔΣΖ:  Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα ηνλ Νηθήηα ηνλ 

Καθιακάλε, κε επθαηξία ηε βξάβεπζή ηνπ. Ννκίδσ φηη έκπξαθηα 

έρεη απνδείμεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, θαη φζν ηελ 

ππεξεηνχζε, αιιά θαη κε θάζε επθαηξία. Δκέλα κνπ ην 

εθκπζηεξεχηεθε θάπνηα ζηηγκή, δελ μέξσ αλ ην ζπκάηαη, ζε θάπνηα 

ηειενπηηθά πάλει ζηα δηαιείκκαηα. Αιιά θπξίσο λνκίδσ φηη  απηφ 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, είλαη θαηαξρήλ φηη κπνξεί λα ελαιιάζζεηαη 

ζηνπο ξφινπο θαη  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο κε επθνιία θαη κε ηελ ίδηα αγάπε λα ηα ππεξεηεί, αιιά 

θπξίσο φηη έρεη ηελ επζπθξηζία ζην ιφγν ηνπ, δελ θξχβεη ηα ιφγηα 

ηνπ θαη ρσξίο λα ππνινγίδεη πνιιέο θνξέο ην θφζηνο. Καη λνκίδσ 

φηη απηφ είλαη κηα αξεηή πνπ φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηα δεκφζηα 

πξάγκαηα, πξέπεη λα ηελ πηνζεηνχλ.  

 Να είζαη πάληα θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ννκίδσ φηη ηα ιφγηα πνιιέο θνξέο είλαη πνιχ 

κηθξφηεξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη απηψλ πνπ ζα ήζειε θαλείο λα 

εθθξάζεη. Καη απηφ ζπκβαίλεη φζν κε αθνξά θαη σο Πξνέδξνπ ηεο 

ΚΔΓΔ θαη σο γηαηξνχ ζπλαδέιθνπ ηνπ Νηθήηα ηνπ Καθιακάλε, θαη 

επεηδή δελ είρε απνθηήζεη κφλν θίινπο ρσξίο λα ην μέξεη, είρε 
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απνθηήζεη θαη καζεηέο ρσξίο λα ην μέξεη, δηφηη πνιινί 

παξαθνινπζνχζακε  ηε δηθή ηνπ πνξεία, ηελ άμηα πνξεία, θαη σο 

γηαηξφο αλ ζέιεηε πξνο γηαηξφ, πνπ έδσζε κεγάιν έξγν θαη ζηελ 

ηαηξηθή, πξηλ κπεη ζηελ πνιηηηθή, αιιά νθείισ λα πσ φηη φπσο είπε 

θαη ν Τπνπξγφο, έλαο πνιηηηθφο πνπ φηη θαη λα αλέιαβε, είηε ζηελ 

Απηνδηνίθεζε, είηε ζηελ επηζηήκε, είηε ζηελ Δπξσβνπιή, ε ίηε ζηελ 

Διιεληθή Βνπιή, είηε ζηα δηάθνξα αμηψκαηα σο Τπνπξγφο, άθεζε 

άμην έξγν. Καη εκείο ππνθιηλφκαζηε ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ φηαλ 

πεξλνχλ θαη ζπλερίδνπλ αθφκα λα δίλνπλ έξγν, είκαζηε εθείλνη νη 

ηαπεηλνί θίινη, καζεηέο, απηνδηνηθεηηθνί, πνπ ηηκνχκε κε πνιχ  ιηηφ, 

αιιά πνιχ γεκάην απφ θαξδηάο ηξφπν.  

 Να είζαη θαιά, Νηθήηα, πάληα λα δίλεηο απηά πνπ έρεηο δψζεη 

κέρξη ζήκεξα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  Έρνπκε ηελ ηηκή ζην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, λα 

παξεπξίζθεηαη ν Μαθαξηψηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θαη Πάζεο 

Διιάδνο, θ.θ. Ηεξψλπκνο ν Β΄, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

αλψηαηε απηή ζπλάληεζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ νκηιία ηνπ πνπ 

έρεη σο ζέκα «Δμνπζία θαη δηαθνλία, ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο».  

 Καινχκε ηνλ Μαθαξηψηαην Αξρηεπίζθνπν, λα έξζεη ζην βήκα.  

ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟ ΗΔΡΩΝΤΜΟ Β΄:  «Παλαγηψηαηε αγαπεηέ ελ 

Υξηζηψ Αδειθέ,  Άγηε Θεζζαινλίθεο Άλζηκε, αμηφηηκε θ. Πξφεδξε,  

αμηφηηκνη θ. Τπνπξγνί,  ζεβαζκηφηαηνη άγηνη Αξρηεξείο, εθιεθηνί 

Άξρνληεο , θαη θπξίεο θαη  θχξηνη χλεδξνη,  

Απνηειεί  ηδηαίηεξε ηηκή πξνο ην  πξφζσπφ κνπ θαη  ελ ησ 

πξνζψπσ κνπ πξνο ηελ Δθθιεζία καο η πξφζθιεζή ζαο λα  

νκηιήζσ ζην  Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο Κεληξηθήο  Δλψζεσο 

Γήκσλ Διιάδνο, θαη κάιηζηα ζε  εηδηθή ζπλεδξία, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμσ ελ ζπληνκία ζθέςεηο θαη  πξνβιεκαηηζκνχο, ν η  νπνίνη 

επειπηζηψ λα δψζνπλ ην  έλαπζκα γηα γφληκεο εζσηεξηθέο δπκψζεηο.  

Σν  γεγνλφο άιισζηε φηη ηδηαίηεξα η κεηαλεσηεξηθή επνρή καο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηαηε ηαρχηεηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, 

απφ ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε  γλψζε, απφ πνιπθσλία θαη  
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πινπξαιηζκφ, θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ δηάινγν θαη  ηελ δηαβνχιεπζε 

κεηαμχ πξνζψπσλ θαη  ζεζκψλ.  

Πνιιψ δε  κάιινλ φηαλ ηα  πξνβιήκαηα πνχ ηαιαλίδνπλ ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε ζπλζεηφηεηα, 

πνιπκνξθία, κεηαβιεηφηεηα θα η  γη’  απηφ απαηηνχλ απφ φινπο ηνπο 

ππεπζχλνπο δπλαηφηεηα πξνζαξκνγψλ, αιιεινθάιπςε θαη  ζεζκηθή 

ζπλεξγαζία.  

Μέζα ζ’ απηφ ην  θιίκα θαη  ππφ απηφ ην  πξίζκα ν  ιφγνο ηεο 

Δθθιεζίαο, έλαο ιφγνο ζαξθσκέλνο απφ δηζρηιηεηή  θαη  πιένλ 

εκπεηξία κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνπκέλεο θαη  ζπλάκα έλαο ιφγνο 

έκπξαθηνο, δηαξθψο δειαδή θαλεξνχκελνο κε  έξγα αγάπεο θαη  

πξνζθνξάο, κπνξεί  λα απνηειέζεη κία νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζη ηο 

εξγαζίεο ελφο πλεδξίνπ Αηξεηψλ Δθπξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Ὁ ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηά ηνλ Θεκηζηνθιή  

Σζάηζν ʺ  είλαη αζθαιψο εθ ησλ ζεκειησδεζηέξσλ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη , ίζσο, ν  κάιινλ εμππεξεηηθφο ηεο δεκνθξαηηθήο 

πθήο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο  ʺ.  Ηδηαίηεξα δε  ν  πξψηνο βαζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνλ νπνίν εθπξνζσπείηε, ζεζκφο κε  

ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ βάζνο κέζα ζηνλ ζπληαγκαηηθφ καο πνιηηηζκφ, 

απνηειεί  ηνλ πην  άκεζν θνξέα δεκφζηαο εμνπζίαο, θαζψο βξίζθεηαη 

ζηελ πιένλ αδηακεζνιάβεηε ζρέζε κε  ηνλ ιαφ καο. Κάζε πνιίηεο 

ηεο ρψξαο καο ε ίλαη ζπγρξφλσο θαη  δεκφηεο ελφο Γήκνπ ἤ κηαο 

Κνηλφηεηαο.  

Καη  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαηάθηεζε ηνπ  δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο,  φηη ν  δεκφηεο έρεη ηε  δπλαηφηεηα λα  εθιέγεη, λα 

επηιέγεη απηνχο ηνχο αλζξψπνπο πνχ ζα αλαιάβνπλ γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα ππνπξγήζνπλ, λα ππεξεηήζνπλ δειαδή ηηο 

αλάγθεο θαη  ηα πξνβιήκαηά ηνπ.  

Απηή αθξηβψο ε  έθθξαζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο 

δηαθνξνπνηεί  ζεκειησδψο ηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

απφ ηνλ ζεζκφ ηεο θξαηηθήο απνθέληξσζεο.  
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Καηά ηνλ Γεκήηξην Σζάηζν ʺ  ν  ζεζκφο ηεο απηνδηνίθεζεο 

ππαθνχεη ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ε  έλλνκε 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ζπληειε ίηαη κε  βάζε ηελ πξσηαξρηθφηεηα 

ηεο θαηψηεξεο θαη  ζηελφηεξεο νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο κνλάδαο: 

άηνκν, νηθνγέλεηα, Γήκνο, θξάηνο, ζχλδεζκνο θξαηψλ.  

Ζ θάζε θνξά επφκελε βαζκίδα αξκνδηφηεηαο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αδπλακία ησλ πξνεγνχκελσλ βαζκίδσλ λα αληηκεησπίζνπλ κε  

επάξθεηα η ηο αλάγθεο ηνπο, θαζψο πεξηνξίδνληαη ζην  δηθφ ηνπο 

ζηελφηεξν πεδίν. Δθηφο φκσο απφ απηφ, ην  ζεζκφ ηεο 

απηνδηνίθεζεο ηνλ ζπλνδεχεη θαη  ε  αληίιεςε, φηη νη  θνξείο ηνπ θαηά 

ηφπνλ ή  θαζ’ χιελ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο ε ίλαη νη  

θπζηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ. Φπζηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο «ηνπηθήο 

ππφζεζεο» είλαη απηφο πνχ έρεη κφληκν δεζκφ κε  ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν, δειαδή ν  θάηνηθνο, ν  ιεγφκελνο δεκφηεο” .  

Οη  ηξεηο ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ἡ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε πεξηγξάθνληαη ξεηά απφ ην  χληαγκά καο, ζην  άξζξν 

102, θαη  είλαη:  

α) Ζ  νξγαληθή απηνηέιεηα,  

β) Ζ πξνζσπηθή απηνηέιεηα,  

γ) Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα.  

Δπίζεο ην  χληαγκα θαζνξίδεη θαη  ην  γεληθφ πιαίζην ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ θξάηνπο θαη  Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

θνπφο φισλ απηψλ ησλ δηαηάμεσλ είλαη ε  δηνίθεζε  ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη  ηεο θνηλσλίαο.  

Μέζα ζε  απηφ ην  πιαίζην παξέρεηαη θαη  ε  δπλαηφηεηα 

εμνπζηαζηηθήο επηβνιήο κέζα απφ ην  λφκν θαη  ηηο θπξψζεηο πνχ 

απηφο πξνβιέπεη φηαλ νη  δεκφηεο  –  πνιίηεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε  

ηηο επηηαγέο, πνχ ν  λφκνο νξίδεη θαη  ε  δηνίθεζε εθηειεί . 

Απηή ε  ζεζκηθή εμνπζία, φπσο θαη  θάζε άιιε ζπληαγκαηηθά θαη  

δεκνθξαηηθά αλαγλσξηζκέλε θαη  θαηνρπξσκέλε εμνπζία κέζα ζην 

πνιηηεηαθφ καο status, ππάξρεη γηα λα ππεξεηεί  ηνλ άλζξσπν, η ηο 

αλάγθεο ηνπ, ηα  πξνβιήκαηά ηνπ,  θαη  λα  δηαζθαιίδεη πνηφηεηα δσήο 
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θαη  νκαιέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη  

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο.  

Κάζε άιιε ζηφρεπζε κηαο ζεζκηθήο εμνπζίαο απνηειεί  εθηξνπή, 

δεκνθξαηηθφ εθηξνρηαζκφ, άθξσο επηθίλδπλν γηα ηνχο πνιίηεο θαη  

ηελ θνηλσλία.  

ηνλ άλζξσπν φκσο απεπζχλεηαη θαη  ε  Δθθιεζία. ηνλ θάζε 

άλζξσπν αλεμαηξέησο. η ηο αλάγθεο ηνπ, ζη ηο αλαδεηήζεηο ηνπ, 

ζηνλ πφλν ηνπ, ζη ηο δπζθνιίεο ηνπ, ζηα κεγάια ή  κηθξά δεηήκαηα 

ηεο χπαξμήο ηνπ.  

ε  απηφλ ηνλ άλζξσπν απεπζχλεηαη  ν  Υξηζηφο καο δίλνληαο 

ηνχο φξνπο θαη  ηα φξηα, γηα λα κπνξέζεη ν  άλζξσπνο λα  δήζεη ηελ 

φλησο δσή: «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ  τῇ  καρδίᾳ  

σου καὶ  ἐν ὅλῃ  τῇ  ψυχῇ  σου καὶ  ἐν ὅλῃ  τῇ  διανοίᾳ  σου. αὕτη ἐστὶ  

πρώτη καὶ  μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ  ὁμοία αὐτῇ ·  ἀγαπήσεις 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 

ὅλος ὁ  νόμος καὶ  οἱ  προφῆται κρέμανται» .  

ιν ην  λφεκα ηεο δσήο, άξα θαη  ε  θχζε ηεο Δθθιεζίαο, 

βξίζθεηαη ζε  απηήλ ηελ πξννπηηθή δσήο. ηελ αγαπεηηθή 

θνηλσληθφηεηα θαη  θηλεηηθφηεηα , ηφζν ζηελ θάζεηε , φζν θαη  ζηελ 

νξηδφληηα δηάζηαζή ηεο. Έλαο θφζκνο πνχ κπνξεί  λα ζηξέςεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζηελ αγάπε πξνο ηνλ Θεφ θαη  ζηελ αγάπε πξνο ηνλ 

άιινλ άλζξσπν , είλαη ε  Δθθιεζία.  

Απηφ ην  ζηνηρείν δηαθνξνπνηε ί  νπζησδψο ηελ Δθθιεζία απφ 

νπνηνδήπνηε  άιιν ζεζκφ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, γη ’ απηφ θαη  πνιιέο 

θνξέο είλαη δχζθνιν ζε  πνιινχο λα θαηαιάβνπλ θαη  λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ Δθθιεζία, θαη  ζπγρξφλσο πνιχ εχθνιν  λα ηελ 

παξεμεγήζνπλ, λα ηελ δνπλ κε  επηθπιαθηηθφηεηα, λα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ κε  θαρππνςία.  

Αζθαιψο εκείο δελ παξεμεγνχκε απηνχο πνχ δελ κπνξνχλ λα  

καο θαηαιάβνπλ θαη  λα καο απνδερζνχλ. Γελ είλαη εχθνιν θαλείο λα 

θαηαλνήζεη φηη κπνξεί  λα ππάξρεη έλαο ζεζκφο πνχ ελψ ηφζν πνιχ 
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κπνξεί  θαη  νθείιεη λα νκνηάδεη εμσηεξηθά κε  φινπο ηνχο άιινπο 

ζεζκνχο –  λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην  πνιηηεηαθφ  status , λα έρεη 

(απην)δηνίθεζε, εζσηεξηθφ δίθαην θαη θαλνληζηηθή λνκνζεζία, δνκή 

θαη  νξγάλσζε, νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη  ηερλνγλσζία, 

θαηεξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη  εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε –  θαη  

ζπγρξφλσο κπνξεί  θαη  νθείιεη λα δηαθέξεη ηφζν πνιχ απφ φινπο 

ηνχο άιινπο ζεζκνχο, δηφηη αζθεί κία θαη  κνλαδηθή εμνπζία: ηελ 

εμνπζία λα αγαπά. Να αγαπά νινθιεξσηηθά ηνλ Θεφ θαη 

απξνυπφζεηα ηνλ άλζξσπν.  

Σν  πιαίζην θαη  ηα  φξηα ηνπ  ξφινπ καο κέζα ζηελ δσή ηνπ 

θφζκνπ, καο ηα  έζεζε ν  ίδηνο ν  Κχξηφο  καο:  

«ὅς ἐάν θέλῃ  γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 

καί ὅς ἐάν θέλῃ  ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 

καί γάρ ὁ  Υἱός τοῦ  ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά 

διακονῆσαι, καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ  λύτρον ἀντί πολλῶν».  

Με  ππμίδα απηή ηελ δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηνχ  καο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ε  Δθθιεζία καο θαη  ζην  ξαγδαία κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ ηεο παξνχζεο επνρήο. Δθθνζκίθεπζε, 

θνληακεληαιηζκνί, εζληθηζκνί, νηθνινγηθή θξίζε, θηψρεηα, πφιεκνη, 

πξνζθπγηά, άζθεζε θάζε κνξθήο βίαο, νηθνλνκηθνί αληαγσληζκνί, 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κεδεληζηηθή ζρεηηθνθξαηία, 

δηθαησκαηνθεληξηζκφο ε ίλαη κεξηθά απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπαξαζζφκελνπ θφζκνπ καο.  

Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ θνβίδνπλ ηελ Δθθιεζία καο, 

αιιά αληίζεηα απνηεινχλ κία πξφθιεζε γηα λα πξνζθέξεη ηήλ 

δηαθνλία ηεο.  

Ηδηαίηεξα δε  ε πνιπεπίπεδε θξίζε πνχ καζηίδεη ηα ηειεπηαία 

ηδίσο ρξφληα ηελ παηξίδα καο, κε  ηελ βαζεηά νηθνλνκηθή χθεζε θαί 

ηα παξεπφκελά ηεο, θαλέξσζε κε  ηνλ πιένλ εκθαληηθφ ηξφπν φηη ε  

Δθθιεζία είλαη ζηελ θπξηνιεμία ε  ηξνθφο απηνχ  ηνπ έζλνπο, ε  

ζηνξγηθή κάλα, ε  αλνηθηή θαί επζπιαγρληθή αγθαιηά, ην  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ 01-12-2016  

171 

ʺπαλδνρείνλʺ ηεο αγάπεο, ζην  νπνίν ρσξνχλ νη  πάληεο , θαί θπξίσο 

νη  πνλεκέλνη θαί αλαγθεκέλνη άλζξσπνη, νη  αλαμηνπαζνχληεο, νη 

πησρνί, νη  άζηεγνη, νη  πξφζθπγεο, φινη νη  ειάρηζηνη αδειθνί  ηνπ 

Κπξίνπ ησλ νπνίσλ πιήηηεηαη ε  αμηνπξέπεηα θαη  δηαθπβεχεηαη 

πνιιέο θνξέο απηφ θαζ’ εαπηφ ην  δηθαίσκα ζηελ δσή.  

Υάξηλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ ππάξρνπλ θαη  ιεηηνπξγνχλ νη  

δνκέο ηεο Δθθιεζίαο, νη  νξγαληζκνί ηεο, ηα ηδξχκαηά ηεο.  

Ζ «ΑΠΟΣΟΛΖ», ν θεληξηθφο θηιαλζξσπηθφο νξγαληζκφο ηεο 

Αξρηεπηζθνπήο καο, κε  ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο, ηα Γεληθά 

Φηιφπησρα Σακεία ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ, ηα ρηιηάδεο Δλνξηαθά 

Φηιφπησρα Σακεία, ηα ρηιηάδεο Κέληξα Δλνξηαθήο Αγάπεο, ηα 

επαγή  Ηδξχκαηα ηεο Δθθιεζίαο καο δηαθνλνχλ κε  ζπζηαζηηθή  αγάπε 

ηνλ άλζξσπν.  

Απηή ηελ ζηηγκή ζε  φιε ηε  ρψξα ιεηηνπξγνχλ 3.738 κνλάδεο, 

ελψ ην  ζχλνιν ησλ επσθεινπκέλσλ θζάλεη ηα 1.267.147 πξφζσπα.  

Σν  2015 κφλν ην  πνζφ πνχ δαπαλήζεθε απφ ηελ Δθθιεζία γηα 

ην  έξγν ηεο αγάπεο έθζαζε ζηα 126.041.801,73 Δπξψ.  

Μφλν ζηελ Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ, κέζα απφ ηηο ελνξίεο 

θαη  ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΑΠΟΣΟΛΖ , έρνπλ δηαλεκεζεί  ηα 

ηειεπηαία 6  ρξφληα 22.644.704 κεξίδεο θαγεηνχ, νη  νπνίεο 

πξνζθέξζεθαλ ζε  αλζξψπνπο αλεμαξηήησο θχινπ, ζξεζθείαο θαί 

εζληθφηεηαο.  

ηελ Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ, ε  νπνία θαιχπηεη κία 

εδαθηθή δηθαηνδνζία δεθαηεζζάξσλ ζπλνιηθά δήκσλ ιεηηνπξγν χλ 

απφ ηήλ Δθθιεζία 13 γεξνθνκεία, 5 ηέγεο θηινμελίαο αζηέγσλ, 3 

Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί, ην  Καξέιιεην Ίδξπκα ηεο «ΑΠΟΣΟΛΖ» 

γηα ην  Alzheimer , ην  Ίδξπκα Κφθθνξε κε  ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο 

Γηαβίσζεο γηα  παηδηά κε  ζχλδξνκν Down , ην  Κέληξν ηήξημεο 

Οηθνγέλεηαο ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, ε  Δζηία 

Αζπλνδεχησλ Αλειίθσλ Πξνζθχγσλ ηεο «ΑΠΟΣΟΛΖ», ην  

«Γεκήηξεην» Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηνχ ζην 

Μνζράην ηεο «ΑΠΟΣΟΛΖ», δχν Κνηλσληθά Φαξκαθεία, 
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Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα θαη  πνιιέο αθφκε δνκέο θαί πξνγξάκκαηα, 

φπσο ην  κεγάιν πξφγξακκα δηαλνκήο παθέησλ ηξνθίκσλ ηεο 

«ΑΠΟΣΟΛΖ», ηα  πξνγξάκκαηα γηα η ηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηα 

πξνγξάκκαηα δηαλνκήο ξνπρηζκνχ, ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζηήξημεο 

ησλ αζηέγσλ , θαί πνιιά άιια.  

ε  ζπλεξγαζία κε  ηνπο Γήκνπο ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο 

Κνηλσληθά Παληνπσιεία θαί Κνηλσληθά Ηαηξεία, ελψ ηδηαίηεξα αμίδεη 

λα  ηνλίζνπκε ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο κε  ηνλ Ηαηξηθφ χιινγν 

Αζελψλ, φπνπ πεξηζζφηεξνη απφ 400 εζεινληέο ηαηξνί παξέρνπλ 

ηελ δηαθνλία ηνπο ζην  Ηαηξείν ηεο Κνηλσληθήο Απνζηνιήο γηα ηε  

δηαθνλία ησλ ελδεψλ αδειθψλ καο.  

ην  ίδην πιαίζην ζπλεξγαζίαο θα η  ην  πξφγξακκα ζπιινγήο 

θαξκάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ λνζνχλησλ αδειθψλ καο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα  ζεκεηψζσ θαη  ην  ζπνπδαίν  πξφγξακκα ηεο 

«ΑΠΟΣΟΛΖ» ζε  ζπλεξγαζία κε  δηεζλείο αλζξσπηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ην  νπνίν αλαπηχζζεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν, γηα ηήλ 

εθπαίδεπζε θαί θνηλσληθή ελζσκάησζε εθαηνληάδσλ αλειίθσλ 

πξνζθχγσλ, παηδηψλ ειηθίαο απφ 3 έσο 16 εηψλ, θπξίσο ζηελ 

Ήπεηξν θαη  ζηελ Μαθεδνλία, αιιά θαη  αιινχ.  

Ζ Δθθιεζία καο, Κπξίεο θαί Κχξηνη, βιέπεη ηνλ άλζξσπν. Με  

απηφ ην  βιέκκα απεπζχλεηαη ζε  θάζε ζεζκφ, ζε θάζε δεκφζην ή 

ηδησηηθφ θνξέα, ζε  θάζε πξφζσπν, ζηνλ θάζε άλζξσπν θαιήο 

πξναηξέζεσο θαί πξνζέζεσο, ζε  φινπο αλεμαηξέησο, θαί δεηά 

ζχγθιηζε, ζπλεξγαζία, ζπλνδνηπνξία, ζπλαληίιεςε θαί ζπλαιιειία.  

Ζ ηζηνξία θαί ε  εκπεηξία ηνπ  θαζελφο απφ εκάο έρεη απνδείμεη 

φηη ε  ζπκπφξεπζε θαί ε  ζπλεξγαζία θέξλεη σθέιηκα απνηειέζκαηα, 

νηθνδνκεί  θιίκα εκπηζηνζχλεο, ελφηεηαο , θαί ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφνδν.  

Με  ηελ ράξε ηνπ Θενχ αμηψλνκαη λα  ζπκπιεξψλσ 50 ρξφληα 

ζηελ δηαθνλία ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο κνπ θαη  ζηελ εκπεηξία ηεο 

δηνίθεζεο θαη  δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ.  
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Έρσ πνιιά παξαδείγκαηα λα θαηαζέζσ ζεηηθά θαί αξλεηηθά. 

Παξαδείγκαηα ζπγθιίζεσλ φπνπ νδήγεζαλ ζε  ζαπκαζηά 

απνηειέζκαηα ,  θαί παξαδείγκαηα απνθιίζεσλ φπνπ νδήγεζαλ ζε  

θζνξά, ζε  παξαθκή, ζε  ρξνλνηξηβέο , θαί ελ ηέιεη ζε  ζηαζηκφηεηα. 

Δλζπκνχκαη δχν πεξηπηψζεηο, ε ηδηθά ζην  ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε  ηήλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, απφ ηήλ δηαθνλία κνπ σο 

Μεηξνπνιίηεο Θεβψλ θαί Λεβαδείαο.  

Μία πεξίπησζε θαιήο ζπλεξγαζίαο ε  νπνία νδήγεζε ζε  έλα 

κνλαδηθφ έξγν, ην  Γεξνθνκείν ηεο Ληβαδεηάο, απφ ηα  θαιχηεξα ζηελ 

Δπξψπε.  

Καη  κία πεξίπησζε δπζαξκνλίαο θαί έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο, ην  

έξγν ηνπ Δπηζθνπείνπ, ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηεο Γαχιεηαο, ην  

νπνίν γηα λα νινθιεξσζεί  φπσο ζέιακε,  ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξα 

απφ 18 ρξφληα, γηαηί ηφζν θαηξφ δηήξθεζαλ νη κεηαμχ καο δηαθνξέο.  

Αζθαιψο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε αληίζηνηρα πάκπνιια 

παξαδείγκαηα απφ ηηο εκπεηξίεο καο ν  θαζέλαο.  

Σν  ζέκα φκσο δελ είλαη ζήκεξα λα  αλακεξπθάδνπκε ην  

παξειζφλ, αιιά λα θνηηάκε ην ηψξα θαί πψο ζα πνξεπζνχκε ζην 

αχξην.  

Θα θηλεζνχκε κε  ηδηνηέιεηεο, κε  εγσηζκνχο, κε  δηαηξέζεηο, κε  

κηθξφηεηεο, ή  κε  ελφηεηα, ζπλεξγαζία θαί ζχκπιεπζε;  

Ζ Δθθιεζία καο ζηαζεξά κέλε η πξνζεισκέλε ζηελ δεχηεξε 

επηινγή, ζηελ ελφηεηα θαί ζπλεξγαζία.  

Αιιηψο είλαη αδηαλφεην λα κελ δηαθνλνχκε κε  απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνλ άλζξσπν, ε ηδηθά κάιηζηα ζε  απηήλ ηελ ηφζν δχζθνιε θακπή ηεο 

ηζηνξίαο καο.  

Πνιινί εζθαικέλα λνκίδνπλ φηη  ε  Δθθιεζία δηεθδηθε ί  γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο κεξίδην εμνπζίαο. Ννκνζεηηθήο ελλννχλ; Δθηειεζηηθήο 

ελλννχλ; Γηθαζηηθήο ελλννχλ; Γελ ην  δηεπθξηλίδνπλ. Δίλαη θαί απηφ 

άιισζηε έλα ηδενιφγεκα, φπσο πνιιά άιια ηα νπνία 

ηαιαηπψξεζαλ θαη  ζην  παξειζφλ,  θαί ηαιαηπσξνχλ θαη  ζήκεξα ηελ 

πνιχπαζε παηξίδα καο.  
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Κη φκσο ε  Δθθιεζία καο δελ δηεθδηθεί  θακία εμνπζία θαη  θακία 

δχλακε. Γχλακή ηεο ε ίλαη ε  ζπζηαζηηθή ηεο αγάπε , θαη  απηφ πνπ 

δεηνχκε θαη  ζέινπκε είλαη αλεκπφδηζηα θαη  απξφζθνπηα λα 

ζπζηαδφκαζηε θαη  φρη λα ζπζηάδνπκε, λα δηαθνλνχκε θαη  φρη λα 

δηαθνλνχκεζα, λα  πξνζθέξνπκε θαη  φρη λα παίξλνπκε, λα 

μεθνπξάδνπκε ηνλ θάζε άλζξσπν, λα αγαπάκε θαί λα  ελψλνπκε».  

Απηφ ην κήλπκα νη Παηέξεο πνπ είκαζηε εδψ ζήκεξα ζα ζέιακε 

λα κεηαθέξνπκε ζηελ εθιεθηή, ζηελ φκνξθε απηή πξσηνβνπιία ζαο 

θαη λα ηα ιάβεηε ππφςε κέζα ζε φια πνπ ζα αληηκεησπίζεηε θαη ζα 

πείηε.  

Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  Έλα ιεπηάθη, Μαθαξηψηαηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να ζαο δψζνπκε θάηη ζπκβνιηθφ, αλ ζέιεηε. Δίλαη 

ιίγν κεγάιν, αιιά δελ είλαη ηίπνηα ζεκαληηθφ. Δίλαη  ν «Καιφο 

ακαξείηεο» . Απηφ πνπ αλαγξάθεηαη είλαη: «Σηον Μακαριώηαηο 

Αρτιεπίζκοπο Αθηνών και Πάζης Δλλάδος κ.κ. Ιερώνσμο ηον Β΄, 

ζηον θιλάνθρωπο και εσαίζθηηο ζηον ανθρώπινο πόνο 

Πρωθιεράρτη, με βαθύηαηο ζεβαζμό, η Κενηρική Ένωζη Γήμων 

Δλλάδος ηην εικόνα ασηή προζθέρει ζε ανάμνηζη ηης αγαζηής και 

καρποθόρας ζσνεργαζίας ηης Δκκληζίας ηης Δλλάδος, με ηην 

Τοπική Ασηοδιοίκηζη. Θεζζαλονίκη, 1 η Γεκέμβρη 2016. Κενηρική 

Ένωζη Γήμων Δλλάδος» . Με κεγάιν ζεβαζκφ.  

ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟ ΗΔΡΩΝΤΜΟ Β΄:  Καη εγψ ζα ήζεια κε ηελ 

επθαηξία ηεο ζεκεξηλήο εθδειψζεσο, λα ζαο δψζσ έλα απιφ 

αλακλεζηηθφ δψξν, είλαη κηα αζεκέληα πιαθέηα πνπ εηθνλίδεη ηνλ 

Απφζηνιν Παχιν ζηελ Πλχθα. Δίλαη πνιχ κεγάιν ην γεγνλφο απηφ, 

δηφηη καξηπξεί ην γεγνλφο, ην κέγεζνο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ Παχινπ, 

πνπ δελ ήζειε ν ρξηζηηαληζκφο λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ Αλαην ιή, 

εθεί πνπ ζήκεξα δηψθεηαη, αιιά ζέιεζε λα πεξάζεη θαη ζηελ 

Δπξψπε. Δίλαη ινηπφλ ην πξψην κήλπκα ζηελ Αζήλα, ζηελ Πλχθα, 

ν εξρνκφο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Δπξψπε. Απφ εδψ δηαδφζεθε.  
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 Να επρεζνχκε ινηπφλ κέζα ζηνπο θφπνπο θαη ζηνπο αγψλεο 

απηήο ηεο επνρήο,  λα κελ δησρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ν 

ρξηζηηαληζκφο απφ ηελ Δπξψπε.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

 Παξαθαιψ, κελ απνκαθξπλζεί θαλείο, δελ νινθιεξψζεθε ε 

πλεδξίαζε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  Να δνχκε ιίγν ην βίληεν κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ ην βίληεν.  

 

(ΠΡΟΒΟΛΖ ΒΗΝΣΔΟ)  

 

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ:  ήκεξα, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, 

αιιά θαη ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ππνγξαθή ελφο ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο. Σν ελ ιφγσ ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΔ, κε ηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία 

«Απνζηνιή», ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, ελψλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ Απηνδηνίθεζε κε ηελ Δθθιεζία ζηα θνηλσληθά 

ζέκαηα, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ γελλά ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ.  

 Καινχκε ζην βήκα ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο «Απνζηνιήο», 

ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν Γήκηζα θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ 

θχξην Γηψξγν Παηνχιε .  

 Θα πξνρσξήζνπκε ινηπφλ ηψξα ζηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο.  

 Παξαθαινχκε ηνλ Μαθαξηψηαην, ηνλ θ.θ. Ηεξψλπκν ηνλ Β΄, λα 

πξνζέιζεη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα ήζεια, Μαθαξηψηαηε, Παλαγηφηαηε, εβαζηνί 

Παηέξεο, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε Πξφεδξε 

ηεο ΔΝΠΔ, θχξηνη ζπλάδειθνη Γήκαξρνη θαη άλζξσπνη ηεο 
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Απηνδηνίθεζεο, λα πσ φηη κέζα απφ απηφ πνπ παξνπζηάζηεθε ιίγν 

πξηλ, είλαη πνιχ ιίγα κπξνζηά ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε θαη ηελ 

έδεζα απφ πνιχ θνληά, απφ ηελ Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ «Απνζηνιή» ηεο Ηεξάο Αξρηεπη ζθνπήο 

Αζελψλ θαη δελ ζαο θξχβσ, απηφ ην αλζξσπηζηηθφ ηαμίδη ην έθαλα 

σο Πξφεδξνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, αιιά θαη ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, καδί κε έλα εθιεθηφ ηέθλν ηεο 

Δθθιεζίαο, πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα άλζξσπν, γηαηί έδεζα απφ 

πνιχ θνληά ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε φια απηά ηα ρξφληα λα 

ζηεξίμεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ αλζξψπηλν πφλν.  

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο «Απνζηνιήο» ηεο 

Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, θχξην Κσζηή Γήκηζα, πνπ είλαη 

θίινο πιένλ. Δληειψο ηαπεηλά, ζα ηνπ πξνζθέξνπκε κία πιαθέηα 

γηα ην θηιαλζξσπηθφ έξγν κέζσ ηεο «Απνζηνιήο» ηεο Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηηκήο έλεθελ ζηνλ Κσλζηαληίλν 

Γήκηζα.  

Κ. ΓΖΜΣΑ:  Μαθαξηψηαηε, εβαζκηφηαηνη, θχξηε Τπνπξγέ, 

αγαπεηέ Πξφεδξε.  

 Θέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ. ηαλ μεθηλήζακε, θαλείο 

δελ πίζηεπε πφζα πνιιά κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε. Καη ζήκεξα, 

ζην Ηαηξείν Κνηλσληθήο Απνζηνιήο, θαζεκεξηλά 200 άλζξσπνη 

εμεηάδνληαη απφ ηνπο εζεινληέο γηαηξνχο θαη παίξλνπλ ην θάξ καθφ 

ηνπο θάζε κέξα, δσξεάλ. Απηφ είλαη έλα κηθξφ ζαχκα, φπσο ε 

ζηήξημε ησλ αθξηηηθψλ λεζηψλ, ησλ αθξηηηθψλ ηαηξείσλ, νη εμεηάζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαη γίλνληαη εθεί . 

Καη βέβαηα ζήκεξα, ε δέζκεπζή καο, ε ππφζρεζή καο είλαη 

φηη μεθηλνχκε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, 

θπξίσο θαη πξψηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηεξέο Μεηξνπφιεηο, κε θάζε 

ελνξία, Γήκνη θαη  Δθθιεζία, καδί,  λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηνλ 

άλζξσπν.  
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Δπραξηζηψ γηα φιε ηελ πξνζπάζεηα, Γήκαξρε, Πξφεδξε, θαη 

λνκίδσ φηη έρνπκε πνιχ κεγάιν δξφκν κπξνζηά.  

Δπρφκαζηε πνιχ ζχληνκα απηά λα είλαη έλα παξειζφλ. Σν 

επρφκαζηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Αχξην ζηηο 9.00 ε ψξα.  

 Δπραξηζηνχκε.  


