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ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ - 02/12/2016 

 

 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  πλάδειθνη, θαιεκέξα ζαο, θαηαξρήλ ζηελ φκνξθε 

Θεζζαινλίθε, ηελ νπνία λνκίδσ φηη γεπφκαζηε φινη θαη κέζα απφ ην 

πλέδξην θαη έμσ απφ ην πλέδξην.  

 Να πσ φηη ζήκεξα κπαίλνπκε ζε κία ζεκαληηθή ζεκαηνινγία, 

ε νπνία ζα  δψζεη ζηελ νπζία θαη κέζα απφ ππθλφηεηα απφςεσλ θαη 

εθθξάζεσλ, ηε ζεκαηηθή, φπνπ είλαη  θαη ν ηίηινο ηνπ πλεδξίνπ. 

Γειαδή «Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε. Υηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξρή».  

 Υζεο, είλαη γλσζηφ φηη εθηφο απφ ηελ ππθλφηεηα ησλ 

επηθεθαιήο ησλ θνκκάησλ αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ, ππήξρε ε 

εθπξνζψπεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη κέζα απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, αιιά θαη φζνη δελ κπνξέζαηε λα παξαθνινπζήζεηε, 

ήηαλ κία πνιχ ζεκαληηθή κέξα, δηφηη ην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζηα δεηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ήηαλ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, κέζα απφ ηε 

ζπλππνγξαθή πνπ έγηλε παξνπζία θαη ηνπ Μαθαξησηάηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ θ.θ. Ηεξσλχκνπ, αιιά θαη ηνπ Παλαγηνηάηνπ 

Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο.  

 Θα έιεγα φηη ζε απηή ηελ πεξίνδν, ζα πξέπεη  φινη λα 

ππθλψζνπκε θαη ηηο ζπλεξγαζίεο καο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή καο 

ζθέςε. Καη πξνο θάζε θαηεχζπλζε, φπσο αθνχζαηε κεηά απφ ηελ 

νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο έδσζε ην 

ζηίγκα ηεο. Έλα ζηίγκα ζην νπνίν βεβαίσο έρνπκε ηελ απφιπηε 

δηάζεζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζχλζεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά ζε 

θακία πεξίπησζε απηή ε δηάζεζε δελ είλαη αδπλακία. Δίλαη εζληθή 

επζχλε.  

Απηφ αλ εθιεθζεί απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, απφ ην 

Τπνπξγείν, σο αδπλακία, ηφηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη, σο κηα 

γξνζηά ε Απηνδηνίθεζε λα απαληήζεη δπλακηθά. Απηή ήηαλ ε 
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ρζεζηλή, αλ ζέιεηε, θαηάιεμε, βάδνληαο ηηο θφθθηλεο γξακκέο καο, 

ιέγνληαο δειαδή φηη δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα εθινγηθά 

ζπζηήκαηα, ιεο θαη ε Διιάδα εμαξηάηαη απφ απηφ, ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, φηαλ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα δηνηθεζεί 

ιφγσ ειιείςεσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη θαλφλσλ.  

ήκεξα, πξηλ ηελ έλαξμε απηήο ηεο ζεκαληηθήο ζπλεδξίαο, 

ρξσζηνχκε, θχξηνη Αληηπξφεδξνη, ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί ζε 

φινπο ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ ηεο 

Διιάδνο, είδαηε φηη δελ ππήξμε δπλαηφηεηα, είλαη αιήζεηα, λα 

θφςνπκε ρζεο εθείλνπο νη νπνίνη φζνλ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα λα 

δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ππεξβήθαλ ηα ρξνληθά φξηα, ζήκεξα 

φκσο ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά, κε φιν ηνλ ζεβαζκφ πξνο φινπο, 

φινη καο εδψ φζνη είκαζηε, απηή είλαη, αλ ζέιεηε, ε ππνρξέσζή 

καο, γηα λα ζεβαζηνχκε θαη εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ θαη  

πξέπεη λα κηιήζνπλ, λα βάινπκε ηα φξηα εθείλα.  

Έηζη ινηπφλ, ζα θαιέζσ ηνλ θίιν ζπλάδειθν, Πξφεδξν ηεο 

ΠΔΓ Αηηηθήο, ην Νίθν ηνλ αξάληε, λα θάλεη ηελ έλαξμε ηεο 2εο 

εκέξαο θαη λα κπνξέζεη λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο.  

Να πσ φηη ε ζπλεδξία κεηαδίδεηαη θαη κε l ive streaming , αιιά 

θαη ζίγνπξα νη απφςεηο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη απφ φινπο καο, 

θαηαγξάθνληαη θαη ζα δηαηππσζνχλ ζε φιε ηελ Απηνδηνίθεζε 

άκεζα.  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  Καιεκέξα.  

Καηαξρήλ ςάρλσ ζην κπαιφ κνπ λα βξσ αλ πξέπεη λα κηιήζσ 

θαη ςάρλσ λα ην βξσ γηαηί βιέπεηε κηα αίζνπζα γεκάηε, βιέπεηε 

κηα ππνβάζκηζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, βιέπεηε ηα γεκάηα έδξαλα ηεο 

ΚΔΓΔ, βιέπεηε φηη νη ΠΔΓ πνπ εθπξνζσπνχλ φινπο ηνπο Ννκνχο 

ηεο ρψξαο, έθπγαλ απφ ηε κέζε ρζεο γηα λα κηιήζνπλ πεξί άιισλ 

πξαγκάησλ εθηφο απηφ πνπ θαίεη, εθηφο αλ δελ καο θαίεη ηειηθά, 

γηαηί θνβάκαη φηη δελ καο θαίεη ε Απηνδηνίθεζε. Μαο θαίλε ηα 

θφκκαηα, καο θαίεη ην ηη  ζα θάλνπκε κεηά. Καη ςάρλσ ζην κπαιφ 

κνπ λα δσ ηη ρξεηάδεηαη. Να πσ ηηο θνηλέο απφςεηο ηεο ΠΔΓ; Να κελ 
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ηηο πσ; Να αθήζσ ην ρξφλν λα θπιήζεη, λα ην δψζσ ζε άιινπο λα 

ιέλε πεξί άιισλ πξαγκάησλ; Πεξί εκκνλψλ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πέληε ιεπηά έρεηε, θχξηε αξάληε.  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  Μπνξείηε λα κε θφςεηε φπνηε ζέιεηε, ην έρσ 

απνθαζίζεη έηζη θαη αιιηψο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ ζαο θφβσ. Δίπα λα ζεβαζηνχκε φινη καο, γηα 

λα κηιήζνπκε φινη καο…  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  Γελ ζεβαζηήθαηε φκσο ρζεο ηνπο Γεκάξρνπο. Γελ 

ζεβαζηήθαηε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ, κε βάζε ην πξφγξακκα, θαη 

αθήζαηε λα κηιάλε πεξί άιισλ πξαγκάησλ επί κηζή ψξα δηάθνξνη 

άιινη, νη νπνίνη δελ είραλ… πνιιέο θνξέο δελ έβαιαλ ηα ζέκαηα 

νχηε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Καη Πξφεδξε, ζπγλψκε πνπ ζα ην 

πσ, αιιά δελ ζεβαζηήθαηε εζείο ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ηελ 

ψξα πνπ κίιαγαλ λα  κελ είζηε ζηελ έδξα.  

 Θέισ λα επραξηζηήζσ φκσο θάπνηνλ, πνπ κπνξεί νη ζρέζεηο 

καο λα κελ είλαη αδειθηθέο, θηιηθέο, αιιά ήηαλ ελληά ε ψξα εδψ. 

Σνλ Απνζηφιε ηνλ Κνηκήζε. Καη κεηά ηνλ Μπίξκπα θαη ηνλ 

Ησαθεηκίδε.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  Καη ν θχξηνο Καξαγηάλλεο. Θα ην πσ, ζπγλψκε. 

Δλλνψ απφ ην Πξνεδξείν ηεο ΚΔΓΔ. Δληάμεη; Αλ ήηαλ λα καο ιέγαηε 

φηη ζα μεθηλήζνπκε δέθα, δέθα θαη κηζή, έληεθα. Γελ είρακε 

πξφβιεκα. Θα εξρφκαζηαλ ηελ ψξα πνπ καο ιέγαηε.  

 Λνηπφλ, κέζα ζε έλα θιίκα ην νπνίν λνκίδσ φηη ππνβαζκίδεη 

ηελ Απηνδηνίθεζε, ε ΠΔΓΑ θαηαζέηεη θάπνηεο θνηλέο απφςεηο φισλ 

ησλ παξαηάμεσλ, εθηφο ηεο ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, θαη ην έρεη 

θάλεη ρσξίο εκκνλέο, ρσξίο ηδενιεςίεο θαη ρσξίο θξαπγέο.  

 Ο δηάινγνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

έρεη αλνίμεη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ζεκαηνινγία. Έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Τπνπξγείνπ, απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΔΓΔ, απφ ηηο ΠΔΓ, απφ 
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ζπλαδέιθνπο Γεκάξρνπο, κέζα απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ 

θαηαξηίζηεθαλ.  

 ην ζχλνιν απηψλ ησλ απφςεσλ πνπ δηαθηλνχληαη, πηζηεχσ 

φηη κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη  θνηλνχο ηφπνπο. Γειαδή 

επηζεκάλζεηο γηα ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, πνπ ζπγθιίλνπλ αληηθεηκεληθά.  

 Δίλαη πεξίπνπ νκφθσλε ε δηαπίζησζε φηη νθείινπκε λα 

επαλεμεηάζνπκε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Α’ Βαζκνχ. Να 

αληηκεησπίζνπκε ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ κε ηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα, κε ρξήζε ηεο αξρήο 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο εληνπηφηεηαο.  

 Δίλαη θνηλφ απφ φινπο καο ην αίηεκα γηα ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ησλ ζεζκψλ δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο, δηαβνχιεπζεο 

θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.  

 Γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, κε αλαδηνξγάλσζε θαη 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε 

ζχγρξνλα εξγαιεία, φπσο ε πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη  ε 

πηνζέηεζε ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο.  

 Γηα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ησλ Γήκσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη ζα νξηνζεηεί ηηο αλαπηπμηαθ έο 

επηινγέο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, ζα ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ζα ζπγθεληξψλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο δπλάκεηο ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ.  

 Με ελεξγφηεξν ξφιν ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, ηφζν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηνρεχζεσλ, φζν θαη ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  

 Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, κε επαλαζρεδηαζκφ ησλ Οξγαληζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη 

λέν Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Με πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε θάιπςε ησλ θελψλ ζε 

πξνζσπηθφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με ζχγρξνλν ζχζηεκα 
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αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ  ππαιιήισλ. 

Με ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

 Με αλάζρεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ θξίζηκσλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ.  

 Σελ θαηάξγεζε ησλ πνιιαπιψλ ειέγρσλ θαη αληηθαηάζηαζή 

ηνπο απφ έλα εληαίν ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ.  

 Σελ αλαβάζκηζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ηφζα πιήγκαηα ηα ηειεπηα ία ρξφληα, θπξίσο ζε φηη  

αθνξά, απηφ πνπ θνβφκαζηε λα πνχκε, ηελ αληηκηζζία, ηηο 

απνδεκηψζεηο, αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ αηξεηψλ.  

 Δλψ ζην δήηεκα ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξψ φηη 

ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηελ θαζηέξσζε ελφο αλαινγηθφηεξνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθινγή ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, ην νπνίν 

φκσο παξάιιεια ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο 

δηνίθεζεο ησλ Γήκσλ.  

 Καη έξρνκαη ζε απηφ πνπ αληηθεηκεληθά απηή ηελ επνρή θαη κε 

βάζε ηε ζπγθπξία, είλαη ην κείδνλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο νη θνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Γπζηπρψο ζην ζέκα απηφ αληί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο 

ζηα πξνβιεπφκελα λφκηκα πιαίζηα, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε 

λέεο πεξηθνπέο. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017 πεξηιακβάλεη 

ηε κείσζε ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ θαηά πεξίπνπ 220 εθαηνκκχξηα, ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ πξν ηνπ 2010 πφξσλ.  

 Με δεδνκέλε ηε κείσζε ησλ ΚΑΠ θαηά πεξίπνπ 60% ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ε απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ 

απνηεινχζε ην νμπγφλν ράξε ζην νπνίν ζηάζεθε φξζηα ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Ζ αθαίξεζε δε απηνχ ηνπ πνζνχ ζα νδεγήζεη ηε 

κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ Γήκσλ ζε αδπλακία θάιπςεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ, ζε θιείζηκν ησλ Γήκσλ ή θαη ζε κεγάιεο 

επηβαξχλζεηο ησλ δεκνηψλ.   
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 Δλψ νη πφξνη πνπ καο απνδίδνληαη απηά ηα ρξφληα είλαη πνιχ 

κηθξφηεξνη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν,  έρεη δειαδή 

δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ.  

 πσο επίζεο ππάξρεη θαη  έλα άιιν πνζφ πνπ δηθαηνχληαη 

θέηνο νη Γήκνη, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ απφ ην ΦΠΑ θπξίσο. 

Πνζφ επίζεο ζεκαληηθφ.  

 Οπφηε αληί γηα ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ καο, ιφγσ απμήζεσλ 

ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο, έρνπκε κείσζε θαηά 220 

εθαηνκκχξηα.  

 Αλακέλνπκε ινηπφλ λα  δνχκε ηη ζα γίλεη ζε απηφ ην θιέγνλ 

δήηεκα. Πξέπεη φκσο λα είλαη θαζαξφ. Απαηηνχκε ηνπιάρηζηνλ ηελ 

αλαπιήξσζε απηψλ ησλ 220 εθαηνκκπξίσλ ην 2017, κε 

νπνηαδήπνηε πξφζθνξε δηαδηθαζία θαη ην ζέινπκε ηψξα.  

 Δπηζηξέθνληαο ζην  βαζηθφ καο ζέκα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ ΟΣΑ, πηζηεχσ φηη νη θνηλέο επηζεκάλζεηο πνπ πξναλέθεξα , 

κπνξνχλ κέζα απφ ηελ παξάηαζε ηνπ δηαιφγνπ λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε κηαο επηηπρνχο λέαο ξχζκηζεο. Ννκίδσ φηη ν θεληξηθφο καο 

εθθξαζηήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, αο αμηνπνηήζεη 

φκσο θαιχηεξα απφ φηη κέρξη ζήκεξα ηνλ ρξφλν πνπ απνκέλεη, κε 

πεξηζζφηεξν θαη ζε βάζνο δηάινγν κεηαμχ καο, θαη κε έκθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ζηα ζεκεία πνπ καο ελψλνπλ θαη φρη ζε απηά πνπ καο 

ρσξίδνπλ, θαη ην Τπνπξγείν αο ιάβεη πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο 

ηεθκεξησκέλεο επηζεκάλζεηο ησλ αηξεηψλ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηνλ 

δεηνχκελν ζπλδπαζκφ εκβάζπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο, ελίζρπζεο θαη 

φρη απνδπλάκσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ θαη ησλ ζηειερψλ καο, θαη  ελδπλάκσζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

καο ξφινπ.  

 Καιή ζπλέρεηα. Θέισ λα πηζηεχσ λα είλαη πην νπζηαζηηθέο νη 

εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ καο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οθείισ, γηα λα ζεβαζηνχκε εθείλνπο πνπ 

εξγάζηεθαλ γηα απηφ ην πλέδξην, λα πσ κία θνπβέληα ζε απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ ζηελ αξρή απφ ηνλ θχξην ζπλάδειθν. ηη  θαηαξρήλ 
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ρζεο ήηαλ ηφζν ππθλή ε ζπλεδξία, δελ μέξσ αλ είδαηε εζείο λα 

θεχγνπκε, αιιά θχγακε απφ εδψ απφ ηηο νθηψ θαη κηζή - ελληά ε 

ψξα δελ  ζαο είρα δεη. Γελ έρεη ζεκαζία. Αιιά είλαη πξαγκαηηθά…  

Ν. ΑΡΑΝΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ ζαο δηέθνςα.  

 Δίλαη πξαγκαηηθά φκσο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οθείισ λα δψζσ εμεγήζεηο ζηε ζπλεδξία, θχξηε 

Πξφεδξε.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λέσ παξαθαιψ, κε καο δηαθφςεηε θαη  ηελ… Λέσ 

ινηπφλ, φηαλ κηινχζε ε θπξία Γελλεκαηά θαη ν θχξηνο Θενδσξάθεο, 

ζε έλαλ επηζθέπηε πνπ είρακε θαη έπξεπε λα βξίζθνκαη ζε θάπνηα 

ζπλάληεζε εθείλε ηε ζηηγκή, ήηαλ αθξηβψο είθνζη ιεπηά ε απνπζία 

κνπ απφ ην πξσί κέρξη αξγά ηε λχρηα πνπ θχγακε, θαη βεβαίσο 

εδψ ήηαλ θαη νη Αληηπξφεδξνη θαη φινη, θαη εζείο απφ φια απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ Απηνδηνίθεζε, απηφ βξήθαηε λα ζίμεηε, θαη 

κάιηζηα ιέγνληαο αξρήο γελνκέλεο ηψξα πνπ μεθηλά ε ζπλεδξία, 

άδεηεο θαξέθιεο. Πξνθαλψο δελ ζα είδαηε ηε  γεκάηε αίζνπζα ζηελ 

νινκέιεηα ή δελ ζέιεηε λα ηε δείηε. Γελ πεηξάδεη, πξνρσξάκε.  

 Δπραξηζηνχκε, θχξηε αξάληε.  

 Απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία –  Θξάθε, ν θχξηνο Λακπάθεο 

έρεη ην ιφγν.  

 Θα ζαο ζπκίζσ φηη ζα κηιήζνπλ θαη  νη παξαηάμεηο. Καη ζα 

παξαθαιέζσ, είλαη εθεί ην ρξνλφκεηξν, κε καο…  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Δληάμεη, ιίγν παξαπάλσ εκείο νη Πξφεδξνη ησλ 

ΠΔΓ, γηαηί ε αιήζεηα είλαη φηη ρζεο έπξεπε λα κηιήζνπκε θαη κηιάκε 

ζήκεξα.  

κσο, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη  

εχθνιν λα επηηηκήζεηο θαη λα θξίλεηο αξλεηηθά ζε κία ππθλή θαη 

καδηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ έλα ζπλέδξην.  
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κσο, πνιχ πην γελλαίν είλαη λα πεηο έλα κπξάβν, επηηέινπο, 

πνπ ηνπιάρηζηνλ γηα εκέλα, επί 10 ρξφληα πνπ παξαθνινπζψ ηελ 

Απηνδηνίθεζε, απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα, 11 ρξφληα γηα ηελ 

αθξίβεηα, έρσ λα νκνινγήζσ θαη λα πσ, ρσξίο λα έρσ θαλέλα 

ζπκθέξνλ πξνο ηνχην, φηη ε Γηνίθεζε Παηνχιε, ε παξάηαμε ε νπνία 

δηνηθεί απηή ηε ζηηγκή ηελ  ΚΔΓΔ, σο ζπκπνιίηεπζε, αιιά θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ην παξαθνινπζψ σο Πξφεδξνο ηεο 

ΠΔΓ επί 2,5 νιφθιεξα ρξφληα, παξάγεη έξγν.  

Σνπιάρηζηνλ ελεκεξψλεη ηνπο πάληεο, αζρνιείηαη κε φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη έρεη κία π πθλή 

δπλακηθή ζε ζπλέδξηα, εηδηθά θαη γεληθά, ηαθηηθά, θαη εθδειψζεηο 

βέβαηα νη νπνίεο δελ αθήλνπλ ηίπνηα λα πέζεη θάησ.  

Δάλ ηψξα κέζα ζε απηή ηε δεκνθξαηία ε νπνία ππάξρεη θαη 

αθνχγνληαη φιεο νη θσλέο επί 2,5 νιφθιεξα ρξφληα, ππάξρνπλ 

δηαδηθαζηηθά ιάζε, ζήκεξα ζα ηα πνχκε; Δδψ; ρη. Τπάξρεη θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ζέζεηο απφ 

ηηο νπνίεο κπνξείο λα θαζίζεηο θαη λα κηιήζεηο θαη λα κηιήζεηο επί 

ηεο νπζίαο, επί ησλ ηχπσλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηα ινηπά. Μελ 

ηξψκε φκσο ηνλ ρξφλν.  Γελ θάλεη.  

Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη θαη θπξίεο ζπλάδειθνη, ρζεο 

παξαθνινχζεζα έλα ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ. Καη πξαγκαηηθά είκαη 

ήξεκνο κηαο θαη αθνινπζεί ε δηθηά κνπ ηνπνζέηεζε, γηαηί άθνπζα 

φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ θαη ελ πνιινίο ηνπο 

αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ. Δίκαη ήξεκνο φηη δηαπίζησζα θαη δηα 

δψζεο, κε φινπο καδί εδψ λα πεξλάλε απφ ην βήκα, γηα πνην ιφγν 

θαηαζηξάθεθε ε Διιάδα. Καη ην ρεηξφηεξν απφ φια είλαη φηη ελψ 

θαηαζηξάθεθε ε Διιάδα, θαηάιαβα φηη δελ θαηάιαβαλ ηίπνηα απηνί 

νη άλζξσπνη.  

Καη δελ θαηάιαβαλ ηίπνηα θαη έρνπλ ην ζξάζνο ή ηελ 

αδπλακία –  πνπ κε πξνβιεκαηίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν –  λα 

έξρνληαη εδψ ζπληεηαγκέλνη ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιινλ, ξίρλνληαο 

βνιέο ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιινλ, ζε πνηνπο; ηνπο Γεκάξρνπο. 
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Πνηνπο δειαδή; Απηνχο πνπ απφ ην 2011 κέρξη ζήκεξα, επί 6 

νιφθιεξα ρξφληα –  θαη έρσ ην δηθαίσκα λα ην ιέσ απηφ, γηαηί είκαη 

Γήκαξρνο 6 νιφθιεξα ρξφληα –  ηνπο έρνπλ βνκβαξδίζεη 

θπξηνιεθηηθά, πξνζπαζψληαο λα ηνπο εθπαξαζπξψζνπλ, λα ηνπο 

μεθηηιίζνπλ, λα καο μεθηηιίζνπλ, ρσξίο λα κπνξέζσ λα β ξσ έλα 

ζεκείν, ζην  Δηδηθφ πλέδξην ηνπ Βφινπ είπα 12 ζεκεία φπνπ καο 

ρηχπεζαλ απνιχησο θαη είλαη θαηαγεγξακκέλα, λα κελ κπνξψ λα 

βξσ έλα ζεκείν ζην νπνίν κφλνη ηνπο λα ήξζαλ θαη λα είπαλ κε 

ζεβαζκφ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: πάξηε ην, ην δηθαηνχζηε, δελ 

ζαο ην ραξίδνπκε.  

Καη φηη θεξδίζακε, θχξηε Πξφεδξε, λα ζπκίζσ ηα ηακεηαθά 

απνζέκαηα θαη ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γξακκαηείο θαη ηνπο Γεληθνχο 

Γηεπζπληέο, ην θεξδίζακε κε πνιχ αγψλα. Κάηη ην νπνίν έπξεπε λα 

είλαη απηνλφεην θαη άλζξσπνη ζεζκηθνί ζαλ εκάο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο ζηνλ Α΄ Βαζκφ, πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα καο 

δίλνπλ δπλάκεηο, δηφηη ε αθκή καο πφζν ζα αληέμεη αθφκα κε ηφζν 

πφλν πνπ θνπβαιάκε, φινπ ηνπ ιανχ. Σνλ πφλν φινπ ηνπ ιανχ 

θνπβαιάκε. Καη δελ ην αληηιακβάλνληαη νχηε απηφ. Καη ήξζαλ ρζεο 

λα κνπ πνπλ θάπνηνη, φηη πξέπεη ηνπο κελ λα ηνπο δηαηεξήζσ ζηελ 

εμνπζία, ηνπο άιινπο λα ηνπο θέξσ.  

Σξεηο θπβεξλήζεηο ινηπφλ πεξάζαλε. Δγψ δελ ζα πσ απηφ 

πνπ είπε θαη απαξίζκεζε δψδεθα ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ, ν θαιφο 

ζπλάδειθνο. Δγψ ζα πσ φηη πέξαζαλ ηξεηο θπβεξλήζεηο κε  ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο. Πείηε κνπ, έλαο –  έλαο ρσξηζηά ζθεθηείηε, 

ζπλάδειθνο θαη ζπλαδέιθηζζα, αηζζαλζήθαηε απφ ην ’11 κέρξη 

ζήκεξα φηη έζησ θαη κία ηδενινγηθή πξνζέγγηζε απφ ηηο ηξεηο, 

έδσζε ζηνπο Γεκάξρνπο, ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, θάηη; ρη σο δψξν, επαλαιακβάλσ, γηαηί ην δηθαηνχκαζηε.  

Έγηλε ινηπφλ αληηιεπηφ γηαηί θαηαζηξαθήθακε. Καη εκείο ηη 

θάλνπκε απφ ην ’11; Απφ ην ’11 δελ θάλνπκε ηίπνηα άιιν απφ ην λα 

κηιάκε κεηαμχ καο θαη λα πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε έληνλα απηφ ην 

δηαθχβεπκα πνπ βγαίλεη κέζα απφ ηελ δηαξθή καο επαθή θαη 
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ζπλνκηιία. Απνηέιεζκα είλαη λα παξακηιάκε. Έηζη ιέγεηαη. Απηφ ην 

ξήκα ρξεζηκνπνηνχκε. Παξακηιψ φηαλ δελ έρσ απέλαληη 

ζπλνκηιεηή.  

Γπζηπρψο, θχξηε Πξφεδξε, παξά ηελ αγσλία ζνπ θαη ηελ 

αγσληζηηθφηεηά ζνπ, δελ έρεηο, φηαλ καο εθπξνζσπείο φινπο καδί,  

ζηα Τπνπξγηθά Γξαθεία θαη ζηνλ θάζε Πξσζππνπξγφ, δελ έρεηο 

δπλαηφηεηα λα ζπλνκηιείο. Παξακηιάο θαη εζχ, φπσο παξακηιάκε 

φινη καο.  

Καη εδψ ινηπφλ, ηη  ζα θάλνπκε ζήκεξα πάιη; Θα ην 

νλνκάζνπκε θαη ζήκεξα ην ζπλέδξην , ζπλέδξην παξαπφλσλ; Δγψ 

απηή ηελ αίζζεζε έρσ αληιήζεη. Αθνχ δελ κηιάκε, δελ ζπλνκηινχκε, 

παξακηιάκε, δελ καο αθνχλ, καο ρηππάλε, ηη  θάλνπκε ινηπφλ;  

Γπζηπρψο ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα ιέγεηαη 

εθηφλσζε. Καη επεηδή έρνπκε φιε απηή ηελ αξλεηηθή ζπκπ εξηθνξά 

θαη κέζα ζε έλαλ αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θχθιν είκαζηε 

εκείο σο έλαο ρψξνο απηνδηνηθεηηθφο ν νπνίνο ιακβάλεη φιν ηνλ 

πφλν ησλ αλζξψπσλ, είκαζηε απηνί δπζηπρψο νη νπνίνη έρνπκε θαη 

ηελ αλάγθε ηεο εθηφλσζεο. Σα ζεκεία ηεο εθηφλσζεο, είλαη α πηφ ην 

βήκα. Καη βέβαηα, είλαη θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο ΚΔΓΔ. Καη 

βέβαηα είλαη θαη ηα πκβνχιηα ησλ ΠΔΓ. Καη βέβαηα είλαη θαη ηα 

Γεκνηηθά πκβνχιηα. Καη βέβαηα είλαη ε ςπρή ηνπ θάζε ελφο 

Γεκάξρνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ, φπνηνο θαη λα είλαη απηφο κέζα ζην λ 

ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο έρεη ηελ αλάγθε ηεο 

εθηφλσζεο.  

Καη άθνπζα ρζεο θάπνηνπο λα κηιάλε, αξρεγνχο θνκκάησλ, λα 

κηιάλε γηα αξκνδηφηεηεο, ηφζεο ρηιηάδεο έρεη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε 

θαη ηφζν ιηγφηεξν έρεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη έλαο κίια γε, σο 

βάζε ηεο νκηιίαο ηνπ, έλαλ πνηληθά κε ελδηαθέξνλ Γήκαξρν, ν 

νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί, ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο. Απηφ είλαη ην 

απαχγαζκα ηεο παξνπζίαο ελφο θφκκαηνο θαη κάιηζηα ηνπ 

θπβεξλψληνο θφκκαηνο, απέλαληη ζε έληηκνπο αλζξψπνπο; Απέλαληη  

ζε έληηκνπο Γεκάξρνπο; Να κνπ θέξεη ην παξάδεηγκα, γηα λα κνπ 
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ζπκίζεη ηη ; ηη πξηλ ην ’11 ππήξραλ θαη Γήκαξρνη θιέθηεο; Μπα; Ζ 

θεληξηθή ζθελή είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ην πνηληθφ 

ελδηαθέξνλ; Γελ ην θαηάιαβα. Ή ηη ζεο λα πεηο, θχξηε, εδψ, 

παξνπζία 500 αλζξψπσλ,  325 Γεκάξρσλ θαη 175 εθιεγκέλσλ 

Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θαη άιισλ πνπ αγαπνχλ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Γειαδή ηη αγαπνχλ; Αγαπνχλ ηνλ ίδην ην ιαφ.  

Αλ κπείηε ζε έλαλ Γήκν, ζε κηα πφιε, γηα λα δείηε πνηνη 

αζθνχλ αξκνδηφηεηεο, πείηε κνπ έλαο πξνο έλαο πνηεο 

αξκνδηφηεηεο αζθεί ε Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη πνηεο ν Γήκνο. Αλ 

βξείηε αξκνδηφηεηα ε νπνία λα θαίλεηαη φηη αζθείηαη απφ ηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, λα κνπ ηξππήζεηε ηε κχηε. ια θαίλνληαη –  θαη 

είλαη αιήζεηα –  ηα νπζηαζηηθφηεξα, φηη πξνθχπηνπλ απφ εκάο. 

Καζαξηφηεηα, πξάζηλν, δξφκνη, ζρνιεία, ζπληεξήζεηο, φια. 

Πξφλνηα, θησρνί άλζξσπνη, θηιφπησρα, Κνηλσληθά Παληνπσιεία, 

φια. Αζιεηηθνί ρψξνη, φια. Ση αζθείο, Κεληξηθή Γηνίθεζε; 

Καηαδπλαζηεχεηο ην ιαφ. Απηφ κφλν θάλεηο, ηίπνηα άιιν δελ θάλεηο.  

Έηζη ινηπφλ, είρακε θαη θάηη άιιν, απφ έλαλ άιινλ. Γηαηί 

εκείο, ζπλάδειθνη, νη απηνδηνηθεηηθνί, έρνπκε έλα πξνζφλ ηεξάζηην. 

Μπνξεί λα είκαζηε θαη θάπνηνη θνκκαηηθνί. Αιιά έρνπκε ην 

δηθαίσκα λα ρηππήζνπκε ηελ αδηθία, λα ρηππήζνπκε ηελ αλνεζία, 

λα ρηππήζνπκε ην ιάζνο θαη κέζα ζηνλ θνκκαηηθφ καο ρψξν.  

Ήξζε ινηπφλ ν θχξηνο Μεηζνηάθεο θαη είπε: εγψ, αγαπεηνί 

Γήκαξρνη, δελ κπνξψ λα ζαο ππνζρεζψ πξάγκαηα ηα νπνία δελ 

κπνξψ λα ζαο ηα δψζσ φηαλ ζα αλαιάβσ ηελ δηνίθεζε. Δίλαη ε εθ 

πιαγίνπ γελλαηφηεηα. Εήηεζε θαλείο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ λα καο θάλεη ειεεκνζχλε; Απηφ δεηήζακε εκείο; 

Δκείο ηη  δεηήζακε; Να γίλεη 8% απφ ην ΑΔΠ απηφ πνπ ζα αθνξά ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηαηί είλαη ην κηθξφηεξν, είλαη ηξεηο θνξέο 

θάησ απηφ πνπ καο δίλεη θαη είλαη ην κηθξφηεξν ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Καη ην δηθαηνχκεζα; Ναη. Αλ βάιεηο απηέο ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχκε, αλ βάιεηο απηά ηα νπνία καο έρνπλ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

12 

θνξηψζεη σο ππνρξέσζε, ζα δεηο φηη πξάγκαηη ην 8% ηνπ ΑΔΠ ην 

δηθαηνχκαζηε.  

Να θάλεηο ινηπφλ κηα νξζή θαηαλνκή, σο ζσζηφο 

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο κειινληηθφο, καδί κε ηνλ Τπνπξγφ ζνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη λα καο δψζεηο απηφ, φρη ζε εκάο, ζηνλ ιαφ. Γηαηί 

φηαλ πξαγκαηηθά αλαπηπρζνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηφηε ζα πάεη 

θαιά θαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. Γηφηη εθεί κέζα, απφ 

θάησ είκαζηε εκείο, θάησ απφ ηελ νκπξέια ζνπ. Δκείο δελ 

δηεθδηθνχκε ηίηινπο θαη ζέζεηο εμνπζίαο πάλσ απφ ηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε. Δκείο μέξνπκε φηη είκαζηε ππνζχλνια θαη ην ζεβφκαζηε. 

Δζχ δελ καο ζέβεζαη. Δζχ θαη φινη νη ππφινηπνη πνπ ήξζαλ θαη 

αλνήησο –  ζπγγλψκε γηα ηε θξάζε –  αιιά ρζεο,  φπσο θαη πνιινί 

άιινη ζπλάδειθνη, θαζ’ νκνινγία, ράζακε κία κέξα απφ ην 

ζπλέδξην, θχξηε Πξφεδξε.  

Απηφ, παξαθαιψ, δερζείηε ην σο κία παξαηήξεζε, γηα ηελ 

νπνία βέβαηα δελ κπνξνχζαηε λα θάλεηε ηίπνηα, φηαλ κηιάλε 

αξρεγνί θνκκάησλ θπζηθά νθείιεηο ζεβαζκφ, έζησ θαη αλ 

παξαβηάδνπλ ηνλ θαλφλα, γηαηί; Γηαηί νχηε απηφ είλαη  ηθαλνί λα 

θαηαιάβνπλ. ηη θαη ηελ δηαδηθαζία πξέπεη λα ηελ ζεβαζηνχλ. ηαλ 

φκσο άλζξσπνη θεληξηθήο ζθελήο δελ ζθέθηνληαη θαη δελ ζέβνληαη 

ηελ νπζία, ηνλ ιαφ ηνλ ίδην, ζα ζθεθηνχλ ηελ δηαδηθαζία ; Καη ήξζαλ 

εδψ θαη ρηππνχζε ν έλαο ηνλ άιινλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ  (Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ):  Κχξηε Λακπάθε, αλ κπνξείηε, λα 

νινθιεξψζεηε ζαο παξαθαιψ.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Ση είπαηε, θχξηε Πξφεδξε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αλ κπνξείηε, νινθιεξψζηε ιέσ.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Να ηειεηψζσ; Καιά, λνκίδσ φηη ε ίλαη αξθεηά θαιά 

απηά πνπ ιέσ.  

 Θέιεηε λα ηειεηψζσ, παηδηά;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δληάμεη, εγψ ην ιέσ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.  
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Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Έλα λαη θαη ηξηάληα φρη, άθνπζα. Σν λαη πξέπεη λα 

ήηαλ απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ, δελ πεηξάδεη. Αιιά είπα θα η γηα ηνλ 

Μεηζνηάθε, έηζη; Δίκαη αξθεηά έμππλνο.  

 Λνηπφλ, 325 Γήκαξρνη, 300 Βνπιεπηέο. Γελ αληέρσ άιιν πηα 

απηήλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηελ πνηνηηθή ηελ νπνία καο έρνπλ 

επηβάιιεη. Γελ είλαη πξέπνλ, δελ είλαη ζσζηφ, δελ είλαη πνιηηηθά 

αξκνζηέν λα έρνπλ ηνπο Γεκάξρνπο, πνπ είλαη ηζάμηνη θαη ηζάξηζκνη 

κε ηνπο Βνπιεπηέο, λα καο έρνπλ εθεί πέξα θάησ. Απφ θάζε άπνςε. 

Γελ κηιάσ κφλν κηζζνινγηθά. Γήκαξρνο 1.360 €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

1.000 ηα δίλεη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο θάζε κήλα θαη ζε δηάθνξα 

άιια πξαγκαηάθηα. Μηιάσ γηα ηνλ ζεβαζκφ πνπ έρεη ε θεληξηθή 

ζθελή απέλαληη ζηνλ Γήκν ηνλ νπνίν ζέιεη λα ηνλ εμαλδξαπνδίζεη, 

ζέιεη λα ηνλ δηαιχζεη.  

 Λέκε ινηπφλ φηη απηνχο ηνπο 300 Βνπιεπηέο, νη νπνίνη δελ 

βάδνπλ κία ππνγξαθή. 6 ρξφληα, θχξηε Πξφεδξε, Γεκαξρίαο, έρσ 

κεηξήζεη 400 εθαηνκκχξηα θαη πφζα άιια έξγα ζε ΔΠΑ, ζηα νπνία 

απφ θάησ ππάξρεη  ε ππνγξαθή κνπ. Μηζφ δηζεθαηνκκχξην, έλαο 

Γεκαξράθνο, έλαο κηθξφο Γήκαξρνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, έρεη 

βάιεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη έρεη ηελ επζχλε. Πείηε κνπ, έλαο 

Βνπιεπηήο, πνπ κάιινλ ζεθψλεη  ην ρέξη ηνπ εθεί πνπ παίξλεη  

εληνιή –  έηζη είλαη δπζηπρψο –  απφ ην θφκκα ηνπ. Γελ βιέπσ… 

Κάπνηεο κηθξνεπαλαζηάζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη θαη πνιχ, έηζη, 

επαλαζηαηηθέο, γηαηί δελ έρνπλ αληίθξηζκα. Ννκίδσ φηη κάιινλ 

είκαζηε ππέξηεξνη απφ ηνπο Βνπιεπηέο, νη 325 Γήκαξρνη, κφλν εμ 

απηνχ ηνπ ιφγνπ. Καη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη απεηινχκεζα κε αξγίεο, 

κε πνηλέο, κε έλα ζσξφ πξάγκαηα, ηα νπνία κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ππάξρνπλ.  

 Απφ ην 2011 δελ άιιαμε ηίπνηα. Άξα απηνί πνπ πέξαζαλ νη 

θχξηνη ρζεο, δελ είραλ ηίπνηα λα καο πνπλ. Δγψ δελ ηνπο άθνπζα. 

Μάιινλ ηνπ άθνπζα θαη είπα, ζαο δηαγξάθσ φινπο. Γηαηί ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ην ’11 κέρξη ζήκεξα, κφλν άξλεζε έρεηε 

λα επηδείμεηε, ηίπνηα άιιν.  
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 Καη βέβαηα ν Τπνπξγφο είπε έλα ζεσξεηηθφ ινγχδξην, ην 

νπνίν αιήζεηα είλαη φηη κε  εληππσζίαζε. Πξψηε θνξά βιέπσ 

Τπνπξγφ λα θάζεηαη θαηαξρήλ 8 ψξεο νιφθιεξεο, κέρξη ηηο 20.00 ε 

ψξα ην βξάδπ, απφ ηηο 12.00. Καη ήηαλ έηνηκνο λα πεη απηφ ην 

ζεσξεηηθφ ινγχδξην, ην νπνίν κνπ άξεζε πάξα πνιχ.  

κσο δελ δήηεζε ζπγγλψκε γηα φζα πήγαλ λα καο θάλνπλ νη 

πξνεγνχκελνη, κηιάσ γηα ηα ηακεηαθά απνζέκαηα θαη κηιάσ γηα φια 

ηα ππφινηπα ηα νπνία πήγαλ λα γίλνπλ, αθαηξψληαο καο αθφκα θαη 

ηελ νπζηαζηηθή εμνπζία θαη ηελ ηππηθή, κέζα απφ ηνπο Γεληθνχο 

Γξακκαηείο θαη ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γξακκαηείο θαη ηνπο Γηεπζπ ληέο, 

δελ άθνπζα έλα ζπγγλψκε. Γελ είπε: δελ ζα ην επαλαθέξσ. Δίπε 

φηη: ην λνκνζρέδην –  ζθνχπα ζα ην επαλαθέξσ. Θα έξζεη. Καη δελ 

καο είπε: αθαηξψ έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα. Θα καο θέξεη φζα άιια 

θαη βέβαηα ζα καο θέξεη ηη  άιιν; Σνλ εθινγηθφ λφκν.  

Γελ θαηάιαβα, εηιηθξηλά, ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ έιεγε –  έηζη καο είπε ηνπιάρηζηνλ ν θχξηνο 

Πνπιάθεο, ζην πλέδξην ην Δηδηθφ ηνπ Βφινπ –  φηη: ζα δσ πξψηα 

ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη ζα δνχκε ηη ζα αιιάμνπκε άιιν. Έηζη, λα 

παζπαηέςνπκε ιίγν κεξηθά πξάγκαηα, γηα λα πνχκε φηη είκαζηε εδψ 

φζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε, ν νπνίνο έγηλε απφ 

άιια θφκκαηα, ηα νπνία φκσο είραλ (…) πνιηηηθή λννηξνπία θαη ζα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε κεηά. Καη ζα δνχκε αλ θάηη αιιάμνπκε. Γειαδή 

ηνλ εθινγηθφ λφκν ζα ηνλ  αιιάμεηο γηα πνην ιφγν;  

Δγψ πήξα 56% απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε. Έλαο Γήκνο κεγάινο, ν κεγαιχηεξνο κεηά ηε 

Θεζζαινλίθε. Καη πήξα 25 έδξεο απφ ηηο 41. Ση είκαη εγψ; Δίκαη ν 

πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, λα θεξδίζσ ηηο εθινγέο θαη λα πάξσ 50 

έδξεο bonus; Γειαδή αλ ην δεηο κε αξηζκεηηθή, πήξα 56%. Απφ ηηο 

41 έδξεο πήξα ηηο 25, πήξα 2 παξαπάλσ αλ βάιεηο ηελ αληηζηνηρία. 

Οη 2 παξαπάλσ ζηηο 41, είλαη 50 ζηηο 300; Γηαηί ινηπφλ ζέιεηο λα 

αιιάμεηο ην ζχζηεκα απηφ; Γηα λα απνδψζεηο δηθαηνζχλε; Μα ν 

ιαφο απεπζείαο κε εθιέγεη θαη κάιηζηα απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή θαη  
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κνπ δίλεη 56%. Σηο έδξεο δειαδή πνπ παίξλσ, ηηο παίξλσ, αλ 

ζέιεηο, θαη κε ηελ αξηζκεηηθή. Γηαηί εζχ ζεο λα εθαξκφζεηο έλα άιιν 

ζχζηεκα, ην νπνίν δελ είλαη δίθαην. Σν νπνίν δελ απεηθνλίδεη ηελ 

ιατθή βνχιεζε.  

Γηαηί; Γηαηί είλαη απιφ. Γηαηί ζεο εθεί πέξα λα βάιεηο αληί γηα 

επηά παξαηάμεηο πνπ έρσ ηψξα, λα βάιεηο έληεθα, δψδεθα, δέθα, 

λα κε κπνξψ λα δηνηθήζσ εγψ γηαηί είκαη δεμηφο, είκαη ζπληεξεηηθφο 

θαη έηζη λα κπνξέζεηο λα αλαπνδνγπξίζεηο ην νπζηαζηηθφ  πεξίβιεκα 

θαη αληί λα δηνηθψ εγψ πνπ  πήξα 56%, δειαδή ν ιαφο κε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ, λα δηνηθνχλ ηέζζεξηο –  πέληε νκάδεο εθεί κέζα, 

θάπνηεο ζπληζηψζεο θάπνησλ πξαγκάησλ ηδενινγηθψλ πην πέξα 

απφ ηελ θεληξνδεμηά, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα 

πξάγκαηα  θαη ζα κπνξνχλ λα ιέλε φηη: δελ ζα θάλεηο απηφ ην 

κεγάιν έξγν, γηαηί  δελ είλαη θφληξα ζην θεθάιαην, γηαηί δελ είλαη 

θφληξα ζην κνλνπψιην, γηαηί δελ είλαη ην έλα, γηαηί δελ είλαη ην 

άιιν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αγαπεηέ ζπλάδειθε, Βαγγέιε, ήδε κηιάο 15 ιεπηά.  

Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ:  Καη ζα πξέπεη κεηά λα ζπλαιιάζζνκαη, γηα λα 

κπνξψ… Γελ μέξσ κε πνην ηξφπν. Γηα λα κπνξψ λα εθαξκφζσ 

πνιηηηθή θαη λα κπνξέζσ λα δηνηθήζσ ην Γήκν κνπ.  

 Πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Καηαζηαηηθή καο ζέζε. 

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεψλ 

καο. Πνηληθή θαη πεηζαξρηθή ζέζε. Δίκαζηε δηαξθψο απεηινχκελνη.  

 Καη βέβαηα, επεηδή δελ ζα πσ ηίπνηα άιιν επί ηεο νπζίαο 

επεηδή κε θαιχπηεη ε εηζήγεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζα πσ κφλν έλα ζέκα ην νπνίν κε αθνξά απφιπηα 

θαη ην βιέπσ κέζα ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπκε πινχην, 

ζπλάδειθνη, γηαηί δπζηπρψο απηή ε θπβέξλεζε επί 22 κήλεο δελ 

έθαλε ηίπνηα απνιχησο ή κάιινλ αξλείηαη, ν άιιεο δε θπβεξλήζεηο 

πνπ πέξαζαλ, επίζεο δελ έθαλαλ ηίπνηα, γηα ιφγνπο πνπ δελ 

ελδηαθέξνπλ απηή ηε ζηηγκή γηαηί δελ θπβεξλάλε.  
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 Λέσ ινηπφλ γηα ην ζέκα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη  ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Γήκσλ.  

 Σξία ιεπηά, θχξηε Πξφεδξε θαη ηειεηψλσ.  

 Ζ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ, δελ κπνξεί λα γίλεη  παξά κφλν κε δχλακε , κε 

νπζηαζηηθφηεηα θαη φρη κε πεηξακαηηζκνχο. Καη ζα ζαο πσ ακέζσο 

πνηα κέηξα ρξεηάδνληαη θαη πξσηνβνπιίεο λα αλαιάβνπκε, καδί κε 

ηελ θπβέξλεζε. Μηα θπβέξλεζε ε νπνία φκσο δελ δείρλεη,  

δπζηπρψο, ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ δπλακηθή λα πξνρσξήζεη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ηνπηθή αλάπηπμε, γηαηί δελ κπνξεί λα παληξέςεη ηα 

ειάρηζηα, θησρά θεθάιαηά ηεο, κε ηα θεθάιαηα ηνπ ηδηψηε.  

 Λέσ ινηπφλ φηη ρξεηάδεηαη λα δηεπθνιπλζεί ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε 

θαηνρχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, ζπκκεηνρή ζε 

ζπκπξάμεηο θαη  εηαηξηθά ζρήκαηα, θνηλνπξαμίεο, κεηθηέο 

επηρεηξήζεηο, κε χπαξμε δηθιείδαο αζθαιείαο ψζηε λα κελ 

θινλίδεηαη νηθνλνκηθά ν Γήκνο, εγψ δελ ζέισ λα ππάξρεη πξφβιεκα 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκκεηέρεη έλαο Γήκαξρνο 

ν νπνίνο κπνξεί θαη λα κελ είλαη θαη θαιφο. Έηζη; Γελ είκαζηε φινη 

θαινί, ηη  λα θάλνπκε; Απηφλ λα ηνλ πξνζηαηεχζνπκε, ψζηε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ λα κελ θηλδπλεχεη.  

 πκκεηνρή ζε ΓΗΣ, κε επηρεηξήζεηο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. 22 κήλεο καο ζηακάηεζαλ ηη ο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ, εγψ ηνπιάρηζηνλ είρα θηάζεη ζε αλάδεημε αλαδφρνπ 

θαη πξηλ απφ 22 κήλεο κε ζηακάηεζαλ. Σψξα κνπ ιέλε: έια λα 

δνχκε πάιη ηε ΜΔΑ, κήπσο θαη κπνξέζνπκε λα ηελ θάλνπκε κε 

ΓΗΣ, γηαηί δελ θηάλεη ε δεκφζηα δαπάλε θαη ε θάιπςή ηεο. Γελ 

έρνπκε ηα θεθάιαηα ηα νπνία πηζηεχακε φηη ζα έρνπκε.  

Δληάμεη, ηειηθά έρσ θπβέξλεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα πηζηεχσ 

φηη έρεη ηε δπλακηθή ηεο ζηνηρεηψδνπο ινγηθήο; Απφ ηελ αξρή δελ 

θαηλφηαλ, πξηλ 22 κήλεο, φηη δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια θεθάιαηα 

θαη φηη ρξεηάδεηαη λα παληξέςνπκε ην ηδησηηθφ κε ην θξαηηθφ 
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θεθάιαην; Τπάξρεη σξαηφηεξνο γάκνο απφ απηφλ; Οχηε απηφ 

κπνξέζαλε λα ην δνπλ. Απηφ απφ ηη; Μάιινλ απφ ηδενινγηθή 

αγθχισζε.  

 Απξφζθνπηε αμηνπνίεζε πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σαθηνπνίεζε κεγάισλ πνιενδνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πνπ 

ζε ρξήζε γεο. 1.280.000 έδσζα εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, γηα λα θάλσ ην θαηλνχξγην ΓΠ. Γηαηί ρσξίο θαηλνχξγην 

ΓΠ, νη πεξηνπζίεο ησλ αλζξψπσλ κέλνπλ έηζη θαη πνιιά ζεκεία 

ηεο πφιεο, ηεο θάζε πφιεο, δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, άξα αμηνπνίεζε ησλ θαηαζηεκάησλ. Γελ 

θαηαιαβαίλνπλ φηη πξέπεη λα καο ρξεκαηνδνηήζνπλ κέζα απφ ην 

Πξάζηλν Σακείν –  πνπ ηα ιεθηά πέηαμαλ, πήγαλ πνχ, δελ μέξσ –  

γηα λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε απηά ηα πνιενδνκηθά δεηήκαηα 

πνπ ζα αλεβάζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία;  

 Σαθηνπνίεζε ινηπφλ κεγάισλ πνιενδνκηθψλ δεηεκάησλ, 

παξαρψξεζε ησλ ρεξζαίσλ παξάθηησλ δσλψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Γήκνπο. 12 Γήκνη είκαζηε, 12 ρεξζαίεο δψλεο. Αθφκα κηιάλε γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο ρεξζαίεο δψλεο.  

Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ ίδξπζε αθηνπιντθψλ γξακκψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ άγνλσλ γξακκψλ. Γελ 

θαηαιαβαίλνπλ φηη πξέπεη λα κπνχκε νη Γήκνη. ε φιεο ηηο 

πξνεγκέλεο ρψξεο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλδέζεηο αθηνπιντθέο, νη Γήκνη είλαη απαξαίηεηα κέζα. Καη νη 

κεγάιεο δπλαηέο εηαηξίεο, ηα κεγαζήξηα ηα νηθνλνκηθά, ζέινπλ ηνλ 

Γήκν κέζα σο εγγχεζε. Αιιά νη δηθέο καο νη θπβεξλήζεηο, πνπ 

ηφικεζαλ ρζεο λα έξζνπλ εδψ, ηνικάλε θαη κηιάλε  φηη: δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ Γήκν κέζα, γηαηί δελ ηνλ εκπηζηεπφκαζηε. 

Πνηνλ δελ εκπηζηεχεζηε, ην Γήκν; Απηφλ πνπ είλαη  δσληαλφο 

νξγαληζκφο; ε φιε ηελ Διιάδα; Καη αλ γπξίζεη ζηνλ ιαφ, ζα πεη: 

απηφ εγψ μέξσ, ηνλ Γήκαξρν. Σνικάεη θαη κίιεζαλ ρζεο εδψ πέξ α. 

Καθψο πνπ ήξζα θαη ηνπο άθνπζα.  
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Πξφβιεςε γηα ζπκκεηνρή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κε 

παξαρσξεκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ θαη ζεζκηθή 

πξφβιεςε γηα ηελ (…) κεγάισλ ππνδνκψλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.  

Καη βέβαηα γηα λα ηειεηψλσ, λα ζαο πσ φηη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο θαη σο επηηαρπληήο ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Ση ρξεηάδεηαη φκσο; Καη ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. Ση 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε γηα λα κελ έρνπκε έλα ζπλέδξην εθηφλσζεο; 

Να πάξνπκε κέηξα. Ναη, ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε κέηξα, ην ιέσ θαη 

εγψ. Γηαηί, θχξηε Πξφεδξε, ζην ηέινο ε καρεηηθφηεηά ζαο, ε 

αγσληζηηθφηεηά ζαο, ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο αλελεξγφο. Καη 

παξαθαιψ αθνχζηε κε, κε ζνβαξφηεηα, γηαηί απηφ πνπ ζα πσ 

κπνξεί λα θαίλεηαη γεινίν, αιιά κηιάσ ζνβαξά.  

Δάλ δνχκε, θχξηε Πξφεδξε, φηη ζπλερίδνπκε λα έρνπκε ηελ ίδηα 

αληηκεηψπηζε θαη κέζα απφ απηή ηελ νπζηαζηηθφηεηα πνπ ζήκεξα 

πηζηεχσ άξρηζε, κφιηο ηψξα ην πξσί, θαη ζα αθνχζνπκε θαη ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. Δάλ δνχκε φηη καο αληηκεησπί δνπλ κε 

ηελ ίδηα αθέιεηα θαη απαμίσζε, ηφηε νη 280 πεξίπνπ Γήκνη –  δελ 

κηιάσ γηα ηνπο 50, νη νπνίνη έρνπλ άιιε άπνςε, θαη δηθαίσκά ηνπο 

είλαη, δεκνθξαηία έρνπκε θαη θαιά θάλνπλ –  λα εθαξκφζνπκε απηφ 

ην νπνίν δελ ιέεη ην Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην. Να εθαξκφζ νπκε 

απηφ ην νπνίν δελ ιέεη ν Καιιηθξάηεο.  

Γειαδή λα θάλνπκε πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη ζα δίλνπλ 

ρξήκαηα πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα νπνία δηαρεηξηδφκαζηε, 

ζε άιινπο ηνκείο. ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Να ρακειψζνπκε ηα 

δεκνηηθά ηέιε θαη φρη λα ηα απμήζνπκε. Μαο αλάγθαζαλ θαη θάλακε 

απμήζεηο απφ 20% κέρξη 50% ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία –  Θξάθε. 

Να θάλνπκε κεηψζεηο 200% θαη λα ηα ζηείινπκε ζην Οηθνλνκηθφ 

Παξαηεξεηήξην θαη  ζην Τπνπξγείν θαη λα καο ηα θφςνπλ θαη λα κελ 

ηα δηνξζψζνπκε. Να δνχκε, πέθηνπλ νη θπβεξλήζεηο πνπ δελ αθνχλ 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή κέλνπλ εθεί πέξα ςειά;  
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αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  ηελ δηαδηθαζία, Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λνηπφλ, γηα ηελ παξάηαμε ΑΝΑΣΡΟΠΖ, εκείο δελ 

ζα δψζνπκε ιφγν, κίιεζε ν θχξηνο Λακπάθεο, ελλνψ κέζα απφ 

απηφ ην… Χο ΠΔΓ, πήξε αξθεηφ ρξφλν θαη ζα παξαθαιέζσ φινπο 

λα ηεξήζνπκε… Δθεί αλαγξάθεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Σν βιέπνπλ φινη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Σν βιέπεηε. Γελ ζέινπκε εκείο λα δηαθφπηνπκε 

θαλέλαλ θαη έηζη ινηπφλ, εάλ ζέιεηε, απηή ε πξφζζεζε  αθαηξεί ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ δηθή καο παξάηαμε, γηαηί ηα είπε νινθιεξσκέλα 

ν θχξηνο Λακπάθεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο θχξηνο Κακπφζνο…  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  ηελ δηαδηθαζία, Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ναη, θχξηε Ησαθεηκίδε.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Με απηνχο ηνπο ξπζκνχο, δελ ζα κηιήζε η θαλέλαο 

ζχλεδξνο. ρη κε ηα 20 ιεπηά ηνπ θπξίνπ Λακπάθε, πνπ θαιά θάλεη 

θαη ην ζψλεη ν Πξφεδξνο θαη ιέεη: κίιεζε εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο, 

καο θαιχπηεη. 10 ιεπηά αλ κηιάεη ν θάζε Πξφεδξνο ΠΔΓ, ζέινπκε 

130 ιεπηά. 5 παξαηάμεηο απφ 15 ιεπηά, έρνπκε άιια 75 ι επηά. 

Έλαο Τπνπξγφο θαη έλαο Γεληθφο Γξακκαηέαο, θηάζακε 15.00 ε 

ψξα θαη ζα θιείζνπκε εκείο. Αλ ζαο ξσηάεη θαλείο: λα κηιήζνπκε ή 

φρη, θαη ιέηε λαη, ζεκαίλεη φηη έρεηε αθαηξέζεη πξνθαηαβνιηθά ηε 

δπλαηφηεηά ζαο, έηζη φπσο νξίζηεθε ην πλέδξην, λα κηιήζεη 

νπνηνζδήπνηε απφ εζάο.  

Να είλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν απφ ηελ αξρή. Γελ γίλεηαη λα 

κηιάεη ν θαζέλαο φζν ζέιεη. Κφβεηε. Απηφ ην πξάγκα κφλν εδψ 

ζπκβαίλεη. Αλ ζέινπκε λα θξαηήζνπκε δηαδηθαζία. πνηνο 

ππεξβαίλεη ην ιφγν ηνπ, ην ξφιν ηνπ θαη ηνλ ρξφλν ηνπ, θφβεηαη . 

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  πκθσλνχκε, πξνρσξάκε.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο θχξηνο Κακπφζνο θαη λα εηνηκάδεηαη  ν θχξηνο 

Βνζθφπνπινο. Πεινπνλλήζνπ. Καη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ν θχξηνο 

Βνζθφπνπινο.  

Γ. ΚΑΜΠΟΟ:  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξψηα απφ φια ζα 

ήζεια λα πσ φηη ρζεο είδακε θάπνηα πξάγκαηα, ηα νπνία ήηαλ 

αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο.  

 πκθσλψ κε ηνλ θχξην Λακπάθε, φρη σο πξνο ην ρξφλν, αιιά 

σο πξνο απηά ηα νπνία είπε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πέξαζαλ απφ 

ην βήκα, πηζηεχνληαο φηη ηνπο κελ θάπνηνπο ηνπο θάιππηε ε 

θπβέξλεζε θαη ηνπο άιινπο ε αζθάιεηα πηζαλφλ φηη έξρνληαη λα 

γίλνπλ θπβέξλεζε.  

 Σν εμηιαζηήξην ζχκα ινηπφλ ζηελ φιε πεξίπησζε, πάιη νη  

Γήκαξρνη. Οη Γήκαξρνη θηαίλε γηα φια. Ζ πξνζπάζεηα 

πνηληθνπνίεζεο ησλ Γεκάξρσλ, ρξφληα ηψξα θαιά θξαηεί απηφ ην 

έξγν. Απηψλ ησλ Γεκάξρσλ νη νπνίνη έρνπλ ην  βάξνο ηεο 

θνηλσλίαο. Απηνί νη νπνίνη θνπβαιάλε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Απηνί νη 

νπνίνη είλαη ζηα ζπζζίηηα, απηνί νη νπνίνη είλαη δίπια ζηνλ παικφ 

ηνπ θάζε πνιίηε.  

 Απηφ ήηαλ ην έλα θνκκάηη ινηπφλ ρζεο. Σν άιιν θνκκάηη φκσο 

πνπ είδα φηη δελ ην θαηαιάβαηε, είλαη φηη ρζεο εδψ ππήξρε κηα 

εμσζηξέθεηα ηεο ΚΔΓΔ, ε νπνία κάιινλ δελ αξέζεη ζε θάπνηνπο.  

 Υζεο ινηπφλ είδακε έλαλ απφ ηνπο δέθα αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 

ζχκβνπινη ηνπ Σξακπ. Αλ δελ έρεηε θαηαιάβεη, θχξηνη ζπλάδειθνη, 

ε ΚΔΓΔ ρζεο έθαλε κηα επίδεημε  ηζρχνο θαη εκέλα κε βξίζθεη πνιχ 

ζχκθσλν θαη ρεηξνθξνηεηή ηεο, γηαηί αλ νη Γήκαξρνη είλαη κφλνη 

ηνπο, αζχληαθηνη, ζην ηέινο είλαη εχθνιε βνξά θαη ιεία εθείλσλ νη 

νπνίνη ζέινπλ λα ηνπο ελνρνπνηήζνπλ.  

 Καη αλ ινηπφλ ζηα πλέδξηά καο δελ αθνχγνληαη απηά θαη  δελ 

δείρλνπκε ηε δχλακή καο, θαη απηά βεβαίσο νθείισ λα ην 

νκνινγήζσ φηη νθείινληαη ζην Πξνεδξείν, νθείινληαη ζηνλ 

Πξφεδξν. Γελ έγηλαλ μαθληθά απηά ηα πξάγκαηα έηζη απφ κφλα 

ηνπο. Γελ ήξζε κφλνο ηνπ ν Παπαδφπνπινο ρζεο εδψ. Σνλ νπνίν 
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ηνλ είδακε ζηελ ηειεφξαζε λα είλαη κέζα ζηνπο δέθα ηνπ Σξακπ. 

Τπεξδχλακε είλαη ε Ακεξηθή. Διέγρεη φιν ηνλ θφζκν, φιν ηνλ 

πιαλήηε. Καη ε ΚΔΓΔ ινηπφλ πιεζηάδεη. Ζ θπβέξλεζε δελ ηεο 

αξέζνπλ βέβαηα απηά θαη είρε θαη έλα δεκνζίεπκα ρζεο κηα 

εθεκεξίδα, γηα λα πιήμεη πάιη ηνπο Γεκάξρνπο. Πφζα μνδεχνπκε – 

ιέεη –  ζην πλέδξην.  

 Δμεπηειηζηηθά πξάγκαηα, θχξηνη ζπλάδειθνη. 320 Γήκαξρνη 

πνπ παιεχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα εθεί θάζε κέξα, λα 

πξνζβάιινληαη κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο 

νη νπνίνη κε 35% γίλνληαη θπβέξλεζε θαη παίξλνπλ 150 Βνπιεπηέο 

θαη εκείο ζα πξέπεη λα πάξνπκε 60% γηα λα έρνπκε πιεηνςεθία ζηα 

Γεκνηηθά πκβνχιηα. Γηα λα γίλεηαη ζπλελλφεζε. Γηα λα ππάξρνπλ 

αληίδσξα θαη αιηζβεξίζηα. Απηά είλαη, θχξηε Λακπάθε. Αληίδσξα θαη 

αιηζβεξίζηα. Έια λα ςεθίζεηο απηά πνπ ζέισ θα η ζα ζνπ δψζσ εθεί 

λα είζαη Αληηπξφεδξνο, λα παίξλεηο 400 € ηνλ κήλα. Αιηζβεξίζηα. 

Καη γηα λα βάινπκε θαη θάπνηνπο θνκκαηηθνχο κέζα πνπ δελ 

κπαίλνπλ ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηαηί ε θνηλσλία ηνπο έρεη θηχζεη 

ζηε κνχξε ρξφληα ηψξα. Να ηνπο βάινπκε θαη απηνχο απφ ηελ πίζσ 

πφξηα, γηα λα θάλνπκε απνζήθε αληθάλσλ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. 

Απηέο είλαη νη αιήζεηεο, θχξηνη.  Απηέο είλαη νη αιήζεηεο.  

 Γπζηπρψο ζε κηα θνηλσλία ε νπνία ρεηκάδεηαη, ζε κηα 

θνηλσλία ε νπνία πεηλάεη,  ζε κηα θνηλσλία πνπ ε θηψρεηα ηξψεη ηα 

ζπιάρλα ηνπ ιανχ, ππάξρεη έλα θσηεηλφ ζεκείν. Σν Γεκαξρείν. 

Τπάξρνπλ νη Γήκαξρνη πνπ ζηέθνληαη φξζηνη. Βξέζεθαλ ζηε κάρε,  

φπσο βξέζεθα θαη εγψ, φηαλ μεθίλεζε ε θξίζε, ην 2011, ζηελ 

πξψηε ζεηξά.  

 Απφ εθείλε ηελ ψξα δελ ζηαπξψζακε ηα ρέξηα. Μπήθακε κε 

φλεηξα, είρακε νξάκαηα, είρακε θηινδνμίεο γηα ηνλ ηφπν καο. Καη 

δελ κηιάσ γηα ηηο αληηκηζζίεο, δελ κηιάσ γηα ηηο απνδεκηψζεηο, νη 

νπνίεο είλαη εμεπηειηζηηθέο, γηαηί δνπιεχνπλ βέβαηα κε άιια 

ζπζηήκαηα νη θχξηνη ηεο θπβέξλεζεο. Να παίξλνπλ δεθαπέληε 

ρηιηάξηθα ηνλ κήλα. Μελ ζαο μεγειάεη ηα επηά ρηιηάξηθα πνπ ιέλε.  
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ρη, κελ ζαο μεγειάεη. Βάιηε θαη 250 € ηελ ψξα, πφζεο 

ζπλεδξηάζεηο έρνπλ; Πφζα, πφζα, πφζα; Πφζα είλαη αθνξνιφγεηα 

απφ απηά; Καη φια ηα ππφινηπα. Γεθαπέληε ρηιηαξηθάθηα θάζε κήλα. 

Ο Γεκαξράθνο ζα δήζεη κε 1.300-1.500 €. Έηζη, εθεί, ζηελ μεθηίια. 

Να κελ πάεη θαλέλαο.  

 Απηή είλαη ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Έηζη ηε 

ζέινπλ ηελ θνηλσλία.  

 Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζα θχγσ γξήγνξα γηα λα ηειεηψζσ γηαηί 

δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ ηνπ ρξφλνπ. Θα πσ ην εμήο. Κάλακ ε ζην 

Γήκν Άξγνπο-Μπθελψλ κηα έξεπλα. Μεηξήζακε ηα ρξήκαηα ηα 

νπνία δίλνληαλ γηα έξγα ηηο 4εηίεο πξηλ ην ’10. Βξήθακε ινηπφλ φηη 

θάζε  ηέζζεξα ρξφληα δίλνληαλ ζην Γήκν Άξγνπο -Μπθελψλ, δειαδή 

ζηε ζπλέλσζε ηε ζεκεξηλή, ζε φινπο ηνπο Γήκνπο μερσξηζηά, 

άζξνηζκα, 28,5 εθαηνκκχξηα γηα έξγα. ήκεξα μέξεηε πφζα δίλνληαη 

ζε απηφ ην Γήκν πνπ εθπξνζσπεί φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο, ηνλ 

Καιιηθξαηηθφ; Γχν ηεηξαθφζηα. Άκα θάηζεηε λα ηα κεηξήζεηε, ζε 

θάζε Γήκν ηα ίδηα είλαη. Πνηα πεξηθνπή 60%; Γηα θάληε 

πνιιαπιαζηαζκνχο, γηα  θάληε δηαηξέζεηο, γηα λα θάλεηε αλαγσγέο. 

Καη φια απηά ηα δεηάλε λα έρνπκε θαη έλα Γήκν, εγψ ηνπιάρηζηνλ, 

ρίιηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, δελ ζέισ λα ζίμσ ηνπο θίινπο κνπ 

απφ ην Λεθαλνπέδην πνπ έρνπλ ηέζζεξα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 

ρσξίο αγξνηηθέο νδνπνηίεο,  ρσξίο φια εθείλα πνπ ηξαβνχλ νη Γήκνη 

νη εκηαζηηθνί, νη νξεηλνί θαη νη πεδηλνί. Δγψ μεθηλψ απφ ηε κηα 

άθξε, κε ηξεηο Ννκνχο ζπλνξεχσ, θαη  εθπξνζσπψ απηή ηε ζηηγκή 

θαη ηνπο Γεκάξρνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, νη νπνίνη δνπλ ην ίδην 

δξάκα. Καη βέβαηα φιε ε ρεξζαία Διιάδα, πιελ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ.  

 Άληζε θαηαλνκή ρξεκάησλ ινηπφλ. Έλαο Γήκνο κε 50.000, 

πνπ είλαη ζηελ θαηάζηαζε ηε δηθή κνπ, παίξλεη ηα ίδηα ιεθηά κε έλα 

Γήκν πνπ είλαη ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη έρεη 50.000 θφζκν θαη 

είλαη 4 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Γχν επί δχν ή ηξία επί ηξία. Πέληε 

ιεπηά λα παο απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε. Δγψ ζέισ κηζή κέξα θαη 
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λα πάξεηο θαη θνιαηζηφ καδί, γηα λα πάσ απφ ηε κία άθξε ζηελ 

άιιε. Να πεξηκέλνπλ δξφκνη κέζα ζηνπο ειαηψλεο ή ζηνπο 

πνξηνθαιεψλεο λα ηνπο αλνίμσ γηα λα πάλε λα θάλνπλ ηε 

ζπγθνκηδή νη άλζξσπνη. Με ηη κεραλήκαηα, κε ηη  ιεθηά, κε ηη 

βελδίλεο, κε ηη  πεηξέιαηα, κε ηη  βιάβεο κεραλεκάησλ. Σα δεη ε 

χπαηζξνο απηά. Υζεο φκσο δελ είδα θαλέλαλ απφ απηνχο πνπ 

αλέβεθαλ εδψ πάλσ, λα κηιήζεη γηα φια απηά.  

 Θέινπλ λα θαηαξγήζνπλ  ηνπο Γήκνπο; Εήησ ε δεκνθξαηία 

πνπ πηζηεχνπλ ινηπφλ. Αληηζηαζείηε, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Αληηζηαζείηε. Μηιήζηε δπλαηά. Θέινπλ λα εμεπηειίζνπλ ηνπο 

Γεκάξρνπο, ζέινπλ λα εμεπηειίζνπλ ηνπο Γήκνπο, ζέινπλ λα 

επηειίζνπλ ηε δεκνθξαηία.  

 Θεσξψ ινηπφλ φηη κε απηέο ηηο ζθέςεηο πνπ εθθξάδνπλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πνπ είλαη εδψ κέζα, πιελ ησλ αγθπισκέλσλ 

αλζξψπσλ νη νπνίνη θαη απηνί ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο 

ζεβφκαζηε σο δεκνθξαηηθνί άλζξσπνη, αιιά ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξήζνπλ ηελ άπνςε αλ ζέινπλ λα είλαη Γήκαξρνη ή αλ  

ζέινπλ λα είλαη ρεηξνθξνηεηέο.  

 αο επραξηζηψ, θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ θαη 

Γήκαξρν Άξγνπο –  Μπθελψλ, θχξην Κακπφζν.  

 Ο θχξηνο Βνζθφπνπινο, παξαθαιψ, Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γήκαξρνο Φιψξηλαο.  

 Καη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Παξίζεο, Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ 

Ηνλίσλ Νήζσλ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ λα θνηηάηε εδψ ην ρξνλφκεηξν φινη. 5 

ιεπηά.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  6,5 ιεπηά ν θχξηνο Κακπφζνο. Πνηνο ζα θηάζεη ηα 

5 ζα πνχκε.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ :  Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη,  θαιεκέξα 

ζαο.  
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 Κχξηε Πξφεδξε, νθείισ λα ζαο ζπγραξψ γηα ηε ρζεζηλή ζαο 

νκηιία, αιιά ζα πσ φηη ζηνλ Βφιν ήζαζηαλ πην πεξηεθηηθφο. 

Αλαθεξζήθαηε ζε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Παξαιείςαηε ρζεο 

θάπνηα πξάγκαηα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Θα πεξηκέλσ λα ζαο αθνχζσ θαη ηα ππφινηπα.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη,  

 Γηαηί ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε λα κε ζέιεη απαμησκέλνπο ηνπο 

Γήκνπο; Ση πνζνζηφ έρεη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Γηα απηφ ζέιεη 

απαμησκέλνπο ηνπο Γήκνπο. Γηφηη δελ ζέιε η ηζρπξή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Γηφηη θαηαιαβαίλεηε, αλ έξζνπκε ζε εθινγέο 

βνπιεπηηθέο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ηζρπξή, θαηαιαβαίλεηε 

ηη  πφιεκν ζα ππνζηεί. Γελ ζα κπνξεί λα πάξεη νχηε 2%. Απηφο είλαη  

ν θχξηνο ιφγνο πνπ ζέιεη απαμησκέλνπο ηνπο Γήκνπο.  

 Κχξηε Πξφεδξε, καο έρνπλ απαμηψζεη,  καο έρνπλ ινηδνξήζεη, 

καο έρνπλ πεη θιέθηεο, καο έρνπλ πεη ηα πάληα. Πξνζπαζνχλ λα 

καο εμαθαλίζνπλ.  

Γελ ζαο θξχβσ φηη ζην ζεκεξηλφ Σαθηηθφ πλέδξην ζα ήζεια 

πάξα πνιχ λα αλαθεξζψ ζε πξνηάζεηο επνηθνδνκεηηθέο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη λα αθνχζσ ηνπνζεηήζεηο 

θαη πξνηάζεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, απφ ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ θάλεη θαη έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

βειηηψλνληαο ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ 

καο.  

κσο κε κεγάιε κνπ ιχπε, επεηδή θαη ν ρξφλνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο, γηαηί πξέπεη λα αθνχζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαη  

πεξηζζφηεξνπο ζπλαδέιθνπο, ζα πεξηνξηζηψ ζηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπκε θαηαγξάςεη ζηελ ΠΔΓ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

Κχξηε Πξφεδξε, κηιψληαο εηιηθξηλά, ζα ζαο  πσ φηη πξψηε 

θνξά αηζζάλνκαη σο αηξεηφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηφζν εγψ, 

φζν θαη νη χκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, φηη 
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πθηζηάκεζα bullying, πθηζηάκεζα δίσμε απφ ηελ δηθαηνζχλε. Καη φρη 

απιψο δίσμε, αιιά ζα έιεγα ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ην π ιφγνπ θαη 

ηεο ζθέςεο.  

Γηαηί φκσο ηα ιέσ απηά; Μήπσο είκαη ππεξβνιηθφο ή 

παξάινγνο; Κχξηε Πξφεδξε, ζα ζαο παξαζέζσ έλα γεγνλφο θαη  

βγάιηε εζείο ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.  

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Φιψξηλαο, ήξζε έλα ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε γηα ηελ κεηαθνξά ελφο ππαιιήινπ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Φιψξηλαο ζηνλ Γήκν Φιψξηλαο. Ζ 

απφθαζε πάξζεθε θαηά πιεηνςεθία, λα γίλεη ε κεηαθνξά απηή. ηε 

ζπλέρεηα, απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δελ θξίζεθε λφκηκε ε 

κεηαθνξά απηή. Έγηλε πξνζθπγή ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, ε 

νπνία απέξξηςε ηελ πξνζθπγή.  

Αθνινχζεζε πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, απφ ην νπνίν 

δελ καο έρεη θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε αθφκα, αιιά απφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ δηθεγφξνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε, είρακε 

ηελ ελεκέξσζε φηη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν απέξξηςε ηελ πξνζθπγή, 

δηφηη ζεσξεί φηη γηα ην ζέκα απηφ αξκφδηα είλαη ηα πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα. Σαπηφρξνλα ν ελδηαθεξφκελνο έθαλε αγσγή ζηα 

πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ζηα νπνία ην ζέκα δελ έρεη ζπδεηεζεί κέρξη 

ζήκεξα.  

ήκεξα φκσο ε θπξία εηζαγγειέαο παξαπέκπεη ζε δηθάζηκν 

ηνπ πκβνχινπο πνπ ςήθηζαλ ππέξ ηεο κεηαθνξάο, ρσξίο λα έρεη 

πινπνηεζεί απηή ε κεηαθνξά θαη ρσξίο λα έρεη επέιζεη δεκία νχηε 

ζηνλ Γήκν, νχηε ζην επξχηεξν Γεκφζην, νχηε θαη πνπζελά αιινχ. 

Καη κάιηζηα ζήκεξα, ηξεηο χκβνπινη, επεηδή είλαη εξγαδφκελνη ζην 

Γεκφζην, ν έλαο είλαη  Αμησκαηηθφο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη νη 

άιινη δχν είλαη δάζθαινη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, έρνπλ 

θιεζεί λα πεξάζνπλ Πεηζαξρηθά πκβνχιηα θαη κε ηνλ θφβν λα 

ηεζνχλ ζε αξγία, ρσξίο λα έρνπλ δηαπξάμεη θαλέλα αδίθεκα.  

Δπίζεο, θχξηε Πξφεδξε, ζηε ΓΔΤΑ Φιψξηλαο είρακε 

πξνζιάβεη έλαλ εξγαδφκελν ΑΜΔΑ, κε ην πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ, 
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γηα 4 ρξφληα. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη κε ηελ παξέιεπζε 4 

κελψλ, έθαλε αίηεζε γηα λα πξνζιεθζεί κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. Απηφ θπζηθά πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, εθφζνλ ε 

αίηεζε είλαη εκπξφζεζκε θαη εθφζνλ ηελ απνδερηεί ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  

ηελ πεξίπησζε απηή, θαη ε αίηεζε ήηαλ εθπξφζεζκε θαη ην 

πκβνχιην δελ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζή ηνπ γηα λα θάλεη ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θχξηνο, κεηά απφ παξέιεπζε 

πιένλ ηνπ έηνπο, έθαλε αίηεζε ζεξαπείαο πνπ θνηλνπνίεζε θαη ζηελ 

εηζαγγειέα. Απαληήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε αίηεζε 

ζεξαπείαο, ε νπνία απνξξίθζεθε θπζηθά. Απηή ηε ζηηγκή ε θπξία 

εηζαγγειέαο έρεη δηαηάμεη πξνθαηαξθηη θή θαη έρεη θαιέζεη λα 

θαηαζέζνπλ αλσκνηί ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

ςήθηζαλ γηα ηε κε πξφζιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ.  

Γειαδή, θχξηε Πξφεδξε, ζηε κία πεξίπησζε πάκε 

θαηεγνξνχκελνη, επεηδή ςεθίζακε γηα ηε κεηαθνξά –  ζε εηζαγσγηθά 

–  πξφζιεςε ελφο αηφκνπ. Καη ζηελ άιιε πεξίπησζε πάκε 

θαηεγνξνχκελνη επεηδή δελ πξνζιάβακε. Αλ απηφ δελ είλαη bullying 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αλ απηφ δελ είλαη θίκσζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, αλ δελ είλαη απηφ θίκσζε ηεο ζθέςεο, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηνπ ιφγνπ, ηη  είλαη , θχξηε Πξφεδξε;  

Κχξηε Πξφεδξε, δεηνχκε ηελ παξέκβαζή ζαο ζηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ, ζηελ θπξία εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, φπσο επίζεο 

θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

Απηά ήηαλ δχν παξαδείγκαηα απφ ηηο δεθάδεο θιήζεηο 

αλσκνηί πνπ έρνπκε δερζεί, είηε γηαηί  έγξαςε θάηη  ζε κηα θπιιάδα 

θάπνηνο κε δεκνζηνγξάθνο ή επεηδή έζηεηιε κία αλψλπκε 

θαηαγγειία θάπνηνο θαθεληξερήο. Καη έηζη αζρνινχκαζηε κε ηε 

ζπιινγή εγγξάθσλ, γηα λα θαηαζέηνπκε θαη φρη λα αζρνινχκαζηε 

κε ηα πξαγκαηηθά καο θαζήθνληα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψζηε, παξαθαιψ.  
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Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα πνχκε 

δπν πξάγκαηα ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, βεβαίσο, απιψο ιέσ ην ρξνλφκεηξν εδψ, 

γηα λα κελ…  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Σν ρξνλφκεηξν είλαη θαιφ, αιιά κε 

βξηζθφκαζηε…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, νινθιεξψζηε. Μελ θαζπζηεξνχκε 

πεξηζζφηεξν.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Οη ππφινηπεο ζέζεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, είλαη ε νη παξαθάησ.  

 Εεηνχκε:  

 Ννκνζεηηθή παξέκβαζε έηζη ψζηε λα θξίλνληαη επηιέμηκεο νη 

δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. Ζ Διιεληθή Απηνδηνίθεζε, 

φζνλ αθνξά ζηελ εκπινθή ηεο ζε επξσπατθά δηαθξαηηθά θαη 

δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα, δελ έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν λα ελεξγνπνηεζεί δπλακηθά, θαζψο αδπλαηεί λα εληάμεη ηηο 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ κέζα ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηηο 

28, νη Γήκνη ζεσξνχλ επηιέμηκεο ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ηεθκεξηψλνπλ ίδηα θν ξνινγηθά 

έζνδα.  

 Χο απνηέιεζκα, εθηφο ηεο απψιεηαο ηφζσλ ζεκαληηθψλ 

πφξσλ ζε κία πεξίνδν δεκνζηνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ην ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ ηεο Απηνδηνίθεζεο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απαμησκέλν απφ ηελ φιε δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

εκπεηξηψλ θαη  γλψζεο πνπ παξάγεηαη, θαζψο θαη ην θνκκάηη απηφ 

ην δηαρεηξίδνληαη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη νη νπνίνη θαη απνρσξνχλ 

κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ.  

 Χο απνηέιεζκα, ε πνιχηηκε ηερλνγλσζία πνπ παξάγεηαη , δελ 

ελζσκαηψλεηαη πνηέ επί ηεο νπζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ ελφο Γήκνπ ή 

κηαο Πεξηθέξεηαο.  
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 Σν πξφβιεκα επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο  φηη νη δαπάλεο απηέο θαίλεηαη φηη θαιχπηνληαη 

απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηεη ηππηθφ δήηεκα δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπί ηεο νπζίαο 

σζηφζν είλαη γλσζηφ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απηή πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηνπο ΚΑΠ, πνπ απνηεινχλ πξσηνγελέο θαη ίδην θνξνινγηθφ 

έζνδν ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη φρη επηρνξήγεζε, φπσο θαθψο 

εθιακβάλεηαη απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, ιφγσ λνκνζεηηθψλ αηειεηψλ.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη σο απνιχησο αλαγθαία ε 

αλάιεςε αληίζηνηρσλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο, έηζη ψζηε νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο, 

φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πξφεδξε, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Γηεπζέηεζε δεηεκάησλ κίζζσζεο βνζθήζηκσλ 

γαηψλ. Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ, είλαη γλσζηφ ην ζέκα, έρεηε 

αλαθεξζεί θαη εζείο, θχξηε Πξφεδξε.  

 Γηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. Έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα θαη απηφ πνπ ην γλσξίδεηε φινη, λα κελ αλαθεξζψ 

αλαιπηηθά, δειαδή ηξαβάεη ην θνππί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ 

Βαζκνχ θαη ηηο απνιαβέο ζηα νηθνλνκηθά ηηο έρεη ε Πεξηθέξεηα.  

 Καηαζηαηηθή ζέζε αηξεηψλ θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Υξεηάδεηαη ε θσδηθνπνίεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε φισλ ησλ 

ζεκάησλ θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ψζηε λα ξπζκηζηνχλ κε 

ζαθήλεηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο 

ηνπο, ζηηο εηδηθέο άδεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ α ξκνδηνηήησλ ηνπο ζε 

ζέκαηα αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά θαη ρνξεγίαο.  

 Δπαλεμέηαζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Ν.1608/1950, γηα 

αδηθήκαηα θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.  
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Δπαλαθνξά ηεο δηάηαμεο ηνπ Καιιηθξάηε γηα ηελ αληηκηζζία 

φισλ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαζψο θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ 

πκβνπιίσλ.  

Δπαλαθνξά ηεο δηάηαμεο ηνπ Ν.3463/2006 γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πξφεδξε, ζα ζνπ πάξσ ην ιφγν, πξέπεη λα 

θιείζνπκε. Έρεηο πάεη ζηα 10 ιεπηά, ζε παξαθαιψ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Να επαλέιζεη  ην θαζεζηψο ηεο εηδηθήο 

δσζηδηθίαο.  

 Ννκνζεηηθή…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πξφεδξε, θιείζε ζε παξαθαιψ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, επηηξέςηε κνπ, ηειεηψλσ. Γχν 

ιεπηά έρσ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  πλάδειθνη, αθνχζηε, ζα πάκε, εγψ δελ έρσ 

θαλέλα πξφβιεκα, κέρξη ηηο 12.00 ην βξάδπ. Καλέλα πξφβιεκα.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Ννκνζεηηθή δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ, κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα επξσπατθά 

δεδνκέλα.  

 Αιιαγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

κε ηε δηαβάζκηζή ηνπο αλά δπλακηθφηεηα.  

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηηο παξαρσξήζεηο 

εθηάζεσλ γηα ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 Θεζκνζέηεζε θνηλσληθψλ δνκψλ ζηνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ, 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξε Κνηλσληθά Ηαηξεία, θξνληηζηήξηα 

γξαθεία απαζρφιεζεο. δνκέο ζίηηζεο, Κέληξα Κνηλφηεηαο. Ζ 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο ηέηνησλ δνκψλ, 

δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά 

θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ εζληθνχο ή άιινπο 

πφξνπο.  
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 Να δνζεί κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ ιίζηα κε ηα Δ9 φισλ η σλ 

δεκνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε ησλ ζηνηρείσλ κε 

βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ησλ Γήκσλ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηάλλε, θιείζε, ζε παξαθαιψ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Σειεηψλσ ζε έλα ιεπηφ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Να παξαηαζεί ε ππνζηήξημε ησλ πξνλν ηαθψλ δνκψλ ησλ 

κηθξψλ Γήκσλ, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο, ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ.  

 Να δξνκνινγεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ.  

 Μνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηεο  θαζαξηφηεηαο αιιά θαη 

ζηηο άιιεο δνκέο.  

 Πξφζιεςε θηεληάηξσλ ζε Γήκνπο κε ζεκαληηθή θηελνηξνθία.  

 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο βηνινγηθψλ ζηαζκψλ απφ Γήκνπο 

πνπ δελ δηαζέηνπλ ΓΔΤΑ.  

 Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ 

Γήκσλ απφ ππαιιήινπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Γπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο Γήκνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

δεκνηηθά ξαδηφθσλα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Να είζαη θαιά.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ:  Αιιά ζα ήηαλ θαιφ λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπκε ηηο ζέζεηο καο, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ναη, αιιά δελ γίλεηαη. . Αθνχζηε, βεβαίσο, αιιά λα 

μέξνπκε, φιεο νη πξνηάζεηο ησλ ΠΔΓ έρνπλ δνζεί, θαη’ επαλάιεςε 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΚΔΓΔ βξίζθνληαη νη Πξφεδξνη ησλ ΠΔΓ. ιεο 

νη πνιηηηθέο απφςεηο έρνπλ ηηο εθθξάζεηο ησλ ΠΔΓ. Άξα ινηπφλ, 

είλαη ζαθέο φηη απηέο νη πξνηάζεηο, πνπ σξαία ηα είπε ν Πξφεδξνο 

θαη επραξηζηψ ηνλ θχξην Βνζθφπνπιν, φκσο βνεζήζηε ιίγν ηε 

ζπλεδξίαζε.  
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Α. ΠΑΡΗΖ:  Θα βνεζήζνπκε, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ, Αιέμαλδξε.  

Α. ΠΑΡΗΖ:  Πξφεδξνο είζαη, δεκνθξαηία έρνπκε, πξέπεη λα αθνχο 

ινηπφλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ ζα ζε δηθαηνινγήζσ ρζεο, δηφηη 

ήηαλ πνιινί αξρεγνί πνπ ήξζαλ. Ήηαλ σξαίν ην πλέδξην, γηα απηφ 

θαη θηάζακε βξάδπ, νθηψ ε ψξα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αξλεηηθφ, 

φπσο είπε ν  θίινο κνπ ν Λακπάθεο, ν νπνίνο καο θάιπςε, γηα λα 

κελ ζαο θιέβσ ην ρξφλν.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΠΑΡΗΖ:  Μπξάβν.  

 Έρσ λα πσ θάηη φκσο θαη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα πάκε 

ζην δηα ηαχηα, θίιε Πξφεδξε. Σν Δηήζην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ είλαη  

κηα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα νιφθιεξε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Πξέπεη φκσο λα θαηαιάβεηε θαη ζα δεηήζσ ζπγλψκε ζε πνιινχο 

απφ εζάο γηαηί ζαο αγαπάσ, ζπλάδειθνη, αιιά δελ ληψζσ φηη δελ 

είκαη Γήκαξρνο ηεο Κεθαινληάο, νχηε Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Ηνλίσλ 

Νήζσλ, νχηε Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ. 

Νηψζσ φηη είκαη κηα νξληίλαληζα. Γελ μέξσ αλ εζείο λνκίδεηε φηη 

είζηε Γήκαξρνη. Οξληηλάληζεο είκαζηε. Γελ κπνξεί, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, ζήκεξα λα έρνπκε πάξεη 60% απφ ηελ θνηλσλία θαη λα 

έξρεηαη ε Απνθεληξσκέλε ζήκεξα λα ειέγμεη ηελ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηελ απφθαζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ γηα ηε κεηαθνξά ελφο πεξηπηέξνπ 

έλα κήλα. Τπάξρεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ν Δπίηξνπνο, λαη.  

 Αγαπεηέ Πξφεδξε, απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρσ λα ζέζσ 

θαη δελ ζα ζαο θιέςσ ην ρξφλν, δελ ζα θηάζσ θαη ζηα πέληε ιεπηά, 

αιιά έρσ λα ζαο πσ ην εμήο. Πήγακε ζηνλ Παλαγηψηε ηνλ 

Κνπξνπκπιή,  κνπ ππφζρεηαη φηη φιε ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα 

επηζηξέςεη, εθηφο απφ απηνχο πνπ είλαη ζηηο θπιαθέο. Πνχ κπήθε, 

ζε πνην λνκνζρέδην θαη δελ ην είδα; Γελ κπνξεί εγψ λα κνπ 

ρξσζηνχλ νη δεκφηεο 6,5 εθαηνκκχξηα θαη λα κελ κπνξψ λα 
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εηζπξάμσ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, νχηε ηα δεκνηηθά ηέιε. Δίλαη 

απαξάδεθην.  

 Βεβαίσο ππνγξάςακε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Έρσ 28. Οη 19 

είλαη απηνί πνπ δνπιεχνπλ. Οη άιινη, έρνπλ πξνβιήκαηα 

ςπρνινγηθά θαη θάζνληαη θαη ηνπο πιεξψλνπκε. Αιιά φηαλ ήξζε ε 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, κνπ ιέεη, θχξηε Γήκαξρε, απφ πνχ ζα 

θφςεηε 397.000 λα πιεξσζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηνί; Γελ 

πξέπεη λα ην θξάηνο εθφζνλ απνθάζηζε  λα ηνπο πάξνπκε,  λα 

ρξεκαηνδνηήζεη λα πιεξσζνχλ απηνί νη άλζξσπνη;  

 Έρεηε ππφςε ζαο ζήκεξα φηη έρνπκε ηξειαζεί ζε αλψλπκεο 

θαηαγγειίεο; Πήγα λα θηηάμσ ηελ πιαηεία ζην Αξγνζηφιη ηεο 

Κεθαινληάο θαη ζηείιαλε 55 αλψλπκεο θαηαγγειίεο πνχ ζα πάλε ηα 

κπάδα. Γελ ηνπο θάιπςε ν ρψξνο γηα ηελ αλαθχθισζε, πνπ έρσ ηηο 

θαηεδαθίζεηο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Σν έξγν ζηακαηεκέλν έλα κήλα. 

Ση Γήκαξρνο είκαη εγψ;  

 Αγαπεηέ Πξφεδξε, δελ ζέισ λα ζνπ θιέςσ ην ρξφλν, αιιά 

ζθέςνπ φηη πξέπεη λα πάκε ζην δηα ηαχηα, λα θάλνπκε 

θηλεηνπνηήζεηο θαη ελ αλάγθε λα θιείζνπκε ηνπο Γήκνπο. Χξαίν ην 

πλέδξην. Σν πλέδξην δελ είλαη γηα δεκφζηεο ζρέζεηο. Κάλεηο 

αγψλα, ληψζσ ππεξήθαλνο, Παηνχιε, γηα εζέλα θαη γηα ην 

Πξνεδξείν φιν, αιιά πξέπεη λα θάλνπκε αγψλα. Πξέπεη λα 

πάξνπκε ξηδηθέο ιχζεηο, εκείο.  Απφ ηελ θπβέξλεζε, ην πξφβιεκα 

ηεο θπβέξλεζεο είλαη πψο ζα αιιάμεη ηνλ εθινγηθφ λφκν. Να 

θηάζνπκε ζηελ εμαζιίσζε ηνπ θάζε Γήκνπ.  

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ άιιν. Καη ην ηειεπηαίν πνπ είλαη, γηα λα 

πάξεηο έλα έξγν ζήκεξα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζηείιεη πνηληθνχ  

κεηξψνπ, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Γελ 

ηνπο θαιχπηεη ε δήισζε. Σελ ψξα πνπ ζα έξζεη λα πιεξσζεί λα ηα 

δεηήζεηε. ρη ζήκεξα.  

 Δπραξηζηψ θαη δελ έθιεςα θαη ην ρξφλν ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ. Πξαγκαηηθά ηήξεζε ην ιφγν ηνπ ν 

Πξφεδξνο Ηνλίσλ Νήζσλ, αγσληζηήο.  
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 Ο ιφγνο ζηνλ Πξφεδξν ΠΔΓ Ζπείξνπ, ηνλ θχξην Λψιν, 

παξαθαιψ.  

 Καη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Υαηδεδηάθνο.  

Η. ΛΩΛΟ:  Καιεκέξα, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη.  

 Γελ ζα θάλσ πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, δηφηη κε 

θάιπςαλ νη πξνιαιήζαληεο ζπλάδειθνη θαη Πξφεδξνη ησλ ΠΔΓ θαη 

εηδηθά ν Γήκαξρνο ηεο Αιεμαλδξνππφιεσο. Θα κπσ ζην θπξίσο 

ζέκα, γηα λα κε ζαο θιέςσ, φπσο πξνείπα, ρξφλν.  

 Δκείο, σο ΠΔΓ Ζπείξνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηνλ δεκφζην 

δηάινγν, θαηαζέζακε θαη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο θαη απφςεηο, 

εηδηθφηεξα ζην Δηδηθφ πλέδξην πνπ έγηλε ζηνλ Βφιν, ηηο νπνίεο 

απηέο ηηο επηθαηξνπνηήζακε, ζαο ηηο ζηείιακε κε e-mail θαη ζα ηηο 

θαηαζέζνπκε θαη ζήκεξα εδψ ζην Πξνεδξείν ζαο.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νη ΟΣΑ θαινχληαη ζήκεξα, ζηελ 

θξίζηκε απηή ζπγθπξία, λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη 

αγαζά, κε ιηγφηεξνπο πφξνπο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε φκσο ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κεηά απφ κεηψζεηο ησλ ΚΑΠ πνπ 

μεπεξλνχλ ην 60%, ηεο ΑΣΑ θαη πνιχ πεξηζζφηεξα, θαζίζηαηαη 

πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ε απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ 

πφξσλ, πνπ ζχκθσλα κε ην Πξνεδξείν πξνζεγγίδεη ηα 17 

δηζεθαηνκκχξηα, ε ζέζπηζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

αιιά θαη ε άκεζε αλαπιήξσζε κέξνπο ηνπ 10%, ην νπνίν καο 

θφβνπλ κέζσ ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017.  

Γειαδή γηα κηα αθφκα ρξνληά ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γίλεηαη 

ζηφρνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία επηρεηξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα κέζσ ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Γειαδή ζπδεηάκε γηα αιιαγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην  ησλ Γήκσλ 

θαη ηαπηφρξνλα ζπλερίδνπλ θαη πεξηθφπηνληαη νη πφξνη καο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΓ Ζπείξνπ, ζηηο 22 

Ννεκβξίνπ πνπ ζπλεδξίαζε εθηάθησο, εμέδσζε ςήθηζκα έληνλεο 

δηακαξηπξίαο φζνλ αθνξά απηή ηελ εμέιημε, δηφηη πξέπεη λα 
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θαηαιάβνπλ νη θπβεξλψληεο φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ πεξηζψξηα γηα 

άιιεο πεξηθνπέο.  

Απηή ινηπφλ ε πξφζζεηε κείσζε ηνπ 10% ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ Γήκνπ γηα ην 2017, θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε θνηλήο πνξείαο 

φισλ ησλ αηξεηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θνηλψλ 

απνθάζεσλ ησλ πιινγηθψλ  καο Οξγάλσλ.  

Με ηελ παξνπζία καο εδψ ζην ζπλέδξην, πξνζδνθνχκε λα 

ζπκβάιινπκε ζηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ καο 

θνηλσληψλ,  πνπ βαζηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

ζεζκψλ, ηεο απνθέληξσζεο ζε αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ ηζρπξψλ Γήκσλ, κε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο.  

Γηα λα θαηαζηεί φκσο απηφ, φπσο πξνείπα θαη ζην πλέδξην 

ηνπ Βφινπ, πξέπεη ε κεηαξξχζκηζε λα ιακβάλεη ρψξα θαη ζηα ηξία 

επίπεδα ηεο εμνπζίαο,  δειαδή ην θεληξηθφ θξάηνο, ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δίλνπκε θαζεκεξηλά ηα κάρε γηα λα 

ζηεξίμνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκπνιηηψλ καο. πκκεηέρνπκε 

ζηνλ δηάινγν γηα ηελ κεηαξξχζκηζε θαη απαηηνχκε ε κεηαξξχζκηζε 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα γίλεη κέζα ζε επίπεδα ζηαζεξφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο. ηφρνο, ην λέν πιαίζην νξγάλσζεο λα δίλεη 

βηψζηκεο ιχζεηο ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζέζεηο 

καο, ζα εληζρπζεί θαη κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο πην ελεξγνχο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Βαζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κεηαμχ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, κε ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ ζε φηη 

αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

Θα ήζεια λα αλαθέξσ βάζεη απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο 

θαιήο ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρεη κε ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ε 

έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ Μνλάδα ΑΑ, δειαδή ηνπ 
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εξγνζηαζίνπ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηελ Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ, πνπ έγηλε πξφζθαηα.  

ην πξφζθαην ζπλέδξηφ καο, σο Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ 

Ζπείξνπ, επηβεβαηψζακε ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ ζέζπηζε εηδηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή θαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο 

5εηνχο δηάξθεηαο, σο «ΘΖΔΑ 2». Σν πξφγξακκα λα ρξεκαηνδνηεί 

δξάζεηο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο απφ ην ΔΠΑ θαη θπξίσο γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη λεζησηηθψλ Γήκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην  ΔΠΑ.  

Καζνξηζηηθφο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ησλ κηθξψλ θαη νξεηλψλ 

Γήκσλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη γηα απηφ 

ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο, κε πξνζσπηθφ, 

ηερληθά κέζα θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε.  

Κπξίεο θαη θχξηνη. Ζ βειηίσζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ 

αηξεηψλ πνπ απνηειεί θαίξην ζεκείν ζπδήηεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ καο, 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα δελ ζπληξέρνπλ νη 

αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο είλαη 

αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε,  ηδηαίηεξα εάλ θιεζεί 

ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα εθαξκφζεη ηε λέα δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε.  

Ζ θαζηέξσζε σο ζχζηεκα εθινγήο ησλ Γεκνηηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ, ηεο απιήο αλαινγηθήο, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη πξφηαζε εθινγήο ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαξρψλ, απνηειεί κέρξη ζηηγκήο δηαπηζησκέλε πξφηαζε 

ηεο θπβέξλεζεο. πσο δήισζε θαηεγνξεκαηηθά ερζέο θαη ν 

αξκφδηνο Τπνπξγφο, ν θχξηνο θνπξιέηεο: δελ είλαη πξνηεξαηφηεηά 

καο ε αιιαγή κφλν ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ. Πξέπεη λα πξνεγεζεί ε 

κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, είλαη ζσζηά ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ καο θαη ηνπ Πξνεδξείνπ, φηη πξέπεη γηα λα πινπνηεζεί θαη 

λα εθαξκνζηεί απηή, πξέπεη λα ππνγξάθνπλ θαη λα έρνπλ ηελ 
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έγθξηζε ησλ ηνπηθψλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε, πνπ 

είλαη νη  Γήκαξρνη. Πξέπεη, θχξηε Πξφεδξε, λα θάλνπκε νηηδήπνηε 

γηα λα αιιάμεη απηή ε δηάηαμε, δηφηη θαηαιαβαίλεηε, φπσο θαη ρζεο 

ην είπαηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο, φηη πιένλ δελ ζα ππάξμεη νχηε 

έλαο ππάιιεινο ζηνπο κηθξνχο θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο, 

δηφηη πιένλ φινη ζα θχγνπλ γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οινθιεξψζηε.  

Η. ΛΩΛΟ:  Κιείλνληαο, ζέισ λα επηζεκάλσ, σο Πξφεδξνο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Ζπείξνπ, αιιά θαη σο Γήκαξρνο 

Ζγνπκελίηζαο, ηεο πφιεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ιηκάληα πνπ απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

ζπγθνηλσληαθφ θφκβν ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην ζεκεξηλφ ζπληαγκαηηθφ πιαίζην θαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ δίλεη ν λφκνο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο  θαη θνηλσληθήο, σο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο.  

 πλάδειθνη, βηψλνπκε φινη, πνιίηεο θαη Απηνδηνίθεζε, κηα 

παξαηεηακέλε θξίζε ζε φια ηα επίπεδα. Πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ζσηήξηα γηα ηελ ίδηα ηε ρψξα θαη φρη κφλν 

γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Μφλν κε ηελ Απηνδηνίθεζε κπξνζηά θαη ζε 

αλάπηπμε, κπνξεί λα ππάξμεη εζληθή αλάηαζε.  

 αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Πξφεδξν.  

 Να πσ κφλν κία αλαθνίλσζε θαη λα έξζεη ν Γήκαξρνο ηνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, ν αγαπεηφο θίινο Γήκαξρνο Ρφδνπ, ν θχξηνο 

Υαηδεδηάθνο.  

 Ζ αλαθνίλσζε ζρεηίδεηαη κε ην φηη ε Θεκαηηθή: «Υσξηθφο 

ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ», ε νπνία είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε, φπσο είλαη γλσζηφ, κεηά απφ ηε ζπλεδξία 

απηή, επεηδή αθξηβψο ζηελ αίζνπζα «Θεζζαινλίθε» θαη ν θχξηνο 

Φάκεινο αιιά θαη  ν εηζεγεηήο, ν θχξηνο άββαο Υηνλίδεο, ιφγσ 
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εθδειψζεσο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο ζήκεξα, ζα γίλεη αχξην. 

Να ην έρνπκε ππφςε καο. ηηο 11.00 ε ψξα.  

 Παξαθαιψ, ηνλ ιφγν ν Πξφεδξνο.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Αγαπεηέ Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, ζα θάλσ έλα ζρφιην ζηελ αξρή γηαηί λνκίδσ φηη ην 

δηθαηνχκαη, θχξηε  Πξφεδξε, γηα δπν ιφγνπο. Πξψηνλ, ήξζα ην πξσί 

πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε θαη θχγακε καδί αθνχ ηειείσζαλ ηα 

πάληα, φπσο είπαηε, ζηηο ελλέα θαη κηζή.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αιήζεηα είλαη.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Γεχηεξνλ. ην πλέδξην ηνπ Βφινπ είρα 

δεηήζεη, επεηδή θαη εθεί ράζακε ηελ πξψηε κέξα, είρα δεηήζεη νη 

εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ λα έπνληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ, φρη θαη’ 

αλάγθε ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΠΔΓ, αιιά ησλ αξρεγψλ ησλ 

παξαηάμεσλ. Να αθνπγθξαζηνχλ ιίγν ην θιίκα ηνπ  ηη είλαη ε 

Απηνδηνίθεζε.  

 Μπήθε βέβαηα ζην πξφγξακκα, αιιά γηα κηα αθφκα θνξά δελ 

ηα θαηαθέξακε θαη  έηζη ράζακε ηελ πξψηε κέξα. Βέβαηα δελ ζαο 

θξχβσ φηη εγψ έθαλα θάπνηεο δηαπηζηψζεηο εθεί.  

 Ζ πξψηε δηαπίζησζε, απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ, 

κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, αιιά θαη ηνπ Τπνπξγνχ κεηά, θάλεθε φηη ή 

εκείο είκαζηε Γήκαξρνη ζε κηα άιιε ρψξα, δνχκε ζε άιιε ρψξα, ή ε 

θπβέξλεζε δελ θπβεξλά απηή ηε ρψξα. Γηαηί; Πξηλ απφ ηνπο 

αξρεγνχ ηνπνζεηήζεθαλ ηξεηο -ηέζζεξηο ζπλάδειθνη,  ν Πξφεδξνο 

ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν θχξηνο Μπνπηάξεο, ν θχξηνο 

Κακίλεο, θαη είπαλ δέθα ζεκεία, ηα νπνία δελ ζαο θξχβσ έηπρε λα 

ηα έρσ γξάςεη ζε έλα θείκελν βιέπνληαο ην πξφγξακκα, θαη ιέσ 

θαιχθζεθα. Ζ απνγνήηεπζε ήξζε κεηά. Ήξζε κεηά γηαηί απηνί νη 

άλζξσπνη είηε δελ θαηαιαβαίλνπλ, είηε δελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ 

πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Καη ην ρεηξφηεξν, πνπ δελ κε αθνχεη ν Πξφεδξνο, αιιά ζα ηνπ 

ην πσ ηψξα, Πξφεδξε, ήηαλ πνιχ θαιή ε νκηιία ζνπ ζην ηέινο, 

δπλακηθή, άγγημε φινπο ηνπο άμνλεο φζσλ καο έρνπλ απαζρνιή ζεη 
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απηά ηα 2,5 ρξφληα, αιιά έπαημε κφλν ζηηο ηειενξάζεηο θαη ζε εκάο. 

αο πιεξνθνξψ φηη θαη ν Τπνπξγφο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, φιε 

ηελ ψξα πνπ κηινχζαηε, είηε έπαηδαλ ζην Facebook , είηε έβιεπαλ 

ηα θηλεηά. Απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ρζεζηλήο ζπλεδξίαζε ο. 

 Καη έξρνκαη ινηπφλ πεξηιεπηηθά ζε δχν ζεκεία κφλν. λησο 

δνχκε ηηο δπζθνιφηεξεο κέξεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Βιέπσ ζπλαδέιθνπο κε άζπξα καιιηά, ρσξίο 

καιιηά. Γελ λνκίδσ, ζπλάδειθνη, λα έρεηε μαλά δήζεη ηέηνηα 

πνιεκηθή.  

 Καη θάλνπκε έλα πλέδξην πφηε; Πέληε κέξεο κεηά πνπ 

πέξαζε έλα λνκνζρέδην, έγηλε λφκνο, γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, φηαλ ε 

ΚΔΓΔ είπε φρη κεηαθηλήζεηο ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Γεκάξρσλ, φηαλ πήγακε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο ΚΔΓΔ θαη ν νκηιψλ ζαλ εθπξφζσπνο ησλ λεζηψλ 

θαη θπξίσο ησλ κηθξψλ λεζηψλ, φηαλ έιεγα, βιέπνληαο ηε 

ζπλάδειθν ηεο Κάζνπ εδψ, φηη δελ ππάξρεη νχηε έλαο ππάιιεινο, 

νχηε γξακκαηέαο, γηα πνηα θηλεηηθφηεηα κηιάηε; Καη κάιηζηα 

εζεινπζία. Πνηνο ζα ζεθσζεί λα θχγεη  απφ ηελ Αζήλα ή θαη  απφ ηε 

Ρφδν αθφκα θαη λα πάεη κε ηελ εζεινπζία ζηελ Κάζν; Κάληε 

πξνζιήςεηο θαη’ εμαίξεζε ζηα κηθξά λεζηά, ζηνπο νξεηλνχο Γήκνπο 

θαη νχησ θαζεμήο, αιιά κελ θάλεηε θαη αθαίκαμε ζηνπο Γήκνπο. Με 

πνηα ινγηθή. Αλέθεξα ην παξάδεηγκα. Ζ θπξία Γεξνβαζίιε ήηαλ 

απέλαληη, απιψο θνπλνχζε ην θεθάιη ηεο.  

 Έμη αηηήζεηο έρσ απφ ηνπο θαιχηεξνπο κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ 

Ρφδνπ, λα πάλε ζην Παλεπηζηήκην κε ηελ εζεινπζία. Άιινπο έμη λα 

πάλε ζηελ Απνθεληξσκέλε, γηαηί εθεί έρεη ξαράηη. Ή γηα λα κελ 

αδηθήζσ ηελ Απνθεληξσκέλε επεηδή ζα ηα δνπλ απηά, είλαη 

θαιχηεξεο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Με απηή ηε ινγηθή ινηπφλ, φηαλ δελ ιακβάλεηαη θαη δελ είλαη ε 

πξψηε θνξά, είλαη ην επηζηέγαζκα, Πξφεδξε, απηψλ εδψ πέξα ησλ 

κέρξη ηψξα ελεξγεηψλ πνπ έρνπκε θάλεη, θαη δελ καο ιακβάλεη 

δπζηπρψο θακία θπβέξλεζε θαη θαλέλαο Τπνπξγφο.  
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 Έλα ρξφλν επεμεξγαδφκαζηε ην λνκνζρέδην Κνπξνπκπιή. 

Φηάζακε πέληε θνξέο λα πάξνπκε 174 άξζξα ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ φινπο, είδα ηνλ θχξην θνπξιέηε, ην κφλν πνπ είπε ρζεο 

ήηαλ φηη ζα ην δσ απνζπαζκαηηθά θαη θάηη επείγνληα ζ α ηα 

πεξάζσ. Πνηα είλαη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα επείγνληα; 

Απηά πνπ αθνξνχλ ηελ Αζήλα; Απηά πνπ αθνξνχλ ηα λεζηά; Απηά 

πνπ πξνηείλακε εκείο; Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη πέληε επείγνληα. 

Πνηνο ζα ηα δηαιέμεη; Με πνηα ινγηθή; Γειαδή άιιαμε ν Τπνπξγφο, 

άιιαμε θαη ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο; Γελ ήηαλ έηνηκν ζηε 

δηαβνχιεπζε, δελ είρε πεξάζεη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην λα δνπλ 

αλ ππάξρεη δαπάλε δεκφζηα γηα λα ςεθηζηεί; Αο ήηαλ ζθνχπα, αο 

ήηαλ απνζπαζκαηηθφ.  

 Ννκίδσ ινηπφλ φηη δελ είλαη ιεηηνπξγία απηφ ηνπ Τπν πξγείνπ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

Καη επεηδή είδα, θχξηε Πξφεδξε, ην ζχλζεκα, μέξεηε, ήζαζηαλ 

ζηε Ρφδν θαη είπα εκείο αλαιάβακε ηηο επζχλεο καο ζαλ 

Απηνδηνίθεζε, εκείο αληέμακε θαη δελ θιείζακε ηνπο Γήκνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, αληέμακε λα ζηεξίμνπκε ηνπο νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά αδχλαηνπο ζπκπνιίηεο καο, θέξνπκε ην πξνζθπγηθφ, ην 

βάξνο ηνπ πξνζθπγηθνχ, πνπ δελ καο αλαινγεί, φινη νη λεζηψηεο 

εδψ θαη ηψξα θαη νη ππφινηπνη ζηεξηαλνί ζπλάδειθνη, ην 

επσκηδφκαζηε, ρσξίο θακία βνήζεηα απφ ην θξάηνο, θαη  εξρφκαζηε 

ζήκεξα θαη ιέκε αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο καο.  

ρη, θχξηε  Πξφεδξε, εκείο ηηο επζχλεο καο απέλαληη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο, απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ηηο έρνπκε αλαιάβεη πξν 

πνιινχ. Δίλαη ψξα λα αλαιάβνπλ θάπνηνη άιινη, πνπ ήηαλ ρζεο εδ ψ 

θαη δελ άθνπγαλ, ηηο επζχλεο ηνπο.  

Βιέπσ φηη πέξαζε ε ψξα, αιιά μέξεηε, έθπγε ν ζπλάδειθνο, 

ν θχξηνο Γαιελφο, ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαη κνπ 

δήηεζε, θχξηε Πξφεδξε, λα κεηαθέξσ θαη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, 

νπφηε δψζηε κνπ δχν ιεπηά γηα ηνλ θχξ ην Γαιελφ…  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βεβαίσο, γηαηί πξάγκαηη έπξεπε λα θχγεη ν θχξηνο 

Γαιελφο. Έρεηε ην ιφγν.  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Ναη, κνπ ην δήηεζε. Λνηπφλ, δχν ιφγηα.  

 Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, καο θαιχςαηε κε ηελ έλλνηα αλ δελ 

μεθηλήζεη απφ ηε δηνίθεζε, απηά πνπ αθνχηε θαη αθνχσ είθνζη 

ρξφληα γηα ην επηηειηθφ θξάηνο, γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, 

δελ γίλεηαη πξάμε. Καη ηη  ελλνψ δηνίθεζε; 4412, 8 Απγνχζηνπ ηνπ 

’16. Έρεη θάλεη θαλέλαο απφ εζάο θακία δηαθήξπμε;  Απηφ δελ είλαη 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο; Σν φηη δελ ιεηηνπξγεί  ην θξάηνο ζήκεξα, νη 

Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο, δελ γίλεηαη δηαγσληζκφο, δελ είλαη επζχλε 

ηεο δηνίθεζεο; Γελ έπξεπε λα έρνπλ βγάιεη ηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα ή ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ή έζησ λα καο  ζηείινπλ 

απηή ηε proforma γηα λα θάλνπκε ηνπο δηαγσληζκνχο;  

 Να αιιάμεη ινηπφλ πξψηα απφ φια ε δηνίθεζε θαη λα 

θαηέβνπκε πξνο ηα θάησ. Δπηπρψο πνπ παξαβξέζεθαλ ρζεο θαη ν 

Αξρηεπίζθνπνο θαη  ν Μεηξνπνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, λα πνπλ ηη; 

ηη είζηε πην θνληά ζηνλ θφζκν, εζάο βιέπεη ν θφζκνο. Ήξζε ε 

Δθθιεζία. Καη εγψ έγξαςα έλα επθπνιφγεκα, θχξηε Πξφεδξε. 

Δπηπρψο πνπ είρακε ηηο ζξεζθεπηηθέο Αξρέο, γηαηί ε θπβέξλεζε καο 

έρεη αθήζεη ζην έιενο ηνπ Θενχ. Έηζη ινηπφλ.  

 Σν δεχηεξν, γηα λα θχγσ απφ ηελ… ζηε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε, ην φηη ζεσξήζεθε φηη ήηαλ θαηφξζσκα, κπνξεί λα 

έρνπκε αλάγθε, ην φηη καο παξαηείλαλε ηηο ζπκβάζεηο, θαη πέξζη, 

θαη πξφπεξζη, ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ηα 8κελα, θαη απηή ηε ζηηγκή 

έρεηε θιείζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο; Απφ πνχ; Με πνηα δηαδηθαζία; 

Έρεηε επηθνξηίζεη ηνλ πνιίηε, έρνπκε επηθνξηίζεη ηνλ πνιίηε κε 

πξφζζεηα ηέιε γηα λα παξαηαζνχλ απηνδίθαηα νη πξνζιήςεηο ησλ 

επνρηθψλ; Καη θακαξψλνπκε… Δίπε θάπνηνο ζπλάδειθνο, κα εγψ 

ηνπο ζέισ. Μα θαη εγψ ηνπο ζέισ, αιιά αο κνπ  δψζεη ηα ρξήκαηα. 

ρη λα κεηαθέξσ, λα κεηαθπιήζσ ηα ηέιε ζηνλ πνιίηε.  

 Μηα θνπβέληα κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά. Καη νη ζπλάδειθνη 

είπαλ ρζεο… θχξηε Πξφεδξε, ζα θαηαζέζσ ζπγθεθξηκέλεο 
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πξνηάζεηο γηα ηα νηθνλνκηθά. Δίπαλ πνιινί φηη πξέπεη λα 

αλαπηχμνπκε δξάζεηο θαη λα απνθηήζνπκε ίδηνπο πφξνπο. 

Απνγνεηεχηεθα, γηαηί ν Τπνπξγφο ήηαλ γλσζηφ, είπε δελ έρνπκε ,  

ζα ην δνχκε, αιιά απνγνεηεχηεθα απφ ηελ νκηιία ηνπ θπξίνπ 

Μεηζνηάθε πνπ είπε  δελ ζαο ππφζρνκαη.  

Γελ ζέινπκε λα καο ππνζρεζεί αχμεζε, αλ θαη νη ΚΑΠ 60% 

θάησ, ε ΑΣΑ  απφ έλα δηο δηαθφζηα ζαξάληα ηξία ην ’14, εθαηφλ 

νγδφληα επηά εθαηνκκχξηα ηψξα, κείνλ 10% ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ζα ην είδαηε φινη, ην 60 ζα γίλεη 70% κείνλ ζηελ 4εηία -5εηία. Ξέξεηε 

ηη  ζέινπκε; Να καο δεζκεπηεί θαη  ν Τπνπξγφο θαη ν θχξηνο 

Μεηζνηάθεο αλ ζα είλαη ν επφκελνο Πξσζππνπξγφο, φηη λνκνζεηηθά 

ζα καο δψζνπλ ην δηθαίσκα απηφ πνπ ην ιέσ απινχζηαηα άιιεο 

θνξέο. Δίρα πξνηείλεη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο Γήκνπο ην ηέινο 

δηαλπθηέξεπζεο, πνπ είλαη έλα, κηζφ, δχν επξψ, θάζε βξάδπ απφ 

ηνλ ηνπξίζηα, ζπλάδειθε, λα πεγαίλεη  ζηνπο Γήκνπο, γηαηί ζε φιε 

ηελ Δπξψπε πάεη ζηνπο Γήκνπο, θαη  ην ζεζκνζέηεζε ππέξ ηεο ε 

θπβέξλεζε.  

Δίρακε πξνηείλεη, ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε έιεγε ν ΔΝΦΗΑ 

ζα πάεη ζηνπο Γήκνπο, κε ηα φζα αξλεηηθά θαη έρεη. Φπζηθά θαη δελ 

πάεη ζηνπο Γήκνπο.  

ηαλ επηζθέθηεθα ηνλ θχξην Κνπξνπκπιή 15 κέξεο πξηλ 

θχγεη, λα ηνλ θαιέζσ ζην πλέδξην ηεο ΠΔΓ, κνπ ιέ εη δελ ζα θχγσ 

αλ ζην εηζηηήξην ησλ 12 € ζηα κλεκεία, ζηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, δελ βάισ έλα επξψ ππέξ ησλ Γήκσλ. Καη ηνπ ιέσ, 

Τπνπξγέ, βάιε δχν. Δίλαη 20% ζηα έζνδα. Γηαηί; Δκείο έρνπκε ηελ 

επζχλε θαη ησλ αξραηνινγηθψλ αη ησλ άιισλ ρψξσλ θαη μέξεηε, 

έθπγε ν Τπνπξγφο, έθπγε θαη ην έλα επξψ. Να ζεζκνζεηεζεί θαη 

πξέπεη λα θαηαζέζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.  

Ναη, ην θαηά ηφπνπο εηζπξαηηφκελν ΦΠΑ, ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο, ηα ηέιε παξεπηδεκνχλησλ γηα ηνπο ινηπνχο, έρεη πάεη 

ζην 0,5. Καη λα ζαο θάλσ κηα αλαθνξά.  Οη λεζηψηηθνη Γήκνη θαη νη 

ηνπξηζηηθνί Γήκνη, ρξεκαηνδνηνχληαη κε βάζε ην κφληκν  πιεζπζκφ. 
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Ρφδνο, 117.000. Γελ ππνινγίδνπλ ηα ηξία εθαηνκκχξηα ηνπο 

ηνπξίζηεο, πνπ ζέινπλ θαζαξηφηεηα, πνπ ζέινπλ λεξφ, θαη φηαλ 

ηνπο ην ιεο, είλαη ζαλ λα ηνπο κηιάο γηα ηνλ Άξε.  

Δάλ ινηπφλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα θαη θιείλσ κε κηα 

θνπβέληα, απηά πνπ έρσ εδψ, γηα ηε λεζησηηθφηεηα. Κιείλσ γηα ηε 

λεζησηηθφηεηα, θχξηε Πξφεδξε, αλ θαη είλαη αχξην ε ζεκαηηθή, αιιά 

ήζεια λα ηα αθνχζνπλ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μελ πεξάζεηε πνιχ…  

Φ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΚΟ:  Γελ ηνλ μεπεξλάσ. Δίλαη αθξηβψο ν ρξφλνο ηνπ 

Γαιελνχ. Δίλαη ν ρξφλνο ηνπ Γαιελνχ.  

 Δίρε πεξάζεη ζην λνκνζρέδην Κνπξνπκπιή γηα ηνπο κηθξνχο 

Γήκνπο θαη’ εμαίξεζε πξνζιήςεηο. ηαλ ιέκε θαη’ εμαίξεζε 

πξνζιήςεηο, κε θαληαζηείηε, ηξία άηνκα ζέιεη ε Κάζνο, δχν  ζέινπλ 

νη Λεηςνί, δχν ζέιεη ε Σήινο. Γελ πέξαζε, θαη φρη κφλν ηα λεζηά…  

πλάδειθνη, γηαηί ηα λεζηά ηψξα, είλαη άιιν πξάγκα ηα λεζηά πνπ 

μέξεηε ην θαινθαίξη θαη άιιν πξάγκα ηψξα, άκα πάηε θαη 

απνθιεηζηείηε 15 κέξεο.  

Καη πξέπεη θαη απφ απηή ηε ζέζε, θχξηε  Πξφεδξε,  δελ 

θάλνπκε εμσηεξηθή πνιηηηθή, αιιά ρζεο, πξνρζέο ην βξάδπ πνπ 

παξαθνινχζεζα θαη ηε ζπλεδξίαζή ζαο, είπαηε φηη θαη ζην 

Κνγθξέζν ε ΚΔΓΔ ζέηεη θαίξηα δεηήκαηα. Γήκαξρνη ηψξα, θαζ’ 

ππφδεημε Δξληνγάλ, βγαίλνπλ θαη αιιάδνπλ ιέεη ηα νλφκαηα ησλ 

λεζηψλ. Γελ μέξσ αλ είλαη ξάδην αξβχια, αιιά δελ πξέπεη λα 

πνχκε εδψ κέζα φηη ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηε, έρεη ζηεξηρζεί ζε θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη 

ηα λεζηά, ηα νπνία λεζηά δίλνπλ ην δσηηθφ ρψξν θαη αχξην - 

κεζαχξην ηελ ΑΟΕ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, πξέπεη ε ΚΔΓΔ λα 

βγεη θαη λα θάλεη έλα ςήθηζκα έζησ θαηά ησλ δχν -ηξηψλ 

ζπλαδέιθσλ, εληφο εηζαγσγηθψλ, Γεκάξρσλ;  

Γελ ζέισ λα πξνρσξήζσ πεξηζζφηεξν. Θα ηα αθήζσ, θχξηε 

Πξφεδξε, εηδηθά γηα ηα λεζηά, αχξην. Θα ζαο πσ κφλν θάηη, θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Σα πξνβιήκαηα πγείαο, παηδείαο, ζπγθνηλσλίαο. Ζ 
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ΠΔΓ Ννηίνπ Αηγαίνπ έρεη ζπλεδξηάζεη 14 θνξέο. Σν μέξεη ν 

Πξφεδξνο γηαηί ήηαλ ζηε Ρφδν ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην 

πλέδξηφ καο. Μία ζηελ έδξα πνπ είλαη ε χξνο θαη κία ζηε Ρφδν. 

Καη ζήκεξα επραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεκάξρνπο, πνπ κε ηελ 

επθαηξία πνπ είκαζηε εδψ καο θηινμελνχλ λα θάλνπκε ζπλεδξίαζε. 

Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο. Καη δελ γπξλάεη θακία θπβέξλεζε θαη 

θαλέλαο λα δεη απηά ηα λεζηά θαη απηά ηα πξνβιήκαηα.  

Κιείλσ ιέγνληαο κφλν ην εμήο, αγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε, γηα ηε 

θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ. Με βιέπεη ν ζπλάδειθνο, ν 

Γήκαξρνο ησλ Λεηςψλ, θαη ην μέξεηε. Ξέξεηε πφζεο θνξέο πήγαλ 

απηφθσξα Γήκαξρνη κηθξψλ λεζηψλ, αιιά θαη κεγάισλ, επεηδή ιέεη 

ν Ληκελάξρεο ή ν Αζηπλνκηθφο, δελ ππνινγίδεη ηε ζέζε; Αθήζηε 

ηνπο κηζζνχο, αθήζηε ηα 1.300… Πνχ είλαη ν θχξηνο Κακπφζνο; 

Δδψ δελ ηνπο ππνινγίδνπλ φηη έρεη ηελ επζχλε ηνπ λεζηνχ θαη ησλ 

ζπκπνιηηψλ.  

Κχξηε Πξφεδξε, θιείλσ ιέγνληαο ην εμήο. αο είπε ρζεο ν 

θχξηνο Τπνπξγφο λα βάινπκε καδί ηηο θφθθηλεο γξακκέο. Ση ιέηε 

θαιέ; Κφθθηλεο γξακκέο ζεκαίλεη φηη έρνπκε αληίζεηεο ζέζεηο θαη 

είκαζηε απέλαληη. Θα πάκε καδί λα βάινπκε ηελ θφθθηλε γξακκή 

πνχ; ηνλ ηνίρν; Δκείο ζα βάινπκε ηηο θφθθηλεο γξακκέο θαη λα 

έξζεη ε φπνηα θπβέξλεζε, ζεκεξηλή ή απξηαλή, λα δεη ηη  ζεκαίλεη 

Απηνδηνίθεζε. Αιιηψο δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Πνιχ θαιφο 

ήζαζηαλ, αιιά άκα κείλνπκε ζηα ιφγηα, δελ έρνπκε απνηέιεζκα. Να 

θαηαιάβνπλ πνηνη έρνπλ ηελ επζχλε, πνηνη έρνπλ αλαιάβεη ηηο 

επζχλεο ηνπο, γηα λα αλαιάβνπλ θαη απηνί ηηο δηθέο ηνπο.  

Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ αγαπεηφ Γήκαξρν, ηνλ θχξην 

Υαηδεδηάθν θαη λα πσ φηη, έρεη θαλείο αληίξξεζε λα βγεη σο 

ςήθηζκα έλα θείκελν ζρεηηθά κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο; Ννκίδσ 

νκνθψλσο ςεθίδεηαη…  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Μηζφ ιεπηφ, θχξηε Πξφεδξε. Δδψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κπξία Παληειάθε, αθνχσ ηε θσλή ζαο…  
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Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Ναη, πάλσ ζε απηφ, επεηδή …(εθηφο 

κηθξνθψλνπ)… ςήθηζκα.  

 Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη, απηφ πνπ θαηεμνρήλ πξέπεη 

λα θαηαγγείινπκε, είλαη λα ζηακαηήζεη ε εκπινθή  ηεο ρψξαο καο 

ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη πνιέκνπο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Χξαία. Θα ην θέξσ ην ςήθηζκα…  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Καη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, πνπ έρεη 

απηή ε πνιηηηθή. Βεβαίσο απηφ πνπ είπαηε, ζαθέο είλαη απηφ γηα 

φινπο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δληάμεη, θπξία Παληειάθε. Θα θέξσ ην ςήθηζκα…  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Αιιά ην θξίζηκν είλαη  απηφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  …αιιά είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία γίλεηαη 

νκνθψλσο απνδεθηή λα θηηαρηεί θαη ζα έξζεη.  

 Κχξηε Υαηδεδηάθν, επραξηζηνχκε πνιχ.  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  ρη, απφ ηε κεξηά καο φρη νκφθσλα, κπνξνχκε λα 

θαηαζέζνπκε ηε δηθή καο άπνςε ζε φιν απηφ. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ρη νκφθσλα. Δληάμεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο θχξηνο Παπαλαζηαζίνπ, απφ ηε Γπηηθή Διιάδα θαη 

Γήκαξρνο Αγξηλίνπ.  

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ:  Καιεκέξα.  

 Καηαξρήλ λα πσ φηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ρζεο, 

αηζζάλζεθα πνιχ θαιχηεξα. Καη λα πσ φηη αηζζάλζεθα πνιχ 

θαιχηεξα γηαηί ζηνλ Βφιν ήκνπλ απηφο πνπ είπε πξψηνο φηη πξέπεη 

λα κπεη απηή ε θφθθηλε γξακκή θαη φηη ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπο, ε 

κνλαδηθή δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ, είλαη λα 

αιιάμνπλ ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη ηίπνηα άιιν. Καη θάλεθε 

πεξίηξαλα. Φάλεθε φιν απηφ ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ν λφκνο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ην απέδεημε, φηη ην κφλν πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά είλαη λα αιιάμνπλ ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη 

ηίπνηα άιιν. Γελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θακία άιιε ζεζκηθή αιιαγή, 

αιιά θαη θακία αιιαγή ζην θξάηνο.  
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 Ζ θνπέια πνπ έθεξε ην λεξφ πξνεγνπκέλσο, είλαη κηα θνπέια 

πνπ πηζαλφηαηα ελδερφκελα λα κελ έρεη ζηαζεξή δνπιεηά θαη λα 

παίξλεη 500 € ην πνιχ. Καη αλ ηα παίξλεη. Ο αληίζηνηρνο 

ζπλάδειθφο ηεο ζηε Βνπιή, παίξλεη  πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

απφ ηνλ θάζε Γήκαξρν εδψ κέζα, αλ είδαηε ηα ξεπνξηάδ πνπ 

έθαλαλ νη εθεκεξίδεο ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα.  

Καη απηφ δείρλεη επίζεο πεξίηξαλα έλα θξάηνο πνπ δελ κπνξεί 

λα αιιάμεη ηίπνηα απνιχησο. Ή πνπ δελ ζέιεη ζηνλ δηθφ ηνπ ρψξν 

λα αιιάμεη ηίπνηα. Γηαηί κεηψλνπλ ζηελ Απηνδηνίθεζε θάζε κέξα, 

έρνπλ βάιεη ηνλ θφθηε, έβαιαλ 10% πάιη κείσζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά ηα ρξήκαηά ηνπο νη θχξηνη Βνπιεπηέο θαη 

Τπνπξγνί, δελ ηα θφβνπλ. Οχηε ησλ αλζξψπσλ ηνπο ζηε Βνπιή.  

 ην θεληξηθφ θξάηνο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θακία πεξηθνπή 

ηειηθά. Ο κφλνο πνπ κπνξεί λα θάλεη πεξηθνπέο, είλαη ε 

Απηνδηνίθεζε θαη λα ηα θαηαθέξλεη. Καη λα είλαη θαη πην θνληά ζηνλ 

πνιίηε. Καη απηφ ηνπο ελνριεί. Απηφ ηνπο ελνριεί.  

 Γελ ζα ζαο δηαβάζσ ηελ εηζήγεζή κνπ, ηελ έρσ ζηε ίιεη.  

Σειηθά φινη καο θαηαιήγνπκε θαη ε νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ήηαλ 

θαηαιπηηθή. ηελ απέλαληη πιεπξά φκσο ήηαλ έλαο Τπνπξγφο πνπ 

ηνπιάρηζηνλ κίιεζε άθνκςα θαη ππνηηκεηηθά ζηνπο Γεκάξρνπο ηεο 

ρψξαο. Δγψ ζα έιεγα φηη κίιεζε θαη κε ιίγν καγθηά, φηη: μέξεηε, 

απηά πνπ μέξαηε, μεράζηε ηα. Κάηη ηέηνην ήζειε λα πεη. πσο φηαλ 

πήγαλ νη ηεο ΚΔΓΔ, ηνπο είπε: εκείο θπβεξλάκε, εζείο Γήκαξρνη 

είζηε.  

Ναη, Καθαληάξε;  

Απηφ είλαη ην χθνο. ε απηφ ην χθνο ινηπφλ πξέπεη λα πάκε 

απέλαληη. Καη δελ ελλνψ απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε η ε 

ζπγθεθξηκέλε. Καη νη πξνεγνχκελνη είραλ ηέηνηεο αληηιήςεηο. ηε 

λννηξνπία. ηε λννηξνπία ηελ απαμησηηθή απέλαληη ζε έλαλ ζεζκφ. 

ε έλαλ ζεζκφ θαηαμησκέλν απφ ηνπο πνιίηεο.  

ζνη είλαη εθιεγκέλνη Γήκαξρνη εδψ κέζα, έρνπλ πάξεη πάλσ 

απφ 50%. Καη έξρνληαη λα καο θάλνπλ κάζεκα δεκνθξαηίαο, απηνί 
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πνπ θπβεξλάλε κε 30%. Αιήζεηα; Πφζν δεκνθξαηηθφο ήηαλ ν 

ηξφπνο εθινγήο ηνπο; Καη πψο λα ζπγθξηζνχλ κε έλαλ Γήκαξρν 

πνπ αλ κε ηη άιιν πήξε ηε ζεηηθή ςήθν θάπνησλ, φρη ηελ αξλεηηθή. 

Γηαηί θπβεξλάλε, έρνληαο πάξεη ηελ αξλεηηθή ςήθν ηνπ θφζκνπ. 

Αξλνχληαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο γηαηί δελ ήζειαλ ηα κλεκφληα θαη 

θάπνηνη άιινη ζα ηα έζθηδαλ. Καη απηνί νη ίδηνη ζθίδνπλ… Να κελ πσ 

ηη, γηαηί ζα γίλσ θαη εγψ αηζρξφο.  

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία –  θαη δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ, 

πξαγκαηηθά, ηνλ ρξφλν –  είλαη ην ηη  πξέπεη λα θάλνπκε απφ εδψ θαη 

πέξα. Ννκίδσ φηη φινη ζπκθσλνχκε. Ο Πξφεδξνο ρζεο, έθαλε κηα 

νκηιία πνπ πξαγκαηηθά έρεη καδέςεη φια ηα αηηήκαηα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη κπξάβν. Αιιά πξέπεη λα θηλεζνχκε αλάινγα, 

απέλαληη ζε θάπνηνπο πνπ πξαγκαηηθά ην κφλν πνπ ληψζνπλ γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε, είλαη δήιεηα; Γηαηί απηνί, ηνπο θηχλνπλ. Δλψ ηνπο 

Γεκάξρνπο, ν θφζκνο κηιάεη θάζε κέξα. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Δίηε ζέινπκε λα ην δερηνχκε είηε φρη.  

Δίκαζηε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο, ηνπο θνβίδνπκε επεηδή 

είκαζηε θνληά ζηνπο πνιίηεο, έρνπκε κεγαιχηεξε ιανθηιία απφ ηνπο 

ίδηνπο, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα είηε ζέινπλ λα ην δερηνχλ είηε 

φρη θαη θπξίσο, θνβνχληαη ηε ζπλνρή πνπ έρνπκε κεηαμχ καο. Γηα 

απηφ δελ ζέινπλ νχηε ηα ζπλέδξηα ηεο ΚΔΓΔ, νχηε ζέινπλ κηα 

ελσκέλε Απηνδηνίθεζε. Θέινπλ λα ηε δηαζπάζνπλ, ζέινπλ λα καο 

δηαζπάζνπλ φινπο κεηαμχ καο, ζέινπλ λα καο γνλαηίζνπλ ζηα 

ηέζζεξα, λα καο ειέγρνπλ, λα θάλνπλ φηη ζέινπλ.  

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Καη ζε απηφ είλαη πνπ πξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε. Με ζπλνρή, φινη καδί, ζε έλα εληαίν απηνδηνηθεηηθφ 

θίλεκα, ηηο αληηζέζεηο καο κπνξνχκε λα ηηο ακβιχλνπκε θαη ζα ηηο 

ακβιχλνπκε. Γηαηί πιένλ ν θίλδπλνο είλαη νξαηφο. Θέινπλ λα καο 

απαμηψζνπλ, λα απαμηψζνπλ ηελ Απηνδηνίθεζε θαη απηφ είλαη ην 

ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί.  

Αο ελσζνχκε ινηπφλ, αο θάλνπκε πέξα ηηο κηθξνδηαθνξέο 

καο, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε έλαλ αγψλα. Καη ζα 
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κπνχκε κπξνζηά θαη ζα δηεθδηθήζνπκε γηα εκάο, γηα ηνλ ηφπν καο, 

γηα ηα παηδηά καο, γηα εθεί πνπ δνχκε θαη κεγαιψλνπκε ηα παηδηά 

καο θαη ηνπο εαπηνχο καο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

ηελ θάλνπκε αθφκα πην δπλαηή.  

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, έηζη πξέπεη λα θηλεζνχκε, φινη 

κπξνζηά ινηπφλ, ζε απηφλ ηνλ αγψλα πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη 

ηψξα, γηαηί κέρξη εδψ καο θηάζαλε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Παπαλαζηαζίνπ, γηαηί ήηαλ 

αθξηβήο ζην ρξφλν ηνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Να ζπλερίζνπκε, αθφκα έρνπκε ηξεηο ΠΔΓ. Ζ ΠΔΓ 

Κξήηεο, ν θχξηνο Λακπξηλφο, είλαη εδψ; ρη.  

 ηεξεάο Διιάδνο, ν θχξηνο Τπεξήθαλνο; Καη Θεζζαιίαο, ν 

θχξηνο Κσηζφο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ναη, σξαία.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ο θχξηνο Τπεξήθαλνο, λα πνχκε φηη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Έρεη ζηείιεη αλαιπηηθέο ζέζεηο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έρεη ζηείιεη αλαιπηηθέο ζέζεηο θπζηθά. Θα 

παξαθαιέζσ λα έρνπκε… Να επρεζνχκε θαη πεξαζηηθά, γηαηί είρε…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Χξαία, άξα…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ο θχξηνο Λακπξηλφο, ζα κηιήζεηε εζείο, Γήκαξρε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Χξαία.  

 Λνηπφλ, ηεξεά Διιάδα.  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Να κεηαθέξσ ην 

ραηξεηηζκφ, ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ Πξνέδξνπ καο, ηνπ Λνπθά ηνπ 

Τπεξήθαλνπ, ν νπνίνο πέξαζε κηα κηθξή πεξηπέηεηα πγείαο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη δελ κπνξεί λα είλαη καδί καο, αιιά είλαη 

λνεηά καδί καο, έρνπκε ηηο επρέο θαη ηνπ ζηέιλνπκε ηηο επρέο φινη 

καο απφ εδψ. Δίλαη ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο θαη επρφκαζηε ην 

θαιχηεξν.  

 Απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζε εκέλα σο Αληηπξφεδξν, λα βάισ ηε 

ιέμε επθαηξία ζε εηζαγσγηθά, λα κελ παξεμεγεζψ, αιιά σο αληη -
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πξφεδξν λα θάλσ κηα αληί -εηζήγεζε, λα ην πσ έηζη, ζε απηά πνπ 

αθνχζακε κέρξη ηψξα θαη λα πάξσ ηελ πάζα απφ ηνλ θίιν κνπ ηνλ 

Γηψξγν απφ ηε Γπηηθή Διιάδα, θαη λα πσ θαηαξρήλ φηη αλ ήηαλ 

κηθξνδηαθνξέο δελ ζα ιέγακε ηίπνηα. Αιιά θνβφκαζηε, θίινη, φηη 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ καο, ηηο νπνίεο ηηο ζθεπάδνπκε, 

δελ ηηο αλαδεηθλχνπκε, δελ ηηο αλαγλσξίδνπκε θαη απφ απηφ 

πξνθχπηνπλ κεγάια δεηήκαηα ελδνδεκνηηθά, κέζα ζηελ  ΚΔΓΔ θαη 

κέζα ζηελ Απηνδηνίθεζε, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηα μεθαζαξίζνπκε. 

Αιιηψο θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάθηπιφ καο, Πξφεδξε.  

 Δίλαη, Πξφεδξε, έλαο ΟΣΑ, έλαο απφ ηνπο 325, ν  Γήκνο 

Αζελαίσλ θαη ην ιέσ ζρεκαηηθά, έλαο ΟΣΑ είλαη ν  Γήκνο Λ εηςψλ, 

πνπ είλαη εδψ ν θίινο κνπ ν Γήκαξρνο, θαη πνιινί άιινη κηθξνί. 

Δίλαη ίδηνη; ρη. Γελ είλαη ίδηνη. Έρνπκε δχν θαηεγνξίεο Γήκσλ; αλ 

ηελ Αζήλα, κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη κηθξνχο λεζησηηθνχο ζαλ 

ηνπο Λεηςνχο θαη ηε Γαχδν; ρη, δελ έρνπκε δχν θαηεγνξίεο  Γήκσλ. 

Ζ Γσξίδα πνπ είκαζηε εκείο, δελ κνηάδεη κε ηίπνηα ζηελ Αζήλα, κε 

ηίπνηα ζηνπο Λεηςνχο.  

 Άξα, ην ιέσ απηφ ζαλ παξάδεηγκα απιφ, φηη είλαη πνιιέο νη 

θαηεγνξίεο ησλ Γήκσλ πνπ έρνπκε ζηε ρψξα καο θαη δελ θνβάκαη, 

δελ κηιάκε γηα θαλέλαλ κε ηακπνχ θαη κε θακία ηδενιεςία 

θαηλνχξγηα, λα βάινπκε έλα ζέκα, θαη δελ κηιάκε γηα Γήκνπο δχν 

θαη ηξηψλ ηαρπηήησλ, αο κελ ην θνβφκαζηε απηφ. ηελ πξάμε είλαη 

Γήκνη εθαηφ ηαρπηήησλ θαη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε.  

 Άξα, επεηδή φια ηα ζέκαηα έρνπλ κπεη θαη απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ θαη απφ ηηο παξαηάμεηο θαη  

απφ ηνλ Πξφεδξν ρζεο, δελ ζα αλαισζψ, δελ ζα κπσ θαζφινπ ζε 

απηά ηα δεηήκαηα.  

 Σν λα πνχκε γηα ηελ ππνγξαθή, ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα θχγεη έλαο ππάιιεινο, απηφ είλαη 

απηνλφεην. Πέξαζε φκσο φπσο πέξαζε.  

 Σν λα πνχκε φρη άιιε πεξηθνπή ζηα πεηζνθνκκέλα 

νηθνλνκηθά κέρξη ηψξα; Δίλαη απηνλφεην. ηαλ κηιάγακε πξηλ απφ 
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ιίγεο κέξεο κε ηνλ πξψελ Τπνπξγφ γηα ηε λέα γεληά 

παξαθξαηεζέλησλ, Πξφεδξε, θαη γηλφηαλ ε δηαβνχιεπζε, θαη ηελ 

άιιε  κέξα έξρεηαη θαηλνχξγηα πεξηθνπή. Θα έιεγε θαλείο, λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν, θάπνηνο καο ηξνιάξεη ελδερνκέλσο.  

 Καη θηάζακε ρζεο λα αθνχκε ηνλ Τπνπξγφ εδψ λα ιέεη φηη αλ 

ζην έλα άθξν θαληαζηείηε, Γήκαξρνη, καο είπε φινπο, θαληαζηείηε 

απηνδηνηθεηηθνί φινη,  αλ ζην έλα άθξν είλαη ε πνιηηηθή εμνπζία θαη 

ζην άιιν άθξν είλαη ν ιαφο, πξνζπαζήζηε λα πιεζηάζεηε ην ιαφ, 

είζηε πνιχ καθξηά. Καη ην ιέλε πνηνη ζε εκάο. Κάζε πφηε βιέπνπλ 

πνιίηεο, θάζε πφηε βιέπνπλ θφζκν, πνχ βξέζεθαλ θνληά, ζε πνηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ θφζκνπ;  

 Άξα ζεσξψ φηη έρνπλ κηα εζθαικέλε εηθφλα, κηα εζθαικέλε 

αληίιεςε γηα ην πνηνο είλαη θνληά θαη πφζν θνληά θαη  κε πνηνπο 

ηξφπνπο θαη κε πνηα κέζα είλαη θνληά ζηνπο πνιίηεο. Καη αλ είλαη ε 

Απηνδηνίθεζε ή φρη.  

 Θα έιεγα θαη κηα γλψκε αλ  ζέιεηε. Γελ καο ηαηξηάδεη λα 

πνιπρατδεχνπκε ηα γέληα καο θαη λα ιέκε φηη εκείο πνπ θξαηήζακε 

ηελ θνηλσλία φξζηα, εκείο πνπ ηα θάλακε θαιά, εκείο πνπ ζψζακε 

ηε ρψξα, εκείο πνπ εθείλν… Απηά ηα βιέπεη ν θφζκνο θαη δελ 

ρξεηάδεηαη ε απηνεπηβεβαίσζή καο. Ίζσο λα καο εθζέηεη ζε έλα 

βαζκφ θαη παξαπάλσ.  

 Καη φηαλ είρακε ηα δχν δηο ζθάξην, θχξηε Πξφεδξε, ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ησλ παξαθξαηεζέλησλ, ηα νπνία πήξακε 

θέηνο ηελ ηειεπηαία δφζε, θαη αλαθέξεζηε θαη θάλεηε απηή ηελ 

θνπβέληα, θχξηε Πξφεδξε, ησλ 13 δηο, 17 δ ηο, αθνχκε δηάθνξα 

λνχκεξα, πνπ είλαη ηεξάζηηα πνζά, απηά ζα ήζεια, πηζηεχσ ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη  κηα ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Γηα λα κε ιέλε φηη ιέκε 

ζηνλ αέξα πξάγκαηα, γηαηί είλαη πνιιά ηα ιεθηά. Να θάλσ απηφ ην 

ζρφιην.  

 Θα πσ γηα ρζεο φηη γηα πξψηε  θνξά ζην  πλέδξηφ καο ήηαλ 

θαη ν Αξρηεπίζθνπνο, ν ηνπηθφο Μεηξνπνιίηεο, ήηαλ θαη καο ηίκεζε 

βεβαίσο θαη φινη καο ηίκεζαλ νη επηζθέπηεο ηνπ πλεδξίνπ. Ήξζαλ 
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πέληε αξρεγνί θνκκάησλ, πξψηε θνξά ζπκβαίλεη απηφ, θαη έλαο 

Τπνπξγφο ν νπνίνο έκεηλε πάλσ απφ νθηψ ψξεο εδψ.  Αο 

θξαηήζνπκε ηα ζεηηθά απφ φια απηά. Καη καο ηίκεζαλ θαη καο 

άθνπζαλ φζν άθνπζαλ. Μαο άθνπζαλ; Γελ άθνπζαλ εκάο. 

Αθνχζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη έθπγαλ. Ο δε Τπνπξγφο είρε θηηάμεη 

εάλ ινγχδξην, ην νπνίν ήξζε, ην δηάβαζε θαη ιίγν αγρσκέλνο έθπγε, 

ρσξίο λα  δψζεη απαληήζεηο ζε φηη αθνχζηεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη απφ φπνηεο ηνπνζεηήζεηο είραλ γίλεη πξηλ. Άξα νπζία κεδέλ.  

 Κξαηάκε φκσο φηη  απφ ηε ζηηγκή πνπ ήηαλ ρζεο εδψ ν 

Τπνπξγφο επί νθηψ θαη νθηψκηζη ψξεο, ζα έπξεπε ίζσο λα βξεζεί 

κηα δηαδηθαζία λα αθνχζεη ιίγν  παξαπάλσ θάπνηνπο απφ εκάο, 

θάπνηνπο απφ ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Γελ ζα επεθηαζψ είπα ζε θαλέλα απφ ηα άιια ζέκαηα ηα 

νπνία είλαη πξνθαλέο φηη ηα ζπκκεξίδεηαη ε ΠΔΓ ηεξεάο Διιάδαο. 

Κάλακε έλα ζπλέδξην εκείο ζηα Κακέλα Βνχξια, αληίζηνηρν, θαη’ 

αλαινγία ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βφινπ θαη ηνπ ζεκεξηλνχ, έρνπκε 

επεμεξγαζηεί πάξα πνιιέο ζέζεηο, έρνπλ έξζεη θαη ζηελ ΚΔΓΔ θαη 

ζε φιεο ηηο ΠΔΓ, ψζηε αλ θάπνηα ζέκαηα απφ απηά αθνξνχλ θαη ζην 

βαζκφ πνπ αθνξνχλ άιιεο ΠΔΓ, αο ηα ελζσκαηψζεηε αλ ζέιεηε θαη 

αο ηα ζπδεηήζνπκε θαη ζηηο Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο.  

 Να βάισ έλα ζέκα πνπ αθνξά κηθξφηεξνπο πεξηθεξεηαθνχο 

Γήκνπο. Γχν ζέκαηα ζα βάισ αθφκα, Πξφεδξε θαη ζα θιείζσ.  

 Σν ιέσ ζε ηίηιν. ρη άιιεο αξκνδηφηεηεο  ρσξίο πφξνπο, 

ρσξίο εμνπιηζκφ, ρσξίο ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Γηαηί απηά ην κφλν 

πνπ πξνθχπηεη, δελ ζα ην αλαιχζσ, ην μέξεηε, ζεκαίλεη πην πνιχ 

επζχλε, αδπλακία αληαπφθξηζεο ζε απηή ηελ επζχλε θαη ζεκαίλεη 

κεηά δηψμεηο, εηζαγγειέαο θαη ηα ζρεηηθά. Γελ ζα πσ, δελ ρξεηάδεηαη 

θακία παξαπέξα αλάιπζε.  

 Σν λνκνζρέδην ζθνχπα. Μηα θνπβέληα γηα απηφ. Απφ ηα 166 

άξζξα, κε ηφζε δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ζε 

φια ηα φξγαλα θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, ζεσξψ φηη δελ ππάξρεη 
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Γήκνο ζε φιε ηε ρψξα πνπ δελ θάπνην δηθφ ηνπ ζέκα 

αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα ζην λνκνζρέδην.  

Άξα ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην λνκνζρέδην σο 

έρεη νιφθιεξν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη απηέο νη εμαηξέζεηο κε πνηα 

θξηηήξηα ζα γίλνπλ θαη πνηα ζα αθαηξεζνχλ, αο ην δνχκε. Καιφ είλαη 

λα παξέκβνπκε θαη λα έρνπκε ηελ πξνζνρή  καο σο ΚΔΓΔ. Ννκίδσ 

φηη αθνξά νιφθιεξε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ζίγνπξα ιχλεη πάξα -

πάξα πνιιά πξνβιήκαηα.  

ζα απφ απηά δελ πεξλάλε θαη δελ έρνπλ ιπζεί, πξνθαλψο 

ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ςειά ζηε ιίζηα, ζηελ αηδέληα ησλ  

δηεθδηθήζεψλ καο.  

Καη ζα κπσ ζε έλα εηδηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηε ηεξεά Διιάδα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη θιείζηε κε απηφ.  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Ναη, λαη.  

 Ζ ηεξεά Διιάδα ινηπφλ έρεη έλα ζέκα ππνρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΔΠΑ. Δίλαη ζην ηφρν 2, φπσο ιέγακε παιηφηεξα, ζηηο 

πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο, φπσο είλαη ζήκεξα, ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κε απνηέιεζκα λα ππνρξεκαηνδνηείηαη. 

Κάησ απφ ην 50% απφ ην πνζφ πνπ παίξλνπλ νη ππφινηπεο 

πεξηθέξεηεο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.  

 Θα πνχκε ηη, ζα αιιάμνπκε ζήκεξα θαη ζα αιιάμνπκε εκείο 

απφ εδψ ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο πνπ έρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε; Γελ 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ. Πξψηνλ.  

 Γεχηεξνλ. Γελ κπνξνχκε θαη δελ δεηάκε απηή ε 

αλαρξεκαηνδφηεζε, απηή ε αλαζεψξεζε, λα γίλεη ζε βάξνο άιισλ 

πεξηθεξεηψλ. κσο, ζπλάδειθνη, θαη θχξηε Πξφεδξε, είλαη μεθάζαξν 

είλαη μεθάζαξν φηη ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ πνπ ιεηηνπξγεί ε 

βηνκεραληθή δψλε, πνπ είλαη ην 40% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθεί, δελ 

είλαη νχηε ην 3% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε απηή ηελ πεξηνρή απφ ηε 

ηεξεά Διιάδα θαη απηφ δεκηνπξγεί κηα ζηξέβισζε. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη  απφ ην ΑΔΠ… ην ΑΔΠ ηεο πεξηνρήο ησλ Οηλνθχησλ 

είλαη πινχζηα ηα Βαξδνχζηα, ηα Άγξαθα, θαηαιαβαίλεηε πφζν 
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πινχζηεο πεξηνρέο ζηε ηεξεά Διιάδα θαη έρνπκε απηή ηε γελλαία, 

ηε ιέσ, ππνρξεκαηνδφηεζε.  

 Δίλαη ινηπφλ ζέκα ζεκαίαο γηα εκάο, γηα ηε ηεξεά Διιάδα θαη 

δεηάκε ηε βνήζεηά ζαο γηα απηή ηελ  αλαθαηαλνκή πνπ ζα γίλεη, γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΑ ην 2017, λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε θαη  λα εμνκαιπλζεί απηή ε δηαθνξά.  

 Καη ζα κνπ επηηξέςεηε έλα ζέκα κφλν λα ζπδεηήζσ κε έλα 

παξάδεηγκα ην νπνίν…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κιείζηε. 

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Καη κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζην ΔΠΑ. Σξ ία 

πξνβιήκαηα έρνπκε κεγάια. Πξνβιήκαηα αλεξγίαο, θαη νη άλεξγνη 

θαη ηα θσηεηλά κπαιά θαη ηα ζπνπδαγκέλα κπαιά, πνπ κε πνιχ 

θφζηνο ε ρψξα καο ηνπο έθαλε επηζηήκνλεο, θεχγνπλ γηα ην 

εμσηεξηθφ. Γεχηεξν, αλεμάξηεην πξφβιεκα απηφ. Καη ηξίην 

πξφβιεκα ηη; ε κηθξνχο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο πνπ έρνπκε, φπσο 

εκείο, δελ έρνπκε απνξξφθεζε ζην ΔΠΑ. Καη φπσο είλαη  ην ΔΠΑ 

ζθιεξά αληαγσληζηηθφ πξφγξακκα, μέξνπκε φηη πνιινί 

πεξηθεξεηαθνί Γήκνη εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη έμσ απφ ην ΔΠΑ. Καη 

ιέκε κε πνηνπο κεραληθνχο λα θάλνπκε  κειέηεο;  

 ηαλ ινηπφλ ιέσ απφ ηνπο είθνζη επηζηήκνλεο κεραληθνχο, 

πνπ έρνπλ πάεη απφ ην Νηίζειληνξθ κέρξη ηελ Ηξιαλδία θαη κέρξη ην 

Μάληζεζηεξ, ηνπ Γήκνπ κνπ, εάλ είρακε πξνζιάβεη ηνπο πέληε,  

ηνπο πέληε, ζα είρακε ηη; Πέληε νηθνγέλεηεο εδψ πνπ δελ ζα είρ αλ 

θχγεη κεηαλάζηεο ζηνλ 21ν  αηψλα. Θα είρακε πέληε ζέζεηο εξγαζίαο 

αθφκα. Θα είρακε απνξξφθεζε ζην ΔΠΑ, πνπ ην ρξεηάδεηαη ε 

ρψξα. Θα είρακε κείσζε ηεο αλεξγίαο, γηαηί απηά ηα ιεθηά ζα 

έπεθηαλ ζηελ πεξηνρή εθείλε.  

 Άξα είλαη ηφζν δχζθνιν, δελ μέξνπλ ε Σξφηθα θαη νη ζεζκνί 

φηη είλαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε ε ρψξα; Σν μέξεη φινο ν πιαλήηεο 

εδψ θαη ρξφληα. Δίλαη ηφζν δχζθνιν ζηε δηαπξαγκάηεπζε λα πνχκε 

φηη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα αξζεί απηή ε απαγφξεπζε, ε 

νξηδφληηα, ηπθιή, θαη κε θακία ηεθκεξίσζε, ησλ πξνζιήςεσλ, φρη 
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πξνζιήςεηο, έλα πξνο πέληε, έλα πξνο δέθα θαη ινηπά, ηα νπνία ηα 

μέξνπκε.  

 Άξα ζα κπνξνχζακε λα βξεζεί ιχζε ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηαηί απηά ηα ιεθηά ζα ήηαλ θαζαξά 

αληαπνδνηηθά. Κάζε ππάιιεινο πνπ ζα δηνξηζηεί ζε  απηνχο ηνπο 

Γήκνπο, ζα γίλνπλ νη κειέηεο, ζα γίλνπλ ηα έξγα, ζα θέξνπλ 

ρξήκαηα θαη ηα ζα ηα θέξνπλ απφ...  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κιείλνπκε γηαηί μεπέξαζεο… δηπιαζηάδεηο ην ρξφλν.  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  ρη, δελ ηνλ δηπιαζηάδσ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα έρσ πξφβιεκα. ε παξαθαιψ.  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Μηα θνπβέληα κφλν. ζνλ αθνξά ηνλ εθινγηθφ 

λφκν.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηαηί αλ κνπ ην θάλνπλ φινη…  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Θα πνχκε κεξηθά θαη ζηηο Δπηηξνπέο.  

Δίκαζηε κπξνζηά ζε κηα ηξνπνπνίεζε, είκαζηε κπξνζηά ζε 

κηα αλαζεψξεζε, πξέπεη λα πάξνπκε κέξνο ζε  απηφ ην δηάινγν. 

Θεσξνχκε φηη φπσο εθεί ζηε ηεξεά Διιάδα εκείο μεθαζαξίζακε κε 

ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία, κε κεγάιε πιεηνςεθία, ηε ζέζε καο ζε 

ζρέζε κε απηφ ην ζέκα, αιιά θαη αθνχ αλνίμεη γηα ηα θαιά ην ζέκα 

ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη αθνχ αθνχζνπκε ηηο απφςεηο η εο 

θπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθινγηθφ λφκν, λα 

πάξνπκε ζέζε, ζεσξψ  φηη αθνχ κπαίλεη ζην πλέδξην θαη  είλαη ζηα 

δνκηθά ζηνηρεία θαη ζέκαηα ηνπ πλεδξίνπ, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε 

θαη εδψ ην πλέδξηφ καο λα βάιεη ζε ςεθνθνξία ην ζέκα ηεο 

αιιαγήο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη λα πεξάζεη κε κηα νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ε άιθα ή βήηα άπνςε κέζα απφ απηφ ην πλέδξην…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Χξαία, αχξην ζην ςήθηζκα.  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Θα ην βάινπκε θαη απηφ.  

 Έλα ηειεπηαίν…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ε επραξηζηνχκε…  

Γ. ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ:  Αλ ζέινπκε λα μαλά θηίζνπκε, θχξηε Πξφεδξε 

θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αλ ζέινπκε λα μαλά θηίζνπκε ηελ Διιάδα 
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φπσο ιέκε, θαιά είλαη λα κελ αθήζνπκε ηελ πεξηθέξεηα έμσ, λα 

κελ αθήζνπκε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο έμσ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

 Γηεπθνιχλεηέ κε, παξαθαιψ πνιχ.  

 Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ, ν θχξηνο Βάκβνπθαο, ν νπνίνο ζα 

κηιήζεη εθ κέξνπο ηνπ θπξίνπ Λακπξηλνχ, ν νπνίνο έρεη έλα 

πξφβιεκα κε ηε θσλή.  

Σ. ΒΑΜΒΟΤΚΑ:  λησο, θχξηε Πξφεδξε, είλαη ιίγν βξαρληαζκέλνο 

ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ θαη κε παξαθάιεζε εκέλα σο Αληηπξφεδξν.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Βνήζεζέ καο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κφλν.  

Σ. ΒΑΜΒΟΤΚΑ:  Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο.  

 Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, βξηζθφκαζηε ζε κία θακπή γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζε κηα κεγάιε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ρψξα καο.  

 Γηαρξνληθά ζα έιεγα φηη ην ειιεληθφ θξάηνο ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε δελ ηελ αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, παξά 

ηηο εμαγγειίεο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο, παξά ηηο ππνζρέζεηο, 

παξά ην φπνην πλεχκα θνπβαιάεη ε φπνηα θπβέξλεζε, λέα ή 

παιαηφηεξε, απηφ ην πξάγκα δελ επηηπγράλεηαη θαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δελ επηηπγράλεηαη, είλαη ζην ρέξη καο εκείο λα ζπγθξνπζηνχκε, 

λα δεηήζνπκε, λα απαηηήζνπκε απηφ ην νπνίν ζεσξνχκε ζσζηφ, 

αλεμαξηήησο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, αλεμαξηήησο νηηδήπνηε 

άιινπ. Δίκαζηε κε ην θφκκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απηφ 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν θαη λνκίδσ φηη ην  ηεξνχκε 

φινη ή ζρεδφλ φινη εδψ κέζα.  

 Ο Καιιηθξάηεο, ζα πξέπεη λα δερηνχκε θαη λα πνχκε φηη είλαη 

έλα ζχζηεκα, λα παξαδερηνχκε φηη είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν έρεη 

νπζηαζηηθά επηηχρεη. Καη έρεη επηηχρεη γηαηί; Γηφηη είλαη έλα ζχζηεκα 

ην νπνίν ππέζηε απίζηεπηεο κεηψζεηο ζε φια απηά ηα κλεκνληαθά 

ρξφληα, έλα ζχζηεκα πνπ δελ ππνζηεξίρζεθε, νπζηαζηηθά δελ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

55 

ζπκπιεξψζεθε, παξ’ φια απηά θαηάθεξε λα θξαηήζεη φξζηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φξζηεο ηηο παξνρέο ησλ Γήκσλ πξνο ηνπο 

δεκφηεο, κε πνιχ κεησκέλν θφζηνο θαη θαηά ηε γλψκε κνπ, ζε 

γεληθέο γξακκέο παξείρε θαιχηεξεο ππεξεζίεο απφ απηέο πνπ 

παξείραλ νη Γήκνη ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.  

 Άξα ηη κέλεη, εάλ απηφ ην δερηνχκε ζαλ ζπκπέξαζκα; Μέλεη ε 

ζπκπιήξσζε, ε νινθιήξσζε θάπνησλ πξαγκάησλ θαη  ε απαίηεζε 

γηα λα απνδνζνχλ επηηέινπο ζηνπο Γήκνπο νη ζεζκνζεηεκέλεο 

πηζηψζεηο, λα απνδνζνχλ ζηνπο Γήκνπο, πξαγκαηηθά λα απνδνζεί 

απηφ ην νπνίν ην χληαγκα γξάθεη θαη επηηάζζεη, λα είλαη 

πξαγκαηηθή απηνδηνίθεζε θαη φρη νπζηαζηηθά εηεξνδηνίθεζε, κε φιν 

απηφλ ηνλ πληγκφ ηνλ νπνίν δερφκαζηε κε απηφ ην θξάηνο θαη απηή 

ηνπ ηελ γξαθεηνθξαηία.  

 Καη ζα αλαθέξσ σο πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, θάηη ην 

νπνίν, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξέπεη λα είλαη casus belli  εδψ κέζα, 

είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 152. Δίλαη ε ηειεπηαία θαηαθπγή ησλ 

Γεκάξρσλ θαη ησλ Γήκσλ, ζηελ απζαηξεζία θαη ζηελ απζαίξεηε 

εξκελεία ηελ νπνία θάλνπλ θαη ηα εκπφδηα ηα γξαθεηνθξαηηθά  ηα 

νπνία ζέηνπλ νη ίδηεο νη Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ελ πξνθεηκέλσ 

νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Ννκίδσ φηη πξέπεη πξαγκαηηθά απηφ 

λα είλαη έλα θφθθηλν παλί, κία γξακκή θφθθηλε.  

 Απφ ηελ ΠΔΓ Κξήηεο έρνπκε εγγξάθσο λα θαηαζέζνπκε 

πξνηάζεηο. Θα ζαο αλαθέξσ  κφλν επηγξακκαηηθά, ζεβφκελνο ηνλ 

ρξφλν ζαο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ππφινηπνπ κέξνπο ηνπ 

πλεδξίνπ καο.  

 Να πσ ινηπφλ φηη κε ην 10% ην νπνίν πξφθεηηαη λα θνπεί απφ 

ηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’17, ζε ζρέζε κε ηνπο Γήκνπο, 

θαηαιαβαίλεηε φηη δεκηνπξγε ί πξνβιήκαηα αθφκα θαη χπαξμεο θαη 

ζηνηρεηψδνπο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ Γήκσλ. Θα αλαθεξζψ 

ηδηαίηεξα ζε Γήκνπο πεξηθεξεηαθνχο, ζε Γήκνπο πνπ δελ έρνπλ 

έλαλ ακηγή αζηηθφ πιεζπζκφ γηα λα ζηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 
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θαη εκείο ζηελ Κξήηε ηνπιάρηζηνλ, έρνπκε πνιινχο, ην γλσξίδνπκε 

θαιά ην ζέκα.  

 Οπζηαζηηθά ε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ έρεη λα γίλεη απφ ην 

πλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο απφ ην 1998. Άξα επηβάιιεηαη λα γίλεη κηα 

επαλεμέηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ΚΑΠ, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 

Καη αλαθέξσ πνιχ ραξαθηεξηζηηθά φηη πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε 

πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο νη αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάζηεθαλ 

ζηνπο Γήκνπο απφ ην 2001 έσο ην 2012, αθνξνχλ παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, βξεθνλεπηαθνχο θαη ηα ινηπά, ρψξνπο άζιεζεο θαη 

ινηπά, λα κελ ηα ιέκε, ηα γλσξίδνπκε.  

 Δπίζεο ν πιεζπζκφο πνπ  ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηά ηα 

θξηηήξηα, πξέπεη λα είλαη ν de facto , ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο, λα 

ππάξμεη αλψηαην φξην πεξηθνπψλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

επηβαξχλζεηο πνπ ελησκεηαμχ έρνπλ δερζεί νη Γήκνη, νη απμήζεηο 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί, λα ππάξμεη θαη λα εμαζθαιηζηεί έλα ειάρηζην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο Γήκνπο, φζν κηθξνί θαη λα είλαη απηνί 

νη Γήκνη θαη εάλ απηφ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί γηα έλα Γήκν, ην 

ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, πξνθαλψο δελ κπνξεί λα είλαη Γήκνο.  

Θα πξέπεη ινηπφλ θάηη λα γίλεη. Απηφο ν Γήκνο ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί κε έλαλ άιινλ, πάλησο δελ κπνξεί λα ππάξμεη Γήκνο 

κε κφλν ην Γήκαξρν ή ηε Γήκαξρν θαη έλαλ ελδερνκέλσο 

ππάιιειν, φπσο ππάξρεη ζηελ Κξήηε, παξαδείγκαηνο ράξε 

ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηεο Γαχδνπ.  

Θα πξέπεη βεβαίσο λα ιεθζεί ππφςε ε έθηαζε, ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηελ νπνία παξέρνπλ νη 

Γήκνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ θαη ησλ 

επαξρηψλ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε θξηηήξηα ε νξεηλφηεηα, 

ππάξρεη θαη απηφ ην δήηεκα ζε πνιινχο Γήκνπο, ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ αξκνδηφηεηεο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζε Γήκνπο πνπ 

έρνπλ επηπιένλ, αο πνχκε, ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε θαη ηα 

ινηπά, ζε ζρέζε κε άιινπο αζηηθνχο Γήκνπο, πνπ απηή είλαη 

δνπιεηά ηνπ θξάηνπο ή άιισλ εηαηξηψλ θαη γεληθφηεξα ζα 
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πξνηείλνπκε δειαδή κε απηά ηα πνιπθξηηήξηα, λα ππάξμεη απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, 

ζε εηήζηα βάζε αλέξρνληαη ζηα 2,6 εθαηνκκχξηα επξψ. Δίλαη θάηη 

πνπ έπξεπε λα θαιχπηεηαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο πφξνπο ηνπο 

νπνίνπο παίξλνπκε θαη επηπιένλ λα ππάξρεη ε ΑΣΑ. κσο απηφ 

δελ ζπκβαίλεη, νπζηαζηηθά δελ μεπεξλάλε απηέο νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

ην 1,3 εθαηνκκχξηα επξψ θαη καδί κε ηε ΑΣΑ θηάλνπκε ζηα 2,3. 

Ακέζσο –  ακέζσο ινηπφλ, θαίλεηαη πφζν κεγάιν θελφ ππάξρεη.  

Οπφηε ινηπφλ πηζηεχνπκε ή δελ πηζηεχνπκε ζηνλ ζεζκφ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο; Σν θξάηνο έρεη θαηαλνήζεη ηειηθά θαη δηαρξνληθά 

ηελ αλάγθε θαη ηελ αμία πνπ έρεη ε ίδηα ε Απηνδηνίθεζε; Φαίλεηαη 

πσο φρη.  

Άξα, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, αγαπεηνί  

ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπκε θαη ζα πξέπεη λα ην 

θάλνπκε θαηαλνεηφ, λα ην δηεθδηθήζνπκε δπλακηθά. Καη ζα 

πξφηεηλα, θχξηε Πξφεδξε, άκεζα απφ απηφ ην πλέδξην λα 

θαηαθέξνπκε, θαη κε ηε βνήζεηα ελδερνκέλσο ηνπ ηδξχκαηνο ην 

νπνίν ππάξρεη, νξηζκέλα ιίγα, πνιχ μεθάζαξα πξάγκαηα, πνπ εδψ 

θαη ηψξα καο απαζρνινχλ. αο είπα ζπγθεθξηκέλα γηα ην άξζξν 

152, είλαη θαη πνιιά αθφκα, γηα λα θχγεη ν βξφγρνο θαη λα ιπζεί 

επηηέινπο θαη λα γίλεη κηα πην δίθαηε θαηαλνκή πξνο ηνπο Γήκνπο, 

απφ ηνπο θεληξηθνχο πφξνπο ηνπ θξάηνπο.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε, Γήκαξρε.  

 Να πνχκε φηη απηφ νχησο ή αιιηψο έρεη ςεθηζηεί απφ ηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, είλαη ζε εμέιημε θαη ζα κνπ 

επηηξέςεηε λα πνχκε φηη θιείζακε κε ηηο ΠΔΓ. Ο θχξηνο Κσηζφο δελ 

είλαη ηψξα, ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή, νπφηε ζα δνζεί ν ιφγνο ηφηε.  

 Να πνχκε φκσο κία απάληεζε, γηαηί αμίδεη ηνλ θφπν, πξηλ 

κπνχκε ζηηο παξαηάμεηο.  
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 Γηα ην ζέκα ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ, έρεη  γίλεη 

ζπζηεκαηηθή κειέηε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΚΔΓΔ θαη πνιχ πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θχξην Κνπγηαλφ ηνλ Γαβξίιε, ν νπνίνο είλαη 

Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο ΚΔΓΔ θαη ηνπ 

ΔΠΑ, φπνπ κέζα απφ εθεί… Αθνχζηε ιηγάθη. Γηα λα κελ 

αθνχγνληαη αλνεζίεο απφ θάπνηνπο νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα 

ρεηξηζηνχλ ηα παξαθξαηεζέληα  θαη ελλνψ απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε, θάζε θνξά. Δδψ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο, 

δελ ζα ζαο ηνλ αλαιχζσ ηψξα, φπνηνο ζέιεη, παξαθαιψ, θχξηε 

Γαβξίιε, λα κπνξέζεη λα είλαη ζηε δηάζεζε θαη είλαη  θαη ζην site 

ηεο ΚΔΓΔ, φπνπ θαίλεηαη θάζε ρξφλν απφ ην 2010 κέρξη ην 2016, ε 

δηαθνξά ησλ ρξεκάησλ πνπ βάζεη ηνπ λφκνπ ζα έπξεπε λα καο 

απνδίδνληαη θαη απηά ηα νπνία απνδίδνληαλ ηειηθά κέζσ ησλ ΚΑΠ, 

ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Κάζε ρξφλν ινηπφλ, ππήξρε έλα κεγάιν έιιεηκκα, πνπ 

θηάλνπκε ζην ζχλνιν απηφ, αθξηβψο 12.941.000.000. Σν  αθξηβέο 

είλαη απηφ. Άξα ινηπφλ, απηά ρξσζηάεη ην θξάηνο πξνο ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη απηφ είλαη ην ζέκα ην νπνίν ζα αλαδείμνπκε θαη 

ζην ςήθηζκα, θαη  ζηηο απνθάζεηο αχξην πνπ ζα πάξνπκε σο 

Απηνδηνίθεζε.  

 Να μεθηλήζνπκε εκείο. πσο είπακε, ν ρξφλνο αιιά  θαη ε 

θάιπςε ησλ ιεγνκέλσλ απφ ηνλ θχξην Λακπάθε, θαιχπηνπλ ηελ 

ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ.  

 Κχξηε Καθαληάξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο θχξηνο Κνηκήζεο, Γήκαξρνο Ακθηινρίαο θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ.  Παξαθαιψ γηα 

ηα 15 ιεπηά.  

 Απνζηφιε, έλα ιεπηφ, λα θάλσ κία αλαθνίλσζε. Έρνπκε 

απαξηία, είλαη 337 χλεδξνη, άξα ινηπφλ ππάξρεη θαη απαξηία θαη 

επίζεκα ζην πλέδξην.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη παξαθαιψ φζνη εθ ησλ πλέδξσλ έρεηε έξζεη 

θαη δελ έρεηε εγγξαθεί –  θαη δελ κηιάσ γηα ηνπο παξαηεξεηέο –  

παξαθαιψ λα ην θάλεηε κέζα ζηελ εκέξα.  

 Έια, Απφζηνιε.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Τπάξρεη πξφβιεκα θαη πξφβιεκα έρνπκε θαη εκείο. 

Ζ ινγνπελία ηεο ρζεζηλήο κέξαο, εηδηθά σο πξνο ηελ εθθνξά ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ζηηο νπνίεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλσ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξ ηθψλ, λνκίδσ φηη νθείιεηαη 

ζε δχν ιφγνπο. Ο έλαο είλαη φηη ν δεκφζηνο ιφγνο ηεο θεληξηθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο αθίζηαηαη πνιχ απφ ηελ θξηζηκφηεηα ησλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ βηψλεη ε ρψξα θαη ηδίσο σο πξνο ηελ επφκελε 

κέξα ζηελ νπνία ζα πξέπεη γξήγνξα λα κεηαπεδήζεη,  θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηε ζνιή δηθή καο πεξηγξαθή ησλ ζπλδξφκσλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ 

νπνία εχρνκαη θαη  ειπίδσ απηφ ην πλέδξην λα ηελ θάλεη πην 

επδηάθξηηε.  

 Καη ζα παξαθαινχζα θαη κε ηε δηθή ζαο ζπκβνιή λα 

κπνξέζνπκε λα επηθεληξψζνπκε ζε νξηζκέλα ζεκεία απιψο, ρσξίο 

λα απεξαληνινγνχκε ζηνλ θπθεψλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ βηψλεη ν 

θαζέλαο μερσξηζηά θαη ε Απηνδηνίθεζε σο ζεζκφο, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα πηζαλνινγνχκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζεηηθφ. Πηζαλνινγνχκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα.  

 Καη κπαίλσ θαηεπζείαλ ζηα εηδηθά, ρσξίο λα θάλσ ηνπνζέηεζε 

γεληθψλ αλαθνξψλ, γηαηί λνκίδσ φηη ζην πλέδξην ηνπ Βφινπ είρακε 

ηελ επθαηξία λα ην θάλνπκε απηφ. ην ζέκα ην νπνίν έρεη ζρέζε κε 

ηνλ Καιιηθξάηε. αο κεηαθέξσ ηελ εκπεηξία κνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο κέρξη 

ζηηγκήο.  Ζ Δπηηξνπή, ε εληφο εηζαγσγηθψλ πνιηηηθή, έρεη 

ζπλεδξηάζεη ηξεηο θνξέο. Γελ κπήθε ζηελ νπζία ησλ ζπδεηήζεσλ. 

Οη Σερληθέο Δπηηξνπέο θαηαγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο, ηνπο 

επζεβείο πφζνπο, ηηο ηδενιεςίεο, ηηο εκπεηξίεο, η ηο γλψζεηο, 

νξηζκέλσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαη  παλεπηζηεκηαθψλ, πφξξσ νη 
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πεξηζζφηεξεο απέρνπλ φκσο απφ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ην 

νπνίν αθνξά ην ζεζκφ ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηδηαίηεξα απηφ 

πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα κπνξέζεη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο.  

 Αλαξσηηέκαη αλ ην θξίζηκν είλαη ην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απιή αλαινγηθή. Μάιηζηα. Καη ζεξβίξεηαη απηφ φηη 

δήζελ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην ιαφ λα ζπκκεηάζρεη πην ελεξγά, 

κε ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα, κε πνιχ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σζηκπάλε θαη  νξηζκέλνη δηθνί καο ζε απηφ, 

επεηδή αηζζάλνληαη θνβίεο γηα ην πψο ζα εμεγήζνπκε ζηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ, φηη μέξεηο, εάλ δελ δερηνχκε απηφ ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

ην νπνίν πξνηείλεη ην Τπνπξγείν εζσηεξηθψλ, ζα απνθιεηζηείο απφ 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεηο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Μα ε 

δεκνθξαηία, ζχληξνθνη, ηεο Απηνδηνίθεζεο, είλαη ζχζηεκα ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, φηαλ ηα κεγέζε είλαη πνιιαπιάζηα. Γελ 

κπνξεί λα έρεηο άκεζν ιατθή δεκνθξαηία ζηε ιήςε ησλ  απνθάζεσλ, 

φηαλ ην ζεζκηθφ πεξίγξακκα ησλ  Γήκσλ ηεο ρψξαο  είλαη απηφ πνπ 

είλαη ζήκεξα. Απιή αλαινγηθή ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν 

ζα ήηαλ βνπιεπφκελν φξγαλν ράξαμεο κηαο γεληθήο ζηξαη εγηθήο, 

πνπ ζα απαηηνχζε ζπγθιίζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο ζην ηνπηθφ 

επίπεδν, γηα ηελ αλάπηπμε, γηα φια απηά ηα πξάγκαηα, ηηο 

ππεξεζίεο, λαη, αιιά κε εμαζθάιηζε φκσο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ηεο 

νξγαλσηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ. Με άιια φξγαλα, λαη. Απηφ φκσο δελ γίλεηαη. Γελ 

ζπδεηείηαη. Γελ ππάξρεη ζηελ αηδέληα.  

 Άξα ινηπφλ ην παξάγσγν απηήο ηεο επηδίσμεο είλαη λα δνζεί 

ην δηθαίσκα ηνπ εθβηαζκνχ ζηηο θάζε ινγήο κεηνςεθίεο. Να 

επηβιεζεί δειαδή ηε δηθηαηνξία ησλ κεηνςεθηψλ ζηελ άζθεζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Γηαηί δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην ζχζηεκα 

ζην παηρλίδη ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο κε βάζε ην δεκφζην ιφγν πνπ 

αξζξψλνπκε. ηαλ δφζεθε ε κάρε ησλ δεκνηηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, εθεί, ην έρσ μαλά πεη, έζπαζε ηα κνχηξα 
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ηεο ε θπβέξλεζε. Καη κε έλα έκκεζν ηξφπν πξνζπαζεί λα δψζνπκε 

απηή ηε δπλαηφηεηα. Ναη, αιιά δελ είλαη κφλν ην ζέκα εάλ ζα 

επηβηψζεη πνιηηηθά ν ΤΡΗΕΑ ηψξα πνπ θαηαξξέεη, κέζα απφ ηνπο 

Γήκνπο. Γηαηί εθεί ζα εκθαληζηνχλ θαη άιια θαηλφκελα εθβηαζκψλ. 

ρη κφλν κε πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη κε ραξαθηεξηζηηθά 

σκνχ εθβηαζκνχ θαη ζπλαιιαγήο πνπ ζα αγγίδνπλ ζην νηθνλνκηθφ 

θαη ζην πξνζσπηθφ επίπεδν.  

 Ση ζρέζε έρεη απηφ κε ηελ απιή αλαινγηθή πνπ κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη ηηο δπλάκεηο φπσο αθξηβψο πξνθχπηνπλ απφ κηα 

εθινγηθή δηαδηθαζία;  

 Γηα απηφ δεηψ, θχξηε Πξφεδξε, ζήκεξα ζε δηαθξηηή 

ςεθνθνξία, ζηε ζεκεξηλή κέξα, λα πάξνπκε απφθαζε αλ 

απνδερφκαζηε απηφ πνπ πξνηείλεη ε θπβέξλεζε σο πξνο ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα. Να εθθξαζηεί ην ψκα.  

 ην ζέκα ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σα παξακάγαδα ηνπ πειαηεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ ζηεζεί. Γηα απηφ βγήθακε  απφ ηε κέζε. Γηα απηφ 

έθπγε ε ζχκθσλε  γλψκε. Γηαηί επέλδπζε είλαη ην θξάηνο, είλαη ην 

ιάθπξν ην νπνίν ζα πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ην ζπληεξήζνπκε, λα 

ην δηαηεξήζνπκε.   

 ιε ε δηαδηθαζία ηεο  πνιηηηθήο ζπλαιιαγήο ζα γίλεηαη κέζα 

απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαη ζα δηαιπζνχλ φρη κφλν νη 

Γήκνη, αιιά θαη ην θξάηνο ην ίδην. Θα δνπιέςνπλ ηα παξακάγαδα 

ησλ θνκκάησλ, ησλ βνπιεπηψλ, θαη ησλ θάζε ινγήο παξαγφλησλ, 

πνπ πιαζάξνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο, πνπ γίλνληαη ελ 

θξππηψ θαη παξαβχζησ.  

 ήκεξα ζα πξέπεη λα πάξνπκε κηα δεχηεξε δηαθξηηή 

απφθαζε, λα θαηαγγείινπκε απηή ηελ αζιηφηεηα θαη λα δεηήζνπκε 

απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα λα επαλαθέξεη ην ζχζηεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο φπσο αθξηβψο έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, κε ζχκθσλε γλψκε ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαξρψλ.  
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 Σξίην ζέκα. Αλαγθαζηήθακε λα δεηήζνπκε λα πάεη ζηε Βνπιή 

ην λνκνζρέδην ηνπ Κνπξνπκπιή, γηαηί πεξηιάκβαλε κέζα δηαηάμεηο 

δηνξζσηηθέο ζε θάπνηα δεπηεξεχνπζαο, γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζεζκνχ ζεκαζία δεηήκαηα, απνδερφκελνη ην κείδνλ πξφβιεκα, πνπ 

ήηαλ θαη είλαη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα ζην λνκνζρέδην απηφ θαη πνπ θαηά ηελ 

άπνςή κνπ είλαη ην βαζηθφ θεθάιαην πνπ ν θχξηνο θνπξιέηεο  ζα 

θέξεη ζηε Βνπιή, γηαηί ηα άιια ηα νπνία καο ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ζα παξαθακθζνχλ, επεηδή έρνπλ θφζηνο δεκνζηνλνκηθφ θαη δελ ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ ηξφηθα, είλαη ην πξφβιεκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη  

γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβάινπλ πιένλ ηελ πνιηηηθή ρεηξαγψγεζε 

ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο.  

 Ση ζα θάλεη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο; Θα είλαη ην καθξχ ρέξη 

ηεο θπβέξλεζεο, νξηδφκελνο κε έλαλ έκκεζν ηξφπν απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ, 

είκαη απφιπηα βέβαηνο φηη ζα κπαίλεη ζηε ζθνπηκφηεηα, γηαηί ζα 

είλαη ν απφιπηνο «αθέληεο» ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ ζα έρεη θαλέλαλ 

πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ παξά κφλν ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. 

Δίλαη ν θξηηήο ηεο δηθήο καο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε 

δηθαίσκα λα καο επηβάιιεη θαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Καη δε λ 

ππάξρεη δεπηεξνβάζκηα θξίζε ζηελ δηθή ηνπ θξίζε. Θα πεγαίλνπκε 

ζηα δηθαζηήξηα. Με αηέξκνλεο δηαδηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο ρσξίο 

ηέινο.  

 Σν ζχζηεκα, γηα ηελ πνιηηηθή καο ρεηξαγψγεζε, ζηήλεηαη 

θαζεκεξηλά. Οη ζεζκνί ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ην πξφβιεκα 

ζην  καιαθφ ππνγάζηξην ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρσ πεη 

θαη’ επαλάιεςε φηη ν πφιεκνο έρεη θεξπρζεί, απφ θαηξφ.  

 Γηψξγν, αγαπεηέ Πξφεδξε, δελ κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε κε 

ζπκςεθηζηηθέο αλαθνξέο ηνπ ζηπι: θαη νη θπβεξλήζεηο νη 

πξνεγνχκελεο θαη  νη επφκελεο θαη  νχησ θάζε εμήο. Γελ έρεη 

ππάξμεη ρεηξφηεξε θπβέξλεζε απφ απηή ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ ΑΝΔΛ 

ζηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα.  
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Πξνζέμηε, ππάξρνπλ ξπζκίζεηο Τπνπξγείσλ πνπ δελ ηηο 

παίξλεη κπξσδηά νχηε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Γελ ηνπο ξσηάλε. 

Τπάξρεη κηα αζπδνζία ζε θπβεξλεηηθνχο θαη θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο πνπ αηζζάλνληαη ηφζν ηζρπξνί λα παίξλνπλ θξίζηκεο 

απνθάζεηο γηα ηε δηθή καο ιεηηνπξγία, πνπ δελ κπαίλνπλ θαλ ζηνλ 

θφπν λα αληαιιάμνπλ ζηνηρεηψδεηο απφςεηο κε ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ.  

Έλα παξάδεηγκα ζα ζαο πσ. Γελ είλαη ην κφλν, είλαη 

θαζεκεξηλά. Ο 4412 άιιαμε πξνρηέο θαηά ην 1/3. Καη ςεθίζηεθε 

κφιηο ηνλ Αχγνπζην. Καη αθφκα δελ βγήθε ζρεηηθή εγθχθιηνο γηα ην 

ηη αθξηβψο ζεκαίλεη απηφ. Δλλνψ ην λφκν πνπ καο αθαίξεζε ην 

δηθαίσκα λα αλαζέηνπκε ηηο κειέηεο κε ην 30% ηνπ πηπρίνπ Α΄ 

ηάμεο, άξα πνηνο ζα μαλαθάλεη κειέηε ηψξα γηα λα κπνξέζεη λα 

σξηκάζεη γηα ην ΔΠΑ;  

Αθνχσ, ε ΜΟΓ, ιέεη, ζα βνεζήζεη. Ζ ΔΔΣΑΑ ζα βνεζήζεη, 

κεραληζκνχο ζα θηηάμνπκε γηα λα βνεζήζνπλ. Δάλ δελ ππάξρεη 

πξσηνγελήο ελεξγνπνίεζε απφ ηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν θνξέα 

πινπνίεζεο, ηίπνηα δελ γίλεηαη. Καλέλαο δελ ζα καο πάξεη απφ ην 

ρεξάθη γηα λα καο βνεζήζεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν απηή ε λεθειψδεο 

δηαβαζκηδηθή ζπλεξγαζία. Γειαδή νη Πεξηθέξεηεο λα έξζνπλ λα καο 

βνεζήζνπλ. Γελ ζα ζπκβεί απηφ. Δθεί ινηπφλ ππάξρεη η ν δήηεκα.  

ην θνκκάηη ησλ απνδνρψλ καο, αξρίδεη θαη απηφ θαη γίλεηαη  

πιένλ ζεκαληηθφ. Γηαηί πνιινί έρνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη δελ 

κηιάλε φηη δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ. Σα έμνδα παξάζηαζεο ελφο 

Γεκάξρνπ είλαη πιένλ ζε εμεπηειηζηηθή θαηάζηαζε. Γελ ην αλέθεξε 

θαλείο, αιιά έρνπκε κπεη ζην λφκν ηνπ Καηξνχγθαινπ θαη ζην 

αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην θαη πεξηκέλεηε ζηηο αξρέο ηνπ ’17, ζα 

απμεζεί θαη ε παξαθξάηεζε ηεο θνξνινγίαο θαη νη αζθαιηζηηθέο καο 

εηζθνξέο. Καη ζα θαηέβνπλ παξαθάησ αθφκα απηά ηα ειάρηζηα ηα 

νπνία παίξλνπκε.  

Βιέπσ ζηα πξσηλάδηθα πνιινχο εθπξνζψπνπο ηεο θεληξηθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο θαη δηαρξνληθά ζθέθηνκαη ηηο πξψηεο ηνπο 
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εκθαλίζεηο, φηαλ βγαίλαλε κε εθείλεο ηηο πεξίεξγεο ζηηιηζηηθέο 

αλαθνξέο θαη ηψξα πψο έρνπλ πξνζαξκνζηεί, ελδπκαηνινγηθά. Καη 

πξνζπαζψ θαη εγψ λα μεθηλήζσ ηε δηθή κνπ αληίζηαζε ελαληίνλ ηεο 

θπβέξλεζεο. Φφξεζα γξαβάηα.  

Απνθεχγσ λα παξακέλσ θερελψο –  ράραο δειαδή, κε αλνηρηφ 

ην ζηφκα –  κπξνζηά ζε ζεκαληηθνχο θαιεζκέλνπο θαη απνθεχγσ λα 

πξνζεγγίδσ ην καιαθφ κνπ ππνγάζηξην φηαλ αθνχσ αλζξψπνπο λα 

εθθέξνπλ ζεκαληηθά κελχκαηα, ή φηαλ ζηέθνκαη κπξνζηά ζε 

ζχκβνια άιισλ θξαηψλ, γηαηί θαη νη ζπκβνιηζκνί έρνπλ ηε δηθή 

ηνπο αμία. Πξνζπαζψ λα είκαη πνιχ εγθξαηήο. Γηαηί θαη απηφ έρεη 

ηελ αμία ηνπ. Γείρλεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα εθφδηα πνπ θνπβαιάεη ν 

θαζέλαο  ηδίσο φηαλ αληηπξνζσπεχεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα.  

Ννκίδσ φηη πξέπεη –  θαη ζα ην πσ επζέσο –απηφ πνπ 

νξηζκέλνη ππαηλίζζνληαη: κα ηη ζέιεη ν Κνηκήζεο, λα πέζεη ε 

θπβέξλεζε; Καζ’ φζνλ κε αθνξά πξνζσπηθά. Ναη. Γελ δεηψ λα ην 

ελζηεξληζηείηε. Θα θάλσ φκσο φηη εί λαη  δπλαηφλ λα θχγεη απηή ε 

θπβέξλεζε απφ ηελ εμνπζία. Γηαηί είλαη επηδήκηα θαη γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, θαη γηα ηε ρψξα. Γηαηί δελ θάλεη ηίπνηα απφ απηά ηα 

νπνία έρεη πεη. Γηαηί έρεη βάιεη ηε ρψξα ζε κηα δηαξθή πεξηπέηεηα 

θαη είλαη παζίδειν φηη ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλ απφ ην θαθφ ζην 

ρεηξφηεξν. Καη γηαηί ζην κέηξν πνπ κνπ αλαινγεί, σο ζθεπηφκελνπ 

θαη ελεξγνχ πνιίηε, νθείισ απφ ηε ζέζε ηελ νπνία έρσ, λα πσ ζην 

θφζκν κνπ ηελ αιήζεηα. Καη απηφ θάλσ θαζεκεξηλά.  

Θα ήζεια, εηιηθξηλά, λα έρσ παξαδείγκαηα, γηα λα δηαςεπζηψ 

κε παηαγψδε ηξφπν ζε απηή κνπ ηε ζθέςε. Καη δελ κε ελδηαθέξεη  

εηιηθξηλά ε ελαιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ. Πηζηεχσ αθιφλεηα θαη 

αγσλίδνκαη γηα απηφ, θάπνηα ζηηγκή ζηε ρψξα καο λα εγθαζηδξπζεί 

ε πεξίθεκε απνθέληξσζε, γηα λα κπνξέζεη ν ιαφο λα απνθηήζεη  ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαθεληεχεη ηα ηνπ νίθνπ ηνπ. Σν έρσ πεη θαη’ 

επαλάιεςε. Ο ρεηξφηεξνο Γήκαξρνο, ην ρεηξφηεξν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, είλαη θαιχηεξν απφ ηνλ θαιχηεξν γξαθεηνθξάηε.  
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Καη ε εγγχηεηα φζνλ αθνξά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε 

θαζεκεξηλή ινγνδνζία, ε δηαθάλεηα ζηελ άζθεζε ηεο ηνπηθήο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, είλαη νη εγγπήζεηο γηα λα κπνξέζεη ν θφζκνο λα 

μαλά εκπηζηεπηεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα μεθηλψληαο απφ εκάο.  

 Δάλ θάηη θάλεη ζσζηά απηή ε θπβέξλεζε, είλαη ην λα 

επηβεβαηψλεη ην ζχλζεκα ηνπ πλεδξίνπ καο. Γειαδή 

θαηαζηξέθνπκε ηα πάληα γηα λα ηα μαλά θηίζνπκε απφ ηελ αξρή.  

Γελ ην ζέισ πξνζσπηθά λα ζπκβεί απηφ. Γελ ζέισ λα 

ηζνπεδσζεί ην ζχζηεκα νιφθιεξν, λα πιεξψζεη ν θφζκνο κε 

πεξηζζφηεξν αίκα, γηα λα δηθαησζνχλ νη δηθέο καο πξνβιέςεηο.  

 Κιείλνληαο, πξέπεη λα απνθχγνπκε, ζπλάδειθνη, ηελ 

εζσζηξέθεηα. Καηαιαβαίλσ φηη πάξα πνιινί βηψλνπλ έλα καξηχξην. 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα είλαη αβίσηε, είλαη δχζθνια δηαρεηξίζηκε, θαη ην 

’17 ζα είλαη ην έηνο ηεο θξίζεο φζνλ αθνξά ην ζεζκφ.  

 Μπνξεί λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ην θαιχηεξν, κπνξεί 

φκσο λα είλαη θαη ε ηαθφπιαθα γηα ην ζεζκφ, εάλ ηα πξάγκαηα 

εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη έηζη θαη αλ ε δηθή καο αδξάλεηα επηηξέπεη 

λα ζπκβαίλνπλ απηά ηα νπνία ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά.  

 Μελ κπαίλνπκε ζηε βάζαλν θαη ζην καξηχξην λα δεηάκε 

αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ θαηαλνκήο ζε πεξίνδν θηψρεηαο. Σα ςίρνπια 

ηα νπνία ελδερνκέλσο πξνζδνθνχλ θάπνηνη λα πάξνπλ, δελ ζα 

ηνπο ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβίσζεο. Γελ ζα ιχζνπλ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. Αιινχ 

πξέπεη λα είλαη ηα ζέκαηα. Αλαθεξζήθαλ.  

 Γηα απηφ πξνηείλνπκε ηα εμήο σο παξάηαμε. 

Δπαλαιακβάλνπκε ην γεληθφ καο ςήθηζκα ηνπ Βφινπ. Γελ άιιαμε 

ηίπνηε απφ ηφηε. Μπνξψ λα πσ φηη έρνπλ επηδεηλσζεί ηα πξάγκαηα.  

 Κάλνπκε ηηο δηαθξηηέο απηέο ςεθνθνξίεο ηηο νπνίεο αλέθεξα, 

ζην ηέινο ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαο. Δθινγηθφ ζχζηεκα, 

θηλεηηθφηεηα, ειεγθηήο λνκηκφηεηαο.  

 Μεηά ην πλέδξηφ καο δεηάκε, κε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, 

ηνπ Πξνεδξείνπ, ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, θαη  θάζε θνξά 
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αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο αληίζηνηρεο 

Δπηηξνπήο, ζπλαληήζεηο κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, δελ 

ιέσ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζέηνληαο απηά ηα ιίγα πξνβιήκαηα. 

Δάλ δελ ζπκβεί θάηη, ηφηε γαία ππξί κηρζήησ, ζαλ θαη απηνί πνπ δελ 

ζα ράζνπλ γηα λα μέξεηε, δελ ζα είκαζηε εκείο. Γελ ζα  κπνξνχλ λα 

ζηαζνχλ πνπζελά, νχηε έλα ιεπηφ.  

Γελ έρσ δηάζεζε λα θάλσ άγνλε πνιηηηθή, δελ ζεσξψ φηη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έηζη. Καη κάιηζηα κπνξψ λα 

ζαο πσ φηη φηαλ είρακε ηηο έληνλεο πνιηηηθέο δηαθσλίεο παιηφηεξα 

ζηελ Κεληξηθή Έλσζε, κε αηρκέο, κε έληνλεο αλαθνξέο, αιιά πάληα 

κε θφζκην ηξφπν, κπνξνχζακε θαη θαηαιήγακε ζε ζπκπεξάζκαηα, 

γηα απηφ έγηλαλ νη κεγάιεο ηνκέο νη νπνίεο έγηλαλ. Κακία θπβέξλεζε 

δελ ήζειε λα ηηο θάλεη. Κακία θπβέξλεζε. Με πηέζεηο γίλνληαλ φια 

απηά.  

 Γηα απηφ ινηπφλ πξέπεη λα επαλαιάβνπκε απηή ηε 

κεζνδνινγία πνπ είλαη απνηειεζκαηηθή, αιιά κεηαμχ καο πξέπεη λα 

θάλνπκε έλα ζπκβφιαην ηηκήο. Δάλ ην απνθαζίζνπκε απηφ, θαη ζα 

παξαθαινχζα απηφ λα ζπκβεί ζε θάζε ΠΔΓ μερσξηζηά ή ζε νκάδεο 

ΠΔΓ, κε παξνπζίεο φισλ ησλ Γεκάξρσλ, ζα είκαζηε φινη 

ζπκπαγείο ζαλ κηα γξνζηά θαη θαλείο δελ ζα πεξλάεη απφ ηνλ πάγθν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα λα πάξεη πελήληα θαη εθαηφ 

ςσξνρηιηάδεο γηα λα ιχζεη ελδερνκέλσο θάπνην πξφβιεκα ηνπ.  

 Να ζεθψζνπκε ην θεθάιη θαη ηελ αμηνπξέπεηά καο ςειά, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα δείμνπκε φηη αμίδνπκε λα είκαζηε ζε απηφ ην 

ρψξν θαη φηη κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε φρη κφλν ηε ρψξα ςειά, 

αιιά λα δψζνπκε ηελ ειπίδα θαη ην γέιην πνπ έρεη ζηεξεζεί ν ιαφο 

καο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Απφζηνιν ηνλ Κνηκήζε θαη γηα ηνλ 

ζπλζεηηθφ ηνπ ιφγν θαη αλ ζέιεηε, γηα ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο 
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πξέπεη πιένλ λα καδεχνπκε πξνηάζεηο. Απφςεηο έρνπκε θαη έρνπλ 

θαηαγξαθεί.  

 Να πνχκε φηη ήδε είλαη ε Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο, ε θπξία ιγα Γεξνβαζίιε εδψ ζηελ αίζνπζά καο 

εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο 

θπξία Τπνπξγέ.  

 Καζψο επίζεο θαη  ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ν θχξηνο Κψζηαο Πνπιάθεο, ν νπνίνο απφ ρζεο, 

νθείισ λα πσ, δελ έρεη ιείςεη νχηε ζηηγκή απφ ην πλέδξην.  

 Να δψζνπκε ην ιφγν, αγαπεηέ θχξηε Καθαληάξε, ζηνλ θχξην 

Ησαθεηκίδε, εθπξνζσπψληαο ηελ παξάηαμε ΝΔΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, 

Γήκαξρνο Νίθαηαο –  Ρέληε.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Απφ πξνρζέο πνπ ήξζα ζην  ζπλέδξην, θαξθί ζην 

κάηη κνπ είλαη ην ζχλζεκα ηνπ ζπλεδξίνπ: Αλαιακβάλνπκε ηελ 

επζχλε, ρηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή.  

 Δγψ θακία επζχλε γηα ηε ρψξα δελ ζέισ λα αλαιάβσ. Αλ 

θαηαθέξσ λα ρηίζσ ην Γήκν κνπ, λα θξαηήζσ ηνλ Γήκν κνπ φξζην, 

ζα είκαη πάξα πνιχ επηπρήο. Καη θαληάδνκαη ην ίδην θαη ε θπξία 

Σζαλάθε, ην ίδην θαη ν θχξηνο Μψξαιεο, ην ίδην θαη ν θχξηνο 

Υαηδεδάθεο…  

 Καη ζε φιε ηε ρζεζηλή εηζήγεζε αθνχσ πξνηάζεηο φπσο: 

«Ήξζε ε ψξα ηεο αλαηξνπήο». «Πξέπεη λα θάλνπκε έλα εζληθφ 

ζρέδην αλαγέλλεζεο ηεο ρψξαο». Δκείο. Γελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε 

ηα πξνβιήκαηα ηα θαζεκεξηλά ηνπ Γήκνπ καο, ζα θάλνπκε φια 

απηά. «Με αθεηεξία ην ζπλέδξην απηφ, λα γίλεη ε επαλεθθίλεζε ηεο 

ρψξαο». «ηφρνο καο έλα ηζρπξφ επηηειηθφ θξάηνο». «Να ρηίζνπκε 

ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, λα αλαγελλήζνπκε ηελ παηξίδα καο…» 

θαη άιια πνιιά ηέηνηα.  

Δίλαη πάξα πνιχ σξαία απηά, αιιά ηνπιάρηζηνλ απηή ηε 

ζηηγκή δελ λνκίδσ φηη εθθξάδνπλ ην ψκα θαη ηε δηάζεζε ηνπ 

πλεδξίνπ. Καη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε 

κία ζηφρεπζε κε θέληξν ηε ρψξα… Πξνθαλψο φινη αλ ζηήζνπκε ηνλ 
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Γήκν καο θαιά, ζα σθειεζεί ε ρψξα. Απηφ είλαη ην θαζήθνλ καο. 

Αιιά απηφ πνπ εκείο επηιέμακε λα θάλνπκε, είλαη λα δνπιέςνπκε 

ζηνπο Γήκνπο καο. Αλ ηα θαηαθέξνπκε εθεί, πξαγκαηηθά ζα έρνπκε 

ζπλεηζθέξεη ζηε ρψξα. Γελ είλαη φκσο ην δεηνχκελν απηφ.  

Καη εγψ ιέσ φηη φζν ν νηθνλνκηθφο θαηήθνξνο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζπλερίδεηαη, ηφζν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζα είλαη 

ηα ζπλέδξηά καο. Γείηε πφζν εθθπιίδνληαη ηα ζπλέδξηά καο, παξά 

ηελ δηαθνξεηηθή εηθφλα πνπ πξνζπαζεί λα δψζεη ε πιεηνςεθία, 

θνξά ηε θνξά. Υζεο 2 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δελ 

είρακε απαξηία. Γελ είρακε ηνπο 250. ήκεξα πηάζακε ηνπο 330. ε 

έλα ζπλέδξην ζηε Θεζζαινλίθε, ζε κηα θαηαπιεθηηθή πφιε, πνπ 

ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε, πνπ είλαη πιεξσκέλα ηα έμνδα θαη 

ινηπά. Καη παξ’ φια απηά ππάξρεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αηξεηψλ, 

πνπ δελ έξρεηαη. Πνπ είλαη πάξα πνιχ θνπξαζκέλν θαη 

απνγνεηεπκέλν.  

Ζ αλάγθε ηνπ θαζελφο καο λα κνηξαζηεί ηνλ πφλν ηνπ κε ηνπο 

ππφινηπνπο απφ εκάο, ρσξίο πηα λα πηζηεχεη αθφκα φηη ζην βάζνο 

ππάξρεη θσο θαη δψληαο κηα ηαιαίπσξε δσή, γηαηί απηφ δνχκε, ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα θξαηήζνπκε φξζηνπο ηνπο Γήκνπο καο, 

ππνθέξνπκε θαζεκεξηλά πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπκε ζηα 

πηεζηηθά πξνβιήκαηα. Απηή είλαη ε θαζεκεξηλφηεηά καο.  

ε κηα θνηλσλία πνπ είλαη παζεηηθφο απνδέθηεο φισλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ απηά ηα 7 ρξφληα, άιιν ηξαγηθφ απηφ, δελ έρνπκε 

ζπκπαξαζηάηεο θαη δελ θαίλεηαη λα αληηδξά ζε ηίπνηα, απφ φια 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο θαη δελ θαίλεηαη λα έρεη θακηά 

δηάζεζε λα αγσληζηεί γηα θάηη δηαθνξεηηθφ.  

Γηαδνρηθέο θπβεξλεηηθέο αιιαγέο, πνπ θακηά δελ θαηαλφεζε 

ηνλ δηθφ καο αγψλα, πνπ θακηά δελ θαηάιαβε ηε δηθή καο αγσλία –  

θαη ην ιέσ κε πφλν ςπρήο θαη γηα απηή ηελ θπβέξλεζε, πνπ ζα 

ήζεια δηαθνξεηηθά λα έρεη ιεηηνπξγήζεη –  γηαηί θαλείο δελ 

θαηαιαβαίλεη, απφ απηνχο πνπ έρνπλ θπβεξλήζεη, φηη νη Γήκαξρνη 

θαη γεληθψο νη απηνδηνηθεηηθνί, είλαη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο. Δίκαζηε 
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έλα δηαθνξεηηθφ είδνο. Αλ δελ έρεηο θάλεη απηνδηνηθεηηθφο, δελ 

θαηαιαβαίλεηο ηη  ζα πεη Γήκαξρνο. Κάζεζαη ζην Τπνπξγείν θαη 

γλσκνδνηείο. Καη παίξλεηο απνθάζεηο. Απηφ πνπ εκείο μέξνπκε, δελ 

ην μέξεη θαλέλαο.  

Καη εγψ δελ ιέσ λα ην μέξεη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε, νχηε ζα 

έπξεπε ε Κεληξηθή Γηνίθεζε λα έρεη πεξάζεη απφ ηα έδξαλα ηνπ 

Γεκάξρνπ γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη  απηά πνπ ζέινπκε. Έπξεπε 

φκσο λα ζθχςεη ην απηί ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, λα θαηαιάβεη 

ηη  έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε, λα κε βηάδεηαη λα παίξλεη ζέζεηο θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη αλ δελ ηα μέξεη φια απηά, αο ξσηάεη ηνπο 

Γεκάξρνπο ηνπο θίινπο ηεο, γηα λα αληηιακβάλεηαη ηη  πξέπεη λα 

γίλεη. Γηα λα κελ έξρεηαη ζε ξήμε θα η θφληξα θαζεκεξηλή κε 

πξάγκαηα πνπ εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηιπζεί.  

Βαδίδνπκε δηαξθψο κφλνη, ζε έλαλ δξφκν πνπ αιιάδεη 

ζπλερψο, κε ζπκσκέλνπο πνιίηεο, πνπ αλαδεηνχλ πξσηίζησο ηελ 

ηηκσξία ησλ άιισλ θαη δεπηεξεπφλησο ηε δηθή ηνπο ζσηεξία. Άιιν 

κεγάιν  πξφβιεκα απηφ. Ο πνιίηεο ζήκεξα ζέιεη λα ηηκσξήζεη 

πξψηα απφ φια. Γελ ιέεη ηη  είλαη ην θαιχηεξν. Θέισ λα ηηκσξήζσ 

εζέλα, πνπ άξρεηο.  

Ο κεγάινο Αληφλην Γθξάκζη, είρε πεη:  ην παιηφ έρεη πεζάλεη, 

ην λέν δελ έρεη γελλεζεί, είλαη ε επνρή ησλ ηεξάησλ. Απηή δνχ κε. 

Έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ρξφληα θαη ζα θξαηήζεη πνιιά ρξφληα αθφκα. 

Καη εκείο επηκέλνπκε λα δηνηθνχκε ζε κηα ηέηνηα επνρή. Πνπ 

ζεκαίλεη ηη ; Πνπ ζεκαίλεη νη αθξαίεο κνξθέο είηε ηεο κηαο είηε ηεο 

άιιεο θπβέξλεζεο, ζα θεξδίδνπλ εθινγέο, ζα θεξδίδνπλ ρξφλν, ηα 

θαηλφκελα ηα βιέπνπκε, ηα είδακε θαη ην ’14 ζηηο δηθέο καο 

εθινγέο, ζα ζπλερίζνπλ κε αθφκα πην έληνλν βαζκφ, ηα βιέπνπκε 

ζηελ Δπξψπε, πνπ απηή ηε  ζηηγκή ην κεγάιν εξσηεκαηηθφ είλαη: ζα 

έρνπκε εληαία Δπξψπε; Θα έρνπκε επξψ;  

Γειαδή, δπν πξνβιήκαηα έρεη  ε ρψξα, ηεξάζηηα. 

Αλεμαξηήησο θπβέξλεζεο. Σν έλα είλαη ε Σνπξθία θαη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαη ην δεχηεξν είλαη αλ ε Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα 
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ππάξρεη. ζα θαη αλ θάλνπκε εκείο, εγψ δελ ιέσ ζα ηα αθήζνπκε 

απηά, αιιά ζην βάζνο ηνπ κπαινχ καο πξέπεη λα έρνπκε πάληα  φηη 

απηά ηα δχν είλαη αλνηρηά. Κηλδπλεχνπλ ηα πάληα λα αλαηξαπνχλ 

ηελ άιιε ζηηγκή. Έρνπκε ηηο εθινγέο ζηελ Ηηαιία, αλ ν Ρέληζη 

παξαηηεζεί, ζα έξζεη ν Γθξίιν. Ση ζεκαίλεη απηφ; Πηζαλφλ πάξα 

πνιχ θαθέο εμειίμεηο. Καη φρη κφλν. ηηο εθινγέο ζηελ Απζηξία. 

Γειαδή κεζνιαβνχλ πάξα πνιιά πξάγκαηα, δελ κπνξνχκε λα ηα 

μερλάκε.  

Να πάσ ζηα ζέκαηα πνπ δελ ιχζεθαλ θαη ζα θαληαδφκνπλ 

δηαθνξεηηθά λα ηα έρεη αληηκεησπίζεη ε θπβέξλεζε.  

Οηθνλνκηθή θαρεμία. Σν λα ζηεξνχκαζηε 200 εθαηνκκχξηα, δελ 

είλαη θαζφινπ απιφ. Γηαηί; Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο: ην ’09 κε 

ην ’10 νη πφξνη ηεο Απηνδηνίθεζεο κεηψζεθαλ θαηά 500 εθαηνκκχξηα 

θαη ην ’11 κε ην ’12 νη πφξνη ηεο Απηνδηνίθεζεο κεηψζεθαλ 900 

εθαηνκκχξηα. Σψξα κηιάηε γηα ηα 200; Ναη, κηιάκε γηα ηα 200, γηαηί 

ηφηε αθφκα είρακε ιίπνο, ηφηε αθφκα δελ ρξσζηάγακε θαη άξα 

κπνξνχζακε λα ηα ξίμνπκε ζην βάζνο, αιιά ζήκεξα, 7 ρξφληα κεηά, 

ν θαζέλαο καο μέξεη πφζν πνιχ ηπξαλληέηαη θαζεκεξηλά γηα λα 

κπνξέζεη λα αληέμεη θαη λα θξαηήζεη ηνλ Γήκν ηνπ αλνηρηφ.  

Τπάξρεη κηα θνπβέληα γηα ηνλ ΔΝΦΗΑ. Δίδα ιίγν ηη έθεξλε ν 

ΔΝΦΗΑ ζην θξάηνο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν 2009 ν ΔΝΦΗΑ ήηαλ 

240.000.000. Σν ’10 έγηλε 480.000.000, ην ’13 έγηλε 2.750.000.000, 

ην ’14 έγηλε 3.400.000.000, φπσο κέλεη θαη ηψξα. Δίλαη έλαο 

ηεξάζηηνο θφξνο πνπ πνιιαπιαζηάζηεθε θαη άξα είλα η πνιχ… 

ζεσξψ πάξα πνιχ νπζηαζηηθή ηελ θνπβέληα ηνλ ζέινπκε ή δελ ηνλ 

ζέινπκε σο Απηνδηνίθεζε. Γελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Γηφηη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ ιανχ είλαη θάηη πάξα πνιχ θαηαδηθαζκέλν.  

Απφ ηελ άιιε, αλ ζέιακε λα δψζνπκε κηα αλάζα ζηνπο 

Γήκνπο, είλαη κηα θνπβέληα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε κεηαμχ καο 

πξψηα θαη κε ην Τπνπξγείν  κεηά, αλ έλα πνζνζηφ ηνπ ΔΝΦΗΑ, 

10%, 20%, έξρνληαλ ζηελ Απηνδηνίθεζε επηπξνζζέησο ησλ ΚΑΠ, 

λαη, ζα κπνξνχζε λα πάξεη αλάζα  ε Απηνδηνίθεζε. κσο δελ είλαη 
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θαζφινπ εχθνιν θαη απηφ ζέιεη κία  κεγάιε ζπδήηεζε γηα λα ηε 

δνχκε πψο θαη ηη , ψζηε λα κε θνξησζνχκε εκείο φηη ζα γίλνπκε νη 

θνξνκπήρηεο πνπ ζα παίξλνπκε απηφλ ηνλ θφξν.  

Έγηλε έλαο λφκνο ηνπ πίξηδε ηνλ Αχγνπζην, 8 Απγνχζηνπ, 

επηζηξέθνληαο απφ ηηο δηαθνπέο είρακε πξνγξακκαηίζεη φινη λα 

δεκνπξαηήζνπκε έξγα, λα θάλνπκε πξνκήζεηα, θαη μαθληθά 

βξηζθφκαζηε ζην κεδέλ. Έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξηο κήλεο, ην ζέκα κε 

ηα έξγα ηψξα ιχλεηαη, κε ηηο πξνκήζεηεο αθφκα ππάξρνπλ 

εξσηεκαηηθά αλνηρηά, γηαηί; Αλ δειαδή εκείο έρνπκε ηξεηο δξαρκέο, 

ηξία επξψ, λα θάλνπκε ηξία πξάγκαηα γηα λα θηλεζεί θαη λα πάςεη ε 

αλεξγία ζηε ρψξα, είλαη δπλαηφλ λα ζηακαηάκε απφ απηφ; Μα δελ 

γίλεηαη. Γειαδή πηεδφκαζηε, ράλνπκε θνηλνηηθνχο πφξνπο, ράλνπκε 

πφξνπο απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Δίλαη θνβεξφ λα πθηζηάκεζα  ηέηνηα 

ηαιαηπσξία.  

 Σν πνιπλνκνζρέδην ή ην λνκνζρέδην ζθνχπα. Δλάκηζη ρξφλν 

ηψξα πεξηκέλνπκε απηφ ην λνκνζρέδην. Ξεθίλεζε κε είθνζη -ηξηάληα 

άξζξα, έθηαζε ζηα 160. Φηαίεη ε ΚΔΓΔ; Μάιηζηα, γηαηί βάδακε βάιε 

θαη απηφ, βάιε θαη εθείλν, βάιε ην άιιν. Δγψ ζπκάκαη ηνλ θχξην 

Κνηκήζε λα ιέεη  δελ έρεη θαλέλα λφεκα απηφ, κελ ην ςεθίζνπκε, 

δελ έρεη θακία ζεκαζία. Γηα εκάο είρε πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία. 

Δξρφηαλ ν άιινο έιεγε ζέισ θαη απηφ. Σν θηάζακε 162, 

μερεηισκέλν. Απφ κηα κεξηά έρεη δίθην ν θνπξιέηεο πνπ ιέεη θαη ηη 

ζέιεηε λα ςεθίζσ ηψξα; Αιιά ε θπβέξλεζε έρεη ζπλέρεηα. Δγψ 

μέξσ φηη ην λνκνζρέδην ην έθηηαμε ν Βνχηζεο, έλα ρξφλν επί 

Κνπξνπκπιή θνπβεληηάδακε θαη απμάλακε ηα άξζξα, έθπγε ν 

Κνπξνπκπιήο, ήξζε ν θνπξιέηεο θαη ην λνκνζρέδην δελ έρεη 

ςεθηζηεί. Δλάκηζη ρξφλν.  

 Καη ιέσ εγψ, εγψ έρσ έλα Γήκν πνπ αλ ςεθηδφηαλ ην 

λνκνζρέδην, έλα ζα πσ πνπ κε αθνξά, ζα είρα γιηηψζεη ζηνλ 

ελάκηζη ρξφλν κε ηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ πνπ δελ κπνξψ λα θάλσ, 

έλα εθαηνκκχξην επξψ ηφθνπο, ζε απηφλ ηνλ ελάκηζη ρξφλν. Έλα 

εθαηνκκχξην επξψ ηφθνπο. Καη ν Μψξαιεο πνπ θάζεηαη εθεί, ζα είρε 
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γιηηψζεη δχν εθαηνκκχξηα ηφθνπο ζε απηφλ ηνλ ελάκηζη ρξφλν, αλ ην 

είρε ςεθίζεη ε θπβέξλεζε επί Βνχηζε.  

 Καη θηλδπλεχεη, εγψ δελ μέξσ αλ ζα πάεη ζε εθινγέο ε ρψξα ή 

φρη, δελ μέξσ ηη ζα γίλεη κε ηε δηαπξαγκάηεπζε, λα ηειεηψζεη θαη 

απηφ, λα κπνχκε ζε κηα πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη λα ηειεηψζεη θαη 

απηφ θαη λα πεξηκέλσ  ηνλ άιινλ πνπ ζα έξζεη λα ην ςεθίζεη, φηαλ 

εκείο θαηγφκαζηε γηα θαζεκεξηλέο δηαηάμεηο πνπ δπζθνιεχνπλ ηε 

δσή καο.  

 Καη βέβαηα ζα έπξεπε λα ζθεθηεί ε θπβέξλεζε...  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Ναη. Σν επηηφθην ζήκεξα, ην επηηφθην πνπ έρνπκε 

εκείο είλαη 6%. Έδσζε ηε δπλαηφηεηα ην Παξαθαηαζεθψλ λα πάεη  

ζην 4,5, αιιά φζνη είρακε εμαληιήζεη  ηελ 25εηία δελ κπνξνχκε λα 

πάκε ζην 4,5. Έπξεπε λα ςεθηζηεί κηα δηάηαμε πνπ λα  ιέεη φηη 

κπνξνχκε λα πάκε ζηελ 35εηία θαη λα αιιάμεη θαη ην επηηφθην. Απηφ 

ινηπφλ ην πνιχ απιφ, πνπ δελ είλαη ζέκα Σξφηθαο ή θάηη άιιν, γηαηί 

θαλείο δελ έρεη αληίξξεζε, πεξηκέλεη ελάκηζη ρξφλν θαη απηφλ ηνλ 

ελάκηζε ρξφλν εκείο πιεξψλνπκε επηηφθην 1,5% παξ απάλσ, φζνη 

έρνπκε… πάλσ απφ 40 Γήκνη ζηε ρψξα, κεγάινη Γήκνη, γηαηί δελ 

έρεη ςεθηζηεί απηφ. Καη αληίζηνηρα. Δγψ ιέσ φηη αλ απηή ηε ζηηγκή 

έπεθηε ε θπβέξλεζε, φια απηά πνπ ήηαλ αιιαγέο ππνηίζεηαη ζε 

απηφ ην λνκνζρέδην , δελ ζα ςεθίδνληαλ  κεηά απφ ελάκηζη ρξφλν.  

 Πάκε ζην θνκκάηη ην κεηαλαζηεπηηθφ, πνπ ειάρηζηα ην ζίμακε. 

Δίλαη πάξα πνιχ θξίκα ελάκηζη ρξφλν κεηά λα έρνπκε Γήκνπο ζηα 

λεζηά καο θαη φρη κφλν, πνπ ηαιαηπσξνχληαη αηειείσηα κε απηή ηελ 

ηζηνξία. Ο.Κ., εγψ ηνπιάρηζηνλ ήκνπλ πάξα πνιχ αλεθηηθφο ζηελ 

αξρή, κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ θάηη θαηλνχξγην, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνέθπςε θαλείο δελ κπνξνχζε λα ήηαλ έηνηκνο, έπξεπε λα δνζεί 

ρξφλνο. Γφζεθε, μαλά δφζεθε, εμαθνινπζνχκε λα είκαζηε ζε πνιχ 

θαθή ζηηγκή. Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηφ, δελ κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαηλφκελα ζαλ θαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα λεζηά.  
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 Καη λα πάσ ζην  ηειεπηαίν θνκκάηη, ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ. Κάλακε έλα πλέδξην ζην Βφιν, πνπ  δπζηπρψο νη 

παξαηάμεηο, αιιά θαη νη χλεδξνη, ηνπνζεηήζεθαλ εθ’ φιε ηεο χιεο. 

Δίρακε πεη απηφ ην πλέδξην ζα είλαη πάλσ ζηε κεηαξξχζκηζε. 

Γπζηπρψο ε αλάγθε καο λα πνχκε ηνλ πφλν καο, νδεγεί θάζε θνξά 

ζην λα επαλαιακβάλνπκε ηηο δηθέο καο αγσλίεο. Ήηαλ έλα πλέδξην 

κφλν γηα απηφ. Γπζηπρψο δελ ήηαλ κφλν γηα απηφ. Ήηαλ γηα φια ηα 

άιια.  

 Καη ε ζέζε καο ζεσξψ εθεί σο ΚΔΓΔ, πνπ ιέεη αθήζηε ην 

εθινγηθφ γηα ην ηέινο, είλαη κηα πάξα πνιχ ζσζηή ζέζε. Ξέξεηε ηη 

θίλδπλνο ππάξρεη, ζπλάδειθνη; Άθνπζα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θπξίνπ 

Κνηκήζε. Να εγθισβηζηνχκε ζην πνην ζα είλαη ην εθινγηθφ. Γηα 

πφηε; Γηα ηηο άιιεο εθινγέο. Καη πνηνο ζαο ιέεη εζάο φηη αλ 

ζπλερίζνπλ ηα πξάγκαηα έηζη ζα μαλά είζηε Γήκαξρνο ζηηο άιιεο 

εθινγέο θαη ζαο  λνηάδεη ην εθινγηθφ;  

Αο ιχζνπκε ηελ πεξίνδν απηή, αο θηλεζνχκε κε ηα ηξέρνληα. 

Να εγθισβηζηψ εγψ ζην πνην ζα είλαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα θαη λα 

ην θάλσ απηφ ην θπξίαξρν ζέκα, είλαη ιάζνο θαηά ηελ άπνςή  κνπ. 

αθέζηαηα θάπνηνη έρνπλ απηή ηελ άπνςε, θάπνηνη ηελ άιιε. Αιιά 

δελ είλαη ην θχξην ζέκα. Αο θιείζνπκε φια ηα άιια θαη λα δνχκε, 

φπσο ιέεη θαη ε ΚΔΓΔ, ην εθινγηθφ κεηά. Αιιά λα θιείζνπκε φια ηα 

άιια. Καη απηή ηε ζηηγκή ίζα πνπ ηα έρνπκε αλνίμεη. Γελ έρνπκε 

θιείζεη ηίπνηα.  

Δγψ ζεσξψ φηη ε ΚΔΓΔ έθαλε δνπιεηά απηνχο ηνπο έμη κήλεο 

θαη ην ιέσ απφ εδψ, γηαηί παίξλσ ηηο επζχλεο κνπ, κε ηελ έλλνηα 

εγψ έθαλα θξηηηθή ζηελ ΚΔΓΔ φηη φηαλ άλνημε ν δηάινγνο δελ είρε 

ζέζεηο θαη δελ είρε ζέζεηο, ελψ έπξεπε λα ην πεξηκέλνπκε θαη λα 

είρακε ζέζεηο. κσο απηνχο ηνπο έμη κήλεο κε ηε δνπιεηά πνπ έθαλε 

ην ΗΣΑ, κε ηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ νη άιιεο νκάδεο, πξαγκαηηθά έρεη 

ζέζεηο. πκθσλείο,  δελ ζπκθσλείο, ιίγε ζεκαζία έρεη.  Αιιά σ ο 

Απηνδηνίθεζε έρεηο ζέζεηο πηα λα θνπβεληηάζεηο κε ην Τπνπξγείν. 
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Απηφ είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε θαη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο νθείινπκε λα 

ηηο ιέκε πάληα.  

Δμαθνινπζψ λα έρσ ηελ απνξία αλ έπξεπε λα αλνίμεη ζέκα 

γεληθψο ελφο λένπ Καιιηθξάηε, δηφηη ηνλ πξνεγνχκε λν δελ ηνλ 

θνπβεληηάζακε επαξθψο, ήηαλ θαιφο, ήηαλ θαθφο, πνχ έπαζρε θαη 

ινηπά. Γεχηεξνλ, πφξνη δελ ππάξρνπλ, άξα πψο αλνίγεηο έλαλ 

θαηλνχξγην λφκν, ηα έρνπκε πεη φινη, ρσξίο πφξνπο; Καη απηφ πνπ 

έκνηαζε, εγψ ζέισ λα πηζηεχσ δελ ήηαλ έηζη, ζηελ Απηνδηνίθεζ ε λα 

ζέιεη λα πεξάζεη ην Τπνπξγείν, ήηαλ ν λφκνο γηα ηελ απιή 

αλαινγηθή. Μα απηφ πεξλάεη πνιχ απιά θαη απφ κφλν ηνπ, δελ 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε έλαλ θαηλνχξγην λφκν γηα λα ην βάινπκε απφ 

πίζσ.  

Θέισ ινηπφλ λα πηζηεχσ φηη απφ εδψ θαη εκπξφο θαη θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη δηάζεζε ηνπιάρηζηνλ λα κελ θιείζεη ν λφκνο εδψ θαη 

ηψξα, απηφ, έρνπκε ην ρξφλν, δελ ιέσ ν εθινγηθφο, φιε ε ηζηνξία 

ηνπ Καιιηθξάηε, έρνπκε ην ρξφλν λα θνπβεληηάζνπκε ςχρξαηκα θαη  

λα ην δνχκε.  

Θέισ λα πσ θαη θάηη άιιν κε ηελ θηλεηηθφηεηα, κηα θαη βιέ πσ 

ηελ θπξία Γεξνβαζίιε εδψ πέξα. Δίλαη  απηφ πνπ έιεγα πξηλ. Απηνί 

πνπ θάλνπλ ηνπο λφκνπο, δελ αληηιακβάλνληαη ηη  ζα πεη 

Απηνδηνίθεζε. Θεσξψ φηη νη εξγαδφκελνη ζθιεξφηεξα απφ παληνχ 

ζην Γεκφζην, δνπιεχνπλ ζηελ Απηνδηνίθεζε. Γηαηί; Γηαηί εκείο 

είκαζηε απφ πάλσ ηνπο θαη ηνπο ειέγρνπκε θαη μέξνπκε ηη γίλεηαη.  

Καη ηη  καο ιέηε ηψξα; ηη κπνξεί λα θεχγεη ν θάζε… κα  γηαηί 

λα κε θχγεη; Σν 50% είλαη αζηείν λνχκεξν, θαη ην 60%, 65, είλαη 

αζηείν λνχκεξν. Θα αδεηάζεη ε Απηνδηνίθεζε. Καη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, δηθνί καο ππάιιεινη ήηαλ, κε πνην ηξφπν φινη 

κπαίλνπκε ζηνλ ίδην θνξβαλά; Γελ έρεη ινγηθή. πνηνο είλαη 

Γήκαξρνο μέξεη πάξα πνιχ θαιά ηη ζα πεη απηφ. Δίλαη απηφ πνπ 

ιέσ, φηη απηνί πνπ λνκνζεηνχλ, δελ έρνπλ θάλεη Γήκαξρνη θαη δελ 

αθνχλε, γηαηί κε ηνλ θχξην Βεξλαξδάθε  θαη σο ΠΔΓΑ θαη 

δηαθνξεηηθά κηιήζακε πάξα πνιιέο θνξέο. Γπζηπρψο δελ έγηλε. 
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Μηιήζακε πάξα πνιιέο θνξέο θαη κε ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 

ησλ 8κεληηψλ, πνπ νκφθσλα είκαζηε ελάληηα ζε απηφ πνπ έγηλε. Δλ 

πάζε πεξηπηψζεη, λνκνζεηνχλ. Ο θαζέλαο ιεηηνπξγεί κε η νλ ηξφπν 

πνπ λνκίδεη.  

Άθνπζα ρζεο ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην θνπξιέηε, λα ιέεη φηη 

είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά κείσζεο ησλ πφξσλ καο. Γελ είλαη σξαίν 

ην ’16, ην ’15 θαη ην ’17 λα ζπλερίδνπλ λα κεηψλνπλ θαη λα ιέκε: 

είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά. Γηαηί λα πηζηέςνπκε;  Γηαηί λα εζπράζνπκε; 

Καη πάλσ απφ φια, πψο ζα αληέμνπκε απηφ ην δηάζηεκα κε ηηο 

ζπλερείο κεηψζεηο;  

Καη αθνχγνληαο θαη φινπο ηνπο άιινπο ερζέο, ζπκήζεθα ηα 

ιφγηα ηνπ αββφπνπινπ. Σνπο πνιηηηθνχο καο εδψ θαη ηηο ζέζεηο, ελ 

πάζε πεξηπηψζεη. «Σα ιφγηα πνπ νδήγεζαλ κηα γεληά ζηα πην βαζηά 

ραζκνπξεηά». Καη ε αίζζεζε πνπ είρακε φινη εδψ, ήηαλ απηή, ησλ 

βαζηψλ ραζκνπξεηψλ. Γηαηί θαλείο καο εδψ δελ έγηλε ζνθφηεξνο 

θεχγνληαο ρζεο ην βξάδπ απφ εδψ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Καη ζπκνχ. Ο ζπκφο λνκίδσ φηη είλαη πάγηνο πηα 

κέζα καο, ζε φινπο.  

 Δίπε ν θχξηνο Κνηκήζεο φηη δελ ππάξρεη ρεηξφηεξε θπβέξλεζε 

απφ ηε ζεκεξηλή. πσο θαη λα ην δεηο, ρεηξφηεξε θπβέξλεζε απφ 

ηνπ ακαξά –  Βεληδέινπ, γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, δελ ππήξμε. Γελ 

είλαη δπλαηφλ δειαδή. Σα εμ ηζψλσ φια, δελ ππάξρεη. ηαλ απηνί 

κείσζαλ 65% ηνπο πφξνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη κεηψλεη θαη 10% ν 

ΤΡΗΕΑ, δελ έγηλε ν ΤΡΗΕΑ ν ρεηξφηεξνο. Μελ ηξειαζψ. Καη δελ 

εξρφκαζηε λα ιέκε εδψ: εγψ ηφζν, εγψ ην άιιν. Καη δελ κε 

ελδηαθέξεη, λα ζαο ην πσ, ε θπβεξλεηηθή αληηπαξάζεζε σο 

απηνδηνηθεηηθφ. ηαλ ην επηιέμσ, αλ ην επηιέμσ πνηέ, πνπ δελ 

λνκίδσ, ζα πάσ ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή. Απηνδηνηθεηηθφο 

είκαη θαη έηζη ζα θξίλσ, φπσο θξίλσ φιε κνπ ηε δσή.  

 Έθαλε κία έξεπλα ε Public Issue πξνρζέο θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία αλ ηελ είδαηε, ην 92%, ιέεη, είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ 
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θπβέξλεζε θαη ην 82% απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Δίλαη απίζηεπηα 

λνχκεξα θαη ην έλα θαη ην άιιν. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

θαη απηή ηελ θαηάζηαζε πξνζπαζνχκε εκείο λα δηαρεηξηζηνχκε.  

 Δίπε ν θχξηνο Μεηζνηάθεο ρζεο, θάηη πνπ κε πείξαμε. Δίπε 

θαη θάηη πνπ κνπ άξεζε. Πνπ κνπ άξεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο 

αιήζεηαο. Δίπε φηη: κελ πεξηκέλεηε ιεθηά, δελ έρεη. Σνπ ην έρσ 

μαλαπεί θαη ζηελ ΚΔΓΔ φηαλ είρε έξζεη, φηη ν θχξηνο Μεηζνηάθεο 

ηνπιάρηζηνλ είλαη αιεζήο. Απηφ είλαη, ζνπ αξέζεη, δελ ζνπ αξέζεη, 

έηζη είλαη. Kil ler, θαηά ηελ άπνςή κνπ, έηζη ράζακε ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία, έηζη ράζακε ηνπο ζρνιηθνχο θχιαθεο, αιιά δελ ράηδεςε 

ηα απηηά καο. Σψξα έξρεηαη ινηπφλ εδψ θαη ιέεη: μεράζηε ην, παηδηά. 

Άξα δελ είλαη νη θαθνί ΤΡΗΕΑίνη πνπ δελ καο δίλνπλ ιεθηά. Καη νη 

άιινη λα έξζνπλ, ηα ίδηα ζα θάλνπλ. Γηα λα είκαζηε ζαθείο ζε απηφ 

ην θνκκάηη. Ήηαλ πάξα πνιχ μεθάζαξνο.  

 Δίπε φκσο θάηη άιιν, απηφ κε πείξαμε, πνπ ιέεη: νη θαθνί 

Γήκαξρνη πεγαίλνπλ ζπίηη ηνπο. Δγψ είκαη Γήκαξρνο πνιιά ρξφληα, 

ην μέξεηε, θαη ην ’14 πήξα πάιη 62%. Γελ ζεσξψ φηη εγψ είκαη ν 

θαιφο Γήκαξρνο θαη φζνη έραζαλ ην ’14 ήηαλ θαθνί Γήκαξρνη. 

Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί απηφ πνπ έδεζαλ ην ’10 –  ’14 θαη έραζαλ, νη 200 

απφ ηνπο 300 Γεκάξρνπο ράζαλε ην ’14, δελ ήηαλ γη αηί ήηαλ θαθνί 

απηνί. Ήηαλ γηαηί ε ρψξα βξέζεθε ζε απηή ηε ζπγθπξία, πνπ 

ζπλέζιηςε πάξα πνιχ θφζκν. Θα κπνξνχζακε λα ήκαζηαλ ζηε 

ζέζε ηνπο. Ή λα είκαζηε ζηε ζέζε ηνπο ην ’19. Γηαηί εμαθνινπζεί λα 

είλαη κία ζιηβεξή ζπγθπξία. Αιιά απηφ δελ θάλεη ηνπο Γεκάξρν πο 

θαινχο ή θαθνχο, λα ηα ιέκε κεηαμχ καο ελ πάζε πεξηπηψζεη. Γελ 

είλαη ηφζν εχθνια ηα πξάγκαηα φηαλ δεηο ηέηνηεο ζπγθπξίεο, λα 

ηειεηψλεηο κε απηφ.  

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Με δηαθφπηνπκε, παξαθαιψ, θχξηε Υαηδεδάθε.  

 Μελ εξεζίδεηε, ηνλ θχξην Υαηδεδάθε.  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  ρη, κε επηβξαβεχεη θαη ραίξνκαη.  
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 Γελ κνπ αξέζεη φιν ην θνκκάηη ησλ θσηνγξαθηψλ, ησλ βίληεν, 

ησλ ιεπθσκάησλ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ Πξνέδξνπ. Καη δελ ιέσ… 

Λέσ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγάλνπ, δελ ιέσ ηνπ Παηνχιε σο Γηψξγνπ, 

κε ηνλ νπνίν, κπνξεί λα ηνλ ζπκπαζψ ή λα έρσ ηελ φπνηα ζρέζε. 

Θεσξψ φηη απηφ ην ξγαλν  θαη απηή ε ζέζε, δελ είλαη γηα 

πξνβνιή. Γειαδή αλ δεη θαλείο ην ιεχθσκα πνπ βγήθε ρζεο θαη απφ 

δηαζηξνθή ην μεθχιιηζα, φιεο νη Γηνηθήζεηο ηεο ΚΔΓΔ έρνπλ 10 

ζειίδεο θαη απηή ε Γηνίθεζε ζε 2 ρξφληα, φρη ζε νιφθιεξε ζεηεία, 

έρεη 20. Ο Αζθνχλεο έρεη 5 θσηνγξαθίεο θαη ν Πξφεδξφο καο έρεη 

45. Ο Κνπθνπιφπνπινο  έρεη 12. Ο Καθιακάλεο, πνπ ηηκήζακε, έρεη 

12. Καη ηα βηνγξαθηθά φισλ είλαη κηζή ζειίδα, ηνπ Πξνέδξνπ καο 

είλαη κηάκηζε ζειίδα. Γελ είλαη ιεχθσκα ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πξαγκάησλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Καη κπξάβν ηνπ. Αιιά ην ιεχθσκα ζα κείλεη 

ζηνπο επφκελνπο φηαλ εκείο ηειεηψζνπκε θαη ζα έπξεπε λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλν.  Καη δελ είλαη.  

 Λέσ επίζεο φηη δελ θαηάιαβα γηαηί η ηκήζακε ηνλ Νηθήηα ηνλ 

Καθιακάλε ερζέο. Χο απηνδηνηθεηηθφ, πξνζέμηε. Γηα πξψηε θνξά. Ο 

Νηθήηαο ν Καθιακάλεο έθαλε κία ζεηεία Γήκαξρνο θαη κία ζεηεία 

Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, ν Κνπθνπιφπνπινο έθαλε πέληε ζεηείε ο 

Γήκαξρνο –  είλαη άδηθν δειαδή, απφ φιεο ηηο κεξηέο –   θαη δχν 

ζεηείεο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ. Καη ζα έιεγα, θαηά ηελ άπνςή κνπ, 

ήηαλ θαη ν θαιχηεξνο Πξφεδξνο πνπ είρε ε ΚΔΓΔ  θαη αο δηαθσλψ 

καδί ηνπ θαη κε ηελ παξάηαμή ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ 

Τπνπξγηθή ηνπ ζεηεία, πνπ ζθνησζήθακε. Αιιά άιιν ην έλα, άιιν 

ην άιιν. Να ηα μερσξίδνπκε.  

Γελ κπνξείο ινηπφλ πξηλ ηηκήζεηο ηνλ Κνπθνπιφπνπιν, λα 

ηηκάο ηνλ Νηθήηα ηνλ Καθιακάλε. Σνλ νπνίν ζεσξψ εμαηξεηηθά 

έμππλν άλζξσπν θαη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεηο έμππλνπο 

αλζξψπνπο ζηα πφζηα. Δγψ 4 ρξφληα ηνλ παξαθνινπζνχζα ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ ηηο θαζεκεξηλέο, δηφηη κάζαηλα απφ απηφλ. Μεγάιε 
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αιεπνχ, πάξα πνιχ έμππλνο άλζξσπνο, κπξάβν ηνπ. Αιιά 

απηνδηνηθεηηθά λα ηνλ ηηκήζσ, δελ βιέπσ ην ιφγν θαη δελ θαηάιαβα 

πνηέ ην γηαηί,  φπσο θαληάδνκαη δελ ην θαηάιαβε θαη θαλείο απφ 

εζάο.  

Κιείλνληαο, ζα ζαο δηαβάζσ έλα θείκελν πνπ είλαη ε ζέζε ηεο 

παξάηαμήο καο, ζηελ νπνία ελ νιίγνηο ιέκε φηη δελ ζα 

ζπλαζξνηζηνχκε κε θαλέλαλ ζε απηφ ην ζπλέδξην. Μέρξη ηψξα 

είρακε κία δηάζεζε πνπ έιεγε λα ςεθίζνπκε καδί έλα εληαίν 

θείκελν. Δίκαζηε βαζηά απνγνεηεπκέλνη θαη δελ ζα ην θάλνπκε. αο 

δηαβάδσ ην θείκελν δχν ιεπηά θαη ηειεηψλσ.  

«Μεηά από δπν ρξόληα παξνπζίαο καο ζην ΔΣ ηεο ΚΕΔΕ 

έρνπκε ζρεκαηίζεη κηα ζαθή θαη θαζαξή εηθόλα γηα ηα όξηα θαη ηηο 

δηαζέζεηο ηνπ νξγάλνπ απηνύ. Όπσο επίζεο έρνπκε ζρεκαηίζεη θαη 

ηελ αληίζηνηρε εηθόλα γηα ηηο δηαζέζεηο, ηα όξηα, θαη ηελ πνιηηηθή 

βνύιεζε ηεο θπβέξλεζεο.  

 Σήκεξα ινηπόλ κπνξεί λα ζπκθσλνύκε ζε αξθεηά απ’ όζα 

πξνβιέπεηαη λα κπνπλ ζην θείκελν ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ζ πλεδξίνπ.  

 Επηιέγνπκε όκσο λα κελ ηαπηηζηνύκε ζε απηό κε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ θαη ησλ πξνζύκσλ ζπκκάρσλ ηνπ, γηαηί 

ζεσξνύκε όηη πιεηνδνηνύλ ζε δειηία ηύπνπ, θσηνγξαθήζεηο, social 

media, κειέηεο θαη εκεξίδεο ρσξίο απνηειεζκαηηθόηεηα. Σπδεηάεη κε 

πνιινύο γηα πνιιά θαη επηηπγράλεη από ιίγνπο ηα ειάρηζηα.  

 Η αληηθπβεξλεηηθή ξεηνξηθή, ελίνηε θαη πνιεκηθή, πνπ αζθεί 

δελ είλαη θαζόινπ απνηειεζκαηηθή θαη έρεη ήδε απνγνεηεύζεη 

κεγάιν κέξνο ησλ ζπλέδξσλ, αιιά θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζξώπσλ 

ηεο απηνδηνίθεζεο.  

 Από ηελ άιιε δελ επηζπκνύκε κεηά από δπν ρξόληα λα 

δώζνπκε άιιν ρξόλν αδξάλεηαο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή.  

 Η ελαπόζεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο πνιηηηθήο ηεο ζηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε παξαπέκπεηαη ζην Νέν Καιιηθξάηε, παξαβιέπνληαο 
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ηηο ζύγρξνλεο θαζεκεξηλέο πιεγέο ησλ δήκσλ. Αιιά ζα αληέμνπκε 

κέρξη ηόηε;  

 Καηόπηλ ηνύησλ, επηιέγνπκε λα αζξνηζηνύκε κε ηελ 

απηνδηνίθεζε πνπ δελ ηαπηίδεηαη θνκκαηηθά κε θακία θπβέξλεζε ή 

αληηπνιίηεπζε, θαη παξά ηελ θαζεκεξηλή κνλαμηά ηεο δίλεη ηε κάρε 

λα θξαηήζεη ηνπο δήκνπο αλνηρηνύο θαη ιεηηνπξγηθνύο.  

 Κξαηηόκαζηε καθξηά από άζθαηξα αληηθπβεξλεηηθά ππξά, αιιά 

θαη καθξηά από θπβεξλεηηθνύο ελαγθαιηζκνύο. Ζεηάκε από όινπο 

ζαο λα δηακνξθώζνπκε έλα ζρέδην δξάζεο ρσξίο λα είλαη ε εηθόλα 

ην ζεκαληηθό, αιιά ε πξαθηηθή».  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Ησαθεηκίδε.  

 Μία απάληεζε κφλν κηθξή, γηα ην ζέκα ηνπ Νηθήηα ηνπ 

Καθιακάλε. Απηή ε Γηνίθεζε, εκείο δειαδή φινη, βγάιακε κία 

ζεζκηθή απφθαζε. Μία απφθαζε λα ηηκνχκε ηελ Απηνδηνίθεζε. Οη 

ρξνληέο ππάξρνπλ, κπξνζηά καο. Κα η λνκίδσ, έλαο ν νπνίνο ζήηεςε 

ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο ρψξαο, ζαλ 

Δπξσβνπιεπηήο, ζαλ Τπνπξγφο, ζαλ Βνπιεπηήο, ζαλ Γήκαξρνο ηεο 

πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζπγρξφλσο θαη Πξφεδξνο ηεο 

ΚΔΓΔ θαη σο γηαηξφο θαη φιε ε  ζχλζεζε, απηφ δελ ζεκαίλεη πνηνο 

κπήθε κπξνζηά ή πξψηνο ή πνηνο βξαβεχηεθε. Έρεη ζεκαζία φηη 

μεθίλεζε κία ζεζκηθή αλαγλψξηζε απφ ηελ ίδηα ηελ ΚΔΓΔ. Άξα 

κελ… δελ ζέισ λα πσ, κε ζθεπηφκαζηε ηφζν κηθξφςπρα, αλ κπήθε 

κπξνζηά πνηνο θαη ηη .  

Ζ αμία είλαη φηη ηηκήζακε θαη ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ήηαλ 

φιε ε Απηνδηνίθεζε, έλαλ Γήκαξρν πνπ βγήθε 11 θνξέο, ηνλ θχξην 

Κνληνξίδν, ν νπνίνο ηηκήζεθε απφ ηελ Απηνδηνίθεζε θαη έλαο 

πνιηηηθφο ν νπνίνο ππήξρε ζηελ Απηνδηνίθεζε.  

Σν δεχηεξν, ην φηη βγάιακε έλα ιεχθσκα, ήηαλ πάιη κέζα ζε 

απηή ηελ 2εηία ηεο Γηνίθεζεο, ηεο νπνίαο θάλνπκε κία πξνζπάζεηα. 

Σν εάλ νη Τπεξεζίεο καο, νη νπνίεο ήηαλ θαζ’ χιελ αξκφδηεο λα ην 

ζπληάμνπλ, γηα λα βξνπλ θσηνγξαθίεο απφ ην ’75, κε κε βάδεηε 
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ηψξα θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. ηη βξήθαλ, έθαλαλ. Θα 

παξαθαιέζσ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κχξηε αξάληε, αθνχζηε, επεηδή απφ ην πξσί δελ 

βνεζήζαηε πνιχ ηελ ζπλεδξίαζε, κελ θάλεηε κέζα απφ ηε 

θσλαζθία…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ηαλ ζα θηηάμεηε ηεο ΠΔΓ ην ιεχθσκα, θάληε ην 

εζείο φπσο λνκίδεηε.  

 Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ ηνλ θχξην Μπίξκπα, ηνλ Γήκαξρν 

Αηγάιεσ, κέζα απφ ηελ παξάηαμε ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ, γηα ηα 15 ιεπηά ηεο παξάηαμεο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη βεβαίσο θαη γηα αιθαβεηηθνχο ιφγνπο, αιιά 

ηψξα λα θάζνκαη λα ράζνπκε φιε ηε ζπλέιεπζε γηα… Ση λα πνχκε;  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Κπξία Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, είκαζηε πάιη ζηε Θεζζαινλίθε λα ζπδεηήζνπκε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Κάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ηεο ζεκεξηλήο κέξαο θαη  

δπζηπρψο φρη κφλν, κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ κηα ξήζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ Γεξκαλνχ πνιηηηθνχ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηνπ 

Μπίζκαξθ, ν νπνίνο ιέεη νη ππεξβνιέο ιέγνληαη κεηά ην θπλήγη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη πξηλ απφ ηηο εθινγέο.  

 Μελ έρνπκε πάεη ζε θπλήγη θαη επεηδή εθινγέο, πξνεθινγηθή 

πεξίνδν, δελ έρνπκε, έιεγα φηαλ έγξαθα ηελ νκηιία κνπ φηη έρνπκε 

έλαλ πφιεκν θαη είλαη έλαο πφιεκνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ 

έρνπλ θάλεη πάξα πνιινί.  

 Γελ έρνπκε κλήκε ρξπζφςαξνπ. ινη γλσξίδνπκε πνηνη 

νδήγεζαλ εδψ ηελ Απηνδηνίθεζε  θαη λα είκαζηε ζαθείο ζε  απηφ, 

θαη απηφ δελ είλαη άιινζη γηα ηελ παξνχζα θπβέξλεζε, αιιά είλαη 

γηα ιφγνπο ζνβαξφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ  δηθψλ καο 

δεηεκάησλ.  
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 Πνηνη νδήγεζαλ ηελ Απηνδηνίθεζε ζην 65%; Καη δελ κπνξεί νη 

ρζεζηλνί Γήκνη ηεο Απηνδηνίθεζεο λα είλαη ζεκεξηλέο Φιφξελο 

Νάηηηλγθετι. ίγνπξα δελ κπνξεί λα είλαη.  

 κσο πξαγκαηηθά απηφλ ηνλ πφιεκν ηνλ απνηχπσζε κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ν θίινο κνπ ν Απνζηφιεο ν Κνηκήζεο, γηαηί ν 

πφιεκνο πνπ εκείο έρνπκε ζήκεξα θαη ζα ζπκθσλήζσ ζηε λ θξηηηθή, 

ζε πάξα πνιιά ζεκεία απφ ηελ θξηηηθή πνπ έθαλε ν Γηψξγνο  ν 

Ησαθεηκίδεο, γηαηί εκείο ζα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα, γηαηί εκείο ζα 

δψζνπκε ηε κάρε γηα λα αλαηξαπεί απηή ε ρεηξφηεξε θπβέξλεζε.  

 Σν αλ είλαη απηή ε ρεηξφηεξε θπβέξλεζε θαη φρη νη 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, πνπ φηαλ έθνβαλ ε Απηνδηνίθεζε 

ζησπνχζε θαη δελ έβαδε πνηέ ζηφρν λα ξίμεη θπβέξλεζε, θαη δελ 

είλαη ησξηλφ ην θαηλφκελν απηφ, πξαγκαηηθά ην αθήλσ ζηε δηθή ζαο 

θξίζε.  

 Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο. ηη απηφο ν πφιεκνο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη θαη απνηππψζεθε θαη εκέλα κε έρεη 

πξνβιεκαηίζεη πάξα πνιχ θαη ζην ρζεζηλφ βηληεάθη. Πέξα φηη θαη 

απηφ, θχξηε Πξφεδξε, θαη ην ιέσ, θαη πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα ην 

δείηε, φηη… γηαηί ε ππεξέθζεζε θαίεη, δελ κπνξεί λα είλαη  κηα αθφκα, 

έλα βίληεν, έλα ζίξηαι,  ζηελ πξνβνιή θσηνγξαθηψλ ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο ΚΔΓΔ. Πνιχ δε δεχηεξν φηαλ έρεη δχν θαηαζηξνθηθά γηα εκάο 

θαη εηθνληθά γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα κελχκαηα. Μηιάεη γηα ηελ θξίζε 

θαη δείρλεη θνπθνπινθφξνπο. ρη δελ είλαη θνπθνπινθφξνη ε θξίζε. 

Ζ θξίζε είλαη ε εμαζιίσζε, ε πείλα θαη απηφ έρεη θαη ραξαθηήξα θαη 

παηέξα. Έρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, ηεο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο, πνπ θχξηνο εθθξαζηήο ηεο 

είλαη θαη καο ην έρεη πεη θαηάκνπηξα θαη εγψ ηνπ έρσ πεη φηη είλαη 

απφιπηα εηιηθξηλήο, ν θχξηνο Μεηζνηάθεο. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο 

ρψξαο. Καη απηφ δελ κπνξνχκε λα ην μερλάκε.  

 πσο δελ κπνξνχκε λα μερλάκε απφ ηελ άιιε κεξηά φηη 

ππάξρεη  κηα θσηνγξαθία ε νπνία έδεηρλε ην δήηεκα ηεο 

πιεηνςεθίαο, φηη εκείο εθθξάδνπκε ηνπηθέο πιεηνςεθίεο.  
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 Καη γηα λα  δείηε φηη πάιη ππάξρεη ζε εκέλα πνπ είκαη ην 

ζηέιερνο ηεο θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο θαη εδψ είλαη νη 

αθνκκάηηζηνη, πνηα θσηνγξαθία είρακε ζην δείγκα, ζην βηληεάθη, θαη 

λα ην δείηε, ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ; Γηαηί 

πξαγκαηηθά κηιάκε γηα ζάλαην ηεο  πξαγκαηηθφηεηαο. Πνηα είρακε; 

Μηα ζπγθέληξσζε, κηα θσηνγξαθία ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ναη. Σν 

Ναη θέξδηζε  ζηε ρψξα; Σν 38% είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 62 πνπ 

ήηαλ ην ρη; Καη φκσο απηή ηε  θσηνγξαθία είρακε εκείο. ηη εθεί 

εθθξάζηεθαλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ξαλά  δείηε ην βηληεάθη…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Καιά, θαιά. Ναη, λαη. Ζ έθθξαζε ηεο…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Σν μέξσ, ην μέξσ. Ζ…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Σν Ναη θέξδηζε, κάιηζηα. Πξαγκαηηθά εμαθνινπζείηε 

λα πηζηεχεηε, γηα απηφ ιέσ φηη είλαη ζάλαηνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ην ηη  δείρλνπκε. Γελ δείμακε έθθξαζε ηεο πιεηνςεθίαο, 

θσηνγξαθίεο αιιειεγγχεο. Γελ δείμακε έθθξαζε ηεο πιεηνςεθίαο, 

δξάζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο θνηλσληθέο. Έθθξαζε ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ήηαλ απηφ, ε ζεζκηθή απξέπεηα πνπ είρε 

γίλεη, ρσξίο λα ζπλεδξηάζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε 

πξνζππνγξαθή ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Ναη.  

Έρεηε πιεηνςεθία, αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

πνιινί απφ εζάο, ζην ζεκεξηλφ καο πλέδξην, αιιά ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπκε ηα ζέκαηα κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη ζεζκηθφηεηα 

γηα λα είκαζηε καδί.  

Καη ζα μεθηλήζσ ζε κεξηθά ζέκαηα, ζε ζρέζε κε ηηο αζηνρίεο 

πνπ έρεη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Δκείο δελ ππνηηκήζακε νχηε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θάλεη, θαη έρνπλ θάλεη πνιιά, δελ ζα ηα 

απνηηκήζσ. Σα έρεηε πεη, ηα είπε ν Τπνπξγφο, ηα έρνπλ πεη θαη 

άιινη, ζα αλαθεξζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο.  
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Αιιά ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη άκεζα ε 

θπβέξλεζε λα δεη. ε θάπνηα ν Τπνπξγφο ρζεο αλαθέξζεθε.  

Πξψηνλ. Γελ κπνξεί ε Απηνδηνίθεζε αληηθεηκεληθά, κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ κε κείνλ 10% ζε ζρέζε 

κε ηα έζνδα πνπ έρνπλ, ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ έρνπλ, απέλαληη  

απφ ηνπο ΚΑΠ. Γεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο.  

 Τπάξρνπλ ηξφπνη λα δνζεί θαη απφ ην θνηλσληθφ πιεφλαζκα, 

απηφ ην νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα πνπ ιέεη φηη ζα έρεη ε θπβέξλεζε, 

θαη απφ άιιεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αξθεί λα ππάξρεη 

ζέιεζε θαη δηάζεζε.  

Γελ ζα πξέπεη λα πάκε πίζσ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ην 

2016.  

Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία σο έρεη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Γελ έρνπκε Διεγθηέο Ννκηκφηεηαο, 

έρνπκε ειεγθηέο ζθνπηκφηεηαο θαη κεγάιεο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ 

παξαγσγή έξγνπ.  

Γελ κπνξεί λα κελ ππάξμνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο απέλαληη 

ζην λφκν 4412, γηα ηηο ζπκβάζεηο. Έρεη νδεγήζεη, γηαηί εδψ; Καη 

εγψ ζα είκαη ζαθήο. Γηαηί αθφκα θαη απηή ε θπβέξλεζε 

αληηκεησπίδεη ηελ Απηνδηνίθεζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Γελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη θακία 

πξφζεζε, θαλέλα ζρέδην απέλαληη ζε εκάο. ρη. Αληηκεησπηδφκαζηε 

ζαλ δεκφζηα δηνίθεζε. Γελ έρνπλ θαηαιάβεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

έρεη ε Απηνδηνίθεζε θαη πξαγκαηηθά νθείινπλ λα ην αληηιεθζνχλ 

πξηλ νδεγεζνχκε ζε πάξα πνιχ  κεγάια πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθά 

γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ Γήκσλ, αιιά θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ 

θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  ζηνπο ζπκπνιίηεο καο.  

Καη ζέισ λα πσ θαη θάηη άιιν. ηελ θηλεηηθφηεηα. ηελ 

θηλεηηθφηεηα ν ηξφπνο πνπ έγηλε είλαη  νξηδφληηνο.  Δίλαη άδηθνο, δελ 

ιακβάλεη ηδηαηηεξφηεηεο ππφςε, δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο θαη ε 

Απηνδηνίθεζε… Καη ην ιέσ εδψ θαη  ζηελ αγαπεηή Τπνπξγφ, πνπ 
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έρεη ζεηεχζεη θαη απηή ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ Βαζκνχ, ην 

εμήο. ηη ν θάζε Γήκνο ηεο ρψξαο, ε ίηε ην ζέινπκε είηε φρη, είλαη 

μερσξηζηφο. Δγψ δελ έρσ θακία ζρέζε ζε πάξα πνιιά δεηήκαηα, κε 

ην Υατδάξη πνπ είλαη δίπια κνπ, κε ηελ  Αγία Βαξβάξα, κε ηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ, κε ην Ρέληε θαη ην Πεξηζηέξη. Μπνξψ λα ζαο 

απαξηζκήζσ δεθάδεο δηαθνξέο.  

Απηφ ην εμηζσηηθφ θαη ην εληαίν, θαηαιαβαίλσ ηηο πηέζεηο πνπ 

δέρεηαη ε ρψξα, θαηαιαβαίλσ φηη έρνπκε κπεη ζε έλαλ ηνξβά θαη 

δελ ππάξρεη… Αιιά, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηή ε πνξεία. 

Οδεγνχκαζηε θαη απηνεγθισβηδφκαζηε ζαλ ρψξα. Καη ζα κηιήζσ κε 

απηνχο ηνπο φξνπο. Θα κηιήζσ κε ηνπο φξνπο φηη πψο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπκε ηα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε απηά.  

Γηαηί ε παηξίδα καο, είηε ην ζέινπκε είηε φρη, είλα η ζε 

ζηαπξνδξφκη. ε έλα ζηαπξνδξφκη πνπ θαιείηαη, αλ εμειηρζεί νκαιά 

ε αμηνιφγεζε θαη ην ρξένο, λα θαλνλίζεη ηε λέα ηεο πνξεία. Καη ζηε 

λέα ηεο πνξεία –  θαη εδψ ππάξρνπλ θάπνηαο δηαθσλίεο κε θάπνηνπο 

ζπλαδέιθνπο –  νθείιεη λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο ξηδνζπαζηη θήο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ θξάηνπο. Να ην ζπδεηήζεη, γηαηί δελ είλαη κηα 

δηαδηθαζία ελφο 2κήλνπ θαη ελφο 3κήλνπ. Δγψ ράξεθα πνπ είρε 

ρζεο ν Τπνπξγφο φηη είλαη δηαδηθαζία ελφο 3ρξνλνπ. Δλφο νδηθνχ 

ράξηε 3 ρξφλσλ. Γηαηί δελ ιχλεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο. 

Γηαηί πεξί απηνχ κηιάκε.  

Ζ βειηίσζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο, κπνξεί 

λα γίλεη. Ο λένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ πξνβιέπεη ε 

Δπηηξνπή Δπαλαζεζκνπνίεζεο, κπνξεί λα ζπλερηζηεί.  

Καζπζηεξήζακε λα θαηαζέζνπκε απφςεηο. Να είκαζηε 

εηιηθξηλείο. Αιιά θαηαζέζακε. Δκείο έρνπκε ζεκαληηθέο δηαθσλίεο. 

Καηαξρήλ δηαθσλνχκε ζηελ απνηίκεζε ηνπ Καιιηθξάηε. Γελ κπνξψ 

λα θαηαιάβσ φηη ππάξρνπλ ζπλάδειθνη αθφκα θαη ηψξα, πνπ ιέλε 

φηη ν Καιιηθξάηεο έπαημε ζεηηθφ ξφιν. ε πνηνλ; πλέηεηλε ζηελ 

εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε (…) πνιηηηθέο. Γελ 
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ππήξρε πξφγξακκα ππνζηήξημεο, δελ δφζεθε πνηέ, αιιά θαη λα 

δίλνληαλ, ήηαλ έλαο λενζπγθεληξσηηζκφο.  

Καη γηα εκάο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην εθινγηθφ ζχζηεκα. 

Αιιά πξνζεξρφκαζηε ζηελ Απηνδηνίθεζε σο παξάηαμε, κε δχν 

θφθθηλεο γξακκέο.  

Έλα. ηη δελ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθή ξηδνζπαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε ρσξίο λα ππάξρνπλ πφξνη, ηθαλνί πφξνη θαη  

νηθνλνκηθνί θαη πξνζσπηθνχ, ε θηλεηηθφηεηα καο νδεγεί ζε έλα λέν 

ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε θαη ζηα θέληξα ησλ Ννκψλ. Γελ κπνξεί λα πξνσζεζεί 

απηφ κε ηελ απνθέληξσζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη έλα ειάρηζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζε θάζε Γήκν. Έπξεπε λα γίλνπλ απηά θαη αθνχ γίλνπλ 

απηά, ηφηε λα ζπδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο φξνπο.  

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ην δήηεκα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην 

δήηεκα, αλ ζέιεηε, θαη ζηα φξηα ηνπ πληάγκαηνο, ε απφθαζε γηα 

παξάηαζε ησλ 8κήλσλ. Ρσηήζεθαλ νη  Γήκνη; Με ηη πξνυπνινγηζκφ. 

Πφζνη Γήκνη κπνξνχλ λα θιείζνπλ κε ηνλ επφκελν ρξφλν, 

θξαηψληαο φιν απηφ ην πξνζσπηθφ; Καη απηφ ην πξάγκα δελ είλαη 

νχηε…  

Πξνθαλψο ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. 

Γηα απηά ηα ζέκαηα πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ππάξμεη κία ζπδήηεζε 

άκεζα κε ηελ θπβέξλεζε θαη λα έξζνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, λα έρνπλ έξζεη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ ζα δηνξζψλνπλ απηέο ηηο αζηνρίεο.  

Καη ππάξρεη έλα πξάγκα. Ζ ζπδήηεζε γηα ηα παξαθξαηεζέληα, 

πξέπεη λα μεθηλήζεη. Γηαηί αλεμάξηεηα απφ λφκνπο, παξά λφκνπο, 

είλαη παξαθξαηεζέληα. Τπάξρνπλ νη  ηζρχνληεο λφκνη, ππάξρνπλ νη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη, αιιά ηζρχεη αθφκα ν 3852. Γελ δεηάκε, 

ηνπιάρηζηνλ εκείο, δελ κπαίλνπκε ζε κία ινγηθή, αλ ζέιεηε, 

καμηκαιηζκψλ. Μπνξνχκε λα ηα δψζνπκε φια ηα ιεθηά απηά; Γελ 

μέξσ αλ είλαη δέθα, δψδεθα, έληεθα. Πάληα ζηηο ζπ δεηήζεηο κε ηελ 
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Κεληξηθή Γηνίθεζε, αλ είλαη νθηψ ή δεθαηέζζεξα. ια απηά ηα 

θάλνπκε, δεκηνπξγείηαη κηα Δπηηξνπή, ππάξρεη κηα ζπδήηεζε, 

θαηαιήγεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Καη ειπίδσ λα είλαη πνιχ πην 

γξήγνξα απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά.  

αο ζπκίδσ φηη μεθηλήζακε λα παίξλνπκε γηα 8 ρξφληα, ην 

2008, ηα ρξήκαηα ηνπ 1997 –  2004. Διπίδσ λα κε θηάζνπκε εθεί. 

Διπίδσ ε θπβέξλεζε έγθαηξα λα μεθηλήζεη θαη λα βάιεη κηα 8εηή 

δηαδηθαζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια πάλε θαιά, ην θαηαλννχκε, 

ζα δνζεί ε εμέιημε θαη ζα αλαπηπρζε ί ε ρψξα. Γηαηί εγψ παίξλσ ην  

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. Γελ ζέισ λα καμηκαιίδσ. Καη ην ιέσ κε 

πάξα πνιχ κεγάιε, αλ ζέιεηε, επηκνλή απέλαληη ζε απηφ.  

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ πάξα 

πνιιά ζηνηρεία πνπ ηα έρνπκε θαηαζέζεη θαη ζαλ παξάηαμε, 

απέλαληη ζηελ ζπδήηεζε ζην Βφιν, πνπ ζα κπνξνχζα λα ηα 

επαλαιάβσ. Κεληξηθά ζηνηρεία ζε απηά ηα δεηήκαηα είλαη, πέξα απφ 

ηελ ξηδνζπαζηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο θαη  ηνπ λα 

ζπδεηήζνπκε θαη λα νξίζνπκε αξκνδηφηεηεο αλά επίπεδν εμνπζίαο, 

είλαη πξνθαλψο ε θαζηέξσζε Γήκσλ κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά, 

γεσγξαθηθά θαη παξαγσγηθά.  

Δίλαη άιιν νη λεζησηηθνί Γήκνη, είλαη άιιν νη νξεηλνί Γήκνη, 

είλαη άιιν νη αγξνηηθνί, άιιν νη αζηηθνί, άιιν νη κεηξνπνιηηηθνί. 

Έρνπλ άιιν πεδίν επζπλψλ, άιιν πεδίν ιεηηνπξγηψλ θαη έηζη πξέ πεη 

λα ηηο δνχκε.  

Ζ ζπδήηεζε γηα αλαθαηαλνκή, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

είλαη… Θα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνλ Απνζηφιε ζε απηφ ην 

ζεκείν. Δίλαη κηα ζπδήηεζε λα δηακνηξάζνπκε κηδέξηα. Με 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα θαη λα ην δνχκε, νη απμήζεηο ή νη κεηψζεηο 

είλαη  πάξα πνιχ ιίγεο. Καη νη Γήκνη φινη θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηβίσζεο.  

Θα πξέπεη απηφ πνπ ζα ζπκθσλήζνπκε ζηα παξαθξαηεζέληα, 

λα είλαη έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ άξζε ησλ δηαθνξψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ, ελδνπεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνδεκνηηθψλ, γηα λ α 
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ππάξμεη ζχγθιηζε ζηε ρψξα. Καη ζα πξέπεη λα ην κειεηήζνπκε 

ζνβαξά, λα δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο λεζησηηθνχο θαη  

νξεηλνχο Γήκνπο, δελ είκαζηε φινη ίδηνη Γήκνη. Δγψ ζε 

κεηξνπνιηηηθφ Γήκν είκαη. Να δψζνπκε παξαπάλσ θξηηήξηα θαη 

αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ δεηεκάησλ θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ κηα 

ζεηξά απφ εμαηξέζεηο.  

Καη ηέινο, έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα δνχκε, είλαη ε 

απνζαθήληζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γελ είλαη 

κφλν φηη πξέπεη λα είκαζηε ζπκκέηνρνη, ζρεδηαζηέο θαη 

ζπιιεηηνπξγνί ζηα δεηήκαηα ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. Καη 

νη ΠΔΑ είλαη έλα ξγαλν ην νπνίν πξέπεη λα αλαιάβνπκε γηα λα 

δνχκε, δηεθδηθψληαο ηε δηακφξθσζε, γηαηί ην πιαίζην είλαη πάξα 

πνιχ δχζθακπην θαη δχζθνιν, ελφο ρψξνπ, ελφο πεδίνπ γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε, εκείο δεηάκε 2 δηζεθαηνκκχξηα , λα ην δνχκε ηη 

κπνξνχκε λα πάξνπκε, άκεζα, πνπ ζα είλαη δηθαηνχρνη νη Γήκνη. 

Σαπηφρξνλα, ζηελ αμηνπνίεζε θαη φισλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη απηφ πνπ γίλεηαη ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, είλαη ζεηηθφ θαη αλνίγεη απηή ηε 

ζηηγκή νξίδνληεο.  

Θέισ λα αλαθεξζψ ζε έλα δήηεκα. Γηα εκάο, ε απιή 

αλαινγηθή είλαη έλα ζχζηεκα, φπσο φια ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα, ην 

νπνίν έρεη δχν βαζηθέο αξρέο. Σελ ηζφηεηα ζηελ ςήθν, ηε 

δπλαηφηεηα δεκνθξαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλα, 

επεηδή νη ζεζκνί δηακνξθψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη νη 

άλζξσπνη ηνπο ζεζκνχο, παίδνπλ ξφιν νη άλζξσπνη αιιά δελ 

θαζνξίδνπλ απηνί , λα δηακνξθψζεη θνπιηνχξα ζχγθιηζεο, 

ζπλελλφεζεο θαη δεηεκάησλ.  

Σα δεηήκαηα πνπ καο είπαλ νη ζπλάδειθνη, ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

είπε θάηη ρηεο ν ζπλάδειθνο, ν θχξηνο Κακίλεο, ηεο Αζήλαο. ηη 

πφζν ηζρπξή ήηαλ ε Απηνδηνίθεζε θαη ην θξάηνο θαηά ηε δηάξθεηα… 

φηαλ ήηαλ απιή αλαινγηθή. Ση ζπλέβε ζηελ Ηηαιία  φηαλ έθπγε ε 

απιή αλαινγηθή; Μπεξινπζθφλη,  δηάιπζε, ππνβάζκηζε ησλ 
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Πεξηθεξεηψλ, ππνβάζκηζε ησλ Γήκσλ. Απηφ ζπλέβε. Ζ Ηηαιία, ηελ 

επνρή ηεο απιήο αλαινγηθήο, κπνξεί λα είρε πελήληα θπβεξλήζεηο, 

ήηαλ ε 6ε βηνκεραληθή δχλακε ζηνλ θφζκν θαη ήηαλ θαη ε 8 ε ζην 

ΑΔΠ. ηαλ ήξζε ν κπεξινπζθνληζκφο θαη ηα πιεηνςεθηθά 

ζπζηήκαηα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ:  Αθξηβψο. Administrat ion, λα δνχκε ηελ 

νπδεηεξνπνίεζε ηνπ θξάηνπο, θαη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, γηα 

απηφ κηιάκε γηα κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο (…) 

3εηίαο. Αλ είλαη λα παξάμνπκε ηα ίδηα, δελ ζα κπνξέζνπκε. Καη 

πξέπεη ε Απηνδηνίθεζε  λα ην δεη. Καη πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζε απηή 

ηελ πξνζπάζεηα.  

 Καη εκείο έηζη θαηαιαβαίλνπκε ηελ απιή αλαινγηθή. Ηζφηεηα 

ηεο ςήθνπ, δπλαηφηεηα ζπγθιίζεσλ. Καη γηα απηφ ζεσξνχκε φηη 

πξέπεη ν Γήκαξρνο λα είλαη επηθεθαιήο παξάηαμεο, λα ππάξρνπλ, 

φπσο ζπκβαίλεη , ζην δεχηεξν γχξν, γηα λα έρεη, θαη ππάξρνπλ 

ηερληθά δεηήκαηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή,  ππάξρεη έλα ζσξφ 

εκπεηξία ζηελ Δπξψπε, παξαθαιψ κε ιέηε γηα ηελ Δπξψπε, γηαηί ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζπζηήκαηα απιήο αλαινγηθήο θαη 

πνιχ αλαινγηθφηεξα απφ  εκάο. Καη ζηελ Γεξκαλία, θαη ζηελ 

Οιιαλδία, θαη ζηελ Ηζπαλία, κελ ηα ζπδεηάκε ηψξα. Καη αθφκα θαη 

ζηε νπεδία. Γηαηί εδψ ιέγνληαη πξάγκαηα κεξηθέο θνξέο κε 

ζηφκθν, ηα νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα κπνχκε ζηελ ζπληαγκαηη θή αλαζεψξεζε. 

Γελ μερλψ ηα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη άκεζα ε θπβέξλεζε λα 

θάλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θα πξέπεη λα 

λνκνζεηήζνπκε επηηέινπο γηα ηνπο ΦΟΓΑ. Αξρίδεη ε αηξεζηκφηεηα 

απφ ην 2017. Αιιά ζα πξέπεη λα εληζρχζνπκε κηα ζεηξά απφ 

πξάγκαηα θαη ηδηαίηεξα λα πξνεηνηκαζηνχκε –  θαη έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα –  κε ζπκθσλίεο θαη δηαθσλίεο, απηφ δελ αιιάδεη, ζην 

δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο.  
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Γηαηί αλ ζέινπκε λα είλαη ε Απηνδηνίθεζε ζεζκηθά 

ζσξαθηζκέλε, απηφ ζα γίλεη κνλάρα κε κηα νπζηαζηηθή ζπλη αγκαηηθή 

αλαζεψξεζε κε ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο. Καη εθεί κπνξνχκε λα 

ζπκβάιινπκε, γηαηί ην ζέινπκε, γηα λα νινθιεξσζεί ε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα.  

Καη θάηη άιιν πνπ είλαη εχθνιν. Θα πξέπεη άκεζα λα 

νινθιεξσζεί ε λνκνζεηηθή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπα τθνχ Υάξηε 

Σνπηθήο Απηνλνκίαο. Δίλαη γχξσ ζηα 10, 12, 15 ρξφληα πνπ έρεη 

ςεθηζηεί θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ην πιαίζην. Καη εθεί 

αληηκεησπίδνληαη θαη ηα δεηήκαηα ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ 

αηξεηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη φλησο ε ρεηξφηεξε απφ φιεο 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη απφ φινπο ηνπο ζεζκνχο πνπ 

έρνπλ εθινγέο εληφο ηεο ρψξαο.  

Σειεηψλνληαο, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ζέισ λα πσ 

φηη νη ζπγθξνχζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θξάηνπο θαη 

Απηνδηνίθεζεο, θαηά ηελ άπνςή καο ζα ππάξρνπλ  κέρξη ηελ ν ιηθή 

απηνζέζκηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Αξθεί λα είλαη δεκηνπξγηθέο 

θαη λα πεγαίλνπλ ηνλ ηφπν κπξνζηά. Καη απηφ είλαη ην θξηηήξηφ 

καο.  

Απηφ είλαη ην θξηηήξην πνπ θξηλφκαζηε θαη απηή ηε ζηηγκή θαη  

ζα θξηζνχκε ζην κέιινλ. Καη φρη  λα είκαζηε ζε έλα θχκα 

πξηκνδφηεζεο ηεο αληηπνιηηεπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα αξηζηεξή 

παξέλζεζε, νχηε ζε πκλσδνχο ηεο θπβέξλεζεο. Πξέπεη λα ηα 

απνθχγνπκε θαη ηα δχν.  

Δκείο, σο παξάηαμε, ζα είκαζηε εδψ, παξφληεο, θαη γηα ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη γηα ηηο ζπλεξγαζίεο. Με έλα θαη κφλν γλψκνλα. 

Σελ ππεξάζπηζε θαη δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ.  

αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Μπίξκπα.  

 εηξά έρεη απφ ηελ παξάηαμε ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, ε θπξία 

Παληειάθε.  
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 Να πνχκε φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαηάμεσλ, ζα 

δψζνπκε ην ιφγν λα αθνχζνπκε απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ θπξία 

Γεξνβαζίιε θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, γηα λα δνχκε φια απηά ηα 

νπνία ιέκε ζην πλέδξηφ καο, πνηεο απαληήζεηο ζα ππάξμνπλ θαη 

θαηφπηλ βεβαίσο, ζπλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε.  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Κπξίεο θαη θχξηνη, νη αληηδξαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, δηακνξθψλνπλ 

εληαία ην αληηιατθφ πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη ζηνλ 

πφιεκν πνπ έρεη εμαπνιχζεη νη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, αιιά θαη ε 

ζεκεξηλή, ελάληηα ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζην 

ρψξν ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο, φρη απιψο ε Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδαο έρεη ζπλδξάκεη ή έρεη πξσηαγσληζηήζεη, αιιά 

πξσηαγσληζηεί ζε απηέο ηηο εμειίμεηο. Καη επεηδή ιίγν πξηλ απφ 

εκέλα κίιεζαλ  νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, νη πξνεγνχκελνη,  

απιά ζα ήζεια λα πσ φηη ν θαζέλαο απφ ην βήκα, είλαη ζεβαζηφ, 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη, φκσο νη πξάμεηο κεηξάλε, αιιά θαη ηα 

γξαπηά πνπ ππάξρνπλ.  

 Απηφ είλαη ινηπφλ ην επαγγέιην, ε Σξηεηήο ηξαηεγηθή 

Μεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ’16 -2018, πνπ 

επεμεξγάζηεθε ην επηζηεκνληθφ επηηειείν ηεο ΚΔΓΔ, ην Ηλζηηηνχην 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν βεβαίσο φρη κφλν ηψξα, αιιά 

δηαρξνληθά βνεζά ηηο θπβεξλήζεηο θαη είλαη πνιχ πην κπξνζηά ε 

ΚΔΓΔ θαη ην επηηειείν ηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη απφ ηα 

επηζηεκνληθά επηηειεία πνπ έρνπλ γχξσ ηνπο νη Τπνπξγνί. 

Παίξλνπλ ηδέεο. ιεο νη ηδέεο ησλ αληηδξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ εδψ μεθίλεζαλ. Σν γλσξίδνπκε πνιχ 

θαιά. Καη ζηηο κειέηεο πνπ έγηλαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη  

ζηηο ζπδεηήζεηο.  

 Σν θείκελν απηφ, θπξίεο θαη θχξηνη, θαη πξέπεη λα πάξεη ζέζε 

ην ψκα, δέθα ζπλ δψδεθα κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη έξζεη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ηεο ΚΔΓΔ εδψ, πνπ αλαθέξεηαη φηη δελ ζα θάλνπκε 
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νχηε βήκα πίζσ. Ζ ΚΔΓΔ πξνηείλεη δψδεθα κεγάιεο 

κεηαξξπζκίζεηο, ηνκέο, γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καιιηθξάηε, βαζαίλνπλ 

αθφκα πην πνιχ ηνλ αληηδξαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ.   

Οη αξκνδηφηεηεο πνπ δεηά, έρνπλ  ζηακαηήζεη λα ππάξρνπλ ηα 

πξνζρήκαηα θαη ιέεη θαζαξά, δεηά θνηλσληθά ηδξχκαηα,  ηα 

λεπηαγσγεία, ηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ινηπά θαη ινηπά, ιφγσ 

ρξφλνπ. Σα λεπηαγσγεία. Δδψ κηιάκε γηα ζνβαξή εμέιημε. Πξέπεη 

λα πάξεη ζέζε ν θαζέλαο μερσξηζηά εδψ. Ση ζεκαίλεη απηφ; Γειαδή 

λα θαηαξγεζεί, λα ζπάζεη ην εληαίν ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, απηφ 

ζεκαίλεη, θαη λα εκπνξεπκαηνπνηεζεί ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, 

παξαπέξα, ιέκε εκείο, θαη ε εκπεηξία είλαη γλσζηή ηη είρε γίλεη θαη 

κε ηηο άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ πάεη ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο Βξεθηθνχο, Παηδηθνχο ηαζκνχο ή κε 

ηα αζιεηηθά θέληξα,  πνπ είλαη νη εξγαδφκελνη κηα ξφδα ζηνλ αέξα, 

πνπ δελ έρνπλ πξνζσπηθφ, θαη θάλνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 

πέληε-έμη Γήκνη καδί.  

Λνηπφλ, εδψ πξέπεη λα πάξεη ζέζε ην ψκα, είλαη πνιχ 

ζνβαξέο νη εμειίμεηο. Ή ην δήηεκα κε ηα… ηα δεηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ. 

Απηέο είλαη πξαθηηθέο νη νπνίεο πάλε λα εθαξκνζηνχλ επηηαρπκέλα 

ζηε ρψξα καο, απηέο είλαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, είλαη ην επξσπατθφ θεθηεκέλν, πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί εδψ 

θαη 10εηίεο θαη ζηε ρψξα καο έρνπκε κηα θαζπζηέξεζε θαη γηα απηφ 

αθξηβψο επηηαρχλνληαη απηέο νη αιιαγέο. Απηέο είλαη νη βέιηηζηεο 

επξσπατθέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη φηη πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ινηπφλ άκεζα. Καη δηεπθνιχλνληαη νη θπβεξλήζεηο, 

θαη ε ρζεζηλή θαη ε ζεκεξηλή θαη ε επφκελε, γηα λα πξνρσξήζνπλ 

απηά ηα βήκαηα.  

Βέιηηζηεο  ινηπφλ επξσπατθέο πξαθηηθέο, πνπ είλαη ε κεξηθή 

απαζρφιεζε, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ε ελνηθίαζε εξγαδνκέλσλ 

θαη ηα ινηπά. Ζ δνχγθια δειαδή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ην 

δνπιεκπφξην. Καη δεηά ινηπφλ ε ΚΔΓΔ λα πξσηαγσληζηήζεη ζε 

απηφ. Καη πηέδεη ηελ θπβέξλεζε λα  πάξεη ζέζε.  
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Άξα εδψ νη εξγαδφκελνη, ηφζν ζην ρψξν ησλ Γήκσλ, αιιά 

φζν θαη ζπλνιηθφηεξα, πνπ δέρνληαη ηηο επηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο 

απηήο κέζα απφ ηνπο  Γήκνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πξέπεη 

λα πάξνπλ ζέζε, ζηνλ πφιεκν απηφ πνπ έρεη εμαπνιπζεί ελάληηά 

ηνπο. Να νξγαλψζνπλ ηελ πάιε ηνπο, θαη φρη κφλν λα έξζνπλ ζε 

αληίζεζε κε ην θεθάιαην, κε ηηο θπβεξλήζεηο, κε ηε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε, αιιά θαη κε εθείλνπο ηνπο Γεκάξρνπο νη νπνίνη 

ζπκθσλνχλ θαη πινπνηνχλ απηή ηελ ηζηνξία, απηέο ηηο αληηιατθέο 

πνιηηηθέο.  

Αιιά είλαη θαζαξφ φκσο φηη επεηδή έγηλε κεγάιε ζπδήηεζε γηα 

ην εθινγηθφ ζχζηεκα, γηαηί ε ΚΔΓΔ ηφζν πνιχ επηκέλεη λα κείλνπκε 

ζην ίδην εθινγηθφ ζχζηεκα; Γηαηί ιέεη δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

έλαο Γήκνο, ζα ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη εθβηαζκνί. Ση ιέεη ε 

θπβέξλεζε; Θέισ λα πξνρσξήζσ ζηελ απιή αλαινγηθή, λα δνχκε 

θαη πνηα ζα είλαη απηή, γηαηί ζέισ λα ην θάλσ γηα πην 

δεκνθξαηηθνχο ιφγνπο. Αο ηα αθήζνπκε  φια ηα απηά ηα 

παξακχζηα, θαη ηα δχν καδί.  

Σν δήηεκα είλαη ην εμήο. ηη πξνθαλψο ζέιεη λα πξνρσξήζεη, 

αλ πξνρσξήζνπλ ιέκε, ζηελ απιή αλαινγηθή, γηαηί ζέινπλ 

ζπλαηλέζεηο, δελ ζέινπλ λα ππάξρνπλ αληηπαξαζέζεηο θαη  ηα ινηπά, 

γηαηί πξνγξακκαηηθά ζπκθσλνχλ φιεο νη παξαηάμεηο. Αλεμάξηεηα 

πνην θφκκα ηηο ζηεξίδεη. Ση λα θάλνπκε; Γχν γξακκέο ππάξρνπλ 

απηή ηε ζηηγκή ζην ρψξν ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. Ζ κία 

γξακκή είλαη πνπ απνδέρεηαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη  ε άιιε γξακκή είλαη ε νπνία 

ιέεη ην απηνλφεην, απηή πνπ ζηεξίδεη ε ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, πνπ 

ζηεξίδεηαη απφ ην ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑ, φηη νη εξγαδφκελνη 

έρνπλ δηθαηψκαηα γηαηί παξάγνπλ ηνλ πινχην. Χο εθ ηνχηνπ, 

δηθαηνχληαη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ, λα ηνπο 

επηζηξέθνπλ απφ ηε ζθιεξή θνξνινγία θαη απφ ηε δνπιεηά ηνπο 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. Δίλαη ηφζν απιφ. Σν απηνλφεην.  
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πσο απηνλφεην είλαη θαη δελ είλαη επαλαζηαηηθφ κέηξν, φηη 

ην θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα εγγπεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ 

δεκνζίνπ, ην πξνζσπηθφ ην δηθφ ηνπ δειαδή, θαη λα εγγπεζεί κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε  ην ζχλνιν ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Απηνλφεηα πξάγκαηα.  

Πνχ δηαθσλνχλ ινηπφλ νη επηθεθαιήο; ε πνηα δεηήκαηα; 

Μήπσο ζηα δεηήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ; Μήπσο ζηα δεηήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ; Μα έρνπλ απνδερηεί απηέο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 

δηαρξνληθά ηηο έρνπλ απνδερηεί. Μάιηζηα ήηαλ πξνάγγεινο απηψλ 

ησλ εμειίμεσλ, ηδηαίηεξα κε ηε κεξηθή απαζρφιεζε, ε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε, ηφηε αληηπνιίηεπζε,  πνπ ζηελ ηφηε πεξηβφεηε ΣΔΓΚΝΑ 

είρε θέξεη ηε κεξηθή απαζρφιεζε. Έηζη ζηγά -ζηγά ινηπφλ άξρηζε λα 

μεηπιίγεηαη ην θνπβάξη.  

Ή κήπσο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο; Δδψ ππάξρεη  ηζαθσκφο ηη 

πεξηζζφηεξν ζα πάξνπλ. Καη δίλνπλ κάιηζηα θαη ζπζηάζεηο ζηελ 

θπβέξλεζε, πξνζέμηε, κε γίλεη θαλέλα ιάζνο, έρνπλ βάιεη ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία θαη δνπιεχεη γηα απηφ. Έρνπλ θάλεη ζπζηάζεηο 

πνηα είλαη δεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθά, κε ηη  ξπζκίζεηο ηψξα πξέπεη 

λα πεξάζνπλ θαη  λα  ην πάξνπλ ππφςε ηνπο φηαλ ζα γίλεη 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Απηή είλαη ππεξεζία  απέλαληη ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ελάληηα ζην ιαφ.  

Μήπσο δηαθσλνχλ ζηα δεηήκαηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ησλ 

ζπκπξάμεσλ ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζην πψο ζα 

αμηνπνηεζεί, λα μεπνπιεζεί δειαδή ε δεκνηηθή αθίλεηε πεξηνπζία; 

Βεβαίσο κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πξνηίκεζε απφ κεξηάο 

ηνπο ηνπ κείγκαηνο δηαρείξηζεο, πνην θπβεξλεηηθφ ζρήκα ζα 

ππάξρεη ή αο πνχκε λα ππάξρνπλ δηαθσλίεο πψο βγήθε ην 

ιεχθσκα. Δληάμεη,  ππάξρνπλ ηέηνηεο δηαθνξέο. Ή πψο έγηλε ην 

ρζεζηλφ γθαιά. Αιιά φκσο ππνηηκνχλ φηη εθηφο απφ ην ρζεζηλφ 

γθαιά, δελ ήηαλ κφλν απηφ, ήηαλ θαη θάηη άιιν. Ήηαλ κηα 

επηζηξάηεπζε δπλάκεσλ πνιηηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, γηα ηη  πξάγκα; 

Γηα ηε ζσηεξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί ππάξρεη ηαχηηζε ζην θχξην.  
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Σν θχξην δειαδή είλαη ν δξφκνο αλάπηπμεο πνπ έρεη ε Διιάδα κέζα 

απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή δηαθξαηηθή Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ είλαη ην 

θχξην. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ζπκθσλία. Γηαηί ιέγεηαη θαη πνιιέο 

θνξέο, αθήζηε ηα θφκκαηα, αθήζηε ηηο ηακπέιεο, λα κηιήζνπκε 

απηνδηνηθεηηθά. Απηνδηνηθεηηθά κηιψ θαη εγψ. Ο έλαο δξφκνο ινηπφλ 

είλαη απηή ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ θαζνξίδεη ηνπο ζεζκνχο, ηελ πνιηηηθή ηνπο, εκπνηίδεη 

ην νηθνλνκηθφ, ην ζεζκηθφ πιαίζην, ην δηνηθεηηθφ πιαίζην, ηα πάληα, 

θαη ηνλ αέξα πνπ αλαπλέεηο, ή πνπ ζα ελαληησζείο απέλαληη ζε 

φιεο ηηο… Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε φιεο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 

ελψζεηο θαη νη ιαφο βεβαίσο ζα απνθηήζεη ηε δχλακε, είλαη δήηεκα 

ρξφλνπ, είλαη κεηνςεθηθή απηή ε άπνςε, ην γλσξίδνπκε, ζα 

απνθηήζεη ηε δχλακε λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηνπ θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο ψζηε αθξηβψο λα έξζεη 

ζηελ εμνπζία θαη λα θαξπψλεηαη ηνλ πινχην πνπ παξάγεη θαη λα 

έρεη ζεζκηθά φξγαλα πνπ πξαγκαηηθά ζα ηνλ εμππεξεηνχλ θαη ζα 

απαληνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο.  

Απηφ είλαη ινηπφλ ην δηα ηαχηα. Ζ ζθνδξή επίζεζε πνπ 

δέρεηαη ν ιαφο καο, δηαδνρηθά απφ ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο,  

θεθάιαην θαη Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ζηήλεηαη φκσο επηκειεκέλα, 

κε έλα επξχηαην δίθηπν απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαζππφηαμήο ηνπ.  

ηφρνο είλαη λα παξαηηεζεί απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο αγσλίεο 

ηνπ, λα πξνζαξκφζεη ηε δσή θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπ ζε 

απηφ ην άξκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάθακςεο θαη ηεο επαλάθακςεο 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ληφπησλ θαη μέλσλ. 

Να απνδερηεί δειαδή ν ιαφο, σο κνλφδξνκν, ηε θηψρεηα, ηελ 

αλέρεηα, ηε θνξνιεζηεία, ηελ παξαίηεζε απφ δηθαηψκαηα θαη φηη 

θαηαθηήζεηο έρνπλ απνκείλεη.  

Απηφ είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ, ην 

πεξηερφκελν ηεο εζληθήο νκνςπρίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ ιέεη ε θπβέξλεζε, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία δειαδή, φινη λα ζπλαηλέζνπκε γηα 
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ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. Καη μέξεηε ηε ιατθή παξνηκία, ν θφζκνο 

λα θάλεη ην …  ηνπ παμηκάδη. Καη λα είλαη επραξηζηεκέλνο. Σφζν 

απιά.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, πνπ μεδηπιψζεθαλ 

ηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, κε ηνλ Καιιηθξάηε πνπ 

ήηαλ κία βίαηε πξνζαξκνγή, πνπ ήηαλ ε ζπλέρεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ αλαδηαξζξψζεσλ επί Καπνδίζηξηα θαη ζπλερίζηεθε, 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πέξαζκα απηήο ηεο αληηιατθήο 

επίζεζεο. πλεηζέθεξαλ ζηελ δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ζηελ 

δηεχξπλζε ηεο αληηιατθήο θνξνιφγεζεο. ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη δηθαησκάησλ.  

ηεξίρηεθαλ βεβαίσο απφ ην ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ηε ζηειερψλεη. Δίλαη ηα ηνπηθά ξγαλα ηνπ 

θξάηνπο θαη ε πιεηνςεθία ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ πνπ ηα 

ζηειερψλνπλ, πνπ ρξφληα ηψξα πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ δηαζχλδεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ δηεχξπλζε ηεο 

αληαπφδνζεο ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο.  

ηήξημαλ ηνπο ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο. Ση 

ζεκαίλεη ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο; Βάδνπλ ηνπο Γήκνπο 

ηψξα λα ρξεψλνληαη αθφκα θαη απφ ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ηζνζθειίζνπλ. Καη επεηδή εηπψζεθε θάηη γηα ηνλ Γήκν ηνπ Πεηξαηά, 

γηαηί ν Γήκνο ηνπ Πεηξαηά, νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ ηνπ Πεηξαηά, 

πξέπεη λα πιεξψζνπλ 40 εθαηνκκχξηα ρξέε, πνπ δελ ηα είρε, ηνπ 

δψζεη ην θξάηνο, ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, θαη δαλείζηεθε ν Γήκνο 

γηα λα πιεξψζεη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία;   

Δίλαη ληξνπή θαη ζέινπκε λα πάξεη ζέζε ε θπβέξλεζε. ρη 

κφλν γηα ην Γήκν Πεηξαηά, γηα φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ είλαη 

θαηαρξεσκέλνη θαη ραληαθσκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, πνπ δαλεηδφληνπζαλ ηα δηθά ηνπο ιεθηά 

απφ ην αίζρνο, απφ ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Δίλαη 

απαξάδεθην, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί. Γελ κπνξεί λα είλαη αλεθηφ.  
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Απηέο είλαη νη πιεηνςεθίεο ινηπφλ πνπ θαη ζήκεξα, εληαία, 

ζην επίπεδν ηεο ΚΔΓΔ, ηηο αληηιατθέο αλαδηαξζξψζεηο ζε θξάηνο 

θαη Σνπηθή Γηνίθεζε, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αληηιατθέο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη η ηο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηηο παξνπζηάδνπλ σο ηελ 

αλαγθαία πνξεία γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, ηψξα κηιάκε 

φηη ρηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή θαη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά.  

Σν αζηηθφ ινηπφλ θξάηνο θαη νη  ζεζκνί ηνπ, επζπγξακκίδνληαη 

ζηελ αλάγθε λα απειεπζεξσζνχλ θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Γηα απηφ φζν κεγαιψλεη 

ε θνξνιεειαζία θαη ηα εξγαηηθά ιατθά λνηθνθπξηά, νη πφξνη πνπ 

αθαηξνχληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ζα είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξνη. Γηαηί ζα θαηεπζχλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δαλεηζηψλ θαη εδψ 

βεβαίσο ππάξρεη πιήξεο ηαχηηζε.  

Να γηαηί θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ Καιιηθξάηε, πνπ ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, απνηππψλεηαη ε ζπκθσλία ηεο ΚΔΓΔ, ηεο ΔΝΔΠ θαη 

ηεο θπβέξλεζεο. Ζ επηρνξήγεζε ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο λα 

παξακείλεη κελ ζηελ επζχλε ηεο θπβέξλεζεο, ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, γηα φζν δηάζηεκα ζα σξηκάδνπλ θαη νη αληηδξαζηηθέο  

αλαηξνπέο, πιελ φκσο ζα ζπλαξηάηαη, φπσο ιέλε ζηα θείκελά ηνπο, 

κε ηελ δπλακηθφηεηα ησλ θφξσλ.  

Καη ηη  είπαλ εδψ απφ απηφ ην βήκα νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη, αο 

πνχκε ν ίδηνο ν Τπνπξγφο, ν θχξηνο θνπξιέηεο θαη ζηελ πνξεία ν 

θχξηνο Μεηζνηάθεο; Γελ κπνξνχκε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ λα δψζνπκε νχηε έλα επξψ. Καη πνηνη ην ιέλε απηφ; 

Με πνην δηθαίσκα ην ιέλε ζηνλ ειιεληθφ ιαφ; Καη ηα ιεθηά πνπ 

ηζεπψλνπλ απφ ηελ θνξνινγία ηνπ θφζκνπ, πνχ πάλε; Ση 

επηζηξέθεη ζηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο απφ απηά πνπ 

θνξνινγνχληαη θαη ιέλε: δελ κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε;  Βξείηε ηα 

απφ ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, απφ ηνπο πφξνπο, απφ ηα deal 
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πνπ ζα θάλεηε κε ηνλ Φνχρηει, πνπ ήξζε άιιε κηα θνξά ζηελ 

Διιάδα εδψ θαη ηνπ θάλαηε αο πνχκε θαη ζνπαξέ ζην Ναχπιην. Πνπ 

βγήθε… Γηαηί ην ιέγακε εκείο φηη είλαη αηδέληεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, αιιά έιεγαλ: ππεξβνιέο.  

Ο ίδηνο ν Γήκαξρνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο βγήθε ζην 

ζπλέδξην, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είπε φηη: ήξζε λα γίλεη 

ζπλάληεζε ζην γξαθείν κνπ θαη άξρηζε λα κνπ ιέεη πνηεο εηαηξίεο 

λα πάξσ θαη ηα ινηπά. Καη φηαλ είδε φηη αληέδξαζα, ην πήξε πίζσ. 

Ήξζα –  ιέεη –  γηα ηερλνγλσζία. Καηαιάβαηε;  

Δδψ ινηπφλ πξέπεη λα πάξεη ζέζε επζχλεο ν θαζέλαο γηα φιε 

απηή ηελ θαηάζηαζε, γηαηί παίδνπλ ζηηο πιάηεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

κεγάια παηρλίδηα. Καη βεβαίσο ν θφζκνο πξέπεη λα ην πάξεη ππφςε 

ηνπ.  

Άξα θαη νη ιενληαξηζκνί γηα ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ 

πφξσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ εθηνμεχεη ε εγεζία αο πνχκε 

ηεο ΚΔΓΔ θαη ηα ινηπά, έρεη ζηφρν ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ 

κηθξνθνκκαηηζκφ θαη ηνλ ζηελφ αληηπνιηηεπηηθφ ζηφρν, γηα ελαιιαγή 

ζην ηηκφλη ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζήκεξα κε ην θφκκα ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ρζεο κε ηνλ ΤΡΗΕΑ. Καη λα θαηαξγεζεί επηηέινπο 

απηή ε θνξντδία ησλ θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ. Ο λφκνο δελ έρεη 

εθαξκνζηεί πνηέ, δελ ιεηηνπξγεί θαη  αθνχ δελ ηνλ εθαξκφδεη ε 

θπβέξλεζε, δελ ηζρχεη. Γελ απνδίδεη απηά πνπ ιέεη ν λφκνο. Να 

δψζεη ινηπφλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πιήξε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αλαγθψλ  

πνπ έρεη θαη ηειεηψζακε.  

Σελ παξαπάλσ βέβαηα πξαγκαη ηθφηεηα, ρσξίο λα ηελ 

αλαιχσ, γηαηί ζα δψζσ ηελ εηζήγεζή κνπ θαη ζην Πξνεδξείν θαη 

εζείο ζα ηελ έρεηε, αιιά θαη ζα ηελ δεκνζηνπνηήζσ, ηελ παξαπάλσ 

πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, πνπ απνθαιχπη νπλ ηελ 

ξαγδαία αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ηελ 

ππεξεηεί θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ 
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εμαυιψλεηαη θαη βεβαίσο ην ζθέινο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ, ελψ ππάξρνπλ ρξήκαηα, αιιά φκσο αθνξνχλ 

ζε έξγα θαη δξάζεηο πνπ ηεξαξρψληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο 

ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, βάδνληαο ζην 

πεξηζψξην ηηο ιατθέο αλάγθεο, ππεξεζίεο, ππνδνκέο θαη έξγα.  

Απνπζηάδνπλ βεβαίσο ζρεδηαζκέλεο θαη εθηεηακέλεο 

παξεκβάζεηο ζε δεηήκαηα αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, πγείαο,  

πξφλνηαο, ζρνιηθήο ζηέγεο, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ.  

Λφγσ ζπληνκίαο, ζα θαηαζέζσ ηα ζηνηρεία ηα ζπγθεθξηκέλα.  

Σα 6 ρξφληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, νη αληηδξαζηηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο ζε ηνπηθή θαη θξαηηθή δηνίθεζε , έηξεμαλ βεβαίσο 

κε βηαηφηεηα. Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε 

θαη αο πσ κφλν έλα αξηζκεηηθφ ζηνηρείν. Απφ φιν απηφ ην παξαδάθη 

ινηπφλ πνπ ζα πάξνπλ νη Γήκνη, ηη  κέλεη; Ση κέλεη αλ βγάινπκε ηε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα πξνλνηαθά επ ηδφκαηα; Μέλνπλ 

400 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηφ. Καη ζα βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελν.  

Βεβαίσο ε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, εηδηθά ησλ 

Γήκσλ, θαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ, είλαη ε ηξα λή 

απφδεημε φηη ε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ έρεη σο άκεζν ζηφρν 

ηελ αθαίκαμε ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ. Δδψ θαίλεηαη ε 

βαξβαξφηεηα ηεο ηαμηθφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δίλαη κηα 

αθφκα ζπλεηζθνξά ηνπ ιανχ καο ζην αηκαηεξφ γηα ηε δσή ηνπ 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα, ψζηε ην αζηηθφ θξάηνο λα ηξνθνδνηεί 

κε πεξηζζφηεξα θξαηηθά έζνδα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο.  

Να πνχ εδξάδεηαη θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 

αλακφξθσζε ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο θαη ζήκεξα ηνπ Καιιηθξάηε. 

Να γηαηί Γήκνη θαη Πεξηθέξεηεο, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο , 

δηαδεκνηηθά δίθηπα θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο, εμνπιίδνληαη  κε ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην. Να γηαηί αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ 
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εμεηδίθεπζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Γξάλε ειθπζηηθά γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.  

Ο ιεγφκελνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο 

θξαηηθήο θαη Σνπηθήο Γηνίθεζεο, ζπλδέεηαη κε ηηο γεληθέο αλάγθεο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νμχηαηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Αιιαγέο πνπ δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ.  

Γηακνξθψλνληαη ήδε δηαθξηηνί ξφινη ζε επίπεδν θξάηνπο θαη 

ησλ ζεζκψλ ηνπ, ζε ηνπηθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Δπηκεξίδνληαη αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ δηαζθαιίδεη ην αζηηθφ θξάηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, 

γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπ.  

Οη Γήκνη λα έρνπλ σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απηήο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ δέλεηαη φρη θπζηθά κε ηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ηνπ ιανχ καο, κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο θαη ηεο 

επηζηήκεο, αιιά κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηνπ θεθαιαίνπ.  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  Διπίδα, νινθιεξψλεηο ζε παξαθαιψ;  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν, θχξηε Πξφεδξε…  

Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:  17 ιεπηά…  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  …ζα ιάβσ απφ φηη έθαλαλ νη άιινη. 25 κε 30 

κίιεζαλ. Θα είρα  ήδε πξνρσξήζεη  ηψξα.  

 Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρνπκε ηα επθαηξηαθά δίθηπα ηεο 

θηψρεηαο, ησλ ιεγφκελσλ εζεινληψλ, ησλ ΚΟΗΝΔΠ, ησλ ΜΚΟ, ηε 

ιεγφκελεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζηφρν έρεη ηε ρεηξαγψγεζε 

θαη ην άλνηγκα λέσλ δπλαηνηήησλ γηα ην θεθάιαην ζε θηελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ (…) θαη ινηπά.  

 Μα απηή ε εκπεηξία βνά εδψ θαη δεθαεηίεο ζηηο άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη βέβαηα νη Πεξηθέξεηεο ζα 

αλαιακβάλνπλ έλα πην θεληξηθφ ξφιν ζην αλαπηπμηαθφ θνκκάηη θαη 

ηα ινηπά.  
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 Πξνβάιινληαη νη αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, σο ζηνηρείν δήζελ ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, φπσο 

ιέλε, ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο.  

 Οη δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ έγηλαλ θαη εμειίζζνληαη,  

νχηε έθεξαλ, νχηε ζα θέξνπλ αλάπηπμε πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. Γελ 

κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πεξηθεξεηαθέο 

αληζνκεηξίεο, νχηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ ζε ιίγα ρέξηα ζε 

βάξνο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ. Απηφ δελ έγηλε πνπζελά θαη ζε 

θακηά ρψξα ηνπ θφζκνπ. Κακηά θηινιατθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη φζν ε γεληθή πνιηηηθή είλαη αληηιατθή.  

 Ζ εγγχηεηα ζην ιαφ δηεπξχλεη ηε δπλαηφηεηα εγθισβηζκνχ θαη 

ρεηξαγψγεζήο ηνπ ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο.  Ζ 

θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο απνηχπσζε κε έληαζε ηε λ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γήκσλ ζε απηφ ην ξφιν.  

 Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επίζεο, 

δελ είλαη επθαηαθξφλεηνη, νχηε θαη νη αληηδξαζηηθέο επηδηψμεηο ηνπο 

φκσο.  

 Ζ δε επηθνπξηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα η νπ 

θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ, αλαδεηθλχεη ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπηθψλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξνψζεζή ηεο.  

 Ο Καπνδίζηξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ν Καιιηθξάηεο, 

απνηχπσζαλ έγθαηξα θαη απνηππψλνπλ ζηελ πξάμε απηέο ηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο.  

 ε απηφ ην έδαθνο παξακέλνπλ νμπκέλα ηα πξνβιήκαηα, 

βεβαίσο θαη νη ειιείςεηο ζε βαζηθέο θνηλσληθέο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο, πνπ ε ζηήξημή ηνπο έρεη ελαπνηεζεί πηα ζηνπο 

ζρεδηαζκνχο δηαρείξηζεο ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ θηψρεηαο, κε 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε επθαηξηαθψλ δξάζεσλ…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Οινθιήξσζε, Διπίδα.  

Δ. ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ:  Οινθιεξψλσ.  
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 Καη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξσελσζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Σν πξφβιεκα βεβαίσο κε ην πξνζσπηθφ 

είλαη εθξεθηηθφ θαη  δελ κπνξεί θαλείο λα ζπκβηβαζηεί κε απηή ηελ 

θαηάζηαζε.  

 Σέινο, ζα ήζεια απιψο λα ζπγθεληξψζσ, λα πσ φηη ε 

αληίιεςε ηνπ ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ θαη ησλ 

δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζηα ςεθνδέιηηα ηεο ΛΑΨΚΖ 

ΤΠΔΗΡΧΖ, γηα ηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο ζε θεληξηθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζεκειηψλνληαη ζηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία ζηα 

ζπγθεληξσκέλα  κέζα παξαγσγήο, ζηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

παξαγσγήο, κε θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.  

ηεξίδεηαη ζηελ εξγαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηνλ  ιατθφ έιεγρν απφ 

ηα θάησ πξνο ηα πάλσ, πνπ δηαξζξψλεηαη πξψηα απφ φια ζε 

επίπεδν παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη θνηλσληθήο ππεξεζίαο.  

Πάλσ ζε απηή ηε βάζε κπνξεί κφλν λα δηακνξθψλεηαη έλα 

εληαίν ζχγρξνλν θαη δσξεάλ θξαηηθφ ζχζηεκα πγείαο, πξφλνηαο θαη 

ηα ινηπά, αλ εμαζθαιίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο αλά ηνκέα 

θαη θιάδν, αμηνπνηψληαο ην θπζηθφ θαη παξαγσγηθφ πινχην ηεο 

ρψξαο.  

Με απηή ηε γξακκή ζηεθφκαζηε απέλαληη ζε απηέο ηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο θαη κε απηή ηε ζέζε πνπ αθνξά ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη  εθιεγκέλνπο ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε επηδηψθνπκε ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο θαη ηε δηεθδίθεζε, 

ηελ ελαληίσζε ζε θπβέξλεζε θαη ηνπηθέο αξρέο, πνπ ζηεξίδνπλ ηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο θαη θαινχκε ζε έμη άμνλεο λα παιέςνπκε ην 

επφκελν δηάζηεκα θαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξν βέβαηα ρξφλν θαη λα 

γίλνπλ λα αληηθείκελν πάιεο ηνπ θηλήκαηνο.  

 Απαηηνχκε δξαζηηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή, γηα ελίζρπζε ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπά.  

Αληηηαζζφκαζηε ζηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαηεγνξεκαηηθά 

φκσο, πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, γηα 
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ηελ αλάπηπμε θαη  ιεηηνπξγία ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, γηαηί απηφ 

ζεκαίλεη ηειηθά κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ θα 

δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο.  

Σξίηνλ, λα θαηαξγεζεί θάζε είδνπο ηνπηθή θνξνινγία, θάζε 

έκκεζε θνξνινγία.  

Σέηαξηνλ. Δληείλνπκε ηνλ αγψλα γηα απνθιεηζηηθά δεκφζην 

δσξεάλ ζχζηεκα ζηνπο βαζηθνχο θνηλσληθνχο ηνκείο πγείαο, 

πξφλνηαο, παηδείαο, κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο.  

Μφληκε ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

Καη δηεθδηθνχκε κνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο  Γήκνπο θαη… πνπ είλαη θαη εξγαδφκελνη ζηα 

πξνγξάκκαηα.  

Γηεθδηθνχκε ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη  ηνπηθφ επίπεδν, ππνδνκψλ θαη κεραληζκψλ 

δεκφζηαο πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξεο, ζεηζκνχο, ππξθαγηέο, άιιεο 

θαηαζηξνθέο απφ θαηξηθά θαηλφκελα, ξχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ 

λεξνχ θαη ηνπ αέξα.  

Σέινο, παιεχνπκε γηα λα αλαηξαπεί ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

θαζηζηά ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο πεδίν επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ.  

Δπραξηζηψ πνιχ θαη ζαο θαηαζέησ ηελ εηζήγεζε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ. Καηαζέζηε ηα.  

 Να πσ φηη ε ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ, κε επηθεθαιήο ηνλ θχξην Μπίξκπα, έρνπλ γίλεη δχν 

πιένλ θαη ππάξρεη… Ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί ινηπφλ απφ απηή ηελ 

παξάηαμε θαη ν ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΗΡΔΣΧΝ  κε ηνλ θχξην Καληαξά 

επηθεθαιήο θαη ηνλ θχξην αθνχηε.  

 Θα παξαθαιέζσ, θχξηε Καληαξά, λα εθθξαζηείηε φζν γίλεηαη 

πην ιίγν θαη… Γελ ζέισ λα θάλσ πεξηθνπέο ζε εζάο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΑΝΣΑΡΑ:  Θα εμεγήζνπκε, θπξία ζπλάδειθε, ακέζσο.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δζείο, Γήκαξρε ηεο Κάζνπ, ζα κηιήζεηε θαη ζα 

κηιήζεηε φπσο πξέπεη.  

Α. ΚΑΝΣΑΡΑ:  Δπραξηζηψ ην Πξνεδξείν. Θα εμεγήζσ, νπφηε δελ 

ζα ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα πηζηεχσ.  

 Να ραηξεηίζσ ην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ θαη λα πσ πσο 

έρνπκε θαηαζέζεη έλα θείκελν ζέζεσλ ζην Πξνεδξείν, αιιά θαη 

κπνξείηε λα ην πάξεηε θαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο ΚΔΓΔ θαη λα κπείη ε 

ζην δηαδίθηπν. Δθαηφ πεξίπνπ αηξεηνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχν κέιε 

ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΓΔ –  γηα απηφ πξέπεη λα εθθξαζηνχκε –  δεχηεξνλ, 

14 ηαθηηθνί χλεδξνη ηεο ΚΔΓΔ θαη δεθάδεο άιινη αηξεηνί, ν 

θαηάινγνο είλαη αλνηρηφο θαη ζαο πεξηκέλνπκε.  

 ε απηφ ην θείκελν,  είλαη έλα θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ πεξλάεη ζήκεξα θαη ε ρψξα θαη ε 

Απηνδηνίθεζε. Δηδηθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζε ζπλζήθεο κλεκνληαθήο επηηξνπείαο. Αιιά θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο έθθξαζεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ησλ 

αηξεηψλ, νη νπνίνη ζε έλαλ αξθεηά κεγάιν βαζκφ έρνπλ απνδερζεί, 

δπζηπρψο, απηή ηελ θαηάζηαζε, απηφ ην κλεκνληαθφ πεπξσκέλν.  

 Καη παξάιιεια, έρνπκε θαηαζέζεη θαη ηε δηθηά καο  

ελαιιαθηηθή πξφηαζε, πνπ θπζηθά δελ ππάξρεη ρξφλνο λα ηελ 

αλαιχζσ πάξα πνιχ, επηγξακκαηηθά ζα ζηαζψ ζε θάπνηα 

πξάγκαηα.  

 Ζ θίλεζή καο απηή, θαη λα μεθαζαξίζσ, δελ είλαη κία 

αληηπαξάηαμε, δελ είλαη κηα θίλεζε αληη -ΚΔΓΔ, ζέιεη λα ζπκβάιιεη 

καδί κε εζάο, ηνπο αηξεηνχο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, έηζη ψζηε λα αιιάμνπλ πξνο ην θαιχηεξν νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ιεηηνπξγεί ε Απηνδηνίθεζε θαη 

λνκίδσ φηη απηφο είλαη ν θνηλφο ζηφρνο, αλεμάξηεηα απφ φπνηα 

νπηηθή κπνξεί λα βιέπεη ν θαζέλαο ηα πξάγκαηα. Λέγεηαη 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ  ΑΗΡΔΣΧΝ, είλαη κηα πιαηηά ζπκπαξάηαμε, δελ 

αθνξά κφλν απηφ ην θνκκάηη πνπ αλέθεξε ν θχξηνο Πξφεδξνο, πνπ 

δηαρσξίζηεθε απφ ηνλ θχξην Μπίξκπα, κε ηνλ θχξην Μπίξκπα 
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έρνπκε πάξα πνιχ θαιέο ζρέζεηο, είρακε έλα απηφκαην ζπλαηλεηηθφ, 

βεινχδηλν - πνπ ιέγαλε θαη νη Ηηαινί - δηαδχγην, επνκέλσο εδψ είλαη 

ν θαζέλαο λα θαηαζέζεη απηφ πνπ πηζηεχεη, γηα ηελ πνξεία ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο.  

 ε επίπεδν Γ.., ηελ θίλεζή καο εθπξνζσπψ εγψ θαη ν 

ζπλάδειθνο, Νίθνο αθνχηεο.  

 Σψξα, ζηα δεηήκαηα πνπ ήξζακε λα ζπδεηήζνπκε θαη λνκίδσ 

είλαη κηα ζπλέρεηα ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βφινπ. Σν πξφβιεκά καο 

ινηπφλ είλαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο ηη 

κπνξεί λα είλαη απηφ, πνην κπνξεί λα είλαη ην βάζνο ησλ αιιαγψλ 

ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνηα είλαη ηα πεξηζψξηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξέπεη λα δνχκε  πνηα είλαη ε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε, πνηεο είλαη νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο θαη πνηεο βέβαηα 

είλαη θαη νη δηαζέζεηο νη δηθέο καο. Γηαηί βιέπσ φηη ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ έρνπκε δερηεί απηή ηελ θαηάζηαζε σο πεπξσκέλν.  

 Ζ ρψξα ινηπφλ, ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, πεξλάεη  - θαη 

εδψ είλαη θνηλή δηαπίζησζε - ηελ πην κεγάιε, ηελ πην βαζηά, ηε 

κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα θαη ζπλέπεηεο νηθνλνκηθή θξίζε  θαη 

βξηζθφκαζηε ζην δεχηεξν ρξφλν ηεο κλεκνληαθήο πηα 

δηαθπβέξλεζεο ησλ ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. Σεο κλεκνληαθήο πηα 

δηαθπβέξλεζεο. Καη έρνπκε  ζε εμέιημε ηελ πινπνίεζε ηξηψλ - δελ 

ην μερλάκε - κέρξη ζηηγκήο κλεκνληαθψλ πξνγξακκάησλ θαη φπσο 

θαηαιαβαίλεηε θαη απφ ηελ παξνπζία εδψ ελφο θάζκαηνο πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ ρζεο, ςήλεηαη, καγεηξεχεηαη θαη ην ηέηαξην.  

 Ηδηαίηεξα αλ δνχκε ηνλ πξφζθαην αλαζρεκαηηζκφ, ζα δνχκε 

ζπκκεηνρή πξνζψπσλ θίισλ ησλ θίισλ ησλ Ακεξηθαλψλ - ην έλα: 

θίισλ, είλαη ζε εηζαγσγηθά - νη νπνίνη έξρνληαη γηα λα δεηήζνπλ 

πεξηζζφηεξν αίκα γηα λα θηηαρηεί απηφ ην πεξίθεκν επελδπηηθφ 

θιίκα, πνπ δελ ην βιέπνπκε λα έξρεηαη, έρνπκε πξφζπκνπο 

πνιηηηθνχο πνπ αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ πην γξήγνξα ηελ 

θαηεδάθηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εθπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο πάιη ελφο θάζκαηνο 
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πνιηηηθψλ ρζεο, φρη κφλν ηεο δεκφζηαο, αιιά θαη ηεο δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο, δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη έηζη θαη αιιηψο ζηνλ ππξήλα 

απηήο ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο θαη εδψ πξέπεη 

λα πξνζζέζνπκε θαη ηα ζεξηψδε πιενλάζκαηα πνπ καο αθνξνχλ, 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίθεκε ζπδήηεζε γηα ηελ απνκείσζε ηνπ 

ρξένπο.  

 Σψξα βέβαηα ζα έιεγα εδψ θαη λα πξνζζέζσ κηα επράξηζηε 

πηλειηά, παξάιιεια ππάξρνπλ αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, 

ελσηηθέο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαηά ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη 

δελ θηάλεη, θχξηε Πξφεδξε, κφλν ε απφθαζε ε νκφθσλε, ρξεηάδεηαη 

θαη πξάμε ησλ ΟΣΑ ζην ζέκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ, λα ην πείηε, 

ππάξρνπλ ελσηηθέο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

πνπ πξέπεη εκάο απηέο λα καο δηδάζθνπλ. Γελ είλαη κφλν ην δνθεξφ 

ζθεληθφ πνπ αλέθεξα θαη αλαθέξαηε θαη ζπκθσλνχκε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, ππάξρεη θαη επράξηζηε λφηα θαη  πξέπεη λα 

δηδαρηνχκε.  

 Ζ Απηνδηνίθεζε ινηπφλ, ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, σο 

έλαο ζεζκφο πνπ είλαη, έηζη θαη αιιηψο, γηα λα ππεξεηεί ηε δσή, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, είλαη έλα θαηεμνρήλ ζχκα, καδί κε ηα 

ιατθά ζηξψκαηα ηα επξχηεξα, θαηεμνρήλ ζχκα απηήο ηεο 

κλεκνληαθήο 7εηίαο.  

 Καη είλαη ππφ επηηήξεζε. ρη νη 3 Γήκνη κφλν πνπ κπήθαλ 

ζηε κέγγελε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, είλαη ζπλνιηθά. Καη απηφ ην ιέλε 

ηα ίδηα ηα ζηνηρεία. Ζ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ησλ πφξσλ, ε κε 

δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη βαζηθέο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο. Αιιά 

δπζηπρψο, μαλαιέσ, ην κείδνλ γηα εκάο είλαη - γηα απηφ είκαζηε κηα 

ζπλδηθαιηζηηθή ζπλάζξνηζε - λα δνχκε σο ζπλδηθαιηζηηθή έθθξαζε 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηη  δελ έρνπκε θάλεη θαη αλ έρνπκε ηα θφηζηα, ηε 

ζέιεζε, λα θάλνπκε απέλαληη ζε φια απηά, γηα λα μεπεξάζνπκε, 

ιέσ, απηφ πνπ έρνπκε απνδερζεί σο ηψξα, κλεκνληαθφ πεπξσκέλν, 

ην έρσ νλνκάζεη.  
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 ηνηρείν ινηπφλ ελφο πιαηζίνπ πνπ ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε 

θαη μεθηλήζακε θαη ζα πσ γηα απηφ κεηά, δελ κπνξεί λα είλαη άιιν 

παξά ε ρξεκαηνδφηεζε. Σν βαζηθφ. Δίλαη θαη  άιια. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε. κσο, νη ΚΑΠ, πνπ είλαη βαζηθή πεγή, πνχ 

βξίζθνληαη ζήκεξα; Οη ΚΑΠ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ, πνπ παξήγαγαλ 

ηα πξψηα παξαθξαηεζέληα, ν Καιιηθξάηεο κε ηα δεχηεξα, ε χθεζε 

πνπ ήξζε, ηα κλεκφληα, ηα κεζνπξφζεζκα θαη ινηπά, φινη είπακε 

έλα 60% ράζεθε. Ο θπβεξλεηηθφο Βνπιεπηήο ην έθαλε 65%, αιιά 

μέραζε λα πεη φηη ππάξρεη ήδε έλα πξνδηαγεγξακκέλν κείνλ 10% 

γηα ηελ επφκελε ρξνληά.  

 Καη είλαη ζε φιεο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, ε ίλαη πσο ε Δι ιάδα έρεη 

ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 3% ηνπ ΑΔΠ, ν Πξφεδξνο ην μέξεη θαιά, 

ελψ ν κέζνο επξσπατθφο φξνο είλαη 11,5, θάπνπ ηφζν. Χξαία, 

θαιά.  

 Πξνο ηη ινηπφλ νη απεηιέο ή νη ζπκβνπιέο γηα ηδενιεςίεο θαη 

λα θνηηάμνπκε ηελ Δπξψπε;  Μα απηνί, νη Δπξσπαίνη εηαίξνη, ν η 

ζπλνκηιεηέο, νη ηξντθαλνί, νη θνπαξηέηνη, φινη απηνί πνπ έξρνληαη 

εδψ, δελ έξρνληαη γηα λα δηνξζψζνπλ πξνο ην θαιχηεξν. Έξρνληαη 

λα καο παηήζνπλ θαη αθφκε πην θάησ. Γελ μέξνπλ ινηπφλ απηνί φηη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Απηνδηνίθεζε είλαη 3%, ηεξάζηηα απφζηαζε  

απφ ηε δηθηά ηνπο θαη λα βάινπλ βέην, φπσο βάδνπλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, λα εληζρπζεί ε Απηνδηνίθεζε πεξηζζφηεξν, γηα 

λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο; Γηαηί δελ ην θάλνπλ; Πνηνο είλαη απηφο ν 

επξσπατζκφο ινηπφλ πνπ εκείο έρνπκε ηδενιεςίεο θαη δελ ην 

ζέινπκε;  

 Ο ίδηνο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο - θαη εδψ δελ ππάξρνπλ, 

ζε πνιιά ζηνηρεία ηεο εηζήγεζεο θαη ησλ δηαπηζηψζεσλ ηεο ΚΔΓΔ 

είκαζηε ζχκθσλνη - ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 

απνθαιππηηθφο. Σνπ '17 ιέσ. Γηαηί κέρξη ην '17, ιέεη ν θχξηνο 

θνπξιέηεο, δελ ζα ππάξρνπλ θφθθηλεο γξακκέο. Μεηά ζα ηηο 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

107 

βάινπκε. Ο δε θχξηνο Μεηζνηάθεο κάιινλ, δελ θαηάιαβα λα έβαιε 

θακία θφθθηλε γξακκή.  

 Σν γξαθείν πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο, πεξηγξάθεη απηφλ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηα πην κειαλά ρξψκαηα. 4 δηζεθαηνκκχξηα 

είλαη ε ιηηφηεηα. 2,5 είλαη ην πεξίθεκν πιεφλαζκα θαη 1 ε αβάληα, 

γηα αλ δελ πάεη θαιά ν πξνυπνινγηζκφο. Έλα απηφ.  

 Γεχηεξνλ. αο είπα φηη πξηλ, έρεη κπεη έλα 10 ζε εκάο. Άξα 

ινηπφλ, ν θφθηεο έρεη κπεη πξνθαηαβνιηθά ζηελ Απηνδηνίθεζε. Καη 

αλ βάιεηε θαη φηη δελ ππάξρεη δέζκεπζε,  εδψ είλαη ε θπξία 

Τπνπξγφο λα καο πεη ηη ζα γίλεη κε ηα λέα παξαθξαηεζέληα κεηά ην 

2009. 

 Γηα ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηη  λα πνχκε; Απφ 

ην 1 δηο, ζηα 180 εθαηνκκχξηα. Γηα ην Πξάζηλν Σακείν ηη λα πνχκε; 

Πξάζηλα άινγα. 31 εθαηνκκχξηα δφζεθαλ γηα ην  2016, απφ ην 2,5 

ζε 10% ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ ιεγφκελνπ λνκνζρεδίνπ - ζθνχπα πνπ 

ράζεθε, παξά ην φηη ν θχξηνο Πξφεδξνο καο θαινχζε ζπλερψο ζε  

επείγνληα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, γηαηί ηε Γεπηέξα ζα ην πεξλνχζε ν 

Κνπξνπκπιήο, ηελ άιιε Γεπηέξα ζα ην πεξλνχζε, ράζεθε, δελ 

μέξνπκε πνχ είλαη. Ίζσο ζα ρξεηαζηεί ε Νηθνινχιε λα ην ςάμεη 

απηφ. Αιιά θαη ζε απηφ ην ιίγν, ην αλεπαίζζεην, ην 2,5 κε 10, πνπ 

δελ είλαη ζεκαληηθά πνζά, θαη απηφ ινηπφλ νη εηαίξνη καο, νη θίινη 

καο, νη ηξντθαλνί, νη θνπαξηέηνη, δελ ην δέρηεθαλ.  

 Καη έρεη αμία λα έξζεη θάπνηνο ππεξεζηαθφο παξάγνληαο θαη 

λα καο πεη απηφ ην παθέην, απηή ηε ζθνχπα ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε, ηη  ηειηθά ήηαλ απηφ πνπ πξνθάιεζε ηελ αξλεηηθή 

ηνπο ζηάζε; Γηαηί ειάρηζηα ήηαλ ηα πξάγκαηα ηα ζεηηθά, αο έιεγα, 

θαη ηα  ππφινηπα ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ ρσξίο ρξήκαηα.  

 Θα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη πάξα πνιιά άιια πνπ 

ράζεθαλ. Γηα ηνλ θφξν δχζνπ, γηα ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο, ην 

άξζξν 13, πνπ παξεκπηπηφλησο πήγακε ζηε Βνπιή αληηπξνζσπεία 

θαη θπβεξλεηηθνί Βνπιεπηέο καο ππνζρέζεθαλ ην κεζεκέξη φηη δελ 

ζα ην ςεθίζνπλ θαη  ην βξάδπ ην ςήθηζαλ. Γηα ηα ηέιε βνζθνηφπσλ, 
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πνπ δελ είλαη θάηη ζεκαληηθφ. Δίλαη εδψ ν Πξφεδξνο ηεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ν θχξηνο Σδηαρξήζηαο. Έρνπκε πάξεη απνθάζεηο, 

έρνπκε ζηείιεη. Καη δεηήζακε απηφ λα ζηακαηήζεη. Γελ είλαη απηφ ην 

κεγάιν πξφβιεκα, ζπλάδειθνη. Δίλαη έλα πνζφ πνπ ζα ραζεί.  

 Σν ζθάλδαιν είλαη  φηη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

είρε ππνζρεζεί πσο ζα αιιάμεη ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ 

ζρεδίσλ θαη ζα ηα πάξεη ην ίδην κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Αθνχ πέξα ζε 

έλα δηάζηεκα, δελ ην έθαλε θαη ην έδσζε ζηηο Πεξηθέξεηεο. Καη εγψ 

δελ ζέισ, ζέισ λα είκαη δίθαηνο, λα κελ θαηεγνξψ ηηο Πεξηθέξεηεο 

φηη δελ ηα πξνρσξάλε, γηαηί δελ έρνπλ νχηε ηηο ηερληθέο 

δπλαηφηεηεο, νχηε θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο λα ην θάλνπλ. 

Άξα ινηπφλ, πξψηα θαη θχξηα είλαη έλα ζθάλδαιν θαη δεχηεξνλ, κηα 

αδηθία ζε βάξνο καο.  

 Μπξνζηά καο είλαη κηα δχζθνιε ρξνληά, ην θαηαιαβαίλνπκε, 

φινη ην πεξηγξάθνπλ θαη νη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο απηφ, δελ 

ππάξρεη θακηά ακθηβνιία. Σψξα ην ζέκα καο θαη ην εξψη εκά ζαο 

είλαη αλ απηφ ην πξάγκα πνπ γίλεηαη  ζήκεξα, είλαη έλαο δηάινγνο 

νπζηαζηηθφο θαη θαηαιήγεη θάπνπ.  

  Με βάζε φιε απηή ηελ πεξηγξαθή πνπ θάλνπκε, αιιά θαη ηε 

δηθηά ζαο πεξηγξαθή, ησλ άιισλ παξαηάμεσλ, ζε έλαλ κηθξφηεξν 

βαζκφ θαη ινηπά, θαίλεηαη θαζαξά  φηη είλαη πξνζρεκαηηθφο ν 

δηάινγνο. Γηαηί; Σν είρα πεη θαη ζηνλ Βφιν. Γηαηί φηαλ δελ ππάξρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαιήμεη θάπνπ, φηαλ είζαη ζηε κέγγελε 

ησλ δεζκεχζεσλ ησλ πηζησηψλ, φηαλ δελ έρεηο ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

ηη  είδνπο δηαπξαγκάηεπζε θαη ηη  είδνπο ζεζκηθφ πιαίζην ζα θάλεηο; 

Θα θάλεηο απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Μπαιάθαο, φρη απιή αλαινγηθή, 

έλα ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο, ζα κηιάο σξαία γηα ζεζκηθά θαη 

απηά, πνπ κνπ ζπκίδνπλ ηελ επνρή ηνπ εκίηε, ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, αιιά δελ ζα πεηο ηίπνηα γηα ηελ ηακπα θηέξα, πνπ 

είλαη πψο απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα ρξεκαηνδνηεζεί. Καη απηφ 

ινηπφλ λνκίδσ φηη ζε επξεία θιίκαθα εδψ ην έρνπκε ζπκθσλήζεη.  
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 Θα θαηαιήμνπκε, αλ πνηέ θαηαιήμνπκε, ζε κηα απιή 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε, ιέσ, αλ θαηαιήμνπκε, γηαηί εκείο 

βάδνπκε  θαη απηή ηελ παξάκεηξν, ζε κηα απιή επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Καιιηθξάηε πξνο ην ρεηξφηεξν.  

 Λππάκαη πνπ ζα ην πσ, πεξηκέλσ πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

ΚΔΓΔ. Σν είπε ν θχξηνο Λακπάθεο. Αληαξζία είπε λα θάλνπκε. 

Δκείο είκαζηε καδί ηνπ.  

 Λνηπφλ, γηα ην Παξαηεξεηήξην. Θα ην πσ φηη δπζηπρψο, ην 

είπα θαη ζηνλ θχξην Παηνχιε ζηνλ Βφιν, φηη θηάλεη ζηνλ βαηήξα θαη 

δελ θάλεη ην άικα. ρη γηαηί δελ έρεη  ηηο θπζηθέο δπλαηφηεηεο. Καη 

αζιεηηθφο ηχπνο είλαη θαη γηαηξφο θαη ινηπά, αιιά δελ κπνξεί κέζα 

ηνπ. Απηφ πνπ πηζηεχεη, δελ κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί κε απηφ. Γηα 

απηφ ινηπφλ δελ θάλεη απηφ ην άικα.  

 Άξα ινηπφλ θαη εκείο, ιέσ, είκαζηε παξαθνινπζεηέο ηεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ αθνινπζεί ν θχξηνο Παηνχιεο ζε ζρέζε κε 

απηφλ ηνλ δηάινγν. Καη απηφ ιέσ λα ην ζηακαηήζνπκε. Καη ζα ην 

επηβξαβεχζνπκε αλ γίλεη. Να κελ ππάξρεη δειαδή κηα Απηνδηνίθεζε 

νπξαγφο θαη παξαθνινπζεηήο, θχξηε Λακπάθε.  

 Πξέπεη λα ζπγθξνπζηεί ινηπφλ κε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Πξέπεη 

θάπνηνη λα αιιάμνπλ ηηο ζθέςεηο, αηξεηνί, νξηζκέλνη θάλνπλ θαη έλα 

βήκα παξαπέξα, απνθηνχλ θαη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηνλ θχξην 

Φνχρηει θαη ηνπο άιινπο θίινπο ηψξα, ηνπο Γεξκαλνχο, έηζη; Δίλαη 

θαη νη Ακεξηθάλνη. Καη πάλε θαη πεξηκέλνπλ λα ηνπο θέξνπλ νη  

Γεξκαλνί ηα δψξα, ζαλ κάγνη. Γελ πξφθεηηαη λα ηνπο θέξνπλ 

ηίπνηα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο.  

 Δκείο ινηπφλ, γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πηζηεχνπκε φηη 

ρξεηάδεηαη κηα πιαηηά ζπκπαξάηαμε αηξεηψλ, εξγαδνκέλσλ, ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, γηα λα ζηακαηήζνπκε απηή ηελ νπηζζνρψξεζε ε νπνία 

δελ έρεη ηειεησκφ. Δγψ ην βιέπσ ζηελ αγσλία θαη ζπλαδέιθσλ πνπ 

βξίζθνληαη  ζε εληειψο αληίζεην πνιηηηθφ ρψξν. Σν βιέπσ απηφ, ην 

θαηαιαβαίλσ, κέζα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Καη πξέπεη λα ην 

μεπεξάζνπκε, γηαηί είκαζηε ζε κηα επνρή πνπ αιιάδνπλ πάξα 
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πνιιά. Αιιάδνπλ νη ζπλεηδήζεηο, αιιάδνπλ νη ιανί, αιιάδνπλ ηα 

πάληα. Καη εκείο ινηπφλ δελ πξέπεη λα είκαζηε νη ηειεπηαίνη. 

Γηδάμακε θαη θάπνηα πξάγκαηα ζηελ ηζηνξία. Πξψηνη πξέπεη λα 

βγνχκε γηα λα αθνινπζήζνπκε έλαλ άιιν δξφκν γηα κηα δηαθνξεηηθή 

Απηνδηνίθεζε. Τπάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο.  

 Δκείο θαηαζέζακε έλα θείκελν ζέζεσλ, δελ έρσ ρξφλν  λα 

επεθηαζψ, απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ ρσξνηαμηθή απνθιηκάθσζε, φρη 

ηελ ελδνδεκνηηθή ελδπλάκσζε πνπ είπε ν θχξηνο Τπνπξγφο. Απηά 

δελ ηα θαηαιαβαίλνπκε. Υσξνηαμηθή απνθιηκάθσζε. Καη αθνξά 

απηφ, θαηαιαβαίλεηε, ηνπο θαπνδηζηξηαθνχο, ην ρψξν ηεο επαξρίαο. 

Γελ κηιάκε ηψξα γηα ην Λεθαλνπέδην θαη γηα ην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο. Γηα απηνχο ηνπο Γήκνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα θαη κε επζχλε 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ.  

 Κιείλνληαο ινηπφλ, γηαηί δελ ζέισ λα μεπεξάζσ ην ρξφλν, 

είκαη αθξηβψο 15 ιεπηά θαη 31 δεπηεξφιεπηα, ζέισ λα ραηξεηίζσ 

ηελ παξνπζία φισλ ζαο εδψ, ησλ εθαηνληάδσλ αηξεηψλ πνπ ήξζαλ 

εδψ ζηελ παηξίδα καο, ηελ θηιφμελε Θεζζαινλίθε.  

 Να πσ κφλν πσο θνβφκαζηε πσο ηειηθά ε θαηάιεμε απηνχ 

ηνπ δηαιφγνπ δελ ζα ε ίλαη θαιή. Απφ ηε κηα γηαηί, ζαο είπα, είλαη 

πξνζρεκαηηθφο ν δηάινγνο ρσξίο νπζία θαη απφ ηελ άιιε… Καη 

πεξηκέλνπκε αιιαγή. Γελ πηζηεχνπκε, αιιά πεξηκέλνπκε, κηα άιιε, 

πην ζπγθξνπζηαθή ζηάζε ηεο αληηπνιίηεπζεο.  

 Με απηά ηα ιίγα ινηπφλ, ζαο επραξηζηψ πνπ εί ραηε ηελ 

αληνρή λα κε αθνχζεηε θαη ην Πξνεδξείν πνπ καο έδσζε ην ιφγν.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καηαξρήλ, θχξηε Καληαξά, λα ζαο επρεζνχκε 

θαινηάμηδνο ζηε λέα ζαο πξνζπάζεηα, αλ θαη αθνχγεηαη ή κνπ είπαλ 

φηη δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία κε ηελ έλλνηα ηεο, 

λα ην πνχκε, δηάζπαζεο, παξά ηαχηα ε έθθξαζε, εκείο ηελ ηηκνχκε 

θαη δίλνπκε ην ιφγν.  
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 ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κπνχκε θαη ζηελ πνιηηηθή βάζε 

ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ έλλνηα λα δνχκε φια απηά πνπ έρνπκε πεη απφ 

ρζεο κέρξη ζήκεξα, πνηα είλαη θαη ε απάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, πνπ φπσο είλαη 

γλσζηφ είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν θχξηνο Πνπιάθεο.  

 Θα κνπ επηηξέςεηε, γηα λα νινθιεξψζσ ηελ δηαδηθαζία ησλ 

ΠΔΓ, πνπ ν θχξηνο Κσηζφο, φπσο ήηαλ γλσζηφ, ζαο ην είπα  θαη ην 

πξσί, δελ κπνξνχζε λα είλαη γηα αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε, ζα 

δψζνπκε, θχξηε Κσηζέ, 5 ιεπηά λα νινθιεξψζνπκε θαη κπαίλνπκε 

θαηεπζείαλ…  

 Δίλαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Θεζζαιίαο θαη Γήκαξρνο 

Μνπδαθίνπ.  

Γ. ΚΩΣΟ:  Καιεζπέξα, ζπλάδειθνη. Δπέιεμα λα κελ θάλσ 

ηνπνζέηεζε, αιιά εξσηήζεηο, ζηνλ εαπηφ κνπ,  ζε εζάο, θαη ν 

θαζέλαο απφ κφλνο ηνπ αο δψζεη απαληήζεηο.  

 Βηψλεη ή δελ βηψλεη ε Απηνδηνίθεζε έλα εμαηξεηηθά ηνμηθφ 

πεξηβάιινλ ζήκεξα; Απφηνθν ηεο θξίζεο θαη φρη κφλν. Αιιά θαη ηεο 

αληίιεςεο πνπ πάληα είρε ην θεληξηθφ θξάηνο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Ξέξεηε, γηα ηελ θξίζε πνπ βηψλνπκε δηαρξνληθά έρνπλ 

επζχλεο πνιινί. Δγψ φκσο ζα ηελ πξνζεγγίζσ κε ηελ ηεξάζηηα 

επζχλε πνπ έρεη ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο γηα ην πψο έρεη  

δνκήζεη ην δηθφ καο θξάηνο.  

 Καη κηαο θαη κηιάκε γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζα ήζεια 

λα θάλσ ην εμήο εξψηεκα. Αθνξά κφλν ηελ Απηνδηνίθεζε; Ή αθνξά 

ην ζχλνιν ηνπ θξάηνπο; Αθνξά ην ζχλνιν ηνπ θξάηνπο ζηελ 

νιφηεηά ηνπ, ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ; Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε θεληξηθφ θξάηνο; Καη αλ ην αθνξά ην 

θεληξηθφ θξάηνο, επηκέλεη λα παξακέλεη ηφζν θεληξνβαξέο; Σφζν 

βαξχ; Σφζν δηαρεηξηζηηθά δπζθίλεην; Ή κήπσο ζα πξέπεη λα 

κεησζεί απφ κφλν ηνπ θαη λα απνθεληξψζεη δηαδηθαζίεο ζε ζεζκνχο 

πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί, πην νπζηαζηηθνί, πην γξήγνξνη θαη πην νηθνλνκηθνί;  
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 Ννκίδσ φηη ηελ απάληεζε ζα πξέπεη λα ηε δψζεη ην ίδην ην 

θξάηνο, αιιά θαη εκείο νη ίδηνη.  

 Καη επεηδή κεγάιε θνπβέληα γίλεηαη γηα ηε ζπληαγκαηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, καο θαιχπηνπλ νη  

ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο κέρξη ζήκεξα ή φρη; Μαο θαιχπηνπλ, ζε 

κεγάιν βαζκφ. Σηο ζέβεηαη ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο ην θεληξηθφ 

θξάηνο; ρη. Γηα πνηα ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ινηπφλ λα 

κηιήζνπκε εάλ πξψηα δελ δηαζθαιίζνπκε ην απηνλφεη ν; ηη ην 

θεληξηθφ θξάηνο, ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, κε φπνηα ηνπ 

έθθξαζε, κε φπνηα ηνπ κνξθή, δελ ζέβεηαη ην ζχληαγκα πνπ 

ζεζπίδεη ε ρψξα καο.  

 Άξα ινηπφλ, απφ εθεί λνκίδσ φηη ν είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

γηα λα θηίζνπκε φια ηα επφκελα. Σν ζεβαζκφ  πνπ απαηηείηαη θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ζα επηβάιιεηαη λα έρεη ην θεληξηθφ θξάηνο  πξνο 

ηελ Απηνδηνίθεζε.  

 Καη μέξεηε, θαηά θαηξνχο έρνπκε βηψζεη λνκνζεηήκαηα πνπ 

νπδέπνηε ζεβαζηήθαλε. Σα παξαθξαηεζέληα γηα ηα νπνία 

παξαθαινχκε, πψο πξνέθπςαλ; Απφ κε ζεβαζκφ ησλ 

λνκνζεηεκέλσλ θαη ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ καο. ζν ζα 

ζπλερίδεηαη απηή ε δηαδηθαζία, ε Απηνδηνίθεζε ζα παξακέλεη 

θησρφο ζπγγελήο, ζα παξακέλεη επαίηεο θαη βέβαηα ζηα θάζε 

ζπλέδξηα ιενληαξίδνληαο θάπνηνη ζα δηεθδηθνχλ πνιιά, θάπνηνη 

άιινη ζα ππεξαζπίδνληαη θνκκαηηθέο ή πνιηηηθέο γξακκέο θαη ε 

Απηνδηνίθεζε ζα παξακέλεη ζην παξαλνκαζηή αδχλακε, ηζρλή θαη 

αλήκπνξε λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο.  

 Θα πεξάζσ θαη ζε έλα άιιν ζέκα. Καηαζηαηηθή ζέζε αηξεηψλ. 

Δίλαη θαλείο εδψ κέζα, ζπλάδειθνη, πνπ ληψζεη πξαγκαηηθά ηνπηθφο 

άξρνληαο, φπσο ζέιεη λα καο απνθαιεί ν ιαφο; Δίλαη πξαγκαηηθά 

θαλείο εδψ πνπ ληψζεη φηη επηηειεί ην έξγν ηνπ κε αμηνπξέπεηα θαη 

αμηνπηζηία; Ή κήπσο ν ραξαθηεξηζκφο πνπ πηζαλφηαηα ζα άξκνδε 

ζηελ Απηνδηνίθεζε είλαη νξληίλαληζα ηεο δεκφζηαο δη νίθεζεο ηεο 

ρψξαο καο; Γηαηί έηζη καο ζέινπλ, λα καδεχνπκε ηα ζθνππίδηα, λα 
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είκαζηε ππφινγνη γηα ηα ζθπιηά, γηα ηελ θακέλε ιάκπα θαη αλ πέζεη 

θαη θαλέλα θισλάξη απφ πιάηαλν ζε θαλέλαλ αλήκπνξν ή άηπρν 

δεκφηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο θαη 

εμηιαζηήξην ζχκα γηα λα πάεη ζην δηθαζηήξην.  

 Απηή είλαη ε Απηνδηνίθεζε πνπ νξακαηηδφκαζηε; Απηή ηελ 

Απηνδηνίθεζε ζέινπκε εκείο λα ππεξεηνχκε;  

 Καη κηαο θαη κηιάκε γηα ηνπο αηξεηνχο θαη γηα ηελ θαηαζηαηηθή 

ζέζε ησλ αηξεηψλ, δείηε πψο απνηηκά ην θεληξηθφ θξάηνο 

νηθνλνκηθά ηελ πξνζθνξά καο. Νηψζεηε άλεηα; Νηψζεηε 

ππεξήθαλνη; Απηή είλαη ε πξνζθνξά καο; Σσλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ 

επξψ; Πνπ αθφκε θαη ν ηειεπηαίνο κεηαθιεηφο ππάιιεινο ζην 

Τπνπξγηθφ Γξαθείν, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ζεσξείηαη, δηα ηεο 

νηθνλνκηθήο πάληα ακνηβήο ηνπ, φηη πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα 

ζε απηή εδψ ηελ θνηλσλία;  

 Ννκίδσ φηη νη απαληήζεηο είλαη πξνθαλείο γηα φινπο καο.  

 Καη λα θηάζσ θαη ζην ηειεπηαίν. Γηαηί εγψ ζεσξψ, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, φηη εδψ είκαζηε λα δνπιεχνπκε θαη γηα ηηο επφκελεο 

απηνδηνηθεηηθέο γεληέο. Γελ είκαζηε κφλν γηα ηελ πάξηε καο.  Γελ 

είκαζηε κφλν γηα ηνλ εαπηφ καο εθιεγήθακε θαη δελ βαξηέζαη ηη  ζα 

γίλεη ζην κέιινλ. Δάλ πξαγκαηηθά πηζηεχνπκε ζε απηφ ην ζεζκφ 

πνπ ππεξεηνχκε, θαη αλ πξαγκαηηθά έρνπκε ηε δηάζεζε λα βάινπκε 

ιηζαξάθηα γηα λα θάλνπκε απηφ ηνλ ζεζκφ πην νινθιεξσκέλν, πην 

απηνδηνηθεηηθφ, πην απηφλνκν, πην  απζχπαξθην.  

 Ο εθινγηθφο λφκνο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρεη λα θάλεη κφλν 

κε ηελ έθθξαζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο θαη κφλν; Ή θαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη νπζ ηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη;  

 Ζ απιή αλαινγηθή δηαζθαιίδεη θαη ηα δχν θνκκάηηα; Δγψ έρσ 

ηελ απάληεζε γηαηί έρσ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε. Καη μέξεηο, 

Πξφεδξε, δελ είλαη θαθφ λα έρνπκε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νχηε είλαη απαξαίηεην ζηα ςεθίζκαηά καο λα 

θάλνπκε ιάζηηρν ηηο ηδέεο καο πξνθεηκέλνπ λα βγάινπκε νκφθσλεο 
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δηαδηθαζίεο. Κάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα είκαζηε θαη ζζελαξνί θαη 

ζηαζεξνί θαη κε ηηο αληηιήςεηο καο θαη κε ηηο απφςεηο καο. Έζησ θαη 

αλ απηέο νδεγνχλ θαη ζε ζχγθξνπζε, ηδενινγηθή πάληα ελλνψ, ή 

ζχγθξνπζε απφςεσλ θαη ηδεψλ, θαη θαηαγξαθή αλ ζέιεηε θαη ησλ 

απφςεσλ πιεηνςεθηθά ή κεηνςεθηθά κέζα ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ. Ξέξεηε, ε δεκνθξαηία είλαη αηειήο απφ ηε 

θχζε ηεο γηαηί αηειή φληα ηελ  έθηηαμαλ,  νη άλζξσπνη , θαη 

πξνθαλψο έρεη  αδπλακίεο. Αιιά είλαη ην πην νινθιεξσκέλν 

πνιηηηθφ ζχζηεκα παγθνζκίσο θαη ην αλαγλσξίδνπλ φινη, θαη μέξεηε 

φηη δεκνθξαηία δελ είλαη ε ίδηα παληνχ κε ηελ έλλνηα φηη φινη νη 

άλζξσπνη ηελ αληηιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν,  ή φηη εθθξάδνληαη 

κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο κε ηνλ ίδην ζθνπφ. Πξνθαλψο θαη 

εθθξάδνληαη δηαθνξεηηθά,  γηα απηφ έρνπκε θαη δηάθνξα πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε ή ηελ 

Διιάδα ή νπνπδήπνηε αιινχ.  

Τπάξρεη κηα θνπιηνχξα ζηε ρψξα καο απηνδηνηθεηηθή; Θα ηελ 

αγλνήζνπκε; Λέεη θάπνηνο λα ηε δηακνξθψζνπκε. Πξνθαλψο. Θα ηε 

δηακνξθψλνπκε ελψ ζα δεκηνπξγνχκε έλα ζχζηεκα αθπβεξλεζίαο 

ζηνπο  Γήκνπο; Δθηφο θαη αλ απηνί πνπ είπαλ φηη - δελ ην πηνζεηψ - 

φηη ν Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο ζα εξρφηαλ απηφ αθξηβψο ην θελφ λα 

πξνιάβεη, ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αθπβεξλεζίαο θαη 

αζπλελλνεζίαο κέζα ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Έρνπκε απηά 

παξαδείγκαηα εμάιινπ. πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε. Γφζεθε 

απάληεζε ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ πφζνη κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Καθφ; Κάθηζην ζα πσ 

εγψ. Τπαξθηφ; Τπαξθηφ. Αγλννχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ 

θάλνπκε πνιηηηθή; Ση είλαη ε πνιηηηθή; Ζ ηέρλε ηνπ εθηθηνχ δελ είλαη; 

Ζ ηέρλε ηνπ πξαγκαηνπνηήζηκνπ δελ είλαη; Δίλαη ε ηέρλε ηνπ 

ηδεαηνχ; Γελ εθαξκφδεηαη ζηνπο αλζξψπνπο; Γελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπκε ππφςε ηελ αληίιεςε, ηελ πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα, ηε 

δηάζεζε πνπ έρεη ν θαζέλαο πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε απηέο ηηο 

ππνζέζεηο;  
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Ννκίδσ φηη εδψ, Πξφεδξε, πξέπεη λα είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη. 

Δάλ ε άπνςή καο είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα 

ζηελ Απηνδηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα εθιέγνληαη, πάληα βέβαηα ζε 

ελαξκνληζκφ θαη κε ηε ιατθή βνχιεζε, απηνδηνηθεηηθέο αξρέο πνπ 

ζα κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο κε ζπλέπεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ λα ςεθίζνπκε θαη λα  πνχκε ζηελ 

θπβέξλεζε φηη απηή είλαη ε άπνςή καο. Γελ είλαη ινγηθφ λα ην 

πεηάκε ην κπαιάθη ζην κέιινλ, νχηε λα ζθεθηφκαζηε φηη δελ 

βαξηέζαη, εκείο εθιεγήθακε ζήκεξα, ζα ζθεθηνχκε πψο ζα εθιεγνχλ 

νη επφκελνη;  

Μα θαη βέβαηα. Μα θαη βέβαηα, δελ είκαζηε γηα ηνπο εαπηνχο 

καο εδψ, νχηε ππεξεηνχκε ηνπο εαπηνχο καο.  

Κιείλνληαο, μέξσ φηη θάλεηε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπλαίλεζεο. Ζ ζπλαίλεζε είλαη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

χπαξμεο ηεο  Απηνδηνίθεζεο. Γελ είλαη παλάθεηα, νχηε ζηε ράξε ηεο 

ζπλαίλεζεο ζπζηάδνπκε ηηο ηδέεο καο, ηηο απφςεηο καο θαη ηηο 

αληηιήςεηο καο.  

Καηαιήγνληαο ινηπφλ, εθείλν πνπ έρσ λα απεπζχλσ ζηνπο 

αγαπεηνχο θίινπο ηεο θπβέξλεζεο, είλαη εκπηζηεπηείηε ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη δείμηε ην εκπξάθησο. Γελ θηάλεη θάζε θνξά λα ην 

ιέκε φηη είλαη δνκηθφο ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο, φηη είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή άζθεζεο εμνπζίαο θνληά ζηνλ πνιίηε. 

Πξέπεη λα ηεο δίλνπκε θαη εθείλα ηα ερέγγπα θαη εθείλα ηα φπια, θαη 

εθείλε ηε ζσξάθηζε, ηνλ ξφιν ηεο απηφ λα ηνλ θέξεη  ζε πέξαο κε 

αμηνπξέπεηα. Καη εδψ κέζα είκαζηε φινη πηζηνί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

γηαηί ηνλ έρνπκε ππεξεηήζεη, γηαηί καο έρεη γνεηεχζεη, ηνλ έρνπκε 

εξσηεπηεί θαη δελ ζέινπκε λα ηνλ πνπιήζνπκε.  

Δπραξηζηψ πνιχ.   

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Κσηζφ.  

 Βέβαηα λα πνχκε, θαλείο δελ πέηαμε ηίπνηα ζην κέιινλ, 

είπακε πξψηα κεηαξξχζκηζε θαη κεηά λα ζπδεηήζνπκε.  
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 Ήξζε ε ψξα λα αθνχζνπκε ηελ πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία είλαη 

εδψ θαη αξθεηή ψξα ζηελ αίζνπζα. Αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε γηα 

αθξηβψο 5 ιεπηά, ζε κηα γπλαίθα, γηαηί  δελ έρνπκε αθνχζεη γπλαίθεο 

εδψ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία απφ ρζεο θαη ζέινπκε λα αθνχζνπκε 

κία γπλαίθα, ηε Γήκαξρν ηεο Κάζνπ, ηελ θπξία νξψηνπ - Σζαλάθε 

Μαίξε, ε νπνία λα πνχκε φηη είλαη ν κφλνο Γήκνο, ην ιέκε πνιχ 

θαηξφ, κε κεδέλ ππαιιήινπο. ήκεξα δηαβάζακε θαη θάηη πεξίεξγεο 

δειψζεηο απφ ηα αλαηνιηθά ζχλνξα θαη λνκίδσ, αγαπεηή Μαίξε, 

επεηδή κηιάκε αξθεηά ζπρλά…  

Μ. ΣΑΝΑΚΖ:  Γηα 5 ιεπηά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πέληε ιεπηά θαη φπσο εζχ μέξεηο, λα πεηο ηα 

πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.  

Μ. ΣΑΝΑΚΖ:  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Πξψηα απφ φια ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν, αιιά θαη 

φιν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία 

λα κηιήζσ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

 Αλεβαίλνληαο ηα ζθαινπάηηα, ζθεπηφκνπλ θαη 

πξνβιεκαηηδφκνπλ ηη λα πσ. Να κηιήζσ απηνδηνηθεηηθά; Γηαηί 

αιήζεηα είλαη φηη εξρφκνπλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα κηιήζσ γηα 

απηφ ην ιφγν. ήκεξα φκσο ην πξσί, κε μχπλεζαλ απφ έλα κεγάιν 

θαλάιη θαη κνπ είπαλ φηη θαηά ηνλ Δξληνγάλ, ε Κάζνο ιέγεηαη 

Σζνπάλ. Καη κε ξσηήζαλε απφ ην θαλάιη απηφ, ηη  έρσ λα πσ σο 

Γήκαξρνο Κάζνπ θαη αλ θνβφκαζηε. Καη ηνπο απάληεζα φηη ηνπο 

Καζηψηεο δελ ηνπο θνβίδεη ηη  ιέεη ν Δξληνγάλ θαη νη Σνχξθνη, ηνπο 

θνβίδνπλ φκσο απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ παηξίδα καο.  

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ κε απηνδηνηθεηη θά, άιισζηε κίιεζαλ νη 

γίγαληεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζα ζαο πσ ιίγα παξαδείγκαηα γηα λα 

θαηαιάβεηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Κάζν, θαη αλ 

απηφ ιέγεηαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη πεξηζζφηεξν ζα κηιήζσ 

παηξησηηθά.  
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 Μελ έρνληαο ινηπφλ θαλέλαλ ππάιιειν, δελ κπνξψ λα έρσ 

Γεκνηνιφγην. Ο άληξαο κνπ έρεη θάλεη  αίηεζε γηα λα εγγξαθεί ζην 

Γεκνηνιφγην ηεο Κάζνπ θαη εγψ δελ κπνξψ λα ηνλ γξάςσ, γηαηί 

πξέπεη λα έρσ δεκφζην ππάιιειν πνπ λα ππνγξάςεη γηα λα θάλσ 

δεκφηε ηνλ νπνηνλδήπνηε. Έηζη, πεξηκέλεη.  

 Γελ κπνξψ λα θάλσ Μεηξψα Αξέλσλ, δελ κπνξψ, πνπ είλαη 

ζεκαληηθφηαην θαη απηφ, δελ κπνξψ επίζεο λα πιεξψζσ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ, νχηε λα εηζπξάμσ, νχηε λα πιεξψζσ. Καη 

φπσο μέξεηε, δελ είλαη φηη λεθξψλεη ν Γήκνο, λεθξψλεη φιν ην λεζί. 

Απηά κε θνβίδνπλ ινηπφλ.  

 Γηαηί αλ 4.000 Καζηψηεο πνπ ήδε έρνπλ θχγεη θαη είλαη ζην 

Μπξνλμ, θχγνπλ θαη νη 1.000 πνπ έρνπλ κείλεη, γαληδσκέλνη πάλσ 

ζηνλ βξάρν ηνπο, πνπ ηνλ αγαπάλε, πνπ ηνλ ππεξαζπίδνληαη θαη 

έρνπλ κηα ζεκαία ειιεληθή ηεξάζηηα λα θπκαηίδεη, γηα λα δείρλνπλ 

φηη είλαη θαη ζα είλαη Έιιελεο, αλ θχγνπλ θαη απηνί θαη πάλε ζην 

Μπξνλμ, ζα είλαη πνιχ εχθνιν κεηά γηα θάπνηνπο λα πηζηεχνπλ φηη 

κπνξεί ε Κάζνο λα γίλεη Σζνπάλ. Θα πξέπεη φκσο λα κε κείλεη νχηε 

έλαο δσληαλφο Καζηψηεο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, φπσο νινθαχησκα 

γίλακε θαη ην 1824.  

 Αιιά γηαηί γίλακε θαη ηφηε; Γηαηί θαη ηφηε θαζπζηέξεζαλ απφ 

ηελ παηξίδα λα έξζνπλ λα καο βνεζήζνπλ. Καη αο δίλαλε νη  

Καζηψηεο 75 θαξάβηα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο παηξίδαο ηνπο, πνπ ηα 

έπαηξλαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη απφ ηνπο Αηγππηίνπο. 

Καζπζηέξεζαλ, ράζεθε ε Κάζνο.  

 ήκεξα ινηπφλ, λα ζαο πσ θαη άιια παξαδείγκαηα. Κάλακε 

θάηη γεσηξήζεηο πνπ επηπρψο, κε κειέηεο Γάιινπ πδξνγεσιφγνπ, 

ζπλεξγάηε ηνπ Οιάλη, θαη είρακε ηελ επηπρία λα βξνχκε άθζνλν 

λεξφ. Δίπακε θαη εκείο λα ηξέμνπκε γξήγνξα, λα θάλνπκε  ηα 

αληιηνζηάζηα, λα πάξνπκε ηηο άδεηεο, λα πιεξψζνπκε θαη ηε ΓΔΖ, 

γηαηί θαηαζηξέθνληαη νη γεσηξήζεηο εάλ δελ ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα 

ηα αληιηνζηάζηα. Γελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε ηε ΓΔΖ, γηαηί δελ 

έρνπκε ππφινγν ππάιιειν λα πάεη λα πιεξψζεη. Αλ είλαη δπλαηφλ. 
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Καη ιέσ: αο πάσ λα ππνγξάςσ εγψ. ρη, ε ππνγξαθή ηεο αηξεηνχ 

Γεκάξρνπ δελ κεηξάεη. Μφλν εάλ έρεη ππφινγν ππάιιειν λα 

ππνγξάςεη, ηφηε ζα πιεξψζεη.  

 Να πσ θαη άιιν έλα παξάδεηγκα θαη ζα ζηακαηήζσ. Πέθηνπλ 

ηα ζνβαηίζκαηα, ηα επηρξίζκαηα ησλ ζρνιείσλ, πάλσ ζηα  θεθάιηα 

ησλ παηδηψλ. Λφγσ ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο, 

ζηακαηήζακε, δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε δηαγσληζκνχο, αιιά δελ 

κπνξνχζακε λα αθήζνπκε θαη απξνζηάηεπηα ηα παηδηά καο. 

Γψζακε ζε εξγνιάβνπο Καζηψηεο, λα κπνξέζνπκε φηη γίλεηαη λα ην 

θηηάμνπκε. Γελ ζα κπνξέζνπκε λα ηνπο πιεξψζνπκε. Έξρνληαη 

ινηπφλ γηνξηέο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε θαλέλαλ, 

λεθξψλεηαη νηθνλνκηθά ν Γήκνο.  

 Θέισ ινηπφλ, ζηελ παηξίδα ηεο δεκνθξαηίαο, λα ζθεθηείηε φηη 

ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ην βαζηθφ θχηηαξν, ν βαζηθφο ππι ψλαο 

ηεο δεκνθξαηίαο. Καη απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα ζθεπηφκαζηε θαη 

ηελ δεκνθξαηία καο θαη ηελ εδαθηθή καο αθεξαηφηεηα.  

 Πξέπεη ινηπφλ λα είκαζηε φινη ελσκέλνη, θαη απηνδηνηθεηηθνί, 

αιιά θαη θεληξηθή εμνπζία, λα κελ αθήζεηε θαλέλα αθξηηηθφ λεζί 

αβνήζεην, φρη κφλν γηα ηελ Κάζν, γηαηί δελ κπνξνχλ θαη νη θίινη 

καο νη Δπξσπαίνη λα ζθέπηνληαη ηα ειιεληθά λεζηά κφλν γηα hot 

spot . Πξέπεη λα ζθέπηνληαη φηη είραλ ςεθίζεη κηα λεζησηηθή 

πνιηηηθή πνπ ηελ έρνπλ γξάςεη ζηα παιηά ηνπο ηα παπνχηζηα.  

 Απηά ήζεια λα ζαο πσ θαη ζέισ λα θιείζσ κε απηά πνπ είπε 

πξφζθαηα ν Οκπάκα. Μαο είπε ινηπφλ θιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ, 

φηη ε ηζρχο θαη ε πξφνδνο ελφο θξάηνπο, μεθηλάεη πάληα απφ ην 

Γήκν. ηελ παηξίδα ινηπφλ ηεο δεκνθξαηίαο, απηά λα κελ ηα 

μερλάκε πνηέ.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ,  λα είζηε θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη επεηδή ηειηθά βιέπνπκε φηη νη γπλαίθεο θξαηνχλ 

θαη ην ιφγν ηεο ψξαο, αιιά θαη δελ ρνξηάζακε γηα λα αθνχζνπκε 

ηελ αθξηηηθή Διιάδα, ηε λεζησηηθή Διιάδα, ππάξρεη θαη ε νξεηλή 

Διιάδα θαη ζα είλαη κεγάιε καο ραξά λα αθνχζνπκε θ αη ηελ πιεπξά 
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απηή απφ κία άιιε γπλαίθα, πνπ έρεη ηηκήζεη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη 

είλαη ε Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ, ε θπξία σηεξηάδνπ. Σελ θαιψ ζην 

βήκα. Να γεκίζνπκε θαη ιίγν απφ γπλαηθείεο απφςεηο, 

απηνδηνηθεηηθψλ.  

 Να πσ ελησκεηαμχ επραξηζηψ, βιέπσ ζηελ αίζνπζα είλαη θαη 

ν νκνγελήο ειιελνακεξηθάλνο θαη ζήκεξα θαη παξαθνινπζεί κε 

ελδηαθέξνλ, ν Γηψξγνο ν Παπαδφπνπινο. ε επραξηζηνχκε, Γηψξγν, 

θαη πηζηεχνπκε απηά ηα νπνία αθνχο, λα κεηαθεξζνχλ φπσο πξέπεη 

εθεί πνπ πξέπεη.  

 Ο ιφγνο ζε εζέλα, Αιίθε.  

Α. ΩΣΖΡΗΑΓΟΤ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Λππάκαη πνπ ε θπξία Τπνπξγφο θεχγεη, ειπίδσ λα είλαη εδψ 

λα αθνχζεη έζησ θαη απφ καθξηά, θπξία Τπνπξγέ.  

 Ο ξφινο ησλ νξεηλψλ Γήκσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, 

θχξηε Γεληθέ, θπξία Τπνπξγέ, θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη λνκίδσ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη απηφ ην γλσξίδνπκε φινη.  

 Ζ ρψξα βαζίδεη ηελ φπνηα ειπίδα ζηελ αλάπηπμή ηεο, ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Καη φπσο θαιά γλσξίδνπκε, ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο αλαπηχζζεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Σηο 

νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ κε πνιχ θφπν  πξνζπαζνχλ λα θξαηεζνχλ 

ζηε δσή νη θηελνηξφθνη Έιιελεο.  

 Έρνπλ δερζεί έλα ζνβαξφ πιήγκα κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ 

βνζθνηφπσλ, ηηο πξνεγνχκελεο 2 ρξνληέο, κηαο θαη εθαξκφδνληαη 

επξσπατθέο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνπλ ην ειιεληθφ ηνπίν ζαλ λα 

βξηζθφκαζηε ζηε Γαιιία ή ην Βέιγην. Έρνπλ κεησζεί ηφζν πνιχ ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο, πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ην ξεχκα ηνπο 

θαη έρνπλ ζήκεξα θαη ηνπο Γήκνπο λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαζρέζεηο 

εηο ρείξαο ηξίησλ, δηφηη νθείινπλ δεκνηηθά ηέιε. Γηαηί έηζη καο ζέιεη 

ην θεληξηθφ θξάηνο. Φνξνεηζπξάθηνξεο θαη θνξνκπήρηεο.  Καη έηζη, 

δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα, ηερλεηά, κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη πξάγκαηη ν εγγχηεξνο  Βαζκφο 

εμνπζίαο ζηνλ πνιίηε.  
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 Δίλαη αίηεκα ησλ νξεηλψλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο, γηα λα απνθεχγεηαη απηή ε ππεξθνξνιφγεζε ζηηο πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ πνιχ κηθξφ πιεζπζκφ, γηαηί πξαγκαηηθά δελ είλαη ίδηεο 

νη ζπλζήθεο, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ηα έμνδα θαη πνιχ κηθξφηεξε 

ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ ιηγνζηψλ θαηνίθσλ, λα ππάξρεη κία 

αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ησλ ΚΑΠ.  

 Καη αληηιακβάλνκαη ην επηρείξεκα πνπ ιέεη φηη ζε πεξίνδν 

θηψρεηαο, ην λα κνηξάδνπκε ηε θηψρεηα καο δελ έρεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία θαη φηη απηφ κπνξεί λα είλαη αθφκα πην νδπλεξφ. 

Δπηηξέςηε κνπ, ζα είλαη ίζσο ε πξψηε θνξά πνπ επηθαινχκαη ηε  

γπλαηθεία θχζε κνπ, λα πσ, θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ην δείγκα ηεο 

ειιελίδαο κάλαο, ιέεη λα θξνληίδεη ηα παηδηά ηεο φηαλ έρνπλ 

αλάγθε. Καη φηη ην έλα θνκκάηη ςσκί, κπνξεί λα ρνξηάζεη πέληε 

παηδηά. ηαλ έρνπκε φινη πινχην, δελ ρξεηαδφκαζηε ηφζν κεγάιε 

βνήζεηα .  

 Ζ θνξνινγηθή απνθέληξσζε ινηπφλ, ρσξίο επηβάξπλζε 

επηπιένλ ησλ πνιηηψλ κε κεραληζκνχο αλαδηαλνκήο, πξέπεη λα 

είλαη ζηφρνο πξαγκαηηθφο ηεο ΚΔΓΔ, αιιά θαη ηεο θπβέξλεζεο, πνπ 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ην εγρείξεκα.  

 Ση λα πεη θαλείο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα;  αο έρσ επηζθεθηεί, 

θχξηε Γεληθέ, αξθεηέο θνξέο θαη ζαο έρσ εθζέζεη ηη  βηψλνπλ νη 

νξεηλνί Γήκνη ηεο ρψξαο κε ην πξνζσπηθφ πνπ δελ ππάξρεη. Μέζα 

ζην λνκνζρέδην πνπ ζα ςεθίζεηε, ζην λφκν πνπ ςεθίδεηε θαη ζε 

φπνηα άιια, θξνληίζηε λα ππάξρνπλ γηαηξνί ζε φινπο  ηνπο Γήκνπο. 

Αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Να κελ είλαη κφλν 

ζηνπο πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο. Γηαηί, πηζηέςηε κε, ζε ιίγν νη 

ππάιιεινί καο ζα ρξεηάδνληαη ςπρηαηξηθή ππνζηήξημε. Γηαηί ηνπο 

έρνπκε ηεληψζεη ηα λεχξα. Γηαηί δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγείο 

Τπεξεζίεο ρσξίο πξνζσπηθφ θαη λα απαηηεί ην θξάηνο λα 

αληαπνθξίλεζαη ην ίδην κε έλαλ Γήκν πνπ έρεη 200, 300 ή 5.000 

ππαιιήινπο.  
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 Εεηάηε ηα αδχλαηα θαη ηα δεηάηε κε ηελ απεηιή ησλ 

θαηαινγηζκψλ θαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο αηξεηνχο. Απηή ε 

αλαιγεζία - θαη ζα αλαθεξζψ θαη ζε κία άιιε αλαιγεζία πνπ δελ 

ηηκά ηνπο εθπξνζψπνπο καο ζην Κνηλνβνχιην - φηαλ ππάξρνπλ 

Γήκνη ρσξίο πξνζσπηθφ θαη απφ απηνχο ηνπο Γήκνπο έρνπλ νη 

Βνπιεπηέο καο ζηα γξαθεία ηνπο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο, δελ 

ηνπο ηηκά. Καη ζα πξέπεη λα ηνπο γπξίζνπλ φινη πίζσ, αλ έρνπλ ηελ 

παξακηθξή επζημία. Γηφηη απηνί νη ππάιιεινη έρνπλ δηνξηζηεί γηα λα 

ππεξεηνχλ ζε Γήκνπο θαη φρη ζε βνπιεπηηθά γξαθεία. Ο 

νπνηνζδήπνηε Βνπιεπηήο κπνξεί λα βγεη ζηελ αγνξά θαη λα βξεη  

άμην ζηέιερνο λα ηνλ ππνζηεξίμεη. Γελ δη θαηνχηαη λα ζηεξεί έλαλ 

ππάιιειν απφ εθεί  πνπ δελ είλαη ζηειερσκέλεο νη Τπεξεζίεο, γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείν.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο κε ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ζηνπο νξεηλνχο Γήκνπο , είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

αλαγθαία. Πξέπεη λα ππάξμεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα ην νπνίν λα 

ζηεξίδεη ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο. Πξφθεηηαη γηα 

31 νξεηλνχο Γήκνπο ζηε ρψξα.  

 Οη νξεηλέο πεξηνρέο είλαη κία δηαθξηηή πεξίπησζε. Καη είλαη 

δηαθξηηή γηαηί; Γηαηί νη νξεηλέο πεξηνρέο έρνπλ έξζεη απφ ζπλέλσζε 

ζε κεγαιχηεξνπο Γήκνπο, πνπ είραλ θαη ζηειερηαθφ δπλακηθφ, θαη 

νηθνλνκηθά ήηαλ θαιχηεξα. Οη 31 νξεηλνί Γήκνη είλαη νη Γήκνη πνπ 

δελ έρνπλ θαζφινπ πξνζσπηθφ. Καη δελ λνκίδσ φηη πηα ππάξρεη 

ηφζν κεγάιε επηβάξπλζε.  

 Ζ δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζήκεξα, ζπλαδέιθηζζεο θαη 

ζπλάδειθνη, δπζηπρψο, απηφ πνπ θάπνηε ριεπάδακε θαη ιέγακε φηη 

απηφο είλαη έλαο Γήκαξρνο πνπ θάλεη απιά δηαρείξηζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ιεηηνπξγνχκε έρεη θαηαζηεί 

δεηνχκελν. Καη απηφ είλαη ε θαηάληηα ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γελ 

λνκίδσ φηη ππάξρεη ζηελ αίζνπζα θαλείο πνπ ληψζεη θαιά κε απηφ 

πνπ θάλνπκε ζήκεξα. Με απηή ηελ απίζηεπηε ζηαζηκφηεηα πνπ 
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ππάξρεη. Ση ζα πνχκε ζηνλ θφζκν; Γηα πφζν θαηξφ ζα ιέκε: δελ 

θηαίκε εκείο;  

 Θα θάλσ κηα παξέλζεζε, πνπ αθνξά έλα ζέκα θαηαζηαηηθήο 

ζέζεο ησλ αηξεηψλ. Ζ ΚΔΓΔ έρεη κία πάγηα ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Γεκάξρνπο δηθεγφξνπο, πνπ απνηεινχλ ηε κφλε 

θαηεγνξία πνπ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή απφ ην επάγγεικά ηεο, απφ 

ην ιεηηνχξγεκά ηεο,  λα άξεη απηή ηελ αλαζηνιή. Έρσ έξζεη, θχξηε 

Γεληθέ, θαη ζαο έρσ εθζέζεη ηη  γίλεηαη κε ηνπο Γεκάξρνπο νξεηλψλ 

Γήκσλ. Έρεη βγεη επί Τπνπξγίαο ηνπ θπξίνπ Μεηζνηάθε, κηα 

θσηνγξαθηθή δηάηαμε, ε νπνία ιέεη: νη Γήκαξρνη νξεηλψλ Γήκσλ 

θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, εμαηξνχληαη ηεο αλαζηνιήο. Θέισ λα 

ζθεθηνχλ φζνη απφ εκάο γλσξίδνπλ, ζε πφζνπο νξεηλνχο Γήκνπο 

θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ππάξρνπλ Δηξελνδηθεία θαη άξα έδξεο 

δηθεγφξσλ. Γηα λα θαηαιάβνπκε αλ είλαη θσηνγξαθηθή ε δηάηαμε ή 

φρη.  

 Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα; Με βάζε απηή ηε δηάηαμε, ινγηθά, απηή 

είλαη ε δηθή κνπ εξκελεία ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξεί λα πιεξψλνληαη 

νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο ηζρχεη κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

απφ ηνπο Γήκνπο. Άξα θάπνηνη απφ εκάο έρνπκε ζηακαηήζεη λα 

πιεξψλνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ ηνπο Γήκνπο, ελψ ζε 

θάπνηνπο άιινπο Γήκνπο, νξεηλνχο επίζεο, νη Τπεξεζίεο 

εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά ην λφκν θαη εμαθνινπζνχλ θαη ζηνπο 

νξεηλνχο Γήκνπο λα πιεξψλνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ ην 

Γήκν, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο, κε βάζε ηνλ αξρηθφ λφκν.  

 Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα, ζε έλα - δχν ρξφληα απφ ηψξα, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, φζνη δηθεγφξνη Γήκαξρνη νξεηλψλ πεξηνρψλ 

πιεξψλνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο απφ ην Γήκν, κε βάζε 

ηελ αξρηθή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ,  κπνξεί λα βξεζνχλ ππφινγνη, 

φπσο θαη νη ππάιιεινη, λα αλαγθαζηνχλ λα επηζηξέςνπλ ηα 

ρξήκαηα πίζσ θαη λα έρνπλ θαη ηνλ θαηαινγηζκφ. Πφηε, θχξηε 

Γεληθέ, ζα ην ιχζεηε;  
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 ε φια απηά, ζε φιε απηή ηελ θαηάληηα πξαγκαηηθά, ζε φιε 

απηή ηελ αδηαθνξία πνπ δνχκε θαη πνπ δελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

ζπλερηζηεί άιιν, εγψ έρσ  λα θάλσ κία πξφηαζε. Μία θαη κνλαδηθή. 

Υξεηάδνληαη ηνικεξέο απνθάζεηο. Απνθάζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ. 

Σν λα βγεη ε θπβέξλεζε θαη λα πεη φηη ζηελ ψξα απηήο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ δελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε 

πξνζιήςεηο, αλνίγνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο  Γήκνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ εθεί πνπ ην ρξεηάδνληαη, 

επεθηείλνπκε θαη δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα παξάιιεισλ θαζεθφλησλ 

ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, πνπ κεηά ηνλ Καιιηθξάηε δελ είδε 

θαλείο πνχ βξίζθνληαη θαη πψο εμππεξεηνχλ. Έρεηο δχν 

ππαιιήινπο  πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ αληηθείκελν ή λα κελ έρνπλ 

πνιιή δνπιεηά θαη έρεηο άιινπο δχν νη νπνίνη θηχλνπλ αίκα 

θαζεκεξηλά θαη ληξέπεζαη πνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα ζαλ 

Γήκαξρνο.  

 Γηα πνηα Απηνδηνίθεζε κηιάκε; Δηιηθξηλά. Γηα πνηα 

Απηνδηνίθεζε κηιάκε φηαλ ν ππάιιεινο ζηνλ νπνίν πξνΐζηαηαη ν 

θάζε Γήκαξρνο θαη  έρεη ηελ επζχλε γηα φηη θάλεη απηφο ν ππάιιεινο 

θαη πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, δελ έρεη δηθαίσκα λα πεη: φρη, 

δελ κπνξψ λα δψζσ απηφλ ηνλ ππάιιειν.  

 αο έρνπκε εθζέζεη πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

θηλεηηθφηεηα. Δίλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγείηε άιιν έλα ηέηνην 

ηεξαηνχξγεκα ζήκεξα; Πψο γθξεκίδεηε ηελ ειπίδα θάζε αλζξψπνπ 

πνπ κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ζαο εκπηζηεχηεθε; Πψο κπνξεί λα 

νδεγείηε ηα πξάγκαηα ζε απηή ηελ πνξεία;  

 Έλα ζα ζαο πσ. ζν κηιάκε κε επρνιφγηα - ην είπα θαη ζην 

πξνεγνχκελν πλέδξην - θαη πεξηκέλνπκε θαηαλφεζε, πάληα ζα 

ππάξρεη κία ηξφηθα πνπ ζα είλαη απφ πάλσ θαη ζα καο ιέλε απηφ 

δελ ην επηηξέπεη, ή ην άιιν δελ ην επηηξέπεη θαη ζα είκαζηε εδψ, λα 

ιέκε απηφ πνπ πνιχ εχζηνρα είπε ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο: ζα παξακηιάκε.  
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 Γηα απηφ ινηπφλ, εγψ πξνηείλσ δπλακηθέο ιχζεηο. Πιένλ ν 

θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη. Γελ πάεη άιιν. Οη Γήκνη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ, γηαηί πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ε θπβέξλεζε θαη 

ε φπνηα θπβέξλεζε, ε  πξνεγνχκελε, ε λπλ, ε επφκελε, ζα 

θαηαιάβεη φηη πξέπεη λα αλαινγηζηεί ηηο επζχλεο ηεο απέλαληη θαη 

ζηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο πνπ έρνπκε ππνγξάςεη θαη απέλαληη  

ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, βνεζψληαο ηελ Απηνδηνίθεζε λα επηηειέζεη 

ην ξφιν πνπ έρεη κε βάζε ην χληαγκα ηεο ρψξαο.  

 αο επραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηελ θπξία σηεξηάδνπ.  

 Φαίλεηαη απφ ην έλα ζεκείν ηεο Διιάδνο κέρξη ην άιιν, ε 

Απηνδηνίθεζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη, ελψλεηαη.  

 Καη ζα ήζεια λα θαιέζσ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ απφ ρζεο ην πξσί κέρξη θαη ζήκεξα, 

παξαθνινπζεί ην πλέδξην, λα έξζεη ζην βήκα, λα κηιήζεη θαη γηα 

ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ Δπηηξνπή θαη ελδερνκέλσο λα 

κπνξέζεη λα δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο κέζα απφ ην θιίκα ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη θαη είλαη ην θιίκα ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Ο θχξηνο Πνπιάθεο.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ:  Κπξία Τπνπξγέ, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη.  

 Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Κεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ γηα ηελ πξφζθιεζε λα παξεπξεζψ  θαη λα κηιήζσ 

ζην Δηήζην Σαθηηθφ πλέδξηφ ηεο, κε θεληξηθφ ζχλζεκα ην 

«Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε –  Υηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξρή».  

πσο γλσξίδεηε, είλαη ε δεχηεξε θνξά κέζα ζε ιηγφηεξν απφ 

δχν κήλεο πνπ βξίζθνκαη ζην βήκα απηφ, ζπδεηψληαο κε ηελ 

Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε ηηο κεγάιεο, ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο 

πνπ είλαη, θαηά ηελ άπνςή καο, απαξαίηεηεο ζήκεξα, ψζηε ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα αληαπνθξίλνληαη 
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πξαγκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο.  Αθνχζακε φινη ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο νκηιήηξηεο.  

Άιισζηε, ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο απνηειεί φρη απιψο 

ζπλεηδεηή επηινγή, αιιά –  ζα έιεγα –  ηαπηνηηθφ ζηνηρείν ηεο 

παξνχζαο θπβέξλεζεο ζπλνιηθά, θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ εηδηθφηεξα.  

Μπαίλνληαο θαηεπζείαλ ζην ζέκα ηνπ πλεδξίνπ, φπσο 

εχζηνρα ην πξνζδηφξηζαλ νη δηνξγαλσηέο, ην ζηνίρεκα ην νπνίν 

αληηκεησπίδεη απηή ηε ζηηγκή ε ρψξα είλαη ε εθ βάζξσλ 

αλνηθνδφκεζή ηεο.  

Έλα ζηνίρεκα πνπ –  φπσο μέξεηε –  ε παξνχζα θπβέξλεζε ην 

αλέδεημε εμαξρήο σο θεληξηθφ πξνγξακκαηηθφ ηεο ζηφρν, θ άλνληαο 

ιφγν γηα ηελ αλάγθε νηθνλνκηθήο, παξαγσγηθήο, θνηλσληθήο θαη  

ζεζκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο.  

Έηζη ινηπφλ, σο πξψηε επηζήκαλζε, ζα έιεγα φηη ε αλάγθε 

λα «ρηίζνπκε», φπσο ιέεη ν ηίηινο ηνπ πλεδξίνπ, «ηελ Διιάδα απφ 

ηελ αξρή», δελ είλαη θάπνηα απζαίξεηε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο. 

Δίλαη ην αίηεκα πνπ εθπέκπεη ε ειιεληθή θνηλσλία ζε φια ηα 

επίπεδα.  

Αξθεί λα ζπκεζνχκε ηηο «πιαηείεο» κφιηο ιίγα ρξφληα πξηλ, 

φπνπ –  κέζα ζηελ έμαξζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο –  νη πνιίηεο 

δηεθδίθεζαλ θάηη πεξηζζφηεξν. Γειαδή, πξαγκαηηθή Γεκνθξαηία, 

πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεζκηθέο, δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ είλαη αλαγθαίεο σο λνκηθή θαη πιηθή βάζε, 

ψζηε ε δεκνθξαηία λα κελ είλαη απιά εμαγγειία, αιιά λα έρεη 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, ζάξθα θαη νζηά.  

Αξθεί λα ζπκεζνχκε φηη, πξηλ απφ κφιηο έλα ρξφλν, ε 

παξνχζα θπβέξλεζε έιαβε αλαλέσζε ηεο εληνιήο ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ κε ην ζχλζεκα «μεκπεξδεχνπκε κε ην παιηφ, θεξδίδνπκε ην 

αχξην», ην νπνίν, αθξηβψο, εμέθξαζε ην βαζχ θαη δηάρπην 

θνηλσληθφ αίηεκα γηα ξηδηθέο θαη  ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο.  Καη απφ 

απηέο ζα θξηζνχκε.  
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Αξθεί, ηέινο, ζήκεξα, λα αλαινγηζηνχκε ηη εηζπξάηηνπκε απφ 

ηνλ θνηλσληθφ καο πεξίγπξν, απφ ηνπο πνιίηεο πνπ ζπλαληνχκε 

θαζεκεξηλά ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ καο, αιιά θαη ηη 

απνηππψλεηαη δηαρξνληθά ζε θάζε κέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο.  Σν 

εηζπξάηηεηε θαη εζείο, ην εηζπξάηηνπκε θαη εκείο.  

«Να ρηίζνπκε», ινηπφλ, «ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή».  

Απηφ είλαη ζήκεξα ην κεγάιν δεηνχκελν πνπ δηαπεξλά ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Απηφ είλαη, ζα έιεγα, ην κεγάιν «εζληθφ 

ζηνίρεκα», παξ’ φιν πνπ δελ κνπ αξέζνπλ νη πνκπψδεηο θξάζεηο 

θαη πξνηηκψ λα γίλνληαη πνιιά θαη λα ιέγνληαη ιηγφηεξα.  

κσο, ην ζηνίρεκα απηφ δελ είλαη ππφζεζε κφλν ηεο 

θπβέξλεζεο. Αθνξά φινπο ηνπο ζεζκνχο, θαηά ην κέηξν ηεο 

επζχλεο ηνπο, κε πξψηε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ, ιφγσ ηεο 

εγγχηεηάο ηεο πξνο ηνπο πνιίηεο, βξίζθεηαη ζηελ «πξψηε γξακκή» 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαιείηαη θαζεκεξηλά λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

δπζθνιίεο, αιιά θαη λα αθνπγθξάδεηαη  ηα αηηήκαηα, ηηο αγσλίεο θαη 

ηα νξάκαηα ηεο θνηλσλίαο.  

Με ηελ έλλνηα, ινηπφλ, απηή, νθείισ απφ ηελ πιεπξά κνπ, σο 

δεχηεξε επηζήκαλζε, ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ Σαθηηθφ πλέδξην ηεο 

ΚΔΓΔ, λα ραηξεηίζσ ην ζχλζεκα πνπ εθπέκπεηε  απφ ην πλέδξην 

απηφ, πνπ έρεηε σο Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, αλαιακβάλνληαο 

έηζη θαη ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ καο αλαινγεί θαη εκάο θαη 

εζάο.  

Θα ήζεια, σζηφζν, λα πάσ έλα βήκα παξαπέξα ηε ζθέςε 

απηή.  

Λέγεηαη ζπρλά φηη ην θξάηνο είλαη ζηελ Διιάδα «ν κεγάινο 

αζζελήο».  

Καηαξρήλ, πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη εγψ πξνζσπηθά, δελ 

ζπκθσλψ απφιπηα κε ηε δηαπίζησζε απηή.  

ρη γηαηί ην θξάηνο δελ έρεη ζεκαληηθέο παζνγέλεηεο –  

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, γξαθεηνθξαηία, θνβία 

απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία, αδηαθάλεηα θαη δηαθζνξά –  νη νπνίεο 
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ζπζζσξεχηεθαλ δηαρξνληθά, ζρεδφλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαη κε ηδηαίηεξε έληαζε απφ ην δηθνκκαηηζκφ ησλ 

ηειεπηαίσλ ζαξάληα ρξφλσλ.  

Αιιά γηαηί κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε παξαβιέπεη φηη νη ίδηεο 

παζνγέλεηεο ραξαθηήξηδαλ θαη ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο παξέκεηλε ζε κεγάιν βαζκφ θξαηηθνδίαη ηνο 

ή ζε κία αληίιεςε επθαηξηαθψλ, «αξπαθηηθψλ» επελδχζεσλ, κε 

ζηφρν ην άκεζν κέγηζην θέξδνο.  

Γελ κπνξεί ινηπφλ λα παξαγλσξίδεηαη φηη ε ειιεληθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε, παξ’ φιεο απηέο ηηο παζνγέλεηεο, ππήξμε ε «ζπγθνιιεηηθή 

νπζία», ε «ξαρνθνθαιηά» ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

δσήο.  

Πξάγκαηη, ην θξάηνο αλέιαβε λα θαιχςεη θελά πνπ άθελε 

πίζσ ηεο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, αθφκα θαη ζε ζεκαληηθνχο 

ηνκείο, πνπ απαηηνχζαλ πην καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, ηηο 

νπνίεο ήηαλ απξφζπκνο λα θάλεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο.  

Ήηαλ επίζεο ην θξάηνο πνπ αλέιαβε λα παξάζρεη ηηο βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαη αγαζά ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ππήξμε –  φζν παξάδνμν θαη αλ αθνχγεηαη απηφ – βαζηθφο θνξέαο 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

Αλαθέξζεθα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη 

χλεδξνη, ηφζν ζηηο παζνγέλεηεο φζν θαη ζηελ ηεξάζηηα ζπλεηζθνξά 

ηεο, γηα λα επηζεκάλσ φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηα ίδηα 

ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε νπνία –  κε φιεο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απηνηέιεηά ηεο θαη απφ ηελ 

άκεζε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ηεο –  παξακέλεη 

σζηφζν αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο.  

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη δχν ππιψλεο 

ηνπ θξάηνπο αιιειέλδεηνη θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελνη. Γελ κπνξεί 

θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη κπνξνχκε λα έρνπκε κία αλζνχζα, 

απνηειεζκαηηθή θαη ηζρπξή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα ζε έλα 
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δπζιεηηνπξγηθφ θξάηνο. Οχηε φκσο θαη ην αληίζηξνθν, φηη κπνξεί 

λα ρηηζηεί κία ζχγρξνλε, θηιηθή πξνο ηνλ πνιίηε, δεκνθξαηηθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, ρσξίο λα έρεη γεξά ηνπηθά εξείζκαηα κέζσ ησλ 

Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ.  

πλεπψο –  θαη απηή είλαη ε ηξίηε επηζήκαλζή κνπ ζε φηη 

αθνξά ην θεληξηθφ ζέκα θαη ζχλζεκα ηνπ πλεδξίνπ –  δελ έρεη 

λφεκα κία θπθιηθή ζπδήηεζε πνπ δηαξθψο ζα αλαξσηηέηαη πνηνο 

ππιψλαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη πξψηνο λα βειηησζεί, 

λα κεηαξξπζκηζηεί, λα αιιάμεη.  

Γελ έρεη λφεκα λα γίλεηαη «κπαιάθη» ε επζχλε γηα ην πνηνο 

ζεζκφο ζα πάξεη πξψηνο ηελ πξσηνβνπιία λα πξνρσξήζεη 

κπξνζηά. Γηφηη, απινχζηαηα είλαη ζαθέο φηη θα η νη δχν ζεζκνί, θαη 

ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έρνπλ πνιιά θαη 

επείγνληα βήκαηα λα θάλνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ξηδηθήο θαη 

ξηδνζπαζηηθήο κεηαξξχζκηζήο ηνπο.  

Καη ην θπξηφηεξν, κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ζα αδηθνχζε ηελ ίδηα 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο.  

Πξψηα απφ  φια, δηφηη ε Απηνδηνίθεζε, ζε αληίζεζε κε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη επζεία δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Καη 

έπεηηα, δηφηη βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε, φρη φκσο γεσγξαθηθά 

κφλν, γηαηί ηα Τπνπξγεία είλαη ζηελ Αζήλα θα η νη Γήκνη  είλαη ζε φιε 

ηελ Διιάδα. Αιιά επί ηεο νπζίαο, γηαηί –  ππνηίζεηαη – φηη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε είλαη ν ζεζκφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ «απφ ηα 

θάησ» ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη πνιηηηθή έθθξαζε ηεο θνηλσλίαο.  

Απηά ινηπφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμ νξηζκνχ δηαζέηεη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηεο δίλνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο, αιιά 

θαη κεγαιχηεξεο επζχλεο.  

Γηαηί ζήκεξα ε Απηνδηνίθεζε έρεη ηελ επθαηξία –  κέζα θαη απφ 

ηε δηαδηθαζία πνπ μεθηλήζακε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ –  λα γίλεη 

πξσηνπφξνο. Να απνδείμεη φηη  θαηέρεη δίθαηα ηνλ ηίηιν ηνπ «ιατθνχ 

ζεζκνχ», γηαηί ηνικά λα αθνπγθξάδεηαη ηνπο πνιίηεο θαη λα 
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αιιάδεη, δίλνληαο, αλ ζέιεηε, ην θαιφ παξάδεηγκα ζε νιφθιεξε ηε 

δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή δνκή ηεο ρψξαο.  

Άιισζηε, γηα λα θαηαιήμσ ζην ζεκείν απφ φπνπ μεθίλεζα, σ ο 

ηέηαξηε επηζήκαλζε, ζα έιεγα φηη ε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη 

εμαηξεηηθά επλντθή θαη δεκηνπξγεί έλα παξάζπξν επθαηξίαο γηα ηελ 

ηφζν πνιπζπδεηεκέλε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη 

αλάγθε ε ρψξα.  

Γηφηη, εθηφο ηεο πίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ φινη καο δνχκε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

παξνχζα θπβέξλεζε έρεη επηδείμεη θαη απνδείμεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

βνχιεζε γηα βαζηέο ηνκέο, γηα ξηδηθέο αιιαγέο θαη, θπξίσο, γηα 

ζπγθξνχζεηο κε κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα 

θαη παγησκέλεο λννηξνπίεο,  

 Αλ ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο κνπ επί ηεο γεληθήο 

κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ είλαη αλαγθαία, ζα ήζεια λα 

αλαθεξζψ ελ ζπληνκία ζην δηθφ καο αληηθείκελν, απηφ ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Ξέξεηε πνιχ θαιά  –  άιισζηε πνιχ πξφζθαηα έγηλε ην Δηδηθφ 

Θεκαηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ζην Βφιν ζρεηηθά –  φηη εδψ θαη ιίγνπο 

κήλεο έρεη μεθηλήζεη, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη ζην πιαίζην εηδηθήο Δπηηξνπήο ηεο νπνίαο έρσ ηελ πξνεδξία, ν 

δηάινγνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε απηή.  Καη μεθίλεζε δεκφζηα, κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ καο.  

 Γελ ζα ζαο παξνπζηάζσ θαη πάιη ηελ πξν δχν κελψλ νκηιία 

κνπ ζηνλ Βφιν. Άιισζηε, ηφζν ε ΚΔΓΔ δηα ηεο ηξηκεινχο θαη 

θαηφπηλ επηκνλήο ηνπ Τπνπξγείνπ πινπξαιηζηηθήο πνιηηηθά 

αληηπξνζσπείαο ηεο, φζν  θαη φινη νη ινηπνί ζεζκνί ηεο 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΝΠΔ, ΠΟΔ -ΟΣΑ, ΟΤΑΠΔ, ΔΔΣΑΑ) κεηέρνπλ ζηηο 

ζπδεηήζεηο, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο επεμεξγαζίεο θαη, ην θπξηφηεξν, 

ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν βαζκφ, ελεξγά ,  κε ζέζεηο θαη 

πξνηάζεηο ζε απηέο ηηο Δπηηξνπέο.  
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 Καη βέβαηα, νη βαζηθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνη 

παξακέλνπλ θαη εληζρχνληαη, φπσο επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ 

ραηξεηηζκφ πνπ απεχζπλε ζηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ ν λένο 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ν θχξηνο  θνπξιέηεο, γηα ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ νπνίν είκαη ηδηα ίηεξα επηπρήο θαη αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα ην 

θαηαζέζσ θαη δεκφζηα.  

 Θέισ απφ ην βήκα φκσο ηνπ πλεδξίνπ ζαο, πξψηα απ’ φια 

λα ραηξεηίζσ εηιηθξηλά ηε ζηάζε πνπ έρεη ηεξήζεη κέρξη ζήκεξα 

ζηνλ ελ εμειίμεη δηάινγν θαη ε ΚΔΓΔ, θχξηε Πξφεδξε, ζην ζχλνιφ 

ηεο, σο  ζεζκηθφο εθπξφζσπνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο.  

Ξέξεηε πνιχ θαιά ηηο απφςεηο κνπ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή 

κνπ δηαδξνκή θαη ηνπνζέηεζε. Δίλαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη κε 

πνιιά αμηφινγα θαη έκπεηξα απηνδηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπκε πνιχ 

ζπρλά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο, ηφζν ζε 

γεληθφ επίπεδν, φζν θαη ζηα επηκέξνπο ζέκαηα.  

Χζηφζν, ζέισ λα πηζηεχσ φηη –  ηφζν ζην πιαίζην ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φζν 

θαη ζπλνιηθά ζην βίν θαη ηελ πνιηηεία ηε δηθή κνπ, σο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ  –  έρσ αληηκεησπίζεη κε 

αληηθεηκεληθφηεηα, θαη ζαο θνηηάσ ζηα κάηηα, θαη ζεβαζκφ , φινπο 

ηνπο αηξεηνχο, ζθχβνληαο κε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη 

αθνχγνληαο  κε ελδηαθέξνλ ηηο απφςεηο ηνπο, ρσξίο λα κε 

ελδηαθέξεη ην ρξψκα κε ην νπνίν εθιέρζεθαλ.  

Σν πξψην ινηπφλ πνπ ήζεια λα θαηαζέζσ είλαη φηη, θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, αιιά θαη ηελ άπνςε λνκίδσ φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα εξγάδνληαη γηα ηελ επηηπρία ηεο ελ 

εμειίμεη κεηαξξχζκηζεο, ε εηιηθξηλήο δηάζεζε ζπκκεηνρήο πνπ 

επέδεημε ε Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, ε εθ κέξνπο ηεο θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ, επηζεκάλζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ, αιιά θαη αηνκηθά ε 

ζπκβνιή ηφζν ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο, ησλ θ.θ. Παηνχιε, 

Κνηκήζε θαη Μπίξκπα, φζν θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ 

κεηέρνπλ εθ κέξνπο ηεο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, είλαη πνιχηηκε. 
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Άιισζηε θαη ζήκεξα θαη ρζεο θαηαγξάςακε ζηνηρεία απφ ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ζαο. Θα ήζεια, επνκέλσο, κε ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

δίλεηαη ζήκεξα θαη εηο επήθννλ φισλ ησλ αηξεηψλ  ηεο ρψξαο, λα 

ηνπο επραξηζηήζσ θαη δεκφζηα.  

Σν δεχηεξν θαη ζπλαθέο κε ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν πνπ ζα 

ήζεια λα επηζεκάλσ , είλαη ην γεγνλφο φηη ην Θεκαηηθφ πλέδξην 

πνπ πξνεγήζεθε θαη νη ζέζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο 

πνπ πξνέθπςαλ ζπιινγηθά κέζα απφ ηηο δηθέο ζαο δηαδηθαζίεο,  ζα 

ιεηηνπξγήζεη εμαηξεη ηθά πξνσζεηηθά γηα ηελ πξφνδν ηνπ δηαιφγνπ 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ελ 

εμειίμεη κεηαξξχζκηζεο.  

Πξάγκαηη, δηέηξεμα, θχξηε Πξφεδξε, κε πξνζνρή ην αλαιπηηθφ 

θείκελν ησλ πξνηάζεσλ θαη –  παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο κνπ ζε 

νξηζκέλα  ζεκεία, νη νπνίεο είλαη λνκίδσ εχινγν λα ππάξρνπλ 

κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

αλαθνξέο –  πξέπεη λα πσ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ κε βξίζθνπλ θαη καο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο .  

Άιισζηε, πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ κνπ απφςεσλ, λνκίδσ φηη 

εάλ θάπνηνο αληηπαξέβαιε ηα θείκελα  ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ κε ηηο 

κέρξη ζήκεξα θαηαηεζείζεο επεμεξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο , ζα 

έβξηζθε πνιιά ζεκεία ζπγθιίζεσλ θαη κεξηθψλ ηαπηίζεσλ.  

Γελ είλαη δε ηπραίν θάηη ηέηνην, αθνχ φινη νη κεηέρνληεο ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ, είηε πξφθεηηαη γηα αηξεηνχο, είηε γηα 

εξγαδφκελνπο, ηα ζηειέρε καο, είηε γηα εηδηθνχο επηζηήκνλεο, είηε 

γηα ην πξνζσπηθφ, είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ αθηεξψζεη κεγάιν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπο, ππφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο, ζηελ ππφζεζε ηεο 

πξναγσγήο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ζεζκνχ ζηε ρψξα καο. Γελ ζα 

κπνξνχζαλ επνκέλσο λα κελ κνηξάδνληαη θαη έλα κίληκνπκ θνηλψλ 

δηαπηζηψζεσλ, αλεζπρηψλ, αιιά θαη πξνηάζεσλ γηα ην παξφλ θαη 

ην κέιινλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Έηζη ινηπφλ, εξρφκελνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ 

δηαηχπσζε ε ΚΔΓΔ, ζέισ λα αλαθεξζψ ζε κία - κία :  
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Πξψηνλ, σο πξνο ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ Γήκσλ . 

Ζ άπνςή καο σο πξνο ηελ απνηίκεζε ηνπ κέρξη ζήκεξα 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζην θείκελν  ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ. Πξάγκαηη, 

ζπλνιηθά ηα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαη ηδίσο εθείλα πνπ 

δηαζέηνπλ άκεζε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, πέηπραλ κέζα ζηα 

ρξφληα ηεο ζνβνχζαο νηθνλνκηθήο, αιιά θαη πνιηηηθήο θξίζεο, λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπο 

θαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο. Χζηφζν, ππήξμαλ 

φξγαλα θαη ζεζκνί πνπ –  αλ θαη ζσζηά ζηνλ αξρηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ  

ζρεδηάζηεθαλ –  δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο  θαη  πξέπεη 

ινηπφλ λα ηα μαλαδνχκε. ρη γηα λα ηα θαηαξγήζνπκε, αιιά γηα λα 

ηα επαλαηνπνζεηήζνπκε ζην ζεζκηθφ νηθνδφκεκα θαη λα ηα 

εληζρχζνπκε επί ηεο νπζίαο.  

Σέηνηα είλαη πξσηίζησο ηα φξγαλα θαη νη ζεζκνί θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, φπσο νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, νη 

ζεζκνί ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο, φπσο νη Σνπηθέο θαη 

Γεκνηηθέο  Κνηλφηεηεο, αιιά θαη ζεζκνί πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, φπσο ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε.  

πσο ζσζηά επηζεκαίλεηαη, ηέηνηνη ζεζκνί δελ αξθεί λα 

λνκνζεηνχληαη, αιιά ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ην νπζηαζηηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε θαη απνηειεζκαηηθά. 

Καη είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ην θάλνπκε, καδί ζαο.  

Καη βέβαηα, πξέπεη πηζαλφλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε άιινπο 

ζεζκνχο, πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλνπο ζεκαηηθά ή πεξηζζφηεξν 

επέιηθηνπο θαη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθνχο, πνπ ζα δίλνπλ άκεζα ην 

ιφγν  ζηνπο πνιίηεο, απνδεηθλχνληαο φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ είλαη –  ή ζα έπξεπε, 

ελ πάζε πεξηπηψζεη, λα είλαη –  πξνυπφζεζε γηα λα κπνπλ «νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηελ πξψηε γξακκή», γηα «λα απνθαζίδνπλ νη 

πνιίηεο γηα ην κέιινλ ηνπο».  
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Γεχηεξνλ, ζε φηη αθνξά ηνλ επηκεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ.  

Ζ πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ, σο πξνο ηνλ δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, είλαη αθξηβψο ν δξφκνο πάλσ ζηνλ νπνίν θηλνχληαη , 

δνπιεχνπλ θαη επεμεξγάδνληαη νη αξκφδηεο ζεκαηηθέο νκάδεο ζην 

Τπνπξγείν καο.  

ηφρνο καο –  πάληνηε ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε 

θαζ’ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία –  είλαη λα κεηαθεξζεί ζην ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε «θαξδηά»  ηνπ θξάηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ παξνρή φισλ 

ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.  

αθέζηαηα, έρνπκε επίγλσζε φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα 

ζεκαίλεη ζηελ νπζία φηη πξέπεη λα αληηζηξέςνπκε ηειείσο ηνλ 

εμαηξεηηθά  ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νηθνδνκήζεθε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ειιεληθφ θξάηνο επί δεθαεηίεο. Καη λνκίδσ 

θαλέλαο δελ ζα έιεγε απφ απηφ ην βήκα φηη έρεη επζχλε ε 

θπβέξλεζε ε δηθή καο. Αληίζεηα απφ ηε ζρεηηθή ξεηή ζπληαγκαηηθή 

επηηαγή.  

Ξέξνπκε φηη ζηελ πξνζπάζεηά καο ζα ζπλαληήζνπκε 

δπζθνιίεο. Άιισζηε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πξνζπαζνχκε 

ζήκεξα, ππφ εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

απηφ πνπ δελ ζέιεζαλ ή δελ κπφξεζαλ λα θάλνπλ φιεο νη 

θπβεξλήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, ζε επνρέο πνιχ επλντθφηεξεο θαη 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά.  

Χζηφζν, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, κε ηα θξηηήξηα θαη ηε 

κεζνδνινγηθή θαη πνιηηηθή πξνζέγγηζε επί ηεο νπνίαο 

ζπκθσλνχκε, κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα κπνξέζνπκε.  

Άιισζηε, αθφκα θαη αλ θάπνηα βήκαηα απνζπγθέληξσζεο ηνπ 

ζεκεξηλνχ θξάηνπο λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε, έρσ ηε γλψκε φηη 
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ζα είλαη ήδε ζεκαληηθά, θαη ζα απνηειέζνπλ ηελ αξρή κηαο 

ζπλνιηθήο κεηεμέιημεο.  

Σξίηνλ, ζε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α.  

Γλσξίδεηε πνιχ θαιά, κηαο θαη ε ζπδήηεζε ησλ επεμεξγαζηψλ 

ηεο νηθείαο Θεκαηηθήο Οκάδαο ηελ πξνηάμακε  ρξνληθά, κε δηθή καο 

επηινγή, φηη ηφζν ζηα ζέκαηα ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζηε 

ζρεηηθή ελνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φζν 

θαη ζηελ αλάγθε ελνπνίεζεο θαη απινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, φηη νη πξνσζνχκελεο αιιαγέο 

πξνζεγγίδνπλ πνιχ ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά θαηξνχο θαη 

απφ ηελ ΚΔΓΔ.  

Δίλαη ήδε ππφ επεμεξγαζία ην λέν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α., ελψ ζην 

πιαίζην επηκέξνπο λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη  

απφ ην Τπνπξγείν, πξνσζνχληαη φπσο μέξεηε ξπζκίζεηο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηελ 

είζπξαμε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπο.  

Σέηαξηνλ, ζε φηη  αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηφζν ζε επίπεδν εξγαδνκέλσλ φζν θαη ζε επίπε δν 

αηξεηψλ.  

Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ην ζέκα ηεο ζηήξημεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. ππήξμε θαη 

παξακέλεη θεληξηθφ κέιεκα θπβέξλεζεο, αιιά θαη ηεο παξνχζαο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔ.  

Ήδε  απφ ηελ πξψηε θπβέξλεζε, επί ππνπξγίαο Νίθνπ 

Βνχηζε, κέζα ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο θαη αβέβαηεο ζπλζήθεο, φπσο 

θαη ελ ζπλερεία, ην ΤΠΔ πηνζέηεζε κία ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

θαιχηεξε ζηειέρσζε ησλ Γήκσλ,  γηα ηε ζηήξημε ησλ δίθαησλ 

αηηεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη  γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  
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Ζ ίδηα άπνςε θαη πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα, φπσο 

επηβεβαηψζεθε ξεηά θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο απφ ηε 

ρζεζηλή νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ.  

Αιιά επεηδή δελ κνπ αξέζνπλ κφλν ηα ιφγηα, ππελζπκίδσ  

ελδεηθηηθά, γηαηί πξέπεη λα θξηλφκαζηε κε ηα έξγα.  

1. Ζ απειεπζέξσζε ησλ πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ΤΔ θαη ΓΔ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο . 

2. Ζ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ 

ΗΓΑΥ κεησκέλεο απαζρφιεζεο, κέρξη θαη ηα φξηα ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο .  

3. Σε ζπλέρηζε κε εζληθνχο πφξνπο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Απηνδηνίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαλ κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΔΠΑ θαη κέρξη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηε λέα  πξνγξακκαηηθή πεξίνδν . 

4. Σελ επαλαθνξά ζηελ Τπεξεζία ησλ ππαιιήισλ πνπ είραλ 

κε ηξφπν νξηδφληην θαη αληηζπληαγκαηηθφ ηεζεί ζε 

δηαζεζηκφηεηα, κε απνηέιεζκα ηε δηάιπζε θξίζηκσλ θαη 

εμαηξεηηθά πξνζνδνθφξσλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Τπεξεζηψλ, 

φπσο ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία .  

5. Σελ απνηξνπή ηεο αηκνξξαγίαο ησλ Ο.Σ.Α. ηεο 

παξακεζνξίνπ, κε ηελ εηζαγσγή απνηξεπηηθψλ δηθιείδσλ 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ.  

Σελ ίδηα πξνζπάζεηα θαηαβάινπκε θαη κε ελ εμειίμεη 

πξσηνβνπιίεο, ηηο νπνίεο –  φπσο μεθαζάξηζε ρζεο ν λένο 

Τπνπξγφο –  ζα ζπλερίζνπκε  θαη ππφ ηε λέα εγεζία, ζε ζρέζε ηφζν 

κε ην πξνζσπηθφ, φζν θαη κε ηνπο αηξεηνχο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο 

ζπκβαίλεη ιφγνπ ράξε κε ην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

αληηκηζζηψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ αηξεηψλ.  

Θα κνπ επηηξέςεηε δε –  επεηδή κέρξη ηψξα αλαθέξζεθα ζηα 

ζεκεία πνπ ζπκθσλνχκε –  λα αλαθέξσ θη έλα ζεκείν πνπ πξέπεη 

λα επεμεξγαζηνχκε πεξαηηέξσ, πξηλ θηάζνπκε ζε απηφ πνπ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

136 

δηαθσλνχκε.  Καη αλαθέξνκαη ζην κείδνλ θαη δχζθνιν δήηεκα ηεο 

αξγίαο ησλ αηξεηψλ.  

Δμ νξηζκνχ, έλα δηνηθεηηθφ κέηξν ζε βάξνο δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ κε άκεζε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε , είλαη απφ κφλν 

ηνπ έλα πεδίν έληαζεο, αλάκεζα ζηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηνπ 

ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο αθ’ ελφο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο λφκηκεο 

δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην ζεζκφ 

αθ’ εηέξνπ.  

Δίλαη ζαθέο φηη θαλείο  δελ είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ 

ηξέρνπζα δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ Καιιηθξάηε. Οχηε ε 

Απηνδηνίθεζε πνπ δεηά ηελ πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θχξηε Πξφεδξε, νχηε ην Τπνπξγείν θαη νη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζεκεξη λά, ζε έλα 

ζέκα κε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο θαη πξνζσπηθέο πξνεθηάζεηο, ηελ 

επζχλε ηεο εξκελείαο θαη ηεο εθαξκνγήο ελφο θαθνχ λφκνπ.  

Έρσ ινηπφλ ηε γλψκε φηη ην δήηεκα απηφ είλαη θάηη πνπ ζα 

πξέπεη λα μαλαδνχκε, ζην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο, εμ αξρήο. 

Καη αλεμαξηήησο ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ νη αξκνδηφηεξνη απφ εκάο, νη λνκηθνί  καο, ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπκε φηη πξέπεη ην ζχζηεκα πνπ ζα θαζηεξσζεί λα είλαη  

απιφ, ζαθέο, νκνηφκνξθν ζηελ εθαξκνγή θαη ζπγρξφλσο δίθαην, ζε 

ζρέζε κε ην ηη εηζπξάηηεη ε Πνιηηεία θαη νη πνιίηεο.  

Πέκπηνλ, ζε φηη αθνξά ηα Ννκηθά Πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α. :  

Έρεη ήδε επηζεκαλζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη λνκίδσ φηη 

απερεί ηηο απφςεηο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο φηη ήδε κε ηνλ 

Καιιηθξάηε έγηλε κία κεγάιεο θιίκαθαο πξνζαξκνγή ζην ζε ζκηθφ 

πιαίζην, αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ Ο.Σ.Α.  

Δπίζεο, λνκίδσ φηη πξέπεη κε εηιηθξίλεηα λα πνχκε κεηαμχ καο 

θαη πξνο  ηνπο πνιίηεο φηη ε ιεηηνπξγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε πην 

επέιηθην –  ηνπιάρηζηνλ ζην παξειζφλ –  θαζεζηψο ζε ζρέζε κε ηελ 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε κία 

ζεηξά ηνκέσλ δξάζεο. Σελ ίδηα φκσο ζηηγκή απνηέιεζε, ζε θάπνηεο 
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–  δπζηπρψο φρη ιίγεο –  πεξηπηψζεηο, πεδίν θαθνδηαρείξηζεο, 

ζπαηάιεο, αλνξζνινγηθήο δηνίθεζεο θαη πειαηεηαθψλ 

εμππεξεηήζεσλ, θαηλφκελν πνπ θάπνηνη Γήκνη θιεξνλφκεζαλ θαη 

«πιεξψλνπλ» κέρξη θαη ζήκεξα θαη ρσξίο λα θηαίλε.  

Δπηπρψο, ε θαηάζηαζε απηή ζήκεξα έρεη αιιάμεη άξδελ. 

Παξακέλνπλ βέβαηα θάπνηεο επηκέξνπο βειηηψζεηο θαη 

επηθαηξνπνηήζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ 

Ο.Σ.Α., φκσο ζπλνιηθά απνηειεί έλα απφ ηα πεδία πνπ νθείινπκε 

λα αλαγλσξίζνπκε ηε κεγάιε πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε, κε 

επψδπλν σζηφζν ηξφπν.  

Έθηνλ, ζε ζρέζε κε ηελ επνπηεία θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 

Ο.Σ.Α.  

Πάγηα ζέζε ηεο θπβέξλεζεο θαη θεληξηθή θαηεχζπλζε πνπ 

δφζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο , είλαη ε απνζχλδεζε ηεο 

επνπηείαο ησλ Ο.Σ.Α. απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ε 

αλάζεζή ηνπο ζε κία ππεξεζία πνπ αθ’ ελφο ζα παξέρεη ερέγγπα 

αλεμαξηεζίαο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεο θαη αθ’ εηέξνπ ζα δηαζέηεη 

φζν γίλεηαη πην πςεινχ επηπέδνπ ζηειέρε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα ππεηζέξρνληαη ζηα ζχλζεηα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εμεηδηθεπκέλα λνκηθά, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α.  

Θα ήζεια λα ζπκίζσ δε φηη –  κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λένπ απηνχ κεραληζκνχ επνπηείαο –  ην Τπνπξγείν έρεη πάξεη 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ κε ηνπνζέηεζε 

θνκκαηηθά δηνξηζκέλσλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο θαηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα ζπκίζσ φηη ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

επαλαζπδεηείηαη ε πξφηαζε πνπ είρε θαηαζέζεη ζην παξειζφλ ην 

Τπνπξγείν, επί ππνπξγίαο ηνπ θπξίνπ  Βνχηζε, θαη δελ πξνρψξεζε 

γηα ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο, παξά ην γεγνλφο φηη είρε ηχρεη ηεο 

ζηήξημεο θαη ηεο ΚΔΓΔ, πεξί αληηθαηάζηαζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
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Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., απφ έλαλ άιιν κεραληζκφ, κε 

ζαθψο δεκνθξαηηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε 

ππνζηεξηθηηθά θαη φρη ηηκσξεηηθά πξνο ηνπο  Γήκνπο  θαη ζα 

εμαζθάιηδε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα.  

 Καη επεηδή άθνπζα γηα κία δεπηεξνβάζκηα θξίζε, απφ ηνλ 

θχξην Κνηκήζε, είκαη ζε ζέζε λα πσ φηη ην ζπδεηάκε γηα ηελ 

επνπηεία, γηα λα ην εμεηδηθεχζνπκε.  

Έβδνκνλ, ζε φηη αθνξά ηνπο πφξνπο ηεο Απηνδηνίθεζεο  θαη 

ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν απηήο.  

πκθσλνχκε ζην ζχλνιν, ζα έιεγα, ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ 

γίλνληαη ζηηο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο πνπ έρεη ππνζηεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηά ηελ εμαεηία 

ησλ κλεκνλίσλ θαη ηελ αλάγθε  ζηαδηαθήο απνθαηάζηαζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, αλάινγα θαη κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο.  

Άιισζηε, ε αξκφδηα Θεκαηηθή Οκάδα έρεη επεμεξγαζηεί θαη 

θαηαζέζεη κία πξφηαζε πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εηδηθνχ 

ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε αλαπηπμ ηαθή ζηφρεπζε εηδηθά γηα 

ηνπο Ο.Σ.Α., ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ ηηο 

επφκελεο κέξεο θαη  ζα ηεζεί ππφςε ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

πξνο πεξαηηέξσ δηαβνχιεπζε.  

Δλψ επίζεο, ζα πξέπεη λα ζαο ππελζπκίζσ θαη ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα  θαη πνπ 

βέβαηα ζα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε,  κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ - φπνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ, ζα ηνλ έρεηε θαη 

νκηιεηή θαη αξγφηεξα - πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ κία ζεηξά 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δαλεηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, θαζψο θαη λα 

θαηαξηηζηνχλ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο αλαπηπμηαθψλ θαη 

επελδπηηθψλ δξάζεσλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε  ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα κειέηεο, ε ζηήξημε ησλ Ο.Σ.Α. πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο θ.ν.θ.  Θα ηα πεη πάξα πνιχ 

θαιά  ν θχξηνο Βαξιακίηεο.  
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 Χζηφζν, ζα κνπ επηηξέςεηε λα επηζεκάλσ δχν ζηνηρεία, έλα 

πνιηηηθφ θαη έλα ηερληθφ -ζεζκηθφ, ζηα νπνία δελ ζπκθσλνχκε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλνληαη νη δηεθδηθήζεηο ηεο ΚΔΓΔ σο πξνο ηα 

νηθνλνκηθά.  

Πνιηηηθά, είλαη λνκίδσ ζαθέο φηη ε κείσζε ζηηο δαπάλεο, ηφζν 

ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη –  θπξίσο –  ηηο επελδπηηθέο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ππήξμε νξηδφληηα θαη δελ έπιεμε κφλν ηελ 

Απηνδηνίθεζε, αιιά ην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο δξάζεο, 

αθφκα θαη ησλ εμαηξεηηθά θξίζηκσλ θνηλσληθά, φπσο ιφγνπ ράξε ε 

πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. Ζ απνθαηάζηαζε, επνκέλσο, αληίζηνηρα ζα 

είλαη ζπλνιηθή. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ιφγηα ελφο Θεζζαινχ 

Γεκάξρνπ, ν νπνίνο θάζε άιιν παξά θηιηθά δηάθεηηαη πξνο ηελ 

παξνχζα θπβέξλεζε, πξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν ζην γξαθείν 

κνπ, κνπ είρε πεη: «Ση λα ην θάλσ εγψ λα είκαη Γήκαξρνο ζε έλαλ 

πινχζην Γήκν, αλ ε ρψξα βνπιηάδεη; ινη καδί ινηπφλ ζα 

ζεθσζνχκε απφ απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν». 

Καη ζπλερίδσ θαη ιέσ ηα ηερληθά-ζεζκηθά, φηη ελψ ε 

Απηνδηνίθεζε έρεη απφιπην δίθην λα δεηάεη ζηαδηαθή ελίζρπζ ε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, θάλεη φκσο ιάζνο - θαη ην ιέσ επζέσο απφ 

απηφ ην βήκα - λα  κηιά γηα λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ. Δίλαη άιιν 

ην πνιηηηθφ δήηεκα πνπ ιέκε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Καη ζε απηφ ζα ζπκθσλήζνπκε. Ξέξνπκε φινη 

πνιχ θαιά πφηε, γηα πνην ιφγν θαη κε πνηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ 

ηα παξαθξαηεζέληα, σο ην 2009, ηα νπνία εμνθιήζακε θαη σο πξνο 

ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπο πξηλ ιίγεο κέξεο. Ζ εηθφλα φκσο πνπ 

έρνπκε εκείο ζήκεξα, είλαη πσο πξέπεη λα κηιάκε γηα κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φρη φκσο γηα παξαθξαηεζέληα, δειαδή γηα κε 

απφδνζε απηήο, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ κέρξη 

ζήκεξα έρνπκε δεη.  κσο θαη απηφ αλ ζέιεηε, κε ζηνηρεία θαη κε 

επηρεηξήκαηα, είκαζηε αλνηρηνί λα ην ζπδεηήζνπκε.  

ε θάζε δε πεξίπησζε, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ θαη απφ ην 

βήκα ηνπ πλεδξίνπ φηη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φρη πάληα ρσξίο 
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πηέζεηο, έρεη θαηαθέξεη λα είλαη απνιχησο ζπλεπέο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. θαη είκαζηε ζηελ επράξηζηε 

ζέζε λα θιείλνπκε ρσξίο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο φιν ην 2016.  

Καη, ηέινο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ έθθιεζε πξνο φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο, λα ζπλεξγαζηνχλ εληαηηθά θαη κε ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ ΤΠΔ, θπξίσο φκσο κε ηνπο αμηνινγφηαηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ ζην  ζχλνιφ ηνπο ηα 326 

εθαηνκκχξηα επξψ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ απνπιεξσκή 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. Δίλαη κία ζεκαληηθή 

επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηελ Απηνδηνίθεζε λα θιείζεη εθθξεκφηεηεο θαη 

λα εμπγηαλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ηελ νπνία δελ πξέπεη λα 

αθήζνπκε λα πάεη ρακέλε ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηερληθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ.  

γδνν, ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ Γήκσλ, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΔΠΑ :  

Έρσ ηε γλψκε φηη αμίδεη λα ζπκεζεί θαλείο πσο ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ έγηλε, κάιινλ γηα πξψηε 

θνξά, ζε αλνηρηή θαη ζεζκνπνηεκέλε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη φρη κε «εκεηέξνπο» ζε θιεηζηά ππνπξγηθά ή 

θνκκαηηθά γξαθεία. Καη απηφ λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνπ θαη σο 

δηαδηθαζία θαη σο απνηέιεζκα εγγξάθεηαη ζηα ζεηηθά ηεο κέρξη 

ζήκεξα ζπλεξγαζίαο καο.  

Έλαην θαη ηειεπηαίν, ζε ζρέζε κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Ζ άπνςε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη γλσζηή 

θαη δεκφζηα θαη επίζεκα θαηαηεζεηκέλε, ππέξ ηεο απιήο 

αλαινγηθήο ζηε  ζπγθξφηεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

πκβνπιίσλ.  

Δίλαη επίζεο θαηαηεζεηκέλε ε επηζήκαλζε ηνπ Τπνπξγνχ, φηη 

ζα πάξνπκε ππφςε καο ηηο απηνδηνηθεη ηθέο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο, 

κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην ξφιν ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ 
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Πεξηθεξεηαξρψλ θαη ηελ  θαηαμίσζή ηνπο ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, φρη  κφλν σο 

πξνζψπσλ, αιιά θαη σο ζεζκψλ.  

Θα ήζεια σζηφζν λα επηζεκάλσ δχν -ηξία ζηνηρεία θαη κε 

απηά θιείλσ.  

Πξψηνλ, δελ είλαη αθξηβέο φηη ην Τπνπξγείν «δελ έρεη ζέζε σο 

πξνο ηελ εθινγή ησλ Γεκάξρσλ». Σν Τπνπξγείν, φπσο θαη ζε φια 

ηα άιια δεηήκαηα, θαηέζεζε ηελ άπνςή ηνπ ζηα δεηήκαηα αξρήο –  

θαη ε δεκνθξαηία είλαη γηα καο ζέκα αξρήο –  θαη έζεζε πξνο 

δηαβνχιεπζε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βάζεη απηψλ. Έηζη ινηπφλ, νη 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ηξφπνπ αλάδεημεο ηνπ Γεκάξρνπ –  κε 

δεδνκέλα φκσο φζα πξναλέθεξα –  είλαη πξνο ζπδήηεζε θαη 

επεμεξγαζία κέζα ζηελ αξκφδηα Θεκαηηθή Οκάδα, ε νπνία θαη 

ιεηηνπξγεί θαη είζαζηε παξψλ θαη ζπκκεηέρεηε θαη κπνξείηε λα 

θαηαζέηεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο.  

Γεχηεξνλ, επίζεο δελ είλαη αθξηβέο φηη ε πξφηαζε γηα απιή 

αλαινγηθή θαη, ηαπηφρξνλα, γηα πεξηνξηζκφ ησλ δεκαξρνθεληξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο είλαη αληηθαηηθή. 

Ξέξεηε φινη πνιχ θαιά φηη, ηππηθά, κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ν Γήκαξρνο είλαη απιφ εθηειεζηηθφ φξγαλν. ινη φκσο 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ν Γήκαξρνο δηαζέηεη εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κία «απηφκαηε» θαη γηα εκάο ηξνκαθηηθή πιεηνςεθία 

3/5, είηε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ θνκκαηηθή πεηζαξρία είηε ζηε δηθή 

ηνπ αθηηλνβνιία, ζε πεξηπηψζεηο πξνζσπηθεληξηθψλ παξαηάμεσλ.  

Αληίζεηα, ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην κε αλαινγηθή 

εθπξνζψπεζε ησλ παξαηάμεσλ, ν ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ κπνξεί λα 

είλαη ζεζκηθά πην εληζρπκέλνο. Πνιηηηθά φκσο, ζα ππνρξενχηαη λα 

ζπδεηά θαη λα βξίζθεη ζεκεία ζπλαηλέζεσλ θαη ζπγθιί ζεσλ.  Καη 

απηή είλαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκάξρνπ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, θχξηνη. Απφςεηο εθθξάδνληαη ειεχζεξα 

ζην κηθξφθσλν. Καη ζα δνζνχλ, αλ ρξεηαζηεί, απαληήζεηο.  
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Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ:  Θα ην μαλά επαλαιάβσ ζε φζνπο δηακαξηχξνληαη. 

εβαζηέο νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 Πνιηηηθά θαη ζεζκηθά, εληζρχεηαη ν Γήκαξρνο ν νπνίνο έρεη 

έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζηε 

ζέιεζε ηεο ηνπηθήο  θνηλσλίαο.  

 Καη ηέινο, έλα πνιηηηθφ ζρφιην. Θεσξψ φηη ε άπνςε πνπ 

δηαηππψλεηαη, φηη «ε ΚΔΓΔ δελ ζπδεηά ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξηλ νινθιεξσζεί πξνεγνπκέλσο ν δη άινγνο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο» είλαη θαη  κεζνδνινγηθά θαη  πνιηηηθά, 

θαηά ηε γλψκε καο, ιάζνο θαη καο θέξλεη ζε απηά πνπ επηζήκαλα 

ζηελ αξρή. Γηφηη,  θχξηε Πξφεδξε, ε δεκνθξαηία δελ είλαη δήηεκα 

παξεκπίπηνλ θαη παξαπιεξσκαηηθφ πνπ έξρεηαη ζην ηέινο.  Ζ 

δεκνθξαηία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φπνηαο 

κεηαξξχζκηζεο. Καη επνκέλσο, θακία κεηαξξχζκηζε δελ κπνξεί θαη 

δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη παξαβιέπνληαο , έζησ πξνζσξηλά, ην 

δήηεκα ηεο εκβάζπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο.  

Άιισζηε, ζα ζπκίζσ εθ λένπ φηη ε παξνχζα θπβέξλεζε έθαλε 

γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά ην βήκα, ζπλεπήο ζε φζα δηεθδηθνχζε 

σο αληηπνιίηεπζε, λα θέξεη θαη λα ςεθίζεη ζηε Βνπιή ηελ 

θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο εζληθέο εθινγέο.  

Θα είλαη θξίκα γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο, λα απνδεηρζεί θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα 

κείλεη νπξαγφο ησλ εμειίμεσλ, ηε ζηηγκή πνπ κφλε ηεο αλαγλσξίδεη 

φηη ηζρπξή θνηλσλία θαη ηζρπξή Απηνδ ηνίθεζε είλαη έλλνηεο 

αιιειέλδεηεο.  

Κιείλσ ηελ παξέκβαζή κνπ εδψ. Ξέξσ φηη ίζσο λα ζαο 

θνχξαζα, φκσο κίιεζα αλνηρηά κπξνζηά ζαο, θαηαζέηνληαο ηηο 

ζπκθσλίεο θαη ηηο δηαθσλίεο καο. Μίιεζα ινηπφλ αλνηρηά, πηζηεχσ 

φηη έβαια θαη ην δάρηπιν επί ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ, φπσο λνκίδσ φηη 

νθείινπκε λα θάλνπκε φινη θαη θάλαλε αξθεηνί νκηιεηέο απφ απηφ 

ην βήκα, ζε κηα επνρή πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξν λα είκαζηε 

ρξήζηκνη, απφ ην λα είκαζηε επράξηζηνη.  
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Θα ζαο αθήζσ ινηπφλ θαη ζα ζπλερίζσ λα ζαο αθνχσ κέρξη 

ην απφγεπκα πνπ ζα θχγσ γηα ηελ Αζήλα, κε ηηο ζεξκφηεξεο επρέο 

κνπ γηα κία νπζηαζηηθή θαη επ’ σθειεία ηνπ ζεζκνχ ζπλέρεηα ησλ 

εξγαζηψλ ζαο θαη κε ηελ ππελζχκηζε φηη ην λα «ρηίζνπκε ηελ 

Διιάδα απφ ηελ αξρή», φπσο ζέηεηε ην ζηφρν, είλαη ζίγνπξα θαη ην 

μέξεηε θαη ζε απηφ ζα ζπκθσλήζνπκε φινη, αλεμάξηεηα πνιηηηθήο 

άπνςεο, φηη είλαη πην δχζθνιν, πην πνιχπινθν απφ  φηη ήηαλ γηα 

φζνπο ηφζα ρξφληα ηελ γθξέκηζαλ. Δίκαζηε φκσο ζίγνπξνη πσο ζα 

ηα θαηαθέξνπκε, κε ηελ Απηνδηνίθεζε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο 

πξνζπάζεηαο ηεο θνηλήο καο.  

Καη μέξσ φηη θαη εζείο ληψζεηε φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

εζείο, θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζα πάκε καδί, ζα 

πξνρσξήζνπκε καδί, ζα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα καδί, θαη ζε απηά 

πνπ ζπκθσλνχκε θαη ζε απηά πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, δηφηη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηα ζηειέρε ηνπ 

θαη ε πνιηηηθή εγεζία, είλαη εξαζηέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα έρσ κηζφ ιεπηφ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπί ηεο δηαδηθαζίαο;  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Ναη, επί ηεο δηαδηθαζίαο .  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν θχξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν θχξηνο 

Πνπιάθεο, εκπεηξφηαηνο, είλαη ε αιήζεηα θαη κε έλαλ κεηιίρην 

ηξφπν, απνθεχγνληαο ηνπο αθξνβαηηζκνχο θαη ζσπεχνληαο ην 

αθξναηήξην, επαλαιακβάλσ, κε ηελ κεγάιε ηνπ εκπεηξία…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  ρη, δελ αλεζπρψ. Μηιάσ εηιηθξηλά φηη δελ απέθπγε 

ηηο βαξβαξφηεηεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο. Πξνζέμηε. Χο 

Κεληξηθή Έλσζε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Βξε, εζχ, Γεκήηξε, ζα πσ πνηα είλαη ε δηαδηθαζία. 

Γελ κηιάσ… Μα δελ πέξαζε κηζφ ιεπηφ, βξε παηδηά, έιενο.  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, παξαθαιψ.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Γελ πέξαζε κηζφ ιεπηφ. Αθήζηε κε λα πσ. Σνπο 

πάληεο παξαθνινπζψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ, επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Θα ζαο ζπκίζσ φηη σο πλέδξην πήξακε κ ηα 

απφθαζε νκφθσλε ζην Βφιν, φπνπ είπακε πσο πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

ζεζκηθφ νηθνδφκεκα.  

 Ο θχξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ζήκεξα είπε φηη ζα πξνεγεζεί 

ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο ππφινηπεο θνπβέληαο.  

 Δπηκέλσ ινηπφλ εγψ ζηελ πξφηαζε ηελ νπνία έθαλα θαη απηή 

είλαη ε δηαδηθαζηηθή κνπ πξφηαζε, ζήκεξα ην πλέδξην λα πάξεη 

απφθαζε απηφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λνηπφλ, εγψ ζα πσ φηη ζα ππάξμεη ηνπνζέηεζε θαη 

θάπνηεο απαληήζεηο, θχξηε Γεληθέ, ζα θάηζεηε νχησο ή αιιηψο, δηφηη 

πξάγκαηη ππάξρνπλ δεηήκαηα ηα νπνία, φπσο κε παξξεζία 

αλαθεξζήθαηε εζείο, πξέπεη λα ηα ιχζνπκε κε παξξεζία θαη θαιή, 

φζν γίλεηαη, δπλαηή ζρέζε ζηηο απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

θαη λα ππάξμνπλ κέζα ζηε ζπλεδξίαζή καο.  

 Θα έιεγα φκσο, ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα αθνχζνπκε θαη ηελ 

Τπνπξγφ θαη θαηφπηλ ζα γίλεη κία ζπλνιηθή, γηαηί ππάξρνπλ 

εξσηήκαηα θαη πξνζσπηθά έρνπκε εξσηήκαηα, βάζεη απηψλ πνπ 

έρνπκε ζπδεηήζεη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε.  

 Να δψζσ ινηπφλ ην ιφγν ζηελ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο, ηελ θπξία ιγα Γεξνβαζίιε, ηελ θαισζνξίδνπκε.  

 Δηέζεζαλ δεηήκαηα θαη λνκίδσ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη 

λα απαληεζνχλ κέζα απφ ην κηθξφθσλν.  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη 

Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, είλαη κεγάιε ηηκή 

λα βξίζθνκαη ζήκεξα εδψ ζε απηφ ην ζεκαληηθφ πλέδξην ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ, πνπ δηεμάγεηαη επίζεο ζε κηα ζηηγκή 

κεηαβαηηθή γηα ηε ρψξα, θαη θξίζηκε ηαπηνρξφλσο, αιιά ην θξίζηκν 
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ζε απηή ηε  ρξνληθή ζηηγκή έρεη θαη θάηη άιιν πνπ ιέγεηαη 

νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε άιια βήκαηα εμφδνπ ηεο ρψξαο, 

άξα θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, απφ ηελ επηηξνπεία θαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία.  

 Θέισ  άιιε κηα θνξά λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ γηα φινπο 

εζάο πνπ ηηκάηε ηνλ ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ην έξγν, 

ην παξάδεηγκα θαη ηελ πίζηε ζαο ζε βαζηέο αλζξσπηζηηθέο 

παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ καο θαη απηφ έρεη απνδεηρηεί κε θσηεηλά 

παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη εδψ αλάκεζά ζαο ζήκεξα.  

 Οη θαηξνί είλαη δχζθνινη, πξαγκαηηθά. Ζ παηξίδα 

αληηκεησπίδεη αλεπαλάιεπηεο πξνθιήζεηο,  πνπ δνθηκάδνπλ θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή.  

 Απηφ δελ πξέπεη νχηε λα καο θάλεη φκσο λα μεράζνπκε, νχηε 

λα πάςνπκε λα ζθεθηφκαζηε ην γηαηί ζπλέβεζαλ,  φρη γηα λα 

απνδψζνπκε πξνο ηα πίζσ, λα θάλνπκε δηθαζηήξηα, αιιά γηα λα 

θξίλνπκε ζσζηά ην ηη έρεη ζπκβεί κέρξη εδψ ζήκεξα, άξα πφζν 

ζσζηφηεξα ζα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά ζην κέιινλ.  

 Δκείο δελ μερλάκε, θαη εγψ δελ μερλψ πξνζσπηθά, πψο 

θηάζακε εδψ ζήκεξα θαη πνηνη ήηαλ νη ππαίηηνη, πνηεο πνιηηηθέο, 

αιιά θαη ππαίηηνη ελλνψ πνιηηηθνί θνξείο, δελ ελλνψ πξφζσπα, κε 

νλνκαηεπψλπκα θαη δηεπζχλζεηο, πνπ ζήκεξα εκθαλίδνληαη θάπσο 

πεξίεξγα εδψ, ζαλ λα κελ είδαλ πνηέ ηη  έγηλε ζε απηή ηε ρψξα 40 

ρξφληα, ζαλ λα κε ζπκκεηείραλ ζην ζχζηεκα, θαη έξρνληαη ζήκεξα 

επηθξηηέο ησλ ρεηξφηεξσλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία 

πεξίπνπ ιίγν ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα.  

 Γελ ήηαλ εχθνια απηά ηα ρξφληα, αιιά δελ ήηαλ εχθνια γηαηί ε 

ρψξα έπξεπε λα βγεη απφ πξαγκαηηθφ γθξεκφ, λα ζηαζεί ζηελ άθξε 

θαη κεηά κε ζηαζεξά βήκαηα λα ηελ πάξνπκε πίζσ  απφ απηφ ην 

γθξεκφ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα αλαζπγθξνηήζνπκε ηελ θνηλσλία, 

ην θξάηνο, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, θαη ηειηθά λα νινθιεξσζεί ζην ηέινο κηαο 
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δηαδξνκήο ε θνηλσληθή, παξαγσγηθή, πνιηηηζηηθή αλαζπγθξφ ηεζε, 

δηφηη φια θηλδχλεπζαλ ζε απηφ ην δηάζηεκα.  

 Δίκαζηε εδψ ινηπφλ γηαηί έρνπκε ρξένο, έρνπκε ρξένο 

απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, φρη κφλν λα αληηζηξέςνπκε ηηο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο ιεειαζίαο, πνπ βχζηζε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο βαζχηεξα 

ζηελ θξίζε, αιιά θαη λα αλαζπγθξνηήζνπκε ηελ θνηλσλία ζε κηα 

πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε.  

 Δγψ, πξνζσπηθά εγψ, θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εζάο, έρνπκε 

μαλά ζπλαληεζεί ζην παξειζφλ θαη έρνπκε μαλά ζπλαληεζεί ζην 

παξειζφλ δηφηη φπσο μέξεηε πνιινί, ππήξμα Γεκνηηθή χκβνπινο 

γηα ζεηξά εηψλ θαη  ηειεπηαία θαη Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο. Δίκαη 

έλαο άλζξσπνο πνπ πξνέξρνκαη απφ ηελ Απηνδηνίθεζε. Έρσ 

ηδηαίηεξε ζρέζε καδί  ηεο θαη ζαλ ζεζκφ, κηα κεγάιε πξνηίκεζε, 

αλεμάξηεηα ην πψο εμειίρζεθαλ κεηά ηα πξάγκαηα. Αιιά θαη 

αξγφηεξα θαη σο Βνπιεπηήο θαη ζήκεξα  θαη απφ απηή ηε ζέζε είκαη 

ζε κηα επράξηζηε ζηηγκή λα μεθηλήζσ εθ λένπ έλαλ δηάινγν θαη απφ 

άιιε ζέζε καδί ζαο.  

 Πνιιέο θνξέο κε πνιινχο απφ εζάο έρνπκε αγσληζηεί  καδί 

ππέξ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εθθηλψληαο άιινηε απφ ηελ ίδηα θαη 

άιινηε απφ δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή αθεηεξία.  

 Σν ζέκα ησλ ζεκεξηλψλ ηνπνζεηήζεσλ εδψ, εδψ ζήκεξα ζηε 

Θεζζαινλίθε, ν ηίηινο πνπ δηαβάδνπκε φινη θαη ν νπνίνο 

πξαγκαηηθά ήηαλ πνιχ επηηπρεκέλνο, Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε – 

Κηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, ππελζπκίδεη πσο ζε φζνπο 

καρφκαζηε απφ ζέζεηο επζχλεο, πσο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

ζέιεη θαη κπνξεί λα  γίλεη θαηαιχηεο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, αιιά θαη 

ηεο δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. ε κηα ηδηαίηεξα 

θνκβηθή ζηηγκή, θαζψο εμειίζζεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε, αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε ρψξα, πνπ βεβαίσο φπσο μέξεηε φινη, 

έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξένπο.  

 Δίκαζηε αηζηφδνμνη, δνπιεχνπκε ζθιεξά ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, απφ ζέζεηο αξρψλ, γηα λα 
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θιείζεη θαη ε δεχηεξε αμηνιφγεζε, φπσο είρε θιείζεη  θαη ε πξψηε, 

ρσξίο ππνρσξήζεηο απφ βαζηθέο αξρέο.  

 Δμέιημε πνπ ζα δξνκνινγήζεη ηε ρψξα ζε πξψηε θάζε ζην 

πξφγξακκα ηεο πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ζηαζεξνπνηψληαο θαη ην επελδπηηθφ θιίκα ζηε ρψξα.  

 Παξάιιεια κε ηνπο  ζηφρνπο γηα  ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε   

βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο θαη ηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, δελ μερλάκε 

φηη πξέπεη ν θαζέλαο απφ εκάο λα επηηειέζεη ην ξφιν γηα ηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ζε κηα ζέζε ζήκεξα, εγψ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα 

παίμσ… λα πξνζπαζήζσ λα αλνηθνδνκήζνπκε ηε δεκφζηα  

δηνίθεζε, ψζηε θαη ηα θέξδε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα εληζρχνληαη 

απφ ηελ χπαξμε ελφο ζχγρξνλνπ, απνηειεζκαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ.  

 Καη μέξεηε, ήζεια εδψ επεηδή αθνχζηεθαλ πξ ηλ δηάθνξεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο ηηο νπνίεο ζέβνκαη, ηη ζα ζήκαηλε… απηή ε 

θπβέξλεζε είλαη επηθίλδπλε θαη πξέπεη λα θχγεη ζήκεξα, ηη  ζα 

ζήκαηλε απηή πξαγκαηηθά ηε ζηηγκή γηα ηε ρψξα, δειαδή φια απηά 

ηα νπνία ζαο πεξηέγξαςα ζαλ νδηθφ ράξηε εμφδνπ, ζα ζήκαηλε φη η 

ζηακαηνχλ, παγψλνπλ, άξα γπξλάκε πίζσ, άξα έλα ηέηαξην 

κλεκφλην, ην νπνίν είλαη πνιχ κεγάιε επρή θπξίσο ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ζηνλ ίδην 

ηεο ηνλ εαπηφ ζηα αιήζεηα, δελ ηεο ην δήηεζε θαλέλαο, ηελ 

ηδηνθηεζηαθή ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ εμνπζία, φηη δελ κπνξεί λα ην 

μεπεξάζεη. Γελ πεηξάδεη, ηα πξάγκαηα έηζη εμειίζζνληαη θαη εκείο 

φζν έρνπκε εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ηε λνκηκνπνίεζε, ζα 

θάλνπκε απηφ ην νπνίν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε, έζησ θαη 

αλ θάπνηνη δπζαξεζηνχληαη.   

 Κπξίεο θαη θχξηνη, πνιιέο θπβεξλήζεηο  ζην παξειζφλ 

πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ απάληεζε γηα ην πψο ζα αιιάμνπλ νη 

δνκέο  ηνπ θξάηνπο. Μίιεζαλ γηα εθζπγρξνληζκφ, κίιεζαλ γηα 

επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο, εηπψζεθαλ πνιιά, ζηελ πξάμε δελ έγηλε 
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ηίπνηε. Γηαηί θαη’ νπζία δηαησληδφηαλ ην ίδην γξαθεηνθξαηηθφ, 

πειαηεηαθφ, δαηδαιψδεο ζχζηεκα δηνίθεζεο.  

 Τπεξεηψληαο θαη αθξαία ηδενινγήκαηα, έθαλαλ ιφγν γηα κηθξφ 

θαη επέιηθην θξάηνο. Σν θξάηνο πξέπεη λα είλαη κηθξφ ή κεγάιν;  Ζ 

απάληεζε λνκίδσ ηε ιέεη ε ινγηθή. ζν ρξεηάδεηαη . Δπνκέλσο ην λα 

παίδεηο κε ην κέγεζνο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα επηβάιιεηο κηα 

ηδενινγηθή αληίιεςε πνπ ιέγεηαη κεηψλσ ην θξάηνο κε απνιχζεηο 

αλζξψπσλ, κε θαηαξγήζεηο νιφθιεξσλ θιάδσλ ζε κηα λχρηα, κε 

αιιαγέο δηεπζπληψλ αο πνχκε, ρσξίο θξίζε, ζε κηα λχρηα, νχησο 

ψζηε απηφ ηειηθά λα κεηψζεη ην θφζηνο αιιά ηίπνηα λα κελ έρεη 

αιιάμεη.  

 Δπίζεο δελ εμεγήζεθε πνηέ γηαηί είκαζηε εδψ θαη θάπνηεο 

ππεξεζίεο είλαη ππνζηειερσκέλεο, θάπνηεο είλαη 

ππεξζηειερσκέλεο. Σν ππέξ δελ είλαη  πνιχ αθξηβέο γηα ηελ επνρή 

καο. Αιιά θαη γηα θάπνηνπο ππάιιεινπο δελ μέξνπκε νχηε… πνιινί 

ζην θεληξηθφ θξάηνο, πνχ βξίζθνληαη, γηαηί βξίζθνληαη εθεί πνπ 

δνπιεχνπλ. Με έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο ζηήζεθε κε έλαλ 

απίζηεπην ηξφπν φια απηά ηα ρξφληα.  

 Καη βεβαίσο, εθηφο απηνχ, δελ έρνπκε θαη ηνπο θαη άιιεινπο 

αλζξψπνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Καη απηφ είλαη αλνξζνινγηθφ.  

 Αλαμηνπνίεηα έκεηλαλ πνιιά ηππηθά νπζηαζηηθά πξνζφληα 

αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ θαη ζηελ Απηνδηνίθεζε αιιά θαη ζηε 

δηνίθεζε.  

 Οη παζνγέλεηεο ινηπφλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δελ άθεζαλ 

βεβαίσο αλέγγηρηεο, είλαη ίδηεο, νχηε ην θνκκάηη ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

παξ’ φιν πνπ θαη ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο θιήζεθαλ θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο δηαξθψο εληεηλφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.  

 Δίλαη γλσζηέο θαη νη νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ.  

ε θακηά πεξίπησζε δελ απαληήζεθε επίζεο ην αίηεκα ηεο 

θνηλσλίαο γηα κηα ζχγρξνλε, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, πνπ ζα 
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ππεξεηεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ 

πνιηηψλ.  

Γηαθεξπγκέλνο ζηφρνο καο, θπξίεο θαη θχξηνη, ηεο 

θπβέξλεζεο, είλαη ε πινπνίεζε θξίζηκσλ θνηλσληθψλ 

παξεκβάζεσλ, ε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε, ε αλάπηπμε κε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, θαη βεβαίσο ε επίηεπμε δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ. Απηά ρσξίο δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε δελ λννχληαη.  

Πξνζπαζνχκε λα δηακνξθψλνπκε έλα απνηειεζκαηηθφ 

δεκφζην ηνκέα κέζα απφ δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, αιιά θαη 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, κε ζηαζεξέο φκσο αξρέο ηε δηαθάλεηα θαη 

ηελ αμηνθξαηία.  

Καη παξάιιεια λα ζσξαθίζνπκε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ην πινχζην θαη έκπεηξν 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ν ξφινο ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ σο παξαγσγηθή κνλάδα θαη φρη σο έλα 

γξαθεηνθξαηηθφ εκπφδην αθφκε.  

ην πιαίζην απηφ έρεη πξνσζεζεί απφ ην Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζεηξά λνκνζρεδίσλ, πνπ ηειηθφ ζηφρν, 

ζπκβάιινληαο ην θαζέλα αιιά θαη θιεηδψλνληαο ην θαζέλα κε 

δξάζεηο ηνπ άιινπ, λα θηάζνπκε, ζέιεη θφπν απηφ, δελ είλαη θάηη 

πνπ γίλεηαη επεηδή ςεθίζακε ην λνκνζρέδην, έρεη ρξφλν κπξνζηά 

ηνπ, λα θηάζνπκε ζε κηα πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Καη εδψ θαινχκαζηε φινη λα ζπκβάιινπκε ζε απηφλ ηνλ 

κεγάιν ζηφρν πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα.  

Μαδί κε ην Μεηξψν γηα ην Γεκφζην, ηηο θξίζεηο κε βάζε ην 

Μεηξψν, ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ θνξέσλ, ηα πεξηγξάκκαηα 

ζέζεσλ, καδί κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ηελ ςεθηαθή δηαθίλεζε 

ησλ εγγξάθσλ, είλαη έλαο κεγάινο ζηφρνο, πνπ φζα πεξηζζφηεξα 

βήκαηα θάλνπκε λσξίηεξα, δειαδή θαη απφ ηελ πιεπξά ζαο ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιιεηε θαη νη Γήκνη ζηε ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ 

ςεθηαθψλ νξγαλνγξακκάησλ, απφθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη  
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ηα ινηπά, φια απηά ζα δηεπθνιχλνπλ φινπο θαη ηε δνπιεηά ηε δηθή 

ζαο θαη βεβαίσο ζα εμνηθνλνκεζνχλ θαη θφπνο θαη ρξήκαηα.  

Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ινηπφλ ςεθίζηεθε έλα 

λνκνζρέδην πνπ είλαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην λνκνζρέδην γηα 

ηελ θηλεηηθφηεηα, φπσο έκεηλε λα ιέγεηαη, πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη 

θαη απηφ έλα θελφ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ Γεκνζίνπ. 

Με ηνλ λέν λφκν εληάμακε ηνπο Γήκνπο ζε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα 

αλαθαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ θαη δψζακε λέεο 

δπλαηφηεηεο ζηα αιήζεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γειαδή 

απινπνίεζε, εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθίλεζεο 

ππαιιήισλ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάιπςε θελψλ ζέζεσλ βάζεη 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε θνξέα θα η ζηνρεπκέλεο πξνζιήςεηο 

κέζα απφ ηα πξαγκαηηθά θελά πνπ ζα αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηα 

δηαθαλή απηά ςεθηαθά νξγαλνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

είλαη νξαηά ζε φινπο. Καη βεβαίσο κε κηα ππνγξαθή ηειηθή, φπσο 

μέξεηε, πνπ μέξσ φηη δηαθσλείηε, ζα κηιήζνπκε θαη γηα απηφ, κε κηα 

ππνγξαθή…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Γελ κπνξνχκε λα ζπκθσλνχκε ζε φια. Θα ην 

ζπδεηήζνπκε.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Θα ην ζπδεηήζνπκε, ζα ην ζπδεηήζνπκε ινηπφλ.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Άθνπζα πνιχ πξνζεθηηθά ηελ θξηηηθή, φρη κφλν 

ηψξα, θαη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. Πηζηεχσ φηη… Δδψ λα ζαο πσ 

ην εμήο, λα μεθαζαξίζεη.  

 Ζ θηλεηηθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ είλαη, φπσο ζαο εμήγεζα, 

θάηη πνπ γίλεηαη απηνηειψο θαη καο ιχλεη κε καγηθά θνπκπηά  ην 

ζέκα ηεο ππνζηειέρσζεο. Δίλαη άιιν ε ππνζηειέρσζε, είλαη άιιν 

νη πξνζιήςεηο θαη νη αλάγθεο ηεο θαη είλαη άιιν ε θηλεηηθφηεηα ησλ 
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ππαιιήισλ. Δίλαη άιια πξάγκαηα. Βεβαίσο είλαη κηα δχζθνιε 

ζπγθπξία, αιιά θαη κηα κεγάιε ηνκή, θάπνηε πξέπεη λα μεθηλήζεη.  

 Ο ζηφρνο ηεο θηλεηηθφηεηαο, γηα απηφ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

εμαηξέζεηο, είλαη απηφ ην θνκκάηη, πνπ θπξίσο ζα είλαη κεηάηαμε πηα 

θαη φρη απφζπαζε, φζνη είδαηε ην λφκν ζα ην είδαηε απηφ, έρεη  

ζηφρν λα γίλεηαη κε κηα ηειηθή ππνγξαθή ηνπ θνξέα ππνδνρήο κε  

κηα  ηξηκειή Δπηηξνπή εθεί, θαη κηα Δπηηξνπή Κηλεηηθφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ην νπνίν επνπηεχεη γηα λα 

δηαηεξνχληαη θαη θάπνηα νξζνινγηθά ζε φιν απηφ ην ζχζηεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο.  

 Χζηφζν ε θηλεηηθφηεηα ηη ιέεη; ηη φηαλ ν Γήκνο...  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  αο παξαθαιψ.  

 Ο  Γήκνο ν νπνίνο δελ έρεη θάλεη ςεθηαθφ νξγαλφγξακκα, δελ 

ζα κπνξεί… βεβαίσο λα θχγνπλ απφ εθεί, κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ 

εθεί, δελ κπνξεί λα πάξεη θαη βεβαίσο δελ κπνξεί λα πξνζιάβεη, 

δηφηη φιν απηφ θάπνηε ζα πξέπεη λα γίλεη δηαθαλψο θαη νη αλάγθεο 

λα απνηππψλνληαη θαη λνκίδσ φηη απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο πάληεο ζηε 

δνπιεηά ηνπο θαη ηνπο Γεκάξρνπο ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ησλ πην 

ζνβαξψλ θαζεθφλησλ, απφ ην λα αζρνινχληαη κε δηάθνξεο πηέζεηο 

γηα ην πνηνλ ππάιιειν ζα κεηαθηλήζνπλ. Θα ηνπο απαιιάμεη θαη 

απφ απηφ.   

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο, επεηδή ππάξρνπλ δεηήκαηα 

ππνζηειερσκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ Γήκσλ, λεζησηηθψλ θαη ηα 

ινηπά, πνπ είλαη ηδηαηηεξφηεηεο, ήδε ππάξρνπλ κεξηθέο δηθιείδεο 

ζην ππάξρνλ λνκνζρέδην πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνξνχλ εχθνια λα 

θχγνπλ απφ ηέηνηνπο Γήκνπο ππάιιεινη. Χζηφζν είκαζηε εδψ γηα 

λα δεκηνπξγήζνπκε δηθιείδεο αζθαιείαο θαη λα κελ 

δεκηνπξγήζνπκε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, δηφηη δελ είλαη απηφο ν 

ζηφρνο.  
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πσο ζαο είπα, απηή είλαη κηα κεηαξξχζκηζε κεγάιε, πνπ κε 

δηάθνξεο δξάζεηο ζα θηάζεη λα νινθιεξσζεί. Έρνπκε φιν ηνλ 

ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν λα ην δνχκε.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεηε φκσο εζείο απφ ηελ πιεπξά ζαο 

ζε απηή ηελ πξψηε θάζε κέρξη ηελ άλνημε, είλαη ηα ςεθηαθά 

νξγαλνγξάκκαηα, ςεθηαθέο ππνγξαθέο, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θηάζνπκε γξήγνξα ζε έλα επέιηθην, γξήγνξν, απνηειεζκαηηθφ 

θξάηνο, είηε απηφ είλαη ην θεληξηθφ, είηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

πνπ μέξεη φινη πφζα πξνζθφκκαηα δεκηνπξγεί θαη ζηε δηθή ζαο 

θαζεκεξηλφηεηα.  

Δπίζεο, ηα νξγαλνγξάκκαηα θαη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ, 

ζαο είπα ηη έξρεηαη λα ιχζεη, αιιά ζα δηεπθνιπλζνχλ θαη νη 

πξνζιήςεηο, πνπ φπσο μέξεηε έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ην αξρηθφ 

έλα πξνο πέληε, ζρέζεηο απνρσξήζεσλ –  πξνζιήςεσλ, γηα ην ’17 

είλαη έλα πξνο ηέζζεξα θαη γηα ην ’18 είλαη έλα πξνο ηξία.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαθάκπηνληαο θαη ε νηθνλνκία θαη ε ρψξα, 

πνπ απηέο είλαη νη πξνβιέςεηο, γηα απηφ θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί 

απηέο νη… ε αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ηα επφκελα ρξφληα, λα 

έξζνπλ λα θαιχςνπλ ηα πξαγκαηηθά θελά, πνπ εθεί  είλαη ην 

πξφβιεκα ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ, θαη φρη 

ηεο θηλεηηθφηεηαο.  

ε φια απηά έξρνληαη λα ιπζνχλ θαη άιια δεηήκαηα κέζα απφ 

απηφ ην λνκνζρέδην, φπσο είλαη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

ππαιιήισλ, πνπ θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, αιιά θαη ν 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, ν 

νπνίνο επηιχεη θαη  αληηκεησπίδεη θαη λνκίδσ ην ζέινπκε φινη καο 

απηφ, θαη δεηήκαηα νηθνγελεηαθήο επαλέληαμεο.  

Καη βεβαίσο επίζεο λνκίδσ φηη ζεηηθά αληηκεησπίζηεθε απφ 

φινπο φηη ζε ππαιιήινπο, άξα θαη ζε  δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, 

ζεζκνζεηήζεθε λα δηθαηνχληαη κηα άδεηα κε απνδνρέο κέρξη 

ηέζζεξηο κέξεο γηα ηελ αζζέλεηα ησλ παηδηψλ θαη ιίγν πεξηζζφηεξν 
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γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

πνιπηέθλσλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Μηιάκε… γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα κηιήζνπκε ζε 

κηα άιιε ζπδήηεζε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ.  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  ήκεξα εδψ κηιάκε γηα ην δεκφζην ηνκέα θαη 

είλαη απνθιεηζηηθφ ζέκα λνκίδσ.  

 Λνηπφλ, έηζη θαη αιιηψο ην μέξεηε πνιχ θαιά φινη ζαο φηη 

φηαλ ζαο ζήθσλε ην ηειέθσλν ην παηδί έρεη 40 ππξεηφ, ηνπο ιέγαηε 

λα κελ έξζνπλ. Σν μέξεηε θαιχηεξα. Αιιά απηφ πάιη κηα ζρέζε 

δεκηνπξγνχζε, ζήκεξα είλαη έλα δηθαίσκα γηα θάπνηνπο 

αλζξψπνπο. Γελ λνκίδσ φηη είλαη απηφ ην πξφβιεκα ησλ Γήκσλ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Χξαία, είλαη ε άπνςή ζαο. πλερίδνπκε.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Δπίζεο κέζα ζην ίδην λνκνζρέδην, εγψ ζαο 

παξνπζηάδσ κεξηθνχο άμνλεο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, απνθαηαζηάζεθε άιιε κηα δηαρξνλη θή 

αληζφηεηα εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία,  ηα νπνία κέρξη 

ζήκεξα εμαηξνχληαλ απφ δηαδηθαζίεο ΑΔΠ.  

 Καη βεβαίσο πξνγξακκαηίδνπκε θαη πινπνηνχκε άκεζα απηά 

πνπ ζαο πεξηέγξαςα θαη πξηλ φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή 

θαη ηελ ςεθηαθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ.   

 Μέζα απφ φια απηά, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα σθειεζεί 

ζεκαληηθά, απινπνηψληαο δηαδηθαζίεο, εμνηθνλνκψληαο πφξνπο, 

αιιά θαη αλζξσπνψξεο εξγαζίαο.  

 Απφ ηηο αιιαγέο ζηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζην δεκφζην, ε 

κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ ιέεη φηη ζα κπνξνχζε ην έηνο ’17 θαη ’18, κφλν 

απφ απηφ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, λα εμνηθνλνκεζνχλ 800 

εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαινγηζηείηε γηα πνην πνζφ κηιάκε. Απηά ηα 

ιεθηά  δφζεθαλ κφλν γηα ραξηί, δίλνληαη κφλν γηα ραξηί. Γηαηί ε  
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πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο έρεη ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πηπρή, ε 

νπνία δελ πξέπεη λα ηελ μερλάκε ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.  

 Αλ φια απηά βεβαίσο θαίλνληαη ζε θάπνηνπο απηνλφεηα, λα 

αλαινγηζηνχκε θαη ην γηαηί δελ έρνπλ ζπκβεί κέρξη ζήκεξα. Καη αο 

αλαινγηζηνχκε γηαηί δελ έγηλαλ επνρέο πνπ ήηαλ επλντθφηεξεο, απφ 

εθείλνπο πνπ ζήκεξα εκθαλίδνληαη κπξνζηά ζε φινπο καο ζαλ λα 

κελ ππήξμαλ, ζαλ λα κελ πέξαζαλ απφ ηε ρψξα, θαη θαηά κία 

έλλνηα ήηαλ αλχπαξθηνη.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, κεηαξξπζκίδνπκε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ηαπηφρξνλα  πξνσζνχκε ξπζκίζεηο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ, αλαγλσξίδνληαο φηη ζηελ πνξεία 

ρξεηάδνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε απηφ ην 

αιιηψηηθν ζχζηεκα, ζε απηφ ην αιιηψηηθν δεκφζην ην νπνίν 

θαληαδφκαζηε θαη  ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε φια φζα είλαη 

απαξαίηεηα γηα απηφ.  

 Πξνσζνχκε επίζεο, εδψ ήηαλ ε ξχζκηζε κε ηελ νπνία δηλφηαλ 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ ζρεηηθά κε ηελ απηνδίθαηε, λα 

παξαηείλνπλ ηελ απηνδίθαηε… απηνδίθαηεο ζπκβάζεηο ησλ 8κεληηψλ 

ηεο θαζαξηφηεηαο.  

 Δδψ επεηδή πξαγκαηηθά αθνχζηεθε θαη ε δηακαξηπξία θαη 

είλαη θαη ινγηθή, ζα γίλεη ε ξχζκηζε γηα θέηνο πνπ είρε γίλεη θαη 

πέξζη, δειαδή φζνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο, λα κπνξνχλ λα ην ζηακαηήζνπλ θαη λα ην… ζε ζρέζε 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα θηλεζνχλ νη Γήκνη, είηε απηνχο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη δηαγσληζκνχο,  λα ηνπο πξνζιάβνπλ ηνλ επφκελν 

ρξφλν κε βάζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ ζα ην 

ξπζκίζνπκε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ο. ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ:  Γελ είλαη αξγά. Θα ξπζκηζηεί άκεζα, κέζα ζηελ 

εβδνκάδα.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί απνδεηθλχνληαο φηη 

έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα κεηαξξπζκίζεηο. Σν ζηνίρεκα γηα ηελ 
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αλαζπγθξφηεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη λα πξνρσξήζνπλ θαη 

γξήγνξα απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο. Γελ είλαη νχηε εχθνιν, νχηε 

απιφ. Δίλαη θάηη πνπ γίλεηαη κε ζηαζεξά απνθαζηζηηθά βήκα ηα φηαλ 

ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη φηαλ ππάξρεη ε δηάζεζε 

ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζά καο.  

 Καινχκαζηε φινη απφ ηε δηθή καο ζέζε λα αλαιάβνπκε ην 

κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλαλ καο θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη φινη καδί πξέπεη λα θηίζνπκε ηε ρψξα απφ ηελ αξρή.  

 Χο έθθξαζε ιατθήο θπξηαξρίαο θαη σο ζεκειηψδεο ζεζκφο  

ηνπ δεκνζίνπ βίνπ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ζεζκηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα, θαη 

απηφ φκσο ην ζηνίρεκα ζα πξέπεη λα ην θεξδίζνπκε φινη καδί.  

 αο επραξηζηψ. Καιή ζπλέρεηα θαη θαιή επηηπρία ζηηο 

εξγαζίεο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηελ Τπνπξγφ, ηελ θπξία Γεξνβαζίιε.  

 Καη βέβαηα, ζα παξαθαιέζσ πξηλ ηελ εηζήγεζε ηελ νπνία ζα 

θάλεη ν θχξηνο Καξαγηάλλεο, ν Αληηπξφεδξνο, φπσο αθξηβψο 

αλαγξάθεηαη θαη ζην πξφγξακκα, λα πνχκε θάπνηα πξάγκαηα, κηαο 

απφθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ν θχξηνο Πλεπκαηηθφο, ν 

Γήκαξρνο Κνξίλζνπ, γηα ηα 8κελα ηα νπνία είραλ παξαηαζεί.  

 Να πσ ινηπφλ φηη θέξδηζε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, ιφγσ 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Καη ζεσξψ φηη ζα 

πξέπεη απηφ λα ιεθζεί ηδηαίηεξα ππφςε, δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε, 

βεβαίσο ε λνκνζεηηθή εμνπζία έρεη ζηε ρψξα καο θαιψο ή θαθψο 

θαη ην καραίξη θαη ην πεπφλη, ζα ήζεια λα αλαθεξζείηε γηα ιίγν, 

Γήκαξρε, ζε απηφ, γηα λα θάλνπκε ηειηθά έλαλ ζρνιηαζκφ επί απηψλ 

ησλ νπνίσλ αθνχζηεθαλ θαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη απφ ηελ 

θπξία Τπνπξγφ, απφ ηελ θπξία Γεξνβαζίιε, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε θαη απηφ πνπ αθνχζηεθε γηα ην ςήθηζκα.  

 Καη ζα ήζεια, φινη εδψ, έρνπκε ζέζεη ππφςε καο θάπνηα 

εξσηήκαηα θαη ζα θαιεζηνχκε λα ςεθίζνπκε ζχληνκα. Να κελ 
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απνκαθξπλζνχκε, γηα λα είκαζηε φινη ζπκκέηνρνη ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα.  

 Διάηε, θχξηε Γήκαξρε.  

Α. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, ζαο επραξηζηψ πνιχ πνπ κνπ 

δίλεηε ηε δπλαηφηεηα λα πσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ζηελ 

θπξία Τπνπξγφ θαη ζηνλ θχξην Γεληθφ Γξακκαηέα, θάπνηα 

πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη, κηα δηθαζηηθή απφθαζε.  

 Δπραξηζηψ ινηπφλ γηα απηή ηε δπλαηφηεηα, αιιά πξηλ 

μεθηλήζσ, ρσξίο λα ζέισ λα επεθηαζψ ζε νηηδήπνηε άιιν, ζα ην 

θάλσ αχξην ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ, ζα ήζεια λα δεηήζσ απφ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηε ζεκεξηλή αιιά θαη απφ ηηο επφκελεο, λα ππάξρεη 

απηφο ν ζεβαζκφο ζηελ Απηνδηνίθεζε. Αλαθέξζεθαλ πνιιά ηα 

νπνία έρνπλ γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, φρη  φηη δελ έγηλαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα ελδερφκελα ηα πξνεγνχκελα 40 ρξφληα, θχξηα 

Πνπιάθε, αιιά εδψ λα μέξεηε πάληα ππήξρε κηα ελφηεηα, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαγγειία ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη απηφ κπνξείηε λα ην 

βξείηε εχθνια, αλ αλαηξέμεηε ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξίσλ κα ο. Γελ 

ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζήκεξα απφ ζθνπηκφηεηα ζέιεη λα αλαδείμεη 

θάπνηεο θαθέο πξαθηηθέο ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο.  

 Καη πέξπζη θαη θέηνο, ππάξρεη κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε, 

απαξάδεθηε. Πιένλ ππάξρεη θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ, πνπ ζαθέζηαηα ιέεη φηη είλαη 

αληηζπληαγκαηηθφο ν λφκνο. Δίλαη αληηζπληαγκαηηθή ε παξέκβαζε 

απηή ηνπ θξάηνπο, ζε κηα αξκνδηφηεηα ε νπνία είλαη ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη κάιηζηα ζηνλ θαηεμνρήλ ρψξν ηεο αληαπνδνηηθήο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.  

 Τπάξρεη ινηπφλ κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη ηη  ιέεη; Δπεθηείλσ 

ηηο ζπκβάζεηο. Υσξίο λα ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα ρξήκαηα, ζε κηα 

επνρή πνπ έρνπκε δερζεί ηέηνηα αθαίκαμε σο Γήκνη θαη καο ιέηε λα 

βάινπκε 14 κεληάηηθα θαη άιια 14 θέηνο επηπιένλ, απφ ηνπηθή 

θνξνινγία βεβαίσο. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο. Σα αληαπνδνηηθά 
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κφλν έηζη ιεηηνπξγνχλ. Γελ κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ ηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη λα εληζρχζνπκε ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο.  

 Δγψ ινηπφλ ζα δηαβάζσ αθξηβψο ηελ απφθαζε θαη πηζηεχσ 

λα πξνβιεκαηηζηείηε, θχξηε Πνπιάθε, γηαηί απηή  ε απφθαζε είλαη 

μεθάζαξε. Αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Λέεη ινηπφλ:  

 "Απνηειεί αληηζπληαγκαηηθή επέκβαζε ζηελ δηνηθεηηθή θαη 

ηδίσο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απηνηέιεηα, αθνχ ηνπ ζηεξεί ηελ εμνπζία 

λα απνθαζίδεη κε ηα ξγαλά ηνπ γηα ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, 

θαηαξηίδνληαο πξνυπνινγηζκφ ηζνζθειηζκέλν θαη ξεαιηζηηθφ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Καη κάιηζηα κε ζθνπφ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φρη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ, αιιά ηελ έκκεζε θνξνιφγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο, ρσξίο κάιηζηα ηε κεηαθνξά πξνο απηφλ, ησλ πφξσλ πνπ 

είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ".  

 Δίλαη απηά πνπ ιέκε εκείο ζην πλέδξην ζήκεξα θαη πξηλ απφ 

ιίγν θαηξφ.  

 "πλεπψο, επεηδή ε αλσηέξσ δηάηαμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηα άξζξα 101 θαη 102, παξαγξάθνπο 1, 2, 4 θαη 5 ηνπ πληάγκαηνο, 

δελ είλαη εθαξκνζηέα ζηελ έλδηθε πεξίπησζε…" θαη ζπλερίδεη 

παξαθάησ "…θαη απνξξίπηεη βεβαίσο ηα αζθαιηζηηθά φισλ ζρεδφλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ πξνζθχγεη".  

 Δίραλ γίλεη πνιιά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζπκθψλεζα θαη 

πξηλ καδί ζαο.  ηη έθαλα πέξπζη, παίδνληαο, αλ ζέιεηε, θαη ην 

θεθάιη κνπ λα κε πάηε γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, ην θάλσ θαη 

θέηνο. Δγψ θαη θέηνο, γηαηί είρακε πξνγξακκαηίζεη λα πάξνπκε 

θάπνηνπο άιινπο 8κελνπο, ηνπο πήξακε. Αλ ηζρχεη ε δηθή ζαο 

δηάηαμε, ζέιακε θαη πην πνιιά  ρξήκαηα θαη απηνχο δελ ζα ηνπο 

παίξλακε. Σνπο πήξακε, έιεμε, θάλσ ην ίδην θαη θέηνο.  

 Καη εγψ θαιψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ δελ ππάξρεη ε 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

αληαπνδνηηθψλ, λα κελ ζπλερίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο, θφληξα ζε απη φ 

ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ρσξίο ηε δηθή καο ζπλαίλεζε. 
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Υσξίο θαλ λα πξνβιέπεη απιά ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φρη ηνπ Γεκάξρνπ. Σνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Καη 

φκσο, ςεθίζηεθε.  

 Δγψ ζεσξψ φηη δελ ηζρχεη, είλαη θαη απηφ θάηη πνπ πξέπε η λα 

καο πξνβιεκαηίδεη. Γελ κπνξεί λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο γηα ηελ 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ρσξίο λα έρνπκε κεηαμχ καο εκπηζηνζχλε. 

Απφ ηε κία κνλνκεξψο, ρσξίο ηε δηθή καο ηε ζέιεζε, θάπνηνη ζα 

κείλνπλ Γήκνη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθνί, λεζησηηθνί, ρσξίο 

ππαιιήινπο. Γελ απαληήζεθε ην απιφ εξψηεκα, ηη  ζα θάλεη ε 

Γήκαξρνο ηεο Κάζνπ. Πψο ζα μεθηλήζνπκε απηφλ ηνλ δηάινγν φηαλ 

δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη ππάξρνπλ κνλνκεξείο ελέξγεηεο;  

 Δγψ ιέσ μεθάζαξα, εκπηζηεπηείηε ηα ξγαλα ηεο ΚΔΓΔ, ηα 

ξγαλά καο. Έρνπκε ηελ ίδηα αγσλία κε εζάο θαη κεγαιχηεξε. Γηαηί 

εκείο βιέπνπκε ηνπο δεκφηεο θάζε κέξα θαη ην δεηνχκελν είλαη πψο 

ζα ππάξρεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ απφ ηηο 

Τπεξεζίεο γεληθφηεξα, ή ηνπ θξάηνπο, ή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο 

αηξεηήο, ή ησλ Γήκσλ. Απηφ πξέπεη λα είλαη ν νδεγφο καο. Γελ 

ππάξρεη αξηζηεξή δηνίθεζε ή δεμηά δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε είλαη κία, 

πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απηφ ζέινπκε φινη καο.  

 πλεξγαζηείηε καδί  καο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πηζηεχσ ζην 

ηέινο ζα έρεηε πνιιά λα θεξδίζεηε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ Αιέθν ηνλ Πλεπκαηηθφ.  

 Καη ζηελ θεληξηθή νκηιία ηελ νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζε 

απηή ηε Θεκαηηθή θαη θαηφπηλ ζα επηηξέςεηε λα θάλνπκε θαη κία 

ηνπνζέηεζε εθφζνλ νινθιεξψζνπλ νη  εηζεγεηέο, επί ηνπ δεηήκαηνο 

ζε απηή ηε Θεκαηηθή, πνπ αθνξά ην εθινγηθφ θνκκάηη, πνπ αθνξά 

εάλ ζπκθσλνχκε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζα πξέπεη λα βγεη κηα 

ζαθήο απάληεζε θαη θπζηθά ζα πξέπεη λα ζέζνπκε θαη ην δήηεκα 

ηνπ φηη ε κεηαξξχζκηζε, φηαλ γίλεηαη απφ φια ηα Τπνπξγεία, αιιά 

δελ εξσηάηαη ε Δπηηξνπή Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη εθείλνη, 

θχξηε Γεληθέ, ήδε απνθαζίδνπλ θαη λνκνζεηνχλ γηα εκάο, ρσξίο 

εκάο, αληηιακβάλεζηε φηη απαμηψλεηαη θαη ε ίδηα ε Δπηηξνπή 
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Μεηαξξχζκηζεο. Γειαδή εκείο ζα ζπδεηάκε ζε έλα δσκάηην, ην 

νπνίν παξαηείλεηαη θηφιαο ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο  ηεο, γηαηί ήηαλ 

ινγηθφ. Σν ιέσ κε ηελ έλλνηα…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Λνγηθφ είλαη λα παξαηαζεί, δελ ην είπα αξλεηηθά 

απηφ. Αξλεηηθά ιέσ φκσο φηη λνκνζεηνχλ ελησκεηαμχ γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε, φια ηα ππφινηπα Τπνπξγεία. Θα κπνξέζνπκε λα 

βγάινπκε κηα απφθαζε  φηη θαλείο δελ κπνξεί λα λνκνζεηήζεη εάλ 

δελ ξσηήζεη ηελ Απηνδηνίθεζε πνπ ηελ αθνξά, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά; Απηφ είλαη ην δεηνχκελν.  

 Δάλ βγάινπκε απηή ηελ θεληξηθή απφθαζε θαηαξρήλ θαη λα 

ζηακαηήζνπλ λα κηινχλ γηα  εκάο ρσξίο εκάο, λνκίδσ ζα είλαη ην 

κεγαιχηεξν έξγν θαη ην δηθφ ζαο, αιιά θπζηθά, ην εμηζνξξνπεηηθφ 

ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Καιψ ινηπφλ ζην βήκα ηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηνλ θχξην Καξαγηάλλε, Γήκαξρν 

Λαγθαδά.  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γεληθέ, πξηλ κπσ ζηελ 

νπζία ηεο εηζήγεζήο κνπ θαη επεηδή φλησο έρνπλ ηεζεί πνιιά 

δεηήκαηα θαη απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη απφ ηνλ θχξην Γεληθφ θαη 

πξνθαλψο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε φζνλ αθνξά ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα, φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα . Δδψ, επεηδή εηέζε απφ ηνλ 

θχξην Πλεπκαηηθφ, ην Γήκαξρν ηεο Κνξίλζνπ, ην δήηεκα ηεο 

απηνδίθαηαο παξάηαζεο, ζεσξψ φηη πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη είηε 

απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ είλαη, είηε απφθαζε φπνηαο 

δηαδηθαζίαο, έρεη παξάγεη έλα έλλνκν απνηέιεζκα, πνιχ ζεκαληηθφ. 

Έθξηλε απηέο ηηο δηαηάμεηο σο πξνβιεκαηηθέο λνκηθά.  

 Καη ε κία παξάκεηξνο είλαη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  αο παξαθαιψ, έρσ δψζεη ην ιφγν.  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε νπζία θαη ν ππξήλαο ηεο 

θνπβέληαο είλαη δηαθνξεηηθφο. Δίλαη φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

160 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αθελφο, αθεηέξνπ φκσο, φηη πάξα πνιινί 

Γήκνη θαη πάξα πνιινί ζπλάδειθνη θαη πνιιά Γεκνηηθά πκβνχιηα, 

ζηηο επφκελεο κέξεο - θαη θάπνηνη ην έρνπλ ήδε θάλεη - ηδηαίηεξα νη 

κεγάινη ζε έθηαζε θαη κε  πνιχ κηθξά έζνδα, ζα πξνρσξήζνπλ θαη  

ππνρξεσηηθά, θχξηε Πξφεδξε, ζα κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο, φπσο 

είπακε θαη ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ, ζηνπο δεκφηεο, κέζσ 

αχμεζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Απηή είλαη ε άκεζε ζπλέπεηα. Απηή 

είλαη πνπ ζα βξνχκε κπξνζηά καο. Καη ζε κηα ηέηνηα δχζθνιε 

ζηηγκή γηα ηε ρψξα καο, θαλέλαο δελ ζέιεη λα ζπκβεί θάηη ηέηνην.  

 Αθνχζακε ηελ θπξία Τπνπξγφ λα πεξηγξάθεη ηξνπνπνίεζε 

λνκνζεηηθή ζηε δηάηαμε απηή. Πξέπεη λα είλαη πνιχ ζαθήο, πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεη ο θαη φρη κφλν 

ππνπεξηπηψζεηο.  

 Γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζψ.  

 πσο αληηιακβάλεζηε θχξηνη θαη θπξίεο χλεδξνη, κεηά απφ 

ηφζεο ψξεο, πνιιά ζέκαηα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί απφ παξεκβάζεηο 

ζπλαδέιθσλ, πιελ φκσο είκαη ππνρξεσκέλνο, πέξα απφ ην φηη απφ 

ηελ εηδηθή θαηαγξαθή θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ησλ αηηήζεσλ γηα ην κέιινλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε πνπ θαη εκείο πξνζδνθνχκε θαη κε θίλδπλν, 

επαλαιακβάλσ, λα γίλσ θνπξαζηηθφο, λα βάινπκε ζε κηα ηάμε 

πνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο.  

 Καιφ είλαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαιφ είλαη ε απνηίκεζε ηνπ 

ηη δελ έγηλε ζην παξειζφλ, αιιά ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη  

πνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ καο πξνβιεκαηίδνπλ θαη πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ παζνγέλεηα ζην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην  ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. Καη κηιψ ζεζκηθφ, γηαηί καδί κε ηνλ θχξην Καξπέηα, 

έρνπκε απηή ηελ αξκνδηφηεηα. Μεηά ν Αιέμεο ν Καζηξηλφο ζα 

αλαθεξζεί ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, λα δνχκε ηη κπνξεί λα αιιάμεη 

ζην ζεκεξηλφ πξνβιεκαηηθφ πιαίζην ηνπ Καιιηθξάηε, έηζη φπσο 

έρεη δηακνξθσζεί απφ ην 2010.  
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 Ζ αιήζεηα είλαη φηη απφ ην '78, πνπ ζεζπίζηεθε ν πξψηνο 

Γεκνηηθφο Κψδηθαο, έρνπλ γίλεη κηα ζεηξά απφ ζνβαξά 

λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία έδσζαλ θίλεηξν, θαηεπζχλζεηο ζηελ 

Απηνδηνίθεζε, κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ 

ην '89, ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ην '93, ην πξφγξακκα 

Καπνδίζηξηαο ην '97, ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ην '06 θαη 

θπζηθά ηνλ Καιιηθξάηε ην 2010.  

 ιεο απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο, κέρξη έλαλ βαζκφ εθηίκεζή καο 

είλαη φηη αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ηεο  επνρήο. ήκεξα φκσο 

πιένλ ζίγνπξα δελ είλαη επαξθείο. Σν κεγάιν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα, είλαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, ε 

νπνία γηα φινπο καο απνηειεί κία λέα πξφθιεζε.  

 Θεσξψ φηη κέρξη ζήκεξα ε Απηνδηνίθεζε, έζησ θαη ζε 

δξακαηηθέο ζπλζήθεο, ηα έρεη θαηαθέξεη. κσο ε λέα ράξαμε δελ ζα 

κπνξεί απηνηειψο λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο. 

Θα πξέπεη λα ππεξβαίλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηηο 

νπνίεο αλέθεξα, ζθνπίκσο, θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά πνπ 

έρνπκε πξαγκαηηθά απνδερζεί φηη ππάξρνπλ.  

 Πξηλ κπσ ζηνλ ππξήλα ηεο εηζήγεζεο πνπ αθνξά ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, είκαη ππνρξεσκέλνο, θαζψο βξηζθφκαζηε ζηε Μαθεδνλία, 

λα αλαθεξζψ πνιχ ζπλνπηηθά ζην ηεξάζηην πξνζθπγηθφ δήηεκα 

πνπ είλαη έλα απφ ηα θνκκάηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ην πξφβ ιεκα ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, ηδηαίηεξα ησλ λεζησηηθψλ, αιιά θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη απφ φηη θαίλεηαη, ζχληνκα 

θαη ζηνπο ππνινίπνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο.  Ζ ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ Κέληξσλ Φηινμελίαο, ε εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ. 

Ήκνπλ ν πξψηνο Γήκνο, ν Γήκνο Λαγθαδά, ζηνλ νπνίν 

εθαξκφζηεθε απηφο ν ζεζκφο. Έρεη επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία καο θαη  

εθηηκνχκε, ν θχξηνο Πξφεδξνο ρζεο αλέθεξε φηη 3 εθαηνκκχξηα 

πξφζθπγεο είλαη απέλαληη θαη δελ μέξνπκε πφζν δξακαηηθά ζα 

θπιήζνπλ νη ζπλζήθεο ην 2017.  
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 Δίλαη παζηθαλήο ε έιιεηςε θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ζπληνληζκνχ ζην ζέκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Γελ ππήξμε θακία 

λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαη απνπζηάδεη ν εζληθφο ζρεδηαζκφο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο επφκελεο κέξαο. Αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά 

κνλνκεξείο αηθληδηαζηηθέο απνθάζεηο, δξακαηηθέο θαζπζηεξήζεηο 

θαη βεβαίσο, κε εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ, ηδηαίηεξα εδψ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, γηα θιείζηκν 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ δνκψλ. Ζ δέζκεπζε απηή δφζεθε θαη έπξεπε 

λα πινπνηεζεί ηνλ επηέκβξην. ήκεξα, αξρέο Γεθεκβξίνπ, θάηη 

ηέηνην δελ έρεη ζπκβεί.  

 Τπήξμε δέζκεπζε γηα δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ 

θαη ηελ δηαζπνξά ηνπο ζε φια ηα γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο 

ρψξαο. Σίπνηα δελ έρεη πξνρσξήζεη. Αθαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, εληάζεηο ζε φιεο ηηο  πιεπξέο, πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο θαη φια απηά εδψ, κέζα ζην βνξεηνειιαδίηηθν ρεηκψλα.  

 Σα πξφζθαηα ζιηβεξά γεγνλφηα, θαζψο είκαζηε ζε πλέδξην 

ΚΔΓΔ, ζε Υίν θαη Λέζβν, δπζηπρψο ήξζαλ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ 

δηθαηνινγεκέλε αλεζπρία θαη ηηο έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 Ήξζε ε ψξα ε Πνιηηεία λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο. Ήξζε ε 

ψξα λα θηλεζεί θαη λα δψζεη ιχζεηο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ρηνλίδεη,  

λα έρνπκε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ ην κεδέλ θαη ηελ ίδηα κέξα λα 

γίλνληαη έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο  δηαδηθαζίεο γηα λα 

πξνκεζεπηνχλ νη ρψξνη πξνζθχγσλ λάηινλ θαη ζεξκαληηθέο εζηίεο.  

 Απηέο εδψ νη πνιχ ζχληνκεο δηαπηζηψζεηο γηα ηελ θξίζηκε 

ζεκεξηλή ζπγθπξία, ζηελ νπζία ηη αλαθέξζεθα; ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο θαη ζην πξνζθπγηθφ, δηακνξθψλνπλ πάλσ - θάησ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκείο πξνζπαζνχκε θαζεκεξηλά λα 

ιεηηνπξγήζνπκε. πσο είπα φκσο, εδψ δελ είλαη ε ψξα ησλ 

δηαπηζηψζεσλ, είλαη ε ψξα λα θάλνπκε έλα βήκα παξαπέξα. Να 

πξνρσξήζνπκε ζε πξνηάζεηο, λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε θαιχηεξα, κε λέεο θαηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο.  
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 Πνηεο είλαη φκσο νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο κηαο λέαο 

κεηαξξχζκηζεο; Καηά ηελ θξίζε καο, απηή ζα πξέπεη λα είλαη  

ζαξσηηθή. Να αθνξά θαη ηνπο δχν Βαζκνχο Απηνδηνίθεζεο, ην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επ ίπεδν. 

Δίλαη απαξαίηεην βέβαηα λα πξνεγεζεί δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ Τπνπξγείσλ, φρη κφλν ησλ δχν πνπ έρνπκε 

εδψ ζήκεξα, κε ηα ζπιινγηθά ξγαλα Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Σν κεγάιν πξφβιεκα, απφ ηελ εκπεηξία καο φια απηά ηα 

ρξφληα, είλαη ην δηνηθεηηθφ - κεηαξξπζκίζεσλ. Δίλαη φηη πάληνηε ε 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ζπδεηά πξσηίζησο άιινηε ην κέγεζνο ησλ 

Γήκσλ θαη ηψξα, ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Καη πάληα δεπηεξεπφλησο 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αζθήζνπλ θαη ηνπο πφξνπο πνπ 

είλαη αλαγθαίνη, πξνθεηκέλνπ απηέο εδψ λα ηξέμνπλ.  

 Δίλαη ε ψξα λα δηνξζψζνπκε κεηά απφ 6 ρξφληα ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Καιιηθξάηε. Δίλαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο 

θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 3852 θαζψο πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη  ζηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Κάπνηεο αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηνχλ θαη θάπνηεο είλαη επηβεβιεκέλν λα πεξηέιζνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηνπο Γήκνπο. Δίλαη ε ψξα λα δείμεη ε Κεληξηθή 

Γηνίθεζε ζεβαζκφ επηηέινπο ζε αηξεηνχο. Κάηη ηέηνην εδψ θαη 

ρξφληα δελ γίλεηαη. Να λνκνζεηήζεη ζπζηεκαηηθά θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά, γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηεο 

θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ.  

 Γηθαηνχκαζηε θαη απαηηνχκε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ φξσλ 

άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ επηηεινχκε. Απηφ επηηάζζεη η ν 

ηνπηθφ ζπκθέξνλ ησλ θνηλσληψλ καο, απηφ επηηάζζεη ην χληαγκα.  

 Έρνπλ ιεθζεί πνιχ ζνβαξέο απνθάζεηο θαη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, αιιά θαη ζηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε, απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ 

αηξεηψλ, πνπ  δεηνχκε λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε. 
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Αλαθέξζεθε ν θχξηνο Πνπιάθεο ζηνλ πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

δηάηαμεο ηνπ 236, ηελ πεξηβφεηε δηάηαμε γηα ηελ αξγία. λησο νη 

ιέμεηο - θιεηδηά είλαη: ηεθκήξην αζσφηεηαο θαη νη ιέμεηο πνπ αλέθεξε 

κεηά: θαθφο λφκνο. πκθσλνχκε φινη.  Δίλαη κηα θαθηά δηάηαμε, κηα 

πξνβιεκαηηθή δηάηαμε πνπ πξέπεη άκεζα λα αιιάμεη . Έρνπκε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε, πνπ ζα θαιχπηεη θαη ην ηεθκήξην ηεο 

αζσφηεηαο, θαη ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα κε γίλνληαη αδηθίεο 

απέλαληη ζε αηξεηνχο πνπ θαζεκεξ ηλά βξίζθνληαη ζε πιήξε 

δηαθηλδχλεπζε.  

 Κνληά ζε απηφ θαη ζε κηα πνηληθή δηάζηαζε, είλαη ν 

Ν.1608/1950. Ο λφκνο πεξί απμήζεσλ ησλ πνηλψλ. ε θάζε 

πλέδξην ηνλ επαλαθέξνπκε. Δίλαη ζέκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, λα εμεγνχκαζηε. Πιελ φκσο απηή ε θνπβέληα, φπσο 

είπα, είλαη ζπλνιηθή. Θα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε 

απηνχ ηνπ λφκνπ θαη λα δνχκε φηη κέζα ηεο δελ έρεη θαζφινπ ην 

θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηαο. Δίλαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Τθίζηαηαη απφιπηε ε αλάγθε 

επηθαηξνπνίεζεο ελφο λφκνπ πνπ ηξέρεη απφ ην 1950.  

 Σν γλσζηφ δήηεκα ηεο αηηηάδνπζαο δσζηδηθίαο. Ζ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 4387, πνπ αθνξά ηελ πεξηθνπή 100% ηεο 

ζχληαμεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ αηξεηνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ.  

  Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο θαη ε επαλαθνξά ηεο δηάηαμεο 

γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ αηξεηψλ - ην αθνχζακε, θηάλεη λα δνχκε 

πψο θαη πφηε ζα πινπνηεζεί - γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ππφ ζπδήηεζε  θαη ηεο Πνηφηεηαο Εσήο.  

 Σελ πιήξε δηαζθάιηζε, γηαηί ε ζεκεξηλή δηάηαμε είλαη 

απνζπαζκαηηθή, γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηνπο αηξεηνχο, 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Δπηηξνπέο πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο ηνπ Καιιηθξάηε.  
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 Καη επεηδή ππήξμε αλαθνξά απφ ηνλ θχξην Γεληθφ, ζην ηζρχνλ 

ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, εκείο ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλνχκε φηη 

πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ ηα ξγαλα ηνπ Καιιηθξάηε, ν ηφπνο πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ιεηηνχξγεζαλ θαη ην ηη 

κπνξεί λα αιιάμεη.  Καη γηα ηελ  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, θαη γηα 

ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, θαη γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ πκπαξαζηάηε 

ηνπ Γεκφηε, θαη γηα ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ.  

 Πξέπεη αληηθεηκεληθά θαη λεθάιηα λα αλαξσηεζνχκε, νη 

παξαπάλσ ζεζκνί, έρνπλ επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ζπζηάζεθαλ; Αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ λνκνζέηε; Ζ 

εκπεηξία καο ιέεη, φρη ζηνλ κέγηζην βαζκφ. Υξεηάδεηαη π ξαγκαηηθά 

έλα πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο  πνιηηηθήο αλάδεημεο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεηχρνπλ.   

 Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε ηδηαίηεξα, γηαηί αθνχζηεθε θαηά 

θαηξνχο φηη είκαζηε αξλεηηθνί ζηελ χπαξμή ηνπ θαη ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ, δελ έρεη ζπγθξνηεζεί - είλαη αιήζεηα - ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

Γήκνπο θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ αζαθεηψλ πνπ δηέπνπλ ηφζν 

ηηο πξνυπνζέζεηο εθινγήο ηνπ, φζν θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ. Γεληθά έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη σο ζεζκφο, κάιινλ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ λνκνζέηε. Άξα, απαηηείηαη 

νπζηαζηηθή αμηνιφγεζή ηνπ θαη θπζηθά ε ξηδηθή αλαζεψξεζή ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηηπρία πνπ έρεη έλαο αληίζηνηρνο 

ζεζκφο, φπσο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.  

 Να αλαθεξζψ ζχληνκα, ζηε κεγάιε θνπβέληα πνπ έγηλε θαη ζε 

απηή ηελ αίζνπζα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Οη πξψηεο δεκνηη θέο εθινγέο… 

Αλαθέξσ πνιχ  ζχληνκα θάπνηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, δηφηη 

ππήξμε αλαθνξά απφ ηνλ θχξην Πνπιάθε φηη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλε ε φπνηα δηαδηθαζία, κε ην παξειζφλ θαη κε ηελ ηζηνξία, 

ηελ πνιηηηθή ηζηνξία, ζηα ζέκαηα ηα απηνδηνηθεηηθά. Οη πξψη εο 

δεκνηηθέο εθινγέο, δηεμήρζεζαλ ην 1834 θαη ε εθινγή ηνπ 
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Γεκάξρνπ ηφηε ήηαλ έκκεζε. Σν 1862 έρνπκε άκεζε εθινγή 

Γεκάξρνπ - δελ ζα ζαο θνπξάζσ κε εκεξνκελίεο - μέξνπκε πνιχ 

θαιά ηελ ζιηβεξή παξέλζεζε πνπ ππήξμε επί ρνχληαο, φπνπ νη 

Γήκαξρνη δηνξίδνληαλ επί ρνχληαο. Σν '94 έρνπκε ηελ εθινγή γηα 

πξψηε θνξά Ννκαξρψλ, '97 Καπνδίζηξηαο θαη Καιιηθξάηεο. 200 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πιελ 

ηνπ ζεζκηθνχ αηνπήκαηνο επί ρνχληαο θαη κε έλαλ ζεζκφ πνπ κέρξη 

ηψξα έρεη επηηειέζεη ζην κέγηζην ην έξγν ηνπ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Δίπα λα είκαη πνιχ ζχληνκνο, ζα κπνξνχζα λα 

θάλσ ζπλνιηθή αλαθνξά.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Καιψο.  

 Ζ θπβέξλεζε επηζπκεί ζήκεξα, απφ φζν αθνχζακε, λα 

κεηαθέξεη θαη ζηηο εθινγέο ηεο Απηνδηνίθεζεο ην ζχζηεκα ηεο 

απιήο αλαινγηθήο, πνπ ζα ηζρχζεη ζηηο κεζεπφκελεο Βνπιεπηηθέο 

Δθινγέο. Ο θχξηνο Τπνπξγφο κίιεζε ρζεο ην απφγεπκα γηα 

αλαηξνπή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο. Γηα 

πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή.  

Τπεξαζπίζηεθε ηε ζέζπηζε ηεο απιήο αλαινγηθήο, πξνθεηκέλνπ, 

θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ, λα δεκηνπξγεζεί λέα θνπιηνχξα ζπλζέζεσλ 

θαη ζπλαηλέζεσλ. Μίιεζε γηα λέεο κνξθέο άκεζεο δεκνθξαηίαο.  

 Ο θχξηνο Γεληθφο, ζην πλέδξην ζην Βφιν κίιεζε γηα 

αλαινγηθή ζπγθξφηεζε  ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ. ήκεξα ήηαλ 

ζίγνπξα πην πνιχ αλαιπηηθφο. Μίιεζε γηα ξηδνζπαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην ζεκεηψλσ 

ηδηαίηεξα φηη ζα ιεθζνχλ ππφςε νη απηνδηνηθεηηθέο παξαδφζεηο ηεο 

ρψξαο.  

 πσο ζπδεηείηαη, ή θαιχηεξα θεκνινγε ίηαη, ζήκεξα αξρίδνπλ 

θαη κπαίλνπλ ηα πξψηα ίρλε ησλ πξνζέζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, απηφ 

πνπ επηζπκεί ε θπβέξλεζε είλαη ν αξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ λα αλαδεηθλχεηαη κε βάζε ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα 
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θάζε ζπλδπαζκνχ ηεο πξψηεο Κπξηαθήο θαη λα παξακέλεη ν ίδ ηνο 

αξηζκφο, αλεμάξηεηα απφ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ηεο δεχηεξεο 

Κπξηαθήο. Σειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα ησλ 3/5 πνπ 

ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 Ζ ξχζκηζε πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, έρεη έλα ηεξάζηην 

πιενλέθηεκα θαη είρε πξνθαλψο ζηφρν λα επηηξέπεηαη ζη νλ 

Γήκαξρν λα αζθεί δηνίθεζε, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηζρλέο 

πιεηνςεθίεο. ε απηφ ην ζεκείν λα ζπκεζνχκε φηη γηα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο ε ζχλαςε δαλείσλ, νη θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο, ν λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη θαη απαηηείηαη ε εληζρπκέλε 

πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο απιήο αλαινγηθήο πνπ πξνσζεί ε 

θπβέξλεζε, ζα θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε ζπλεξγαζία θάζε ληθεηή 

ζπλδπαζκνχ, κε άιινπο κηθξφηεξνπο, πξνθεηκέλνπ πξνθαλψο ν 

Γήκνο λα κπνξεί λα δηνηθεζεί. Ζ δηνίθεζε ελφο Γήκνπ ελ νιίγνηο, 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη θάζε κέξα δηαπαξαηαμηαθέο ζπλαηλέζεηο, 

απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έσο θαη ηελ απφθαζε θνπήο 

ελφο δέληξνπ.  

Παξ’ φιν ινηπφλ πνπ ε ινγηθή πνπ πξνηάζζεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο απφ ηελ θπβέξλεζε, είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

δεκαξρνθεληξηθψλ πεξηθεξεηαξρνθεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νη Γήκνη ηειηθά ζα νδεγεζνχλ 

ζε αθπβεξλεζία, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλαίλεζε δελ ζα είλαη 

εθηθηή γηα πνιινχο ιφγνπο.  

Ζ ΚΔΓΔ ην έρεη δεκφζηα θαηαζέζεη, δηαθσλεί κε ηελ αιιαγή 

ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ. Θεσξνχκε φηη ε ζεκεξηλή πξφηαζε, 

ηνπιάρηζηνλ κε φζα μέξνπκε κέρξη ζήκεξα, είλαη ειιηπήο. Γελ έρεη 

παξνπζηαζηεί ην ζχζηεκα εθινγήο ηνπ Γεκάξρνπ. Τπήξμε κηα 

αλαθνξά απφ ηνλ θχξην Πνπιάθε, φηη έγηλε κηα ζπδήηεζε κέζα ζηελ 

Δπηηξνπή ζην Τπνπξγείν. Θεσξψ φκσο φηη, θχξηε Πνπιάθε –  θαη 

είλαη επηχρεκα γηα εκάο, εδψ πνπ είζηε ζήκεξα –  θαη θαζψο 

θάλνπκε κηα νπζηαζηηθή θνπβέληα θαη δηάινγν, είλαη αλαγθαίν λα 
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καο παξνπζηάζεηε έζησ ηηο ζθέςεηο ζαο, εδψ, ζε απηφ ην πλέδξην, 

πνηα είλαη ε ζθέςε ζαο γηα ηελ εθινγή ηνπ Γεκάξρνπ. Έκκεζε, 

άκεζε θαη κε πνηα δηαδηθαζία. Ώζηε λα κπνξέζνπκε θαη εκείο λα 

ηνπνζεηεζνχκε. Γηαηί θαη γηα εκάο είλαη άθνκςν λα ηνπνζεηνχκεζα 

επί θεκψλ.  

Θεσξνχκε φηη ε πξφηαζε –  ζε εηζαγσγηθά –  κέρξη ζήκεξα, 

δελ δηαζθαιίδεη κε θαλέλα ηξφπν φηη νη Γήκαξρνη πνπ ζα εθιέγνληαη 

απφ ηνπο πνιίηεο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ ην 

πξφγξακκά ηνπο θαη λα αζθνχλ δηνίθεζε ζηελ πξάμε.  

Καη αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε θαη ζπγθξηηηθά, φλησο ζε 

θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα  ηεο απιήο 

αλαινγηθήο ζηελ εθινγή ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηεο άκεζεο 

ή έκκεζεο εθινγήο ηνπ Γεκάξρνπ, αλάινγα κε ηε ρψξα. ηε 

Γαιιία, ζην Βέιγην, ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, εθαξκφδεηαη ε 

έκκεζε εθινγή. ηελ Απζηξία, ζηε Γεξκαλία, ππάξρεη κεηθηφ  

ζχζηεκα .  

Χζηφζν, αθφκα θαη ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε 

απιή αλαινγηθή, ζπλνδεχεηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. 

Γειαδή ησλ Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, Πεξηθεξεηαξρψλ. Κάηη 

δειαδή ηειείσο αληίζεην  απφ απηφ πνπ θεκνινγείηαη φηη ζέιεη λα 

εθαξκφζεη ε παξνχζα θπβέξλεζε.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα λα θιείζνπκε έζησ ηελ επηθνπξηθή 

απηή ζπδήηεζε γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ε νπνία είλαη θαη έμσ απφ 

ηε βαζηθή ζέζε ηεο ΚΔΓΔ, αλ ζέιεηε, φζν άθνκςν θαη αλ αθνχγεη αη 

απηφ, θαζψο ε ΚΔΓΔ έρεη μεθαζαξίζεη: δελ ζπδεηνχκε ηελ αιιαγή 

ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο αλάδεημεο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, πξηλ 

νινθιεξσζεί ν δηάινγνο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο. Απηή 

είλαη ε επίζεκε ζέζε καο, φια φκσο ηα άιια επηθνπξηθά, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ηέζεθαλ ζην πλέδξην, έπξεπε λα ηα βάινπκε θαη εκείο 

θάησ.  
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Πνιχ γξήγνξα, ζην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο. 

Δίζηε έκπεηξνη θαη έκπεηξεο, μέξεηε ηνλ δηαρσξηζκφ ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο.  

Έιεγρνο. Πξνθαλψο πξνιεπηηθφο θαη θαηαζηαιηηθφο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Έιεγρνο. Απφ ηνλ 4172/13 κε ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο.  

Σξέρσ, θχξηε Πξφεδξε, ζα νινθιεξψζσ πνιχ ζχληνκα.  

Έιεγρνη απφ κηα ζεηξά δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ξγαλα, 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, νη νπν ίνη έρνπλ είηε γεληθή, είηε εηδηθή 

αξκνδηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ. ινη απηνί νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί, κε 

αιιειεπηθαιππηφκελεο αξκνδηφηεηεο, ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία θαη 

πνιιέο θνξέο αδπλακία ζπληνληζκνχ θαη δεκηνπξγία αλαζθάιεηαο 

θαη αβεβαηφηεηαο ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ.  

Να κελ παξεμεγνχκεζα. Ζ ΚΔΓΔ έρεη δειψζεη φηη ζέινπκε 

ηνπο ειέγρνπο. Αιιά φρη κία εθ ησλ πξνηέξσλ θαρππνςία ζε βάξνο 

ησλ αηξεηψλ. Έρνπκε δεηήζεη θαη ηελ επίζπεπζε ησλ πνηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ ε πνηληθή δηθαηνζχλε λα εθδηθάδεη 

ηάρηζηα ηηο ππνζέζεηο ησλ αηξεηψλ, δηφηη απηνί νδεγνχληαη κε 

παξαπνκπή ζε ππνδηθία, πνπ δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη εθφζνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αζσσζνχλ, 

φηαλ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε αξγία, πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζεηείαο ηνπο ζηελ αξγία θαη φηαλ έρνπλ αζσσζεί, έρεη παξέιζεη θαη 

ε δεκνηηθή πεξίνδνο.  

Δπνπηεία. Άιισζηε κελ μερλάηε φηη θαη ν ηίηινο ηνπ 

λνκνζεηήκαηνο πνπ ζα πήγαηλε ζηε Βνπιή απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, είρε λα θάλεη κε ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη η ελ 

επνπηεία ησλ ΟΣΑ.  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ησλ ΟΣΑ, 

είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ζεζκφο πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ 

3852, ηνλ Καιιηθξάηε, κε κηα ζεηξά απφ δηαηάμεηο, θάπνηεο θαιέο, 
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θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο θαη παξ’ φια ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ, εγψ 

απφ φηη ζπκάκαη απφ ην ’10, πξέπεη λα έγηλαλ ηέζζεξηο ή πέληε 

απφπεηξεο ζε λνκνζρέδηα λα κπεη ηξνπνπνηεκέλε version ηνπ 

Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, πνηέ δελ κπφξεζε λα θηάζεη ζηε Βνπιή θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη. Τπήξμε κηα αιιαγή θάπνησλ δηαηάμεσλ…  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Πέληε θνξέο, Λάδαξε. ιεο, θάπνπ 

ζηακαηνχζαλ.  

 Καη βέβαηα ηψξα έρνπκε ηελ ηειηθή έθδνζε, απφ φηη θαίλεηαη, 

ε νπνία δελ μέξσ πφηε ζα έξζεη ζηε Βνπιή.  

 πκθσλψ απνιχησο θαη ραηξεηίδσ ηελ αιιαγή πιεχζεο απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη απφ ηνλ θχξην Πνπιάθε, φηη ε 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 πξέπεη λα παξακείλεη. Δίλαη ε 

αζθαιηζηηθή καο δηθιείδα. Σν είπε θαη ν Απνζηφιεο, ην ιέεη ν 

Λάδαξνο, ην είπε ν Πξφεδξνο, είλαη ε αζθαιηζηηθή καο δηθιείδα. Θα 

αλαθεξζψ παξαθάησ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Έλα ιεπηφ, ζα ην εμεηδηθεχζσ.  

 Πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, λαη, θαη ν ζεζκφο ηνπ Διεγθηή 

Ννκηκφηεηαο θαη ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ησλ ΟΣΑ. 

Γηαθσλνχκε απφιπηα ζηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ Διεγθηψλ 

Ννκηκφηεηαο. Σα θξηηήξηα πνπ ζέζπηζε ην 2010 ν λνκνζέηεο, είλαη 

απφιπηα δηαθαλή, είλαη επξχηεξα θαη είλαη ηειείσο αμηνθξαηηθά θαη 

άιισζηε ε δηαδηθαζία λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ 

θαη κφλν, αιιά λα έρεη λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ν ππνςήθηνο θαη  φρη 

κφλν δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, καο βξίζθεη απνιχησο ζχκθσλνπο.  

 Παξάιιεια, αλαγθαία εηζαγσγή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε 

φινπο ηνπο Γήκνπο. Ννκίδσ φηη είλαη ε ψξα λα δηαζθαιηζηεί 

εζσηεξηθά ε λνκηκφηεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κεησζεί ην 

δηνηθεηηθφ βάξνο ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Γελ ζα αλαθεξζψ 

εηδηθά. Πηζηεχσ φηη έρνπκε ζην κέιινλ ζηα επφκελα ζπλέδξηά καο 
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θαη κε πξφηαζε πνπ ζα θαηαζέζνπκε, λα δείμνπκε ηη αθξηβψο 

ελλννχκε.  

 Να εμεηδηθεχζσ κφλν γηα ην 152, γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππήξμε ε αλαθνξά ηνπ θπξίνπ Πνπιάθε, πνπ είλαη πξνο ηε ζεηηθή 

θαηεχζπλζε, εκείο ιέκε φηη είλαη ε αζθαιηζηηθή δηθιείδα απέλαληη 

ζηηο ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ή θαη απζαίξεηεο νξηζκέλεο απνθάζεηο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, θαζψο είλαη κία 

ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη ε νπνία δίλεη ην ελδηάκεζν βήκα . 

Αιιηψο, φπσο είπαηε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα πξέπεη φηαλ έρεηο 

κηα αξλεηηθή απφθαζε απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, λα 

πξνζθεχγεηο ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη λα δηθαηψλεζαη, αλ 

δηθαησζείο, κεηά απφ 4 θαη 5 ρξφληα αθνχ ζα έρεη ιήμεη ε δεκνηηθή 

ζεηεία. Αθακςία θαη κε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε.  

 Γελ ζα πσ θάηη ην ηδηαίηεξν γηα ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ 

ΟΣΑ, παξ’ φιν πνπ έρσ αξθεηά λα αλαθέξσ, πέξα απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο, πέξα απφ ηελ… Απηφ πνπ πνιινί 

ζπλάδειθνη κεηαθέξεηε, φη η πέξα απφ ηνπο ΤΔ θαη ηνπο ΓΔ, απηφ 

πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά είλαη φηη έρνπκε αλάγθε, ηδηαίηεξα ζηηο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο, απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, 

παξάιιεια κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξαηε θαη εζείο, 

ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο Γήκνπο.  

 Καη βέβαηα, ε θαηάξγεζε ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηεο ΠΤ, ζηηο θάζε είδνπο πξνζιήςεηο, ππάξρνπλ θαη 

άιιεο λεπξαιγηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζίεο θαη φρη κφλν 

αληαπνδνηηθνχ, πνπ ην έρνπκε αλάγθε. Μεγάιε ζπδήηεζε.  

 Κηλεηηθφηεηα. Ζ θπξία Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζηελ δηάηαμε θαη 

ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε Βνπιή, ζην λνκνζρέδην. Δκείο 

ηνλίδνπκε θαη επηκέλνπκε φηη απηή κπνξεί λα πινπνηείηαη κφλν κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ Γεκάξρσλ θαη φρη απιά ηε γλψκε ηνπο. 

χκθσλε γλψκε. χκθσλε γλψκε είλαη έλαο  λνκηθά δεζκεπηηθφο 
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φξνο, πνπ έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηεί απηφο ν λνκηθφο ζθφπεινο.  

 Ζ πξφηαζε απηή, απνξξίθζεθε. Γηαηί φπσο απάληεζε ε θπξία 

Τπνπξγφο θαη ην επαλέιαβε θαη εδψ ζήκεξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαξθνχο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο ήηαλ ε πξψηε άξλεζή ηεο, είλαη  

αληίζεηε ζηε θηινζνθία ηνπ λνκνζρεδίνπ. χκθσλα κε ην νπνίν φια 

πιένλ ζα γίλνληαη ςεθηαθά θαη ρσξίο ελδηάκεζνπο.  

 Δίλαη μεθάζαξν, θπξίεο θαη θχξηνη, φηη ην κέηξν απηφ είλαη  

αληίζεην ζηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη  ην δηθαίσκα ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο. Αληίζεην ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο γηα δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα 

ησλ Γήκσλ.  

 Ζ εμέιημε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ ΟΣΑ, ηηο καδηθέο ζπληαμηνδνηήζεη ο θαη ηελ απαγφξεπζε λέσλ 

πξνζιήςεσλ, νδεγεί ζηελ απνςίισζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ κηθξψλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ Γήκσλ.  

Αθνχζηεθε θάηη, γηα αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο. Θεσξνχκε φηη θαη 

απηέο, φπσο ηηο έρνπκε αλαγλψζεη ζην λνκνζρέδην, δελ επαξθνχλ. 

Πξέπεη ε δηάηαμε λα αλαζεσξεζεί εμαξρήο θαη είκαζηε έηνηκνη λα 

θαηαζέζνπκε ηε λέα πξφηαζε.  

Αλαθέξζεθε ν θχξηνο Γεληθφο ζηα Ννκηθά Πξφζσπα. Δθεί 

φλησο πξέπεη λα γίλεη κηα αμηνιφγεζε. Καη εκείο απφ ηε δηθηά καο 

πιεπξά λα δνχκε πψο ιεηηνπξγνχλ. ήκεξα έρνπκε 1 .300 Ννκηθά 

Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο καο. Αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα. Πηζηεχσ φηη αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζην ξφιν ηνπο. 

Αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρεη θαη ν θεληξηθφο 

ΟΣΑ. Έιιεηςε επειημίαο, γξαθεηνθξαηία, κε επαξθέο επηζηεκνλ ηθφ 

πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα νη χλδεζκνη Γήκσλ θαη θπξίσο νη ΦΟΓΑ, 

ρξεηάδνληαη άκεζε βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ ηνπο πιαηζίνπ, 

θαζψο θαη έλα πξφγξακκα ζπιινγηθήο ππνζηήξημήο ηνπο, κε ζθνπφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία.  
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Γεληθά ην θνκκάηη ησλ επηρεηξήζεσλ  ζέιεη κεγάιε ζπδήηεζε, 

θαζψο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν ιέσ απηφ θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο, φπνπ έρσ ηελ 

ηηκή λα εθπξνζσπψ 55 Γήκνπο, ζα θάλσ εηδηθή ηνπνζέηεζε 

αξγφηεξα, φπνπ εθεί θαη αλ είλαη αζθπθηηθφ ην πιαίζην θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ απέλαληη ζηνλ ηδηψηε, απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα επηρεηξήζνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ.  

Έλα κεγάιν δήηεκα, θαζψο κηιάκε γηα ην κέιινλ, είλαη ην 

θνκκάηη ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. Καη εθεί έρνπκε ηεικαηψζεη. 

Γεθέκβξηνο 2016. Σειεηψλεη ε πξνζεζκία πνπ έζεηε θαη ε παξάηαζε 

πνπ πήξε απφ ην λφκν. Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη απηέο νη δνκέο πνπ 

πξνζπαζνχλ νη Γήκνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ππνινίπνπο, δελ 

ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη. Οη πεξηζζφηεξνη  Γήκνη πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε δηθήο ηνπο ππνζηήξημεο, δελ ζπλερίδνπλ ηελ παξνρή 

ηνπο ιφγσ αληηθεηκεληθψλ αδπλακηψλ θαη ήδε πνιινί Γήκνη 

δειψλνπλ θαη αδπλακία ζηελ νξγάλσζε ησλ δηθψλ ηνπο δηνηθεηηθψλ 

δνκψλ. Αλαγθαία θαη εδψ ε ζεζκηθή ξχζκηζε, θάηη πνπ δελ είδα κε 

ζην ηειεπηαίν λνκνζρέδην.  

Ζ θπξία σηεξηάδνπ αλαθέξζεθε ζην εηδηθφ πξφγξακκα γηα 

ηνπο κηθξνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο Γήκνπο. Πηζηεχσ κε έρεη  

θαιχςεη απφιπηα, ε ίλαη πάξα πνιχ αλαγθαίν φζν πνηέ.  

Κιείλνληαο, βιέπσ, θχξηε Κπξίδνγινπ, κνπ δίλεηε ηελ 

απφθαζε γηα ην Γήκν Ηιίνπ . 

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  Δίλαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, αθπξσηηθνχ…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Θα ην αλαθέξσ… Μελ…  

Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ:  Δληάμεη, λα κελ αλαθεξζψ θαζφινπ.  

πκπεξαζκαηηθά, θχξηε Πξφεδξε θαη θιείλνληαο. Πξνζπάζεζα 

λα αλαθεξζψ ζε κηα ζεηξά, θσδηθνπνηψληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

ζέζεηο καο πάλσ ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηη  πξέπεη, ζαλ έλαο 

νδηθφο ράξηεο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηα ζεζκηθά δεηήκαηα θαη κε κία 

ηεξάξρεζε, λα ηξέμνπλ αχξην.  
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Οη πνιχπαζεο θαη πνιπζπδεηεκέλεο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο,  γηα εκάο είλαη απηέο πνπ ζα πξέπεη λα δείμνπλ 

ην δξφκν.  

 Ζ πξνζηαζία ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, είλαη πην 

αλαγθαία απφ πνηέ. Σα κελχκαηα πνπ παίξλσ απφ ζπλαδέιθνπο 

απφ φιε ηε ρψξα, είλαη δξακαηηθά.  

 Ζ δηφξζσζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ Καιιηθξάηε,  κεηά απφ 6 

ρξφληα θαη κε φζα ζαο αλέθεξα, είλαη ε ψξα λα κπεη ζην ηξαπέδη. Ζ 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, είλαη απνιχησο αλαγθαία.  

 Δγψ ζεσξψ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ε δνπιεηά ηψξα 

αξρίδεη. Θεσξψ φηη ε Δπηηξνπή ζην Τπνπξγείν, πέξα απφ ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα, πνπ ζεβαζηφ είλαη λα έρεη λα ην ζπδεηήζεη καδί 

καο, πξέπεη λα ηα βάιεη φια θάησ. Δγψ ζεσξψ φηη  ν 3463 ν 

Γεκνηηθφο Κψδηθαο θαη ν 3852, πιένλ πξέπεη ζηγά –  ζηγά λα 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Ζ θνπβέληα πξέπεη λα γίλεη άξζξν –  άξζξν. 

Να πάκε ζε έλαλ  εληαίν θψδηθα, λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο 

ππεξεζηαθνχο θαη κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, βήκα –  βήκα ηη 

πξέπεη λα γίλεη. Έρνπκε δχν λνκνζεηήκαηα απηή ηε ζηηγκή, πνπ 

πνιιέο θνξέο, δελ ζα πσ ζπγθξνχνληαη, αιιά πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο 

αηξεηνχο.  

Ννκίδσ φηη απφ εδψ θαη πέξα ε δνπιεηά είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

πνπ πξέπεη λα γίλεη, ν θχξηνο Πνπιάθεο έδσζε ζήκεξα θάπνηα 

δείγκαηα ζπλελλφεζεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ κέρξη ρζεο ήηαλ 

δηαθνξεηηθή ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ, θχξηε Πξφεδξε ε πξφθιεζε 

είλαη κεγάιε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ην κέιινλ ηεο θαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ζίγνπξα πξέπεη λα αλακνξθσζεί.  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηνη ζπλάδειθνη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Καξαγηάλλε θαη γηα ηε 

ζπνπδαία δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα απφ ηελ Δπηηξνπή ηελ αξκφδηα, 

αιιά θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.  

 Να πσ, πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηνλ θχξην Καζηξηλφ ηνλ Αιέμε 

θαη παξαθαιψ λα έξρεηαη  ζην βήκα θαη θαηφπηλ θιείλεη ν θχξηνο…  
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Θέιεηε εζείο, θχξηε Καξπέηα; Γελ έρσ ζέκα εγψ.  

Διάηε, θχξηε Καζηξηλέ.  

Αθήζηε κε ηφηε λα θάλσ απηφ πνπ λνκίδσ.  

Καη λα πσ κέρξη ηφηε, φηη ππάξρεη… θαη λα ζπγραξψ αιιά θαη 

λα επραξηζηήζσ ζπγρξφλσο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνλ Γήκαξρν, ηνλ 

θχξην Εελέην ην Νίθν, ν νπνίνο νθείισ λα πσ, επεηδή θνηηάσ 

ζπλερψο, δελ έρεη θνπλεζεί απφ ρηεο θαη εθείλνο απφ ηελ θαξέθια 

ηνπ. Γείρλεη, πέξαλ ηεο εκπε ηξίαο πνπ έρεη σο απηνδηνηθεηηθφο θαη 

ηελ δηάζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φηη πέηπρε 

ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα 

απφζπαζε ππαιιήινπ ζε πνιηηηθφ γξαθείν.  

Καη απηφ έγηλε κέζα απφ ηελ απφθαζε ηελ νπνία πάξζεθε φρη  

απφ αζθαιηζηηθά κέηξα, αιιά απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ, 

αθπξσηηθφο ζρεκαηηζκφο σο πκβνχιην. Άξα ινηπφλ…  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Έρσ θαη ηνλ δηθεγφξν, δελ αληέρεη. Σνλ θίιν ηνλ 

Λάδαξν.  

 Λέσ ινηπφλ φηη αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο  ηάδε απφθαζεο 

ηεο ΚΤΑ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο 

αζθεζείζεο αηηήζεσο αθπξψζεσο θαη απηφ ζεσξψ φηη αθφκα θαη ηα 

δηθαζηήξηα έρνπλ αληηιεθζεί… Καη αλ δηάβαδε θαλείο πνχ ην 

ζηεξίδεη, ην ζηεξίδεη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε Απηνδηνίθεζε λα 

απηνδηνηθείηαη. Δίλαη ξνκαληηθνί νη δηθαζηέο, βάζεη ηνπ 

πληάγκαηνο, ην 102 άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, πνπ ην μέξνπλ θαη νη 

δηθαζηέο. Σν μέξνπκε φινη καο. Αιιά πξνθαλψο δελ… ην μέξνπλ 

εθείλνη πνπ λνκνζεηνχλ.  

 Θέισ λα ζπγραξψ εγψ ηνλ Εελέην θαη θάζε απηνδηνηθε ηηθφ, ν 

νπνίνο παιεχεη γηα λα απνδείμεη ηα απηνλφεηα. Καη λα πσ φηη απηφ 

ηίζεηαη θαη ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, αιιά θαη ηεο Ννκηθήο καο 

Τπεξεζίαο θαη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θχξηε Εελέην, γηαηί πξέπεη 

κε ηελ πξάμε καο θαη φρη κφλν κε ηα ιφγηα καο, λα παι εχνπκε γηα 

ηελ Απηνδηνίθεζε. Να είζηε θαιά.  
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 Ο θχξηνο Καζηξηλφο έρεη ην ιφγν.  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

Κχξηε Γεληθέ, θπξίεο θαη  θχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ ζα πσ 

θάπνηα πξαγκαηάθηα πνπ έβγαια θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Καη αλ ν 

θφζκνο δελ είλαη πνιχο,  είλαη δηθαηνινγεκέλν γηαηί ππάξρεη ην 

θνηφπνπιν απέμσ θαη είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ηα θνηφπνπια πνπ 

γίλακε ζήκεξα εκείο εδψ.  

Θα μεθηλήζσ ινηπφλ ζην ηη έγηλε ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Καη 

δελ ζα μεθηλήζσ ζην ηη έγηλε απφ κηα θπβέξλεζε ηελ νπνία εγψ 

ςεθίδσ. Θα  πσ φκσο γηα θάπνην άιιν θφκκα πνπ έθαλε ηνκέο ζηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη πνπ νη ΠΑΟΚνη ζα επραξηζηεζνχλ λα ην 

αθνχζνπλ. Δγψ δελ είκαη ΠΑΟΚνο, ην μεθαζαξίδσ.  

Σν ΑΔΠ έγηλε, ην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» έγηλε, ν Καπνδίζηξηαο έγηλε, ν 

Καιιηθξάηεο έγηλε, ε θαηαγξαθή ησλ δεκνζ ίσλ ππαιιήισλ έγηλε, ην 

ΚΔΠ έγηλε, είλαη κεγάια πξάγκαηα απηά πνπ έγηλαλ.  

Γεχηεξν πξάγκα βαζηθφ. Ση έγηλε. Έγηλε επί θπβέξλεζεο ηνπ 

Καξακαλιή, ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ Απηνδηνίθεζε. Αλ 

ζέινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο ζην ηη έγηλε.  

Δίλαη πνιιά απηά πνπ δελ γίλαλε. Γηα απηφ είκαζηε εδψ 

ζήκεξα, γηα λα κηιήζνπκε θαη γηα ην ηη δελ έγηλε.  

Θα ήζεια φκσο πξηλ μεθηλήζσ ηελ νκηιία κνπ γηα νηηδήπνηε, 

λα πσ φηη ρζεο είδα ηνλ θχξην Τπνπξγφ ζε κηα νκηιία πνπ πξάγκαηη 

ζχκηδε, αλ δηαβάδεηε ηνλ εκεξήζην Σχπν, έλα άξζξν πνπ έγηλε πξηλ 

έλα πεξίπνπ κήλα ζηελ «ΑΤΓΖ». Απηφ ζχκηδε ρζεο ε νκηιία ηνπ 

θπξίνπ Τπνπξγνχ. Γελ έρεη λα θάλεη κε ηα πξφζσπα, ζέβνκαη φια 

ηα πξφζσπα, ζέβνκαη φινπο ηνπο ζεζκνχο, εδψ φκσο κηιάκε 

πνιηηηθά απηνδηνηθεηηθά. Καη έηζη είλαη ηα γεγνλφηα.  

Έλα δεχηεξν πξάγκα πνπ καο είπε ν θχξηνο Τπνπξγφο ρζεο, 

ηη  ήηαλ; Αξάδηαζε κηα ζεηξά κέηξα θαη δξάζεηο, πνπ είλαη  εληαγκέλα 

ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ΔΠΑ. Πξάγκα δειαδή πνπ είρε θάλεη πνηνο; Ζ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε.  
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Σξίην πξάγκα. Σν κφλν νπζηαζηηθφ πνπ αθνχζηεθε απφ ηνλ 

θχξην Τπνπξγφ, ήηαλ: ειάηε λα θνπβεληηάζνπκε ην πψο δελ ζα 

θνπνχλ νη δαπάλεο. Απφ αχξην. Κνληεχεη ινηπφλ ε 31/12/16, κπνξεί 

λα αιιάμεη ε νλνκαζία, φπσο καο είπε ν θχξηνο Γεληθφο, πνπ ζέισ 

λα νκνινγήζσ δεκφζηα φηη φπνηε ηνλ έρνπκε πάξεη ηειέθσλν, έρεη 

πάξεη πίζσ ηειέθσλν, καο έρεη θιείζεη ξαληεβνχ, είλαη  αλνηρηή ε 

πφξηα ηνπ, γηαηί εκέλα κνπ αξέζεη λα ηα ιέσ straight the way θαη 

έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, αιιά απφ εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη ε 

θνπβέληα 1ε ηνπ κήλα λα μεθηλήζεη γηα ηα 213.900.000, ηα γλσζηά 

σο παξαθξαηεζέληα. Γελ ζέινπκε λα ηα πνχκε έηζη; Να ηα πνχκε: 

ειέθαληα. Να ηα πνχκε φπσο ζέινπκε. Θέινπκε φκσο ηα 

213.900.000, γηαηί, θχξηε Γεληθέ κνπ, δελ ζα βγαίλεη θαλέλαο 

πξνυπνινγηζκφο.  

Δδψ είλαη θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θχξηνη, 

άςνγνη, θαιή ζπλεξγαζία, θαη ν Υαηδεεξγάηεο, θαη νη δχν νη θχξηνη, 

θαη ν θχξηνο Εαθεηξίνπ θαη ε θπξία… ινπο ηνπο είδα εδψ πέξα. 

Καη πην πνιινί είλαη,  αλ ζέιεηε, θαη απφ ηνπο αηξεηνχο πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη εδψ κέζα. Απφ εθεί θαη πέξα, είλαη δηθφ ηνπ ζέκα, 

ηνπ θάζε αηξεηνχ, αλ ζα είλαη εδψ κέζα ή αλ ζα είλαη απέμσ.  

Σψξα ινηπφλ πνπ θνπάδεη ν θνπξληαρηφο, ζα ήζεια λα καο 

πεη ε θπβέξλεζε, γηα απηφ, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ηα αθνχζεη 

θαη ε θνπξαζκέλε Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, γηαηί 

πξάγκαηη ήηαλ θνπξαζκέλε ζήκεξα, ζχκηζε ηε ζθελή ηφηε πνπ… κε 

ηηο άδεηεο θάηη δελ πήγε θαιά θαη βγήθε ζηε δήισζε, ε θαζ’ φια 

ζεβάζκηα θπξία Τπνπξγφο.  

Καη επεηδή πξνέξρεηαη απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, φπσο είπε, δελ 

μέξσ αλ έρεη θάλεη  Γηνίθεζε ηελ Απηνδηνίθεζε. Σν λα είζαη απιά 

Γεκνηηθφο χκβνπινο ή απιά Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ πξάγκα απφ ην λα έρεη 

αζθήζεη Γηνίθεζε. Γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Καη 

εδψ πέξα μεθαζαξίδνπκε ην αλ ζέινπκε λα γίλνπκε αξεζηνί ή 

ρξήζηκνη.  
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Καη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Θέιεηε λα καο πνιεκήζεηε ζαλ 

Απηνδηνίθεζε; Πνιεκήζηε καο. ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή αλ καο 

δψζεηε ην βήκα, κπνξεί λα είκαζηε θαη κπξνζηά ζαο. Γελ ζα είλαη 

θαιφ. Έρνπκε θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ θφζκν. Ο θφζκνο αθφκα καο 

αγαπάεη. Απηφ, δείηε ην.  

Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ θάπνηα εξσηήκαηα ηα νπνία δελ ηα 

έρσ πάξεη, απιά πήξα κφλν ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, 

πνπ ζα ζαο πσ γηα ηα ζκπάξα πνπ ζα θάκε.  

Δίπε ε θπξία Τπνπξγφο, έηζη, κε κηα… Γελ ζα ην πσ 

ςπρξφηεηα, γηαηί δελ ηαηξηάδεη απηή ε έθθξαζε ζε  γπλαίθα, φηη: απηή 

είλαη ε ζέζε καο. Πξνζέμηε ινηπφλ ηη γίλεηαη. Μφλν ν… Πψο λα ην 

πσ; Ο Γήκνο ππνδνρήο ζα έρεη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηελ 

θηλεηηθφηεηα. Πξνζέμηε ηη  δελ ζθέθηεθε ε θπξία Τπνπξγφο. Γηα απηφ 

ιέσ, φηη άιιν λα δηνηθείο, άιιν λα θνπβεληηάδεηο ζ ην Μαμίκνπ, είηε 

κε απηή ηελ θπβέξλεζε, είηε κε ηελ πξνεγνχκελε, είηε κε ηελ πην 

πξνεγνχκελε.  

Θπκάηαη ε θπξία Τπνπξγφο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ην 

ΔΠΑ, ζέινπκε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα; Θπκάηαη φηη ζέινπκε 

δηαρεηξηζηηθφ εγρεηξίδην; Θπκάηαη πφζα είλαη ηα ά ηνκα ηα αλαγθαία 

γηα λα κπνξεί έλαο Γήκνο κηθξνκεζαίνο, ηεο ηάμεο ηνπ δηθνχ κνπ 

Γήκνπ, ησλ 21.000, λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6 κεραληθνχο γηα λα 

κπνξεί λα βάδεη πξνηάζεηο ζην ΔΠΑ; Σίπνηα δελ ζπκάηαη. Γελ 

ζπκάηαη ηίπνηα. Μπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο θάπνπ θαιά . ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ην μέξεη. Καιφ είλαη ινηπφλ, φηαλ δελ 

μέξνπκε θάηη, λα καζαίλνπκε, λα ξσηάκε. Άκα ζέινπκε θηφιαο.  

Πάκε ινηπφλ ζην ηη έραζε ε Απηνδηνίθεζε απφ απηή ηε 

θπβέξλεζε. Θέιεηε λα πνχκε ηη έραζε; Παιηά ππήξρε έλα δηθαίσκα 

ζηνπο αηξεηνχο,  φηη φηαλ είραλ θάλεη ζε ζέζε επζχλεο… Θέζε 

επζχλεο ελλνψ είηε Αληηδήκαξρνη, είηε Πξφεδξνη Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη νχησ θάζε εμήο, ζα έπαηξλαλ θάπνηα κνξηνδφηεζε 

ζην ππεξεζηαθφ. Γηαηί φηαλ γπξίζνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο, φπσο νη  

Βνπιεπηέο γπξίδνπλ θαη πάλε Γηεπζπληέο ηηο Τπεξεζίεο ηνπο, ζα 
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είραλ έλα δηθαίσκα παξαπάλσ ζηελ θξίζε. Άξα ινηπφλ, είλαη ηθαλφο 

ν Καξαγηάλλεο λα δηνηθεί ηνλ Λαγθαδά 45.000, δελ είλαη ηθαλφο ν 

Καξαγηάλλεο, αλ ήηαλ δεκφζηνο ππάιιεινο, λα είλαη Γηεπζπληήο 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λαγθαδά, ή ζηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, 

άκα ζα ήηαλ ζε έλαλ άιιν Γήκν. Πξνζέμηε ινηπφλ ηη έρεη ραζεί, γηα 

λα ην πάκε θαη έηζη .  

Πξνζέμηε λα δείηε θάπνηα άιια πξαγκαηάθηα, ηα νπνία δελ ηα 

θαηαιαβαίλνπκε, αιιά ηα βιέπνπκε σκά ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Ση βιέπνπκε ινηπφλ σκά ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ; Βιέπνπκε φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν πφζν 

κεγάιεο κεηψζεηο έρεη ππνζηεί ε Απηνδηνίθεζε θαη φηη θάπνηε ζα 

πξέπεη ην θεληξηθφ θξάηνο λα επηβξαβεχζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο. 

Σν πξφβιεκα δελ είλαη επίζεο ε αλαγλψξηζε ηεο δχζθνιε ο 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. ινη ην μέξνπλ θαη πξψηα 

ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, εκπξάθησο, φηη ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη δελ έρεη θαλέλα ζθνπφ λα θιείζεη 

ηα κάηηα ζην πξφβιεκα.  

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην πξφβιεκα βξίζθεηα η 

ζην φηη ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνρεχεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ηαλ 

νη κεηψζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλέξρνληαη γηα φιε ηε 

γεληθή θπβέξλεζε ζην 3%, ε θεληξηθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη φηη γηα 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε νη κεηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζ ην 

ηξηπιάζην. Γηαηί;  

ηαλ ε θεληξηθή θπβέξλεζε ππέγξαθε κε ηνπο δαλεηζηέο ην 

κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα, πνπζελά δελ έιεγε φηη ην ’17 ζα 

ππάξρνπλ απηέο νη ηεξάζηηεο κεηψζεηο ζηνπο ΚΑΠ. Ζ επηινγή 

κείσζεο ησλ ΚΑΠ ην ’17, είλαη εζληθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Αο καο δείμνπλ ινηπφλ φηη ζην κεζνπξφζεζκν έιεγε 

φηη ζα θνπνχλ απηά ηα πξάγκαηα απφ ηνπο ΚΑΠ. Απηφ ζέινπκε λα 

δνχκε. Σφηε ζα ζεθψζνπκε ηα ρέξηα θαη ζα πνχκε: λαη ξε παηδηά, 

έηζη είλαη.  Δίλαη εζληθή επηινγή απφ πνχ θφβνπκε θαη ηη  θφβνπκε.  
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Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη φρη κφλν καο θφβνπλ ηνπο ΚΑΠ, 

αιιά πξνζπαζνχλ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ 

θπβέξλεζε κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηζρπξίδεηαη φηη νη 

πεξηθνπέο ζηνπο ΚΑΠ είλαη κφλν ηα 220 εθαηνκκχξηα. Γπζηπρψο 

δελ είλαη κφλν ηφζν. Θα ην δνχκε παξαθάησ.  

Αο κείλνπκε πξνο ην παξφλ ζε απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Πψο είλαη δπλαηφλ κε πεξηθνπέο 220 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη κε πεξηθνπέο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαηά 

60%, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα παξνπζηάδεη πιενλάζκαηα ην ’17; 

Αθνχγεηαη παξάινγν, αιιά μέξεηε πνην είλαη ην πην παξάινγν απφ 

φια; Γηα λα κπνξέζνπλ λα δηθαηνινγήζνπλ απηά ηα πιενλάζκαηα, 

απμάλνπλ θαηά 14% ηα έζνδα απφ δεκνηηθνχο θφξνπο θαη ηέιε. 

Ηδηαίηεξα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε. Γελ ζέισ λα πηζηεχσ φηη απηφ 

έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ 8κελεηψλ έσο ηέινο ηνπ 

’17.  

Ζ παξάινγε –  εληφο εηζαγσγηθψλ –  δεκηνπξγία 

πιενλαζκάησλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νπζηαζηηθά έρεη ηξεηο 

ζηφρνπο.  

Πξψηνο ζηφρνο. Δίλαη λα δείμεη φηη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ππάξρεη ιίπνο. Άξα λα δηθαηνινγήζεη κεγάιεο κεηψζεηο.  

Γεχηεξνλ. Να ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο 

θνξνκπερηηθφ κεραληζκφ θαη ρσξίο λα απμήζεη ην θνξν ινγηθφ 

θξάηνο ησλ δεκνηψλ, ρσξίο πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε.  

Καη ηξίηνλ. Να ρξεζηκνπνηήζεη έλα πνιχ θηελφ θφιπν γηα λα 

πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν εθαξκνγήο ηνπ θφθηε, πνπ ζα απνηειέζεη 

απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο θεληξηθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ.  

Γελ ρξεηάδεηαη, λνκίδσ, λα αλαθεξζψ ζηελ αλάιπζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζψ φηη απφ ηε κηα 

πεξηθφπηνληαη νη θνηλσληθέο δαπάλεο θαη απφ ηελ άιιε ζέινπκε λα 

απμήζνπκε ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο. Απηφ πνπ δελ κπνξψ λα 
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θαηαιάβσ, είλαη γηαηί ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απνηπρίεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

ινη ην γλσξίδνπλ ζηελ Διιάδα, φηη ε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζήκεξα, δελ θέξλεη θνξνινγηθά έζνδα. 

Δίλαη ζαλ λα δεηάο απφ θάπνηνλ 50 €, λα ζνπ ιέεη: δελ κπνξψ λα 

ζηα δψζσ θαη κεηά λα ηνπ δεηάο 100. Απηφ θάλνπλ.  

Πψο είλαη δπλαηφλ λα πηζηεχνπλ φηη ζα απμήζνπκε ηα 

θνξνινγηθά καο έζνδα απηή ηελ επνρή, φζν θαη λα απμήζνπκε ην 

θνξνινγηθφ βάξνο ησλ δεκνηψλ; Οη ζνθνί πξφγνλνί καο, ην είραλ 

πεη: νπθ αλ ιάβνηο παξά ηνπ κε έρνληνο.  

Ζ πνιηηηθή απέλαληη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα κπνξνχζα 

λα πσ, φηη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηε ζπκππθλψλεη ζε ηξία 

ζεκεία.  

Πξψηνλ. Οινκέησπε επίζεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Γεχηεξνλ, επίζεζε ζην θνηλσληθφ θξάηνο πνπ νπζηαζηηθά 

πινπνηεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Σξίηνλ, αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ηνπ Έιιελα 

θνξνινγνχκελνπ δεκφηε.  

ε απηνχο ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη εζηθά θαη πνιηη ηθά, αιιά θαη αλ ζέινπκε λα 

επηβηψζνπκε σο ζεζκφο, λα αληηζηαζνχκε.  

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αο δνχκε ελ ζπληνκία 

νξηζκέλεο κφλν πηπρέο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017. 

Απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη πεξηθφπηνληαη ηα 214 εθαηνκκχξηα ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ. Οη κεηψζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα 

παξαθξαηεζέληα. Σν 2016 αλακέλεηαη κείσζε 16 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ ζηελ εηδηθή επηρνξήγεζε.  

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

’16, είραλ εγγξαθεί 38 εθαηνκκχξηα επξψ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην 

πνζφ απηφ ρξεκαηνδνηεί δαπάλεο κηζζνδνζίαο θπξίσο ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Οη επίζεκεο κεηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, 
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αληηζηνηρνχλ ζε 2,5 κεληαίεο θαηαβνιέο ησλ ΚΑΠ γηα θάζε Γήκν. 

Δλδεηθηηθά ζαο ιέσ, παξαθξαηεζέληα γηα ην Γήκν ην δηθφ κνπ, 148 

πιεζπζκηαθά ζηνπο 325, 21.054 ζηελ απνγξαθή, 155.000 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, έπαηξλα 403.000. ηαλ εγψ παίξλσ, 

πιεξψλνληαο 12.000 ΣΤΓΚΤ θαη νηηδήπνηε άιια θαη κνπ κέλνπλ 

175.000 ην κήλα, άξα ηα ηεηξαθφζηα δχν αλάγνληαη –  γηαηί θαη εγψ 

έρσ ην επάγγεικα πνπ έρεη θαη ν θχξηνο Γεληθφο –  2,4 θνξέο ηα 

κεληάηηθα. Υσξίο 2,4 κεληάηηθα, φηη θαη λα θάλεηε, ζπλάδειθνη, δελ 

πξφθεηηαη λα θιείζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο.  

Ζ αλαιγεζία φκσο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε απηέο ηηο κεηψζεηο. Γελ πξνζπαζεί  κφλν λα 

αθαηξέζεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ ρεηκαδφκε λν 

ζπλάλζξσπφ καο, αιιά επηβάιιεη θαη λέα θνξνινγηθά βάξε ζε έλαλ 

ιαφ πνπ έρεη εμαληιήζεη ηε θνξνδνηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξαγκαηηθέο κεηψζεηο δελ είλαη απηέο 

πνπ νκνινγνχληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Οχηε ηα κηζά απφ απηά 

πνπ πξνβιέπεη  ν λφκνο 3852/10 δελ απνδίδνληαη ζηνπο Γήκνπο κε 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017. Καη εδψ δελ ζα κπσ εγψ 

ζηελ δηαδηθαζία πνπ ν θχξηνο Κνπγηαλφο ηε βγάδεη γχξσ ζηα 12,5 

δηζεθαηνκκχξηα, ή ν θχξηνο Γθέθαο ηε βγάδεη γχξσ ζηα 

13.130.000.000. Γελ ζα κπσ ζηε ινγηθή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ ιέεη: δελ είλαη έηζη, αιιά ππάξρνπλ 

πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα ηα νπνία δελ μέξνπκε πνηνο πξέπεη λα δίλεη 

ζε πνηνλ. Γελ ζα κπσ ζε θακία ηέηνηα ινγηθή.  

Δγψ ζα κπσ φκσο ζηε ινγηθή πνπ ιέεη φηη απηή ηε ζηηγκή ην 

Παξαηεξεηήξην ζα καο θεξλάεη ζνθνιαηάθηα, γηαηί θαλείο καο δελ 

ζα κπνξεί λα θιείζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Δπεηδή θάπνηνη κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ ηνπο κλεκνληαθνχο 

λφκνπο, θαιφ ζα είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηελ πεξίνδν ’16 –  ’17, πνπ 

δελ ζεζκνζεηήζεθε θάπνην έθηαθην κέηξν. Σελ πεξίνδν απηή, ηα 

θνξνινγηθά έζνδα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην θαιάζη ησλ ΚΑΠ, 

παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθή αχμεζε αιιά νη ΚΑΠ κεηψλνληαη. Γειαδή 
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απμάλνληαη εθείλα, νη ΚΑΠ  κεηψλνληαη. Μφλν απφ απηή ηε ζθνπηά 

θαη ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα ΠΟΔ, ε παξαθξάηεζε πφξσλ  ησλ 

Γήκσλ αληηζηνηρεί ζε 405 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηβεβαηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

άκεζεο ξχζκηζεο ηεο λέαο γεληάο παξαθξαηεζέλησλ. Ολνκάζηε ηα 

αιιηψο. Κάληε έλα πξφγξακκα δηθφ ζαο, είηε «ΑΚΗΑ», είηε 

«ΔΛΛ.Α.Γ.Α.», είηε Μπνπκπνπιίλα, φπσο πξέπεη λα ιέγεηαη, λα 

είλαη έλαο παιηφο «ΘΖΔΑ», γηα λα κπνξνχκε θαη εκείο λα 

θηλνχκαζηε, ή γηα λα κπνξνχκε, λα καο δνζεί ε δπλαηφηεηα, πνπ 

εγψ ζα ην πσ θαη ζα ην θαηαζέζσ ζαλ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, δελ 

είλαη άπνςε ηνπ Γ.., γηαηί δελ έρεη  ζπδεηεζεί ζε βάζνο , φηη λα 

θαιχπηνληαη νη αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο απφ πάζα είδνπο 

ρξεκαηνδφηεζε. Μπνξεί λα ζεσξείηαη  επηθίλδπλν απηφ, αιιά απηφ 

πξέπεη λα γίλεη, γηαηί δελ κπνξεί λα θιείζνπλ νη ηξχπεο ησλ 

αληαπνδνηηθψλ.  

Σν 2008 ε θεληξηθή θπβέξλεζε αλαγλψξηζε ηηο ιαζξνρεηξί εο 

ζε βάξνο ησλ Γήκσλ. Μεηά απφ ζπλνκηιίεο κε ηελ ΚΔΓΚΔ, 

θαζνξίζηεθε ην πνζφ χςνπο έλα επηά έληεθα δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ σο παξαθξαηεζέληα θαη νθεηιφκελα. Απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ νθεηιή απηή ζπκθσλήζεθε λα 

εμνθιεζεί ζε 8 δφζεηο, ε  ηειεπηαία ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί… Καηαβιήζεθε, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, πξηλ 2 –  3 

κέξεο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Λείπνπλ κφλν δχν δφζεηο 

ΑΣΑ, δφζεθαλ θαη ηα ζρνιηθά, that ’s right, απφ φηη έρνπκε πεη, 

πάκε ζε θαιφ ζεκείν απφ απηά πνπ είπακε. 

Απφ ην 2009 φκσο, μεθίλεζε κηα λέα ζεηξά παξαθξαηεζέλησλ, 

πνπ σο άιινζη απηή ηε θνξά βξήθε ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Καη 

δελ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ. Μφλνη ζαο δείηε ηη  ιέεη ν Καιιηθξάηεο. 

Ο Καιιηθξάηεο, πνπ ν θίινο καο ν Μπίξκπαο είπε φηη δελ έρεη γίλεη 

θάηη ζσζηφ. Γηαηί ζέιακε απνθέληξσζε, ζέιακε λα κελ εξεκψζεη ε 

πεξηθέξεηα θαη νχησ θάζε εμήο. Αλ δελ είρε γίλεη ν Καιιηθξάηεο, 

ζαο ην ιέσ γηα λα γξαθηεί θαη δεκφζηα, έλα θσινραλείν ζα ήζαλ νη 
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Γήκνη. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα  

απνξξνθήζνπλ ηίπνηα. Ήηαλ κεγάιε κεηαξξχζκηζε, παξ’ φια ηα 

ιάζε πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ. Γελ ηα έθαλε ε θπβέξλεζε ε δηθή 

κνπ, απηή είλαη ε αιήζεηα, αλ ζέινπκε λα ηε ιέκε.  

Σν ζχλνιν ινηπφλ ηεο λέαο γεληάο ησλ παξαθξαηεζέλησλ –  

έξρνκαη ηψξα κε ην λνχκεξν –  ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ε κε 

ζπκκεηνρή ησλ ΚΑΠ ζηα ΠΟΔ, αλέξρεηαη ζε δψδεθα ελληά ζαξάληα 

δχν.  

πδεηάκε γηα ην ’17. Γελ μερλάκε φκσο φηη ην ’16 δελ έρεη 

θιείζεη θαη νη ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζηνπο Γήκνπο, είλαη πνιιέο θαη αλνηρηέο. Λέεη ε θπξία 

Τπνπξγφο, κε φιν ην ζεβαζκφ, φηη φια απηά θαιά, αιιά λα θιείζεη 

ε δεχηεξε αμηνιφγεζε γηαηί θηαίεη ε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη νχησ 

θάζε εμήο.  Πάιη θαιά πνπ δελ θηαίεη θαη ν παππνχο ηνπ 

Μεηζνηάθε επεηδή θάπνηε γέλλεζε ηνλ Μεηζνηάθε, πνπ έθπγε ην  

’65 ν Μεηζνηάθεο θαη πνπ έθαλε γην ηνλ Κπξηάθν, πνπ έξρεηαη 

ζήκεξα λα δηεθδηθήζεη. Γελ… Ξέραζε ε θπξία Τπνπξγφο φκσο λα 

καο πεη ην 2014 πνηνο έθηαηγε. Καιφ είλαη ινηπφλ λα έρνπκε θαη 

κλήκε. Αιιά μέξεηε, ηα επηγξακκαηηθά πξνζρέδηα, ζε νπνηαδήπνηε 

ηακπέια, είλαη ε κλήκε θαη ε ιήζε.  

Οη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ ’16 θαη δελ έρνπλ αθφκα απνδνζεί, είλαη 373,6 εθαηνκκχξηα, 

κείνλ ηα 214 πνπ δφζεθαλ. Σν πνζφ απηφ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο. 

Με απνδνζέληεο πφξνη απφ ηνπο ΚΑΠ ηνπ ’16 κέρξη  ζήκεξα. Απφ 

ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε είλαη εθαηφλ ελληά, ελληά ζαξάληα νθηψ, 

είλαη ην ηειεπηαίν δσδεθαηεκφξην, λα ην πνχκε έηζη. Απφ ηελ 

ΔΔΣΑΑ 1 εθαηνκκχξην επξψ. Καη εθεί πεξηκέλνπκε λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία, γηαηί ζηελ θνπβέληα κε ηελ ΔΔΣΑΑ θεξζήθακε θχ ξηνη 

ζαλ ΚΔΓΔ, έηζη είλαη, φπσο αθξηβψο ην ιέκε, αιιά ζα πξέπεη λα 

πέζεη θαη ην κάκαιν. Γηαηί ρσξίο ην κάκαιν δελ πξφθεηηαη λα 

πξνρσξήζεη ηίπνηα. Κάζνληαη θαη θνηκνχληαη φινη απηή ηε ζηηγκή. 

Λέκε φηη ζέινπκε λα ξίμνπκε ρξήκαηα ζηελ αγνξά, κηιάκε γηα 
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ΔΠΑ, αιιά κπαξνχθεο. Αλνίμηε ηα πξνγξάκκαηα, δψζηε 2 

δηζεθαηνκκχξηα πνπ είραηε ππνζρεζεί ζηελ ΔΔΣΑΑ, λα ηξέμνπκε 

πξνγξάκκαηα. Κνηηάηε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα θαη κελ θάλνπκε φια 

ηα καγηθά, φηη ε ΔΔΣΑΑ απφ δείθηε 3 έπξεπε λα πάεη ζε 2 ή ζε 1. 

Δζείο έρεηε ηνλ ειεγθη ηθφ κεραληζκφ, θάληε ηνλ.  

Δξγνζηάζηα αθαιαηψζεσλ. 2.350.000 €. Οθεηιέο πξνο ηελ 

ΠΔΓ θαη ηελ ΚΔΓΔ, 11.985.000. Άθνπζα απφ θάπνπ ιέεη, φηη ε  

ΚΔΓΔ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν θαη φηη λα δνχκε ηηο δξάζεηο ηεο θαη 

έρεη απνζεκαηηθφ θαη νχησ θάζε εμήο. Καη πνηνο είπε φη η ην Ννκηθφ 

Πξφζσπν πνπ θαιχπηεηαη κε ηε λνκνζεζία, δελ πξέπεη λα παίξλεη 

απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ; Γελ ην θαηάιαβα, ζε ηη θξάηνο είκαζηε; 

Πψο γίλνληαη νη λφκνη; Πψο νη λφκνη ιεηηνπξγνχλ πξνο ηε κία 

θαηεχζπλζε θαη δελ ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ άιιε;  

ηε ΑΣΑ έρνπκε ηα 24.316.660, ηα νπνία ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα ζα απνδνζνχλ. Οη πεξηνξηζκνί φκσο δελ πιήηηνπλ κφλν 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, αιιά πξνζπαζνχλ 

λα παξέκβνπλ αξλεηηθά θαη ζηελ νπνία πξνζπάζεηα αλάθακςεο 

κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ ηα θάησ.  

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε παξαηεξνχκε πσο νη επελδχζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ πξνθαλψο αθνξνχλ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, αθνχ ν πίλαθαο έρεη θαηαξηηζηεί κε ηε λέα δνκή ηεο 

θπβέξλεζεο, ζπλερψο θζίλνπλ, κε απνηέιεζκα κεηαμχ ηνπ ’15 θαη 

ηνπ ’17… Δγψ δελ κηιάσ γηα ην ’05, κηιάσ γηα ην ’15 θαη  ην ‘17, λα 

έρνπλ κεησζεί ηα πνζά θαηά 35%.  

Άμην επηζήκαλζεο είλαη φηη εθηφο απφ ηα απφιπηα πνζά, θαη ε 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ΤΠΔ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

Τπνπξγεία, θζίλεη.  Άξα ζα πξέπεη ζαλ ΤΠΔ λα θνηηάμνπκε λα 

πάξνπκε ην θάηη παξαπάλσ, γηα λα κπνξνχκε θαη εκείο ζηνπο 

δηθνχο καο αλζξψπνπο, ζπλεξγάηεο –  φρη κε ηελ παξεμεγήζηκε 

έλλνηα ην: δηθνχο καο αλζξψπνπο –  λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ην 

αθφκα θάηη θαιχηεξν.  
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Γλσξίδνπκε ην πξφβιεκα. Γελ απαηηνχκε εμσπξαγκαηηθέο 

ιχζεηο.  Εεηάκε φκσο λα κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο δηθνχο 

καο πφξνπο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, πξνο 

φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ δεκνηψλ καο.  

Σν Πξάζηλν Σακείν ππνινγίδεηαη φηη απηή ηε ζηηγκή έρεη 

πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ δηαζέζηκα ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Απφ ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ, 

ηνπιάρηζηνλ ην 70% πξνέξρεηαη  απφ πφξνπο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δάλ πξνζπαζήζνπλ 

φκσο νη Γήκνη λα δαλεηζηνχλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ην θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο ζα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 

Euribor, θαη ζίγνπξα θαζ’ φια αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηα 

επηηφθηα πνπ απνιακβάλνπλ νη επξσπατθνί ΟΣΑ.  

Τπάξρνπλ γλσκνδνηήζεηο θαη θπξίσο ππάξρεη απφθαζε ηνπ 

ηΔ, πνπ επηβάιιεη απηνί νη πφξνη λα θαηεπζχλνληαη γηα έ ξγα απφ 

εθεί πνπ πξνέξρνληαη. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ απαηηνχκε είλαη λα 

δνζνχλ απηνί νη πφξνη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ δηαρείξηζή 

ηνπο ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 

δηαηεξήζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ θαη επελδπηηθφ ηζνδχγην, έηζη 

αθξηβψο φπσο  ην νξίδεη ν λφκνο θαη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο.  

Σέξκα ηα ςέκαηα αλ δελ εθαξκνζηεί άκεζα ν λφκνο θαη ε 

απφθαζε ηνπ ηΔ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπκε πξνζθπγή. Φίινη –  

θίινη, αιιά κελ ην πάκε θαη ην ζπλερίζνπκε εθεί πνπ ν ιαφο καο ην 

ιέεη, σο πξνο ην θαληήιη.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο θαη ε δεκηνπξγία πξννπηηθψλ γηα 

ην μεπέξαζκά ηεο, απαηηνχλ άκεζα θαη ζηνρεπκέλα κέηξα πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηφπνπο θαη θνηλσληθέο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ.  

Πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία –  έηζη ζαο ην είπα πξηλ πνπ ζαο 

έιεγα ηελ άιιε νλνκαζία –  ελφο επελδπηηθνχ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηα πξφηππα ηνπ «ΘΖΔΑ» 

θαη λα κελ είλαη… Ο «ΘΖΔΑ», φπσο ζπκάζηε, δελ ήηαλ 
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αληαγσληζηηθφ. Γειαδή δελ ππήξρε ζέκα θνιεγηάο, είκαη εγψ 

έηνηκνο, έρσ 50 κεραληθνχο, έρσ  60 κειέηεο, πάσ θαη ηα 

θνπηνππψλσ. Θα πεγαίλνπκε αλαινγηθά κε έλα θξηηήξην, ην νπνίν  

ζε θνπβέληα κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ κπνξνχκε λα ην 

ζεζπίζνπκε θαη λα πνχκε φηη ν Γήκνο ηάδε, Κάζνπ, Γαχδνπ ή 

νηηδήπνηε άιιν, αληηζηνηρεί λα πάξεη απηφ ην πνζφ θαη πξέ πεη λα 

ην απνξξνθήζεη ζε 5 ρξφληα.  Γηα λα έρεη δηθαίσκα ζην φλεηξν θαη ν 

αθξίηεο καο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη.  

Ο «ΘΖΔΑ 2» ινηπφλ, πνπ ζα κπνξνχζακε λα ην 

νλνκάζνπκε έηζη, ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί, είηε απφ ηε λέα 

γεληά παξαθξαηεζέλησλ, κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία. Οη 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ λνκνζεηεκέλσλ εζφδσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ απνδνζέλησλ, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, έρεη  

αλέιζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ησλ λέσλ 

παξαθξαηεζέλησλ μεπεξλά θαηά πνιχ, φπσο εληνπίζηεθε θαη 

πξνεγνχκελα, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηφηε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

«ΘΖΔΑ».  

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο δαλείνπ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.  

Σν Γ.. ηεο ΚΔΓΔ κε απφθαζή ηνπ πξνηείλεη ζηελ θπβέξλεζε 

ηελ απεμάξηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηα ππέξνγθα 

πιενλάζκαηα θαη ηελ νπζηαζηηθή ηζνζθέιηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Σα πνζά πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πιενλαζκάησλ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λέν 

αλαπηπμηαθφ ζρέδην ησλ Γήκσλ. Απφ ηελ αχμεζε ηηο ζπκκεηνρέο 

ησλ Γήκσλ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ ζην Πξάζηλν Σακείν. Σν ζέκα 

ηεο θαηαλνκήο ησλ ΚΑΠ απαζρφιεζε ζε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο θαη 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΔΓΔ.  

ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζή καο θαη κεηά απφ κία δηεμνδηθή 

ζπδήηεζε φπνπ θαηαηέζεθαλ πνιιέο πξνηάζεηο, απφςεηο θαη 
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ζθέςεηο, απνθαζίζακε λα πξνηείλνπκε ζην πλέδξην, ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ε ΚΔΓΔ ην 

πξψην 5κελν ηνπ ’17, Δηδηθφ πλέδξην κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηελ 

θαηαλνκή ησλ ΚΑΠ.  

Καη είπαλ πξνεγνπκέλσο θαη θαηεγνξήζεθαλ απφ παξαηάμεηο, 

θαηεγνξήζεθε θαη ν Παηνχιεο, εγψ δελ ζα πσ αλ θαηεγνξήζεθε 

ζσζηά ή ιάζνο. Πνιηηηθφο άληξαο είλαη, κπνξεί λα πάξεη ην βάξνο 

ησλ επζπλψλ πνπ ηνπ αλαινγεί, είηε, αλ ζέιεηε, θαη ηελ επδαηκνλία 

απηνχ πνπ παξνπζηάδεη. Γηαηί δελ ηίκεζε ηνλ Κνπθνπιφπνπιν. Δδψ, 

ζα ηνλ ηηκήζνπκε θαη ηνλ Κνπθνπιφπνπιν, ηνπ ρξφλνπ. Πξάγκαηη  

ήηαλ κεγάινο Γήκαξρνο, πξάγκαηη ήηαλ κεγάινο Πξφεδξνο ηεο 

ΚΔΓΔ, γηα κέλα φκσο πξνζσπηθά, ήηαλ ιίγνο γηα Τθππνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ. Γηαηί φηαλ ηνλ επηζθεθηήθακε, μέραζε φζα έιεγε ζηα 

πλέδξηα. Απηφ ζαο ην ιέσ δεκφζηα, ήκαζηε απφ ην Ννκφ Ζιείαο, 

πήγακε γηα ηα απνξξίκκαηα, Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ ν θχξηνο 

Κνπθνπιφπνπινο. Μεδέλ εηο ην πειίθν ζαλ Τπνπξγφο. Καζαξέο 

θνπβέληεο, γηα λα ηα ιέκε γηα φινπο φπσο πξέπεη.  

Καη αλ ζέινπκε λα δνχκε ηελ θαηαλνκή πνπ έθαλε ν θχξηνο 

Κνπθνπιφπνπινο ηφηε, είηε ζε θάπνηεο ΠΔΓ θίια πξνζθείκελεο 

ζηελ εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα –  δελ έρνπκε κε θαλέλαλ η ίπνηα –  είηε 

ζε θάπνηνπο Γήκνπο, γηαηί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζνπ ιέεη: 

ζηείιε κνπ γλψκε, ή ζχκθσλε γλψκε, ή αθπξσηηθή γλψκε, γηα ην ηη 

πξέπεη λα θφςνπκε. ηαλ ινηπφλ ήηαλ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ηε δηθή 

ηνπ, ήηαλ γαιαληφκνο ν πξψελ Πξφεδξφο καο ζηελ ΚΔΓΔ, πνπ 

πνιχ θαιφο ήηαλ ζαλ Γήκαξρνο θαη ζαλ Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, αιιά 

κέρξη εθεί. αλ Τπνπξγφο, «πάπαια».  

Σν πλέδξην απηφ, ειπίδνπκε λα απνηειέζεη…  

Ναη, δελ ήηαλ κφλνο. Καη άιινη, πνιινί.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Δίλαη απψλ.  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Γελ θαηαιάβαηε, δελ είπα νχηε είλαη αλέληηκνο… 

Αλ ζέιεηε λα κνπ θάλεηε θξηηηθή, ειάηε ζην κηθξφθσλν. Γελ ηνλ 
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είπα νχηε αλέληηκν, νχηε αλήζηθν, θπξία κνπ. Πνιηηηθή θξηηηθή ζε 

δεκφζηνπο άλδξεο θάλεηο γηα νηηδήπνηε. Δληάμεη;  

 Σν πλέδξην απηφ ειπίδνπκε λα απνηειέζεη ην επηζηέγαζκα 

ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ ζην νπνίν ζα πάξνπλ κέξνο φινη νη Γήκνη. 

Υσξίο λα νδεγήζεη ζε εζσζηξέθεηα θαη πάληα ζηνρεχνληαο ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν, πνπ είλαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο πίηαο.  

 Μέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Δηδηθνχ πλεδξίνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 

θαηαθαλείο αληζνξξνπίεο ζηε ζεκεξηλή θαηαλνκή, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε, Γήκνη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά λα παίξλνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ΚΑΠ. Έρνπκε εδψ πέξα ηνλ νχια. Αλ αθνχζεηε ηνλ 

νχια, θσλάδεη, θάλεη, ξάλεη. Έρνπκε ηε Θέξκε. Φσλάδεη, θάλεη,  

ξάλεη. Έρνπκε ηνλ Ηγλάηην. Φσλάδεη, θάλεη, ξάλεη. Ζ Καιακαξηά απφ 

ηελ άιιε, πνπ είλαη εδψ ν Μπαθνγιίδεο, θαξπψλεηαη. Ο ίκνο, δελ 

κηιάεη, γηαηί ηα παίξλεη. Λέσ δειαδή Γήκνπο ίδηνπο, κε ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκηνπξγνχληαη άιια πξάγκαηα.  

 Απηά ινηπφλ, ζέινπκε έληηκα, λα γίλεη κηα δηαθνξνπνίεζε θαη 

λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Γελ είλαη ζην ςπρξφ, αο πνχκε: απηή είλαη 

ε άπνςή καο, πνπ αθνχζακε πξηλ. Απηή ήηαλ θαη ε άπνςή καο 

ζηνπο ΚΑΠ. Γελ θαηάιαβα. Γελ ην θαηάιαβα, γηα απηφ δελ 

ςεθηδφκαζηε;  

 Σν πνζφ απηφ ινηπφλ πνπ ζέισ λα πσ, σο θιείζηκν, ζα κνπ 

επηηξέςεηε λα θσδηθνπνηήζσ ηα νηθνλνκηθά καο αηηήκαηα. Δγψ ζα 

έιεγα θαη γηα ηα 214 εθαηνκκχξηα, φηη κέρξη λα πάκε ζηε λέα γεληά 

παξαθξαηεζέλησλ ή ζε έλα λέν θχθιν, ζπκθσλία νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ, ζα κπνξνχζακε λα ζπκεζνχκε ην έλα δσδεθαηεκφξην 

πνπ καο έθιεςε –  ζε εηζαγσγηθά –  ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, πνπ ηελ ςεθίδσ. Σφηε ην ράζακε, ην ’13. Σελ 

αιήζεηα λα πνχκε. Σν θάγακε ην έλα δσδεθαηεκφξην. Απηή δελ 

είλαη ε αιήζεηα; Σν 2013 δελ καο έδσζαλ έλα δσδεθαηεκφξην, 

εθαηφλ ηφζα εθαηνκκχξηα.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

190 

 Έρνπκε ην 4% πνπ καο θξαηάηε –  ην θνπβεληηάζακε κε ηνπο 

θπξίνπο πνπ βιέπσ, απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ –  απφ ην 

Σακείν Δμπγίαλζεο, ην νπνίν ήηαλ 85 θαη ζα πήγαηλε 100 

εθαηνκκχξηα, γηαηί δχλαηαη θαη απφ ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν λα 

βάιεη θαη άιια ηφζα. ρη δελ ππάξρεη άιια ηφζα πνπ ιέκε, δελ 

ππάξρεη καληίιη λα θιάςνπκε, απφ φηη θαηαιαβαίλσ. Αιιά πξνζέμηε 

ιηγάθη, απηά ηα ιεθηά είλαη δηθά καο. Αλ δελ ππάξρεη καληίιη λα 

θιάςνπκε, αο πάξνπκε ραξηνκάληηια απφ άιινπο.  

 Πξνζέμηε ιηγάθη, δηθά καο ιεθηά θαη είπακε αο πνχκε φηη 

πιεξψζακε θάπνηεο καχξεο ηξχπεο, ζηελ θνπβέληα πάλσ. Γειαδή 

πιεξψζακε ηη; Κάπνηεο πιεξσκέο θαζαξηζηξηψλ νη νπνίεο είραλ 

ζηακαηήζεη ζην ηέινο ηνπ πεξζηλνχ ρξφλνπ λα πιεξψλνληαη. Ση λα 

θάλνπκε γηα απηφ; Γελ θηαίκε εκείο γηα απηά. Σφηε δψζηε καο, 

δψζηε καο, δψζηε καο, αξκνδηφηεηεο ελλνψ, θαη πάξηε καο, πάξηε 

καο, πάξηε καο, λα κε κείλεη ρξηζηνχγελλν ζην ηέινο. Έηζη ιέκε λα 

γίλεη.  

 Άξα εκείο ηη  ζέινπκε; Θέινπκε γηα ην ρξφλν απηφ, κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ησλ 214 εθαηνκκπξίσλ, γηα λα κπνξνχκε λα 

θέξλνπκε βφιηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο. Θέινπκε λα αξρίζνπλ 

άκεζα νη δηαπξαγκαηεχζεηο, φπσο ν θχξηνο θνπξιέηεο ην είπε 

ρζεο, γηα ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ. Θέινπκε ηελ άκεζε θαη 

ρσξίο εθπηψζεηο πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο Γήκνπο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηαηί έρνπκε θαη 

έλα πζηέξεκα θάπνησλ εθαηνκκπξίσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. πσο αλέθεξα πξηλ.  

 Θέινπκε λα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα ν λφκνο ηνπ 

Καιιηθξάηε, ν 3852/10. Θέινπκε λα ππάξμεη γελλαία αχμεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε εηδηθφ θσδηθφ απμεκέλεο 

ζπκκεηνρήο γηα ηα δεκνηηθά έξγα. ε νπνηαδήπνηε δηαιπκέλε 

νηθνλνκία, ην θξαρ ηεο Ακεξηθήο ην ’29, ηφζεο πησρεχζεηο έρνπλ 

γίλεη, ηη  έγηλε; Ση εληζρχζεθε; Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

εληζρχζεθε. Αιιά έρνπκε ηνλ θχξην πίξηδε, απηφλ πνπ έδηλε ηα 
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ρξίζκαηα ζην ΠΑΟΚ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη είλαη ηψξα ν  

Τπνπξγφο Τπνδνκψλ αλ δελ θάλσ ιάζνο. Ο νπνίνο…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Κάηζε, θπξία κνπ, έηζη δελ ήηαλ; Γελ ήηαλ έηζη;  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Έια εζχ λα ηα πεηο πην λεπξηθά. Κάηζε εθεί πνπ 

είζαη. Ή έια λα κηιήζεηο απφ εδψ.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Άξαμε εζχ.  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  Σν: άξαμε εζχ, άζηα εζχ. Άζηα εζχ θαη ηα πην 

ρακειά. Να έξζεηο εδψ λα κηιήζεηο γηα νηηδήπνηε. Δληάμεη ;  

 Σν 4412 ινηπφλ λα καο εμεγήζεη λα ηνλ πξνρσξήζνπκε, γηαηί 

δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θακία πξνκήζεηα, δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θαλέλα έξγν, δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ηίπνηα.  

Δληάμεη; Μαο θαθνθάλεθε.  

 Να ππάξμεη ινηπφλ γελλαία αχμεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Να ζηακαηήζεη επηηέινπο ην αλέθδνην κε 

ηα πιενλάζκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν πνζφ ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπηθνχο πφξνπο, λα 

πεξάζεη ζηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο ΚΔΓΔ. Σν πνζφ απηφ λα 

θαηεπζπλζεί ζε πξσηνβνπιίεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε έκθ αζε ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

απφθαζε ηνπ ηΔ.  

 ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ φξνη δελ γίλνπλ απνδεθηνί, 

πξνζθπγή ηεο ΚΔΓΔ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

Καη έλαηνλ, ηε δεκηνπξγία ελφο επελδπηηθνχ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηα πξφηππα ηνπ 

«ΘΖΔΑ».  

Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα μαλά είκαζηε φινη εδψ πέξα ηνπ 

ρξφλνπ, πξψηα ν Θεφο λα έρνπκε πγεία, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε 

λα ππάξρνπκε. Γηα λα θξνληίζνπκε λα ππάξρνπκε, δελ είλαη λα 

ιέκε: θφςε, θφςε, θφςε,  γηαηί δελ ππάξρεη θαη ηίπνηα άιιν αλ 
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θφςνπκε. Άξα ή πεγαίλνπκε ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη 

θνπβεληηάδνπκε, γηα λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε θάπνηεο αλαπλνέο.  

Καη φπσο ην μέξεηε εζείο πνιχ θαιχηεξα απφ εκάο, ζηελ 

πνιηηηθή απηφ πνπ ζε ζπληεξεί, είλαη λα θεξδίζεηο πνιηηηθφ ρξφλν.  

αο επραξηζηψ, απηά είρα λα πσ. Καη αλ θάπνηνο 

παξεμεγήζεθε, ηη  λα θάλνπκε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θχξην Καζηξηλφ.  

 Ο θχξηνο Κνηκήζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  ρη δηαδηθαζία, ζέισ λα θάλσ κηα ππφκλεζε φζνλ 

αθνξά ηνλ Πάξη ηνλ Κνπθνπιφπνπιν. Δληάμεη, θαηαιαβαίλσ ηνλ 

ρεηκαξξψδε ηνλ Αιέμε, αιιά κία ηζηνξία δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί 

κε κία θξίζε θαη κάιηζηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν.  

Α. ΚΑΣΡΗΝΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ παξέκβαζε. Οθείισ 

λα πσ φηη ην κηθξφθσλν είλαη ειεχζεξν γηα φινπο θαη νθείισ λα πσ 

φηη ν Αιέμεο ν Καζηξηλφο έθαλε κηα ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ην 

θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ αθνξά θαη καο 

θαίεη.  

 Καη ζα αθνχζνπκε ηνλ θχξην Μηιηηάδε Καξπέηα, γηα ην 

ζεζκηθφ θνκκάηη , γηα ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη 

πξνηείλεη ε ΚΔΓΔ. Παξαθαιψ πάξα πνιχ ζχληνκα, γηα λα 

μεθηλήζνπλ νη παξεκβάζεηο ησλ νκηιεηψλ.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Θα κηιήζσ απζηεξά πνιηηηθά, ζθιεξά πνιηηηθά, 

αιιά απζηεξά εληφο ηνπ ζέκαηνο.  

 Πξνεγνπκέλσο φκσο κηα εκβφιηκε παξαηήξεζε. Ο Γηψξγνο ν 

Ησαθεηκίδεο, ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζψ πάληα ηηο νμπδεξθείο 

ηνπνζεηήζεηο, ζρνιίαζε ην ζχλζεκα ηνπ πλεδξίνπ. Πξάγκαηη, ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί καμηκαιηζηηθφ, ππεξθίαιν, 

θαζζαλδξηθφ. Αιιά φπσο επίζεο εχζηνρα παξαηήξεζε ν θχ ξηνο 

Ησαθεηκίδεο, δνχκε ζε επνρή ηεξάησλ, κέζσ Γθξάκζη. Καη ζηελ 

επνρή ηεξάησλ επηηξέπνληαη θαη επηβάιινληαη θαη ηα καμηκαιηζηηθά 

θαη ηα ππεξθίαια, αλ πξφθεηηαη λα βνεζήζνπκε λα γελλεζεί ην 
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θαηλνχξγην. Γηαηί απηφ πνπ δνχκε, δελ είλαη ην θαηλνχξγην, πνπ ζα 

άιιαδε ην παιηφ, είλαη ην παιηφηεξν ηνπ παιηνχ, ην αξρέγνλν, ην 

πξσηφγνλν.  

 Σν θεληξηθφ ζέκα ηνπ πλεδξίνπ καο, είλαη ε ζέζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην λέν ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, 

πνπ αθνχεη ζηνλ ηίηιν: έλα ζχγρξνλν θξάηνο θαη κηα ζχγρξνλε 

δηνίθεζε. Ο ηίηινο δελ είλαη έκπλεπζε, εμαγγειία ή πξφζεζε, είλαη 

λνκηθή δηάηαμε, επηθεθαιίδα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν. 4336/15. ζνη μέξνπλ απφ λνκηθά, ζα θαηάιαβαλ ήδε πνηνο είλαη 

ν Ν.4336/15. Υξεηάδεηαη λνκίδσ, λα δνχκε ηη ηέινο πάλησλ ιέεη ε 

παξάγξαθνο απηή, πνπ λνκνζεηήζεθε –  εηζαγσγηθά παξαθαιψ –  ζε 

ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο ηεο 20 εο  Ηνπιίνπ, πνπ εζηάιε απφ ηηο 

Αξρέο, Διιεληθέο Αξρέο παξαθαιψ, πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.  

 Ήηαλ ηφηε, αγαπεηέ θίιε, θχξηε Μπίξκπα, πνπ είρε θεξδίζεη ην 

ρη. Γελ είρε θεξδίζεη ην ρη, ην Ναη θέξδηζε 100%, αιιά απηφ πνπ 

έγηλε ήηαλ κηα θνβεξή εμαπάηεζε ηνπ θνζκάθε.  

 Με ηελ επηζηνιή, αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε λα «θαζνξηζηεί 

δηεμνδηθή 3εηήο ζηξαηεγηθή γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. ε ζπκθσλία κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή».  

 Γηαβάδσ απφ ην λφκν: «Σα βαζηθά παξαδνηέα…» θάπνηνο 

αλέιαβε ππνρξέσζε λα παξαδψζεη. Παξαδνηέα. «…ζα είλαη: ν 

εληζρπκέλνο ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ. Καιχηεξεο δηαδηθαζίεο 

πξνζιήςεσλ γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηα ηελ έγθαηξε αμηνιφγεζε θαη θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζε πξνζιήςεηο, έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

επηδφζεσλ, ε ελίζρπζε ησλ κνλάδσλ άζθεζεο πνιηηηθήο ζε 

βαζηθνχο ηνκείο…» εδψ θηάλνπκε ζε εκάο, «…κηα ζεκαληηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ. Καη ηέινο, ν 
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εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ, ε βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα».  

 Άθνπζα απηνχζηεο θξάζεηο απφ ην λφκν απηφ, αιιά θαλείο 

δελ αλαθέξζεθε ηη είλαη απηφ ην πξάγκα. Σα παξνπζίαζαλ σο 

κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπο εκπλεχζεηο.  

 Απηά ινηπφλ, γηα λα κε κπεξδεπφκαζηε.  

 Σν θπξίαξρν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ καο δελ νθείιεηαη ζε 

κεηαξξπζκηζηηθφ νίζηξν ηεο νηθνπκεληθήο, λαη, νηθνπκεληθήο, 

εμνπζηνθξελνχο παξέαο πνπ θπβεξλάεη, νχηε ζηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θπξίνπ Καξαλίθα. Οθείιεηαη ζην ηξίην θαη θαιχηεξν, 

καθξχηεξν, ή νδπλεξφηεξν κλεκφλην. Ο θαζέλαο επηιέγεη θαη 

παίξλεη. ρη ζε απηά πνπ ζα θαηαξγνχζε κε έλα λφκν θαη έλα 

άξζξν ν θχξηνο Σζίπξαο.  

 Ση παξαθνινπζήζακε θαη ηη  αθνχζακε εδψ, απφ πιεπξάο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο. ηη αθξηβψο δεη ε ρψξα ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα. Άρλα, ηζηκνπδηά γηα ην κλεκφλην. πίισζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, απφ ηα πην επίζεκα ρείιε, παξαθαιψ, 

θαηαζθχιεπζε θαη εθκεηάιιεπζε  κηαο πνηληθήο απφθαζεο. Αιιά ηη 

πεξηκέλεηε; Πνηνο απνθαινχζε φιε ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

βιαρνδεκάξρνπο; Πνηνο απνθαινχζε βιαρνδεκάξρνπο επηζήκσο 

θαη δεκφζηα;  

 Καηαζπθνθάληεζε ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνχ παξειζφληνο ζην 

νπνίν, αγαπεηνί θίινη, πεξηιακβάλεηαη θα η ε κεγαιεηψδεο 

ηξηαθνληαεηία 1974 –  2004, ζην νπνίν ε ςσξνθψζηαηλα, πνπ 

έβγαηλε θαζεκαγκέλε απφ κηα δηθηαηνξία, έγηλε ρψξα θχξνπο ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα, πξσηαγσληζηνχζε ζηελ Δπξψπε θαη αλ πάεη 

θαλείο ηε κλήκε ηνπ πίζσ ζην 2004, ζα ζπκεζεί πψο φια ηα 

Βαιθάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σνπξθίαο, έηξεραλ ηα ζάιηα 

ηνπο λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηεο Διιάδαο. Σν ηη έγηλε κεηά, είλαη 

άιιν θεθάιαην.  
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 Απηνί πνπ ζπηιψλνπλ θαη θαηαζπθνθαληνχλ ηε λενειιεληθή 

ηζηνξία, ην θαιχηεξν ίζσο θεθάιαην ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο  ζε 

εηξεληθή πεξίνδν, ζα πξέπεη λα κε καο παξαπιαλνχλ ηνπιάρηζηνλ.  

 Απέξαληνο θπληζκφο θαη κνπριηαζκέλν ζαλφ ηνπ ηχπνπ «κπια 

κπια κπια» δεκνθξαηία, θπβέξλεζε αζπζηφισλ, πνπ παίξλεη ηελ 

αιήζεηα ζνπ θαη ζνπ ηελ θάλεη ιηψκα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη 

εγψ ηνλ αββφπνπιν, φπσο εχζηνρα ηνλ ρξεζηκνπνίεζε θαη ν 

θχξηνο Ησαθεηκίδεο.  

 ηφρνο, έλαο θαη κνλαδηθφο. Δπεηδή ην ξεζάιην ζηελ Σνπηθή  

Απηνδηνίθεζε είλαη αλέθηθην, κηα θνξά πεηπραίλνπλ απηά, δελ 

πεηπραίλνπλ πάληα, λα βξνχκε ηξφπν λα ηελ δηαιχζνπκε. Πψο; Με 

ην θφιπν ηεο απιήο αλαινγηθήο. Σα άιια είλαη θνχκαξα. Σα άιια 

είλαη πξνζρήκαηα.  

 Ση θάλνπκε εκείο; Τςψλνπκε ηείρνο. Γελ ππάξρεη άιιε 

επηινγή. Γελ ζπδεηάκε γηα αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ. Δθδίδνπκε 

ςήθηζκα γηα απηφ. Καη αθνχ έηζη θαη αιιηψο δελ ζπδεηείηαη ηίπν ηα 

άιιν ζηελ πεξίθεκε Δπηηξνπή, απνρσξνχκε θαη απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, θχξηε Επγνχξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δδψ ιέκε ηηο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΔ θαη απηφ εηζεγείηαη, σο 

Πξφεδξνο Θεζκψλ ηεο ΚΔΓΔ, γηα λα εηζεγεζε ίηε ηηο απνθάζεηο ηεο 

ΚΔΓΔ. Γελ είλαη…  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Δθθξάδσ θαη ηηο πξνζσπηθέο κνπ ζέζεηο.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Απάληεζα, θχξηε Επγνχξε.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Να επαλέιζνπκε ζηε κλεκνληαθή ππνρξέσζε γηα 

έλα ζχγρξνλν θξάηνο…  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Λνηπφλ, θχξηε Επγνχξε, θχξηε Κπξίδνγινπ. Κχξηε 

Επγνχξε, δελ μαλά δηαθφπηεηε.  
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Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Να επαλέιζνπκε ζηε κλεκνληαθή ππνρξέσζε γηα 

έλα ζχγρξνλν θξάηνο θαη κηα ζχγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Μλεκνληαθή ππνρξέσζε. Αλήθεη ζηηο θαιέο ππνρξεψζεηο θαη καθάξη 

λα πινπνηεζεί. Καη γηα ηε ρψξα, θαη γηα ηελ θνηλσλία, θαη γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Να δνχκε εηδηθά γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, λα ην 

επαλαιάβνπκε. εκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο. Απηφ δελ 

ζέινπκε εκείο; Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο. Απηφ δελ ζέινπκε 

εκείο; Απηφ ζέινπκε. Δμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ. Απηφ δελ ζέινπκε; Απηά δεηάκε θαη απηά είλαη 

αηηήκαηα. Καζνιηθά κάιηζηα θαη δηαρξνληθά.  

 Ση άιιν δεηάεη; Δθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζιήςεσλ. Ση γίλεηαη; Οη πειάηεο ζε πξνηεξαηφηεηα. Ζ παξάηαζε 

ησλ 8κήλσλ, κε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ παξαθαιψ, 30 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ’15, γηα έλα ρξφλν. Καη ήδε κε άιιε δηάηαμε. Γελ 

είλαη απιψο ζπληαγκαηηθή, νχηε κφλν απφ ηελ δηάζηαζε πνπ 

δηέγλσζε  ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. Δίλαη αληηζπληαγκαηηθή θαη 

απφ ην λφκν ππέξ πξνζιήςεσλ ηνπ ΑΔΠ. Αιιά πνηνο ινγαξηάδεη 

ηέηνηα; Ο πειάηεο.  

 Καη ηη πξνεηνηκάδεηαη; Δγψ έρσ ηξαγηθή εκπεηξία απφ απηφ. 

Θα ην έρεηε πνιινί Γήκνη. Ση πξνεηνηκάδεηαη; Πειαηεία γηα 

δηθεγνξηθά γξαθεία. Γπν, ηξεηο, ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλζξσπνη, φηαλ 

θάπνηε ζηακαηήζεη απηφ ην παξακχζη, ζα θαηεπζπλζνχλ αληί 100 € 

ν θαζέλαο, ζε ζπγθεθξηκέλα δηθεγνξηθά γξαθεία. Καη ζα ιέλε: 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, ην είπε θαη ν λφκνο θα η ηα ινηπά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μηιηηάδε, νινθιήξσζε.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Απηά δελ ζπλέβαηλαλ πνηέ ζε απηή ηε ρψξα.  

 Βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ βειηίσζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο λνκνζεηείηαη αθξηβψο γηα λα εμππεξεηεζεί ε 

πειαηεία. Γελ πέθηεη ιφγνο ζε θαλέλαλ. Ση καο ελδηαθέξεη ηη  θάλεη ε 

Κάζνο, πνπ δελ έρεη θαλέλαλ; Θα κπνξέζνπκε λα ηαθηνπνηήζνπκε, 
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λα εμππεξεηήζνπκε πειαηεία. Με ηελ αθειή ςεπδαίζζεζε θαη 

απηαπάηε φηη έηζη θξαηηνχληαη επαξθείο ςήθνη. Γελ θξαηηνχληαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μηιηηάδε, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  10 ιεπηά έρσ, ήηαλ θαη 25.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αιιά έρνπκε μεπεξάζεη θαηά πνιχ ην ρξφλν θαη 

έρνπκε θαη Θεκαηηθέο ζε ιίγν μεθηλάλε, πξέπεη λα…  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Λνηπφλ, ζα ζπληνκεχζσ φζν γίλεηαη. ιεο νη 

πξνβιέςεηο ηεο δηάηαμεο, είλαη απνιχησο ζσζηέο γ ηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη γηα ηε ρψξα. Δκείο λα πξνζζέζνπκε θαη 

θάπνηεο άιιεο πνπ θαη κπνξεί λα θαιχπηνληαη ή θαη λα κελ 

θαιχπηνληαη.  

 Δληαίνο Κψδηθαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ινη θάηη ιέγαλε , 

αιιά κηιάλε ζην απιάθη. Σελ απιή αλαινγηθή. Δθεί ζα κ είλεη. Γηαηί  

απηφ, ιέεη, ζα θάλεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαιχηεξα. Πψο γίλεηαη ην 38% λα ζπκάηαη ηελ αλαινγηθή γηα ηνπο 

άιινπο ή γηα ηηο κειινληηθέο ηνπ αλάγθεο; Απφ πνχ θαη σο πνχ; 

Πψο ιεηηνπξγεί απηφ, κπνξεί λα καο ην εμεγήζεη θάπνηνο;  

Κπβεξλάλε κε ην 38% θαη ζνπ ιέλε: φρη, νη Γήκνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απιή αλαινγηθή, γηα λα δηαιπζνχλ. Καη ε ίλαη, ιέεη, 

δεκαξρνθεληξηθφ ην ζχζηεκα. Απηνί πνπ λνκνζεηνχλ, φηη ζα ζνπ 

βάινπλ ππνρξεσηηθά ηα 8κελα.  

 ηνηρεηψδεο ζεβαζκφο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε , κε 

αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο ζέζε. Αίηεκα 

βάζηκν, εζηθφ, έληηκν, απφ θάζε άπνςε, αιιά απηνχο πνπ έρνπλ 

ηελ αληίιεςε ηελ πεξηθξνλεηηθή θαη θξηθηή, πβξηζηηθή άπνςε πεξί 

βιαρνδεκάξρσλ, κελ πεξηκέλεηε λα λνκνζεηήζνπλ ηέηνηα 

πξάγκαηα.  

 Θα ζπληνκεχσ φζν γίλεηαη, γηα λα κελ…  

 Γεκνζηνλνκηθή απηνλνκία. Καλνληζηηθή απηνλνκία. Απφδνζε 

πφξσλ, δηνξζψζεηο Καιιηθξάηε. Καη έλα ζσξφ άιια ζέκαηα. Αιιά 

ηίπνηα δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί, δηφηη εδψ άιιεο είλαη νη επηδηψμεηο. 

Δίπε ε θπξία Τπνπξγφο, ε θπξία Γεξνβαζίιε, δελ μερλάλε. Καη εκείο 
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δελ μερλάκε. Ση λα μεράζνπκε; Σν: βιαρνδήκαξρνη; Σν: go back 

madame Merkel ; Σν: κε έλαλ λφκν θαη κε έλα άξζξν θαηαξγνχκε ην 

κλεκφλην; Σελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ;  

 Θα ζπληνκεχζσ φζν γίλεηαη…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε Καξπέηα, νινθιεξψζηε  ζαο παξαθαιψ πάξα 

πνιχ αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. Δίλαη 15 ιεπηά.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Σειεηψλσ.  

 Σα πξνβιήκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη γλσζηά, 

θαηαγεγξακκέλα θαη  ψξηκα γηα επίιπζε. Αιιά ε επίιπζή ηνπο έρεη 

κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε. ηνηρεηψδε, έζησ, πνιηηηθή αμηνπηζηία, 

ζηνηρεηψδε πνιηηηθή επάξθεηα, ζηνηρεηψδε πνιηηηθή εληηκφηεηα, 

ζηνηρεηψδε αίζζεζε πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζληθήο επζχλεο. 

Δγψ ηνπιάρηζηνλ είκαη πεπεηζκέλνο φηη ηίπνηα απφ απηά δελ 

ππάξρεη έζησ θαη θαη’ ίρλνο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζην 

ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ.  

 Γηα απηφ είκαη απαηζηφδνμνο, αιιά θαζφινπ παξαηηεκέλνο. 

Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε ειπίδεο θαη πξνζδνθίεο απφ ηε ζεκεξηλή 

πνιηηηθή εμνπζία. Μπνξνχκε φκσο λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα θαη 

ηελ πξνζπάζεηά καο, φπσο ην θάλακε θαη κε ηφζε επηηπρία κ έρξη 

ηψξα. Καη λα αλακέλνπκε λα επηζηξέςεη θάπνηε ε ινγηθή ζε απηή ηε 

ρψξα θαη καδί ηεο ε αμηνπηζηία, ε επάξθεηα, ε εληηκφηεηα, ε 

ππεπζπλφηεηα.  

 Τζηεξφγξαθν. Πνιινί κνπ ιέλε φηη δελ είλαη ζψθξνλ, δελ 

είλαη ζπλεηφ λα θέξεζαη έηζη. Δγψ έρσ αληίζεηε άπνςε. 

Απνδέρνκαη ηηο ζπλέπεηεο θαη μέξσ πνηεο ζα είλαη ή πνηεο είλαη,  

αιιά πηζηεχσ –  ζα παξαπέκςσ ζηνλ Οκπάκα εδψ –  φηη ην 

πςειφηεξν αμίσκα είλαη ν πνιίηεο. Καη αλ ν πνιίηεο απηφο 

ζπκβαίλεη λα έρεη θαη  δεκφζηα επζχλε, πξέπεη λα νξζψλεη ην ιφγν 

ηνπ θαη ην αλάζηεκά  ηνπ φηαλ ηα πξάγκαηα θηλνχληαη ζε νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο, απηέο ηηο νπνίεο δνχκε ζήκεξα.  

 Έηζη ινηπφλ, αςεθψ ηηο νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο θαη θάλσ ηα 

θνπκάληα κνπ θαη πξνζπαζψ λα καδέςσ ην καγαδί κνπ φζν γίλεηαη 
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πεξηζζφηεξν, γηα λα κπνξέζσ λα αληαπνθξηζψ ζηηο  αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο.  

 αο επραξηζηψ, ζπγρσξήζηε κνπ ηε θφξηηζε, αιιά εγψ έηζη 

ηα θαηαιαβαίλσ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θχξην Καξπέηα.  

 Να θάλσ κία αλαθνίλσζε…  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Να ζαο πσ θαη θάηη άιιν, απηφ είλαη εθ κέξνπο ηνπ 

θπξίνπ Εελέηνπ. Άιιε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

απνζπάζηεθε έηζη,  κε ην ζχζηεκα…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Σν είπακε.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Αλαθέξζεθε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Σν αλαθέξακε.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηνηθεηηθφ Δθεηείν.  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, λαη.  

Π. ΕΤΓΟΤΡΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Γηα λα πάεη ζε Τπνπξγηθφ Γξαθείν. Γελ ρξεηάδνληαη 

αλαιχζεηο λνκίδσ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε Επγνχξε…  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Μ. ΚΑΡΠΔΣΑ:  Λνηπφλ, έρεη ζεκαζία θαη λα ην ηνλίζνπκε, φηη ε 

δηθαηνζχλε, γηα ηελ νπνία γίλεηαη καληαζκέλνο αγψλαο λα αισζεί, 

θξαηάεη αθφκα, ηνπιάρηζηνλ ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο 

θξαηάεη θαη κπνξνχκε λα απεπζπλφκαζηε εθεί.  

 αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε.  

 Να θάλσ κία αλαθνίλσζε, φηη 17.00 ε ψξα… Καηαξρήλ, ζηελ 

αίζνπζα απηή εδψ ζα ζπλερηζηεί ε Οινκέιεηα, ήδε κπαίλνπκε ζηνπο 

νκηιεηέο.  

 Να πσ πνχ γίλνληαη πνηεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο. Ζ Θεκαηηθή 

Δλφηεηα «Κνηλσληθή πνιηηηθή  θαη πγεία  –  απαζρφιεζε –  

κεηαλάζηεπζε», ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα «Θεζζαινλίθε», δίπια.  
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ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Σψξα, 17.00 ε ψξα. Μεηά απφ 15 ιεπηά μεθηλάκε. Οη 

Θεκαηηθέο.  

 Θεκαηηθή «Αλάπηπμε  –  θαηλνηνκία  θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηελ Απηνδηνίθεζε  –  Αγξνηηθή αλάπηπμε», ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα 

«Αιέμαλδξνο», είλαη αξηζηεξά. Καη ε Θεκαηηθή «Υξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ έξγσλ ΟΣΑ κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ θαη ΔΣΔπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΔΣΑ Α.Δ.», ζα γίλεη ζηελ 

αίζνπζα «Οιπκπηάο», πνπ είλαη ζην βάζνο.  

 Ξεθηλάλε 17.00 ε ψξα νη ζεκαηηθέο, εδψ ζπλερίδεηαη θαλνληθά 

ε Οινκέιεηα θαη μεθηλάκε κε ηνλ πξψην νκηιεηή…  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Πξφεδξε, δελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γηαηί;   

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Γελ μέξσ αλ ην ψκα ην θάλεη απνδεθηφ, αιιά 

λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα γίλεη εδψ πέξα Οινκέιεηα θαη δίπια 

ζεκαηηθέο. Αο κεηαζέζνπκε ηηο Θεκαηηθέο γηα κία ψξα. Γελ ράιαζε ν 

θφζκνο. Μπήθακε ήδε θαη θάλνπκε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ζαλ 

πλέδξην. Δγψ απηφ πξνηείλσ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε Κνηκήζε, ήδε έρεη κεηαθεξζεί κία ψξα κεηά, 

έρεη πάεη απφ 16.00, 17.00.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Γελ πεηξάδεη, Γεκήηξε κνπ. Υηεο θχγακε 21.00 ε 

ψξα θαη αθνχζακε ηνλ θάζε πηθξακέλν. Αο αθνχζνπκε ην ψκα ιίγν 

ζήκεξα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε Κνηκήζε, νη Θεκαηηθέο νη νπνίεο έρνπλ κπεη, 

έρνπλ εηζεγήζεηο, έρνπκε θαιέζεη θαη είλαη εδψ Γεληθνί Γξακκαηείο 

Τπνπξγείσλ νη νπνίνη ζα αλαπηχμνπλ ηα ζέκαηα ζε…  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ση: ε, θαη; Μα ήδε έρεη πάεη 16.00, πήγακε 17.00, κία 

ψξα πίζσ.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Χξαία, ινηπφλ, αθνχζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη. Μπνξεί 

λα ζπλερηζηεί ε Οινκέιεηα εδψ θαη λα γίλνπλ παξάιιεια,  ζε 20 
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ιεπηά απφ ηψξα, νη Θεκαηηθέο. Αλ απηφ ην ψκα ην ζέιεη, κπνξεί 

λα γίλεη. Γηαθνξεηηθά, νη θηινμελνχκελνη θαη νη εηζεγήζεηο πνπ 

έρνπκε γηα ηηο Θεκαηηθέο, πνπ είλαη ζνβαξέο, γηαηί εθεί 

δεκηνπξγνχληαη θαη νη απνθάζεηο επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ 

ζπδεηάκε, ζα πάλε πάξα πνιχ πίζσ. Γελ μέξσ αλ πξνιάβνπκε 

ηειηθά νχηε 18.00 ε ψξα, γηαηί έρνπκε 20 νκηιεηέο θαη παξεκβάζεηο 

θαη άιισλ.  

 Θέιεηε λα ην θάλνπκε απηφ ή λα ζπλερίζνπκε, φπσο είλαη 

ηψξα, κέρξη ηηο 18.00;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γηαηί θαη αχξην, ε Οινκέιεηα, απφ 12.30 κέρξη 14.00 

ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ φζνη απφ ζήκεξα δελ έρνπλ ην ρξφλν 

λα κηιήζνπλ ζήκεξα. Τπάξρεη ζπλέρεηα θαη αχξην.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μα ηψξα είπακε μεθηλάκε… Αγαπεηέ, θχξηε 

Κνηκήζε…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Γεκήηξε, πφζνπο νκηιεηέο έρεηο;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δίλαη 20. Καη εγψ ιέσ ην εμήο. Δπεηδή θαη αχξην, απφ 

12.30 κέρξη 14.00 ζα είλαη πάιη ε Οινκέιεηα κε φζνη δελ κηιήζνπλ 

ζήκεξα χλεδξνη, λα πάεη κηζή ψξα πίζσ νη Θεκαηηθέο, λα 

μεθηλήζνπκε λα κηιήζνπλ νη χλεδξνη 5 ιεπηά  ν θαζέλαο…  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  Να μεθηλήζνπκε πην λσξίο αχξην;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μα ήδε μεθηλάκε 9.00 ην πξσί. Έρεη Θεκαηηθέο θαη 

αχξην. Απνξξίκκαηα…  

Γ. ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αθνχζηε ιίγν. Τπάξρεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ηνπιάρηζηνλ φζν κπνξνχκε. Γίπια θαη αχξην 

ζα έρνπκε ζεκαηηθέο. Απνξξίκκαηα θαη άιια ζέκαηα. Άξα ινηπφλ, 

ζα είλαη θαη εθεί ην πξσί πνιινί χλεδξνη πνπ  ελδηαθέξνληαη γηα 

θάπνηα ζέκαηα κεκνλσκέλα.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

202 

 Λέκε ινηπφλ, γηα κηζή ψξα αθφκα λα θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο 

πλέδξσλ θαη κεηά λα μεθηλήζνπλ παξάπιεπξα νη Δπηηξνπέο θαη λα 

ζπλερηζηεί, γηαηί λα κε ζπλερηζηεί ε Οινκέιεηα, εάλ θαη  εθφζνλ ην 

ψκα ην επηζπκεί;  

 Λνηπφλ, μεθηλάκε ηψξα κε ηελ πξψηε εηζήγεζε, Γηψξγνο 

σθξφλεο, Γήκαξρνο αξσληθνχ. Δί λαη εδψ;  

 Ληφιηνο Νηθφιανο, Γήκαξρνο Λνθξψλ.  

 Βιαρνκήηξνο Γεκήηξεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Γήκνο 

Θέξκεο.  

 Κχξηνο Μνπξάηνγινπ. Έια, Γηάλλε.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Η. ΜΟΤΡΑΣΟΓΛΟΤ:  ρη, θάζε άιιν, ζα έιεγα.  

 Καιεζπέξα θαηαξρήλ.  

 Αλ θαη έρσ εηζήγεζε ζρεηηθή κε ηηο δεκνηηθέο επελδχζεηο θαη  

ην Πξάζηλν Σακείν, ε νπνία είλαη νινθιεξσκέλε, αιιά λνκίδσ φηη  

ζηε ζπγθεθξηκέλε ψξα δελ ζα ήηαλ θαιφ νχηε λα ηε δηαβάζσ, απιά 

λα ελεκεξψζσ ην ψκα, ζα ηελ θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ζα είλαη αλαξηεκέλε ζην site ηεο ΚΔΓΔ.  

 Απιά ζεσξψ φηη είλαη αλεπίθαηξε κηα ηέηνηνπ είδνπο 

εηζήγεζε, γηαηί απηά πνπ αθνχζηεθαλ εδψ, κνπ πξνθάιεζαλ 

ηξαγηθά εξσηήκαηα. Καη ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ, γηαηί άθνπζα 

πξνζεθηηθά ρζεο θαη ηνλ Τπνπξγφ θαη ζήκεξα ηελ Τπνπξγφ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, αιιά θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζα 

ήζεια λα ηνπνζεηεζψ επί ησλ ζεκάησλ απηψλ.  

Αλ θαη κνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε θαη νθείισ λα ζπγραξψ 

ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θπξίνπ Καζηξηλνχ ζρεηηθά κε 

ηα νηθνλνκηθά, ηα νπνία, φπσο γλσξίδεηε, επί ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

ζεηείεο ήκνπλ Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Οηθνλνκηθψλ, νθείισ λα ηνλ ζπγραξψ κπξνζηά ζηε ζπλέιεπζε.  

Θα ζπκίζσ ινηπφλ ζην ψκα ην εμήο. Πψο θηάζακε θαη 

ζπδεηάκε θαη πεξηνξίδνπκε ην ζέκα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

ζηνλ εθινγηθφ λφκν. Γηαηί απηφ έκεηλε. ηαλ ηνλ Μάην ηνπ ’14, έλα 
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βξάδπ, έηζη, σξαίν, κεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, σο γλσζηφλ, φιεο 

νη πνιηηηθέο δπλάκεηο θάλνπλ ην εμήο. Μεηά ην πέξαο ησλ εθινγψλ 

θαη φηαλ αλνίγνπκε ηηο θάιπεο, θάλνπκε απνινγηζκφ. Έηζη θ άλακε 

θαη ζην δηθφ καο ην θφκκα, φηαλ ήκνπλ Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο.  

Έηζη θαη θάπνπ εθεί ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ θάλαλε 

απνινγηζκφ. Δλ δπλάκεη θπβέξλεζε ην ’14, κεηά ηηο Δπξσεθινγέο, 

θάλνπλ ινγαξηαζκφ, 20, 22 Γήκνπο, θάλαλε ζην ραξηί, άξα ηη 

γίλεηαη ξε παηδηά; Δκείο ελ δπλάκεη  θπβέξλεζε ηνπ 30% - 35%, 

πφζν πήγαλε, λα έρνπκε ην 7% ησλ Γήκσλ; Γελ γίλεηαη.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κεηά απφ θαηξφ γίλνληαη θπβέξλεζε ην 

Γελάξε, αλαιακβάλεη Τπνπξγφο, έλαο original Τπνπξγφο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, ν θχξηνο Βνχηζεο, κε γεηα ηνπ κε ραξά ηνπ, κέρξη ηνλ 

επηέκβξην θαη ινηπά θαη αξρίδνπλ νη πξψηεο πξνζηξηβέο θαη νη 

πξψηεο αληηδξάζεηο κεηαμχ ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηεο ΚΔΓΔ, κε 

θαηαιαβαίλεη, καο θαηαιαβαίλεη, αιιά η ίπνηα δελ πξνρσξάεη.  

Απφ εθεί θαη πέξα, εξρφκαζηε ζηηο δεχηεξεο εθινγέο. 

Γεχηεξεο εθινγέο αλαιακβάλεη ν l ight ιίγν, ν θχξηνο Κνπξνπκπιήο, 

ν νπνίνο έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο Γεκάξρνπο, πξνέξρεηαη απφ ην 

ΠΑΟΚ, είλαη πην δηαιιαθηηθφο, δελ είλαη αθξαίνο ζηηο ζέζεηο ηνπ 

θαη ηδενιεπηηθφο φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ θπξηαξρνχλ θαη 

ζπδεηηνχληαη  ζηα πεγάδηα θαη ζηα παξαπήγαδα ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

Καη απηφο δελ καο θάλεη, εηνηκάδνπκε έλα λνκνζρέδην, παξ’ φια 

απηά ζην δηάζηεκα απηφ γίλνληαη ηέξαηα θαη ζεκεία.  

Πεξηθφπηνληαη θνβεξά έζνδα ησλ Γήκσλ. Εχζνο, βνζθνηφπηα, 

φπσο είπαλ εδψ, ιατθέο αγνξέο, παξαθξαηεζέληα, απμάλνληαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κηζζνδνζίεο αζηπλφκσλ θαη θπιάθσλ, 

κείσζε ηεο ΑΣΑ, κείσζε ησλ πνζψλ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο,  

πεξηθφπηνληαη. Πεξηθφπηνληαη θαη ηψξα επηπιένλ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ’17, άξαγε ηπραίν; Αθνχ δελ ήηαλ κλεκνληαθή 

ππνρξέσζε λα έρνπκε λέεο πεξηθνπέο. Καη αθνχ έρνπκε αχμεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, είηε έκκεζσλ, είηε άκεζσλ θφξσλ θαη 

εθφζνλ δελ ππήξραλ κλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο, γηαηί λα 
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ππνζηνχκε κείσζε 400 εθαηνκκπξίσλ αληί λα έρνπκε θάπνηα 

αχμεζε;  

Άξα ν ζηφρνο θαη ν ζθνπφο δελ είλαη απηφο. Σν κπαιφ καο 

είλαη ζην βξάδπ εθείλν ηνπ Μαΐνπ ηνπ ’14. Ση ζα πξέπεη λα γίλεη 

ινηπφλ; Με θάπνην ηξφπν πξέπεη νη Γήκαξρνη λα κελ θάλνπλ 

ηίπνηα. Γηαηί; Γηαηί νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ αλήθνπλ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ,  έπνληαη νη 

ππφινηπνη ηνπ ΠΑΟΚ, άξα δελ έρνπκε εξείζκαηα εθεί. Ση λα 

θάλνπκε; Κηλεηηθφηεηα. Υσξίο λα ηνπο ξσηάκε ηνπο Γεκάξρνπο. 

Μπάηε ζθχινη αιέζηε. Πάξηε ηνπο, λα θάλνπκε ζηξαηφ, λα ηνπο 

ζηξαηεχζνπκε, λα αθνινπζνχλ απφ πίζσ καο, δεδνκέλε ζηηγκή ζα 

καο ρξεηαζηνχλ.  

ΔΠΑ. Γελ ην ζπδεηάσ, άλνημε ην ΔΠΑ. Βιέπεηε ηα κέηξα 

πνπ αλνίγνπλ; 20 εθαηνκκχξηα παλειιαδηθφ κέηξν. ήκεξα 

αλαθνηλψλεηαη, ζε κηα εβδνκάδα θιείλεη. Πνχ απεπζχλεηαη απηφ; Θα 

έπξεπε λα έρνπκε δειαδή κπξίζεη ηα ρέξηα καο, λα έρνπκε κειέηεο 

κε ιεθηά πνπ δελ έρνπκε, γηα λα θαηαζέζνπκε; Γελ ζέισ λα 

ππνλνήζσ θάηη,  ζθεθηείηε εζείο γηαηί γίλνληαη έηζη. Άξα 

απεπζχλνληαη θάπνπ ζπγθεθξηκέλα ζα έιεγα. Καη απφ εθεί έμσ νη 

Γήκαξρνη, ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ.  

Μείσζε κηζζψλ. Απνζπλδένπκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, 

παλεγπξίδεη ε ΚΔΓΔ φηη ζα πάξεη αχμεζε αθνχ απνζπλδέεηαη. Μα, 

έγηλε ην αλάπνδν. Πήξαλ αχμεζε νη Γεληθνί Γξακκαηείο θαη νη 

Γήκαξρνη ιίγν παξαθάησ. Έρσ θαη ηνλ θίιν κνπ ηνλ Απνζηφιε εδψ, 

πνπ είλαη θαη κεραληθφο, παίξλεη επηά θαηνζηάξηθα, νθηψ. Οχηε ην 

κεξνθάκαην  ηνπ ηειεπηαίνπ αρζνθφξνπ δελ είλαη, ρσξίο λα ζέισ λα 

πξνζβάισ ην επάγγεικα απηφ.  

Άξα ν ζηφρνο ήηαλ…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε Γεληθέ, άκα ζέιεηε νινθιεξψζηε, ζαο 

παξαθαιψ, ζηγά –  ζηγά.  

Η. ΜΟΤΡΑΣΟΓΛΟΤ:  Ναη. Άξα ν ζηφρνο ήηαλ κνλαδηθφο. Πνηνο; 

Έξρεηαη θαη ζην θαπάθη  ν 4412, ηη ; Να κελ θάλνπκε αλαζέζεηο. Άξα, 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

205 

νη Γήκαξρνη δελ έρνπλ ιεθηά. Γελ κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ έξγα, 

ηνπο ηξέρνπκε θαη ζηα δηθαζηήξηα κε ηηο αλψλπκεο θαηαγγειίεο, 

ηνπο κεηψλνπκε θαη  ηνπο κηζζνχο, ηνπο εμεπηειίδνπκε θαη εξρφκαζηε 

θαη ζην πλέδξην θαη ηνπο δνπιεχνπκε, πνπ αθνχκε δπν κέξεο 

ηψξα, γηαηί παξαθνινπζψ πλέδξηα 15 ρξφληα ζηελ ΚΔΓΔ, ηέηνην 

πλέδξην, πξαγκαηηθά απφ ςπρήο ζαο κηιάσ, δελ έρσ αθνχζεη. Να 

ιέκε, απφ θπβεξλεηηθήο πιεπξάο θαη λα κε ιέκε ηίπνηα. Καη λα 

θηάζνπκε ζηνλ εθινγηθφ λφκν.  

 Άξα ινηπφλ, αθνχ πξνεηνηκάζακε φιν ην έδαθνο, εξρφκαζηε 

ηψξα θαη κε ηνλ εθινγηθφ λφκν. Υσξηζηά νη Γήκαξρνη, ρσξηζηά νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη, απιή αλαινγηθή, γηαηί; Γηαηί ην θπβεξλψλ 

θφκκα δελ έρεη ζηειέρε απηνδηνηθεηηθά. Δμάιινπ θάλεθε θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο. Ση θάλνπκε; Φπηεχνπκε έλα ζηελ 

ηειεφξαζε, ηνλ θάλνπκε πξνβεβιεκέλν ζηέιερνο, ηνλ θαηεβάδνπκε 

ζηηο εθινγέο γηαηί είλαη πξνβεβιεκέλν ζηέιερνο, κπαο θαη πάξνπκε 

ην 21, ην θάλνπκε 71. Απηφο είλαη ν ζηφρνο θαη απηφο είλαη ν 

ζθνπφο ην πψο ιεηηνπξγνχκε  θαη γηα απηφ είλαη πξνηεξαηφηεηα ν 

εθινγηθφο λφκνο.  

 Άξα ινηπφλ, ε εηζήγεζή κνπ γηα ην ζέκα «Δπελδχζεηο θαη 

Πξάζηλν Σακείν», ζεσξψ είλαη δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ είρα ζην πλέδξην θαη είρα εηνηκάζεη πξαγκαηηθά 

κηα πνιχ θαιή δνπιεηά, έηζ η, αξθεηέο κέξεο θαη ην νπνίν ζηξνβηιίδεη 

ζην κπαιφ κνπ, γηαηί δελ ππάξρνπλ άιιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο 

νχηε απφ ην ΠΓΔ, νχηε απφ ην ΔΠΑ έηζη φπσο έρεη αλνίμεη θαη  

ειέγρεηαη θαη θαηά κεγάιν κέξνο απφ ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο. Σν 

κνλαδηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη, κηα ζπλεξγαζία ηνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη ην Πξάζηλν Σακείν, κπαο θαη κπνξέζνπκε λα 

βξνχκε θάπνηα ρξήκαηα, λα θάλνπκε θάπνηεο κηθξνεπελδχζεηο θαη 

κηθξνέξγα.  

 Γηα απηφ θαη ηελ εηζήγεζή κνπ ηελ θαηαζέησ ζην Πξνεδξείν 

θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο ζην site ηεο ΚΔΓΔ.  

 αο επραξηζηψ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ):  Δκείο επραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα.  

 Ζ Αληηδήκαξρνο Καιακαξηάο, ε θπξία Μαξία Παπιίδνπ, είλαη 

εδψ; Έια, Μαξία.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Κπξίεο θαη θχξηνη, φηαλ αθθίδεζαη ζηε γθιίηζα ηνπ 

ηζνπάλνπ, θπζηθά θαη ζα ηελ αθνχζεηο. Καη εδψ πξαγκαηηθά ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, αξθνχληνο αθθίζηεθε 

θαη αξθνχλησο πξνθάιεζε.  

 Θα πξέπεη λα ζαο πσ φηη κε ζπλέρεη βαζχηαηε ζιίςε, ζπκφο 

θαη νξγή, γηαηί πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ απφ ηελ ρζεζηλή 

παξέιαζε ησλ πνιηη ηθψλ πξνζψπσλ θαη θπξίσο φινπο ηνπο άλδξεο 

ηνπο μεπέξαζε έλα πξψελ απηνδηνηθεηηθφ ζηέιερνο θαη λπλ 

ζηέιερνο, επηθεθαιήο παξάηαμεο, πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ν 

Λάδαξνο, ν νπνίνο πξαγκαηηθά, Λάδαξε, ραίξνκαη θάζε θνξά πνπ 

ζε αθνχσ. Γηαηί είζαη έκπιενο ζπκνζνθίαο, δηφηη θαηέρεηο ηε 

γιψζζα, ρξεζηκνπνηείο πάξα πνιχ θαιά ηε γιψζζα –  κηιάσ γηα 

ηνπο ρζεζηλνχο νκηιεηέο –  θαη γηαηί επηπιένλ ζπκήζεθεο ηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη θπζηθά Αξηζηνηέιεο θαη Πιάησλαο, ηνπο νπνίνπο 

κλεκφλεπζε, Θνπθπδίδε θαη Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή, ν Οκπάκα  θαη 

δελ ηα είπε απηά ν Οκπάκα. 2.500 ρξφληα πξηλ ηα είπαλ νη δηθνί 

καο. Σν πφιηο, πνιίηεο, πνιηηεία, πνιίηεπκα, απηά φια είλαη δηθέο 

καο επηλνήζεηο θαη ινηπά, ηηο νπνίεο, επεηδή ν Οκπάκα έρεη πςίζηε 

θιαζηθή παηδεία, ηελ νπνία δελ έρνπκε εκείο, καο εληππσζ ίαζε γηα 

απηφ ην γεγνλφο.  

 Απφ ηηο νκηιίεο ηηο ρζεζηλέο, δελ δηαθάλεθε θσο ζην ηνχλει, 

αιιά θνβνχκαη φηη νδεχνπκε πίζσ νινηαρψο, ζε έλαλ 

απηνδηνηθεηηθφ κεζαίσλα, φπσο αθξηβψο ήηαλ ην 1974 ή θαη 

λσξίηεξα.  

 Σν αίηεκα θαη ην αηηνχκελν γηα απνθέληξσζε, παξά ηα  

ζεκαληηθά βήκαηα ηα νπνία έγηλαλ, εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξν, 

γηαηί θαη ην ΠΑΟΚ ηφηε πνπ μεθίλεζε φιε απηή ηελ αλζνθνξία, ζα 

έιεγα ηνλ λνκνζεηηθφ νξγαζκφ, ηηο αλαηξνπέο γηα ηελ Σνπηθή 
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Απηνδηνίθεζε, κε πξψην ηνλ αείκλεζην Γελλεκαηά, ζηηο Δπηηξνπέο 

ηνπ νπνίνπ θαη εγψ ζπκκεηείρα, θαη  απηφ θηφηεςε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή θαη δελ έδσζε ηελ απνθέληξσζε ηελ νπνία πεξηκέλακε θαη 

πνπ εκείο θσλάδακε. Καη αλ έθαλε ηελ απνθέληξσζε θαη δελ έθαλε 

απνζπγθέληξσζε, γηαηί εδψ αθνχζηεθαλ θαη απφ ρείιε απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Πνπιάθε, κίιεζε γηα απνζπγθέληξσζε. Μα ηελ 

απνζπγθέληξσζε ηε δήζακε. Απνζπγθέληξσζε είλαη ην καθξχ ρέξη  

ηνπ θξάηνπο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. ηηο πξψελ θξαηηθέο 

Πεξηθέξεηεο. Γελ είλαη απνθέληξσζε, είλαη απνζπγθέληξσζε.  

 Κξάηνο επηηειηθφ. Κξάηνο επηηειηθφ δελ ζεκαίλεη απηφ πνπ 

είπε ε θπξία Τπνπξγφο, ε θπξία Γεξνβαζίιε, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην Γεκφζην. Απηφ είλαη ηξειφ. Σν θξάηνο θξίλεηαη 

σο επηηειηθφ ή σο θξάηνο –  ζηξαηεγείν, γηαηί ; Απφ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηηο νπνίεο εθηειεί .  

Καη ιέγακε ινηπφλ ηφηε, έλα θξάηνο είλαη επηηειηθφ, θαη ζηα 

πλέδξηά καο ην ιέγακε, γηαηί ήκνπλ ληα θαη γέξαζα, απφ ην ’94 

παξαθνινπζψ απηά ηα πλέδξηα, απφ ηελ επνρή ηνπ αεηκλήζηνπ 

Γεκάξρνπ κνπ, ηνπ Λαδαξίδε, ινηπφλ θξάηνο επηηειηθφ ή θξάηνο –  

ζηξαηεγείν, είλαη απηφ πνπ έρε η ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

πσο, παξαδείγκαηνο ράξε, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ άκπλα, 

ηελ πγεία. ρη φζνλ αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα παξερφκελε πγεία, 

πνπ απηή πξέπεη λα πεξηέιζεη ζε εκάο, ή ηελ παηδεία, σο εζληθή 

ππφζεζε, αιιά θαη απηή αο πνχκε θαηά ηφπνπο ζα πξέπεη λα ηελ 

δηαρεηξίδεηαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φρη κφλν λα θάλεη ηα ζρνιεία.  

ια ηα άιια, ιέγακε, φινη νη εθηειεζηηθνί λφκνη, ιέγακε, ζα 

πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ινη νη 

εθηειεζηηθνί λφκνη θαη κάιηζηα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο  εγγχηεηαο 

θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο, λα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζην Α΄ ή ζηνλ Β΄ 

Βαζκφ.  

Σίπνηα απφ απηά δελ καο είπαλ, ηίπνηα απφ απηά δελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη, γηαηί ηα είπε θαη ν Μηιηηάδεο, ν ζπλάδειθνο ζηε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε…  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κπξία Παπιίδνπ, λα νινθιεξψζεηε.  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Οινθιεξψλσ.  

 …Αιιά θαη ζην επάγγεικα, δηφηη φπσο θαηαιάβαηε, ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπο, ην κφλν ηνπο κέιεκα είλαη πψο ζα 

θαζεκάμνπλ θαη ηνλ βαζηθφ ππιψλα ηεο δεκνθξαηίαο, απηφ πνπ καο 

απφκεηλε, γηαηί ην θξάηνο είλαη εληειψο θαζεκαγκέλν, εκείο 

ζηεξίμακε ηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο, βαζηθφ ηνπο κέιεκα είλαη 

ινηπφλ, φηη δελ ειέγρνπκε, ην δηαιχνπκε. Σα είπε ν Καξπέηαο θαη 

ινηπά, δελ ρξεηάδεηαη λα πσ.  

 Σειεηψλσ. Ζ αγσλία, είπακε, ηεο θπβέξλεζεο, είλαη φηη, φηη 

δελ ειέγρεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη ην δηαιχεη.  

 Γηα ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, γηα ην ζέκα ην φηη ζα πξέπεη 

απφ απηφ ην πλέδξην, πξηλ θχγνπκε ζα πξέπεη λα ζέζνπκε ζέκαηα 

ςεθνθνξίαο. Γηαηί νη θνηλσλίεο –  θαη εκείο απνηεινχκε κέξνο ζηηο 

θνηλσλίεο –  πξνρψξεζαλ κε ξήμεηο θαη κε ζπλζέζε ηο. Σα consensus 

είλαη απαξαίηεηα, αιιά φηαλ δελ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε, ζα 

πξέπεη λα εηζάγνπκε ζην ψκα δεηήκαηα ηα νπνία καο 

δηαθνξνπνηνχλ, φπσο δηαθάλεθε, θάπνηνη απφ εδψ κέζα πηζηεχνπλ 

φηη πξέπεη λα ηεζεί ην χςηζην δήηεκα, ην νπνίν έζεζε ν Απφζηνινο,  

έζεζε αο πνχκε θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ φινπο καο, λα 

ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία θαη γηα ηα νπνία ζπκθσλψ απνιχησο θαη δελ 

ζα ηα επαλαιάβσ, ζα πξέπεη απηά λα γίλνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μαξία…  

Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Σειεηψλσ ακέζσο.  

 Γηα ηε Γήκαξρν ηεο Κάζνπ, ε νπνία κίιεζε απφ ςπρήο θαη γηα 

ηελ θηιηάηε θίιε ηελ Αιίθε, ηηο δχν γπλαίθεο, έρσ λα πσ φηη ν 

Αξηζηνθάλεο, 2.500 ρξφληα πξηλ, είπε φηαλ ηνλ ξψηεζαλ εθεί ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο: θαη ηη  πξέπεη λα θάλνπκε κε ηηο γπλαίθεο, φηαλ…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αο κε ζρνιηάζνπκε ηε ζπλάδειθν, Μαξία, ζε 

παξαθαιψ πνιχ. Έρεηο θηάζεη ηα 8 ιεπηά, θαηαιαβαίλεηο, είλαη 

πνιινί ζπλάδειθνη κέζα ζηελ αίζνπζα…  
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Μ. ΠΑΤΛΗΓΟΤ:  Σν θιείλσ ακέζσο. Σνπο είπε φηη: αθήζηε ηηο, αο 

κελ ηηο ελνριήζνπκε, αθήζηε ηηο κνλάρα λα θπβεξλήζνπλ.  

 Λνηπφλ, λνκίδσ φηη ηα έζεζαλ, έζεζαλ θαη επί ηνλ ηχπνλ ησλ 

ήισλ θαη ηα είπαλ πάξα πνιχ ζσζηά.  

 Να είζηε θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ε επραξηζηνχκε πνιχ.  

 πλερίδεη, αλ είλαη  κέζα ζηελ αίζνπζα, ν Καινγεξάθεο ν 

Εαραξίαο, ν Γήκαξρνο Μηλψα Πεδηάδνο.  

Ε. ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ:  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κεηά ην Βφιν, ε  

Θεζζαινλίθε. ην Βφιν κείλακε θάπνηνη γξαθηθνί, κηα δεθαξηά 

κέρξη ην ηέινο θαη θάηζακε δπν κέξεο θαη αθνχγακε ραηξεηηζκνχο, 

βγάδακε θσηνγξαθίεο θαη κνηξάδακε δψξα. Κάηη ηέηνην θάλακε θαη 

εδψ, ζην πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Καη βέβαηα, νη πην πνιινί 

πήγαλ λα ζαπκάζνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο πφιεο θαη θαιά ην θάλαλε.  

 Σν πλέδξην φκσο απηφ, έρεη επηηπρία γηαηί πήξακε δπν 

βαζηθά πξάγκαηα. Σξεηο θπβεξλεηηθνί κηιήζαλε. Ήξζε ν Τπνπξγφο 

θαη καο είπε: θφθθηλε γξακκή, ζαο θφβσ ην 10% θαη ηνπ ρξφλνπ δελ 

ζα ζαο θφςσ άιια. Πξψηε επηηπρία. Γεχηεξε επηηπρία. Ήξζε ν 

θχξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο, καο είπε φηη ςεθίζακε, μεράζηε ηα 

παξαθξαηεζέληα, δελ ην ζπδεηάκε, δεχηεξε επηηπρία ηνπ πλεδξίνπ. 

Καη ήξζε θαη ε Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη καο είπε 

φηη: απηή είλαη ε θηινζνθία κνπ, ε θηλεηηθφηεηα είλαη δεδνκέλε θαη 

πέξαζε.  

 Άξα, ζε απηφ ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, φηαλ πάσ αχξην ζην 

ρσξηφ κνπ λα κε ξσηήζνπλ: ηη  θάλαηε; Φάγακε δπν –  ηξεηο 

ζθαιηάξεο θαη γπξίζακε πίζσ. Απηή ζα είλαη ε απάληεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ε δηθή κνπ.  

 Σν πξφβιεκα δελ είλαη νη θπβεξλψληεο, νχηε απηνί, νχηε νη 

πξνεγνχκελνη. Γηαηί απηνί έρνπλ επηιέμεη θαη φηη ν θησρφο ζπγγελήο 

ζε φιε απηή ηελ ηζηνξία ησλ 5 ρξφλσλ κλεκνλίσλ, έρνπλ επηιέμεη ν 

θησρφο ζπγγελήο λα είλαη ε Απηνδηνίθεζε. Σν πξφβιεκα είκαζηε 

φινη εκείο. Πνπ λνκίδνπκε φηη πεγαίλνληαο γηα 20 ρηιηάξηθα ζην 
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Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ή γηα 50 επηρνξεγήζεηο, ζα ζψζνπκε ηελ 

παξηίδα ζην Γήκν καο θαη ελ πάζε  πεξηπηψζεη θάπνηνη απφ εκάο 

θάλνπλ δεκφζηεο ζρέζεηο, θάπνηνη άιινη δελ έρνπλ αλάγθε θαη ζα 

πσ γηαηί δελ έρνπλ αλάγθε.  

 Κνηηάμηε, δελ είκαζηε φινη ην ίδην, ζπλάδειθνη. Γελ είλαη φινη 

νη Γήκνη ην ίδην. Δίπε ν Αιέμεο πξν νιίγνπ κεξηθά πξάγκαηα. 

Τπάξρνπλ νη πξαγκαηηθνί θαιιηθξαηηθνί Γήκνη, πνπ είλαη  πάλσ απφ 

150 απφ ηνπο 300. Πνπ έρνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα. Να ζαο 

πσ πνην  είλαη ην αχξην απηψλ ησλ Γήκσλ; Με κηιάκε γηα ηηο 50 

πξσηεχνπζεο θαη γηα ηνπο 15 αζηηθνχο Γήκνπο. Αο πάκε λα δνχκε 

ηνπο θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο, εκάο ησλ 20, ησλ 30 ρηιηάδσλ, ησλ 

15, κε ηα 70, ηα 80 ρσξηά θαη ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο. 

Πξνυπνινγηζκφ δελ θιείλε η θαλέλαο ηνπο, κε ηα λέα δεδνκέλα.  

 Πξνζσπηθφ; Με ην 10% θαη κε ηα κε… παξαθξαηεζέληα πνπ  

δελ κπαίλνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ; Γελ ηζνζθειίδεη θαλείο. Καη 

φηαλ έρεηο θαη κηα Απνθεληξσκέλε απφ πάλσ ζνπ πνπ κπαίλεηο 

ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ θάζε κέξα ζνπ ιέεη: ν ηάδε θσδηθφο, 

ην ηάδε, ηάδε, ηάδε θαη έρνπκε γίλεη φινη ινγηζηέο, πάξ’ ηνλ πίζσ, 

πήγαηλε, θέξ’ ηνλ, δελ πξφθεηηαη λα θιείζεη θαλέλαο 

πξνυπνινγηζκφο. Γηα λα είκαζηε θαζαξνί.  

 Κηλεηηθφηεηα. Φηηάρλνπκε, δηαιχνπκε ηελ χπαηζξν θαη ηελ 

ελδνρψξα. Καη δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη. Γελ πξφθεηηαη λα κείλεη 

θαλέλαο ππάιιεινο ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο, ζηνπο νξεηλνχο, ζηνπο 

κεηνλεθηηθνχο Γήκνπο. Καλέλαο. Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ θχγεη κε ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ή καο έρνπλ πάξεη απφ ηνπο 38 πνπ είρα, 7, 

ηψξα ζα θχγνπλ θαη νη  ππφινηπνη. Καη είλαη ινγηθφ λα θχγνπλ, γηαηί 

φινη ζα πάλε λα αλαδεηήζνπλ ή ηνλ κεηξνπνιηηηθφ Γήκν θαη αλ 

ππάξρεη κηα ζπκθσλία, γηαηί κπνξεί  λα ην θάλνπκε απηφ, κεηαμχ 

καο, θπξίσλ, λα κελ παίξλεη ν έλαο ηνπ άιινπ ηνπο ππαιιήινπο, ζα 

πάλε φινη ζηελ Απνθεληξσκέλε, γηαηί δελ ζέινπλ λα πιεξψλνπλ 

300 € - θαη έρνπλ δίθην νη άλζξσπνη –  ζηελ βελδίλε ηνπο θάζε κήλα.  
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 Μαο έθιεηζαλ ην ΗΚΑ, καο έθιεηζαλ ηηο Δθνξίεο, καο έθιεηζαλ 

ηα Ηαηξεία, δηέιπζαλ ηελ χπαηζξν, θιείζηε θαη ηνπο Γήκνπο λα 

ηειεηψλνπκε. Θα πεξηκέλνπκε λα  ηνπο θιείζνπλ ή ζα ζαο δψζνπκε 

ηα θιεηδηά; Τπάξρεη έλα δίιεκκα εδψ. Δγψ ιέσ λα ηνπο δψζνπκε ηα 

θιεηδηά. Γελ πάεη  άιιν, ζπλάδειθνη. Γελ ζα κείλεη θαλέλαο 

ππάιιεινο. Καη αλ κείλνπλε 5 –  6, κφιηο ηνπο πεηο δνχιεςε θαη 

ηνπο πεηο θάλε θάηη, ηελ άιιε κέξα ζα ζνπ πεη: κε κε δνξίδεηο, γηαηί 

ζα ζεθσζψ λα θχγσ. Απηή είλαη ε ινγηθή.  

 Γηα γέιηα είκαζηε, αιιά απηή φκσο είλαη ε θαηάζηαζε.  

 Πάκε, εθηφο ηεο εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ πνπ ζα έξζεη θαη ην 

θιείζηκν ησλ Γήκσλ, κε ηε λέα θηλεηηθφηεηα, θαη δελ θαηάιαβα γηαηί 

δελ κπνξεί λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε. Γελ ην θαηάιαβα απηφ 

πνηέ ελ πάζε πεξηπηψζεη.  

 Να δνχκε θάπνηα άιια δεηήκαηα.  

 Δίπε ν Τπνπξγφο φηη: ζαο θφβσ ην 10% αιιά έρεηε 

πξνζβάζεηο, δπλαηφηεηεο ζην ΔΠΑ, ζηα πξνγξάκκαηα, ζηα 

ηνκεαθά θαη ηα ινηπά. Γηα ειάηε, αγαπεηνί  ζπλάδειθνη, λα κνπ 

πείηε εκέλα, ζην 70% ησλ Γήκσλ πνπ έρνπκε 3 κε 4 άηνκα ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία, πνπ δελ μέξνπλ λα μερσξίζνπλ ηη είλαη ην ΠΓΔ 

θαη ηη  είλαη ην ΔΠΑ , έια λα θάλεηε κειέηεο, λα κπείηε ζε 

πξνγξάκκαηα θαη λα πινπνηήζεηε θαη λα απμήζεηε ηελ ηνπη θή 

νηθνλνκία κε παξεκβάζεηο θαη έξγα. Διάηε κε 3 –  4 άηνκα ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία. Άξα θαη εδψ, πεξηθεξεηαθνί θαη νξεηλνί θαη 

κεηνλεθηηθνί Γήκνη, είλαη φινη απνθιεηζκέλνη. Αληαγσληζηηθά ηα 

πξνγξάκκαηα.  

 Μειέηεο; Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ 30%, δελ κπνξεί λα θάλε η  

θαλέλαο Γήκνο. Γηαηί γηα λα θάλεηο κειέηε, ζέιεη πην πνιχ ε κειέηε 

απφ φηη ην έξγν. Γηα λα ηα ιέκε κέρξη λα ηα βξνχκε. Απηή είλαη ε 

θαηάζηαζε.  

 Καη κέζα ζε φιν απηφ ην πεξηβάιινλ, πνπ δηακνξθψλεηαη κε 

ηελ απνμήισζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ην θιείζηκν ησλ Γήκ σλ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη απηφ πνπ δηακνξθψλεηαη, έρνπκε 
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θάζε θνξά ηψξα θαη έλα ρξφλν, ην ηπξάθη ζηε θάθα. Δγψ έηζη ην 

ιέσ. Σν ηπξάθη ζηε θάθα είλαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Πεηάεη ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα ν θάζε Τπνπξγφο, ηψξα θαη έλα –  δχν ρξφληα θαη 

θαζφκαζηε φινη θαη αλαισλφκαζηε γχξσ απφ ηνλ εθινγηθφ λφκν. 

Καη ζπδεηνχκε, έρνπλ πεηάμεη ηε κπάια ζηελ εμέδξα θαη δελ 

βιέπνπκε ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ Γήκσλ, φηη 

νδεγνχκαζηε ζε θιείζηκν, αιιά ζπδεηάκε, θπξίαξρν δήηεκα, ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα. Λεο θαη φηαλ ζα θηάζνπκε ην ’19, απηφ ζα ηζρχεη  

ή δελ ζα έξζνπλ θάπνηνη άιινη λα ην αιιάμνπλ. Χο ζπλήζσο γίλεηαη  

ζηελ Διιάδα.  

 Καη ππάξρεη θαη έλα ηειεπηαίν πνπ δελ αλαθέξζεθε…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κχξηε ζπλάδειθε…  

Ε. ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ:  Σειεηψλσ. 4,5 ιεπηά είλαη.  

 Καη ππάξρεη θαη έλα ηειεπηαίν πνπ απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα 

πσ. Ξέξακε φηη αιιάδνπλ νη θπβεξλήζεηο, αιιάδνπλ νη πνιηηηθέο, 

αιιάδνπλ θαη νη πξνηεξαηφηεηεο. Σψξα, ην κεγάιν επίηεπγκα, 

θάλακε θαη Δηδηθφ πλέδξην θαη καδεπηήθακε θαη θάλακε θαη 

ζπλεδξηάζεηο νη ΠΔΓ θαη ηα ινηπά, γηα λα δνχκε, ιέεη, ην 

λνκνζρέδην –  ζθνχπα ηνπ Κνπξνπκπιή. Καη θάλακε 4 κήλεο 

ςπρνζεξαπεία, γηαηί έηζη ζα ην πσ, θαη θάλακε πξνηάζεηο θαη 

θάλακε δηαβνχιεπζε. Καη ηψξα, ελψ ήηαλ έηνηκν, καο ιέλε: ζα ην 

δνχκε θαη ζα δνχκε ηη ζα πεξάζνπκε θαη ηα ινηπά. Άιιαμε ν 

Τπνπξγφο, άιιαμαλ θαη νη πξνηεξαηφηεηεο.  

 Απηή είλαη ε θαηάζηαζε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Καη δπζηπρψο ζα πξέπεη, κπξνζηά ζε φιν απηφ πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ, λα δνχκε ηη θάλνπκε 

εκείο. Καη εκείο πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε. Γηαηί δελ είλαη 

κφλν ζε ζρέζε κε εκάο, είλαη θαη απηνχο πνπ ζα έξζνπλ αχξην θαη 

απηνχο πνπ ζα είλαη κεζαχξην. Ζ Απηνδηνίθεζε είλαη ην εχθνιν 

ζχκα. Καη είλαη ην εχθνιν ζχκα γηαηί ν θαζέλαο εδψ ιέεη: θηαίλε 

απηνί, θηαίλε νη πξνεγνχκελνη, θηαίλε… ινη θηαίλε. Δκείο ηη 

θάλνπκε είλαη ην ζέκα.  
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Έρνπκε απνθαζίζεη εκείο ζαλ Απηνδηνίθεζε, ζα είκαζηε κηα 

γξνζηά θαη ζα απαηηήζνπκε, θηάλνληαο θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, 

γηα λα πεξηραξαθψζνπκε θάπνηα πξάγκαηα; ρη γηα εκάο, φρη γηα 

ηνπο Γήκνπο καο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηαηί εγψ 

πεγαίλνληαο ζην ρσξηφ ζήκεξα θαη ζαο είπα ηη ζα πσ γηα ην 

πλέδξην, ζα βξσ πέληε ρσξηά ρσξίο λεξφ γηαηί έρνπλ ραιάζεη νη 

γεσηξήζεηο, ζα βξσ… Να κελ απαξηζκήζσ άιια πξνβιήκαηα.  

Καη μέξεηε, θαη ζα βξσ θαη δέθα  ραξηάθηα πνπ κε θαινχλ ζηνλ 

εηζαγγειέα. Γηαηί ππάξρεη απηή ε ηαθηηθή. Έρσ πεξάζεη 3 

Πεηζαξρηθά θαη έρσ 19 θιήζεηο απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη έρσ 

πξνζδηνξηζκέλα 7 δηθαζηήξηα. Σν ηειεπηαίν μέξεηε ηη  είλαη; Γηα λα 

δείηε πνηα είλαη ε Απηνδηνίθεζε ζηα ρσξηά θαη ζηελ χπαηζξν. Δίρα 2 

ρσξηά ην θαινθαίξη ρσξίο λεξφ, γηαηί  θαηαπέζαλε νη γεσηξήζεηο. 

Καη έβαια έλα γεσηξχπαλν, γηαηί δελ είρα ζχκβαζε, γηα λα αλνίμσ 

γεσηξήζεηο άκεζα, λα πάξνπλ ηα ρσξηά. Καη κε εγθαιεί ν 

εηζαγγειέαο θαη κε ζηέιλεη ε Απνθεληξσκέλε ζηα δηθαζηήξ ηα, γηαηί 

δελ έθαλα ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα λα απνθηήζσ ζχκβαζε. 

Γειαδή 6 κήλεο απνθάζεηο. Καη λα έρσ ηα ρσξηά ρσξίο λεξφ. Απηνί 

είκαζηε θαη απηή είλαη ε Απηνδηνίθεζε θαη αο θνηηαρηνχκε ζηα κάηηα 

θαη αο πνχκε: θηάλεη πηα.  

ζν γηα απηά πνπ ιέγνληαη θαη αθνχσ θαη απφ θπβεξλψληεο 

θαη κε ηα κεγάια ιφγηα, εκείο ζηελ Κξήηε ιέκε καληηλάδεο. Να 

θιείζσ κε κηα καληηλάδα; «Πνπιηά ‘ηαλε θαη πέηαμαλ, ζχλλεθα θαη 

ραζήθαλ. Χ ηα παληέξκα ηα φλεηξα θαη  γηάληα δε κνπ βγήθαλ».  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε, ζπλάδειθε.  

 Ο Παχινο ν Μπαξηηάθεο, ν Γήκαξρνο Βηάλλνπ, είλαη εδψ;  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Γηάλλε, λα θάλσ θαη κηα αλαθνίλσζε ζην κεηαμχ, 

πνπ είρακε κηα απνξία γηα πνηα ΓΔΤΑ θαηαηέζεθε ηξνπνινγία; 

Βγήθε αλαθνίλσζε απφ ηελ θπξία Φξφζσ Καξαζαξιίδνπ –  δελ μέξσ 

πνηα είλαη ε θπξία –  απφ ην ΤΡΗΕΑ, ιέεη, ηεο Νάνπζαο, ε νπνία 

παλεγπξίδεη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Ναη.  
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Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Ση είλαη;  

ΤΝΔΓΡΟ:  Βνπιεπηήο Νάνπζαο.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  Μάιηζηα. Έβγαιε αλαθνίλσζε ινηπφλ θαη: 

επηηέινπο, ιέεη, ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο ΓΔΤΑ Νάνπζαο, 

ςεθίζηεθε ε ζρεηηθή ηξνπνινγία θαη  ζα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ ιέεη ΓΔΤΑ.  

Α. ΚΟΗΜΖΖ:  ρη ΓΔΤΑ, αλψλπκε εηαηξία. πγγλψκε. Αλψλπκε 

εηαηξία. ηελ αλψλπκε εηαηξία θφιιεζαλ θαη ηηο ΓΔΤΑ, γηα λα κε 

θαίλεηαη εληειψο θσηνγξαθία θαη θφιιεζαλ θαη ηελ θνηλσθειή 

επηρείξεζε. Απηφ είλαη,  έηζη; Δίλαη ε Αλψλπκε Δηαηξία ηεο Νάνπζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Πξνρσξάκε.  

Π. ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ:  Λνηπφλ, βέβαηα πεξαζκέλε ε ψξα, κείλακε εκείο 

θαη εκείο κέζα ζηελ αίζνπζα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Ζ δεκνθξαηία ζέιεη ψξεο.  

Π. ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ:  Θέιεη ψξεο. Θέιεη θαη ππνκνλή θαη θαίλεηαη 

θάπνηνη απφ εκάο δελ έρνπλ αληνρέο.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εκείο πξέπεη λα αληέρνπκε θαη εηδηθά 

εκείο πνπ είκαζηε απφ κηθξνχο θαη  νξεηλνχο Γήκνπο, πνπ εδψ 

πξαγκαηηθά θαη αλ γίλεηαη κεγάιε κάρε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σα 

είπε ν ζπλάδειθνο ν Καινγεξάθεο πξηλ, ζα ηα πσ θαη εγψ. Γηαηί 

θαηαληνχκε ζην ηέινο λα είκαζηε γξαθηθνί.  

Να είκαζηε γξαθηθνί, δηφηη φινη νη πνιίηεο, φινη νη δεκφηεο, ζε 

εκάο έξρνληαη. Γηα νηηδήπνηε ηνπο απαζρνιεί. Γελ μέξνπλ αλ 

ππάξρεη θξάηνο, αλ ππάξρεη Αζηπλνκία, αλ ππάξρεη νηηδήπνηε, φινη 

πάλε ζην Γήκαξρν. Καη ελψ ζέινπλ απφ ην Γήκαξρν θαη απαηηνχλ 

απφ ην Γήκαξρν λα ηνπο ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, γηαηί έηζη 

λνκίδνπλ, γηαηί έηζη απαηηνχλ, ν Γήκαξρνο, δπζηπρψο, είλαη 

πεξηνξηζκέλεο πιένλ επζχλεο. Διέγρεηαη απφ παληνχ, ειέγ ρεηαη 

ζην θάζε ηη, ζε θάζε πξάμε θαη απφθαζε ηελ νπνία ζα πάξεη θαη 

εγθαιείηαη. Γηαηί θαη εγψ είκαη έλαο απφ ηνπο Γεκάξρνπο πνπ έρσ 

5, 6, 7 δηθαζηήξηα θαη πξναλαθξίζεηο απηή ηε ζηηγκή ζηνλ 

εηζαγγειέα. κσο, ζα ζπλερίζσ, γηαηί πξάηησ ην θαζήθνλ κνπ, 
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γηαηί έηζη πξέπεη λα πξάηηνπλ νη Γήκαξρνη, πξέπεη λα δίλνπλ 

ιχζεηο, αθφκε θαη αλ αθξνβαηνχλ ζε ζπλζήθεο θαη κε δηθαζηηθέο 

πεξηπέηεηεο.  

Σν πξφβιεκα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη νη κηθξνί θαη νη 

κεγάινη Γήκνη. Καη δπζηπρψο έλα ζέκα πνπ θαη εκείο δελ ηνικνχκε 

λα ην αγγίμνπκε, δελ ηνικνχκε λα ην αλνίμνπκε, δελ ηνικνχκε λα 

δψζνπκε ιχζεηο. Άθνπζα κε έθπιεμε ηνλ Απνζηφιε ηνλ Κνηκήζε λα 

ιέεη φηη έρνπκε θηψρεηα θαη επεηδή έρνπκε θηψρεηα, λα κελ 

αλνίμνπκε ηα θξηηήξηα. ρη, Απνζηφιε, ηα θξηηήξηα πξέπεη λα 

αλνίμνπλ. Καη πξέπεη εκείο εδψ, ζαλ Απηνδηνίθεζε, επηηέινπο λα 

θαζνξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Γελ κπνξεί δειαδή θάπνηνη λα είλαη 

θησρνπνηεκέλνη, λα κε κπνξνχλ θαη λα θιείλνπλ θάζε κέξα θαη 

θάπνηνη άιινη λα πεξλνχλ θάπσο θαιχηεξα.  

Ηζνθαηαλνκή. Γελ κπνξνχλ νη Γήκνη νη νξεηλνί, νη νπνίνη είλαη 

θνξησκέλνη κε αξκνδηφηεηεο, αιιά ρσξίο πφξνπο. Πψο ζα 

ζπληεξεζνχλ ρηιηφκεηξα αγξνηηθή νδνπνηία λα πάεη ν γεσξγφο ζην 

ρσξάθη ηνπ λα θαιιηεξγήζεη; Ο θηελνηξφθνο λα αλέβεη ζην βνπλφ 

γηα ηα πξφβαηά ηνπ. Πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ε χδξεπζε, ε άξδεπζε,  ε 

απνρέηεπζε; Πνπ είλαη…  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ:  Απνθνκηδή. Σεξάζηηεο απνζηάζεηο. Δδψ ζηελ 

Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε, έλα ηεηξάγσλν γπξίδεη ην 

απνξξηκκαηνθφξν. Δκέλα ζέιεη 250 ρηιηφκεηξα ηε κέξα γηα λα θάλεη 

ηα ρσξηά θαη λα θάλεη απνθνκηδή.  

 Απηά είλαη ζεκαληηθά. Λίγα –  ιίγα, αιιά πξέπεη λα γίλνληαη κε 

δίθαηα θαηαλνκή. Δγψ ζε απηφ επηκέλσ, θαη Πξφεδξε, επηηέινπο ε 

ΚΔΓΔ λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο. Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Γελ 

γίλεηαη εγψ λα παίξλσ απηή ηε ζηηγκή ΚΑΠ πνπ λα κελ πιεξψλνπλ  

νχηε ηα ιεηηνπξγηθά ηεο κηζζνδνζίαο. Απφ πνχ ζα βγνχκε; ε κηα 

ξεκαγκέλε νηθνλνκηθά επνρή, πνπ νη δεκφηεο δελ κπνξνχλ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα ιίγα ηα νπνία έρνπκε βάιεη σο δεκνηηθά ηέιε, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζπδεηάκε γηα απμήζεηο. Αλ είλαη δπλαηφλ, φηη 
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ιείπεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ λα ηα δεηνχκε απφ ηνπο 

δεκφηεο. Απηνί δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα ηξέρνληα πνπ 

έρνπκε θαη έρνπλ πάεη ηα ιεμηπξφζεζκα ζηα χςε, ζα κπνξέζνπλ λα 

δεηήζνπκε απφ απηνχο λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ έπξεπε κεηαμχ 

καο λα έρνπκε ζπδεηήζεη ;  

 Πξέπεη ινηπφλ λα κπνπλ ηα θξηηήξηα θαη θξηηήξηα πνπ λα 

έρνπλ γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη κε αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο 

δελ έρνπλ άιινη Γήκνη. Τπάξρνπλ Γήκνη πνπ ηελ χδξεπζε, ηελ 

απνρέηεπζε, ηελ νδνπνηία, ηελ θάλεη ην θξάηνο. Καιψο, θαθψο, ηελ 

θάλεη ην θξάηνο. Τπάξρνπλ φκσο νη Γήκνη ηεο πεξηθέξεηαο, πνπ ηα 

θάλνπκε φια εκείο. Απφ πνχ ζα βγνπλ; Γελ αληέρεηαη απηφ ην 

πξάγκα λα ζπλερίζεη απηή ε θαηάζηαζε φπσο είλαη ζήκεξα.  

 Αθνχγεηαη ν εθινγηθφο λφκνο. πνπ θαη αλ πάκε, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, θαη ξσηήζνπκε ηνπο δεκφηεο καο, ηνπο πνιίηεο, δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη πψο ζα εθιέγεηαη ν Γήκαξρνο. αο ην ιέσ εηιηθξηλά. Σνλ 

ελδηαθέξεη λα έρεη έλα δξφκν λα πεγαίλεη ζην ρσξάθη ηνπ, λα έρεη 

ην λεξφ ηνπ, λα έρεη ηηο ππνδνκέο, λα καδεχνληαη ηα απνξξίκκαηα. 

Σν ηειεπηαίν πνπ ηνλ απαζρνιεί ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη ν 

εθινγηθφο λφκνο. Αλ είλαη απιή ή ζχλζεηε αλαινγηθή, ή νηηδήπνηε 

άιιν.  

 Βεβαίσο θαη πξέπεη λα θάηζνπκε λα ζπδεηήζνπκε, λα δνχκε 

πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα δνχκε πνχ 

ζπκθσλνχκε, πνχ δηαθσλνχκε, λα δνχκε αλ  έρεη αηέιεηεο ην 

ζεκεξηλφ εθινγηθφ ζχζηεκα, λα θάλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο.  

 Βεβαίσο, κε κία πξνυπφζεζε απζηεξή. Να κπνξνχλ νη 

Γήκαξρνη, ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο. Γελ κπνξνχκε λα πάκε ζε έλαλ εθινγηθφ λφκν πνπ ζα 

γίλεη έλα κπάραιν κεηά θαη απηφ ζα ην πιεξψζνπλ, πξνζέμηε, νη 

αζηηθνί Γήκνη. Οη κηθξνί Γήκνη ζα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, γηαηί ν 

Γήκαξρνο ζα βξεη δέθα αλζξψπνπο, ζα θηηάμεη έλα Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. ηνπο κεγάινπο Γήκνπο λα δείηε αλ ζα πάκε ζε κηα 

απινπνίεζε ησλ πάλησλ, ηη  έρεη λα γίλεη.  
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 Πξνυπνινγηζκνί. Σν κεγάιν δξάκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

Γήκσλ, Πξφεδξε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΓΔ, είλαη 

ε ηζνζθέιηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ κηθξψλ επαξρηαθψλ 

Γήκσλ. Δκείο δελ έρνπκε ΓΔΤΑ. Έρνπκε χδξεπζε, έρνπκε άξδεπζε, 

έρνπκε απνρέηεπζε, δελ ηζνζθειίδνπλ νη αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο 

θαη δελ καο επηηξέπνπλ –  εδψ βιέπσ θαη ηνλ αγαπεηφ Νίθν ηνλ 

Υαηδεεξγάηε –  λα πάξνπκε απφ άιιεο ππεξεζίεο λα ηζνζθειίζνπκε. 

Έιενο. Αλ κπνξνχκε, γηαηί λα κελ ην θάλνπκε;  

 Γειαδή ην πξφβιεκά καο ζήκεξα είλαη εθεί, ιεηηνπξγνχκε ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Έηζη ιέσ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη 

είλαη νη πξνυπνινγηζκνί καο. Αο κπνξέζνπκε ινηπφλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο, λα κελ είκαζηε κφλν ζην πλεχκα ηνπ 

λφκνπ ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα, αλ ιείπνπλ 100, 200 ρηιηάξηθα, πνπ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ άιιεο ππεξεζίεο, λα ηζνζθειίδνπλ νη 

πξνυπνινγηζκνί. Γειαδή αλ δελ θιείζνπκε πξνυπνινγηζκνχο, ηη  ζα 

θάλνπκε; Θα θέξνπκε ηα θιεηδηά; Θα πάκε ζην Τπνπξγείν λα 

πνχκε: δψζηε καο ρξήκαηα; Πψο ζα ιεηηνπξγήζνπκε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε…  

Π. ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ:  Οινθιεξψλσ. Απηά έρσ λα πσ, ζαο κεηαθέξσ 

έηζη ηελ αγσλία κνπ γηα ηνπο κηθξνχο Γήκνπο, γηαηί εκείο 

πξαγκαηηθά θξαηνχκε ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Καη αλ πέζεη ε 

ειιεληθή πεξηθέξεηα, ηφηε δελ μέξσ αλ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη 

ειιεληθφ θξάηνο.  

 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

 Να δηεπθξηλίζνπκε απιψο φηη, γηα ηνπο ΚΑΠ έρνπκε πάξεη 

απνθάζεηο σο ΚΔΓΔ, φηη ζα πξέπεη κε άιινπο ηξφπνπο λα 

δηακνηξάδνληαη. Σν ζέκα είλαη λα απμήζνπκε θαη ηνπο ΚΑΠ, γηα λα 

είκαζηε φπσο πξέπεη ζαλ Απηνδηνίθεζε, επραξηζηεκέλνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Γήκαξρνο Φπιήο, ν Παππνχο ν Υξήζηνο.  

ΤΝΔΓΡΟΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Φεθνθνξία ζα ππάξρεη αχξην ζηηο 14.00 ε ψξα, 

γηαηί άξρηζαλ θαη νη  Θεκαηηθέο, λα σξηκάζνπλ θαη νη απφςεηο θαη ζα 

παξαθαιέζσ, θαη  απηφ πξνο θάζε θαηεχζπλζε, αχξην ζηελ 

Οινκέιεηα 14.00 ε ψξα λα είκαζηε εδψ θαη κεηά φπνηνο ζα ήζειε 

λα κεηαθηλεζεί, λα κεηαθηλεζεί.  

 Διάηε, θχξηε Παππνχ.  

Υ. ΠΑΠΠΟΤ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο, 

γηαηί πεξηκέλνπλ θαη άιινη ζπλάδειθνη.  

 Θα μεθηλήζσ απφ ην slogan πνπ έγηλε απηή ε ζπδήηεζε 

ζήκεξα, κε ην «Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε». Να επηθξνηήζσ ην 

slogan απηφ θαη λα δειψζσ φηη ζα ην βάισ θαη εγψ ζην Γήκν κνπ. 

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα λα ρηίζνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξρή. Με ελσκέλνπο φινπο ηνπο Έιιελεο θαη φιεο ηηο Διιελίδεο. 

Δίλαη έλα βαζηθφ slogan πνπ δείρλεη φηη νη Γήκνη, ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, είλαη ν κνριφο πνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη κπξνζηά.  

 κσο πψο κπνξεί λα πξνρσξήζεη κπξνζηά έλαο Γήκνο, 

θχξηνη ζπλάδειθνη, φηαλ ν Γήκαξρνο βαζίδεηαη ζε έλα Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ην 10% κε 12% έρεη κηα κηθξή 

ακνηβή; Δγψ ζην Γήκν Φπιήο, έρσ 33 Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. 

Πιεξψλνληαη κφλν 3 Αληηδήκαξρνη. Γηαηί ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, είλαη ζπληαμηνχρνο ηαηξφο θαη ηεο απαγνξεχεη αη λα 

παίξλεη ην κηζζφ ηνπ Πξνέδξνπ.  

 Καη ζα παξαθαιέζσ πνιχ, έρεηε πάξεη απφθαζε, λα έρνπκε 

θαη ζηάληαξ ζέζε, φηη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη πξέπεη λα έρνπλ κηα 

απμεκέλε αληηκηζζία, γηα λα κπνξνχλ λα αληεπεμέξρνληαη ζηα 

θαζήθνληά ηνπο.  

 Έρνπκε φινπο ηνπο ηνκείο πάλσ καο. Σνπο δξφκνπο ηνπο 

έρνπκε εκείο. Σν λεξφ εκείο, ηελ απνρέηεπζε εκείο, ηα ζρνιεία 

εκείο, ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο εκείο. Καη ηη  δελ έρνπκε. Σελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηελ θάλνπλ νη Γήκνη. Γηαηί αλ δελ ππήξραλ νη 

Γήκνη, απηφ ην θξάηνο φλησο ζα είρε δ ηαιχζεη.  
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 Κιείλνληαο, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ θαη 

λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ζαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ρσκαηεξήο ηεο Φπιήο. Γλσξίδεηε φινη ην 

πξφβιεκα πνπ έρεη  ε Αηηηθή θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ΚΔΓΔ μεθηλάκε 

ηελ απνθαηάζηαζε.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη εχρνκαη ζην 

επφκελν πλέδξην θαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη λα είλαη θαη απηνί 

ηζρπξνί, καδί κε ηνπο Γεκάξρνπο θαη λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά.  

Να είζηε φινη θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Παππνχ θαη πξάγκαηη, ην 

θχηηαξν ηεο Φπιήο, νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Φπιήο, έρνπλ βάιεη 

πιάηε. Σν ζέκα είλαη λα γίλνπλ γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο ψζηε απηή ε 

πιάηε λα κελ εμαληιεζεί.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Γηψξγνο ν Γθηψλεο, ν Γήκαξρνο Λνπηξαθίνπ . 

Γ. ΓΚΗΩΝΖ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Πξφεδξε, λνκίδσ φηη νη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο δελ έπξεπε λα 

είραλ αλνίμεη πξνηνχ ηειεηψζνπκε. Γηαηί αθνχκε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

Γήκσλ θαη νπσζδήπνηε ππάξρεη κηα βνήζεηα απφ ηνλ έλαλ ζηνλ 

άιιν.  

 Δπεηδή ην πξφβιεκα θπξίσο είλαη νηθνλνκηθφ κε ηνπο Γήκνπο, 

δπν –  ηξία ζέκαηα ζα ζαο πσ, δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ.  

 Γηα ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο θαη ην ηέινο παξεπηδεκνχλησλ. 

Σν έρνπκε μαλαπεί, έπξεπε νη δεκνηηθνί θφξνη ην 0,5%, απφ ην λα 

έξρεηαη ν θαζέλαο θαη λα απνδίδεη φηη ζέιεη, δηφηη βγάδνπλ κηα 

θσηνηππία ν θάζε έλαο επαγγεικαη ίαο θαη θαηαζέηεη ην δεκνηηθφ 

ηνπ θφξν, θαλνληθά απηφ πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη κέζσ ηνπ ΦΠΑ.  

 Ση θάλνπκε κεηά; Αθνχ ήξζε θαη θαηέζεζε ην 2κελφ ηνπ, ην 

3κελφ ηνπ, ηνλ θάζε κήλα, πάκε κεηά ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζηελ 

Δθνξία γηα λα ειέγμνπκε. Άληε λα βγάιεηο άθξε κε ηελ Δθνξία. Οη 

ππάιιεινη δελ έρνπλ ρξφλν ζηελ Δθνξία γηα λα θάλνπλ απηφ ηνλ 

έιεγρν. Δξρφκαζηε κεηά πίζσ, γηα λα βεβαηψζνπκε, αλάινγα πνην 

2κελν είλαη, γηα λα βεβαηψζνπκε ζηελ θάζε κία επηρείξεζε. 
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Καηαιαβαίλεηε ηη  ρξνλνψξα είλαη απηφ θαη ηη  δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα κελ εηζπξάηηνπκε ηα ρξήκαηα. Θεσξψ  

κέζσ ηνπ ΦΠΑ ζα κπνξνχζε ε θάζε επηρείξεζε, καδί κε ην ΦΠΑ, λα 

εηζπξάηηεη ν Γήκνο απηφ ην 0,5%.  

 Γηα ηνπο Δπηηξφπνπο. Γήκνο ζηελ Κνξηλζία γεληθφηεξα, απφ 

εθεί πνπ είκαη, απφ ηελ Κνξηλζία, έρνπκε εδψ θαη 4 κήλεο ηψξα, 

αιιάμεη 5 Δπηηξφπνπο. πλελλνείζαη κε έλα Δπίηξνπν θαη φηαλ 

έξζεηο ην ζέκα λα ην θέξεηο… έρεηο ζπλελλνεζεί, έξρεηαη ν άιινο ν 

Δπίηξνπνο, ν νπνίνο έρεη κηα άιιε άπνςε γηα ην ίδην ζέκα. 

Καηαιαβαίλεηε ην ηη γίλεηαη θαη πψο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε, 

γηα λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηα ζέκαηά καο.  

 Έρνπκε πεη, Πξφεδξε, ην είδακε απηφ, έρεηο θάλεη θαη αίηεκα, 

ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ζε φια απηά ηα απζαίξεηα. 

Έρνπκε ηνπο απζαίξεηνπο, λνκηκνπνίεζαλ ηα αθίλεηά ηνπο θαη 

αθφκα δελ έρνπκε πεξάζεη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ κε 

ηα λέα ηεηξαγσληθά. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη άκεζε απαίηεζε, λα 

κπνξέζνπκε λα εηζπξάμνπκε. Γηαηί επηβεβαηψλνπκε ηνλ παξάλνκν. 

Ο λφκηκνο, πνπ ήηαλ ηφζα ρξφληα, έβγαιε ηηο άδεηεο, πιήξσζε 

φινπο ζην ΗΚΑ, φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ ν παξάλνκνο, ν 

νπνίνο πήγε θαη ην λνκηκνπνίεζε ηψξα, δελ έξρεηαη πνηέ λα 

δειψζεη ηα λέα ηεηξαγσληθά ζην Γήκν.  

 Θεσξψ απφ ηε ΓΔΖ, Πξφεδξε, απηφ πξέπεη λα ην 

απαηηήζνπκε, δηφηη λνκίδσ ζα εληζρπζεί, είλαη εθαηνκκχξηα ηα 

ηεηξαγσληθά πνπ λνκηκνπνηήζεθαλ, κε φιεο απηέο ηηο δηαηάμεηο θαη 

ζεσξψ ζα καο βνεζήζεη ζαλ Γήκνπο, ρσξίο λα θάλνπκε θάηη ην 

ηδηαίηεξν. Αξθεί λα πάξνπκε απφ ηε ΓΔΖ ην ξνιφη θαη λα βάινπκε 

ηα θαηλνχξγηα ηεηξαγσληθά πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί. Δίλαη 

εθαηνκκχξηα ηα ηεηξαγσληθά γηα θάζε Γήκν.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΓΚΗΩΝΖ:  Πνηνο ζα ηα πιεξψζεη; Οη δεκφηεο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  
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Γ. ΓΚΗΩΝΖ:  Ση ζέιεηε; Πνηνο ζέιεηε λα ηα πιεξψζεη; Ο θάζε έλαο 

κε ην ηεηξαγσληθφ ηνπ, δελ ζέιεηε λα ηα πιεξψζεη ν δεκφηεο;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΓΚΗΩΝΖ:  Ο δεκφηεο. πσο πιεξψλεη ν λφκηκνο δεκφηεο, πνπ 

έρεη βγάιεη ηελ άδεηα. Έηζη δελ είλαη ; Ο παξάλνκνο δεκφηεο πνπ 

πήγε θαη ην λνκηκνπνίεζε, λα ηνλ αθήζνπκε;  

ΤΝΔΓΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Με δηαθφπηνπκε, παξαθαιψ.  

 Διάηε.  

Γ. ΓΚΗΩΝΖ:  Έρσ κηα Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία, πνπ έρσ θαη ην 

«Loutraki Thermal Spa». Σν 2010 αιιάμακε γηα ηηο Αλαπηπμηαθέο, 

ζηηο Γεκνηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο. Πξέπεη λα πάξνπκε ππαιιήινπο 

κέζσ ΑΔΠ. Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα ηηο εληζρχζεη νηθνλνκηθά. Έλα  

ην πξφβιεκα. Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ Αλψλπκή ηνπ 

Δηαηξία. Σφηε καο ππνρξέσζαλ ην ’10 λα δψζνπκε θαη κία 

ηνπιάρηζηνλ κεηνρή ζε έλαλ ηδηψηε.  

 Έξρεηαη ν ηδηψηεο θαη ζνπ ιέεη: εγψ ζέισ λα γίλσ 

κεγαιχηεξνο ζπκκέηνρνο ζην Γήκν, αιιά κε κνπ βάιεηο ηνλ  ΑΔΠ. 

Πάσ εγψ ζαλ ηνπξηζηηθφο Γήκνο, έρσ ην 80% ησλ ηνπξηζηψλ κνπ 

απφ Ρσζία. Πάσ ζηνλ ΑΔΠ θαη δεηάσ θάπνηνλ λα κηιάεη ξψζηθα. 

Νφκηδε ζηνλ ΑΔΠ φηη εγψ, γηα λα γειάζνπκε, φηη έρσ θαη γθφκελα 

απφ ηε Ρσζία. Καη δελ κνπ έδηλε άλζξσπν πνπ λα κηιάεη ξψζηθα.  

Καη αθνχ ζην ηέινο πήγα θαη φιεο… Καη λα πσ φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο, ην 80% ήηαλ Ρψζνη, κνπ έδσζε έλα άηνκν. Καη 

ιέσ: ζην έλα 8σξν ζα δνπιεχεη έλα άηνκν. ην δεχηεξν πνηνο ζα… 

Καηαιαβαίλεηε ηη  πξνβιήκαηα ππάξρνπλ.  

 Έλα άιιν πξφβιεκα ζηηο Γεκνηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο, 

επεηδή πξέπεη λα είκαη  θαη θεξδνθφξνο ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 ρξφληα, 

κνπ βάδεη θαη ΦΠΑ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Δλψ ε Γεκνηηθή 

Αλψλπκε Δηαηξία… ε κε Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηα ηακαηηθά, δελ έρνπλ νχηε ΦΠΑ. Πψο ζα βγάισ θεξδνθφξα 

ηελ Αλψλπκε απηή Δηαηξία, φηαλ κε ππνρξεψλεη κφλν ν ΑΔΠ, κνπ 
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βάδεη ΦΠΑ, κε ρξεψλεη φηη πξέπεη λα είκαη θεξδνθφξνο, ν Γήκνο 

δελ κπνξεί νχηε λα ηελ εληζρχζεη , ηη  απνηέιεζκα κπνξψ λα βγάισ 

εγψ γηα λα κπνξέζσ λα επηβηψζεη ε Αλψλπκε Δηαηξία;  

 Σν θαινθαίξη πνπ ε ίρακε καδεπηεί, Πξφεδξε, ζηε Γεληθή  

πλέιεπζε πνπ θάλακε ζηελ Αζήλα, νη πεξηζζφηεξνη Γήκαξρνη, 

βέβαηα είλαη ρεηκψλαο ηψξα θαη έρνπκε μεθχγεη. Μηιάκε γηα ηα 

ζθπιηά. Γελ μέξσ αλ πνιινί έρνπλ πξφβιεκα. Δγψ, ην ’07, 

δάγθσζε κία πνπ είρε επηζθεθηεί ην Λνπηξάθη , ην ζθπιί ηεο θαη  

έθαγα 80.000. Καη ην έθαγα ζην ’11, φηαλ είρα ράζεη ηηο εθινγέο. 

Μεηά μαλαβγήθα. Δίρα θάεη ην ’11, 80.000.  

 Έρσ πάεη 17 θνξέο ζην δηθαζηήξην θαη αθφκα δελ έρσ 

ηειεηψζεη κε ηα ζθπιηά. Με απηφ ην δάγθσκα ηνπ ζθπιηνχ. Καη φρη 

ηίπνηα άιιν ηφηε, ελψ είρα θάλεη ηελ αλάζεζε γηαηί ήηαλ ην ’07 πνπ 

είρακε θεξδίζεη ηηο εθινγέο θαη νη πξνυπνινγηζκνί βγαίλνπλ πνιχ 

αξγφηεξα, Απξίιην, Μάην, ελψ πήγακε θαη θάλακε ηελ αλάζεζε, 

είρακε εγθξίλεη πξνυπνινγηζκφ, ν εξγνιάβνο φκσο δελ είρε 

αλαιάβεη αθφκα. Λφγσ ηνπ φηη δελ είρε αλαιάβεη αθφκα, έξρεηαη ε 

θπξία πνπ ηε δάγθσζε ην ζθπιί, ε νπνία έθεξε θαη ηέζζεξηο 

δηθεγφξνπο απφ ηελ Αζήλα ζπκάκαη, φρη έλαλ, ηέζζεξηο θαη 

ζεθψζεθε εηζαγγειέαο, κνπ ηξάβεμε θαη 80.000 θαη αθφκα ηξέρσ 

ηψξα, 17 θνξέο, έρνπκε απφ ην 2007, θηάλνπκε ην ’17 θαη αθφκα 

ηξέρσ γηα απηή ηελ ππφζεζε.  

 Με ηα ζθπιηά θάηη  πξέπεη λα γίλεη. Γεληθφηεξα κηιάσ. Σψξα 

επεηδή είλαη ρεηκψλαο θαη δελ αζρνινχκαζηε, ην θαινθαίξη πάιη ζα 

έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα.  

 Απηά. Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ, ζαο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ε επραξηζηνχκε, Γηψξγν.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηψ.  

 Γχν πιεξνθνξίεο επί απηψλ πνπ αθνχζηεθαλ. Ήδε ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο, αγαπεηέ Γηψξγν Γθηψλε, έρνπκε ζηείιεη – 

θαη πξνζθάησο κάιηζηα –  ζρεηηθφ έγγξαθν, ψζηε λα κελ απμεζνχλ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

223 

ηα δεκνηηθά ηέιε, αιιά λα πξνζαξκνζηνχλ ηα ηεηξαγσληθά ζε απηά 

πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί.  

 Καη ην δεχηεξν, λα πνχκε φηη ην ζέκα ησλ ζθπιηψλ, πνπ είλαη  

έλα κεγάιν δήηεκα, αχξην ζηελ ζεκαηηθή ηελ νπνία έρνπκε γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα ππάξμεη θαη ν χιινγνο, φπνπ εθεί ζα 

ηνπνζεηεζνχκε.  

 Καη κία δηεπθξίληζε, γηαηί κνπ ήξζε κία… Ση ψξα αχξην είλαη ν 

«Υσξηθφο ζρεδηαζκφο –  Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ». Αχξην ινηπφλ 

ην πξσί, σο Θεκαηηθή, κεηαθέξζεθε, γηαηί θαη ν θχξηνο Φάκεινο θαη 

ν θχξηνο Υηνλίδεο, ν εηζεγεηήο, δελ κπνξνχζαλ λα ήηαλ ζ ήκεξα, 

κνπ δήηεζαλ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ζα μεθηλήζνπκε σο Θεκαηηθή 

αχξην 9.30 ε ψξα. πνηνπο ελδηαθέξεη, θχξηε Σζηάκε, πνπ κε 

ξσηήζαηε θηφιαο, αχξην κεηαθέξεηαη ε Θεκαηηθή απηή.  

 Ο ιφγνο ζε εζάο, θχξηε  Παπαδφπνπιε.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Παξά ην φηη δελ πξέπεη λα επαλαιεθζεί 

ηίπνηα απφ απηά πνπ ιέρζεθε, ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ θαη παξά ην 

φηη θάπνηνη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ πξνζπαζνχλ λα 

ην απνθχγνπλ θαη κάιηζηα έθαλαλ θαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη  

έθαλε θαη ν Πξφεδξνο αλαθνξά, γηα ηνπο ΚΑΠ, ιέγνληαο φηη πξέπεη 

λα απμήζνπκε ηνπο ΚΑΠ γηα λα ζπδεηήζνπκε. Γελ είλαη έηζη. 

Τπάξρεη…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γελ είπα απηφ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Πεξίπνπ απηφ είπαηε. Να ην ζπδεηήζνπκε, 

αιιά λα απμεζνχλ νη….  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  ρη. Ήδε έρνπκε ηνπνζεηεζεί σο ΚΔΓΔ θαη κάιηζηα 

20 εθαηνκκχξηα πνπ δίλνληαη…  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Σν μέξσ απηφ, Πξφεδξε, είκαη ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δίλαη απφ δηθή καο εηζήγεζε. Άιιν ιέσ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Ναη, ην μέξσ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη είπακε φκσο, θαη φινη καδί λα δεηήζνπκε λα 

απμεζνχλ.  
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Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Απηφ ην θάλνπκε θαη ην θάλνπκε κφληκα, 

άζρεηα… Πξέπεη πξψηα λα είκαζηε ηίκηνη κεηαμχ καο. Πξέπεη λα 

δνχκε ηη θάλνπκε εκείο, γηα λα απαηηνχκε δηθαηνζχλε απφ ηνπο 

άιινπο.  

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ΚΑΠ ζήκεξα, δελ 

είλαη δίθαηνο. χκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα ηα νπνία εκείο έρνπκε 

απνθαζίζεη. Γελ καο θηάλεη δειαδή πνπ άξγεζε ε απνγξαθή ηνπ 

’11 λα εθαξκνζηεί 2 ρξφληα θαη απηφ είλαη επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ 

ηεο ΚΔΓΔ ηφηε, φρη δηθή ζαο, ε πξνεγνχκελε ζεηεία ήηαλ, έρνπκε 

πάεη ηψξα, ζα θάκε ηε δεθαεηία, θξαηψληαο έλαλ θφθηε, ην 7%, 

γηαηί ηφηε, πξαγκαηηθά, εάλ ζα εθαξκνδφηαλ ηα θξηηήξηα θαη ε 

απνγξαθή, θάπνηνη Γήκνη, κεγάινη Γήκνη πνπ είραλ κείσζε 

πιεζπζκνχ, ζα πάζαηλαλ νηθνλνκηθφ ζνθ.  

 Σν θαηαλνήζακε απφιπηα, ην δερηήθακε γηα κηα ρξνληά θαη 

απηφ δηαησλίδεηαη. Καη θάπνηνη καο ιέλε: κελ ην  αθνπκπάηε απηφ 

ηψξα, δελ ζα νκθαινζθνπνχκε, δελ ζα δεκηνπξγήζνπκε 

εζσζηξέθεηα κεηαμχ καο, δελ ζα καιψλνπκε κεηαμχ καο, αιιά, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δηθαηνζχλε. Απιά πξάγκαηα, είλαη πνιινί νη 

Γήκαξρνη πνπ ζα ζαο ηα πνπλ, δελ μέξσ άκα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ζαο ηα πνπλ, αιιά απηφ πξέπεη λα ηειεηψλεη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Παξαθαιψ λα καο θέξεηε ην ςήθηζκα πνπ έρνπκε 

πάξεη θαη έρνπκε απνθαζίζεη ζαλ ΚΔΓΔ. Καη ην έρνπκε…  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Να ην ζηείιεηε…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  …ζε φινπο. Σν μέξνπλ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Να ην ζηείιεηε ζην Τπνπξγείν γηα λα 

εθαξκνζηεί.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Μα ην έρνπκε ζηείιεη.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Γηαηί ζην Τπνπξγείν, άιινη πίλαθεο 

επεμεξγάδνληαη.  

 Λνηπφλ, λα πξνρσξήζσ γηαηί δελ έρσ ρξφλν, Πξφεδξε.  

 Άθνπζα κε κεγάιε πξνζνρή ηελ θπξία Τπνπξγφ. Ζ θπξία 

Τπνπξγφο, ιίγν –  πνιχ ήζειε λα καο πείζεη φηη ε θηλεηηθφηεηα, ν 
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λφκνο απηφο πνπ ςεθίζηεθε, είλαη θαη πξνο φθειφο καο. Θα κεηψζεη 

ηηο εξγαηνψξεο, βέβαηα έιεγε γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζα βνεζήζεη. Μηα 

ππνγξαθή ζα ρξεηάδεηαη κφλν, γηα λα κεηαθηλεζνχλ νη ππάιιεινη. 

Καη ζθέθηνκαη –  θαη ζθέθηνκαη θσλαρηά –  εάλ απηφ είλαη αξηζηεξή 

πνιηηηθή θαη είλαη αξηζηεξή πνιηηηθή ε πξννδεπηηθή πνιηηηθή ζαλ 

απηή, κε ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ. 

Πνπ καο είπαλ φηη είλαη πξννδεπηηθή ιεηηνπξγία απηή.  

Καη ιέσ, είλαη πξννδεπηηθφ απηφ; Δίλαη αξηζηεξφ απηφ; Να 

ρσξίδεηο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, λα κεηψλεηο ην σξάξην ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, πνπ ήδε θαηαπαηείηαη ην σξάξην, βάλαπζα θαηαπαηείηαη θαη 

ην μέξνπκε φινη, λα ην αθήλεηο αλέγγηρην.  

Καη βέβαηα απηφ ηη δεκηνπξγεί ζηνπο Γήκνπο; Γεκηνπξγεί κηα 

αχμεζε θαηά 25% ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπληειεζηή εξγαζίαο, ην νπνίν 

πξέπεη λα ην θαιχςεη. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη θάπνπ πξέπεη λα βξεη 

ηα ιεθηά. Καη επεηδή θέηνο είρακε θαη κηα κείσζε ησλ παηδηψλ πνπ 

είρακε ζην ΔΠΑ, ζα πξέπεη λα ην θαιχςνπκε. Καη αλαγθαζηήθακε 

ιίγα ρξήκαηα λα βάινπκε απφ ην πεληρξφ ηακείν καο, ην ιίγν ηακείν 

καο εκείο θαη ιίγα λα βάινπλ νη γνλείο. Άξα ζε ηη απνβαίλεη απηφ; 

ε βάξνο ησλ γνληψλ.  

Καη αλ ην ζπλδπάζνπκε απηφ κε ηελ επηινγή θέηνο, λα δνζνχλ 

ηα voucher ζηνπο γνλείο γηα λα θάλνπλ απηνί ηελ επηινγή, κε ηνλ 

άληζν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηη  ζεκαίλεη 

απηφ; ηη καθξνπξφζεζκα πάκε γηα θιείζηκν. Γελ ζα κπνξνχκε λα 

αληαγσληζηνχκε κε ίζνπο φξνπο. Γελ αληαγσληδφκαζηε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα; Πνηα είλαη ε αξηζηεξή πνιηηηθή θαη πνηα είλαη ε πξνζηαζία 

ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ γίλεηαη φηαλ εθαξκφδεηο ηέηνηεο πνιηηηθέο; 

Δίλαη ε πειαηεηαθή πνιηηηθή θαη ην μέξνπκε φινη.  

Έλα πξάγκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

Τπάξρεη κία θαηεχζπλζε γεληθφηεξα, εηδηθά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, 

γηα ηνπο Γήκνπο, λα απμήζνπλ ηα ίδηα έζνδά ηνπο, θάηη πνπ 
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θαηαηείλεη βέβαηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ησλ Γήκσλ θαη 

γηα εκάο είλαη έλα πνιχ κεγάιν εξγαιείν φηαλ έρνπκε  ηέηνηεο 

δπλαηφηεηεο.  

Πψο καο αληηκεησπίδεη απηφ ην θξάηνο; Να αμηνπνηήζνπκε ηε 

δεκνηηθή καο πεξηνπζία. Να εμαζθαιίζνπκε έζνδα γηα ηνλ Γήκν 

καο, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ καο. Μαο αληηκεησπίδεη αθξηβψο 

φπσο ηνπο ηδηψηεο θαη ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο. Μαο θνξνινγεί.  

Αθφκε θαη ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο καο 

πεξηνπζίαο, ηελ θνξνινγεί σζάλ λα είκαζηε ηδηψηεο. 30% θφξν, 

30% πξνθαηαβνιή θφξνπ θαη ΔΝΦΗΑ, μέξεηε ηη  κέλεη; Απφ ηα 

400.000, παξαδείγκαηνο ράξε, πνπ έρνπκε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο εθεί, ην Hayat πνπ έρεη έλα μελνδνρείν, εδψ δίπια, 

παξαδίπια, μέξεηε ηη  κέλνπλ ζην Γήκν; 72.000. Να πάηε λα 

αμηνπνηήζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο, λα εμαζθαιίζεηε πφξνπο… 

Μπαίλεη ινηπφλ θαη ηέηνην δίιεκκα, αλ αμίδεη πξαγκαηηθά λα 

αζρνιεζείο, λα πξνζπαζήζεηο, λα αμηνπνηήζεηο ηελ πεξηνπζία ζνπ, 

λα καδεχεηο ηα ρξήκαηα, λα ηα απνδίδεηο ζην θξάηνο, γηα λα 

απνδίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξσζηάκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Θφδσξε, λα νινθιεξψζεηο, ζε παξαθαιψ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ:  Αθνχγνληαο ηνλ θχξην Τπνπξγφ θαη ηνλ 

θχξην Πνπιάθε, ν νπνίνο θχξηνο Πνπιάθεο ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλνο, 

γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα έθαλε θαη κηα αλάιπζε. Ο Τπνπξγφο 

ήηαλ πην γεληθφο θαη ζεσξψ φηη άκα… Έρεη δίθην ν Αιέμεο πνπ είπε, 

ζα κπνξνχζακε λα δηαβάζνπκε ην άξζξν ηεο «ΑΤΓΖ», λα μέξνπκε 

ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ ζε ζρέζε κε ηελ 

Απηνδηνίθεζε. Δηδηθά ν Σξηαληάθπιινο ν Μεηαθίδεο πνπ κίιεζε πην 

κπξνζηά, απαξηζκψληαο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θπβέξλεζε, ήηαλ αθξηβψο απηφ ην άξζξν.  

 Μνπ θάλεη εληχπσζε, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ 

ιέγνληαη, αλ εμαηξέζνπκε ην θνκκάηη ησλ ΚΟΗΝΔΠ πνπ 

αλαθέξζεθε ζην ηέινο θαη δελ ππήξρε ηφηε, αιιά θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ καο 
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δνκψλ, πνπ ηψξα κπαίλεη πην επηηαθηηθά, φια ηα άιια ηα ιέγακε 

ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καπνδίζηξηα. Δθείλε ηελ επνρή, 

άκα ζα ηα πάξεηε, γηα θξάηνο –  ζηξαηεγείν, γηα απνθέληξσζε, γηα, 

γηα, γηα… Άκα ηα πάξεηε, είλαη παλνκνηφηππα. Πνχ δηαθσλνχκε 

ινηπφλ; Γηαθσλνχκε πνπζελά; Μνπ θάλεθε φηη ηζάκπα καιψλνπκε.  

 Δηδηθά κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Πνπιάθε, ν νπνίνο 

εκθάληζε φηη ππάξρεη κηα άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηελ Απηνδηνίθεζε, 

θαθψο καο ηα παξνπζηάδεη έηζη ε ΚΔΓΔ θαη ε Δπηηξνπή πνπ 

ζπδεηάεη, ε κφλε δηαθσλία είλαη ζηνλ εθινγηθφ λφκν . ε φια ηα 

άιια, ζπκθσλνχκε. Ή θάπνπ πνπ δελ ζπκθσλνχκε, ζα ηα 

ζπδεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε κηα κέζε ιχζε. Γειαδή θαζεζπράδεη 

ηηο αλεζπρίεο καο.  

 Δπεηδή ζεσξψ φηη  δελ είλαη έηζη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ηα 

πξάγκαηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, επεηδή καο πιάθσζαλ  ηα 

πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε πιένλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ δεκνηψλ καο, ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ηξαβήμνπκε κία 

γξακκή, λα αλαδείμνπκε έλα, δχν, ηξία δεηήκαηα απφ απηά πνπ ήδε 

έρνπλ λνκνζεηεζεί, γηα λα κπνχκε ζε κηα ζπδήηεζε λα αιιάμνπλ. 

Να ζπλερίζνπκε λα ζπδεηάκε, εγψ δηαθσλψ ην λα πνχκε δελ 

ζπδεηάκε. Θα θαζίζνπκε λα ζπδεηήζνπκε, αθφκε θαη ηνλ εθινγηθφ 

λφκν, αθνχ βάινπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα πξνεγνχκελα, ζα 

θαζίζνπκε λα ζπδεηήζνπκε. Γηαθσλψ, αιιά ιέσ, δελ ζα θχγνπκε 

απφ ηε ζπδήηεζε. Να κε  δψζνπκε ην δηθαίσκα λα πνπλ φηη: 

έθπγαλ απφ ηε ζπδήηεζε. Θα δηαθσλήζνπκε, φηαλ έρνπκε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη κεηά ζα θχγνπκε, αλ είλαη λα θχγνπκε.  

 Καη, δξαζηηθά κέηξα. ρη εηο βάξνο ησλ δεκνηψλ καο. Γελ ζα 

ηαιαηπσξήζνπκε ηνπο  δεκφηεο καο επεηδή ε θπβέξλεζε δελ καο 

αθνχεη θαη δελ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε πνιηηηθά ζε θάπνηα 

πξάγκαηα. Δκείο λα πάκε λα θαηαζθελψζνπκε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, νη Γήκαξρνη θαη λα κε θχγνπκε απφ εθεί, εάλ δελ 

γίλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηα πνπ ζα επηιέμνπκε λα βάινπκε θαη πνπ 

είλαη δσηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Απηνδηνίθεζεο.  
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 Δπραξηζηψ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε.  

 Ο θχξηνο Κπξίηζεο ν Γηψξγνο είλαη εδψ; Ο αγαπεηφο 

Γήκαξρνο Κσ.  

 Απιψο γηα ηελ δηεπθξίληζε, γηα λα μεθαζαξίζεη, λα κε ιέκε ηα 

ίδηα, γηαηί πάλσ απφ φια, γηα λα ζπκθσλήζνπκε, πξέπεη λα 

θαηαιαβαηλφκαζηε. Φήθηζκα γηα ηε λεζησηηθή θαη νξεηλή Διιάδα 

θαη γηα ηνπο ΚΑΠ, έρεη απφιπηα βγεη απφ ηελ ΚΔΓΔ θαη έρεη δνζεί 

ζηα Τπνπξγεία. Με ιέκε πάιη: ε ΚΔΓΔ πξέπεη… Σν θάλακε. Σν 

έρνπκε θάλεη απηφ θαη κάιηζηα, κέζα απφ απηφ ην πξάζηλν θσ ο, 

δφζεθε θαη απηή ε αξρηθή δηαδηθαζία ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ θέηνο.  

 Μηα αλάγλσζε, λα δνχκε πνηνη είλαη ζηελ αίζνπζα, απφ 

απηνχο πνπ κέλνπλ λα κηιήζνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Γήκαξρνο Ακθίθιεηαο;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δίλαη εδψ, βεβαίσο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Μαπξίδεο ν Βαζίιεο, Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δδψ είλαη ν Βαζίιεο.  

 Άξα φινη είλαη εδψ. Κάξλαβνο…  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Κάξλαβνο είλαη εδψ; πνηνο δελ είλαη εδψ, ζα 

ηνπνζεηεζεί αχξην.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  πνηνο δελ είλαη, αχξην. Πάκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Εηγθεξίδεο Γεκήηξεο απφ ηηο πθεέο, ν 

Αληηδήκαξρνο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Αχξην.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γήκαξρνο Κεθηζηάο, ν Θσκάθνο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηψξγν; Δδψ είλαη ν Γηψξγνο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Γθνπληελνχδεο; Αχξην ν Υξήζηνο.  

 Ο Γηάλλεο Εξίθνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Υεξζνλήζνπ. Αχξην 

ν Γηάλλεο.  

Καξαληίλνο, Αληηδήκαξρνο Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Αχξην.  

Αζιαλίδεο… Απηφο είλαη πνπ ζα θάλεη έηζη θαη αιιηψο κηα 

παξέκβαζε αχξην.  
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Χξαία. Οη νκηιεηέο ινηπφλ γηα ζήκεξα, ην δηεπθξηλίδνπκε, 

Γήκαξρε, είλαη: ν Γήκαξρνο Ακθίθιεηαο, ν Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο 

θαη ν Γήκαξρνο Κεθηζηάο. Καη θιείλνπκε κε απηνχο ζήκεξα θαη 

ζπλερίδνπκε αχξην νη ππφινηπνη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Γηα λα πάκε ζηηο Θεκαηηθέο.  

 Έια, Γηψξγν.  

Γ. ΚΤΡΗΣΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε αιήζεηα είλαη φηη  είρα 

εηνηκάζεη άιιε εηζήγεζε γηα απηή ηε ζπλεδξίαζε. ινη νη  

πξνιαιήζαληεο ζπλάδειθνη ηνπνζεηήζεθαλ θαη ν θαζέλαο έβγαιε 

ηνλ θαεκφ ηνπ, φκσο εγψ ζέισ λα πσ δπν πξάγκαηα πνπ είλαη κηα 

δηαπίζησζε ζηελ νπνία έρσ θαηαιήμεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ελφο βηβιίνπ δχν εμερφλησλ θαζεγεηψλ, 

ησλ Αηδέκνγινπ θαη Ρφκπηλζνλ, ζην νπνίν θαηαιήγνπλ γηαηί ηα 

έζλε απνηπγράλνπλ. Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

είλαη «Γηαηί ηα έζλε απνηπγράλνπλ». Καη ε θαηάιεμε είλαη φηη ηα 

έζλε απνηπγράλνπλ γηαηί δελ έρνπλ ζεζκνχο. Γηαηί δελ ιεηηνπξγνχλ 

νη ζεζκνί. 

 ηε ρψξα καο, ν ηειεπηαίνο ζεζκφο ν νπνίνο θξαηηέηαη ζε έλα 

πςειφ επίπεδν, είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απηή ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε βάιιεηαη κεζνδηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδπλακσζεί 

θαη λα θαηέβεη ζην επίπεδν ην νπνίν βξίζθεηαη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

Γηαηί δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά επζείεο βνιέο θαηά ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνδπλακσζεί, ε πεξίθεκε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε γηα ηελ νπνία καο κηινχλ θαη ηηο αιιαγέο 

πνπ ςήθηζαλ πξηλ απφ ιίγν θαη ε θπξία Τπνπξγφο δήισζε φηη: απηά 

είλαη, ηα ςεθίζακε, έρεηε ηηο απφςεηο ζαο, άιιεο νη δηθέο καο.  

 Ση ιηγφηεξν απφ ηελ δηάιπζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ Γήκσλ, 

ησλ Γήκσλ ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη  ην πεξίθεκν άξζξν πεξί 

θηλεηηθφηεηαο. Καη εμαλέζηελ ιέγνληαο ηη γίλεηαη κε ηελ Κάζν, φκσο 

ζα ζαο πσ φηη θαη ν κεγάινο θαη  ηζρπξά νηθνλνκηθφο Γήκνο ηεο Κσ, 
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έρεη ηεξάζηην πξφβιεκα κε απηή ηελ θηλεηηθφηεηα. Καη νδεχεη ή ζα 

νδεχζεη πξνο δηάιπζε, εάλ απηφ ην πξάγκα ηζρχζεη.  

 Ση άιιν παξά επζεία βνιή θαηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

είλαη ε πξνζπάζεηα απνδπλάκσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, κε ηνλ 

ζπλερή πεξηνξηζκφ θαη κε ηελ επηβνιή ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

αλαλεψζεσλ ζπκβάζεσλ ππαιιήισλ, πνπ βεβαίσο θαη 

ρξεηαδφκαζηε, αιιά ρσξίο θακία δαπάλε, απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ.  

 Έρνπκε ινηπφλ δχν βαζηθά ζηνηρεία ζηα νπνία, επηηίζεληαη  

θαηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη έρνπκε θαη ην ηειεπηαίν 

αλάρσκα, πνπ, γηαηί λα κελ ην ιέκε; Δίλαη νη ίδηνη νη Γήκαξρνη. Καη 

νη βνιέο πιένλ θαη νη επηζέζεηο θαηά ησλ Γεκάξρσλ, είλαη  

ζπγθεθξηκέλεο, ζηνρεπκέλεο θαη κεζνδηθέο. Οη ζπλάδειθνη κίιεζαλ 

γηα ηα δηθαζηήξηα. Παξφκνηα έρσ θαη εγψ. Παξφκνηα έρνπκε φινη 

καο. κσο ζε εκάο κεηαθέξνπλ θαη κηα άιιε επζχλε. Καη ζα κηιήζσ 

κε δχν ιφγηα γηα απηά πνπ πθίζηαληαη  νη Γήκνη, νη νπνίνη ζεθψλνπλ 

θαη ην βάξνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ.  

 Ση άιιν παξά απφ επίζεζε θαηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ Γεκάξρσλ –  θαη εδψ ζα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα 

ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ Γηψξγν ηνλ Παηνχιε, γηα ηε βνήζεηα 

πνπ παξείρε θαη ζην Γήκν ηεο Κσ θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ –  η η άιιν, ινηπφλ, παξά επίζεζε είλαη φιε απηή ε 

πξνζπάζεηα εθθνβηζκνχ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, 

πνιηηψλ, λα θιείζνπκε ην ζηφκα καο θαη λα κε κηινχκε, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαξξεχζεη ε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, κηα ζπκθσλία ζηελ νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη  πνπζελά ν 

εγθισβηζκφο ησλ αλζξψπσλ ζηα λεζηά θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο ζηα 

λεζηά, κε φηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηηο κηθξέο λεζησηηθέο θνηλσλίεο.  

 Δίλαη ινηπφλ κηα επζεία επίζεζε θαηά ηνπ πξνζψπνπ ησλ 

Γεκάξρσλ θαη βιέπνληαο απέλαληί κνπ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Φψηε 

ηνλ Μάγγν, απφ έλα κηθξφ λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ, πνπ γηα λα έξζεη 

εδψ ρξεηάδεηαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο λα θάλεη γηα λα έξζεη 
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ζην ζπλέδξηφ καο. Πξνζθάησο πήγε ζηδεξνδέζκηνο, αγαπεηέ 

Πξφεδξε, ζην απηφθσξν, απφ ηνλ Ληκελάξρε, δηφηη ηφικεζε λα 

θηηάμεη κηα κηθξή εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πεγαίλεη 

ην πινίν ζην ιηκάλη ηνπ θαη λα έρεη  επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα 

λεζηά θαη ηελ ππφινηπε ρψξα. Καη πήγε ζηδεξνδέζκηνο. Καη έπξεπε 

λα παξέκβεη νη ΚΔΓΔ, νη Ννκηθνί  χκβνπινη, γηα λα αθεζεί 

ειεχζεξνο.  

 Έρνπκε ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη –  θαη θιείλσ εδψ –  κηα 

επζεία επίζεζε θαηά ηνπ κνλαδηθνχ ζεζκνχ πνπ έρεη άκεζε ζρέζε 

θαη ζηνλ νπνίν ζηεξίδεη ηηο ειπίδεο ηνπ ν πνιίηεο. Καη ζε απηή ηελ 

επίζεζε νθείινπκε ελσκέλνη, ζαλ κηα γξνζηά, ε ΚΔΓΔ, νη  Γήκαξρνη, 

ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, λα αληηδξάζνπκε θαη λα ζεθψζνπκε ην 

αλάζηεκά καο. Αλ ζέινπκε λα κείλεη ζηε ρψξα έζησ θαη έλα 

αλάρσκα δεκνθξαηίαο θαη απηνδηνίθεζεο.  

 Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Οθείισ λα πσ φηη ν Γηψξγνο ν Κπξίηζεο φηαλ έιεγε 

ηα απηνλφεηα, θξφληηζε ε θεληξηθή θπβέξλεζε λα ηνλ δηαπνκπεχεη 

θαη γηα απηφ ηνπ αμίδνπλ δχν θνξέο ζπγραξεηήξηα, γηαηί είρα δήζεη 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θαη ηνλ αγψλα πνπ είρε δψζεη ηνπηθά θαη είρε 

δηαπνκπεπηεί εζληθά. κσο φινη καδί δείμακε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε φηη ηα θαηαθέξακε, ηνπιάρηζηνλ κε νηθνγελεηαθά 

θξηηήξηα θαη φξνπο.  

 Ο αγαπεηφο Γήκαξρνο Ακθίθιεηαο, ν θχξηνο Γψγνο.  

Γ. ΓΩΓΟ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Φίινη αγαπεκέλνη θαη ζπλάδειθνη.  

 Δγψ λνκίδνληαο  πνιχ θαιά θαη ζα ην αηηηνινγήζσ. Πξηλ απφ 4 

–  5 κέξεο, μερηφληζα έλα καληξί. Γνπιεηά ησλ θαιιηθξαηηθ ψλ είλαη 

απηή. Αλ ην καληξί  θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ην πνπιάγακε, ηα ιεθηά 

ζα ήηαλ ιηγφηεξα απφ ην μερηφληζκα. Φαληαζηείηε φηαλ πέζεη θαη 

γεξφ ρηφλη ηη  ζα θάλνπκε.  

 Γεχηεξν ζέκα. Αο πνχκε ην θαινθαίξη  πξέπεη λα θάλσ δξφκν 

γηα ηελ Ξπιηθνχ. Αλ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηδηνθηεζηψλ 
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ηνπο ζηελ Ξπιηθνχ ην πνπιήζνπκε, ζπκθέξεη πην πνιχ, θαη ην 

αγνξάζεη ν Γήκνο, παξά λα θάλνπκε ην δξφκν.  

 Άληε λα πδξεχζνπκε ηνλ Μπξάιν, ησλ 50 θαηνίθσλ θαη ησλ 

1.000 ζπηηηψλ. Ακχζεηα ρξήκαηα γηα εκάο. Καη φκσο, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ηνλ πδξεχζνπκε.  

 Ση ζέισ λα πσ; ηη βιέπσ ηα πξάγκαηα γεληθά λα παίξλνπλ 

κηα ηέηνηα κνξθή, πνπ ηα πφδηα λα ζεθψλνληαη θαη λα ρηππάλε ην 

θεθάιη. Λέσ, αθνχσ εδψ πέξα ηνλ Οκπάκα –  αξρίδσ απφ ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή –  θαη ηα απνθζέγκαηά ηνπ. Κάζνκαη δίπια κε 

έλαλ Κχπξην. Λέεη: θαιά, απηφο δελ καο έθνςε ηελ κηζήλ ηελ 

Κχπξνλ; Δδψ κέζα. Γηα ηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηα κλεκφληα, 

δελ κηιάεη θαλέλαο. Αθήλσ ηα εμσηεξηθά.  

 ηα εζσηεξηθά. Αθνχζηε θαη λα είζηε βέβαηνη. Σν δσ πάξα 

πνιιά ρξφληα. Ζ εθάζηνηε αληηπνι ίηεπζε ζηελ Διιάδα, θαηαγγέιιεη 

φια φζα δελ ζα θάλεη πνηέ ζαλ θπβέξλεζε. Ή θαη αλαζεκαηίδεη φζα 

έθαλε ζαλ θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε; Καηαγγέιιεη φια φζα έηαμε 

ζαλ αληηπνιίηεπζε. Απηφ ην παηρλίδη βαζηάεη πάλσ απφ 150 ρξφληα 

θαη πεξπαηάεη. Γελ γίλεηαη θαη ην ίδ ην πξάγκα ζήκεξα; Γηαηί 

κέλνπκε έθπιεθηνη φηαλ αθνχκε ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ άιια 

λα ιέλε, άιια λα ηάδνπλ, άιια λα θάλνπλ; Δίκαζηε αθειείο; 

Δξψηεκα. Γηα λα πάκε ζηα εζσηεξηθά.  

 Δίκαζηε φινη ζηαζψηεο, ζαπκαζηέο, ηνπ ηνπηθνχ. Έηζη δελ 

είλαη; Πνηνο μέξεη ηη  είλαη ηνπηθφ ζέκα; Σν μέξεη ε Βνπιή; Σν μέξνπλ 

νη ζπληαγκαηνιφγνη καο; Σν μέξεη ε ΚΔΓΔ; Δγψ λνκίδσ δελ ην μέξεη 

θαλέλαο. Γελ έρεη νξηζηεί πνηέ. Εεηάκε φκσο λα αζρνιεζνχκε κε ηα 

ηνπηθά δεηήκαηα. Γελ ην νξίδεη θαλέλαο ην ηνπηθφ δήηεκα. Καη ην 

θάλνπλ ζθφπηκα. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί ηα ηνπηθά δεηήκαηα φηαλ 

νξηζηνχλ, ζα αζρνιεζνχκε κε ηα ηνπηθά δεηήκαηα. Απηή είλαη ε 

δνπιεηά καο. Απηφ ζέινπκε, απηφ δηεθδηθνχκε. Αιιηψο, θάζε θνξά, 

ηνπηθφ δήηεκα είλαη φηη ζπκθέξεη ηελ εθάζηνηε εμνπζία. Καη φηαλ 

ιέκε εμνπζία, ελλννχκε ηελ θπβέξλεζε.  
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 Σψξα, δεηάκε θαηνρπξψζεηο ζε λφκνπο θαη (…). Πνηνη ηα 

παξαβηάδνπλ ζπλέρεηα; Γελ ιέκε ζπλέρεηα: ζπληαγκαηηθφ θαζήθνλ 

είλαη… Γηαηί δελ γίλεηαη; Ννκηθφ θαζήθνλ είλαη… Γηαηί δελ γίλεηαη; 

Γηαηί απηνί πνπ έρνπλ ην καραίξη θαη  ην πεπφλη,  θάζε  θνξά, εθηφο 

πνπ αιιάδνπλ ην λφκν, δελ ηνλ εθαξκφδνπλ θηφιαο. Πνηνο ζα ηνπο 

ελνριήζεη;  

Αθνχσ εδψ ην παξάπνλν ζπλαδέιθσλ πνπ ιέεη: μέξεηο, καο 

θπλεγάλε, ν εηζαγγειέαο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζα πσ εγψ κεηά… 

Δγψ, αθνχζηε, θίινη κνπ, κέρξη ην 2006 πνπ ήκνπλ Γήκαξρνο, 

εγθαηέιεηςα γηα κεξηθά ρξφληα. Δθηφο πνπ κε ρψξηζε ε γπλαίθα 

κνπ, κέηξαγα θαη 800 κέξεο θπιαθή. Σψξα πνπ μαλαβγήθα, κεηξάσ 

πεξίπνπ 25 κελχζεηο. Απηφο είλαη ν δξφκνο ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

Δίκαζηε ιαφο, θνληξάξνπκε κε ηελ εμνπζία.  

Γελ κπνξεί λα ζέινπκε –  θαη δελ πηζηεχσ λα έγηλε πνηέ –  ην 

γθνπβέξλν λα θεξζεί θαιά ζηνπο Γεκάξρνπο. Γελ πξφθεηηαη λα 

θεξζεί πνηέ θαιά. Μελ έρνπκε ςεπδαηζζήζεηο.  

Σψξα, επεηδή πξαγκαηηθά θαη ην πλέδξην πνπ θάλακε ζηε 

Λακία ςήθηζε νκφθσλα ηελ πξφηαζή κνπ θαη ε νπνία είλαη θαη 

πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ, πνπ ιέεη λα μαλαθηηάμνπκε ηελ Διιάδα. Δγψ ηη 

πηζηεχσ; Καη απηφ δεηάσ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην ςήθηζκά καο. 

Δηδηθφ ζπλέδξην. Ση παξάγεη ε Διιάδα; Μφλν ν πξσηνγελήο ηνκέαο 

παξάγεη θχξηα. Πψο ζα αλαγελλήζνπκε ηελ χπαηζξν. Πνπ λνκίδσ 

είλαη εχθνιν. Αξθεί  λα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη λα ηηο 

παιέςνπκε.  

Λέσ ινηπφλ φηη  αλ θάλνπκε έλα ηέηνην ζπλέδξην, κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, έρνπκε ειπίδα λα πηέζνπκε ηελ 

θπβέξλεζε λα ζηξίςεη ιίγν ην βιέκκα ζε εκάο ηνπο θαιιηθξαηηθνχο, 

πνπ ειέγρνπκε ην  80% ηεο Διιάδαο –  ην: ειέγρνπκε, είλαη ζρήκα 

ιφγνπ –  θαη λα πνχκε πψο απηφο ν ρψξνο πνπ είλαη παξαγσγηθφο 

θαη εξεκνπνηείηαη, ζα μαλαθέξεη λένπο, ζα μαλαθέξεη θαιιηέξγεηεο, 

ζα μαλαθάλεη παξαγσγή.  
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Λέσ έλα πξάγκα θαη ζα θαζίζσ θάησ. Ναη ή φρη, εηζάγνπκε 

πεξίπνπ 15 δηζεθαηνκκχξηα ηξφθηκα; ηελ Διιάδα. Πνπ έρεη 

κεζνγεηαθφ θιίκα. Πνπ δεηάλε φινη ηα ηξφθηκά ηεο γηα ιφγνπο 

πγείαο. Σφζν αλίθαλνη είκαζηε; Καη αλ είλαη αλίθαλνη νη 

θπβεξλψληεο, εκείο γηαηί λα γίλνπκε; Γηαηί λα κε γίλνπκε αθηηβηζηέο; 

Δδψ ζέινπκε απηά πνπ έρνπκε, πνπ καο ηα παξέδσζαλ θαη ην 

μέξνπκε πψο λα ηα θαιιηεξγήζνπκε.  

Καη λα ζαο πσ θαη έλα άιιν θαη λα θιείζσ; Ση δνπιεηά θάλνπλ 

ηα παηδηά καο ζηελ Αζήλα; Οη 20άξεδεο; Δίηε είλαη ζειπθνί, είηε 

είλαη αξζεληθνί. Έρνπλ εξγαζία φινη; Γηαηί λα έξζνπλ λα δν πιέςνπλ 

εθεί πνπ ππάξρεη δνπιεηά θαη ππάξρεη κέιινλ.   

Καη θάλσ θαη κηα πξφηαζε ζηνλ θχξην Τπνπξγφ, ζηνλ θχξην 

Γξακκαηέα, ζε φινπο. Δίπακε φηη έρνπκε πφιεκν, έηζη δελ είλαη; 

Πφιεκν είρε θαη ν Κνινθνηξψλεο φηαλ κπήθε ν Ηκπξαήκ. Έθαλε έλα 

πξάγκα. Ή θαη ν Υνπξζίη εθεί, πψο ηνλ ιέγαλε. Ο Γξάκαιεο, ζηα 

Γεξβελάθηα. Έθαηγε ηα πάληα, πξηλ ηα θάςεη ν άιινο. Θέινπκε λα 

θνληξάξνπκε απηνχο πνπ καο θάλνπλ πφιεκν, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηε 

Πξσζππνπξγέ; Να θάςνπκε ην παιηφ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ θχξην Γψγν.  

 Θα παξαθαιέζσ ην Γήκαξρν Οξεζηηάδαο, ηνλ Βαζίιε ηνλ 

Μαπξίδε, λα έξζεη ζην βήκα θαη λα πεη φρη κφλν σο Γήκαξρνο, αιιά 

θαη απηά πνπ ηξαβάεη ε ζπλνξηαθή Απηνδηνίθεζε.  

Β. ΜΑΤΡΗΓΖ:  Θα ράζνπκε φιεο ηηο Θεκαηηθέο αλ αξρίζνπκε λα ηα 

ιέκε.  

 Καιεζπέξα θαη απφ  εκέλα.  

 Κχξηε Πξφεδξε, ζα πξνζπαζήζσ πνιχ ζχληνκα λα 

πεξηγξάςσ κηα θαηάζηαζε. ινη μέξνπκε, ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ 

εηπσζεί θαη κε ζαθήλεηα θαη κε αξηζκεηηθή απεηθφληζε θαη κε ηελ 

έληαζε πνπ πξέπεη λα δψζνπκε γηα λα θαηαλνήζνπκε –  αλ θαη 

κεηαμχ καο ηα μέξνπκε –  ην βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ. Δγψ 

ζηέθνκαη απέλαληί  ζαο κε ζεβαζκφ θαη γηα ηελ ψξα πνπ γίλεηαη 

απηή ε ηνπνζέηεζε, αιιά θαη γηα λα πξνιάβνπκε ηηο Θεκαηηθέο.  
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Βέβαηα, ην πλέδξηφ καο –  λα ραξηηνινγήζσ, ζα κνπ 

επηηξέςεηε ιίγν –  θάπνηα ζηηγκή πήγε λα γίλεη θα η ηαηξηθφ, κε ηελ 

έλλνηα φηη έρεηε εζείο παξάπνλν απφ ηνλ Μνπδάια, πνπ είλαη 

γηαηξφο, απφ ηελ Γεξνβαζίιε, πνπ είλαη γηαηξφο, ν Ησαθεηκίδεο έρεη 

παξάπνλν απφ εζάο πνπ είζηε γηαηξφο, ηέινο πάλησλ, κάιινλ φινη,  

επεηδή κηιάκε γηα ην πηψκα, δπζηπρψο, θαίλεηαη η νπ θξάηνπο θαη 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, ίζσο ρξεηαζηνχκε θαη ηηο ηαηξηθέο γλψζεηο. Γελ 

είλαη εθεί ην ζέκα.  

Μπαίλσ θαηεπζείαλ ζε δχν –  ηξία, λα επηζεκάλσ κφλν, γηα λα 

θαηαιάβεηε γηα πνην θξάηνο κηιάκε θαη ηη  κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα 

γίλνπλ. Κξαηάσ πνιχ ζσζηέο πξνηάζεηο, πνπ είλαη… λησο ζα 

θέξνπλ ηνκή. Κξαηάσ αο πνχκε κηα πξφηαζε πνπ  κνπ έθαλε 

εληχπσζε, απφ ηνλ Καζηξηλφ, πνπ ιέεη, θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα 

δνχκε θαη απηφ, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, θάπνηνη κπνξεί λα κηιήζνπλ 

γηα αληηζπληαγκαηηθφ, δελ γίλεηαη, αιιά λα πνχκε φηη φπνηνη Γήκνη 

έρνπλ ίδηα έζνδα, λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ, έηζη ψζηε λα κε 

κεηαθπινχλ ην θφζηνο κε ηελ αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Γελ 

είλαη φκσο εθεί ε νπζία.  

Γπν –  ηξία πξαγκαηάθηα. Μηιάκε γηα πξνγξάκκαηα 

επξσπατθά. Απηά πνπ καο ιέλε εδψ. Έξρνληαη θαη ιέλε: πεηχρακε 

λα θάλνπκε Κέληξα Κνηλφηεηαο, γηα παξάδεηγκα. Πνιχ θαιφ. ινη νη 

Γήκνη ζα πάξνπκε. Παλεγπξίδνπκε. Θα αλνίμνπλ θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο. Άιινο ζα πάξεη δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο εξγαδφκελνπο.  

Παξάιιεια έξρνληαη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Αξγήζακε,  

ράζακε δηαζηήκαηα, πέξα απφ δπν Πεξηθέξεηεο, 10 κήλεο κείλακε 

ρσξίο Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, έξρνληαη ηψξα θαη ιέλε: σξαία, ηα 

μεθηλάκε θαη απηά. Ση γίλεηαη; νπ ιέεη: ζα ηα θάλεηο, επεηδή δελ 

κπνξέζακε λα εμαζθαιίζνπκε πνιιά ιεθηά, ζα δεζκεχζεηο έλαλ 

ππάιιειν απφ ην Γήκν ζνπ, ζα ηνλ νξίζεηο ππεχζπλν, ελψ πξψηα 

έθαλαλ πξνζιήςεηο θαη γηα ηνλ ζπληνληζηή, αιιά θαη γηα ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη φηαλ ζα θάλεηο Κέληξα Κνηλφηεηαο, 

ζα πάξεηο θαη έλαλ ππάιιειν πνπ ζα έρεηο πξνζιάβεη γηα ηα 
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Κέληξα Κνηλφηεηαο, λα ηνλ απαζρνιήζεηο ζην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. Μάιηζηα. Σν μεπεξλάκε απηφ.  

Παξαηεξεηήξην. Γηαηί θάπνηνη λνκίδνπλ φηη είλαη ζαλ ηηο 

αγειάδεο ηηο ζετθέο, πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο αγγίμνπκε. 

Γλσκνδνηηθφ, ζα κνπ πεη θάπνηνο. σζηφ. Πάσ ζηελ νπζία. 

Πιαζκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο θέηνο. Γηαηί; ε έλαλ θσδηθφ. Ση 

έθαλα; Μνπ είρε κείλεη κία ζηέγε ζρνιηθή, ην Δηδηθφ ρνιείν 

κάιηζηα, πνπ ήκνπλ ζηα ελνίθηα, αμησζήθακε ζαλ Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, θαηαθέξακε λα ην πάκε ζε ηδηφθηεην, κεγάιε επηηπρία 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, άξα δελ ζα πιεξψζσ ελνίθηα ηνπ 

ρξφλνπ. ρη, έπξεπε λα βάισ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ ελνίθηα.  

Γελ ζέισ λα επηειίζσ ηελ νπζία, αιιά ζαο ιέσ φηη είλαη 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ. Πξηλ έξζσ εδψ ,  

έπαζα επηθνλδπιίη ηδα. Σν ιέσ ρακνγειψληαο, δε λ είλαη αθξηβψο 

έηζη. Γηαηί; Γηαηί ππέγξαθα 42 ιεπηά, 20 εληάικαηα ηνπ 0,01 

θξαηήζεηο. Μηιάκε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηε γξαθεηνθξαηία. 

Τπέγξαθα κία ψξα, γηα λα εηζπξάμσ 1,32 € ζπλνιηθά, κε 10 θχιια 

ραξηί, ηα μέξεηε ηα εληάικαηα, γηα ην θάζε έληαικα πνπ είλαη 0 ,01 ή 

0,03.  

ΟΓΑ, αληαπνθξηηέο. ε θάπνηνπο… Καη κε απηή ηελ επθαηξία, 

κε απηφ ην παξάδεηγκα, ζέισ λα πσ φηη δελ είκαζηε Γήκνη δχν 

ηαρπηήησλ, είκαζηε Γήκνη δεθαεθηά ηαρπηήησλ. Άιια έρεη ην 

λεζησηηθφ, άιια ν νξεηλφο, άιια ν εκηνξεηλφο, άιια ν 

παξαζαιάζζηνο,  έρνπκε πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ καο θαη πξέπεη λα 

βξνχκε πξψηα ηα θνηλά θαη κεηά λα ιάβνπκε ππφςε φιεο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε Γήκνπ.  

Αληαπνθξηηέο ΟΓΑ. Υσξίο λα είλαη πξνζβιεηηθφ γηα 

ζπλαδέιθνπο, κπνξψ λα πσ φηη θάπνηνη κπνξεί λα κελ έρνπλ θαη 

θαζφινπ, έηζη; Δλλνείηαη, δελ ζα έρνπλ αληαπνθξηηέο ΟΓΑ. Ξέξεηε, 

νη αληαπνθξηηέο ΟΓΑ είλαη ζαλ ηνπο δεζπνηάδεο. Αλ δελ 

παξαηηεζνχλ θαη αλ δελ πεζάλνπλ, δελ κπνξείο λα ηνπο αιιάμεηο. 

ρη, ζηνπο έβαιαλ εθεί, ηνπο έρεηο, έρσ 20, δίλσ ηελ γξακκαηεηαθή 
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ππνζηήξημε, δίλσ ηηο ππνδνκέο, ηνπο ππνινγηζηέο, ην ρψξν, ηνπο 

ράλσ 3 ψξεο, εξγαηνψξεο δηθέο κνπ, κνπ ηνπο ζηεξνχλ απφ ην 

Γήκν, γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ θαη δελ 

κπνξψ λα ηνπο αιιάμσ. Μφλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή  ηνπ ΟΓΑ. 

Ση λα κηιάκε γηα αιιαγέο;  

Γηα ηα νηθνλνκηθά. Παξαθξαηεζέληα, γίλεηαη κεγάιε θνπβέληα, 

ηεξάζηηα. Φαίλεηαη –  γηαηί ζέισ λα κηιάσ κε ξεαιηζκφ –  ην ’17 δελ 

ζα γίλεη θακία θνπβέληα γηα ηε λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ. 

Ξεθάζαξν. ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ξεθάζαξν φκσο θαη 

αληηζπληαγκαηηθφ, γηαηί θάπνηνη Τπνπξγνί έξρνληαη θαη ιέλε: απηφ 

ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφ, φρη ην άιιν ήηαλ… Δδψ έρνπκε ηα θαλεξά 

ηα αληηζπληαγκαηηθά. Απηά πνπ πξνβιέπνληαη λα καο δψζνπλ, δελ 

καο ηα δίλνπλ. Γελ πξνγξακκαηίδνπλ λα καο ηα εμνθιήζνπλ. 

Πξνβιέπνπλ 5 δηζεθαηνκκχξηα ζα πάξνπκε πεξηζζφηεξα έζνδα 

απφ ηνπο θφξνπο. Έζησ θαη ην γακψην, βάιηε θαη ζηνλ δηθφ καο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ φηη αλ εηζπξάμνπκε απηά, ζα πάξεηε απηφ πνπ ζαο  

αλαινγεί. Ση κνπ αλαινγεί απφ ην θφξν; Σν 12,5, ην 20, απηά πνπ 

πξνβιέπεη ην χληαγκα. Βάι’ ηα κνπ. Δθηφο θαη α λ πηζηεχνπλ θαη 

απηνί απφ κφλνη ηνπο φηη : δελ πξφθεηηαη λα ηα εηζπξάμνπλ πνηέ, 

άξα ζνπ ιέεη: απφ ην κεδέλ ηη λα ηνπο δψζνπκε; Ση πνζνζηφ; Πάιη 

κεδέλ ζα βγεη.  

Πνιιά είλαη ηα ζέκαηα, πνιιέο νη δηαθνξέο, εγψ εθείλν φκσο 

πνπ ζέισ λα επηθεληξσζνχκε θαη ζα πξνζπαζήζσ λα θιείζσ κε 

απηφ, είλαη φηη ηα  πξνβιήκαηα δελ πξέπεη λα ηα πεγαίλνπκε φια 

θάησ απφ ην ραιί . Αθνχκε φινη θαη κηιάκε, πνιπλνκνζρέδην – 

ζθνχπα. Έγηλε αληηζηξνθή ησλ ιέμεσλ. Πήξαλ ηε ζθνχπα θαη ην 

έθαλαλ ην πνιπλνκνζρέδην ζηελ άθξε. Άζην, ζέιεη ρξφλν,  άιιαμε ε 

εγεζία, λα ην μαλαδνχκε, εμνλπρηζηηθά, ζα καο πάξεη θαλαδπφ 

ρξνλάθηα, αιιά θαη εκείο θάλνπκε ην ίδην.  

ζν θαη λα δηαβεβαηψλεη ν αγαπεηφο κνπ Πξφεδξνο, φηη 

βξήθακε γηα ηνπο… πψο ζα κνηξάδνληαη νη ΚΑΠ κε άιια θξηηήξηα, 

ζηελ πξάμε δελ έρεη γίλεη. Λέκε, ζα βάινπκε ηελ νξεηλφηεηα, ζα 
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βάινπκε ηελ έθηαζε, ζα βάινπκε ην έλα, ζα βάινπκε ην άιιν θαη 

κπνξεί ν Κνηκήζεο λα είπε πνιχ ζσζηά φηη νη δηαθνξέο κπνξεί λα 

είλαη κηθξέο, αιιά ζα δψζεη ζε θάπνηνπο ην αίζζεκα φηη έρνπκε 

δίθαηα αληηκεηψπηζε απφ ην ίδην καο ην ζπίηη. Καη έηζη ζα κπνξνχκε 

λα ζπδεηάκε θαη λα θνηηάκε ζηα κάηηα ηνπο δεκφηεο θαη λα ιέκε: θαη 

απφ εζάο ζέινπκε λα θαηαλνείηε φηη ζαο αληηκεησπίδνπκε ίζα. Αλ 

ζα πάξεη έλαο Γήκνο 10 ρηιηάξηθα παξαπάλσ ή 10 ιηγφηεξν, δελ ζα 

καο ιχζεη ηα πξνβιήκαηα. Καη 100 ρηιηάξηθα θάπνηνο νξεηλφο λα 

πάξεη. Πάιη δελ ζα ιπζνχλ. Θα αλαθνπθηζηεί ιίγν. Γελ είλαη απηέο 

νη ιχζεηο.  

ίγνπξα είλαη λα δηεθδηθήζνπκε πεξηζζφηεξα. Γελ κπνξνχκε. 

ρη ιφγσ έιιεηςεο δηεθδηθεηηθφηεηαο. Δγψ, εηιηθξηλά, θάλσ πνιιέο 

θνξέο απζηεξή θξηηηθή ζηνλ Πξφεδξν. Απφ ρζεο φκσο, κπνξψ λα 

πσ κε πάζα εηιηθξίλεηα –  θαη δελ είκαη απφ ηνπο αλζξψπνπο… απφ 

φζνπο κε μέξνπλ, δελ θνιαθεχσ εχθνια –  ήηαλ… δελ ζα πσ πξψηε 

θνξά, γηα λα κε θαλεί νινθιεξσηηθή αληίιεςε, αιιά ήηαλ απφ ηηο 

θνξέο πνπ πέξαζε, ζε φινπο καο, θαη ην βιέπσ θαη ζηα πεγαδάθηα, 

φηη είκαζηε καρεηηθνί θαη είκαζηε απνθαζηζκέλνη. Απηφ κε 

ελδηαθέξεη εκέλα ηψξα. Φαίλεηαη φηη είκαζηε απνθαζηζκέλνη.  

ε πνηα κέηξα αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζα πάκε, 

δελ ην μέξσ. Θέιεηε ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε; Πάληα, ην έρσ 

δειψζεη θαη άιιε θνξά, είκαη θαηά ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ Γήκσλ. 

Καηά. Γηαηί ηαιαηπσξνχκε ηνπο ίδηνπο καο ηνπο δεκφηεο. Γελ 

πξέπεη λα πάκε ζε ηέηνηεο ιχζεηο. Σαπεηλή άπνςε. Καζίζηε, έρεηε 

ηελ σξηκφηεηα λα απνθαζίζεηε πψο ζα κπνξέζνπκε… Γηαηί 

θαίλεηαη ε ζχγθξνπζε.  

Καη θιείλσ κε απηφ, θχξηε Πξφεδξε, φηη ραίξνκαη γηαηί έγηλε, 

ζήκεξα ηδίσο, μεθάζαξν… Γηαηί ρζεο ιίγν ήηαλ, λα, ηνλ εθινγηθφ 

λφκν ζα καο ηνλ θέξνπλ, ιίγν ην καιάθσζαλ… ρη. ήκεξα έγηλε 

μεθάζαξν απφ φινπο. Απφ ρζεο άξρηζε. Υζεο ν θχξηνο Τπνπξγφο , ν 

θχξηνο θνπξιέηεο, αθφκα, πέξα πνπ ζηελ νκηιία ηνπ είπε ηξεηο 

θνξέο, άξρηζε λα κηιάεη γηα αλαινγηθφηεξε ζπκκεηνρή, γηα άλνηγκα 
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ηεο δεκνθξαηίαο θαη φια απηά, αθφκα θαη ζηε βξάβεπζε ηνπ 

αλζξψπνπ, ηνπ ζπλαδέιθνπ, πνπ δηθαίσο ηνλ βξαβεχζακε γηα ηηο 

11 ζεηείεο ηνπ, αθφκα θαη εθεί ηη  είπε; ηη απηφο ν άλζξσπνο, πνπ 

ήμεξε φηη έρεη ηελ εθηίκεζή καο, κνπ έζηεηιε έλα ραξηί κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ –  θαη πνιχ θαιά έθαλε –  λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ 

εκπεηξία ηνπ, θαη η η  καο είπε φηη έγξαθε κέζα εθεί; ηη  θαη απηφο 

αθφκα κηιάεη γηα πην αλαινγηθφ ζχζηεκα. Καη ζηε βξάβεπζε ήζειε 

λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη: εγψ κάγθεο θαη κάγθηζζεο, είκαη εδψ γηα 

λα εθηειέζσ θπξίσο κηα απνζηνιή, λα πεξάζσ ηνλ εθινγηθφ λφκν 

ηεο απιήο αλαινγηθήο.  

ήκεξα έγηλε αθφκα πην ζαθέζηαην, πξέπεη θαη εκείο λα κελ 

ην βάδνπκε θάησ απφ ην ραιί. Γελ είκαη ηεο άπνςεο –  μέξσ, νη 

πεξηζζφηεξνη ζα δηαθσλήζεηε καδί κνπ –  φηη αλ δελ γίλεη ε 

κεηαξξχζκηζε, δελ ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηίπνηα. ρη. Αλ είκαζηε 

σξαίνη θαη θαινί θαη έρνπκε επηρεηξήκαηα, πνπ ηα έρνπκε ηα 

επηρεηξήκαηα, είλαη δπλαηά ηα επηρεηξήκαηά καο, ζα πάκε θαη ζα 

ηνπο πνχκε: ειάηε, ην ζπδεηάκε θαη απηφ ηψξα. Γηαηί λα παίξλνπλ 

παξάηαζε, 2 ρξφληα καο παξακπζηάδνπλ κε ην ηπξάθη, ην: ζα 

ζπδεηήζνπκε έλα λνκνζρέδην κε ξηδηθέο αιιαγέο, θαη λα πέθηνπκε 

ζε απηή ηε θάθα;  

Δίλαη ν θφζκνο καδί καο, κφλν καδί καο είλαη, αλεμάξηεηα απφ 

πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηα κνχηξα ηνπ Βαζίιε, ηνπ 

Γηψξγνπ, ηνπ Γηάλλε. Δίλαη κε ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο θαη κε ηα 

Γεκνηηθά καο πκβνχιηα. Γηαηί μέξνπλ φηη είκαζηε εθεί ζπλέρεηα. 

Γελ είλαη κε θαλέλαλ, νχηε ηνπ ΤΡΗΕΑ, νχηε ηνπ ΠΑΟΚ, νχηε ηεο 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ.  

Ζ απαμίσζε απηή, πνπ είλαη έλα δεδνκέλν, πξνζπαζνχλ λα 

ηελ πεξάζνπλ θαη ζην πξφζσπφ καο. ζν είλαη αθφκα θαηξφο, αο ην 

δηαθπιάμνπκε απηφ. πγγλψκε γηα ηελ έληαζε ηεο θσλήο.  

Πξφεδξε, λνκίδσ φηη ην πην ζεηηθφ απφ φια απηά, είλαη φηη: 

άζε λα ιέλε απηνί, λα πνχκε ηηο αιήζεηεο. Ξέξεηο, κνπ ζπκίδνπλ ιίγν 

ηα δεπγαξάθηα πνπ έρνπλ αζπκθσλία ραξαθηήξσλ θαη δελ ζέινπλ 
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λα ζπδεηήζνπλ θαη ιέεη: λα ηα πνχκε, κσξέ. Πεο θαη εζχ ηελ 

αιήζεηα, λα πσ θαη εγψ ηελ αιήζεηα θαη κφιηο ιέλε ηηο αιήζεηεο, 

ηφηε είλαη πνπ ρσξίδνπλ, γηαηί είλαη πηθξέο νη αιήζεηεο. Να είλαη 

ηπρεξνί, λα ηνπο παξαθαιάκε, λα παξακπζηαδφκαζηε φηη καο ιέλε 

αιήζεηα, γηαηί αλ φλησο καο ιέλε ηηο αιήζεηεο, ζα έπξεπε λα έρνπκε 

θχγεη ήδε απφ ηνλ δηάινγν.  

Δπραξηζηψ, ζπγγλψκε γηα ηελ θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ, λα 

είζηε πάληα θαιά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Βαζίιε.  

 Θα θαιέζσ ηψξα ηνλ θχξην Θσκάθν θαη κέρξη λα έξζεη, λα πσ 

φηη θαηαξρήλ απφ ηελ πξφθιεζε –  πξφζθιεζε πνπ έθαλεο, Βαζίιε, 

ζα ζνπ πσ φηη θαηαιήγνπκε φηη πάκε, εθφζνλ θάπνηνη λνκίδνπλ φηη 

ν δηάινγνο είλαη αδπλακία, ζε επζεία ζχγθξνπζε. Καη ε επζεία 

ζχγθξνπζε είλαη κνλφδξνκνο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, εάλ δελ 

αιιάμνπλ ξφηα. Φαίλεηαη φηη δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ξφηα. Σφηε 

ζεσξψ φηη πξέπεη  ε Απηνδηνίθεζε λα δείμεη ηε δχλακή ηεο. Καη ε 

δχλακή ηεο θαίλεηαη κέζα απφ ηελ ελφηεηα. Αλ είκαζηε ελσκέλνη, 

ζα ηα θαηαθέξνπκε, είκαη ζίγνπξνο εγψ. Καη έηζη ζα θαηαιήμνπκε 

αχξην.  

 Γηψξγνο Θσκάθνο, Γήκαξρνο Κεθηζηάο.  

Γ. ΘΩΜΑΚΟ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπγραξεηήξηα γηα ηηο αληνρέο 

ζαο.  

 Παξαιείπσ θάζε πεξηηηή πιένλ, ζε απηή ηε θάζε, εηζαγσγηθή 

ηνπνζέηεζή θαη πξφινγν θαη κπαίλσ θαηεπζείαλ ζε θάπνηα 

δεηήκαηα εζηηαζκέλα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θαη αζχλδεηα 

κεηαμχ ηνπο.  

 Ννκίδσ, Πξφεδξε, φηη εθηφο απφ ηα πάγηα θαη δνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηε κφληκε έιιεηςε πφξσλ, 

παξαθξάηεζε θαη ηα ινηπά, ππάξρεη θαη ε κάζηηγα γεο 

γξαθεηνθξαηίαο, πνπ δελ έπαςε πνηέ λα καζηίδεη ην ρψξν καο ηνλ 

απηνδηνηθεηηθφ. Υξεηαδφκαζηε, πηζηεχσ εγψ, αλ φρη έλα ζπλέδξην, 
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κία γεξή εκεξίδα, θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Με ππνβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ πξνηάζεσλ, φπνπ ζα θέξνπκε, ζα 

ζχξνπκε ελ αλάγθε, φινπο φζνπο έρνπλ ιφγν θαη αξκνδηφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε πην γξήγνξα, πην άκεζα,  λα 

πξνζθέξνπκε έξγα θαη ππεξεζίεο. πνηνο καο γιηηψζεη απφ ηε 

γξαθεηνθξαηία, ζα ηνλ ιαηξέςνπκε. πνηα θπβέξλεζε θαηαθέξεη λα 

ιχζεη απηέο ηηο εκπινθέο, ζα είλαη ε δηθή καο θπβέξλεζε.  

 Καη ε γξαθεηνθξαηία βέβαηα, δελ απνηειεί, ζπλάδειθνη, κία 

δηαζηξνθή. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγεί  ην κεγάιν 

θξάηνο, Σελ χπαξμε ηνπ κεγάινπ θαη πνιπεπίπεδνπ θξάηνπο, κε ηα 

πνιιά εκπφδηα γηα εκάο.  

 Γεχηεξν δήηεκα, σο πξνο ηε γξαθεηνθξαηία, είλαη νη 

ελζηάζεηο. Δλζηάζεηο πνπ δέρνληαη απνθάζεηο, έξγα, δηαγσληζκνί, 

αλαζέζεηο θαη ηα ινηπά. Δίηε είλαη νη ζεκηηέο ελζηάζεηο πνπ έρνπλ 

θάπνηα βαζηκφηεηα, είηε είλαη νη θαθφβνπιεο θαη εθδηθεηηθέο 

ελζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζηγφκαζηε πνιινί απφ εκάο, λνκίδσ.  

 Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ δχν επίπεδα ζε θάζε 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Σν έλα είλαη ε πξνζθπγή ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα θαη κεηά, αλ αηπρήζεη ν εληζηάκελνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζθπγήο πεξαηηέξσ ζηελ γλσζηή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, γηα 

ηα νπνία αξθεηά ειέρζεζαλ, δελ ζα ηα επαλαιάβσ.  

Δίλαη εληειψο πεξηηηφο ν δεχηεξνο βαζκφο,  είηε είλαη ε 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ, κε ηε ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, είηε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, θάζε 

δεχηεξνο βαζκφο είλαη εληειψο πεξηηηφο θαη απιά πξνζζέηεη 2 

κήλεο αθφκα ηαιαηπψξεζεο θαη θαζπζηέξεζεο ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηνπ θάζε Γήκνπ. Άιισζηε κεηά νη εληζηάκελνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πάλε θαη ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, σο γλσζηφλ. 

Νένο θχθινο εθεί αλαζηνιψλ θαη θαζπζηεξήζεσλ.  

Πξέπεη ινηπφλ ε Απηνδηνίθεζε λα απαηηήζεη κφλν έλαλ βαζκφ 

ελζηάζεσλ ζηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία . Καη κεηά κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ κε ηα δηθαζηήξηα.  
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Χο πξνο ηνλ Δπίηξνπν. Καη δελ κηιάσ έρνληαο θαηά  λνπ ηνλ 

δηθφ κνπ ην Γήκν θαη’ αλάγθε, αιιά λνκίδσ φηη έρεηε θάλεη θαη πνιχ 

επηηπρεκέλε εκεξίδα κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, λνκίδσ φηη απηφ  

εθθξάδεη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Οη 

Δπίηξνπνη πξέπεη κε ηξφπν λνκνζεηηθφ, λα πεξηνξηζηνχλ επηηέινπο 

ζηα θαζήθνληα ηνπ ειέγρνπ, ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ γηα πεξηπηψζεηο 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο. ρη θαηάρξεζεο  ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, 

πξνο Θενχ, ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. ηαλ δειαδή θξίλεηαη ή 

ακθηζβεηείηαη αλ εκείο ππεξέβεκελ ηα φξηα ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο. Καη θάλακε θάηη ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα πξνζθξνχεη  

ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, κε δαπάλεο ή απνθάζεηο καο.  

Καη φρη λα ιεπηνινγνχλ, λα δηπιίδνπλ ηνλ θψλσπα θαη λα 

ξσηνχλ ζπλέρεηα αλ έρνπκε ηα απαηηνχκελα ζπλεξγεία. Μα πνηνο 

πηζηεχεη  πξαγκαηηθά φηη νπνηνζδήπνηε Γήκνο, έρεη ηα απαηηνχκελα 

ζπλεξγεία θαη ηνπο απαηηνχκελνπο κεραληθνχο θαη κειεηεηέο γηα λα 

θάλεη φια απηά ηα πξάγκαηα; Θα έπξεπε λα έρνπκε αηειείσ ηα 

ζπλεξγεία θαη αηειείσηεο εηδηθφηεηεο, αθφκα θαη ν πην ηζρπξφο 

Γήκνο είλαη ππνζηειερσκέλνο, ηζρπξίδνκαη εγψ, άξα ζα έπξεπε λα 

παξαιείπνληαη φινη απηνί νη έιεγρνη ζθνπηκφηεηαο ηειηθά, πνπ 

παξαλφκσο θάλνπλ νη Δπίηξνπνη, γηαηί δελ ηνπο επηηξέπεηαη 

έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο.  

Αιιά αληί λα κέλνπκε ζηα επρνιφγηα, πξέπεη λα δεηήζνπκε, 

Πξφεδξέ κνπ, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΚΔΓΔ 

θαη φισλ εκψλ, πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα γλψκε ζην ζέκα απηφ, 

θαη λνκηθή ελδερνκέλσο, λα πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηη θή 

ξχζκηζε θαη λα ηε ζπδεηήζνπκε θαηαξρήλ κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην.  

Ζ θηλεηηθφηεηα. Ζ θηλεηηθφηεηα ζηελ Απηνδηνίθεζε ην ’14 θαη 

ην ’15, βνήζεζε πνιχ. Έιπζε πξνβιήκαηα. κσο αθνχκε ηψξα φηη 

επαλέξρεηαη κελ θαη ζα έπξεπε λα είλαη δηαξθήο ε θηλεηηθφηεηα, 

γηαηί ιχλεη πξνβιήκαηα, αιιά επαλέξρεηαη… Δγψ ην έκαζα ζην 

πλέδξην, δελ ην είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη, ιφγσ ηνπ θφξνπ εξγαζίαο. 

Δπηηξέπεηαη κνλνκεξψο, δειαδή ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
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παξαρσξνχληνο, ηνπ Γήκνπ ηεο πξνέιεπζεο. Ση ηνχβιν πάιη ήηαλ 

απηφ θαηαθέθαια ζηελ Απηνδηνίθεζε; Ση θαηλνχξγην δψξν ήηαλ 

απηφ;  

Κηλδπλεχνπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, έζησ θαη ζεσξεηηθά ην 

βάδσ ηψξα, γηαηί δελ έρνπκε αθφκα, λνκίδσ, δείγκαηα γξαθήο, 

θηλδπλεχνπλ –  θαη δελ αλεζπρψ γηα ην Γήκν κνπ, κηιάσ γεληθά απηή 

ηε ζηηγκή –  Γήκνη λα απνςηισζνχλ. Κηλδπλεχνπλ Τπεξεζίεο 

θξίζηκεο, πνπ είλαη ήδε ππνζηειερσκέλεο, λα εμνλησζνχλ, αλ 

πξφθεηηαη κε κία ππνγξαθή ηνπ θνξέα  πνπ θαηεπζχλεηαη ν 

ππάιιεινο, λα γίλεηαη δεθηή ε κεηαθίλεζε.  

Δθπηψζεηο εξγνιάβσλ. ηαλ φινη εθηηκνχλ φηη έλα έξγν δελ 

κπνξεί λα εθηειεζηεί κε κεγαιχηεξε έθπησζε ηνπ 20% - 30%, 

αλερφκαζηε –  θαη ππνρξενχκαζηε, βάζεη ηνπ λφκνπ –  λα 

θαηαθπξψλνπκε ζε κεηνδφηεο ηεο ηάμεο ηνπ 55% θαη ηνπ 60%, ζην 

φλνκα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηνπ ζπκθεξφηεξνπ 

ηηκήκαηνο.  

κσο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα –  θαη λνκίδσ φηη πνιινί θαη 

απφ ηελ αίζνπζα, θαη εθηφο αηζνχζεο πεξηζζφηεξνη, έρνπλ γίλεη 

ζχκαηα απηψλ ησλ εθπηψζεσλ πνπ ζθνηψλνπλ ηα έξγα, θαηά 

θπξηνιεμία, νδεγνχλ ζηελ ζπλέρεηα ζε αζηνρία πιηθνχ, ζε θαθέο 

πνηφηεηεο έξγσλ, γηα λα κελ αλαθέξσ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

εξγνιάβνη ηα παξαηάλε ή γηα λα κελ ηα παξαηήζνπλ, εθβηάδνπλ 

ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο Γεκάξρνπο λα παίξλνπλ κεηά αλαζέζεηο ή 

άιινπ είδνπο δηεπθνιχλζεηο. Πξέπεη –  ρσξίο λα επηζηξέςνπκε ζην 

παιαηφ ζχζηεκα βέβαηα –  πξέπεη νη εθπηψζεηο λα είλαη 

ιεινγηζκέλεο θαη κε έλαλ ηξφπν λα απνθεχγεηαη ε θαηάρξεζε.  

ηνλ αληίπνδα ηψξα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ε θπβέξλεζε καο πξνζθέξεη –  δπζηπρψο ήδε ζπλέβε, ρζεο ή 

πξνρζέο –  ηελ θαηάξγεζε θάζε παξέκβαζεο απηνδηνηθεηηθνχ 

Οξγάλνπ ζηελ αδεηνδφηεζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Θέκα γηα ην νπνίν παξέιθεη λα κηιήζσ, δηφηη ήδε 

ςεθίζηεθε. Καη βεβαίσο αληέδξαζε ε ΚΔΓΔ, αιιά έζησ θαη ηψξα 
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πξέπεη λα νξγαλσζεί, ελδερνκέλσο πξηλ δεκνζηεπηεί ζε ΦΔΚ, κηα 

πην δπλακηθή αληίδξαζε. Γηφηη απηή είλαη, ην θηχζηκν  ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. Δπηηξέςηε κνπ ηελ έθθξαζε θαη ζπγγλψκε, 

ζπλάδειθνη. Γειαδή έλα ζέκα θπξηαξρηθά απηνδηνηθεηηθφ, πνπ 

θαζνξίδεη ζε πνιινχο Γήκνπο ηελ πνηφηεηα δσήο, γηαηί φρη πνιινί, 

αιιά αξθεηνί Γήκνη,  φρη νη πεξηζζφηεξνη ζίγνπξα, έρνπλ δεηήκαηα 

κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε φηη αθνξά ηα 

σξάξηά ηνπο θαη πνιιψλ εηδψλ παξαβάζεηο.  

 Θα επηζηξέςνπκε ινηπφλ κε απηή ηε ξχζκηζε, ηε κνλνιηζηθή, 

ζην ’70 θαη ζην ’80, φπνπ ηηο άδεηεο ηηο ρνξεγνχζε ε Αζηπλνκία. 

Σψξα φκσο, αθφκα πην δηαβιεηά. Γηφηη ν  Πνιενδφκνο, ν εθάζηνηε 

Γηεπζπληήο Πνιενδνκίαο, ν εθάζηνηε, δελ κηιάκε, είπακε, γηα 

θαλέλαλ Γήκν ζπγθεθξηκέλα απηή ηε ζηηγκή, δελ κπνξεί λα έρεη ην 

καραίξη θαη ην πεπφλη. Καη δελ κπνξνχλ λα αγλννχληαη ηα Σνπηθά 

πκβνχιηα, ηα νπνία ζηελ νπζία πιένλ θαηαξγνχ ληαη, γηαηί ηα 

Σνπηθά πκβνχιηα ζηνπο θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο είραλ απηφ σο 

βαζηθή αξκνδηφηεηα. Ζ βαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα ήηαλ απηή. ηα 

δηθά καο ηα 3 Σνπηθά πκβνχιηα, ην 90% ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

θαηαιάκβαλαλ νη  πξνεγθξίζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

Απηφ ινηπφλ θαηαξγείηαη ηψξα θαη πεξλάεη ζηνλ έλαλ θαη 

βέβαηα δελ ρξεηάδεηαη λα πσ, γηαηί δελ καο ηηκά, ηη  πηζηεχεη ν 

θφζκνο γηα ηηο Πνιενδνκίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπο.  

Πνιχ ιίγα γηα ηα ζεζκηθά. Φεθίζακε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, 

πξηλ ιίγεο κέξεο, φινη ζηνπο Γήκνπο καο, λνκίδσ, πξηλ ην 

πλέδξην. Πξνβιέπεηαη κία πεξίθεκε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ζην 

φλνκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ. Απηέο 

νη Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο είλαη αζηείεο, πξνέξρνληαη θαηφπηλ 

θιήξσζεο, θιήξσζεο φρη αλάκεζα ζε  θάπνηνπο πνπ ελδηαθέξνληαη, 

πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή, αιιά θιεξψζεηο θαζνιηθέο, 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ή ζε φινπο ηνπ πιιφγνπο. Απηφ 
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ινηπφλ έρεη εθθπιηζηεί, έρεη νδεγήζεη ζε γεινηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ 

θαη ζα έπξεπε λα εγθαηαιεηθζεί, ελφςεη ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

Αληί γηα απηέο ινηπφλ ηηο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, πνπ είλαη 

δηαθνζκεηηθέο θαη ζπγθξνηνχληαη απφ κέιε ηα νπνία δελ 

εξσηήζεθαλ αλ ζέινπλ λα είλαη εθεί, εκείο πξνηείλνπκε –  θαη ην 

έρνπκε εθαξκφζεη κε κεγάιε επηηπρία ζην Γήκν Κεθηζηάο, Νέαο 

Δξπζξαίαο θαη Δθάιεο –  ηηο πλνηθηαθέο πλειεχζεηο, έλαλ άηππν 

ζεζκφ, φρη ζεζκνζεηεκέλν, πνπ έρεη φκσο ζαπκάζηα απνηειέζκαηα 

θαη βειηηψλεη –  γηα λα κηιήζνπκε, αλ ζέιεηε, θαη θάπσο 

νηθνγελεηαθά –  βειηηψλεη, ζπλάδειθνη, πάξα πνιχ ην θιίκα θαη ηε 

ζρέζε κεηαμχ εκψλ θαη ησλ πνιηηψλ ή δεκνηψλ καο.  

Ζ ζπκκεηνρή δελ είλαη πάληνηε πνιχ ζεκαληηθή, 

απμνκεηψλεηαη. Καη δελ πεηξάδεη απηφ. Απηνί φκσο πνπ έξρνληαη, 

ιίγνη ή πνιινί, είλαη γλήζηνη εθπξφζσπνη ησλ ππνινίπσλ, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνχγνληαη 

εθεί, είλαη βέβαην φηη καο δίλνπλ ηνλ ζθπγκφ ηεο γεηηνληάο θαη καο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηεχζπλζή καο, γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, δελ 

κπνξνχκε θαη εκείο, νχηε νη ζπλεξγάηεο καο, λα είλαη θάζε ζηηγκή 

νπνπδήπνηε.  

Δίλαη ινηπφλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε απηή ε 

δηαδηθαζία, πνπ έρεη ηνλ Γήκαξρν απέλαληί ηνπ γηα κία, δχν, ηξεηο 

ψξεο θαη ηελ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Δκείο ηα νξγαλψλνπκε ζε 

ρψξνπο πνιηηηζηηθνχο, ζε εληεπθηήξηα εθθιεζηψλ, ζε ρψξνπο 

ζρνιείσλ, ακθηζέαηξα θαη ηα ινηπά. Έρνπκε θάλεη 70 πλνηθηαθέο 

πλειεχζεηο ζε 13 ζπλνηθίεο, άξα θάζε ζπλνηθία έθαλε 4 θαη 5 

ζπλαληήζεηο ηέηνηνπ είδνπο θαη βιέπνπκε θαη ζε φηη αθνξά ην 

δεκνηηθφ έξγν θαη ην Σερληθφ καο Πξφγξακκα, ζεκαληηθή βνήζεηα, 

γηαηί γίλνληαη πξνηάζεηο πξαθηηθέο απφ ηνπο πνιίηεο.  

Καη ζε εμέιημε ησλ πλνηθηαθψλ πλειεχζεσλ, επαλαθέξνπκε 

–  γηαηί πνηέ δελ θαηαξγήζεθε απηφ θαη ζαο ην επηζεκαίλσ –  ηα 

πλνηθηαθά πκβνχιηα. Έλαλ ζεζκφ πνπ ηνλ είρε ππνδερζεί ε 

Απηνδηνίθεζε θαη ν ηφπνο λνκίδσ, ζηα ηέιε ηνπ ’80 θαη ηνλ είρε 
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αγθαιηάζεη θαη  κεηά, ιφγσ θνκκαηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

εγθαηαιείθηεθε ζηε ζπλέρεηα ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 θαη εθθπιίζηεθε 

θαη απηφ. Χζηφζν ηζρχεη αθφκα απηφο ν ζεζκφο ζηα ραξηηά, 

ππάξρνπλ ηα πλνηθηαθά πκβνχιηα, φπσο θαη νη Πνιενδνκηθέο 

Δπηηξνπέο Γεηηνληάο, εκείο ηα επαλαθέξακε απηά, κε λέν Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο, φπσο θαη ζηηο πλνηθηαθέο πλειεχζεηο έρνπκε 

ζεζπίζεη Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλνπο απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λνκίδσ φηη απηά κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ 

απάληεζε θαη φρη νη Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, πνπ έρνπλ απφ ηα 

πξάγκαηα μεπεξαζηεί.  

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Καη απηφο 

έλαο ζεζκφο κε θάζε θαιή πξφζεζε θαη κειεηεκέλνο, ελδερνκέλσο 

ζεσξεηηθά θαη αθαδεκατθά, πνπ ζηελ πξάμε απέηπρε. Δίλαη δήηεκα 

αλ δέθα Γήκνη ζηνπο ηξηαθφζηνπο είθνζη ηφζνπο, έρνπλ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Δθηφο απφ ηελ 

νπζία ηνπ ζεζκνχ, πνπ είρε κηα ζεκαληηθή νπζία θαη πξννξηζκφ, ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη απνζπκθνξεηηθά θαη λα απνθεχγακε 

πξνζθπγέο, ελζηάζεηο θαη παξαπνκπέο ζε αλψηεξα ξγαλα, κε ηελ 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ πκπαξαζηάηε, αλ κπνξνχζακε λα ηνλ 

εθιέμνπκε.  

Πξέπεη ινηπφλ, Πξφεδξε, λα πξνηείλνπκε θαη λα επηκείλνπκε, 

ην βιέπεη θαη ε θπβέξλεζε φηη απηφ έρεη απνηχρεη, κε απφιπηε 

πιεηνςεθία λα εθιέγεηαη ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε.  

Πεξλάσ ζηα νηθνλνκηθά. Πνιχο ιφγνο έγηλε γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή, παξά ην φηη θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη δίλνπκε θαηά έλα 

κέξνο απάληεζε ζην πξφβιεκα θαη ζηελ κάζηηγα ηεο αλεξγίαο θαη 

ζην αλζξσπηζηηθφ απηφ πξφβιεκα, πνπ εθαηνκκχξηα ζπκπνιίηεο 

αγσληνχλ γηα ην κεξνθάκαην, έξρνκαη ζην ζέκα ηεο παξάηαζεο, ηεο 

αλαγθαζηηθήο πιένλ παξάηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Καζαξηφηεηα. Καη γελλήζεθε θαη δήηεκα, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ δηθφ κνπ 

Γήκν, αλ απηφ ζπκπαξέζπξε θαη ηνπο 3κελήηεο. Γηφηη νη 2κελήηεο 

απνθιείνλην ξεηά, αιιά γηα ηνπο 3κελήηεο, πνπ είλαη νη 
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εξγαδφκελνη ζηελ Ππξνπξνζηαζία, δελ γηλφηαλ ιφγνο. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη.  

Αλ ζέινπλ ινηπφλ λα παξαηείλνληαη θαη κάιηζηα απηνδίθαηα, 

δειαδή αλαγθαζηηθά, νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

αληηζηαζκηζηηθά, δειαδή ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ, ζα πξέπεη λα καο επηηξέςνπλ, εί ηε γηα ηηο 

πξνζιήςεηο θαη ηηο παξαηάζεηο θαη γηα ην  έκςπρν δπλακηθφ, είηε 

θαη γηα άιινπ είδνπο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο θαζαξηφηεηαο 

θαη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, πνπ γηα εκέλα φζα ρξφληα θαη αλ 

πεξάζνπλ, ζα είλαη ν πξψηνο ηνκέαο ηεο Απηνδηνίθεζεο, λα 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φπνηνπο πφξνπο καο, ιίγνπο ή 

πνιινχο, πνπ ζπληζηνχλ ηα ηακεηαθά καο ππφινηπα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Καη νινθιεξψλεηο, Γηψξγν.  

Γ. ΘΩΜΑΚΟ:  Τπάξρνπλ Γήκνη πινχζηνη, ππάξρνπλ Γήκνη πην 

αδχλαηνη, αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα πάξεη απφ ηα ηακ εηαθά ηνπ 

ππφινηπα, γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά. Απηφ κπνξεί λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα. Αιιηψο πάκε, φπσο είπαηε θαη εζείο, θχξηε Πξφεδξε, 

ρζεο, ζε εμαλαγθαζκφ γηα αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.  

 Ήζεια επίζεο λα αλαθεξζψ ζεζκηθά ζηνλ ζπκκεηνρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ εθαξκφδνπκε εκείο, δπν ιέμεηο ζα πσ, είλαη, 

ζπλάδειθνη, ζεζκφο πνπ εθαξκφδεηαη ζε ρίιηεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ, 

ζηελ Διιάδα είλαη άγλσζηνο, είλαη κία πνιχ θαιή πξαθηηθή γηα ηελ 

νπνία επηθπιάζζνκαη, θχξηε Πξφεδξε, λα ελεκεξψζσ ην πλέδξην 

κειινληηθά θαη ηελ ΚΔΓΔ, πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ εγθξίλνληαη 

απφ πλνηθηαθέο πλειεχζεηο, θνζηνινγνχληαη απφ ηηο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο θαη δεζκεχνπκε ηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, 

απνθφπηνληαο ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ρη 

βέβαηα φιν ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 Φνξνεηζπξάθηνξεο Γήκνη. Απηή είλαη κία ζπδήηεζε…  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Κιείζε, Γηψξγν.  

Γ. ΘΩΜΑΚΟ:  Σειεηψλσ, Πξφεδξε, ζε έλα ιεπηφ. Απηή είλαη κία 

ζπδήηεζε αλψξηκε, δηφηη θαλείο δελ ζα καο ιέεη ηνλ ηξφπν, ηελ 
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δηαδηθαζία, ην πψο. Πξέπεη λα αιιάμνπλ πνιιά θαη πξέπεη λα έξζεη  

ζπλνιηθά.  

 Καη ηειεηψλσ κε ην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη κε ηελ 

έλζηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. Αθνχζακε 

ρζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ φηη δελ εθπξνζσπνχληαη νη πνιίηεο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη δελ εθθξάδνληαη ηα πξνβιήκαηα. Σν 

πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα θηαίεη ή ην φηη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί άιινη 

ζεζκνί πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νη Γήκνη;  

 Αθνχζακε φηη εληζρχεηαη –  θαη θιείλσ ζε δεπηεξφιεπηα, 

Πξφεδξε –  αθνχζακε ρζεο φηη είλαη εληζρπκέλα ηα κνλνπξφζσπα 

ξγαλα, δειαδή ν εμήο έλαο, ν Γήκαξρνο. Ο Γήκαξρνο πνηέ δελ 

ήηαλ πην επάισηνο θαη πην αδχλακνο φπσο ζήκεξα. Καη δελ ζα 

αλαθεξζψ κφλν ζηηο δηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο θαη ζηηο ηαιαηπσξίεο 

καο. Δγψ ηα εμψδηθα έρσ ζηακαηήζεη θαλ λα ηα δηαβάδσ. Θα πσ φηη 

γηα λα θάλνπκε κηα θπθινθνξηαθή ξχζκηζε, κηα αληηδξφκεζε, κηα 

κνλνδξφκεζε, πξέπεη λα ππνγξάςεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ν 

κεραληθφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, φρη ν Γ.Γ.,  ν νπνίνο 

πξέπεη λα θάλεη θαη έιεγρν ζθνπηκφηεηαο.  

 Γηα λα πάξνπκε απνθάζεηο ζε ζεηξά δεηεκάησλ, πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απφ Σνπηθά πκβνχιηα, Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πνηα ελίζρπζε κνλνπξφζσπνπ Οξγάλνπ 

βιέπεη ν Τπνπξγφο;  

 Σέινο, θχξηε Πξφεδξε, λα ζπγραξψ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Κεληξηθήο καο Έλσζεο θαη εζάο, γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 

πλεδξίνπ.  

 Δπρέο ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα θαιή δχλακε ζην 

δχζθνιν έξγν θαη θαιά Υξηζηνχγελλα.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ:  Δπραξηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηνλ Γήκαξρν Κεθηζηάο, 

ηνλ Γηψξγν ηνλ Θσκάθν, φρη κφλν γηα ηηο απφςεηο ησλ ειιεηκκάησλ 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη γηα ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνί εο θάλεη θαη 

νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ θαη εδψ, ζηελ Απηνδηνίθεζε, 

γηα λα ηηο κνηξαζηνχκε θαη κεηαμχ καο.  
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 Θεσξψ φηη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε ζεκεξηλή κέξα ηεο 

Οινκέιεηαο, πνπ βεβαίσο δελ κπνξνχζε λα κελ μεθηλήζνπλ ζηηο 

δηπιαλέο αίζνπζεο νη Θεκαηηθέο, νινθιεξψλεηαη ηψξα.  

 Θα έιεγα φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ λα εθθξαζηνχκε φινη θαη λα 

κπνξέζνπκε λα ζπλζέζνπκε ηηο εθθξάζεηο καο, ζέιεη θαη ππνκνλή 

θαη βεβαίσο ζάξξνο, γηα λα κπνξέζνπκε λα αθνχζνπκε θαη άιιεο 

απφςεηο. Σν λα κπνξέζεη θαλείο λα ζπλζέζεη ηηο απφςεηο, 

ζρεηίδεηαη κε πνηνο ζεσξεί φηη είλαη ν αληίπαιφο ηνπ. ήκεξα ν 

αληίπαινο ηεο Απηνδηνίθεζεο βξίζθεηαη κέζα ζηα ζσζηθά ηεο ή έμσ 

απφ απηή; Δίλαη ζίγνπξν φηη βξίζθεηαη εθεί, ζηελ θαξδηά πνπ 

λνκνζεηνχλ. Δθεί πνπ απνθαζίδνπλ γηα εκάο, ρσξίο εκάο.  

 Καη γηα απηφ αθξηβψο, εγψ δελ ζα έιεγα φηη ζπκθσλνχκε φινη 

ζε απηή ηελ αίζνπζα ή ζε απηή ηε ζπλεδξία. Απηφ δελ ζπκβαίλεη 

νχηε ζε έλα ζπίηη, πνπ κπνξεί λα είλαη ηξία άηνκα κφλν. κσο ζην 

πιαίζην απηνχ πνπ είπε ν θχξηνο Κνληνξίδνο ρζεο, φηη δχν 

πξάγκαηα ζέιεη ε Απηνδηνίθεζε. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη εθιεγεί 

11 θνξέο. Δλφηεηα θαη ζχλζεζε. Πνπ θαη ηα δχν είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα απνθηήζεη ηε δχλακε ηεο θσλήο. Καη εάλ απηφ ην ιέεη έλαο 

άλζξσπνο πνπ πξηλ 20 ή 30 ρξφληα ππήξμε σο Γήκαξρνο, ζα έιεγα 

ζήκεξα απηφ ρξεηάδεηαη επί 10.  

Γηα απηφ δελ θαζφκαζηε νχηε κε κηθξφςπρεο απφςεηο λα 

αληηηαρζνχκε θαη ηα πεξλάκε παξαδίπια, νχηε λα ζπγθξίλνπκε εδψ 

ην πνιηηηθφ ή θνκκαηηθφ θαλελφο αλάζηεκα. Δκέλα πξνζσπηθά δελ 

κε ελδηαθέξεη απηφ. Δκέλα κε ελδηαθέξεη λα γπξίζνπκε ζηηο πφιεηο 

καο,  λα γπξίζνπκε ζηα Γεκνηηθά καο πκβνχιηα, λα γπξίζνπκε 

ζηνπο δεκφηεο καο, λα ηνπο θνηηάμνπκε ζηα κάηηα, λα ηνπο 

πιεξνθνξήζνπκε πνχ πάεη ζήκεξα ε Διιάδα κέζα απφ ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη θαηφπηλ λα πάκε ζηελ παξαθάησ θίλεζε, πνπ 

είλαη καδί κε ηνπο πνιίηεο, γηα ηνπο πνιίηεο, λα αληηδξάζνπκε 

απέλαληη ζε απνθάζεηο νη νπνίεο αθνχζηεθαλ κεξηθέο ζήκεξα, είλαη 

θαη άιιε, έγηλαλ γηα εκάο θαη πηζσγπξίδνπλ ηηο πφιεηο καο.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΗΜΔΡΑ 02-12-2016  

250 

Καη επεηδή θάπνηνη είπαλ: κα ηη ιέηε ηψξα; Υηίδνπκε ηελ 

Διιάδα απφ ηελ αξρή; Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε  λα ρηίζνπκε ηελ 

Διιάδα; Γελ θαζφκαζηε ζηνπο Γήκνπο καο; Μα εκείο ζηνπο Γήκνπο 

καο ζέινπκε λα θάηζνπκε, αιιά απηή ηε ζηηγκή γηα λα θάηζνπκε 

ζηνπο Γήκνπο καο, πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κε απηνλφεην ηξφπν 

φζα έρνπκε απνθαζίζεη ζηελ Δπξψπε. Γελ ην θάλνπλ. Γελ ζα ην 

θάλνπλ. Γηαηί κηζνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, 

δηαρξνληθά θαη ζήκεξα.  

Καη ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη λα δπγίζνπκε. Γηαηί άθνπζα νη 

ΚΑΠ… Σα είπακε. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη δελ βξίζθεηαη κέζα ν 

ερζξφο, γηαηί ιέεη λα είκαζηε δίθαηνη, δηθαηνζχλε… Μα έρνπκε πάξεη 

ηηο απνθάζεηο. Μφλν πνπ δελ κπνξνχκε εκείο λα ηηο εθαξκφζνπκε, 

γηαηί δελ λνκνζεηνχκε εκείο. Να θαζαξίζνπκε κεξηθέο ηδέεο. Μελ 

θαζφκαζηε εδψ λα κεξπθάδνπκε ηε ζιίςε θαη ηελ δπζηπρία, αιιά λα 

πάκε θαηεπζείαλ ζηε κάρε. Καη ε κάρε ζέιεη ζάξξνο. Καη θπξίσο, 

ζχλζεζε.  

Γηα απηφ αθξηβψο, φηαλ ιέκε: Υηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξρή, ελλννχκε φηη πάκε γηα ηα απηνλφεηα ζηελ Διιάδα. Καη ηα 

απηνλφεηα ζεκαίλεη, απνθαζίδεη ν ηφπνο γηα ηνλ ηφπν ηνπ. Καη 

επεηδή δελ ην θαηαιαβαίλνπλ, δηφηη ην είδακε θαη ζήκεξα, κελ 

είκαζηε ζε κηζφινγα. Απηά πνπ αθνχζακε ζήκεξα, ή ζα έπξεπε λα 

αξρίζνπκε εδψ κέζα λα αιιεινζπγθξνπφκαζηε θαη λα κε βγάιεη 

πνπζελά, ή ζα πξέπεη λα βγνχκε εληζρπκέλνη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ςήθηζκα, θάηη ην νπνίν ήδε εηνηκάδεηαη βάζεη απηψλ πνπ 

αθνχγνληαη θαη βάζεη απηψλ πνπ έρνπκε ζπιιέμεη φιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Καη αχξην, ζα καο ηηκήζνπλ Τπνπξγνί, φπσο ν θχξηνο 

Κνπξνπκπιήο, απφ φηη κε ελεκέξσζε ηειεθσληθά, γηα ηε 

λεζησηηθφηεηα. πσο ν θχξηνο Φάκεινο, πνπ ζαο είπα θαη πξηλ, γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Σν δήηεκα είλαη ε παξνπζία 

ηνπο,  πνην ζα είλαη  ην νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Καη 

απηφ κε επζχηεηα ην δεηάκε θα ζε απηή ηελ αίζνπζα θαη έμσ απφ 
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απηή ηελ αίζνπζα κέζα απφ ην l ive streaming θαη αχξην θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ςήθηζεο.  

Γηα απηφ ζα παξαθαιέζσ θαη ζα θάλνπκε έλα επξχηαην 

θάιεζκα, δηαπαξαηαμηαθφ. Να είκαζηε εδψ. Έρνπκε επζχλε λα 

ζπκκεηέρνπκε θαη  λα ζπλαπνθαζίδνπκε. Δίδαηε φηη ππήξραλ 

θάπνηνη, ιίγνη επηπρψο, δελ κεηξηνχληαη νχηε ζηα δάρηπια ηνπ ελφο 

ρεξηνχ, πνπ δελ είπαλ ηίπνηα ζρεδφλ γηα ηελ θπβέξλεζε, ιηγάθη ηελ 

ζψπεπζαλ. Καη ηα κφλα ιάζε ηα βξήθαλ κέζα εδψ. Πξέπεη λα θχγεη 

απηή ε παζνγέλεηα ζηελ νπνία ζέινπκε λα πνχκε θάηη, αιιά πξέπεη 

λα δηαιέμνπκε ηνλ ερζξφ. Ο ερζξφο ζέινπκε λα έρεη ηα απηηά ηνπ 

έηζη, ρατδεκέλα. Να κελ πάκε πξνο ηελ θπβέξλεζε. Να πάκε πξνο 

κέζα, ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Απηφ, αλ ήηαλ αλεθηφ άιια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηζηνξηθά, 

ζήκεξα δελ κπνξεί λα γίλεη αλεθηφ. Γηφηη έρνπκε ηζηνξηθή επζχλε, 

φρη γηα ηηο δηθέο καο ζεηείεο, αιιά θπξίσο γηα ηα παηδηά ζηε ρψξα 

καο.  

Καη γηα απηφ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη , ζα έιεγα φηη απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ ζήκεξα, απηά πνπ δηαηππψζεθαλ, απηά πνπ ζα 

δηαηππσζνχλ, απηά πνπ γίλνληαη ζηηο δηπιαλέο αίζνπζεο, ζα έρνπλ 

έλα ζηφρν.  

Αχξην ζηηο 12.00 ε ψξα θαη κέρξη λα θαηαιήμνπκε εηο ηελ 

θπνθνξία ηνπ ςεθίζκαηνο, νθείινπκε ζπλεηδεζηαθά θαη ηζηνξηθά, 

γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, λα είκαζηε εδψ, κε ράζεη θαλείο απηή ηελ 

ηζηνξηθή αμία θαη ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο.  

αο επραξηζηψ πξνζσξηλά.  

 

 


