
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔ  ΟΣ  

1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου      2013     

 

-  Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου 

           Καλωσόρισμα Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΔΕ, κ. Κώστα Ασκούνη       

Χαιρετισμός Προέδρου Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Αλέξη Γαλανού     

         Χαιρετισμός Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 

Περιφερειών Ελλάδας, κ. Χρήστου Νταή

- Χαιρετισμοί και τοποθετήσεις αρχηγών ή εκπροσώπων πολιτικών 

κομμάτων 

Ομιλία Προέδρου ΕΝ.Π.Ε., κ. Ιωάννη Σγουρού

           Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

-    Διάλειμμα

-     Έγκριση Kανονισμού Γενικής Συνέλευσης 

Εισηγήσεις Προέδρων των Μόνιμων Επιτροπών της ΕΝ.Π.Ε.

α) Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, 

    Γ. Πασχαλίδης

β) Οικονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας των Περιφερειών και αντιστάσεις 

του συγκεντρωτισμού, Ι. Παπαϊορδανίδης

γ) Χωροταξία και περιβάλλον, Γ. Παυλίδης

δ) Η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών, Ν. Γαλανός

ε) Κοινωνική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο, Σ. Σπύρου
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στ) Διεθνείς και Ευρωπαΐκές σχέσεις των Περιφερειών, Β. Αργύρης

-    Τοποθετήσεις συνέδρων 

-    Τέλος εργασιών πρώτης ημέρας 

 

Παρασκευή 15   Φεβρουαρίου      2013  
 

-       Έναρξη εργασιών

-  Έγκριση εκθέσεων Εποπτικού Συμβουλίου

-     Ομιλίες - Τοποθετήσεις Συνέδρων

-     Διάλειμμα

-     Ομιλίες - Τοποθετήσεις Συνέδρων

- Εισήγηση Επιτροπής ψηφίσματος

- Ομιλίες – Τοποθετήσεις Συνέδρων 

-          Έγκριση  ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση - Τέλος εργασιών

 

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.Π.Ε.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Π  ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΑ 1  η  

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Καλημέρα  σας.  Διαπιστωμένης 

της  απαρτίας,  ξεκινάει  το  1ο Τακτικό  Συνέδριο  της  Ένωσης  Περιφερειών 

Ελλάδος. Δίνω το λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης τον Γιάννη Σγουρό.

κ.    Ι.  ΣΓΟΥΡΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΝ.Π.Ε.):   Αιδεσιμότατε,  Εκπρόσωπε  του 

Αρχιεπισκόπου  Αθηνών  και  Πάσης  Ελλάδος,  αξιότιμε  κ.  Υπουργέ 

Εσωτερικών,  αξιότιμοι  Εκπρόσωποι   των Κομμάτων,  αξιότιμε Πρόεδρε της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων, κ. Δήμαρχε της Αθήνας, αγαπητοί Περιφερειάρχες, 
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Αντιπεριφερειάρχες και  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  αγαπητοί  συνάδελφοι  του 

Α’ και του Β’ βαθμού, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι Γενικοί Γραμματείς 

των  Υπουργείων,  κυρίες  και  κύριοι,  έχω  την  τιμή  και  τη  χαρά  να  σας 

καλωσορίσω  σήμερα  στην  Αθήνα  στο  1ο Τακτικό  Συνέδριο  της  Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος.

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων, έχω την τιμή και τη χαρά, να 

σας καλωσορίσω σ’  ένα  Συνέδριο  που  πραγματοποιείται  σε  μια δύσκολη 

οικονομική  και   κοινωνική  συγκυρία,  μια  συγκυρία  που  προφανώς  έχει 

επηρεάσει και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το  λόγο αυτό θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι 

μαζευτήκαμε εδώ σήμερα όλοι οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης προκειμένου ν’ 

αναλύσουμε τα προβλήματα, να συζητήσουμε και να καταθέσουμε προτάσεις. 

Αγαπητοί   συνάδελφοι  και  φίλοι,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 

Ένωσης Περιφερειών αποφάσισε η θεματολογία  του 1ου Συνεδρίου μας να 

περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες. Έξι κύκλοι συζητήσεων για όλα τα μείζονα 

προβλήματα  που  απασχολούν  το  Β’  βαθμό  Αυτοδιοίκησης  όπως  τα 

επεξεργάστηκαν  οι  μόνιμες  Επιτροπές  που  λειτουργούν  στην  Ένωση 

Περιφερειών.  Οικονομικά,  θεσμικά,  αναπτυξιακά,  κοινωνικά,  χωροταξικά, 

περιβαλλοντικά  και  διεθνή  θέματα,  θα  βρεθούν  στο  επίκεντρο  των 

συζητήσεων και των προτάσεων που θ’ αναπτυχθούν από τους επικεφαλής 

των αντίστοιχων Επιτροπών.

Γύρω από αυτές τις βασικές εισηγήσεις θ’ ακολουθήσει κύκλος 

τοποθετήσεων  και  παρεμβάσεων  από  τα  μέλη  της  Γενικής  Συνέλευσης, 

προκειμένου να έχουμε μια συγκροτημένη και ουσιαστική συζήτηση. 

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πάντα  ήταν  πιο  προωθημένη,  πιο 

αποτελεσματική και πιο συναινετική από το κεντρικό κράτος. Ευελπιστώ ότι 

και  στο  διήμερο  συνέδριό  μας  θ’  αποδείξουμε  ότι  μπορούμε  να  συζητάμε 

δημοκρατικά, να διαμορφώνουμε ευρύτερες συγκλήσεις και να καταθέτουμε 

επεξεργασμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις. 

Επιδιώκουμε το διάλογο. Δεχόμαστε την κριτική και αναζητούμε 

λύσεις.  Είμαι  σίγουρος  ότι  το  1ο Συνέδριο  του  νέου  θεσμού  της  αιρετής 

Περιφέρειας, θ’ ανταποκριθεί στο ρόλο του και θ’ αναδείξει τις αδυναμίες του 

θεσμού, τα προβλήματα και τις προτάσεις που καταθέτουμε. 
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Η κοινωνία  αντιμετωπίζει  προβλήματα.  Εμείς,  στο  μέτρο  που 

μας αναλογεί, θα προτείνουμε λύσεις. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να τις ακούσει 

και να τις υιοθετήσει.

Σας  ευχαριστώ  όλους  για  την  παρουσία  σας  και  εύχομαι  ν’ 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική και αποδοτική συζήτηση προς όφελος της 

Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας και των πολιτών.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ):  Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ. 

Πρόεδρο. 

Θα  παρακαλέσω  για  τον  δικό  του  χαιρετισμό  τον  Δήμαρχο 

Αθηναίων κ. Καμίνη. 

κ.    Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ):   Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός 

-το ξέρουμε, το ακούμε πια κατά κόρον, αλλά περισσότερο το υφιστάμεθα- ότι 

διανύουμε  την  πιο  κρίσιμη  περίοδο  των  τελευταίων  δεκαετιών  με  μεγάλες 

ανατροπές στην κοινωνία, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κρίση,  που  ξεκινά  και  εστιάζεται,  αλλά δεν  περιορίζεται  στην 

οικονομία, κρίση που μας στερεί πόρους και κονδύλια, δεν κάμπτει όμως και 

την  αποφασιστικότητα  μας  να  οραματιζόμαστε  και  να  δουλεύουμε  για  ένα 

καλύτερο αύριο, για ένα βιώσιμο παρόν.

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  έχουμε  τη  βαθιά  πεποίθηση  ότι  η 

Αυτοδιοίκηση,  Τοπική  και  Περιφερειακή,  έχει  ένα  σημαντικότατο  ρόλο  να 

διαδραματίσει.  Η  ανάπτυξη,  η  ασφάλεια,  η  εξυπηρέτηση  των  πολιτών,  το 

περιβάλλον  και  η  κοινωνική  αλληλεγγύη,  είναι  τομείς  στους  οποίους  είναι 

αδιαμφισβήτητος ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος.

Δει δη χρημάτων βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε. Από αυτή την 

άποψη  τα  ευρωπαϊκά  κονδύλια  μπορούν  αναμφίβολα  να  αποδειχτούν 

πολύτιμοι αρωγοί αν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαχρονικά χαμηλή 

απορροφητικότητα τους. 

Παράλληλα,  απαιτούνται  πρόσθετες  ενέργειες,  έτσι  ώστε  να 

αποκτήσει ο θεσμός τις αρμοδιότητες, τους πόρους και το ειδικό βάρος που 

επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα.
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Νομίζω  πως  όλοι  θα  συμφωνήσουμε  ότι  διατηρώντας  τους 

διακριτούς τους ρόλους κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι μπορούν, 

αλλά και οφείλουν, να δουλέψουν μαζί με στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία 

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το  οφείλουν  και  το  οφείλουμε  όλοι  στους  πολίτες  αυτού  του 

τόπου που δοκιμάζονται σκληρά. 

Είναι  πλέον η ώρα Περιφέρειες και Δήμοι να βγουν μπροστά, 

αναλαμβάνοντας κομβικές πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της χώρας. 

Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο, ο οποίος δοκιμάζεται. 

Καθημερινά πια άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Ζευγάρια 

που πριν από λίγους μήνες είχαν και οι δυο δουλειές και ζούσαν κανονικές 

ζωές, βρίσκονται ξαφνικά με ορατό τον κίνδυνο να βρεθούν στο δρόμο. Αυτή 

η στήριξη είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο παρόν.

Παράλληλα όμως πρέπει να ρίξουμε τα θεμέλια για το μέλλον. 

Το μέλλον σημαίνει  θέσεις εργασίας. Το μέλλον σημαίνει  και καινοτομία και 

κοινωνική  επιχειρηματικότητα.  Το  νομοθετικό  πλαίσιο  υπάρχει.  Η 

φιλανθρωπία δεν αρκεί. Πρέπει από τη φιλανθρωπία να πάμε στην κοινωνική 

αλληλεγγύη.  Και  κοινωνική  αλληλεγγύη  σημαίνει  να  βοηθήσεις  τους 

ανθρώπους να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους.

Το τονίζω και  πάλι.  Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει,  ευρωπαϊκοί 

πόροι  για την καινοτομία  και  την επιχειρηματικότητα υπάρχουν.  Πρέπει  να 

σηκώσουμε τα μανίκια και να τους απορροφήσουμε. Έτσι την βλέπω εγώ την 

κρίση και πιστεύω και οι  περισσότεροι από εμάς έτσι,  σαν μια ευκαιρία να 

αλλάξουμε συνήθειες και να πάμε μπροστά. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ):  Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. 

Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

τον κ. Κώστα Ασκούνη να πάρει το λόγο.

κ.   Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ):   
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, κυρίες και 

κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων και της Βουλής, αγαπητέ Γραμματέα της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε. το 1ο 

Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, το οποίο διεξάγεται σε 

πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. 

Οι  συνθήκες  της  πολύπλευρης  αυτής  κρίσης  βρίσκονται  στο 

σπίτι κάθε εργαζόμενου, κάθε πολίτη. Η έκταση και το βάθος της θίγουν τον 

ίδιο  τον  πυρήνα  του  πολιτικού  συστήματος,  κάθε  πλευρά  οργάνωσης  του 

κράτους και της οικονομίας.

Μέσα  σε  αυτές  τις  πρωτοφανείς  συνθήκες  που  πλήττουν  τη 

χώρα  μας,  η  δημιουργία  της  δευτεροβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  άνοιξε  ένα 

παράθυρο  ελπίδας  για  τη  μεταρρύθμιση  του  διοικητικού  συστήματος  της 

χώρας. 

Μια μεταρρύθμιση, η οποία περιορίστηκε στον 1ο και 2ο βαθμό 

Αυτοδιοίκησης και δεν συμπεριέλαβε τον πυρήνα του κεντρικού κράτους.

Επιπλέον, η πρωτοφανής δημοσιονομική κρίση και τα μνημόνια 

με  τις  μεγάλες  περικοπές  πόρων,  αλλά  και  τις  συχνές  παρεμβάσεις  της 

κεντρικής Διοίκησης, δημιούργησαν και δημιουργούν προβλήματα σε ένα νέο 

θεσμό, που παρ' όλα αυτά κατόρθωσε να σταθεί όρθιος, να λειτουργήσει και 

να  κατακτήσει  επάξια  το  ρόλο  του  στο  πλαίσιο  της  πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης της χώρας.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης όλοι καλούμαστε να 

δώσουμε μια καθαρή απάντηση,  που μπορεί  και  πρέπει  να ενώνει  όλους. 

Θέλουμε  την  Αυτοδιοίκηση  1ου και  2ου βαθμού  φορέα  και  γνήσιο 

πρωταγωνιστή  της  δημοκρατικής  ανασυγκρότησης  του  τόπου,  θεσμό  και 

δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα σήμερα για τη χώρα μας. Το 

κεντρικό  κράτος,  η  Πολιτεία,  έχει  αδήριτη  ανάγκη  να  εμπιστευτεί  τη 

δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Να κατανοήσει ότι χωρίς την 

Αυτοδιοίκηση ή με την Αυτοδιοίκηση σε οικονομικό και θεσμικό αδιέξοδο δεν 

είναι δυνατή η επιδιωκόμενη ανασυγκρότηση του τόπου.

Ας  αναλογιστούν  οι  θιασώτες  του  συγκεντρωτικού 

γραφειοκρατικού κράτους κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια βοήθεια οι 

εκλεγμένοι  Περιφερειάρχες  κατόρθωσαν  μέσα  σε  δυο  δύσκολα  χρόνια  να 

δημιουργήσουν  έναν  καινούριο  θεσμό,  ο  οποίος  έχει  εμπεδωθεί  στη 
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συνείδηση  των  πολιτών  και  έχει  μια  εντυπωσιακή  εύρυθμη  λειτουργία  και 

αποτελεσματικότητα, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Κι αυτό είναι ένα επίτευγμα που πρέπει να το πιστώσουμε στους 

αιρετούς Περιφερειάρχες και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Για τους λόγους αυτούς σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε είναι η ώρα να 

γίνει  πράξη  ένα  άλλο  διοικητικό  σύστημα  οργάνωσης  της  χώρας,  που 

διαρθρώνεται  σε  κεντρικό  επίπεδο,  με  τη  δημιουργία  ευέλικτου  επιτελικού 

κράτους,  κράτος  στρατηγείο,  με  ταυτόχρονη  αποκέντρωση  πόρων  και 

αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καλούμε την κεντρική Διοίκηση, την Πολιτεία, να ακολουθήσει το 

δρόμο  της  συνεργασίας  χωρίς  αντιπαλότητες  και  ανταγωνισμούς  απέναντι 

στην Αυτοδιοίκηση για το καλό του τόπου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέμβαση 

σε ένα θέμα που μας αφορά. Οι αιρετοί όλοι είμαστε υπέρ της διαφάνειας και 

ουδέποτε αρνηθήκαμε τον οποιοδήποτε έλεγχο. Όποια στοιχεία υπάρχουν να 

διερευνηθούν σύμφωνα με το νόμο και όχι μέσω ύποπτων διαρροών δια του 

Τύπου.

Πρώτα εμείς λέμε όλα στο φως. Μεμονωμένες περιπτώσεις που 

τις καταδικάζουμε απερίφραστα δεν μπορούν να οδηγούν συλλήβδην στην 

κατασυκοφάντηση του θεσμού και των ανθρώπων της. 

Πρόσφατο  παράδειγμα  της  στοχοποίησης  και  συκοφάντησης 

του θεσμού αποτελεί η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2010. 

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης από τα 591.909 εντάλματα 

που αφορούν δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μόλις τα 8.990, δηλαδή 

ποσοστό 1,52% επεστράφησαν αθεώρητα. 

Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία και αφού έγιναν οι 

απαιτούμενες διορθώσεις, τα εντάλματα αυτά έλαβαν τελικά την έγκριση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελληνικό Δημόσιο λοιπόν δεν είχε καμία απώλεια 

χρημάτων και φυσικά ουδεμία κατασπατάληση πόρων έγινε από μεριάς των 

αιρετών.

Είναι καιρός να μάθουν όσοι θέλουν να διαμορφώνουν την κοινή 

γνώμη ότι καμία σύμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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δεν  την  έχει  προηγουμένως  εγκρίνει.  Αυτός  είναι  ο  ρόλος  του  Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. 

Και  από  του  βήματος  αυτού  καλώ  την  πολιτική  ηγεσία  του 

Υπουργείου Εσωτερικό, αλλά και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 

προφυλάξουν τους θεσμούς.

Αγαπητέ  Πρόεδρε  της  ΕΝ.Π.Ε.,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  στην 

κρίσιμη αυτή  περίοδο η  μεγάλη  δύναμη  της  Αυτοδιοίκησης βρίσκεται  στην 

ενότητα του χώρου. 

Η ενότητα και η άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ ΕΝ.Π.Ε. 

και Κ.Ε.Δ.Ε. είναι παράδειγμα προς μίμηση. Κυρίως όμως η ενότητα με τους 

πολίτες, η ενότητα με την κοινωνία.

Αυτό από εμάς  κρίνεται  κατά  πόσο θα κινητοποιήσουμε τους 

θεσμούς και τους πολίτες, ώστε το μεγάλο και ανυπέρθετο δικαίωμα μας στην 

Αυτοδιοίκηση,  στη  διεύρυνση  και  την  ποιότητα  της  δημοκρατίας  να 

κατοχυρωθεί όπως ορίζει το Σύνταγμα και να συντελέσει με αποφασιστικότητα 

στην  υλοποίηση  του  κύριου  στόχου,  δηλαδή  στην  υπέρβαση  και  τον 

τερματισμό της κρίσης προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Με αυτά τα λόγια, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 1ου 

Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης σας. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ):  Ευχαριστούμε  κι  εμείς  τον 

Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Να παρακαλέσω για τον δικό του χαιρετισμό τον Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας τον  κ. 

Χρήστο Νταή.

κ.    Χ.  ΝΤΑΗΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ):  Κύριε Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κυρίες 

και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εύχομαι τα 

καλύτερα για το 1ο Συνέδριό σας. Σκεφτόμουν κ. Πρόεδρε ποια θα ήταν η 

λέξη που θα ταίριαζε απόλυτα σε ένα 1ο Συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε. Κατέληξα σε 

μια απλή λέξη, στη λέξη κλειδί κ. Πρόεδρε και θα σας εξηγήσω γιατί, με τη 

μεταφορική έννοια πάντα της λέξης. 
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Γιατί  πρώτα  πρέπει  να  απαντήσουμε  στο  ερώτημα  αν  έχει 

πρόβλημα σήμερα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση; Όλοι σε αυτή την αίθουσα 

φαντάζομαι  ότι  θα  συμφωνήσουμε.  Πράγματι  υπάρχει  πρόβλημα  με  την 

αιρετή  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.  Άρα  πρέπει  να  βρούμε  το  κλειδί  της 

λύσης. 

Πρέπει  να  προσδιορίσουμε  πάλι  σκοπούς  και  λειτουργία  της 

Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης.  Σκοπός  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης 

όπως είπαν και οι προηγούμενοι στο χαιρετισμό είναι  πρώτον η ανάπτυξη, 

άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί της ανάπτυξης. Δεύτερον η αποκέντρωση, 

άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί της αποκέντρωσης. 

Και όλα αυτά σε ένα κράτος που δεν διαθέτει ούτε την καλύτερη 

οργάνωση ούτε τον καλύτερο σχεδιασμό. Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης όταν 

λέμε  ανάπτυξη  σήμερα  εννοούμε  νόμους.  Υπήρξε  ο  βασικός  νόμος  3852 

«Καλλικράτης».  Ακολούθησαν  πλήθος  τροποποιήσεων,  διατάξεων  με 

αποκορύφωμα κ.  Υπουργέ  την  πράξη νομοθετικού  περιεχομένου  31/12/12 

που  ανέβαλε  πάλι  τη  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων.  Αλλά,  συγνώμη, 

τσιγκουνευτήκατε να δώσετε μια παράταση λειτουργίας για τα δημόσια ΚΤΕΟ, 

τα οποία τα έσοδά του ήταν και γραμμένα κατευθείαν στον προϋπολογισμό.

Έχουν  περάσει  δύο  χρόνια  από  την  εφαρμογή  και  ακόμα 

περιμένει  κανείς  τις  υπουργικές  αποφάσεις  εκείνες,  οι  οποίες  θα 

αποσαφήνιζαν και θα έκαναν πιο ομαλή τη λειτουργία του θεσμού. Για να μην 

μιλήσουμε για τους πόρους, που είναι μια πονεμένη ιστορία και παραμένουν 

σχέδια επί χάρτου. Η περιφέρεια, όπως γνωρίζετε φορτώνεται αρμοδιότητες 

χωρίς  πόρους  και  χωρίς  προσωπικό.  Σε  αυτή  τη  λογική  και  με  αυτή  τη 

λειτουργία σαφώς και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. 

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα ανήκουμε στην 

αυτοδιοίκηση  και  όλοι  προσπαθούμε  καθένας  από  τη  θέση  του,  να 

υπηρετήσουμε όσο γίνεται  καλύτερα το θεσμό.  Πρέπει  όμως να υπάρξουν 

ξεκάθαρες σκέψεις, διακριτοί ρόλοι και καθορισμός ορίων μεταξύ Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης που θα οριστούν σε πραγματική αποκέντρωση. Γιατί μόνο 

η πραγματική αποκέντρωση μπορεί να προσφέρει λύσεις αλλά και κίνητρα για 

την αποδοτικότερη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους.
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Και να σας αναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Για την προμήθεια  υλικών,  αξίας 150 ευρώ απαιτείται  17 ενέργειες  μεταξύ 

εμπλεκομένων  και  3  μήνες  για  να  πληρωθεί  ο  καθένας.  Όσον  αφορά  το 

δεύτερο παράδειγμα συχνά παρατηρούνται  διοικητικές πράξεις, απαιτούνται 

πέντε  υπογραφές,  εισηγητής,  τμηματάρχης,  προϊστάμενος  Διεύθυνσης, 

γενικός διευθυντής, αντιπεριφερειάρχης. 

Αυτό  κατά  την  άποψή  μας  δεν  έχει  ούτε  εμπιστοσύνη  στη 

Διοίκηση ούτε στις οργανικές μονάδες. Άρα πρέπει να αλλάξει. Είναι αναγκαίο 

κατά  τη  γνώμη  μας  η  αιρετή  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  να  αποκτήσει 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορά τοπικής κυβέρνησης.

Και  έρχομαι  στο  κομμάτι  των  εργαζομένων.  Όλοι  γνωρίζετε 

βέβαια  οι  εργαζόμενοι  τι  έχουν  υποστεί  τα  τελευταία  χρόνια.  Έχουμε 

βάναυσες  περικοπές  στις  αποδοχές  μας,  περικοπές  σε  ασφαλιστικά  και 

συνταξιοδοτικά  δικαιώματα,  διαθεσιμότητες,  απολύσεις  συναδέλφων,  έχουν 

γίνει  πραγματικότητα  στη  ζωή  μας.  Και  έχουμε  και  κατάργηση  οργανικών 

θέσεων.

Με την κατάσταση αυτή να υπερδηλώνεται μέρα με την ημέρα 

είναι δύσκολο ο εργαζόμενος να έχει  ακμαίο το ηθικό. Σε αυτό το δύσκολο 

περιβάλλον μια είναι η λύση κατά τη γνώμη μας. Πρέπει να υπάρξει στενή 

συνεργασία  και  συμπαράταξη  μεταξύ  εργαζομένων  και  αιρετών  ώστε  να 

μπορέσουμε  να  διασφαλίσουμε  ένα  σταθερό  περιβάλλον  εργασίας  για  το 

προσωπικό,  αξιοπρεπείς  και  ικανοποιητικές  αποδοχές,  πλήρη ασφαλιστικά 

και  συνταξιοδοτικά  δικαιώματα,  ουσιαστική  και  πραγματική  αξιολόγηση 

προσωπικού και οργανικών μονάδων. 

Τελικά  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  είναι  ένα  επίπονο  έργο, 

όπως  γνωρίζετε  κ.  Πρόεδρε  τόσο  για  τους  διοικούντες  όσο  και  για  τους 

διοικούμενους.  Σήμερα  όμως  καλούμαστε  όλοι  και  οφείλουμε  να  παίξει  η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς της 

δημόσιας ζωής και να εκπληρώσει το καθήκον της, αξιοποιώντας στο μέγιστο 

βαθμό κατά τη γνώμη μας το ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες τεχνολογίες και 

τους φόρους. Πρέπει να υπάρξει ένα όραμα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. 

Κλείνοντας  κ.  Πρόεδρε  να  αναφέρω,  γιατί  πολλά ακούγονται, 

κάτι που είπε ο Αϊνστάιν, που ένας άνθρωπος έχει καταγραφεί στη μνήμη μας 
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και στη ζωή μας, άνθρωπος των αριθμών. Είπε, αυτά που μετρούνται  δεν 

μετράνε πάντα, αυτά που μετράνε δεν είναι πάντα μετρήσιμα. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο Συνέδριο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ):  Κι  εμείς  ευχαριστούμε.  Επειδή 

υπάρχει ένα θέμα που έχει  να κάνει  με τους αξιότιμους εκπροσώπους των 

κομμάτων  και  κυρίως  των  βουλευτών  οι  οποίοι  πρέπει  να  φύγουν,  θα 

τροποποιήσουμε  λίγο  το  πρόγραμμα.  Θα  πάμε  στους  εκπροσώπους  των 

κομμάτων γρήγορα σε ένα σύντομο χαιρετισμό, θα έχουν τη δυνατότητα κατά 

την διάρκεια του Συνεδρίου αν θέλουν τα κόμματα να κάνουν τις εισηγήσεις 

τους αναλυτικά και να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Θα παρακαλούσα την κα Σακοράφα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να 

χαιρετίσει το Συνέδριό μας.

κα Σ. ΣΑΚΟΡΑΦΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ): Αξιότιμε εκπρόσωπε του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αιρετοί της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σας μεταφέρω θερμό χαιρετισμό του Προέδρου 

του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο του κ. Τσίπρα, ο οποίος θα ήθελε 

πάρα  πολύ  να  παρευρίσκεται  σήμερα  στην  εκδήλωσή  σας  αλλά  λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων τον εκπροσωπώ εγώ και θα ήθελα να πω ότι 

πάντα  ένα  τέτοιας  φύσης  Συνέδριο  έχει  έντονο  πολιτικό  ενδιαφέρον.  Ένα 

ενδιαφέρον,  που  κυρίως  τεκμηριωνόταν  στο  σημαντικό  ρόλο  της 

Αυτοδιοίκησης  για  την  κοινωνία.  Ένα  ενδιαφέρον,  που  ενσωμάτωνε  τις 

προσδοκίες  για  πρόοδο,  ανάπτυξη,  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των 

πολιτών  τόσο  στο  πεδίο  της  καθημερινότητας  όσο  και  στο  πεδίο  των 

υποδομών, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας. 

Σήμερα, το Συνέδριό σας διεξάγεται μέσα σε ένα περιβάλλον θα 

τολμήσω  να  το  χαρακτηρίσω  απόλυτης  καταστροφής  και  για  να  μην 

καθυστερώ με γενικολογίες και θεωρητικού τύπου τοποθετήσεις γύρω από το 

όλον, θα εξειδικεύσω αμέσως τον επιμέρους τομέα που μας αφορά και που 

στο βαθμό που αφορά και το σύνολο της κοινωνίας, θα αποδείξω ότι καθόλου 

επιμέρους δεν είναι.

Όλοι  σας  γνωρίζετε  καλύτερα  από  τον  καθένα  ότι  η 

Αυτοδιοίκηση  αποτελεί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  θέματα  της  μνημονιακής 

βαρβαρότητας.  Σχεδόν  τρία  χρόνια  μετά  από  την  εφαρμογή  των 

11



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

δυσβάστακτων,  άδικων  και  αδιέξοδων  πολιτικών  η  Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση με τη μείωση πάνω από 60% των θεσμοθετημένων πόρων της, 

βρίσκεται  σε  κατάσταση πραγματικής  οικονομικής ασφυξίας,  σε  κατάσταση 

οικονομικής εξόντωσης.

Οι συνοδευτικές αντικοινωνικές πολιτικές των απολύσεων, των 

απαγορεύσεων προσλήψεων,  των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων,  η θεσμική 

μεταφορά επιπλέον 240 αρμοδιοτήτων χωρίς  τη  μεταφορά των αναγκαίων 

πόρων, η επερχόμενη ιδιωτικοποίηση των δημοτικών Υπηρεσιών, οδηγούν με 

μαθηματική  ακρίβεια  στην  κατάρρευση  και  των  τελευταίων  κοινωνικών 

παροχών.

Η  ίδια  κατάσταση  διαμορφώνεται  και  στην  Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση.  Μετά  τη  δίχρονη  εμπειρία  από  την  εφαρμογή  της  πρώτης 

αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορούμε να συνοψίσουμε με σχετική 

ασφάλεια τα πολιτικά μας συμπεράσματα.

Το πρώτο συμπέρασμα αφορά στον πολιτικό ρόλο της αιρετής 

Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  που  προβλήθηκε  από  το  ΠΑΣΟΚ  σαν  τη 

σημαντικότερη τομή στη διοικητική μεταρρύθμιση. Στην πραγματικότητα όμως 

κατέληξε  να  είναι  ένα  ακόμη  επίπεδο  της  διοικητικής  μηχανής,  ενώ 

συγχρόνως καταγράφεται  σαν το μακρύ χέρι  της κεντρικής Κυβέρνησης.  Ο 

επιβεβλημένος  ρόλος  της  εξαντλείται  στην  εξειδίκευση  και  εφαρμογή  της 

μνημονιακής περιοριστικής πολιτικής στην Περιφέρεια.

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά στην οικονομική της αυτοτέλεια. 

Οι  οικονομικό  πόροι  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  είναι  αντιστρόφως 

ανάλογοι  προς  τις  313  αρμοδιότητες  που  με  τον  "Καλλικράτη"  της 

μεταφέρθηκαν,  ενώ  η  επικάλυψη  και  ο  έλεγχος  από  τις  αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, δημιούργησε ένα ακόμη επίπεδο στις σχέσεις πολίτη – κράτους, 

που συντηρεί την υπάρχουσα γραφειοκρατία και δημιουργούν ένα πολύπλοκο 

σύστημα διοίκησης στην ελάχιστη σχέση που έχει με τον θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς οι αιτίες αυτής της κατάστασης προκύπτουν αβίαστα. 

Είναι  δεδομένο  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αποτελεί  τον  εγγύτερο,  τον 

πλησιέστερο  προς  τους  πολίτες  δημοκρατικό  και  συγχρόνως  συμμετοχικό 

θεσμό  Διοίκησης,  αποτελεί  το  κοινωνικό  απάγκιο  των  πολιτών,  αποτελεί 
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ταυτόχρονα τον Α’ και το Β’ Βαθμό πολιτικοποίησης όλων των προβλημάτων 

που ζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Εκ του ρόλου της λοιπόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αυτές τις 

ιδιαίτερα  δύσκολες  συνθήκες  λόγω  της  εφαρμοζόμενης  πολιτικής,  θα 

μπορούσε να παίξει ένα ουσιαστικότατο πολιτικό ρόλο. Ένα ρόλο, που να μην 

εξαντλείται μόνο στην οργάνωση των πολιτών, που να μην εξαντλείται μόνο 

στην απόκρουση αυτής της πολιτικής, αλλά ένα ρόλο που να λειτουργεί σα 

δυναμικό ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Ως εκ τούτου η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού υπήρξε εχθρός 

στην  επερχόμενη  λαίλαπα.  Υπήρχε  σοβαρή  τροχοπέδη  στα  σχέδια  για 

ξεπούλημα  του  δημόσιου  πλούτου,  για  ιδιωτικοποίηση  των  κοινωνικών 

Υπηρεσιών. Ο εχθρός αυτός αντιμετωπίστηκε με ένα όπλο: τον "Καλλικράτη". 

Γι' αυτό και κατά τη δική μας άποψη, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό 

Κοινωνικό Μέτωπο, ο "Καλλικράτης" δεν υπήρξε τίποτε άλλο, από τη θεσμική 

αγκαλιά των εφαρμογών του Μνημονίου.

Παραθέτω πολύ επιγραμματικά αυτές τις εφαρμογές.

Όλο  το  προνοιακό  πρόγραμμα  των  Δήμων  στον  Καιάδα: 

Βρεφονηπιακοί  και  Παιδικοί  Σταθμοί  που  μοιάζουν  με  αίθουσες 

μεταπολεμικών ορφανοτροφείων χωρίς προσωπικό και χωρίς υποδομές, οι 

γονείς με λεηλατημένο εισόδημα είναι σε απόγνωση, ανήμποροι ηλικιωμένοι 

με απόλυτη ανάγκη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αφήνονται στην 

τύχη τους.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα μεταφοράς των μαθητών ειδικών 

σχολείων  ΑμεΑ,  βαθύτατος  ταξικός  διαχωρισμός,  μετέχουν  δηλαδή  και 

παιδείας  οι  έχοντες  και  κατέχοντες.  Ενώ η  πολιτική  των ιδιωτικοποιήσεων 

ξεκινά  από  το  πρώτο  και  το  πιο  αποδοτικό  για  τον  ιδιώτη,  που  είναι  τα 

σκουπίδια.  Πλήρης ιδιωτικοποίηση με την εφαρμογή και  με τη μέθοδο του 

«αποφασίζομεν  και  διατάσσομεν».  Τεράστια  και  εγγυημένα  κέρδη  για  τον 

ιδιώτη από τη μία, τεράστια επιβάρυνση για τον πολίτη από την άλλη.

Ενώ συνεχίζεται αυτή η πολιτική με το πέρασμα της περιουσίας 

των Δήμων στο  ΤΑΙΠΕΔ κεντρική  διαχείριση  για  να  εκποιηθούν τα  φιλέτα 

δηλαδή, χωρίς κανένα έσοδο από τους Δήμους και τους πολίτες τους. 
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Επιγραμματικά  ανέφερα  όλα  τα  παραπάνω  για  να  γίνει 

κατανοητό  τι  σημαίνει  το  επιστέγασμα  που  ονομάζεται  Παρατηρητήριο 

οικονομικής  αυτοτέλειας  οδηγούνται  οι  Δήμοι  με  μαθηματική  ακρίβεια  στη 

χρεοκοπία, με ποινή την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου.

Αυτή είναι  η σύνοψη ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος που 

σήμερα  υλοποιείται,  αλλά  όχι  ανεμπόδιστα.  Όχι  ανεμπόδιστα,  γιατί  στον 

αντίποδα αυτού του εγκλήματος δεν υπάρχουν αδύναμες φωνές αντίστασης, 

δεν υπάρχουν κατακερματισμένοι θύλακες πολιτικής αμφισβήτησης. 

Στον  αντίποδα  αυτού  του  εγκλήματος  υπάρχει  αφ'  ενός 

σύσσωμη η κοινωνία που αντιπαλεύει το έγκλημα, αφ' ετέρου υπάρχει ένας 

ισχυρός θύλακας που εκπροσωπεί  πολιτικά αυτή την  πάλη του λαού μας, 

υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, υπάρχει μια ισχυρή πρόταση για το 

αύριο. Μια πρόταση, η οποία παίρνει υπόψη της όλη την πραγματικότητα και 

για τον λόγο αυτό είναι  ταυτόχρονα και  βγαλμένη μέσα από την κοινωνία, 

αλλά είναι και ρεαλιστική. Ίσως η μόνη ρεαλιστική, εάν το ζητούμενο είναι η 

διάσωση  των  κοινωνιών,  η  εμπέδωση  των  δημοκρατικών  θεσμών,  η 

κατάκτηση της θεσμικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης, η κατοχύρωση της 

οικονομικής της επάρκειας, της διαφάνειας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Με βάση αυτές τις αρχές ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε την εναλλακτική 

του  πρόταση  και  βέβαια  περιβάλλοντας  το  θεσμό  της  Αυτοδιοίκησης  με 

εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως και με προσδοκίες. Είμαστε πολύ σαφείς: για την 

αντιμετώπιση  του  θεσμικού  χάους  και  του  ασφυκτικού  αντιδημοκρατικού 

πλαισίου,  προτείνουμε  σαν  πρώτο  βήμα  την  άμεση  κατάργηση  των 

αποκεντρωμένων Γενικών Διοικήσεων,  το  ξεκαθάρισμα της κατανομής των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και κράτους.

Ένα ουσιαστικό βήμα δημοκρατικής αντιπροσώπευσης είναι  η 

αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος  ενόψει  των  επερχόμενων  εκλογών  του 

2014.  Το  τονίζω  του  2014,  γιατί  θα  επανέλθω  στο  χρόνο  των  εκλογών 

αμέσως  μετά.  Εκλογή  των  Δημοτικών  και  Περιφερειακών  Συμβουλίων  με 

βάση το εκλογικό σύστημα της αναλογικής των υπολοίπων, άμεση εκλογή του 

Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε δεύτερη Κυριακή μεταξύ των επικεφαλής 

των δυο πρώτων Συνδυασμών, όριο δύο μόνο διαδοχικών θητειών για τους 

Δημάρχους και για τους Περιφερειάρχες.
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Σχετικά με  το  μέγα  θέμα της αντιμετώπισης των οικονομικών 

ζητημάτων,  μια  Κυβέρνηση  της  Αριστεράς  θα  κρατήσει  όρθια  την 

Αυτοδιοίκηση  από  την  αναμενόμενη  κατάρρευσή  της  με  τη  λήψη  άμεσων 

μέτρων και την πιστή τήρηση των θεσμοθετημένων πόρων, μέχρι την όποια 

αλλαγή τους. 

Συνεπώς  θα  μεριμνήσει  να  διασφαλίσει  την  ουσιαστική 

συμμετοχή  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  αναπτυξιακή  διαδικασία.  Να 

επιταχύνει  την απλοποίηση και  ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου 

νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Να διασφαλίσει την απρόσκοπτη απόδοση 

των προβλεπόμενων από τους υφιστάμενους νόμους και την αποκατάσταση 

των  θεσμικών  αναιρέσεων  και  υφαρπαγή  πόρους.  Να καταργήσει  το  κατ΄ 

επίφαση  "Παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Οργανισμών  της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης", που επιβάλλει την πλήρη εποπτεία των Δήμων και 

έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις Συνταγματικές διατάξεις για τη Διοικητική 

και  Οικονομική  Αυτοτέλεια  των  Δήμων.  Να  διαγράψει  άμεσα  τις  πολιτικές 

διαθεσιμότητας  –  απόλυσης  των  εργαζομένων.  και  να  επαναφέρουμε  το 

ισχύον  πλαίσιο  για  τις  μετακινήσεις  που  θα  απαιτηθούν  σε  μερίδα  των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Να λάβει  άμεσα μέτρα στους πρώτους μήνες για την στήριξη 

των  Δήμων  και  της  κοινωνίας  όπως:  συμψηφίζοντας  άμεσα  τα  χρέη  των 

Δήμων με το θεσμοθετημένο υπόλοιπο κατ' αρχήν 1.200.000.000 ευρώ των 

περίφημων υπεξαιρεθέντων,  με  νομοθετική  ρύθμιση στα πλαίσια Δημοσίου 

ελέγχου  της  ανακεφαλαιοποίησης  των  Τραπεζών  διακανονισμού  των 

υπολοίπων  χρεών,  υλοποίηση  της  δέσμευσης  για  κατά  προτεραιότητα 

απόδοση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τόσα άλλα που αυτή τη στιγμή είναι 

αναφέρω, διότι ο χρόνος μου είναι ελάχιστος.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, είναι προφανές ότι σε αυτό το τοπίο 

δυο  επίσης  θέματα  ξεχωρίζουν  στην  ατζέντα  μας.  Το  ένα  αφορά  τον 

αναπτυξιακό  σχεδιασμό  ο  οποίος  στη  δική  μας  αντίληψη προϋποθέτει  μια 

ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που θα προγραμματίζει δημοκρατικά και 

θα υπηρετεί μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη 

αναπτυξιακή διαδικασία.

Το δεύτερο αφορά στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποίες 

χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη στήριξή τους, για τη στήριξη της κοινωνικής 
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πολιτικής της Αυτοδιοίκησης. Παραπέρα βέβαια είναι αναγκαία η διαμόρφωση 

ενός εθνικού αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης κοινωνικής πολιτικής από 

την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών με θεσμικά κατοχυρωμένη 

λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους. 

Με την  αγωνία  και  την  πρόθεση να  μην σας κουράσω πολύ 

επιγραμματικά τοποθετήθηκα γύρω από τις θέσεις μας για το ζοφερό σήμερα, 

αλλά και το ελπιδοφόρο αύριο της Αυτοδιοίκησης. 

Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί μια ξεχωριστή αναφορά στο 

ζήτημα της συζήτησης που αναπτύσσεται  για  το θέμα της  παράτασης  της 

θητείας  των  αυτοδιοικητικών  Αρχών.  Εάν  το  χαρακτήριζα  θεσμικό 

πραξικόπημα, εάν το χαρακτήριζα εκτροπή, εάν δηλαδή απέδιδα την ακριβή 

περιγραφή αυτής της σκέψης περί παράτασης, νιώθω ότι κανένα κυβερνητικό 

αυτί δεν θα ίδρωνε. 

Αυτή η Κυβέρνηση αποτελείται έτσι κι αλλιώς από αυτούς που 

για  να  διασώσουν  όχι  τους  εαυτούς  τους  επί  της  ουσίας,  αυτοί  κατά  την 

άποψή  μου  δεν  διασώζονται,  αλλά  τις  πολιτικές  που  εφαρμόζουν  έχουν 

προβεί  σε  μεγάλης  έκτασης  και  κλίμακας  εκτροπές.  Μια  παλαιότερη 

Κυβέρνηση  Παπαδήμου  για  να  έρθουμε  και  στο  σήμερα,  καθημερινές 

παραβιάσεις του Συντάγματος και  η μετατροπή της Βουλής σε Σωματείο – 

σφραγίδα  με  συνοπτικές  διαδικασίες  πράξεις  νομοθετικού  περιεχομένου 

σφραγίζει  τα  καταστροφικά  φιρμάνια  του  Διεθνούς  Νομισματικού  Ταμείου, 

αλλά και της τρόικας.

Με  την  έννοια  αυτή  είμαστε  αρκετά  ανήσυχοι  ότι  δεν  θα 

διστάσουν,  ακόμη  μια  φορά,  να  πραγματοποιήσουν  με  διάφορα 

ψευδεπίγραφα προσχήματα εκτροπή που αφορά αλλοίωση θητειών οργάνων, 

που έχουν εκλεγεί με υποχρεωτική καθολική ψηφοφορία για προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα. 

Προειδοποιούμε  λοιπόν:  στο  ενδεχόμενο  αυτό  το  οποίο  εάν 

εξελιχθεί, θα εξελιχθεί στη βάση του τρόμου της Κυβέρνησης για την ίδια τη 

δημοκρατία και την ίδια την πολιτική, την ίδια την πολιτική βούληση του λαού 

μας.  Εάν εξελιχθεί,  θα εξελιχθεί  στη βάση της κατάφορης παραβίασης του 

εκλέγειν  και  του  εκλέγεσθαι.  Εάν  εξελιχθεί,  θα  εξελιχθεί  στη  βάση  της 

«αποφασίζομεν και διατάσσομεν» κατάργηση της εκλογικής αποτύπωσης της 
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θέσης του λαού μας. Εάν εξελιχθεί, θα εξελιχθεί στη βάση της νομιμοποίησης 

μιας πολιτικής που είναι όμως απονομιμοποιημένη από τον ίδιο το λαό μας. 

Δηλώνουμε  σαν  Αξιωματική  Αντιπολίτευση  ρητά  και 

κατηγορηματικά όχι  απλώς την αντίθεσή μας,  αλλά και την πίστη μας όσο 

αυθαιρετείς  απέναντι  στο  λαό,  όσο  τον  βάζεις  στο  περιθώριο  των 

αποφάσεων,  όσο  καταλύεις  τα  στοιχειώδη  κεκτημένα,  τα  αναφαίρετα 

δικαιώματα και τα δημοκρατικά αυτονόητα, τόσο το τέλος πλησιάζει. Πλησιάζει 

σαν ρήξη με τον αυταρχισμό, σαν ανατροπή της βαρβαρότητας, σα μετάβαση 

σε  μια  Κυβέρνηση  για  την  αποκατάσταση  της  δημοκρατίας  και  την 

ανασυγκρότηση της κοινωνίας.

Κλείνοντας  να  ευχηθώ  κάθε  επιτυχία  στις  εργασίες  του 

Συνεδρίου  σας,  ελπίζοντας  ότι  θα  παρθούν  αποφάσεις  οι  οποίες  θα 

ωφελήσουν  κατ'  αρχήν  το  θεσμό  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  κατ’ 

επέκταση  τον  ίδιο  το  λαό  μας  και  θα  μας  συγχωρήσετε  όλους  όσοι 

εκπροσωπούμε  όλους  εσάς  στο  ελληνικό  Κοινοβούλιο,  γιατί  θα  πρέπει  να 

φύγουμε από το συνέδριό σας όχι γιατί  δεν παρουσιάζει  ενδιαφέρον,  αλλά 

γιατί έχουμε μια σοβαρή ονομαστική ψηφοφορία. 

Σας ευχαριστώ πολύ, συγχωρέστε με αν σας κούρασα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε κι  εμείς.  Η κυρία 

Χρυσοβελώνη εκ μέρους του Κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

κ  α  Μ.  ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ): Αξιότιμε  εκπρόσωπε  του  Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε και Μέλη της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας,  κύριε  Δήμαρχε  Αθηναίων,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  στο 

Ελληνικό  Κοινοβούλιο,  φίλες  και  φίλοι  της  Αυτοδιοίκησης,  εκ  μέρους  των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό του κινήματός μας 

και ιδιαίτερα του Προέδρου μας του κ. Πάνου Καμμένου ο οποίος αν και θα 

ήθελε να είναι εδώ απουσιάζει εκτός Ελλάδος. 

Σε όλους λοιπόν τους συμμετέχοντες στο 1ο Τακτικό Συνέδριο 

της ΕΝ.Π.Ε. πρόκειται για μία συνάντηση ανθρώπων που νοιάζονται, αλλά το 

σπουδαιότερο  ζουν  την  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  καθημερινά,  είναι 

ταυτόχρονα  για  όλους  μας  μία  αφετηρία  για  νέες  δράσεις,  αλλά  και  μία 

ευκαιρία για απολογισμό. 
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Ο χρόνος που πέρασε από την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 

3852/2010 μας  επιτρέπει  άλλωστε  να  αντλήσουμε  χρήσιμα συμπεράσματα 

από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας και μιλώ στον πληθυντικό γιατί  ως παλιά 

αυτοδιοικητική  έχω  εικόνα  και  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  η  οποία 

προηγήθηκε του σημερινού σχήματος. 

Τα  δύο  χρόνια  που  πέρασαν  λοιπόν  μας  δείχνουν  ξεκάθαρα 

που χωλαίνει ο «Καλλικράτης» και δεν μιλώ μόνο για το προφανές και μείζον 

πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ, αναφέρομαι από την αντίθετη 

βέβαια πλευρά στις προχθεσινές επισημάνσεις του Γερμανού επικεφαλής της 

ομάδας  δράσης  Η.  Ράιχενμπαχ,  ο  οποίος  είπε  ότι  η  μεταρρύθμιση  του 

«Καλλικράτη» παραμένει σήμερα ημιτελής. 

Δεν εννοώ βέβαια αυτό που ισχυρίζεται ο τροϊκανός φίλος μας, 

οι  Ανεξάρτητοι  Έλληνες  δε  βλέπουμε  τις  Περιφέρειες  ως  όχημα 

καντονοποίησης της Ελλάδος, ακριβώς το αντίθετο, ούτε βέβαια θα πούμε ότι 

όλος ο «Καλλικράτης» ήταν για πέταμα.  Για παράδειγμα τα νέα συλλογικά 

όργανα  Διοίκησης  που  προέβλεπε  ο  Νόμος  3852/2010  ήταν  σαν  ιδέες 

αξιόλογες. 

Το  πρόβλημα  φάνηκε  στην  πορεία,  όπου  έγινε  σαφέστατα 

εμφανής η έλλειψη πολιτικής βούλησης της κεντρικής εξουσίας να στηρίξει την 

πραγματική  λειτουργία  των  δομών  αυτών.  Έλλειμμα  αρμοδιοτήτων, 

γνωμοδοτικών και αποφασιστικών, κακή διοικητική υποστήριξη εκ μέρους του 

Υπουργείου,  ανυπαρξία  ουσιαστικού  προγράμματος  μετάβασης  από  τις 

Νομαρχίες  στις  νέες  Περιφέρειες.  Αυτοί  ήταν  τελικά  οι  λόγοι  που  ο 

«Καλλικράτης» εκφυλίστηκε σε ένα εργαλείο  εφαρμογής ενός ατελέσφορου 

διοικητικού μνημονίου και πλήθος τεχνητών συγχωνεύσεων. 

Κανένας  δεν  αμφισβητεί  ότι  η  δραστική  άνω  του  50%  και 

αυθαίρετη περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων των Περιφερειών από τη 

συγκυβέρνηση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού. 

Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε επίσης γιατί η συγκυβέρνηση παρεμποδίζει 

τον κρίσιμο ρόλο, που μόνο η Περιφέρεια μπορεί να παίξει στον χωροταξικό 

σχεδιασμό και στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της πατρίδας μας. 

Το μήνυμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι  απλό: Η πατρίδα 

χρειάζεται  επειγόντως τη συμβολή της Περιφέρειας για να αλλάξει  προς το 
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καλύτερο. Ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι  η αλλαγή φιλοσοφίας στην 

εφαρμογή των επόμενων συγχρηματοδοτήσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

δηλαδή της περιόδου 2014-2020. 

Οι  Αιρετές  Περιφέρειες  οφείλουν  να  αναλάβουν  πλέον  την 

πλήρη  ευθύνη  σχεδιασμού  και  διαχείρισης  των  περιφερειακών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, σε απευθείας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή,  χωρίς  κρατικούς  μεσάζοντες  και  τροϊκανούς  εντολοδόχους  να 

καθορίζουν τις δημόσιες επενδύσεις της Ελλάδος. 

Στηρίζουμε το αίτημα της ΕΝ.Π.Ε. να αναλάβουν οι Περιφέρειες 

εντός τριετίας όλες τις  αρμοδιότητες προώθησης έγκρισης και  υποστήριξης 

των ιδιωτικών επενδύσεων περιφερειακής σημασίας. Μόνον έτσι θα έχουμε 

την ελπίδα να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα στις αντιαναπτυξιακές πολιτικές 

του μνημονίου, μόνον έτσι θα αποκτήσουμε δευτεροβάθμιους ΟΤΑ που θα 

είναι γνήσια πραγματικά αυτοδιοικούμενοι. 

Αυτό το σχέδιο αποκεντρωμένης τοπικής ανάπτυξης είναι και το 

σχέδιο ελπίδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Γι΄ αυτό το λόγο είμαστε και θα 

παραμείνουμε δίπλα σας, γιατί το κοινό μας όραμα είναι το μόνο που εμπνέει 

τους  Έλληνες  και  μπορεί  να  δώσει  ουσιαστική  διέξοδο  και  ελπίδα  στην 

Ελλάδα. 

Με αυτά τα λίγα λόγια κλείνω, εύχομαι  την καλή πρόοδο των 

εργασιών του συνεδρίου σας και βεβαίως θα ζητήσω κι εγώ συγνώμη, όπως 

έκανε και η συνάδελφος που θα αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε νωρίτερα, 

διότι υπάρχει υποχρέωση να παραστούμε στην Ολομέλεια. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  την  κα 

Χρυσοβελώνη. 

Ο  εκπρόσωπος  της  Δημοκρατικής  Αριστεράς  ο  κ. 

Αναγνωστάκης έχει το λόγο.

κ  .  Δ.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ   (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ): Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 

Εργαζομένων,  θέλοντας  να  σηματοδοτήσει  το  1ο Τακτικό  Συνέδριο  της 

ΕΝ.Π.Ε., χρησιμοποίησε τη λέξη κλειδί. Ας μου επιτραπεί δίπλα στη δική του 
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πρόταση  να  καταθέσω  και  αυτή  τη  δική  μας  πρόταση,  μια  λέξη  η  οποία 

σίγουρα σηματοδοτεί την προοπτική και είναι η ΕΛΠΙΔΑ. 

Η ελπίδα που γεννά η ΕΝ.Π.Ε.  τόσο με βάση τη μέχρι  τώρα 

διαδρομή της, αλλά και με βάση το πολιτικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί 

αυτό  το  θεσμό  ο  οποίος  είναι  μέχρι  τώρα  ένας  θεσμός  που  όχι  απλά 

δοκιμάζεται, αλλά και προσφέρει τα μάλα. 

Κυρίες και κύριοι, κ. Πρόεδρε, δυστυχώς διανύοντας μια εποχή 

πρωτοφανούς  ύφεσης  για  την  ελληνική  οικονομία,  παρατηρούμε  πως  οι 

δράσεις του κράτους και κυρίως η τομή που το κράτος εκφράζεται μέσω της 

Αυτοδιοίκησης,  συρρικνώνονται  συνεχώς,  τόσο  σε  ανθρώπινο  και  υλικό 

δυναμικό όσο και στους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των έργων τα 

οποία είτε καθυστερούν είτε λείπουν από τα Ταμεία των Περιφερειών.

Παράλληλα κυρίες και κύριοι, τα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα 

της κοινωνίας για παροχή υπηρεσιών σε υγεία, εκπαίδευση, πρόνοια και σε 

απασχόληση,  υποδεικνύουν  την  αδήριτη  ανάγκη  για  στοχευμένη  ενίσχυση 

των τοπικών δομών.  Ο τρόπος  που διαμορφώνεται  η  σχέση  της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με τη λειτουργία ενός κοινωνικού κράτους σήμερα, φανερώνει 

πως  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  θα  έπρεπε  να  είναι  ο  βασικότερος  πυλώνας 

στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που δυστυχώς στερείται των απαραίτητων 

πόρων για την εκπλήρωση των στόχων της. 

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είναι απαραίτητο ν’ αναγνωρίσουμε 

το  έργο  που  έχουν  κάνει  και  οι  13  Περιφέρειες  μέχρι  αυτή  τη  στιγμή, 

παρουσιάζοντας  ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς  με  μηδενικά  χρέη.  Η 

δράση  των  Περιφερειών  μέσω  των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων,  τείνουν  μια  χείρα  βοηθείας  προς  την  κοινωνία, 

εξασφαλίζοντας  νέες  θέσεις  εργασίας  ενώ  παράλληλα  προσφέρουν  τα 

μέγιστα στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ για τα έτη 2007-2013.

Αυτή  η  καλή  επίδοση  των  Περιφερειών  στη  διαχείριση  των 

οικονομικών τους, δυστυχώς υποδαυλίζεται συνεχώς από τις καθυστερήσεις 

των  οφειλών  του  Δημοσίου  προς  τις  Περιφέρειες.  Μέριμνα  αυτής  της 

κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η άμεση εξόφληση των οφειλών παρελθόντων 

ετών  και  η  εξάλειψη  όλων  των  γραφειοκρατικών  αγκυλώσεων  που 
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δημιουργούν  καθυστερήσεις  στην  ενταλματοποίηση  των  δαπανών  που 

εκτελούν ή θα εκτελεστούν από τις Περιφέρειες.

Τα έργα που έχουν αναλάβει οι Περιφέρειες αλλά παραμένουν 

ανεκτέλεστα ενώ θα μπορούσα να είχαν προσφέρει θέσεις εργασίας και να 

βοηθήσουν στην εκτέλεση της κοινωνικής πολιτικής, δυστυχώς μένουν προς 

το  παρόν  ανενεργά  λόγω  των  περικοπών  που  υπέστησαν  οι  κεντρικοί 

αυτοτελείς πόροι, τόσο στους ΟΤΑ του Α’ όσο και του Β’ βαθμού. 

Σημειώνουμε εδώ κυρίες  και  κύριοι  πως πρόσφατη δέσμευση 

του παρόντος κ. Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Στυλιανίδη, έκανε λόγο για 

επαναφορά  των  ΚΑΠ  στις  Περιφέρειες  ώστε  να  προχωρήσει  ταχύτατα  ο 

αναπτυξιακός  σχεδιασμός  μετά  από  το  ξεπάγωμα  των  μεγάλων  οδικών 

έργων,  των  έργων  σε  τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  και  στους  σιδηροδρόμους. 

Οψόμεθα.. 

Βέβαια δε θα πρέπει να θεωρούμε σε κανένα σημείο κυρίες και 

κύριοι πως η ανάθεση του αναπτυξιακού ρόλου στις Περιφέρειες μπορεί να 

εκτελεστεί με τους διαθεσίμους πόρους που έχουν μειωθεί πάνω από 50%. 

Για να μπορέσουν οι Περιφέρειες λοιπόν να εκτελέσουν το έργο το οποίο τους 

έχει ανατεθεί από την πολιτεία, θα πρέπει να γίνει  μια επαναξιολόγηση του 

κανονιστικού  πλαισίου  και  μιλάω  για  το  νόμο  1622/86  που  αφορά  τον 

αναπτυξιακό προγραμματισμό σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο 

έτσι  ώστε  η  συνεργασία  Υπουργείων,  Περιφερειών  και  Δήμων,  να  γίνεται 

απρόσκοπτα προς όφελος και το συμφέρον όλων. 

Επίσης  πρέπει  να  επανεξετασθεί  και  ο  ρόλος  των 

αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  καθώς  μέχρι  τώρα  εμφανίζονται  να 

δημιουργούν  περισσότερα  γραφειοκρατικά  προβλήματα  απ’  όσα  λύνουν, 

αφού  οι  όποιες  αποφάσεις  περνάνε  πλέον  από  περισσότερες  δομές, 

περιπλέκοντας έτσι το έργο των Περιφερειών. 

Θα πρέπει στην προσεχή συνταγματική ή αναθεωρητική Βουλή, 

να νομοθετηθούν οι αλλαγές εκείνες που θα καταστήσουν μη αναγκαία την 

ύπαρξη των αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Εκπροσωπώντας τη ΔΗΜΑΡ, χαιρετίζω το Συνέδριο με μια ευχή 

για  γόνιμες  επεξεργασίες  των  προβλημάτων  που  απασχολούν  τόσο  τις 

Περιφέρειες όσο και τις κοινωνίες τις τοπικές, με την πρόσθετη ευχή και την 
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ελπίδα  ότι  δε  θα  υπάρξουν  άλλες  μειώσεις  στους  πόρους  της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και με την προϋπόθεση ότι οι Περιφέρειες μαζί με τους Δήμους 

και τις Κοινότητες βεβαίως όπου υπάρχουν, θα φανούν αντάξιοι  του έργου 

που τους έχουμε αναθέσει.

Καλή επιτυχία, καλές εργασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  τον  κ. 

Αναγνωστάκη.

Θα  παρακαλέσω  τον  κ.  Νίκο  Σοφιανό,  μέλος  του  Πολιτικού 

Γραφείου του Κ.Κ.Ε. εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να 

πάρει το λόγο.

κ.   Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Γ. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.):   Αγαπητοί φίλες και φίλοι 

μπαίνουμε στον 4ο χρόνο της κρίσης και οι συνέπειες από την πολιτική που τη 

διαχειρίστηκε είναι τόσο μεγάλες που δεν κρύβονται και δεν αντιμετωπίζονται 

με ωραία λόγια και περιγραφές. Ποιος από εδώ μέσα πιστεύει ότι θα βρουν 

δουλειά 1.500.000 άνεργοι από το νέο μειούμενο ΕΣΠΑ, από τις επισκέψεις 

στο Κατάρ, από τα επικοινωνιακά παιχνίδια ή από τα εγκαίνια αγωγού που 

δεν ξέρουμε ακόμα ποια πηγή θα δώσει το φυσικό αέριο για να περάσει;

Ποιος πιστεύει  αλήθεια από εδώ μέσα ότι  θα φύγουν από τα 

όρια της φτώχειας 3.500.000 Έλληνες, όταν αυτοί υπολογίζονται με δείκτες 

του 2011 και είμαστε στο 2013; Ή ποιος πιστεύει ότι θα βρουν να πληρώσουν 

το χαράτσι  και  τη φοροληστεία  ένας  κόσμος,  ο  οποίος ήδη κατά 50% δεν 

πληρώνει. 

Υπάρχει  ανάγκη  επίσης  να  πούμε  ότι  αυτή  η  πολιτική  που 

φορτώνει  αγόγγυστα  τις  συνέπειες  της  κρίσης  στις  πλάτες  του  λαού  δεν 

αντιμετωπίζεται  και  είναι  αυταπάτη  αν  νομίζει  η  συγκυβέρνηση  ότι  θα 

αντιμετωπιστεί  με  το  νόμος  και  τάξη.  Με  το  δόγμα  και  την  πρακτική  των 

άκρων. Με την καταστολή και με τις επιστρατεύσεις. 

Η οργή, η αγανάκτηση, η απελπισία, όλα αυτά τα συναισθήματα 

που πλημμυρίζουν την πλειοψηφία του λαού μας μπορούν να εκφραστούν με 

όρους κινήματος. Μπορούν να δημιουργήσουν όρους αναχαίτισης αυτής της 

πολιτικής και των συνεπειών.

Γνωρίζουμε  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες,  ο  συσχετισμός  είναι 

αρνητικός. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σήμερα μια σειρά δεδομένα αλλά σας 
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καλούμε να προβληματιστείτε. Να προβληματιστείτε άσχετα με το τι ψηφίσατε 

ή τι λέτε ότι θα ψηφίσετε στις εκλογές όταν έρθουν. 

Έλεγα ότι ανεξάρτητα με το τι ψήφισε ή τι σκέφτεται να ψηφίσει 

καθένας και καθεμιά από εδώ, πρέπει να σκεφτόμαστε με τα πόδια κάτω και 

το  κεφάλι  ψηλά  και  όχι  ανάποδα.  Και  καλούμε  να  προβληματιστείτε  για 

βασικές θέσεις που έβαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και συνεχίζει να 

βάζει. 

Είναι ο κ. Μέργος, ο Γενικός Γραμματέας που είπε μια κουβέντα 

έτσι για να περνάει η ώρα; Ότι τα 580 μεικτά είναι ψηλός κατώτερος μισθός 

στην Ελλάδα; Μα ήρθε ο κ. Ρεν χτες να πει ότι στο μνημόνιο 3, στο πρώτο 

τρίμηνο του ’14 πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι κατώτεροι μισθοί. Και όταν 

λένε για αναπροσαρμογή ποιος πιστεύει ότι η αναπροσαρμογή θα είναι προς 

τα πάνω; 

Είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δείχνουν ότι την κρίση της 

οικονομίας  του  συστήματος  την  αξιοποίησαν  και  συνεχίζουν  να  την 

αξιοποιούν για να πέσει όσο γίνεται πιο κάτω η τιμή της εργατικής δύναμης.  

Για  να  ισοπεδωθούν  εργασιακά  δικαιώματα  και  κατακτήσεις.  Για  να 

τελειώνουν με ότι υπολείμματα κοινωνικής πολιτικής υπήρχαν και το ξέρετε 

πολύ καλά, γιατί διαχειρίζεστε σε ένα σημαντικό βαθμό αυτά τα υπολείμματα 

κοινωνικής πολιτικής.

Ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι μπορεί να είναι ανέκδοτο σήμερα 

αυτά που έλεγαν πριν από δύο χρόνια για τους 13 μικρούς Πρωθυπουργούς, 

για τις 13 μικρές κυβερνήσεις και είναι ανέκδοτο μέσα στα κάποιες δεκάδες 

εκατομμύρια που δίνονται στις περιφέρειες, κάτω από 100 αν εξαιρέσουμε τα 

κονδύλια για τους μισθούς των εργαζομένων.  Παρ’  όλα αυτά ο ρόλος της 

περιφέρειας  και  των  δήμων  είναι  σε  αυτά  τα  πλαίσια  να  κινηθούν,  να 

ενταχθούν και εδώ υπάρχει και η ευθύνη της αντίδρασης.

Επιτρέψτε μας επίσης να αναδείξουμε και μια άλλη πλευρά. Έχει 

κοντά ποδάρια μια αντιπολίτευση στη συγκυβέρνηση που αναζητά μια τον 

πολλαπλασιαστή  του  ΔΝΤ,  μια  την  ικανότητα  διαπραγμάτευσης,  μια  στο 

πνεύμα μειοδοσίας, στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια τις αιτίες της κρίσης. 

Και  οι  αιτίες αυτές δεν μπορούν να κρυφτούν και  μια τέτοια αντιπολίτευση 
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ουσιαστικά στοχεύει στην εναλλαγή των διαχειριστών. Και από διαχειριστές 

ένα μέρος του λαού μας πραγματικά έχει χορτάσει.

Πιστεύουμε  ότι  οι  συνομιλητές  του  Διεθνούς  Νομισματικού 

Ταμείου  και  του  κ.  Σόιμπλε  είτε  συνομιλούν  μαζί  του  στην  Ελλάδα  όταν 

έρχονται  είτε  τους  επισκέπτονται  στην  έδρα  τους,  προσπαθούν  μάταια  να 

διαχωρίσουν αυτή τη βαρβαρότητα που σήμερα ζει η πλειοψηφία του λαού 

μας με αυτά που την καθορίζουν. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νόμισμά 

της,  την  αναγνώριση  του  χρέους,  την  αποδοχή  και  τη  διαχείριση  της 

οικονομίας της αγοράς, της οικονομίας του κεφαλαίου.

Εμείς πιστεύουμε ότι είναι εφικτή μια φιλολαϊκή διέξοδος από την 

κρίση και  χρειάζεται  πιο  πλατιά  λαϊκή  συμμαχία.  Αλλά με  κατεύθυνση  της 

πάλης, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μονομερή διαγραφή 

του  χρέους,  την  κατάργηση  της  ιδιοκτησίας  στα  συγκεντρωμένα  μέσα 

παραγωγής,  που  παράγουν  τον  πλούτο,  αυτό  τον  πλούτο  που   γίνεται 

στικάκια, που γίνεται καταθέσεις, που ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι  εκπρόσωποί  μας  της  λαϊκής  συσπείρωσης  θα  αναδείξουν 

συγκεκριμένα  θέσεις,  προτάσεις  και  αιτήματα  στη  συνέχεια  του Συνεδρίου. 

Εμείς θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα στηρίξουμε τις διεκδικήσεις σας 

για  τους  απαιτούμενους  θεσμοθετημένους  χώρους,  ότι  θα  στηρίξουμε  τις 

αντιδράσεις  σας  στη συρρίκνωση κοινωνικών δομών που σχεδιάζονται  και 

επεκτείνονται και φυσικά θα καταθέσουμε τη διαφωνία μας σε οποιαδήποτε 

μεθόδευση για παράταση θητείας των αιρετών που εκλέχτηκαν στις εκλογές 

του 2010.

Ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Σας ευχαριστούμε κι εμείς.

Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον κ. Βενιζέλο να 

πάρει το λόγο.

κ.    Ε.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΣΟΚ):   Κυρίες  και  κύριοι 

Περιφερειάρχες,  Αντιπεριφερειάρχες  και  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  κ. 

Πρόεδρε, Αιδεσιμολογιότατε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το ΠΑΣΟΚ 

όπως  γνωρίζετε  έχει  στενούς  ιστορικούς  δεσμούς  με  όλες  τις  μεγάλες 

θεσμικές τομές και εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών. 

24



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

Δεν  θα  υπήρχε  η  σημερινή  εικόνα  της  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης αν δεν παίρναμε εμείς γενναίες  και πρωτότυπες στην φάση 

εκείνη  πολιτικές  αποφάσεις,  βολονταριστικά  πολλές  φορές,  κόντρα  σε 

αδράνειες και συνήθειες και η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι 

της χώρας,  θα βρισκόταν σε τελείως διαφορετική  κατάσταση αν δεν  είχαν 

μεσολαβήσει τα δύο μεγάλα μεταρρυθμιστικά κύματα του «Καποδίστρια» και 

του «Καλλικράτη». 

Όλα όσα έχουν γίνει  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις αρχές 

της δεκαετίας του ΄70, όλα όσα συνδέονται με τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, 

είναι ένα κεκτημένο για το χώρο το δικό σας, το χώρο που τον υπηρετείτε και 

χαίρομαι  γιατί  απευθύνομαι  στους  εκπροσώπους  της  δευτεροβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που όπως και η πρωτοβάθμια βρίσκεται πολύ κοντά 

στον πολίτη, πολύ κοντά στα προβλήματα και έχει την ικανοποίηση να βλέπει 

πρακτικές λύσεις σε απλά πρακτικά θέματα ή και πιο σύνθετα προγραμματικά 

να πιάνουν τόπο.

Αυτή  την  ικανοποίηση  δεν  την  έχει  πολλές  φορές  η  κεντρική 

πολιτική σκηνή, η οποία είναι εγκλωβισμένη σε συσχετισμούς οι οποίοι είναι 

διεθνείς, οι οποίοι είναι ευρωπαϊκοί ή σε αδράνειες οι οποίες είναι ιστορικές 

στη χώρα μας. Κι όλα αυτά έχουν βγει  πράγματι στην επιφάνεια λόγω της 

χρηματοοικονομικής και της δημοσιονομικής κρίσης τα τρία τελευταία χρόνια. 

Η κρίση φυσικά έχει ως θύμα της και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

τη δε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση τη βρήκε ουσιαστικά στα πρώτα βήματά της, 

γι΄ αυτό χρειάζεται να επιδειχθεί αντοχή και ευρηματικότητα προκειμένου να 

ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. 

Το 1ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών δε νομίζω ότι 

είναι το κατάλληλο βήμα για να επαναλάβουμε γνωστές θέσεις μας σε σχέση 

με την πολιτική συγκυρία ή για να διατυπώσουμε ξανά τις προτάσεις μας εφ΄ 

όλης της ύλης. Ο δημόσιος διάλογος πάσχει από αυτή τη γενικολογία και ως 

εκ τούτου θα το αποφύγω εγώ σήμερα. 

Θα  ήθελα  να  εστιάσω  στον  δικό  σας  λόγο  και  χαίρομαι 

πραγματικά γιατί  πριν από το συνέδριο πριν από τη σημερινή  έναρξή του 

είχατε  την  ευκαιρία  να  συζητήσετε  με  τον  Πρωθυπουργό  και  μία  ομάδα 

συναρμόδιων Υπουργών. 
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Η  Κυβέρνηση  με  την  οποία  ήρθατε  σε  επαφή  δεν  είναι  η 

Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει και η 

ίδια,  αλλά  φαντάζομαι  ότι  το  έχετε  συνειδητοποιήσει  κι  εσείς.  Είναι  η 

Κυβέρνηση  που  στηρίζεται  στην  κοινοβουλευτική  πλειοψηφία  που 

συγκροτούν τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Αριστερά και 

το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό  είναι  ένα  πρωτόγνωρο  για  τα  ελληνικά  δεδομένα 

εγχείρημα,  που  απαιτεί  άλλες  πρακτικές,  μια  άλλη  κουλτούρα  στην 

πραγματικότητα  για  το  πώς  συνεργαζόμαστε,  για  το  πώς  επιλύουμε 

προβλήματα της καθημερινότητας,  αλλά και για το πώς διαμορφώνουμε τη 

στρατηγική μας. 

Είχα την ευκαιρία, θυμίζω πολύ συνοπτικά, μιλώντας χθες στην 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μας που συνέρχεται σε λίγες μέρες, να 

πω  ότι  προτεραιότητα  τώρα  είναι  να  επικαιροποιήσουμε,  να  κάνουμε  πιο 

συγκεκριμένη  και  θα  έλεγα  πιο  καλά  στοχευμένη  την  προγραμματική 

συμφωνία των τριών κομμάτων, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα 

άλλη εναλλακτική πρόταση δεν έχει διατυπωθεί, δεν υπάρχει, ανεξάρτητα από 

το τι πιστεύουν οι φίλοι μας ή οι εχθροί μας των άλλων πολιτικών κομμάτων. 

Τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην 

πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από τα θέματα που αφορούν όλη τη 

δημόσια  σφαίρα  στη  χώρα  μας.  Εσείς  θα  μπορούσατε  να  αναλάβετε 

πραγματικά πρωτοβουλίες οι οποίες να δίνουν απάντηση στα πολύ οξυμένα 

προβλήματα της συγκυρίας,  στα  προβλήματα που αφορούν την  κοινωνική 

συνοχή, την απόλυτη ανεργία, την απόλυτη φτώχεια.

Θα μπορούσατε και το ξέρω ότι το κάνετε αλλά χρειάζεται να 

γίνει αυτό πιο εντατικά, να πάρετε πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο, να 

συγκροτηθούν με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια οι περιφερειακές αναπτυξιακές 

ταυτότητες, να συναχθούν περιφερειακές αναπτυξιακές συμφωνίες με όλες τις 

ζωντανές  δημιουργικές  δυνάμεις  του  τύπου,  της  οικονομίας  αλλά  και  της 

κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει 

πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γίνει αυτό. 

Έχουμε  πολύ  μεγάλους  δημοσιονομικούς  καταναγκασμούς. 

Υπαχθήκαμε και μάλιστα πρώτοι εμείς ως εργαστήριο δοκιμασίας σκληρών 
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νεοφιλελεύθερων  πολιτικών  σε  ένα  πρόγραμμα  δημοσιονομικής 

προσαρμογής  που  το  επιβάλλουν  οι  ενάρετες  χώρες,  οι  δημοσιονομικά 

«ενάρετες»  εντός  εισαγωγικών  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στις 

«άσωτες» δημοσιονομικά χώρες οι οποίες είναι πολλές.

Είναι  η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά 

δυστυχώς τον χορό τον σύραμε εμείς και τώρα έχει πάρει τη σκυτάλη, αυτή 

την οδυνηρή σκυτάλη η Κύπρος, κάτι που έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην 

εθνική κυριαρχία, θα έλεγα στην ισχύ του εθνικού μας χώρου και ως εκ τούτου 

έχει πολύ μεγάλη σημασία εσείς σε περιφερειακό επίπεδο να μπορέσουμε να 

κοιτάξουμε τα πράγματα πέρα από την κρίση, να δείτε μία μέρα μετά από το 

τέλος  της  κρίσης,  για  να  μπορέσουμε  να  φτάσουμε  στο  τέλος  αυτό,  να 

σπάσουμε τον φαύλο κύκλο. 

Και  φυσικά  οι  πρωτοβουλίες  αυτές  δεν  μπορεί  να 

ολοκληρωθούν εάν δεν υποστηριχθούν από την κεντρική Κυβέρνηση, αλλά 

έχει πολύ μεγάλη σημασία να πιέζεται όχι σημειακά, αποσπασματικά, με μία 

συνδικαλιστική  αντίληψη  των  πραγμάτων,  αλλά  να  πιέζεται  επί  τη  βάση 

ολοκληρωμένων  προγραμματικών  προτάσεων,  γιατί  το  στοίχημα  θα  κριθεί 

στην πραγματική οικονομία, το στοίχημα θα κριθεί στη λεγόμενη ανάπτυξη, 

ανάπτυξη όμως σημαίνει  πριν από οτιδήποτε  άλλο ανάσχεση  της ύφεσης, 

σπάσιμο του φαύλου κύκλου, ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας.

Αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  ως  ένα  βαθμό,  πράγματι  ως  ένα 

βαθμό, με πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να αναληφθούν και σε τοπικό 

επίπεδο,  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  μπορεί  να  έχουν  και  χαρακτήρα 

διαπεριφερειακό,  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  μπορεί  να  έχουν και  χαρακτήρα 

διεθνή, αλλά βεβαίως εσείς πρέπει να είστε η κινούσα δύναμη. 

Τα  πράγματα  είναι  αναμφίβολα  δύσκολα,  είδατε  πως  έγινε  η 

διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Πρόκειται  για μία ένωση των 27 θεσμικά ανίκανη, πολιτικά πολλές 

φορές βρίσκεται σε αδυναμία να διατυπώσει ένα στόχο και φυσικά με 0,90% 

δηλαδή λιγότερο από 1% του κοινοτικού ΑΕΠ προϋπολογισμό δεν μπορείς να 

έχεις  αναδιανομή,  στην  πραγματικότητα  δεν  μπορείς  να  έχεις  στήριξη  της 

ανάπτυξης. 
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Όμως βλέπετε  ότι  εμείς  έχουμε πρόβλημα απορρόφησης των 

υφισταμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, της τρέχουσας περιόδου και έχουμε αυτή 

τη  στιγμή  μία  αφετηρία  για  το  νέο  ΕΣΠΑ,  για  το  πολυετές  δημοσιονομικό 

πλαίσιο 2014-2020. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με την ανάγκη να στηριχτούν 

όλα  τα  περιφερειακά  επιχειρησιακά  προγράμματα,  συμφωνώ  πως  είναι 

ανεπίτρεπτο να υπονομεύονται τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 

για να εμφανίζονται με καλύτερη λογιστική εικόνα τομεακά προγράμματα.

Και βεβαίως συμφωνώ πως είναι διαχειριστικά παράλογο άλλος 

να  έχει  την  ευθύνη του  προγραμματικού  σχεδιασμού και  άλλος  να  είναι  ο 

διατάκτης  της  δημόσιας  δαπάνης.  Κινδυνεύουμε  να  εμπλακούμε  σε  μία 

γραφειοκρατία  γιατί  έχουμε  καθολική  δυσπιστία  στη  χώρα  μας,  δεν 

εμπιστεύεται κανείς κανέναν, έχουμε αλλεπάλληλα επίπεδα ελέγχου τα οποία 

συγκρούονται  και  τελικά  δεν  υπάρχει  αυτός  που  θα  ελεγχθεί  αφού  έχει 

αποφασίσει  και  αφού  έχει  κερδίσει  τη  μάχη  της  ύφεσης,  της  ανεργίας  και 

τελικά της ανάπτυξης και της επανόδου σε μία φυσιολογική κατάσταση.

Γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά  πόσο  δύσκολα  είναι  τα  νομικά 

προβλήματα και πόσο σκληρή είναι η σύγκρουση με τον παραλογισμό, γιατί 

δεν υπάρχει  ευελιξία, δεν υπάρχει κοινή λογική, δεν υπάρχει ταχύτητα στις 

αποφάσεις και υπάρχει πάντα ο φόβος της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει 

να μετατραπεί σε αναπτυξιακό μοχλό της χώρας, όχι κάνοντας έκπτωση στη 

νομιμότητα, αλλά στρέφοντας τη νομιμότητα προς μια κατεύθυνση κοινωνικά 

και αναπτυξιακά ευαίσθητη, ώστε να παραχθεί αποτέλεσμα. 

Μπορεί να είναι δύσκολη η απάντηση σε αιτήματα που αφορούν 

μεταφορά  πόρων,  ακόμη  και  την  απόδοση  των  θεσμοθετημένων  πόρων, 

όμως  για  εσάς  είναι  εξίσου  ίσως  και  περισσότερο  σημαντικό  να  μην 

εγκλωβίζεστε  νομοθετικά,  διοικητικά,  λειτουργικά,  γραφειοκρατικά, 

τουλάχιστον να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά. 

Και  βέβαια  έχει  πάρα  πολύ  μεγάλη  σημασία  αυτό  που  έχει 

ειπωθεί και έχει γίνει παροιμιώδες, ότι είστε 13 μικροί Πρωθυπουργοί, αυτό να 

μην παραμείνει ένα έτσι πολιτικό ανέκδοτο ή στην καλύτερη περίπτωση ένα 

επίγραμμα, να αποκτήσει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο, δηλαδή τα Υπουργεία 

και σίγουρα τα κόμματα και σίγουρα τα τρία κόμματα που συγκροτούν την 

κοινοβουλευτική  πλειοψηφία  οφείλουμε  να  σας  αντιμετωπίζουμε  ως  πολύ 

στενούς συνεργάτες, αλλά όχι ως παραρτήματά μας.
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Γιατί  ούτε  εσείς  ούτε  οι  Δήμαρχοι  είστε  παραρτήματα,  είστε 

κράτος, το κράτος δεν είναι μόνον ο κεντρικός μηχανισμός, είστε κράτος με 

βάση τις δικές μας αντιλήψεις για το τι σημαίνει δημοκρατικά οργανωμένη και 

αποκεντρωμένη Πολιτεία, αλλά είστε κράτος πολύ κοντά στην κοινωνία των 

πολιτών, πολύ κοντά στα τοπικά προβλήματα κι αυτή η περιβόητη αρχή της 

επικουρικότητας δεν πρέπει να ξεχαστεί, πρέπει να ξαναβγεί στην επιφάνεια.

Έχει  λοιπόν  πολύ  μεγάλη  σημασία  να  μην  σας  φορτώνονται 

προβλήματα, δηλαδή αρμοδιότητες χωρίς πόρους ή ακόμη και όπου με τη 

δική σας συναίνεση μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς πόρους τουλάχιστον να 

μεταφέρονται χωρίς νομικές αγκυλώσεις οι αρμοδιότητες αυτές. 

Αυτό  αφορά  φυσικά  και  όλα  τα  επιμέρους  προβλήματα, 

μικρότερων και μεγαλύτερων περιφερειών. Ναι, κορυφαίο το πρόβλημά του 

κέντρου  της  Αθήνας  και  της  Θεσσαλονίκης  θα  προσέθετα  εγώ,  αλλά  δε 

νομίζω ότι  είναι  η ώρα τώρα να κάνουμε ειδικότερες αναφορές,  ο καθένας 

από σας έχει έναν πολύ μεγάλο κατάλογο προτεραιοτήτων και αιτημάτων και 

ο διάλογος είναι συνεχής. 

Αυτό που μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω είναι: Πρώτον ότι η 

πόρτα μας είναι απολύτως ανοιχτή και η πρόσβαση άμεση ανά πάσα στιγμή. 

Δεύτερο, ότι αυτά που είπατε κα με την Κυβέρνηση, αλλά που θα πείτε και 

σήμερα  και  αυτά  που  πρέπει  να  λέτε  και  στις  Επιτροπές  της  Βουλής,  τα 

παίρνουμε όπως οφείλουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. 

Αξιοποιώ την ευκαιρία για να απευθύνω δημόσια και προφορικά 

την πρόσκληση που σας απηύθυνα χθες γραπτά, τη Δευτέρα να μετάσχετε σε 

μια  συνάντηση  που  διοργανώνουμε  στο  ΠΑΣΟΚ  με  τους  μεγάλους 

τριτοβάθμιους  παραγωγικούς  και  κοινωνικούς  φορείς  της  χώρας,  με  την 

Ένωση  Περιφερειών,  την  Κεντρική  Ένωση  Δήμων,  για  να  σας 

παρουσιάσουμε συνοπτικά, δε θα σας κουράσουμε, την πρότασή μας για το 

εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και τις προϋποθέσεις εθνικής ανάκαμψης. 

Για  να  αρχίσουμε  μαζί  σας  τον  διάλογο,  γιατί  σας 

αντιμετωπίζουμε  πρωτίστως  ως  ένα  μοχλό  ανάπτυξης,  ως  ένα  μεγάλο 

μηχανισμό που μπορεί να δώσει απάντηση στην αγωνία του Έλληνα πολίτη, 

αν τελειώνουμε, βγαίνουμε στο ξέφωτο, μπορούμε να αλλάξουμε τη συγκυρία, 
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μπορούμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη και ουσιαστικά ισότιμη 

μέσα στην Ευρώπη. 

Τα  πράγματα  είναι  δύσκολα,  οι  κίνδυνοι  πολλοί,  αλλά 

επιτρέπεται ιστορικά μόνο μία απάντηση καταφατική: Ναι, θα τα καταφέρουμε. 

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Ο κ. Τρεμόπουλος από τους Οικολόγους – Πράσινους έχει  το 

λόγο.

κ.  Μ.    ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ):   Υπάρχει  όντως  και  ένα 

κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Κύριε Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κύριοι προσκεκλημένοι, κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  το  1ο Συνέδριο  της  ΕΝ.Π.Ε.  έχει  την  ατυχία  να 

διοργανώνεται  και  να  υλοποιείται  σε  συνθήκες  κρίσης.  Μιας  κρίσης 

πολύπλευρης και συστημικής. Και ταυτόχρονα ένα Συνέδριο ενός θεσμού που 

από τις διακηρύξεις γι’ αποκέντρωση  με Αυτοδιοίκηση, περάσαμε και μόλις 

πριν λίγο σε ταυτίσεις με το κράτος.

Ένα κράτος καχύποπτο, ένα κράτος μπαταξίδικο και πελατειακό. 

Ένα κράτος που μας έταξε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κι έμεινε στα λόγια. 

Και ταυτόχρονα έναν θεσμό που επίσης έχει ν’ αντιμετωπίσει την αδιαφάνεια, 

τη διαφθορά, το πελατειακό σύστημα. Έναν θεσμό στο β’ βαθμό που πάσχει 

επίσης  από γραφειοκρατία,  από πρακτικές  εξουδετέρωσης των ικανών και 

των  δραστήριων  υπαλλήλων,  που  έχει  ν’  αντιμετωπίσει  ένα  καθεστώς 

ανασφάλειας και τώρα τις απολύσεις. 

Και  ταυτόχρονα  πρακτικές  και  επιλογές  όπως  αυτές  που 

πρόσφατα  συζητιούνται  στο  επίπεδο  της  ΚΕΔΕ  για  κατάργηση  του 

συμπαραστάτη,  του  πολίτη,  αλλά  και  την  ουσιαστική  εξουδετέρωση  του 

θεσμού, στο επίπεδο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 

Λέγαμε  όταν  είχαμε  την  ΕΝΑΕ,  την  Ένωση  Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων,  ότι  ήταν  μια  Ένωση  των  Νομαρχών  και  όχι  της 

Αυτοδιοίκησης. Φοβούμαι ότι  και η ΕΝ.Π.Ε. θα πρέπει  ν’  αποδείξει  ότι  δεν 

είναι Ένωση των Περιφερειαρχών και των δυο μεγάλων ή πρώην μεγάλων 

κομμάτων,  που  πρέπει  ν’  αλλάξει  τον  κανονισμό  της,  τον  κανονισμό 

υπόδειγμα και να τον κάνει δημοκρατικό, πραγματικά. 
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Θα  πρέπει  ν’  αντιμετωπίσει  το  ζήτημα  ότι  δεν  υπάρχει 

ουσιαστικός ρόλος για την αντιπολίτευση και τις  μικρότερες παρατάξεις και 

ταυτόχρονα έχουμε και τώρα την έκφραση διάθεσης ν’ αλλάξει η απόσταση 

των τερμάτων στη μέση του ματς. Το καχύποπτο κράτος κύριοι  και κυρίες 

συνάδελφοι, ήθελε το 1990 επί Κούβελα, το Β’ βαθμό σε επίπεδο επαρχίας. 

Μετά, περάσαμε στη Νομαρχία. Όπου κι εκεί περάστηκε επίσης ο κρατικός 

κορσές. 

Η  Περιφέρεια  σήμερα  έχει  ν’  αντιμετωπίσει  το  καπέλο  του 

κρατικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για να κρατά το χαλινάρι 

στους κατά  τόπους Ψωμιάδηδες.  Η συνεχής  μεταφορά αρμοδιοτήτων από 

εκλεγμένα όργανα σε διορισμένα, είναι  μια πραγματικότητα,  ταυτόχρονα με 

την αντίστοιχη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Περιφερειακά Συμβούλια στις 

Επιτροπές  όπου  οι  μικρότερες  παρατάξεις  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

εκπροσωπούνται. 

Κάποιοι  αναρωτιούνται:  Τι  να  τις  κάνει  τις  αρμοδιότητες  ένας 

θεσμός χωρίς άτομα με ικανότητες και γνώσεις, δυνατότητες να διαχειριστούν 

προγράμματα σαν το ΕΣΠΑ και χωρίς οικονομικές δυνατότητες; Κι εδώ μας 

θυμίζουν  τον  Τοτό  ο  οποίος  σκότωσε  τους  γονείς  του  και  στη  συνέχεια 

ζητούσε από το Δικαστήριο να απαλλαγεί επειδή είναι ορφανός. 

Αυτά ακριβώς είναι  τα επιχειρήματα που ανέφερα πριν για να 

γίνει  ο  «Καποδίστριας»  και  ο  "Καλλικράτης".  Ταυτόχρονα  οι  ισχυρές 

κυβερνήσεις  οικοδόμησαν  για  οικονομία  σε  πήλινα  πόδια,  με  ημερομηνία 

λήξης, το γνωστό πελατειακό σύστημα, ένα αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης. 

Μπορώ να σας πω ότι μετά από 15 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση 

και 2,5 χρόνια στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής της Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορώ να επαναλάβω κι εγώ ότι 

λεφτά  υπάρχουν.   Μόνο  που υπάρχουν σε  λάθος τσέπες.   Υπάρχουν  σε 

φορολογικούς  παραδείσους.  Υπάρχουν  στα  μιζοφόρα  εξοπλιστικά 

προγράμματα.  Ταυτόχρονα  υπάρχουν  και  σε  Ευρωπαϊκά  Ταμεία  και  σε 

χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν αξιοποιούνται. 

Μπορώ να σας πω κλείνοντας ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουν 

να μην είναι μια απλή φωνή διαμαρτυρίας. Να είναι μέρος της λύσης. Σήμερα, 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Αυτοδιοίκηση, αύριο στη Βουλή και στην 
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εναλλακτική  διακυβέρνηση  της  χώρας  σε  μια  προοπτική  όμως  βιώσιμη 

πραγματικά  για  τους  πολίτες,  για  τη  χώρα.  Μια  προοπτική  οικολογική  και 

κοινωνικά  αλληλέγγυα.  Και  σ’  αυτό  το  σχέδιο  προφανώς  η  Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση έχει το δικό της και θα έπρεπε να έχει  το δικό της σημαντικό 

ρόλο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κι  εμείς  ευχαριστούμε  τον  κ. 

Τρεμόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ο κ. Σγουρός 

έχει το λόγο.

κ.    Ι.  ΣΓΟΥΡΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΝ.Π.Ε.):   Αιδεσιμότατε,  κ.  Υπουργέ 

Εσωτερικών, αξιότιμοι Εκπρόσωποι των Κομμάτων, κ. Πρόεδρε της Κεντρικής 

Ένωσης  Δήμων,  κ.  Δήμαρχε  της  Αθήνας,  αγαπητοί  Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες και  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι,  αγαπητοί  συνάδελφοι  του 

Α’  και  του Β’  βαθμού,  αγαπητέ  Πρόεδρε των Δήμων της Κύπρου αδελφοί 

Κύπριοι,  κυρίες  και  κύριοι  επίσημοι  προσκεκλημένοι,  κυρίες  και  κύριοι 

συνάδελφοι το 1ο Τακτικό Συνέδριο του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης συμπίπτει 

με την ολοκλήρωση δύο ετών από την έναρξη εφαρμογής του "Καλλικράτη", 

συμπίπτει επίσης και με την κορύφωση της πιο σκληρής δημοσιονομικής και 

κοινωνικής κρίσης  που βίωσε ο τόπος τα τελευταία 50 χρόνια. 

Το  2012  ήταν  ίσως  η  χειρότερη  χρονιά  για  την  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, βαθιές οικονομικές περικοπές στους πόρους της, νομοθετικές 

παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία του 

θεσμού και τέλος εξωθεσμικές αλλά στοχευμένες και επικίνδυνες εκστρατείες 

απαξίωσης και κατασυκοφάντησης του θεσμού που υπηρετούμε, αποτελούν 

κομμάτια του ίδιου του πάζλ.

Ενός πάζλ, που έχει στόχο να επιμερίσει ευθύνες, να εξωραΐσει 

καταστάσεις  και  εν  τέλει  να  μας  βάλει  όλους  στο  ίδιο  κάδρο  της 

συνυπευθυνότητας,  τόσο  αυτούς  που  ευθύνονται  για  την  κρίση,  όσο  και 

αυτούς που δεν ευθύνονται. 

Το ξεκαθαρίζω από την πρώτη στιγμή: δεν είμαστε διατεθειμένοι 

να το επιτρέψουμε αυτό. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ευθύνεται για 

την οικονομική κρίση, δεν την προκάλεσε και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να 
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της  επιμερίσει  μεγαλύτερο  βάρος  στη  διαχείρισή  της  από  εκείνο  που  της 

αναλογεί.

Προφανώς και αναγνωρίζουμε τις θυσίες των πολιτών, ασφαλώς 

και αντιλαμβανόμαστε ότι η δημοσιονομική κατάσταση είναι δύσκολη για τη 

χώρα.  Αλλά  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  δεχτούμε  να  γίνουμε  τα  εύκολα 

θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου, που θέλει  να μας εμφανίσει  ως πολιτικά 

συνυπεύθυνους, ως οικονομικά συνυπαίτιους και ως ηθικά ταυτισμένους με 

πρακτικές που το πολιτικό σύστημα εφάρμοσε για δεκαετίες.

Η Αυτοδιοίκηση έχει τη μικρότερη συμμετοχή στο Δημόσιο χρέος 

και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον περιορισμό του ελλείμματος.  Και  αυτό 

αποδεικνύεται  με  αριθμούς.  Ας  μας  δείξουν  και  τα  Υπουργεία  ανάλογα 

αποτελέσματα και μετά να μιλήσουμε για περικοπές σημείο προς σημείο.

Το  μόνο  που  ζητάμε  είναι  ισότιμη  συμμετοχή  στην  εθνική 

προσπάθεια, όχι στις ζημιές μαζί και στα κέρδη χώρια. Δεν είναι δυνατό να 

εμφανίζεται η Αυτοδιοίκηση ως ο σπάταλος συγγενής ενός κράτους, που δεν 

μπορεί να συμμαζέψει ούτε τις στοιχειώδεις λειτουργίες του. 

Το ζήτημα είναι  πλέον πολύ σοβαρό και  αποτελεί  ένα  ακόμη 

βήμα  προς  τη  μεθοδευμένη  κατάργηση  της  αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ  και  τη 

θεσμική  συρρίκνωσή  τους.  Θίγει  το  βασικό  πυρήνα  της  λειτουργίας  του 

κράτους και καταλύει βασικές διατάξεις του Συντάγματος της χώρας.

Αυτές  οι  βασικές  αρχές  που  με  πανηγυρικό  τρόπο 

καθιερώνονται  στο Σύνταγμά μας,  φαίνεται  πως στις μέρες μας τίθενται  εν 

αμφιβόλω. Δυστυχώς το κράτος για μια ακόμη φορά λειτουργεί ανορθολογικά 

και με διάθεση τιμωρίας απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, μειώνοντας την κρατική 

χρηματοδότησή μας κατά 60% για τα λειτουργικά μας και κατά 90% για τις 

επενδύσεις.

Αυτή την πρωτοφανή μείωση που επέβαλλε στην Αυτοδιοίκηση, 

δεν  είχε  το  θάρρος  και  την  τόλμη  να  την  επιβάλλει  και  στους  φορείς  της 

κεντρικής  Κυβέρνησης.  Με  διάφορα  τρικ,  βαφτίζουν  ως  έσοδα  της 

Αυτοδιοίκησης  τις  μεταβιβαστικές  πληρωμές  του  κράτους,  όπως  είναι  το 

διατροφικό επίδομα, η δακοκτονία, οι μεταφορές μαθητών, το οδικό Δίκτυο. 

Το  κράτος  όμως  δεν  μπορεί  να  λειτουργεί  με  τη  λογική  του 

αυτοσχεδιασμού.  Εκτός  αν  όλα  αυτά  είναι  απλώς  το  πρόσχημα.  Αν  ο 
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στιγματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  η αφαίρεση πόρων έχουν ως 

μοναδικό σκοπό τη σταδιακή κατάργηση του ρόλου της.

Αν  πίσω  από  τη  στοχοποίησή  της  οχυρώνεται  ένα  πολιτικό 

σύστημα που καταρρέει, αν αυτός είναι ο απώτερος σκοπός να γνωρίζουν ότι 

θα είμαστε απέναντι, με κάθε τρόπο και μέσο που έχουμε και κυρίως με τα 

αποτελέσματα  της  δουλειάς  μας.  Θα  δείξουμε  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  είναι  το 

τελευταίο και πιο ανθεκτικό ανάχωμα στην κρίση που βιώνει η χώρα μας και 

ότι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, σας ζητάμε ένα πολύ απλό αλλά 

ταυτόχρονα  πολύ  σημαντικό  πράγμα:  να  μην  είστε  ο  εκπρόσωπος  του 

κεντρικού κράτους για την Αυτοδιοίκηση, αλλά να είστε ο εκπρόσωπος της 

Αυτοδιοίκησης στο κεντρικό κράτος. Να υπερασπίζετε τα δίκαια αιτήματά μας 

και να μας λύνετε προβλήματα. 

Αναρωτιέμαι: πως είναι δυνατό ακόμη και σήμερα, δυο χρόνια 

μετά,  ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων του "Καλλικράτη",  να παραμένει 

ανενεργό επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα Προεδρικά Διατάγματα 

και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις;

Οι  αιρετές  Περιφέρειες  έχουν  πλέον  σημαντικές  αρμοδιότητες 

στον τομέα της ανάπτυξης.  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Αυτοδιοίκηση 

διαχειρίζεται  ένα  κομμάτι  του  ΕΣΠΑ  και  αυτό  είναι  σημαντικό,  αφού  τα 

αποτελέσματα που αποδεικνύει τους τελευταίους 18 μήνες που ασκεί αυτό το 

ρόλο, δείχνουν σημαντική βελτίωση στην απορροφητικότητα. 

Το κεντρικό κράτος λοιπόν θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να 

την επιβραβεύσει και να την ενθαρρύνει και όχι να την υπονομεύει.  Πρέπει 

όλοι  να  αλλάξουμε νοοτροπία και  να  προσαρμοστούμε  στα νέα  δεδομένα. 

Εμείς  είμαστε  αποφασισμένοι  να  ακολουθήσουμε  το  δρόμο  της  σκληρής 

προσπάθειας, των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών με όποιο 

κόστος. 

Στην  κρίσιμη  οικονομική  συγκυρία  της  ύφεσης  που  διανύει  η 

χώρα,  το  ζήτημα  της  προσέλκυσης  επενδύσεων  και  της  ενίσχυσης  της 

οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα, στην οποία 

καλούμεθα να διαδραματίσουμε κι εμείς σημαντικό ρόλο.
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Για να  γίνουν αυτά η Ένωση Περιφερειών ζητάει  ενισχυμένο, 

ουσιαστικό  ρόλο  στο  χωροταξικό  και  πολεοδομικό  σχεδιασμό  και  τον 

αναπτυξιακό  προγραμματισμό με  τη  συμμετοχή  των Περιφερειών σε κοινά 

όργανα του Υ.Π.Ε.Κ.Α., των Περιφερειών και των Δήμων.

Η  ΕΝ.Π.Ε.  ζητά  διεύρυνση  του  ρόλου  των  Περιφερειών  στο 

σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των  συγχρηματοδοτούμενων  επιχειρησιακών 

προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 μετά τα γνωστά αποτελέσματα που 

είχε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός της χώρας. 

Η ΕΝ.Π.Ε.  ζητάει  οι  Περιφέρειες  να  αναλάβουν εντός  τριετίας 

όλες τις αρμοδιότητες προώθησης, έγκρισης και υποστήριξης των ιδιωτικών 

επενδύσεων περιφερειακής σημασίας. Πριν από την έγκριση των ιδιωτικών 

επενδύσεων εθνικής σημασίας, να γνωμοδοτεί η αντίστοιχη Περιφέρεια.

Η  Ελλάδα  έχει  ισχυρά  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  στην 

πρωτογενή παραγωγή με κάποια από τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα στον 

κόσμο,  αλλά  και  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  στην  αξιοποίηση  του 

ορυκτού πλούτου, στις νέες μορφές τουρισμού. 

Θέσαμε  στόχους.  Οργανωνόμαστε.  Δουλεύουμε.  Αλλάζουμε. 

Και όλα αυτά, χωρίς υποστήριξη και με δυσβάστακτες οικονομικές περικοπές 

στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Θα πρέπει ως χώρα να δομήσουμε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα ξεκινά από τη Δημόσια Διοίκηση και θα το 

επανεξετάζει  δαπάνη  προς  δαπάνη,  φόρο  προς  φόρο  στο  σύνολο  των 

δραστηριοτήτων  του  κράτους,  επιλέγοντας  με  ολοκληρωμένο  τρόπο  τους 

τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει βηματισμό, με σημαντικό 

συντελεστή εξωστρέφειας.

Όλοι οι θεσμοί του ελληνικού κράτους, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, 

η Κεντρική Κυβέρνηση θα πρέπει να αποδώσουν πάνω από το 100% των 

δυνατοτήτων τους σε αυτή την προσπάθεια. Για την Ελλάδα η παρούσα κρίση 

σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο 

και σε επίπεδο αξιών. 

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  της  ελληνικής  κοινωνίας 

συνειδητοποιεί  την  ανάγκη  για  επίπονες  θυσίες,  αλλά  και  την  ανάγκη  για 

ριζικές  αλλαγές.  Αλλαγές,  προσανατολισμένες  στο  αποτέλεσμα  που  θα 

διαπνέονται από εκσυγχρονιστική διάθεση και κοινωνική ευαισθησία.
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Στην  προσπάθειά  μας  αυτή  συναντούμε  εμπόδια  που 

προκύπτουν  τόσο  από  τη  δραστική  μείωση  των  οικονομικών  μέσων  που 

έχουμε  στη  διάθεσή  μας  για  την  άσκηση  της  πολιτικής,  όσο  και  από  την 

καχυποψία με την οποία η Κεντρική Διοίκηση αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση. 

Αποτέλεσμα  κομβικής  σημασίας  είναι  ότι  μεταρρυθμίσεις  και 

έργα  καθυστερούν,  εξ  αιτίας  του  δύσκαμπτου  νομοθετικού  πλαισίου  κ. 

Υπουργέ, όπως τα λέγαμε και χτες παρουσία του Πρωθυπουργού. 

Το ξεπέρασμα της κρίσης και η επιστροφή στην ανάπτυξη, μέσα 

από την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων,  αποτελεί 

κοινό  μας στόχο.  Στόχο απαιτητικό,  που δεν θα επιτευχθεί  παρά μόνο αν 

περάσουμε από τα λόγια στην πράξη, παρουσιάζοντας απτά και μετρήσιμα 

αποτελέσματα που βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών και προάγουν 

την οικονομική δραστηριότητα.

Η Αυτοδιοίκηση καλείται  να σηκώσει στις πλάτες της μέσα σε 

αυτή την οικονομική κατάσταση, τις δράσεις για την κοινωνική πρόνοια, την 

παιδεία,  την  υγεία,  την  καταπολέμηση  του  οικονομικού  και  κοινωνικού 

αποκλεισμού, έχοντας ως αρμοδιότητες το 65% που αφορά τον κάθε πολίτη 

της χώρας.

Η  κρίση  αυτή  έφερε  σημαντική  αύξηση  των  απαιτήσεων  των 

πολιτών  για  κοινωνικές  υποδομές,  πρόνοια  και  φροντίδα  ενός  διαρκώς 

αυξανόμενου  πληθυσμού,  που  ζει  σε  καθεστώς  φτώχειας  και  κοινωνικού 

αποκλεισμού.

Με άλλα  λόγια  πολύ  γρήγορα  κληθήκαμε  και  καλούμαστε  να 

κάνουμε πολύ περισσότερα, με σημαντικά λιγότερους πόρους. Καλούμαστε 

δηλαδή να συμβάλλουμε πολλαπλά στην αντιμετώπιση της κρίσης. Έχει γίνει 

σχεδόν  «μόδα»  πλέον  όλοι  να  κατηγορούν  τη  Δημόσια  Διοίκηση  και  την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το μεγάλο ασθενή, ως την αιτία της κρίσης, ως άντρο 

ανομίας, διαφθοράς και γραφειοκρατίας.

Από την άλλη,  όλοι  αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα  στήριξης 

της αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Τα τελευταία 

χρόνια  έγιναν  πολλές  μελέτες  για  τη  λειτουργία  του  διοικητικού  μας 

συστήματος,  πολλοί  νόμοι  ψηφίστηκαν  για  στοχοθεσία  στο  Δημόσιο: 

αξιολόγηση Υπηρεσιών και υπαλλήλων. 
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Δυστυχώς  όλα  έμειναν  στα  χαρτιά.  Τίποτε  δεν  εφαρμόστηκε 

στην πράξη και  αυτό είναι  το μεγάλο μας πρόβλημα. Στη θεωρία τα πάμε 

καλά,  στην  πράξη  αρχίζουν  τα  δύσκολα!  Γραφειοκρατικές  αντιλήψεις, 

κομματικά κατεστημένα,  συντεχνιακά συμφέροντα,  προσωπικές στρατηγικές 

και πολλά άλλα, συντελούν στο να συζητούμε τόσα χρόνια για το επιτελικό 

κράτος  και  τόσα χρόνια  να  μην μπορούμε  να  καταλήξουμε  ούτε  σε  πέντε 

βασικούς άξονες δράσης.

Στην πραγματικότητα η Δημόσια Διοίκηση απλώς αντανακλά το 

ξεπερασμένο  πρότυπο  οργάνωσης  του  κράτους,  τις  παθογένειες  του 

ελληνικού πολιτικού συστήματος, τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, καθώς και 

τις  επιδιώξεις  των  Κυβερνήσεων  να  εξυπηρετήσουν  συμφέροντα 

ασυμβίβαστα με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Δεν  μου  αρέσουν  οι  γενικεύσεις,  αλλά  αυτή  είναι  η 

πραγματικότητα  και  θα  πρέπει  να  τη  δούμε  κατάματα  και  να  ξεριζώσουμε 

νοοτροπίες δεκαετιών. Όλα αυτά τα ανέχτηκε, για να μην πω τα εξέθρεψε το 

πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα στρεβλό, που μοναδικό του  μέλημα 

ήταν η εξασφάλιση της επιβίωσής του με οποιοδήποτε μέσο και κόστος.

Στο  εξωτερικό  συνήθως  μελετούν  και  σχεδιάζουν  με 

λεπτομέρειες,  όπως τα  ζούμε  πραγματικά  εμείς,  μια  μεταρρύθμιση για  μια 

δεκαετία  και  σε  ένα  χρόνο  την  εφαρμόζουν  στην  πράξη.  Εμείς  εδώ 

σχεδιάζουμε μια μεταρρύθμιση μέσα σε λίγους μήνες και μας παίρνει  δέκα 

χρόνια να την εφαρμόσουμε στην πράξη και να διορθώσουμε τις ατέλειές της 

με σωρεία τροποποιήσεων, Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων και τα λοιπά 

που ερμηνεύουν το νόμο.  Ή στη χειρότερη περίπτωση να αποδομούμε τη 

μεταρρύθμιση που ήδη ψηφίσαμε και κάποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό.

Ο "Καλλικράτης"  έχει  ζωή μόνο δυο χρόνια.  Ήδη μετράμε  16 

νόμους μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια που αλλάζουν, ή τροποποιούν άρθρα 

του. Αυτό κάτι δείχνει.

Το ίδιο είχε συμβεί και με τον "Καποδίστρια" και το νόμο για την 

καθιέρωση  της  αιρετής  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης.  Το  φαινόμενο  είναι 

διαχρονικό και θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. 

Το  τελευταίο  έργο  στο  σήριαλ  είναι  αυτό  που  λέγεται 

«Διατάκτης». Εδώ και μερικές μέρες είμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας που 
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γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, να αλλάξει ο νόμος του "Καλλικράτη", 

η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκε από τους Υπουργούς τον 

κ. Στυλιανίδη και τον κ. Χατζηδάκη ως εισηγητές της ΚΥΑ, μόλις το Δεκέμβριο 

του 2012 και ο Διατάκτης του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων να μην 

είναι  ο  Περιφερειάρχης,  αλλά  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, ή στην καλύτερη περίπτωση ο Υπουργός.

Επιχειρείται  λοιπόν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το 

εξής  παράλογο  φαινόμενο:  οι  Περιφέρειες  που  έχουν  την  αρμοδιότητα 

προγραμματισμού  και  χειρισμού  των  πιστώσεων  του  Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, να μην έχουν προϋπολογισμό απ' ευθείας από τον 

κρατικό  προϋπολογισμό,  αλλά αυτός  να  κατανέμεται  στις  Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  Περιφέρειες  έχουν  την  αρμοδιότητα 

διαχείρισης του ΠΕΠ.

Από  την  άλλη  πλευρά η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  δεν  έχει 

αρμοδιότητα  προγραμματισμού  περιφερειακής  ανάπτυξης,  δεν  έχει 

αρμοδιότητα κατανομής των πιστώσεων και δεν διαθέτει  σχετική Υπηρεσία, 

αλλά έχει  προϋπολογισμό Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή άλλος εντάσσει τα έργα και θα καθορίζει την 

πολιτική, άλλος θα τηρεί τις πιστώσεις και τις χρηματοδοτήσεις. Μπορείτε να 

φανταστείτε τις εμπλοκές και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ΠΕΠ με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Υποστηρίζουν δηλαδή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 

άποψη ότι οι αιρετές Περιφέρειες δεν είναι κράτος και επομένως δεν μπορούν 

να  ασκήσουν  το  ρόλο  του  κράτους,  δηλαδή  τον  προγραμματισμό  και  το 

χειρισμό  των  πιστώσεων  για  το  περιφερειακό  σκέλος  του  Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα χρήματα που μας δίνουν από τις πιστώσεις 

του  κρατικού  προϋπολογισμού,  μας  λένε  ότι  εμείς  ως  Αυτοδιοίκηση  δεν 

είμαστε κράτος. Για τα χρήματα που εμείς δαπανούμε όμως, μας υποβάλλουν 

σε εξαντλητικούς ελέγχους από τις Υπηρεσίες εντελλομένων, λέγοντάς μας ότι 

εμείς είμαστε κράτος και άρα πρέπει να ελεγχθούμε.

Στη μια περίπτωση δηλαδή δεν είμαστε κράτος κατά το Γενικό 

Λογιστήριο  και  στην  άλλη  περίπτωση  είμαστε!  Αυτά  δυστυχώς μόνο  στην 

πατρίδα μας συμβαίνουν.
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Όπως ίσως γνωρίζετε χτες οι 13 Περιφερειάρχες συναντηθήκαμε 

με τον Πρωθυπουργό της χώρας τον κ.  Σαμαρά, παρουσία του Υπουργού 

Εσωτερικών τον κ. Στυλιανίδη, του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων  του  κ.  Χατζηδάκη,  του  Υπουργού 

Επικρατείας του κ. Δημήτρη Σταμάτη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων του κ. Γιαννούση. 

Στο  επίκεντρο  της  συνάντησης  βρέθηκαν  τα  ζητήματα  της 

ανάπτυξης,  των  οικονομικών  και  γραφειοκρατικών  προβλημάτων  που 

αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες. Ο Πρωθυπουργός αφού ευχαρίστησε όλους 

τους Περιφερειάρχες για την καθοριστική, όπως ανέφερε, συμβολή τους στην 

αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και την επίτευξη του μνημονιακού 

στόχου  για  το  2012,  τόνισε  ότι  «δεν  υπάρχει  αναπτυξιακό  μοντέλο  για  τη 

χώρα,  χωρίς  την  γνώση,  την  εμπειρία  και  τη  συμμετοχή  των  αιρετών 

Περιφερειών».  Παράλληλα,  δεσμεύτηκε  να  υπάρξουν  συστηματικές  και 

συχνές  συναντήσεις  του  με  τους  Περιφερειάρχες,  προκειμένου  να 

δρομολογηθούν λύσεις στα τρέχοντα ζητήματα.

Επίσης, έδωσε εντολή να λυθεί άμεσα το μείζον ζήτημα που έχει 

προκύψει με τον Τελικό Διατάκτη των δαπανών από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων  που  προανέφερα,  όπως  προτείνουν  οι  αιρετές  Περιφέρειες 

καθώς και για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την αρχή του έτους με 

τη λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ. 

Πρόκειται για μια σημαντική στήριξη των αιρετών Περιφερειών. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά καθημερινά προβλήματα που δε μπορούν 

να επιλύονται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Ζητήματα καθημερινότητας 

που θα έπρεπε ν’ αντιμετωπίζονται άμεσα, μας ταλαιπωρούν μήνες. 

Γι’  αυτό  ζήτησα  από τον  κ.  Στυλιανίδη  μια  Διαρκή  Επιτροπή 

Εργασίας  που  να  λύνει  αυθημερόν  τα  προβλήματα  με  εισήγησή  του 

κατευθείαν  στον  Πρωθυπουργό  ώστε  οι  αυλοκόλακες  των  Υπουργείων  να 

σταματήσουν αυτόν τον εμπαιγμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Κύριε  Υπουργέ,  βάλτε τάξη στο χάος. Και  κράτος και  κρατική 

Περιφέρεια  και  αιρετή  Περιφέρεια  και  Δήμοι  και  εντελλόμενα  και  ελεγκτής 

νομιμότητος  και  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  Παρατηρητήριο  Αυτοδιοίκησης  και 

Επιθεωρητές  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Ελεγκτές  Δημόσιας  Διοίκησης  και 
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Ανεξάρτητες Αρχές και δεν ξέρω τι άλλο και στο τέλος να μην ξέρουμε ποιος 

ελέγχει ποιον και πού και πότε και τι γίνεται. 

Μήπως όλο αυτό το κουβάρι που έχουμε πλέξει τόσα χρόνια, 

παραείναι πολυτελές για να το διατηρούμε ακόμη και σήμερα που δεν έχουμε 

και λεφτά; Λύστε μας τα χέρια, απλοποιήστε το σύστημα. Και πιο αποδοτικό 

θα γίνει  και  πιο  εύκολα θα μπορεί  να  εντοπισθεί  η  παρανομία.  Εμείς  τον 

έλεγχο το ζητήσαμε πρώτοι και τον διεκδικούμε. Αλλά θέλουμε έναν έλεγχο 

βασισμένο στη νομιμότητα και όχι στη σκοπιμότητα των αποφάσεών μας. 

Έναν  έλεγχο  που  θα  στηρίζεται  στην  ουσία  και  όχι  στην 

τυπολατρεία που σκόπιμα κάποιοι καλλιεργούν και κάποιοι εκμεταλλεύονται 

αυτούς  και  αυτοί  με  τη  δική  τους  σειρά  εκμεταλλεύονται  όλους  εμάς.  Και 

επειδή πολλά λέγονται και γράφονται, θέλω να ξεκαθαρίσω εκ μέρους όλων 

των  Περιφερειών  της  χώρας  πως  παρά  τις  τόσες  περικοπές  και  μειώσεις 

στους  ΚΑΠ,  καμία  Περιφέρεια  δε  χρωστάει  ούτε  ένα  ευρώ.  Όλες  έχουν 

ισοσκελισμένους ισολογισμούς. 

Απεναντίας,  το  κράτος  είναι  εκείνο  που  μας  χρωστά  για 

αρμοδιότητες που μας έχει μεταφέρει και για μεταβιβαστικές πληρωμές του 

κράτους προς τους δικαιούχους που καλούμεθα εμείς να διεκπεραιώσουμε. 

Για το λόγο αυτό διεκδικούμε τη νομοθετική κατοχύρωση ενός 

μηχανισμού που θα προέβλεπε την καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου 

ποσού λειτουργικών εξόδων σε σχέση με τις  μεταφερόμενες αρμοδιότητες. 

Δεύτερον, μηχανισμοί αυτόματης εκχώρησης των αναλογούντων φόρων για 

τις  μεταφερόμενες  στις  Περιφέρειες  αρμοδιότητες.  Και  ρήτρες  μη  έγκαιρης 

καταβολής των αναλογούντων ποσών από το κράτος. 

Όλοι να έχουμε ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Και εσείς και 

εμείς. Δε μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύπτεται από ίδιους πόρους τα 

κενά ή να καθυστερεί  πληρωμές επειδή η κεντρική  κυβέρνηση αδυνατεί  ν’ 

ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις που η ίδια έχει αναλάβει. 

Έχουμε  αναγνωρίσει  και  αντιλαμβανόμαστε  πλήρως  την 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα μας. 

Την ξέρουμε πολύ καλά. Συμμετέχουμε και τη βιώνουμε. Αλλά μιλάμε επί των 

πραγματικών θεμάτων. Όλοι γνωρίζετε ότι  η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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έχει το δεύτερο μικρότερο χρέος των ΟΤΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των 

χωρών της Ευρώπης.

Είμαστε  οι  τελευταίοι  των τελευταίων.  Παρ’  όλα αυτά  κάποιοι 

επιμένουν  να  εμφανίζουν  την  Αυτοδιοίκηση  ως  καταχρεωμένη  και 

αναξιόπιστη.  Δε  θα  το  επιτρέψουμε  αυτό.  Και  ο  Α’  και  ο  Β’  βαθμός.  Οι 

παθογένειες  του ελληνικού κράτους και  ιδίως τα φαινόμενα της διαπλοκής, 

διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων, ευνοιοκρατίας και συναλλαγής, αποτελούν 

τις  σημαντικότερες  αιτίες  της  σημερινής  οικονομικής  και  κοινωνικής 

κατάρρευσης. Η κρίση απλώς αποκάλυψε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο αυτές 

τις παθογένειες. 

Δεδομένου  ότι  ως  τώρα  πολιτικές  απέναντι  στο  πρόβλημα 

λειτουργίας του κράτους αποδείχθηκαν είτε μικροκομματικές είτε άτολμες και 

ατελέσφορες, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται  μπροστά σε δυο εναλλακτικές 

επιλογές:  Είτε  να  συνεχίσει  να  κινείται  αντανακλαστικά  και  σπασμωδικά, 

υιοθετώντας βεβιασμένες,  πρόχειρες και  αμφίβολης αποδοτικότητας λύσεις, 

είτε  να  προχωρήσει  αποφασιστικά  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  ενός 

σχεδίου για τη θεμελίωση ενός επιτελικού εθνικού κράτους,   και μιας ισχυρής 

Αυτοδιοίκησης  που  θα  μπορέσει  πράγματι  να  ανταποκριθεί,  βάσει  ενός 

ολοκληρωμένου  πολιτικού  σχεδίου,  στις  τεράστιες  απαιτήσεις  της  εποχής, 

προκειμένου η χώρα να βγει από την κρίση.

Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα που ανακύπτει  είναι το ακόλουθο: 

Θα τολμήσουν τα κόμματα -κι όχι μόνον αυτά που στηρίζουν την κυβέρνηση- 

να  αρθούν  χωρίς  χρονοτριβές  στο  ύψος  των  περιστάσεων,  ή  θα 

περιχαρακωθούν  και  πάλι,  για  μια  ακόμη  φορά,  στις  μικροκομματικές 

σκοπιμότητες που μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού; Οι επόμενοι μήνες 

θα δείξουν...

Μακριά  από  το  κλίμα  κατασυκοφάντησης  της  Δημόσιας 

Διοίκησης και των υπαλλήλων εν γένει,  και χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των 

απολύσεων  να  αιωρείται,  πρέπει  να  θέσουμε  τις  βάσεις  για  μια  νέα, 

αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και φιλική προς τους πολίτες Δημόσια 

Διοίκηση.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή στην Αυτοδιοίκηση είναι ένα ώριμο 

αίτημα δικό μας.  Σε όλα τα Συνέδρια από το 2003 και  μετά και  ιδίως στο 
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Συνέδριο  της Δράμας  το  2007,  όσοι  παλιοί  συνάδελφοι  είναι  εδώ σήμερα, 

βασικό θέμα ήταν η μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης. Τότε είχατε φτάσει να 

πείτε ότι «σήμερα αλλάζουμε το νόμο».

Γι’  αυτό  λοιπόν  η  δική  μας  κριτική  θα  πρέπει  να  είναι 

εποικοδομητική  και  όχι  ισοπεδωτική.  Να  επισημαίνουμε  τα  λάθη  και  τις 

παραλείψεις αλλά να μη χαρίσουμε τη μεταρρύθμιση σε κανέναν.  Καλό θα 

ήταν να σκεφτούμε λίγο πώς θα ήταν σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση εν μέσω 

κρίσης αν δεν είχε μεσολαβήσει ο "Καλλικράτης"; Πώς θα ήταν   οι πάνω από 

1.000 Δήμοι και Κοινότητες,  οι  6.000 επιχειρήσεις και διάφορα άλλα, οι  54 

Νομαρχίες  αν  δεν  είχε  προηγηθεί  το  συμμάζεμα  που  έγινε  με  τον 

"Καλλικράτη";

Γι’  αυτό και πρέπει την Αυτοδιοίκηση να τη στηρίξουμε και να 

την ενισχύσουμε. Ναι στην κριτική, ναι  στη διόρθωση των λαθών αλλά όχι 

στην ισοπέδωση. Όχι στην απαξίωση. 

Αλλά  εδώ  συμβαίνει  το  παράδοξο:  Ακούστε  αγαπητοί 

συνάδελφοι, αυτοί που επιφυλάσσουν   ρόλο ουραγού στην Περιφέρεια, να 

είναι οι ίδιοι που την καλούν ως αρωγό στα δύσκολα.

Κύριε Υπουργέ,  μας ζητάει κάθε φορά η κυβέρνηση να βάλουμε 

πλάτη στα δύσκολα. Και κάθε φορά που το κάνουμε μας απογοητεύετε. Κάθε 

φορά που το κάνουμε έρχεται συνήθως μετά από λίγο καιρό και μια αθέτηση 

υποσχέσεων.  Οι  Περιφέρειες  λειτουργούν  πλέον  στον  αυτόματο  πιλότο 

εντελώς, εγκαταλελειμμένες από το κεντρικό κράτος. 

Δεν  ξέρω  πόσο  ακόμα  θ’  αντέξουμε.  Οι  αντιστάσεις  του 

συγκεντρωτισμού είναι ακόμη πολύ βαθιά ριζωμένες.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι, το κεντρικό 

σύνθημα του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε. είναι: Δημιουργούμε ισχυρές 

Περιφέρειες, εξασφαλίζουμε το αύριο της Ελλάδας.

Το κεντρικό μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι: Αφήστε μας να 

δημιουργήσουμε ισχυρές Περιφέρειες. Μη μας βάζετε εμπόδια. Λύστε μας τα 

γραφειοκρατικά προβλήματα. Εμπιστευθείτε μας κύριε Υπουργέ, αγαπητοί της 

κυβέρνησης. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  τον  κ.  Πρόεδρο 

της Ένωσης. 

Και παρακαλούμε τον Υπουργό  Εσωτερικών, τον κ. Στυλιανίδη 

να πάρει το λόγο. 

κ.   Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ):   Ακούμε με ενδιαφέρον και 

κατανόηση  απόλυτη  την  αγωνία  των  εργαζομένων,  αλλά  και  των 

αυτοδιοικητικών  και  ερχόμαστε  εδώ  σήμερα  στο  1ο Συνέδριο  της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, το οποίο Αιδεσιμότατε, κ. Πρόεδρε, κυρίες και 

κύριοι,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  πρέπει  να  παλέψουμε  για  να  αποτελέσει  τη 

βάση για μία διαφορετική μέρα και  στο χώρο του Β΄  βαθμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.

Είναι κοινή η ανησυχία τόσο της Αυτοδιοίκησης αυτής καθαυτής, 

όσο  και  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  στο  να  εδραιωθεί  ο  ρόλος  και  η 

δυναμική αυτού του χώρου. Βιώνουμε πρωτόγνωρα πράγματα, η κρίση που 

σήμερα  αντιμετωπίζει  η  χώρα  είναι  η  πιο  ισχυρή  κρίση  που  έπληξε  την 

Ελλάδα από το δεύτερο παγκόσμιο και μετά. Είναι μία κρίση η οποία μπήκε 

στο  κάθε  σπίτι,  δημιούργησε  καταστάσεις  πρωτόγνωρες,  δημιούργησε 

προβλήματα που ποτέ  δεν είχαμε  βιώσει  και  δυσκολίες  στις  οποίες  αν  δε 

βρεθούμε όλοι μαζί δε θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε.

Θεωρώ ότι είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού, αποδέχομαι 

πλήρως  την  πρόταση  του  Προέδρου  της  ΕΝ.Π.Ε.  για  ταύτιση  στον 

διεκδικητικό αγώνα του Υπουργείου Εσωτερικών με την Αυτοδιοίκηση και του 

Α΄  και  του  Β΄  βαθμού  και  για  διεκδίκηση  τουλάχιστον  του  κοψίματος  των 

γόρδιων  δεσμών  εκείνων  που  γεννάει  η  γραφειοκρατία  αλλά  και  η 

προκατάληψη που πολλές φορές καλλιεργείται σε βάρος του αυτοδιοικητικού 

χώρου. 

Χρειαζόμαστε μία εθνική συμμαχία, αν θέλουμε να κερδίσουμε 

τον πόλεμο κατά της φτώχειας. Και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να έχει την 

κοινωνία απέναντι, θα πρέπει μέσα στο όραμα το οποίο θα οριοθετήσουμε για 

το χώρο της Αυτοδιοίκησης να έχει τον σημαντικότερο ρόλο η κοινωνία, γιατί 

έτσι γεννήθηκε και η ανάγκη της Αυτοδιοίκησης ως κοινωνική ανάγκη. Σε αυτό 

το  τοπίο  ο  ρόλος  της  Περιφέρειας  θα  πρέπει  να  αναβαθμιστεί  και  εκεί 

τουλάχιστον επικεντρώνονται οι δικές μας προσπάθειες. 
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Δε θέλω σήμερα να χαθώ στα μεγάλα λόγια τα οποία συνήθως 

χανόμαστε  οι  Πολιτικοί  αφήνοντας  πίσω  την  ουσία,  θέλω  να  είμαι  πολύ 

συγκεκριμένος  και  σαφής.  Στο  διάστημα  αυτό,  από  την  ημέρα  που 

αναλάβαμε,  έπρεπε  να  αντιμετωπίσουμε  αρρυθμίες,  δυσκολίες  και 

προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν πάρα πολύ από τις απανωτές εκλογές, 

μια που οι Υπηρεσιακές Κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και 

λόγω των περιορισμένων αρμοδιοτήτων τους ούτε στα τρέχοντα. 

Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα, είχαμε δεδομένη από το 

2011  την  περικοπή  των  ΚΑΠ  που  έφερε  αντιμέτωπους  όλους  τους 

Περιφερειάρχες  με  καθημερινά  πρακτικά  προβλήματα  που  επηρεάζουν  τη 

ζωή  των  πολιτών.  Δε  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  εκχιονισμοί,  να 

αντιμετωπιστούν  κατολισθήσεις,  να  συντηρηθούν  τα  οδικά  δίκτυα  που  θα 

έφερναν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές εάν δεν λειτουργούσαμε μαζί 

αυτό το διάστημα. 

Υπήρχαν  σοβαρότατα  προβλήματα  διαχείρισης,  υπήρχαν 

σαφώς  απλήρωτοι  λογαριασμοί,  τεράστιοι  απλήρωτοι  λογαριασμοί  για  τη 

μεταφορά μαθητών -το είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως- για τη δακοκτονία, 

δεν  υπήρχε  συστηματικότητα  στην  καταβολή  των  ΚΑΠ,  υπήρχαν 

καθυστερήσεις  της  απορρόφησης  του  ΕΣΠΑ  που  οφείλονταν  κυρίως  στα 

γραφειοκρατικά  προβλήματα,  υπήρχαν  καθυστερήσεις  ακόμα  και  στα 

διατροφικά  επιδόματα  που  είχαν  να  κάνουν  με  τη  ζωή  και  την  υγεία  15 

χιλιάδων  συνανθρώπων μας  που  πάσχουν  από  νεοπλασίες  και  τα  οποία 

διανέμονται μέσα από διευκολύνσεις που παρέχουν οι ίδιες οι Περιφέρειες.

Όλες αυτές τις δυσκολίες έπρεπε να δουλέψουμε μαζί για να τις 

αντιμετωπίσουμε με περιορισμένους πόρους και πολλές φορές αντιμέτωποι 

και με μια προκατάληψη που προέκυπτε είτε από το σκληρό πυρήνα ενός 

ξεπερασμένου κρατικού μοντέλου, είτε από τη δημοσιογραφική ή την πολιτική 

και τη γενικότερη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που καλλιεργούν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Ο αγώνας ήταν κοινός κι αυτό το διάστημα δουλέψαμε δίπλα-

δίπλα, κοινή προσπάθεια. Καταφέραμε πρώτα απ΄ όλα να αφήσουμε πίσω 

κομματικές καχυποψίες και να πείσουμε και τους εαυτούς μας αλλά και την 

κοινωνία ότι από δω και πέρα πρέπει να αναμετρώμεθα με διαφορετικά μέτρα 

και σταθμά, όχι ποιος θα μειώσει τον άλλον για να πάρει ο ίδιος αξία, αλλά 
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ποιος θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στο πρόβλημα και να το παλέψει, να 

παράξει συγκεκριμένες λύσεις. Συγκρουστήκαμε με όλο αυτό το ξεπερασμένο 

σκηνικό, όλο αυτό το διάστημα με πάρα πολύ κόπο. 

Θεωρώ  ότι  η  σημερινή  συνεδρία  και  η  χθεσινή  ουσιαστική 

σύσκεψη των 13 Περιφερειαρχών της χώρας με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη 

Σαμαρά,  αλλά  και  η  διαπίστωση  που  έκανε  ο  Πρόεδρος  του  ΠΑΣΟΚ  κ. 

Βενιζέλος πριν από λίγο, δείχνουν ότι αρχίζουμε να βάζουμε μία σοβαρή βάση 

συνεννόησης μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, μια βάση η 

οποία  κατά  τη  γνώμη  μου  είναι  στέρεη  και  σε  αυτήν  επάνω  πρέπει  να 

ακουμπήσουμε.

Η χθεσινή επικοινωνία ήταν καταλυτική για να λυθούν πράγματα 

που θα έπρεπε να λύνονται αυτομάτως ή έχουμε δει και Περιφερειάρχες όταν 

η Πολιτεία τους εμπιστεύεται τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, όταν η Αυτοδιοίκηση 

στον Α΄ και στο Β΄ βαθμό είναι ο πρωταθλητής στην απορροφητικότητα, είναι 

αυτός που έχει σπάσει τη δυσκαμψία και παράγει αποτελέσματα προς όφελος 

της χώρας, όταν έχει προηγουμένως με πόρους δαπανήσει το 60% από το 

αίμα της για να κρατήσει όρθια την κοινωνία, είναι απολύτως λογικό να θέλει 

να  έχει  την  πρωτοβουλία  των  κινήσεων  χωρίς  να  επηρεάζει  όλες  τις 

δημοσιονομικές χρεοκοπίες.

Και χαίρομαι, όπως χάρηκαν και οι 13 χθες εκ μέρους σας, που 

ο  Πρωθυπουργός  της  χώρας  αυτομάτως  έδωσε  εντολή  και  τα  κόμματα 

ανταποκρίθηκαν,  για  να έχουμε τουλάχιστον έναν πρώτο συμβολισμό,  ένα 

πρώτο μήνυμα, ένα πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μία σημαντική 

αρχή για τα επόμενα βήματα. 

Διαπραγματευθήκαμε  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  με  την 

τρόικα, η οποία έκλεινε τη λογική της σε δημοσιονομικές λογικές και νομίζω ότι 

επιτύχαμε  να  αντιστρέψουμε  σε μεγάλο  ποσοστό  και  αυτό  έγινε  μόνο  στο 

χώρο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  την 

κεντρική λογική των δανειστών. 

Τους πείσαμε ότι στην Αυτοδιοίκηση δε λύνεις προβλήματα με 

περαιτέρω  περικοπές,  διότι  το  λίπος  τελείωσε,  ακουμπάς  πια  κρέας, 

ακουμπάς  ζωτικές  ανάγκες  της  κοινωνίας.  Λύνεται  με  πολιτικές  έξυπνης 
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εξοικονόμησης σε αναπτυξιακές πολιτικές που μπορούν να φέρουν γρήγορα 

ανταποδοτικά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αυτό γέννησε και την ανάγκη δημιουργίας του Παρατηρητηρίου, 

για  να  υπάρχει  συστηματική  παρακολούθηση  των  ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών και βεβαίως εδώ εγώ οφείλω να συγχαρώ την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση  διότι  οι  Περιφέρειες  και  οι  13  είναι  οι  πρώτες  οι  οποίες 

κατέθεσαν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς δίνοντας το παράδειγμα. 

Εμείς  επιδιώξαμε  το  διάστημα  αυτό  στα  μικρά  ζητήματα  που 

μπορούσαμε να λύσουμε, που εξαρτώνται  αποκλειστικά από το Υπουργείο 

Εσωτερικών να είμαστε συνεπείς, να καταβάλλουν δηλαδή στην ώρα τους τις 

δαπάνες των ΚΑΠ, το αυτονόητο, αυτό που αργούσε να καταβληθεί και τώρα 

αυτή  τη  στιγμή  επεξεργαζόμαστε  σε  συνεργασία  με  τις  Περιφέρειες  την 

εκταμίευση περίπου 58 εκατομμυρίων ευρώ -στις 30/9 τελείωσε η απογραφή- 

ληξιπρόθεσμων  οφειλών,  ώστε  στην  επόμενη  δόση  να  συμμετέχουν  στην 

εκταμίευση  και  οι  Περιφέρειες  για  να  καλύψουν  δαπάνες  σημαντικές  που 

έρχονται από το παρελθόν.

Επίσης  καταφέραμε,  όπως  σας  είπα  προηγουμένως,  την 

τελευταία στιγμή και λίγες ώρες πριν να αλλάξει ο χρόνος, τα χρήματα που 

είχαμε στερηθεί από τους ΚΑΠ να τα αναπληρώσουμε σε μεγαλύτερο ποσό 

μέσα από την ευέλικτη διαχείριση του ΠΔΕ, καταφέραμε να εκταμιεύσουμε 

κυριολεκτικά  την  παραμονή  της  πρωτοχρονιάς  156,7  εκατομμύρια  από  το 

πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων που  ήρθε  ως  σωτήρια  βοήθεια  για  να 

μπορέσουν  να  ανταποκριθούν  στα  προβλήματα  τα  σοβαρά  της 

καθημερινότητας  οι  Περιφερειάρχες  που  δεν  μπορούσαν  πραγματικά  να 

μείνουν  όρθιοι  απέναντι  σε  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  τα  οποία  έπλητταν  τις 

τοπικές κοινωνίες.

Καταφέραμε σε κάποιες Περιφέρειες που είχαν ζητήματα χρεών 

να παρέμβουμε το 2013, με το Νόμο του 2013, τον 4111 και να κάνουμε μία 

σημαντική ρύθμιση, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Οικονομικών για 

να είμαι δίκαιος, επιτυγχάνοντας την επιμήκυνση των δανείων κατά οκτώ έτη 

από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την τριετή περίοδο χάριτος και τη 

μείωση του επιτοκίου κατά 0,5%. 
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Και αυτή τη στιγμή κ. Πρόεδρε μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε 

μία  συνεργασία  με  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ώστε  να 

μπορέσουν  να  αναχρηματοδοτηθούν  δάνεια  των  Περιφερειών,  τα  οποία 

συνήφθησαν από ιδιωτικές τράπεζες και μπορούμε να επιτύχουμε μέσα από 

αυτή  τη  συνεργασία  καλύτερους  όρους  αποπληρωμής.  Αφορά  και  τις 

Περιφέρειες, αφορά και τους Δήμους. 

Προσπαθούμε  στις  τρέχουσες  διαβιβαστικές  πληρωμές  τις 

οποίες εκτελούν οι Περιφέρειες, που δεν είναι κανονικά, δε θα έπρεπε να είναι 

κανονικά δικός τους προϋπολογισμός,  δηλαδή τα διατροφικά επιδόματα,  η 

δακοκτονία, να είμαστε συνεπείς και δώσαμε μέσα στο 2012 τα 4 εκατομμύρια 

που έπρεπε να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις Περιφέρειες, διότι στήριξαν μία 

κεντρική πολιτική και κοινωνική προσπάθεια, για να μπορέσει να λειτουργήσει 

το σύστημα και να μην καταπέσει  το σύστημα μεταφοράς μαθητών εννοώ, 

που  θα  εξυπηρετούσε  200  χιλιάδες  άτομα.  Μέσα  από  μία  έξυπνη 

διαπραγμάτευση που έγινε οι ίδιοι οι μεταφορείς απεδέχθησαν να περικόψουν 

τη δαπάνη κατά 17%  και  επειδή υπήρχαν πολύ μεγάλα χρέη του κράτους 

προς τους μεταφορείς, τα οποία περνούσαν μέσα από τις περιφέρειες, εμείς 

αναλάβαμε  όσο  μπορούμε  με  τις  δυνατότητές  μας  και  με  συνέπεια  να 

στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και μπορώ να σας πω με ικανοποίηση ότι 

μέχρι  στιγμής  έχουμε  αποπληρώσει  112.000.000  χρεών  από  μεταφορές 

μαθητών που έγιναν στο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή από το ’11 μέχρι 

τώρα και βεβαίως μέσα στα 58 εκατομμύρια που θα εκταμιεύσουμε από τα 

ληξιπρόθεσμα, συμπεριλαμβάνονται και οι πρόσθετες αποπληρωμές. 

Υπήρχε μια σειρά αρμοδιοτήτων που προβλέπονταν από τον 

«Καλλικράτη» να φύγουν 1η του μηνός από τις περιφέρειες προς τους δήμους. 

Εμείς  δεν  ερχόμαστε  να  καταλύσουμε  ότι  είναι  σωστό.  Επιθυμία  και 

νοοτροπία μας είναι ότι είναι σωστό να το διατηρήσουμε, ότι είναι λάθος να το 

διορθώσουμε και ότι είναι ελλιπές να το συμπληρώσουμε.

Και  αυτό  δεν  γίνεται  από τα  πάνω προς τα  κάτω,  γίνεται  με 

συνεχής  συζήτηση και  διαβούλευση μεταξύ  μας.  Γι΄  αυτό και  ενώπιον του 

Πρωθυπουργού  συμφωνήσαμε  να  υπάρχει  μια  μόνιμη  διαρκής  Επιτροπή, 

όπως υπάρχει  και με τους δήμους έτσι και με τις περιφέρειες,  μια θεσμική 

εκπροσώπηση  από  την  ΕΝ.Π.Ε.,  συνεχώς  να  μιλάει  με  το 
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Νομοπαρασκευαστικό  Τμήμα του Υπουργείου  Εσωτερικών,  ώστε  ζητήματα 

που μπορούμε θεσμικά να επιλύουμε σε κύματα νομοθετικών πρωτοβουλιών, 

όχι σε μια μεγάλη, μεγαλόσωμη μεταρρύθμιση που μπορεί να έχει τρύπες και 

προβλήματα, πρακτικά προβλήματα που μπορούν να επιλύονται με σύντομες, 

κοφτές,  γρήγορες  νομοθετικές  πρωτοβουλίες,  να  επιλύονται  μετά  από 

συζήτηση τουλάχιστον σε ότι αφορά το Υπουργείο των Εσωτερικών.

Επίσης  θέλω  να  πω  ότι  ο  στόχος  μας  τώρα  είναι  και  η 

εξοικονόμηση, λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα της μεταφοράς μαθητών, 

είναι και το πρώτο πιλοτικό μοντέλο συνεργασίας των δύο θεσμών, δηλαδή 

του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΝ.Π.Ε. και φυσικά συμμετέχουν και οι 

δήμοι και συμμετέχουν και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία.

Έχουμε κάνει μια διαρκή Επιτροπή, η οποία επαναπροσδιορίζει 

το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο μεταφοράς 

των  μαθητών  ώστε  να  μη  γίνονται  σπατάλες,  να  έχουμε  πληρότητα  στην 

μεταφορά, δηλαδή στην ικανοποίηση των ωφελουμένων των 200ων  χιλιάδων 

παιδιών και ειδικότερα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και βεβαίως να έχουμε 

και μείωση του κόστους, όπου αυτό είναι εφικτό για να μην ξεφεύγουμε από 

τους δημοσιονομικούς στόχους.

Μπαίνω  στο  προγραμματικό.  Αυτό  ήταν  όλα  αυτά  που  σας 

περιγράφω μια επίπονη, δύσκολη προσπάθεια τη στιγμή ακριβώς που μας 

περιορίζονταν οι πόροι και είχαμε φοβερές πιέσεις από τους διαπραγματευτές 

της πλευράς των δανειστών.

Στον προγραμματισμό νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πάνω σε 

τρεις συγκεκριμένους άξονες. Ο ένας άξονας είναι ο οικονομικός, ο δεύτερος 

είναι  ο αναπτυξιακός και  ο τρίτος είναι  ο θεσμικός. Στον οικονομικό άξονα 

αυτή  τη  στιγμή  γίνεται  αγώνας  για  τη  βελτίωση  των  χρηματοδοτήσεων. 

Βάζουμε ζητήματα και προς τα συναρμόδια Υπουργεία και με τα ΠΔΕ και με 

τους ΚΑΠ να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Δεν εξαρτάται από 

εμάς,  πρέπει  συνεχώς  να  παλεύουμε  και  με  τους  δανειστές  και  με  τα 

συναρμόδια Υπουργεία  για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Δεν πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να είναι μονίμως ανοικτό και 

η μάχη αυτή πρέπει να είναι δυναμική.  
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Προχωρήσαμε και θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα αμέσως 

από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  που  έχει  και  την  αρμοδιότητα  η  μια  αρχή 

προμηθειών ανά περιφέρεια.   Είναι  πολύ σημαντικό  για  την εξοικονόμηση 

αλλά και για τη διαφάνεια. Και  είναι νομίζω πάγιο αίτημα της ΕΝ.Π.Ε. Διότι 

όταν  υπάρχουν  πολλές  αρχές  χάνεται  ο  έλεγχος,  γίνονται  σπατάλες  και 

πολλές φορές δημιουργούνται και στρεβλές εντυπώσεις. 

Προσπαθούμε  επίσης,  είμαστε  ανοικτοί  σε  αυτό  να 

δημιουργήσουμε νέα ευρηματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μας 

βοηθήσουν  είτε  στην  αυτοχρηματοδότηση  είτε  στον  εξορθολογισμό  των 

δαπανών, με πολιτικές έξυπνες οι οποίες μπορούν να έχουν και αναπτυξιακά 

αποτελέσματα.

Ο στόχος,  ο  πολιτικός  στόχος  που  θέτουμε  είναι  καθημερινά 

από την πολιτική που θα εφαρμόζεται να ενισχύεται η οικονομική αυτοτέλεια 

των  περιφερειών,  η  οικονομική  εξάρτησή  τους  δηλαδή  από  το  κεντρικό 

κράτος. Να καταγράψουμε από ποιες πηγές εισπράττουν οι περιφέρειες από 

άλλα  Υπουργεία,  πόσα  λεφτά  παίρνουν  από τον  κρατικό  προϋπολογισμό, 

πόσα παίρνουν από το ΕΣΠΑ, από πού αλλού θα μπορούσαν να πάρουν και 

αυτή  η  σχέση  συνεχώς  να  προσδιορίζεται  εκ  νέου  προς  όφελος  της 

περιφέρειας.

Ο  δεύτερος  άξονας  είναι  ο  αναπτυξιακός.  Εκεί  χρειάζεται 

ευέλικτη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και τέτοια ευελιξία δείξαμε την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς  αλλά  και  νέο  στήσιμο  ενόψει  του  επόμενου  πακέτου 

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα έρθει. 

Μιλήσαμε προχτές για  πολυκεντρικό  σύστημα διαχείρισης του 

επόμενου  πακέτου,  πολυτομεακό  το  οποίο  θα  δίνει  στις  περιφέρειες  τη 

δυνατότητα  να  έχουν  τον  τελευταίο  λόγο  όσον  αφορά  τον  αναπτυξιακό 

σχεδιασμό που έχει να κάνει με την επικράτειά τους. 

Να μην έχουμε αντιφάσεις, να μην έχουμε περιπλοκές, να μην 

έχουμε  εμπλοκές  από  πολλούς  που  ανακατεύονται  ενώ  δεν  έχουν 

αρμοδιότητα  να  ανακατευτούν.  Αυτός  που  ζει  σε  μια  περιοχή,  ξέρει  πόσα 

νοσοκομεία χρειάζεται, ξέρει πως πρέπει να λειτουργεί η αγροτική ανάπτυξη, 

ξέρει πως πρέπει να γίνονται οι πληρωμές, τα οδικά δίκτυα και όλα αυτά. Άρα 
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μπορεί να προσδιορίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερο 

ρεαλισμό την ποιοτική ανάπτυξη της περιοχής του.

Επίσης προωθούμε την αναπτυξιακή λογική στον αναπτυξιακό 

άξονα πάνω σε νέα εργαλεία. Έδωσε εξετάσεις νομίζω το τελευταίο διάστημα 

με επιτυχία στο θέμα της αξιοποίησης των απορριμμάτων και η Αττική και 

άλλες  περιοχές  και  στο  θέμα  των  ΣΔΙΤ,  στα  θέματα  της  αξιοποίησης  της 

εναλλακτικής ενέργειας, στα θέματα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, 

της  αξιοποίησης  των  εναλλακτικών  μορφών  ενέργειας  που  μπορούν  να 

αποφέρουν έσοδα πίσω στην ίδια την περιφέρεια αλλά και να λυτρώσουν το 

κράτος από περιττές δαπάνες. 

Ο  τελευταίος  άξονας,  που  κατά  τη  γνώμη  μου  είναι  ο  πιο 

σημαντικός  γιατί  δημιουργεί  τα  εργαλεία  και  μπορεί  να κόψει  και  γόρδιους 

δεσμούς, είναι  ο θεσμικός άξονας.  Σας είπα ότι  το βασικό εργαλείο είναι  η 

διαρκής Επιτροπή που πρέπει να λειτουργεί σε έναν μόνιμο διάλογο που κάθε 

φορά όμως δεν θα απεραντολογεί αλλά θα καταλήγει σε ένα νομοτεχνικό δια 

ταύτα.

Δεν  θα  περιορίζεται  στο  να  κάνει  γενικές  προτάσεις  αλλά 

προτάσεις που είναι εφαρμόσιμες θα τις διαμορφώνει ως διάταξη νόμου και 

στη  συνέχεια  αν  αφορά  εμάς  ως  επισπεύδοντες  κάτι  τέτοιο, εμείς  θα  το 

προχωρούμε.  Αν  αφορά άλλα Υπουργεία  θα  διαμεσολαβούμε  μαζί  με  την 

ΕΝ.Π.Ε. προκειμένου να κάνουν και αυτά τη δουλειά τους.

Οι παρεμβάσεις μας προς άλλα Υπουργεία έχουν αρχίσει ήδη 

να εκδηλώνονται και θα συνεχιστεί αυτό όχι μόνο για νομοθετικά αλλά και για 

επιχειρησιακά  ζητήματα.  Όταν  δηλαδή  παρατηρείται  μια  αμέλεια,  μια 

αδιαφορία,  μια  χασμωδία  θα  έλεγα  σε  ζητήματα  τέτοια,  να  υπάρχει  ένα 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί και να 

παρεμβαίνουμε όλοι μαζί. Το κάνουμε αλλά θα το κάνουμε πιο συστηματικά.

Χαίρομαι  που  οι  περιφέρειες  πρώτες  αυτοπροσφέρθηκαν  να 

μπουν  στη  διαδικασία  της  αξιολόγησης,  αξιοποιώντας  και  την  ευρωπαϊκή 

τεχνογνωσία  σε  αυτή  την  κατεύθυνση.  Ήδη  οι  πρώτες  δύο  περιφέρειες 

ξεκινούν. Είναι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδος 

και ακολουθούν στη συνέχεια και άλλες. 
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Αυτό τους δημιουργεί τη δυνατότητα να βελτιώσουν ποιοτικά τις 

υπηρεσίες  τους  προς  τους  πολίτες,  μειώνοντας  το  κόστος  και  να 

προστατεύσουν και τους εργαζόμενους. Και εδώ πέρα θα ήθελα να πω κάτι. 

Ότι  η  ενίσχυση  του  διευθυντικού  δικαιώματος  του  περιφερειάρχη  και  η 

ανάπτυξη της εσωτερικής κινητικότητας στο χώρο διοίκησης και επικράτειας 

της  περιφέρειας,  μπορεί  να  μας  προστατεύσει  από  ταλαιπωρία  και  να 

διαφυλάξει εργασιακά δικαιώματα. 

Διότι όταν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κάποιον από εκεί που 

δεν  το  χρειάζεσαι  και  θεωρείται  υπεράριθμος  και  να  τον  πας  εκεί  που 

χρειάζεται  και  έχει  συνάφεια  το  αντικείμενό  του,  σεβόμενος  και  την 

εντοπιότητα και τα κοινωνικά και αξιολογικά κριτήρια, δεν επιτρέπεις στο σπίτι 

σου να παρεμβαίνουν ξένοι και να σου λένε ότι αυτό πρέπει να το κάνεις ή να 

το κάνουν αυτοί χωρίς να σε ρωτούν.

Αυτή είναι η λογική η οποία εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να 

προωθήσουμε. 

Φίλες και φίλοι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί ο αγώνας 

που  κάναμε  αυτούς  τους  μήνες  να  μας  κράτησε  στο  σκληρό  ευρωπαϊκό 

πυρήνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό από όλα. 

Μπορεί να περιόρισε τις δημοσιονομικές δαπάνες χωρίς να καταρρεύσει το 

σύστημα, το οποίο πολλές φορές κινδύνευσε και το κρατήσαμε μέσα από την 

καλή συνεργασία.

Είμαστε όμως ακόμα στην πλαγιά. Η διαφορά τώρα είναι ότι στο 

τέλος φαίνεται  φως, φαίνεται  μια ελπίδα, ξέρουμε που πάμε και  αρχίζει  να 

διαμορφώνεται  πια  και  ένα  εθνικό  σχέδιο  συγκεκριμένο  και  σαφές 

αναθέτοντας  αρμοδιότητα  πια  σε  όλους  και  ρόλους  σε  όλους.  Και  στους 

αυτοδιοικητικούς αλλά και στους κεντρικούς θα έλεγα της δημόσιας μηχανής 

υπεύθυνους. 

Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει η πολιτεία να εμπιστευτεί την 

αιρετή περιφέρεια και θα πρέπει  η πολιτεία να ξαναδεί  τη θολή γραμμή,  η 

οποία  χωρίζει  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  από  την  αιρετή  αυτοδιοίκηση, 

γιατί η γραμμή είναι θολή. 

Η συμβατότητα των αναπτυξιακών σχεδιασμών με τον  εθνικό 

σχεδιασμό  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  διότι  δεν  είμαστε  ομοσπονδιακό 
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κράτος, είμαστε εθνικό κράτος. Ο έλεγχος της νομιμότητας είναι απαραίτητος 

επίσης,  η  αξιολόγηση  αν  θέλετε  και  αυτή,  αλλά  σημασία  έχει  ποιον 

εμπιστεύεσαι και σε ποιον αναθέτεις την πρωτοβουλία να πάρει στην πλάτη 

του την υλοποίηση ενός σχεδίου που θα βγάλει την ελληνική κοινωνία από τα 

αδιέξοδα και από την απογοήτευση.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι με όσες δυνάμεις διαθέτουμε να 

αθροίσουμε τις δυνάμεις μας και να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα. Και 

είμαι βέβαιος ότι αν το κάνουμε αυτό όλοι μαζί ενσυνείδητα, αφήνοντας παλιές 

νοοτροπίες  που  μας  χώρισαν  στο  παρελθόν  και  αντικαθιστώντας  τις 

εντυπώσεις  από  την  ουσία,  τότε  σίγουρα  στο  τέλος  θα  δικαιώσουμε  τους 

αγώνες και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κι  εμείς  ευχαριστούμε  κ. 

Υπουργέ.  Θέλουμε  να  σας  διαβεβαιώσουμε  ότι  θα  καταθέσουμε 

συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε το βήμα προς 

τα μπρος. 

Να παρακαλέσω τον κ. Καλογερόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής για ένα σύντομο χαιρετισμό και 

μετά θα παρακαλέσω μετά και τον αιδεσιμότατο να ευλογήσει την έναρξη του 

Συνεδρίου μας.

κ.    Δ.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  (ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ): Αγαπητοί  συνάδελφοι  στην 

Αυτοδιοίκηση, γιατί  έτσι  αισθάνομαι,  δεν υπάρχει  κατ'  αρχήν διαφορά. Δυο 

λεπτά κ. Μαχαιρίδη εγώ έναν χαιρετισμό θα κάνω, γιατί θέλω να τονίσω αυτό 

που  είπε  και  ο  Υπουργός,  ότι  η  θολή  γραμμή  που  υπάρχει  μεταξύ 

αποκεντρωμένης και αιρετής πρέπει να εκλείψει. Και το λέω αυτό, γιατί όλοι 

εσείς ή εμείς έχουμε εκλεγεί από τις τοπικές κοινωνίες, άρα πρέπει να είναι 

σεβαστές  οι  αποφάσεις  των  τοπικών  κοινωνιών.  Και  χαίρομαι  που  ο 

Υπουργός το έβαλε σ’ αυτή τη διάσταση.

Δεν νοείται  να εκλέγεσαι,  να έχει  αλλάξει  η διακυβέρνηση της 

χώρας σε τρία επίπεδα όπως ήταν επιθυμητό από τους Αυτοδιοικητικούς, οι 

Αυτοδιοικητικοί  να έχουν μειώσει  τα αξιώματα τους και  τις  θέσεις  τους,  να 

έχουν συρρικνωθεί με τον Καλλικράτη ο οποίος δυστυχώς δεν λειτούργησε, 
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θα ήταν λάθος και  άνθρωποι  οι  οποίοι  δεν  εξελέγησαν με  το  σταυρό των 

πολιτών, καυτηρίασαν και έβαλαν τους Δημάρχους σ’ αυτή τη διαδικασία, ότι 

είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στη διαφθορά, ίσως από κόμπλεξ στη 

δική  τους  θητεία  στην  Αυτοδιοίκηση  και  τότε  δεν  σηκωθήκαμε  να  τους 

πιάσουμε από το αυτί.

Θέλανε  να  μετακυλήσουν  ευθύνες  ανθρώπων και  λαθών  της 

κεντρικής  εξουσίας  προς  την  Αυτοδιοίκηση.  Και  τότε  δεν  σταθήκαμε  στο 

ανάστημά μας. 

Και  σήμερα  λοιπόν  ο  πολίτης  έρχεται  και  σου  λέει  «παίρνει 

πολλά ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Μειώθηκαν. Άρα για να παραμένει 

κάτι άλλο συμβαίνει». Μπήκε το μικρόβιο στη ψυχή του Έλληνα πολίτη κι αυτό 

πρέπει να το διώξουμε. 

Και πρέπει να το κάνει η Πολιτεία αυτό σήμερα, που πρέπει να 

σταθεί  αρωγός,  γιατί  χωρίς  την  Αυτοδιοίκηση  ανθρωποκεντρικό  θεσμό,  το 

τελευταίο ανάχωμα για την κοινωνική συνοχή, με τα μέτρα του Αλβιν και Νικ 

Σπρέχεν σήμερα, δεν θα υπάρξει.

Χάρηκα που ο Πρωθυπουργός έπιασε το αυτί  από το Γενικό 

Λογιστήριο  του  Κράτους.  Σαν  να  είναι  η  ταινία  του  Αρτέμη  Μάτσα  του 

συγχωρεμένου,  πιο  Γερμανοί  από  τους  Γερμανούς.  Δεν  νοείται  να 

λειτουργήσει  έτσι  αυτή  η  χώρα.  Η  καθημερινότητα  είναι  εκείνη  που  θα 

γλιτώσει τον Έλληνα πολίτη αφού πήραμε τα μέτρα για να βγούμε από το 

τούνελ.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι να είναι 

πάνω από εκείνους  που μας  έχουν επιβάλει  τα  μέτρα.  Κι  αυτό  δυστυχώς 

λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Γιατί  εκείνοι  οι  κύριοι  δεν  πήγαν  ποτέ  στο  ματσακόνι,  στην 

Περιφέρεια  ή  ακόμα  και  στην  Αποκεντρωμένη,  στο  Δήμο  να  δουλέψουν. 

Εκτελούσαν  νομοθετικές  διατάξεις  υψηλά ιστάμενοι,  δήθεν  με  γνώση,  ενώ 

είχαν μπει με κομματικά κριτήρια στις θέσεις αυτές τις διευθυντικές.

Κάτι πρέπει να αλλάξει και η κινητικότητα πρέπει να γίνει και γι’ 

αυτούς.  Και  θα  πρέπει  ο  Υπουργός  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  άμεσα  να 

δώσει  λύση  στο  θέμα  της  κινητικότητας  με  την  άμεση  αξιολόγηση, 
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προκειμένου να λειτουργήσουν όλες ο περιφέρειες, οι Δήμοι, αλλά ακόμα και 

οι Αποκεντρωμένες.

Για να καταλήξω στο εξής, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Εμείς 

οριστήκαμε, για όσο διάστημα οριστήκαμε, για να βοηθήσουμε τις Περιφέρειες 

στο καλύτερο επίπεδο που υπάρχει  αυτή τη στιγμή στον τόπο μας για να 

λειτουργήσει αυτός ο τόπος με αποκέντρωση.

Άρα λοιπόν σεβόμαστε το θεσμό και είμαστε αρωγοί του, όπως 

και στην Αυτοδιοίκηση. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τους καμπόσους ότι δήθεν 

είμαστε  κάποιοι  που μπήκαν από την κεντρική εξουσία για να είμαστε δεν 

ξέρω τι.

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης είναι εκείνος που βοηθάει 

την αιρετή Περιφέρεια και τους Δήμους να λύσουν τα προβλήματα και δίνει να 

καταλάβουν στους υπαλλήλους που υπάρχουν εκεί μέσα ότι αυτοί πρέπει να 

εξυπηρετούν, να δίνουν λύσεις και όχι να δίνουν αρνητικές απαντήσεις. Αυτός 

είναι ο ρόλος μας. 

Υπάρχουν αρμοδιότητες, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, 

που έπρεπε να είχαν έρθει ήδη σ’ εσάς. Δυστυχώς ο Κακοκράτης κατ’ εμέ 

έπρεπε να το είχε κάνει ήδη. Αρμοδιότητες. Ο Σγουρός έχει τα μηχανήματα, 

εγώ  πρέπει  να  κατεδαφίσω,  εγώ  πρέπει  να  κάνω  δημοπρασία  να  βρω 

εργολήπτη, διπλά χρήματα για το Δημόσιο. Πόσα θέματα. 

Γεωτρήσεις.  Μισή διαδικασία  η  αιρετή  Περιφέρεια,  μισή εμείς. 

Ειδικά  στην  επαρχία  που  γίνεται  το  έλα  να  δεις.  Κάποια  στιγμή  αυτά  τα 

πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Αναγνώριση οδών, αναγνώριση οικισμών, 

όλα αυτά.  Δεν έχω αντιληφθεί γιατί  πρέπει  να είναι  σε μια αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Δεν το έχω αντιληφθεί αυτό.

Γιατί  θα πρέπει  να έρχεται  επαιτώντας ο Περιφερειάρχης που 

έχει εκλεγεί για να παίξει έναν επιτελικό ρόλο; Έχουν ευθύνη οι πολίτες. Και 

να  σας  πω  και  κάτι  άλλο;  Όποιος  εκλέγεται  με  τη  ψήφο  του  λαού,  έχει 

δικαίωμα και απολογείται στο τέλος της θητείας του. 

Και  αν  θέλετε  και  κάτι  άλλο,  για  εκείνους  οι  οποίοι  μπαίνουν 

μέσα και φωνάζουν και λένε, σας βάλανε να κάνετε ένα εγχείρημα, προσέξτε, 

εκεί είναι η ηλιθιότητα, με το ίδιο διακύβευμα με τις Ευρωεκλογές για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα σε 3,5 χρόνια. Σε 3,5 χρόνια, προσέξτε. Ακόμα δεν έχετε 
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πάρει χαμπάρι πώς λειτουργεί η διαδικασία η δική σας. Και θα έρθετε σε 3,5 

χρόνια να πάτε για εκλογές να σας κρίνει ο ελληνικός λαός. 

Πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία του ΕΣΠΑ που θέλανε να την 

αφαιρέσουν από εσάς;  Λέτε κι  εκεί  γίνεται  ένα παιχνίδι  μεγάλο και  κάποιοι 

αποκομίζουν ωφέλειες  προσωπικές.  Να τα  πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. 

Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλετε να λειτουργήσουμε; 

Ο κύριος που έφτιαξε το νόμο έκανε και λάθη και πρέπει αυτά να 

διορθωθούν άμεσα. Δεν βάζω θέμα, σας λέω όμως σε 3,5 χρόνια δεν μπορεί 

να λειτουργήσει ένας πρωτόγνωρος θεσμός με αυτή τη διαδικασία. Θέλει το 

χρόνο του. Και ειδικά στην Ελλάδα, που για να πάρω ένα αποτέλεσμα εγώ 

προσωπικά… 

Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεται ο Σγουρός να κάνει  ένα 

έργο  που  είχε  προγραμματιστεί  από  την  προηγούμενη  Νομαρχία,  από  τη 

Νομαρχία  που  υπήρχε.  40  εκατομμύρια  το  έργο.  Ένα  έργο  σημασίας 

σημαντικής για την Αττική. 

Απόφαση  του  Δασαρχείου  «προχωρήστε,  διορθώστε  και  την 

προμελέτη,  διορθώστε  και  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  για  να  ενταχθεί». 

Εντάσσεται  το έργο.  Αλλάζει  ο Δασάρχης και  έρχεται  και  λέει  «δεν  γίνεται 

ποτέ, έτσι αποφασίζω εγώ». Αυτό που σας λέω είναι πραγματικότητες. «Βρε 

καλέ μου το ΥΠΕΚΑ..». «Έτσι μου αρέσει». 

Τον  αλλάζουμε  τον  Δασάρχη,  μας  επιτίθενται  πολιτικά. 

Δημοσίου συμφέροντος έχω. Δεν είναι για κάποιο φίλο μας ή κάποιο κολλητό 

μας. Αυτό το πράγμα πως θα αλλάξει, αυτή η νοοτροπία να κάνει ο καθένας 

ότι γουστάρει σ’ αυτό το κράτος; Πώς θα αλλάξει αν δεν αλλάξει από εμάς 

τους ίδιους; 

Δεν με ενδιαφέρει αν ο Πέτρος Τατούλης που είναι φίλος μου 

εξελέγη με άλλη σημαία. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τους πείτε, δεν μας 

ενδιαφέρετε,  κάνετε  ένα  κοινό  ψηφοδέλτιο  για  τους  περιφερειακούς 

συμβούλους και ξεχωριστό για τους Περιφερειάρχες και όποιος έχει τα gυts ας 

εκλεγεί. 

Κάνετε  το,  γιατί  μετράνε  οι  προσωπικότητες.  Πρέπει  να 

ξεφύγουμε από τους κομματικούς εναγκαλισμούς. Και το λέω και το πιστεύω. 
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Γιατί όσο διάστημα μείνω εκεί, έχω στόχο και σκοπό να βοηθήσω τους ΟΤΑ, 

την Περιφέρεια και τους πολίτες.

Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, επειδή ο κύριος εδώ έχει άλλη 

πολιτική  άποψη  και  σεβαστή  είναι.  Εγώ  λοιπόν  μπήκα  Γραμματέας  της 

Αποκεντρωμένης με ένα στόχο. Δεν πήγα στο Υπουργείο. Θα το εξηγήσω ένα 

λεπτό. 

«Ποιος σε έβαλε ρε;» Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια 

σας.  Με  έβαλε  η  τρικομματική  κυβέρνηση που  υπάρχει  σήμερα.  Μπράβο, 

αφού το καταλάβατε ποιος με έβαλε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας 

πω αυτό που πιστεύω. 

Μην  αγχώνεστε  αγαπητοί  φίλοι.  Αυτό  μπορεί  να  ενοχλεί 

κάποιους. Οι ιδέες είναι σωστές του καθενός, να τις λέει, ελευθερία έχουμε. 

Καλά έκανε και εκφράστηκε, εμένα δεν με πειράζει. Εγώ λέω την άποψή μου.

Στόχος μου λοιπόν εμένα προσωπικά και στη συνάντηση που 

θα έχουμε και με τους άλλους Αποκεντρωμένους,  είναι να βοηθήσουμε το 

έργο των αιρετών Περιφερειών και των Αυτοδιοικητικών 1ου βαθμού.

Πιστεύω,  αγαπητοί  φίλοι,  σ’  αυτό  να  ανταπεξέλθουμε  στο 

διάστημα που θα παραμείνουμε εκεί και να συνεισφέρουμε κι εμείς στο δικό 

μας ποσοστό. 

Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Εμείς  ευχαριστούμε  τον 

συνάδελφο  κ.  Καλογερόπουλο.  Να  πούμε  ότι  ο  κ.  Καλογερόπουλος  ήταν 

Δήμαρχος αιρετός. Άρα σωστά είναι συνάδελφος.

Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να ακούσουμε με προσοχή 

τον αδελφό μας Πρόεδρο που ήρθε από την Κύπρο, είναι ο Πρόεδρος των 

Δήμων της Κύπρου και έχει το λόγο.

κ.    Ν.  ΓΑΛΑΝΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΔΗΜΩΝ  ΚΥΠΡΟΥ):   
Αιδεσιμότατε, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών, φίλε Γιάννη 

Σγουρέ,  αγαπητοί  Δήμαρχοι,  το  Δήμαρχο  Αθηναίων  δεν  τον  βλέπω κοντά 

μου, είμαστε αδελφοποιημένη η Αμμόχωστος με το Δήμο Αθηναίων, εκλεκτοί 

προσκεκλημένοι,  κυρίες και  κύριοι,  εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
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σας  ευχαριστούμε  ιδιαίτερα  για  την  πρόσκλησή  σας  να  παραστώ  στο  1ο 

Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. 

Παρά  το  ότι  βρισκόμαστε  στις  τελευταίες  μέρες  μιας  πολύ 

σημαντικής  περιόδου  για  την  Κύπρο,  λόγω των προεδρικών εκλογών  της 

Κυριακής, με χαρά μας ξεκλέψαμε μαζί με τον κ. Κώστα Χατζηλαγού Δημοτικό 

Σύμβουλο Αμμοχώστου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 

Δήμων δύο μέρες για να παραστούμε. Βλέπω επίσης με χαρά μου ότι μπορεί 

να  έχουμε  στην  Κύπρο  προεκλογική  περίοδο,  εδώ  υπάρχει  μια  έντονη 

ζωντανή μόνιμη προεκλογική περίοδος και τη χαίρομαι. 

Με το καλωσόρισμά μας φέρνουμε έναν θερμό συναγωνιστικό 

και συναδελφικό χαιρετισμό από τους 39 Δήμους της Κύπρου, εκ των οποίων 

οι 9 είναι κατεχόμενοι από τα τουρκικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένης 

και  της  δικής  μου  πόλης  της  μαρτυρικής  Αμμοχώστου  που  ο  Τούρκος 

κατακτητής κρατάει επιδεικτικά κλειστή στους 45 χιλιάδες κατοίκους της που 

ζουν τώρα στα ελεύθερα εδάφη. 

Είμαστε  εδώ  για  να  παρακολουθήσουμε  τις  εργασίες  του 

συνεδρίου  και  μας  ενδιαφέρει  ιδιαίτερα  η  πορεία  του  πρωτοποριακού 

εγχειρήματος «Καλλικράτης»,  το οποίο σκοπόν έχει  την αναδιάρθρωση και 

την  αύξηση  της  λειτουργικότητας  και  αποδοτικότητας  της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  στην  Ελλάδα,  αλλά  και  ταυτόχρονα  την  τόσο  αναγκαία 

αναβάθμισή της. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα σωστά μέτρα και βούληση δύναται 

να  καταστεί  η  ατμομηχανή  ανάπτυξης  του  μέλλοντος.  Στα  λίγα  λόγια  που 

θέλω να προσθέσω, είναι  ότι  σήμερα υπάρχει  μια πολύ σωστή τάση στην 

Ευρώπη, υπάρχουν και πολλές στραβές, αυτή είναι σωστή όμως, που είναι 

και η πρόκληση των καιρών για τα κράτη της Ευρώπης, δηλαδή να ενισχυθεί 

η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  φέρει  λιγότερα  βάρη  και  είναι  κατά  συνέπεια 

περισσότερο ευέλικτη και ανοικτή σε μεταρρυθμίσεις προόδου και ανάπτυξης, 

από ότι τα βαριά καλούπια του ευρύτερου κράτους και της κρατικής μηχανής. 

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  είναι  πιο  κοντά  και  πιο  άμεσα 

συνδεδεμένη με τον πολίτη, πιο κοντά στα καθημερινά του προβλήματα και 

είναι  ευαίσθητη  σε  αυτά,  γι΄  αυτό  ίσως  και  αποτελεί  και  πιο  άμεσα 
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αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό φορέα χωρίς να υποτιμούμε το αλληλένδετο 

του όλου συστήματος σε ένα Δημοκρατικό Πολίτευμα. 

Ελλάδα και Κύπρος με άρρηκτα συνδεδεμένο το παρελθόν το 

παρόν και  το μέλλον αντιμετωπίζουν σήμερα και  ταλανίζονται  από τα ίδια 

βαθιά  οικονομικά  προβλήματα  στους  κόλπους  της  Ευρώπης  και  τα  δύο 

αδελφά κράτη αντιμετωπίζουμε κυριολεκτικά θέμα οικονομικής επιβίωσης και 

έχουμε την ανάγκη όχι μόνον της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων, αλλά και των 

δικών μας εκσυγχρονιστικών προσπαθειών για αλλαγή νοοτροπίας.

Η  Κύπρος  πέραν  των  οικονομικών  προβλημάτων  βέβαια 

αντιμετωπίζει  και  τη  συνεχιζόμενη  τουρκική  κατοχή,  τον  εποικισμό  και  τη 

διαίρεση  της  νήσου  μας,  καλούμαστε  να  αντιμετωπίσουμε  με  δύναμη  και 

τόλμη τη μοίρα μας, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και τυχόν κακά γονίδια και 

να μεγαλουργήσουμε όπως πάντα τις ώρες της κρίσης. 

Με αυτά τα λόγια θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον πολύ καλό 

φίλο Γιάννη Σγουρό ο οποίος πάντα μας παραστέκεται  και είναι  κοντά μας 

στις δύσκολες στιγμές, αλλά και σε όλες τις προσπάθειές μας και ήταν μαζί 

μας και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου τον περασμένο 

Δεκέμβρη κι έκανε μια εξαιρετική ομιλία, αλλά και να ευχηθώ κάθε επιτυχία 

στο 1ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών και καλύτερες μέρες για τις 

Περιφέρειες και τους Δήμους μας και γενικά καλή τύχη και κάθε επιτυχία και 

πρόοδο για την Ελλάδα την Κύπρο και γενικά τον ελληνισμό. 

Τέλος θα ήθελα να κάνω ακόμα μια μικρή τοποθέτηση: Ελπίζω 

τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και η αναπόφευκτη εσωτερική αναταραχή 

που  πάντα  θα  υπάρχει,  να  μην  οδηγήσουν  και  πάλι  σε  μια  νέα  εθνική 

τραγωδία. Ευχαριστώ. 

Και αγαπητέ Γιάννη,  ένα μικρό ενθύμιο από τους Δήμους της 

Κύπρου και μη στενοχωριέσαι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν οι Δαναοί δίνουν 

δώρα σε Δαναούς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Μετά την ανταλλαγή των δώρων, 

να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Ευχαριστούμε 

τον κ. Γαλανό και θα παρακαλέσω τον Πατέρα Στυλιανό Λόντο, εκπρόσωπο 

του Αρχιεπισκόπου μιας και ξεκινάει το Συνέδριό μας στην ουσία του, να έρθει 
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και  να  ευλογήσει  την  έναρξη.  Είναι  ο  μόνος  που  μαζί  με  τον  κ.  Ιωαννίδη 

κάθισε μέχρι τελευταία στιγμή. 

Πατήρ    Σ.  ΛΟΝΤΟΣ:   O Μακαριότατος  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών  και  Πάσης 

Ελλάδος κ.  Ιερώνυμος,  ευρισκόμενος  εκτός  της πόλεως των Αθηνών,  μου 

ανέθεσε  να  τον  εκπροσωπήσω  στο  Τακτικό  Συνέδριο  της  Ενώσεως 

Περιφερειών Ελλάδος. 

Είναι  ιδιαίτερη  τιμή  για  μένα  να  βρίσκομαι  ανάμεσά  σας. 

Μεταφέρω σε όλους σας τις ευχές του, στον Πρόεδρο προσωπικά, στα μέλη 

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  στους  Συνέδρους,  τις  ευχές  του  για  την 

ευόδωση των σκοπών του Συνεδρίου, ούτως ώστε μέσα από το διάλογο τα 

πορίσματα που θα έχει το Συνέδριο να είναι επ' αγαθώ της κοινωνίας και των 

πολιτών.

Καλή δύναμη και  καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  τον 

πατέρα Λόντο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι λογικά θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να γίνει 

ένα διάλειμμα, όμως θα παρακαλούσα να προχωρήσουμε στην έγκριση του 

Κανονισμού  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Είναι  διαδικαστικά  ζητήματα  για  να 

έχουμε το απόγευμα την έναρξη χωρίς προβλήματα. 

(Διαλογικές συζητήσεις)

Επειδή πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο το απόγευμα για 

συζήτηση. Άρα να περιμένουμε στις 2.30 η ώρα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει 

κάτι.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θα αλλάξει, θα αλλάξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Άρα θα παρακαλέσω πάρα πολύ 

στις 2.30 να είναι οι σύνεδροι εδώ για να ξεκινήσουμε. 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΕΝ.Π.Ε.:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  :   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΑ   1  η  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Να γίνει ένα προσκλητήριο γιατί 

έχουμε και διαδικαστικά θέματα να λύσουμε πριν τις εισηγήσεις.  Συνάδελφε, 

είχατε θέσει ένα ζήτημα κανονισμού …

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Αγαπητοί  συνάδελφοι 

ανεξαρτήτως αν έχουν καθυστερήσει λίγο στην προσέλευσή τους οι σύνεδροι, 

επειδή δόξα τω Θεώ έχουμε περίπου 150 ομιλητές και καταλαβαίνετε ότι σε 

λίγο θα αρχίσουν να φωνάζουν ότι το ένα λεπτό είναι λίγο και δεν μπορούν 

ούτε καν να παρουσιαστούν, νομίζω ότι δεν έχουμε τα περιθώρια να χάσουμε 

χρόνο και πρέπει να ξεκινήσουμε.  Εξάλλου όλοι είναι γνώστες, έχουν πάρει 

τις  εισηγήσεις  στα  χέρια  τους,  αλλά  πριν  πάμε  στη  διαδικασία  των 

εισηγήσεων να  ξεκινήσουμε  από την  έγκριση  του  κανονισμού  της  Γενικής 

Συνέλευσης.

«Έγκριση Κανονισμού Γενικής Συνέλευσης»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Νομίζω ότι έχετε στα χέρια σας 

και στον φάκελό σας τον κανονισμό, θα παρακαλούσα λοιπόν να ξεκινήσουμε 
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τη  διαδικασία  με  τους  συναδέλφους  που  έχουν  παρατηρήσεις  επί  του 

κανονισμού και προτάσεις. 

Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο.

Ν.  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ):   
Είχαμε  θέσει  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  Περιφερειών  μια 

ένσταση και μια διαφωνία σε σχέση με τον κανονισμό της Γενικής Συνέλευσης 

της  Ένωσης  Περιφερειών.  Ως  "Λαϊκή  Συσπείρωση"  είχαμε  βάλει  το  εξής 

ζήτημα: πρώτον, η ένστασή μας έγκειται  στο γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν 

είναι δόκιμο το Προεδρείο του εκάστοτε Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών 

να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. 

Θα μπορούσε κάλλιστα να εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 

των  αντιπροσώπων.  Από  τη  στιγμή  που  μπορεί  να  υπάρξουν  κατά  τη 

διάρκεια των εργασιών –εγώ δεν λέω ότι  θα γίνεται  αυτό- ενδεχομένως να 

υπάρξουν  και  ζητήματα  κριτικής  απέναντι  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 

ΕΝ.Π.Ε., άρα την ίδια στιγμή και αυτός που διοργανώνει τη συζήτηση να είναι 

και ελεγχόμενος ταυτόχρονα, είναι λίγο παράταιρο. Και από την άλλη άποψη 

εμείς θα επιθυμούσαμε το Προεδρείο του Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών 

να εκλέγεται από τους συνέδρους, ανεξάρτητα των δεδομένων συσχετισμών 

που υπάρχουν.

Η δεύτερη παρατήρηση η οποία είναι και διαφωνία μας επί της 

ουσίας,  έχει  να  κάνει  με  το  εξής:  μέσα  στον  κανονισμό  δεν  υπάρχει  ο 

διακριτός ρόλος των Παρατάξεων. Από τη στιγμή που και στο περιφερειακό 

επίπεδο κατεβαίνουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια στις περιφερειακές εκλογές, αλλά 

και  στο  Συνέδριο  της  ΕΝ.Π.Ε.  το  Διοικητικό  της  Συμβούλιο  εκλέχτηκε  με 

ξεχωριστά  ψηφοδέλτια,  θεωρούμε  ότι  είναι  παράταιρο  στις  διαδικασίες 

λειτουργίας  της  Γενικής  Συνέλευσης  να  μην  υπάρχει  αυτός  ακριβώς  ο 

διακριτός  ρόλος  των  Παρατάξεων,  αν  και  καταλαβαίνουμε  πολύ  καλά  ένα 

πρόβλημα το οποίο υπάρχει.

Ποιο  είναι  αυτό  το  πρόβλημα;  Ότι  αυτό  τουλάχιστον  που 

εκφράστηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. αλλά όχι μόνο, ένας 

οριζόντιος διαχωρισμός που ξεπερνάει τις Παρατάξεις, που διαχειρίζονται σε 

επίπεδο  Περιφερειών  η  ΕΝ.Π.Ε.  της  πλειοψηφίας,  ανάμεσα  δηλαδή  στην 

πλειοψηφία  και  στην  αντιπολίτευση.  Εκπρόσωποι  δηλαδή  Περιφερειάρχες 

62



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

έχουν τη μια αντίληψη ανεξάρτητα από το ποιοι ψηφοδέλτιο εκλέχτηκαν, ενώ 

αυτοί  που  είναι  βρίσκονται  στην  αντιπολίτευση  και  είναι  μέλη  των 

ψηφοδελτίων που στήριξαν ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, έχουν 

αντίθετες  απόψεις  σε  επιμέρους  βεβαίως  ζητήματα  χωρίς  να 

διαφοροποιούνται.  Άρα  καταλαβαίνουμε  πολύ  καλά  ότι  έχει  ατονίσει 

τουλάχιστον γι' αυτές τις δυο Παρατάξεις ο ξεχωριστός ρόλος ύπαρξης από 

την ίδια τη λειτουργία μέχρι στιγμής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., 

αλλά και των Περιφερειών.

Παρ' όλα αυτά εμείς θα επιμείνουμε, ο ρόλος των Παρατάξεων 

πρέπει να κατοχυρώνεται, όπως επίσης και η δυνατότητα στους επικεφαλής 

των  Παρατάξεων  να  μπορούν  να  ετοιμάζουν  παρέμβαση  σε  σχέση  με  τα 

πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. και των εξελίξεων. 

Και  από αυτή την άποψη θα θέλαμε  να  μπει  σε  ψηφοφορία, 

πολλώ δε μάλλον που υπάρχουν σκέψεις και εκφράστηκαν και δημόσια από 

μεριάς  του  Υπουργού  Εσωτερικών  για  την  κατάργηση  των  ξεχωριστών 

ψηφοδελτίων, για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. 

Πράγμα, το οποίο οδηγεί σε μια ολοκληρωτική αντίληψη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τον 

συνάδελφο τον κ. Καραθανασόπουλο, ο συνάδελφος Αξαρλής έχει τον λόγο.

Ι. ΑΞΑΡΛΗΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ):   Κυρίες 

και  κύριοι  συνάδελφοι  ο  κανονισμός  της  Γενικής  Συνέλευσης  της  Ένωσης 

Περιφερειών  Ελλάδας  κατ'  αρχήν  είμαστε  Περιφερειακές  Αυτοδιοικήσεις 

Ελλάδας  και  όχι  Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδας,  είμαστε  Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση. 

Στο άρθρο 2 στο θέμα 1 λέει: «Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  

κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. σε ετήσιο  

τακτικό  Συνέδριο».  Θα έπρεπε  κανονικά  να  λέει  ότι  «Η  Γενική  Συνέλευση 

συνέρχεται  κάθε  χρόνο  με  ημερομηνία  που  αποφασίζει  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο». Αν δηλαδή δεν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα γίνει 

η Γενική Συνέλευση; 

Στο άρθρο 2 στην παρ. 3 λέει «Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται  

από  το  ¼  του  συνόλου  των  εκπρόσωπων  των  Περιφερειών  στη  Γενική  
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Συνέλευση». Νομίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί με πιο ελληνικά, που να 

λέει  ότι  «Η  Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  με  υπογραφές  από  το  ¼  του 

συνόλου  των  εκπρόσωπων  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση».

Και στο 3 «Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση είναι το Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  ΕΝ.Π.Ε.  με  Πρόεδρο  …» και  τα  λοιπά.  Πιστεύουμε  ότι  θα 

πρέπει να υπάρχει εκλογή Προεδρείου, δεν υπάρχει Συνέδριο χωρίς εκλογή 

Προεδρείου. 

Στο άρθρο 4 στην παρ. 3 λέει ότι «Οι Επιτροπές που εκλέγονται  

από  τη  Γενική  Συνέλευση  αφού  λάβουν  υπόψη  τους  τις  συζητήσεις  και  

απόψεις  που  εκφράστηκαν  επί  του  σχετικού  θέματος  επεξεργάζονται  

πορίσματα  τα  οποία  υποβάλλουν  στην  αρμόδια  Επιτροπή  Ψηφισμάτων», 

δηλαδή η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει μια Επιτροπή η οποία θα πάει σε μια 

Επιτροπή -από πού θα έχει εκλεγεί αυτή;- ψηφισμάτων.

Ενώ το  όργανο  εκλέγει  μια  Επιτροπή,  αυτή  η  Επιτροπή που 

είναι  της  Γενικής  Συνέλευσης  θα  δώσει  την  έκθεσή  της  όχι  στη  Γενική 

Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκε,  αλλά σε μια  Επιτροπή Ψηφισμάτων. 

Αυτό δεν στέκει ούτε καν ελληνικά.

Επίσης στο άρθρο 8 λέει «Προτάσεις» και παραπέμπονται από 

αυτό εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο στις Επιτροπές. Ποιες Επιτροπές; Του 

προηγούμενου άρθρου; Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.

Στο άρθρο 9 στην παρ. 5 λέει «Η ψηφοφορία για κάθε εκλογή,  

μπορεί να γίνει μυστικά και η διαλογή γίνεται από ψηφολέκτες…» και τα λοιπά. 

Ποιος αποφασίζει πότε θα είναι μυστική ψηφοφορία; Η Γενική Συνέλευση; Το 

Προεδρείο; Ο κανονισμός; Ποιος; Πρέπει να αναγράφεται συγκεκριμένα.

Και παρακαλώ πάρα πολύ επίσης οι  σύνεδροι  δεν πρέπει  να 

αναφέρονται  προσωπικά,  δεν  αναφερόμαστε  πουθενά  προσωπικά  στην 

Αυτοδιοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον 

κ. Αξαρλή. Ο κ. Κουκιαδάκης έχει τον λόγο.

Ε. ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ (  ANTI  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ):   Κύριε Πρόεδρε 

ζήτησα τον λόγο όχι για να κάνω τοποθέτηση πριν από τις εισηγήσεις, αλλά 

για  να  διευκολύνω  διαδικαστικά.  Στο  στάδιο  αυτό  ακούστηκαν  πολύ 
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ενδιαφέρουσες  προτάσεις  από  συναδέλφους  για  το  πώς  πρέπει  να 

λειτουργήσει  στο  μέλλον  ο  θεσμός,  αλλάζοντας  προφανώς  το  Προεδρικό 

Διάταγμα.

Είμαστε όμως στο σημείο που πρέπει να δούμε τη διαδικασία 

που θα προχωρήσει το Συνέδριο. Αυτές οι προτάσεις μπορούν και νομίζω ότι 

είναι και σωστό να κατατεθούν και να αναπτυχθούν και κατά τη διάρκεια του 

Συνεδρίου,  αλλά μπορεί  να  τις  αξιολογήσει  πολύ σοβαρά και  υπεύθυνα  η 

Επιτροπή Θεσμών, για να φτιάξει  ένα ολοκληρωμένο Προεδρικό Διάταγμα. 

Με Προεδρικό Διάταγμα αλλάζει  το θεσμικό πλαίσιο σε αυτό το σημείο και 

πραγματικά  να  προβληματιστούμε  για  το  πώς  πρέπει  να  πάμε  πιο 

αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.

Θεωρώ λοιπόν και αυτό προτείνω να το παραπέμψουμε επί της 

ουσίας και στα πορίσματα του Συνεδρίου αλλά στη συνέχεια στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, για να κάνει μια τέτοια προετοιμασία όπου πραγματικά ο διάλογος 

θα  είναι  πιο  συγκεκριμένος,  πιο  εξειδικευμένος  και  πιο  σαφής.  Έτσι, 

μπορούμε να προχωρήσουμε και τις διαδικασίες και να δούμε και τα θέματα 

που έχουν πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και εγώ πολλά από αυτά τα 

προσυπογράφω. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον 

κ.  Κουκιαδάκη.  Επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί,  να πω ότι  στην 

πρόταση του συναδέλφου κ. Καραθανασόπουλου σε ό,τι αφορά την εκλογή 

του Προεδρείου, αγαπητοί συνάδελφοι αυτό ξέρετε ότι είναι στο Καταστατικό 

μας. Το Καταστατικό προβλέπει ότι το Προεδρείο ασκείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Άρα εάν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, σημαίνει ότι πρέπει να 

περάσουμε την πρόταση να  αλλάξει  αυτό  το  Προεδρικό Διάταγμα και  εκεί 

πάμε στη διαδικασία που είπε ο κ. Κουκιαδάκης, συνολικά να ξαναδούμε το 

Προεδρικό Διάταγμα και να μπει  σε συζήτηση η πρόταση που καταθέτει  ο 

συνάδελφος ο κ. Καραθανασόπουλος να εκφράζονται οι Παρατάξεις ενιαία και 

όχι  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  σήμερα  εκφράζονται  και  βεβαίως  τώρα 

εκφράζονται πια οι περιφερειακοί σύμβουλοι, χωρίς να είναι υποχρεωτικό το 

πέρασμά τους μέσα από την Παράταξη για να είναι ομιλητές. 
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Υπάρχει  μια  τέτοια  σχέση,  δηλαδή  από  τη  μια  πλευρά  η 

Παράταξη  αποφασίζει  ότι  καταθέτει  κεντρικά  τις  προτάσεις  και  εν  πάση 

περιπτώσει  υποδεικνύει  και  τους  περιφερειακούς  συμβούλους  οι  οποίοι 

παίρνουν τον λόγο και τοποθετούνται στο κάθε θέμα, από την άλλη πλευρά 

αυτό που ακολουθούμε τώρα είναι ο κάθε συνάδελφος ανεξαρτήτως σε ποια 

Παράταξη  ανήκει,  έχει  το  δικαίωμα  να  παίρνει  τον  λόγο  και  βεβαίως  να 

τοποθετείται.

Το  άλλο,  σε  ό,τι  αφορά  την  κατάργηση  των  ξεχωριστών 

ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει 

ανακοινωθεί. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι 

με τις δηλώσεις μπορούμε να τοποθετηθούμε. Εάν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο 

νομίζω ότι τότε πρέπει να τοποθετηθούμε.

Τα ζητήματα τα οποία έβαλε και ο συνάδελφος Αξαρλής είναι 

δημοκρατικά  να  μπορεί  το  ¼ των  αντιπροσώπων να  ζητάει  σύγκλιση  της 

Γενικής  Συνέλευσης  και  βεβαίως  να  αποφασίζεται.  Αυτό  προβλέπεται  στο 

Προεδρικό Διάταγμα άρα συνάδελφε Αξαρλή θα μπορούσε να είχε γίνει χρήση 

αυτού του δικαιώματος.

Για  το  Προεδρείο  είπαμε  ότι  το  προβλέπει  το  Προεδρικό 

Διάταγμα. Για τις Επιτροπές είναι αλήθεια ότι ξέρετε έχει γίνει μια προεργασία 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα έρθουν οι εισηγήσεις και βεβαίως επί των 

εισηγήσεων θα γίνουν οι τοποθετήσεις, θα γίνει  ο προβληματισμός μας, θα 

κατατεθούν οι προτάσεις, θα βελτιωθεί ενδεχομένως και στο τέλος θα πρέπει 

να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις, οι οποίες βεβαίως οι δικές αποφάσεις θα 

έχουν να κάνουν και με Ψηφίσματα τα οποία θα εκδοθούν.

Έχουμε αποφασίσει λοιπόν να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση 

μια Επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί τις όποιες προτάσεις κατατεθούν και 

τα  Ψηφίσματα  τα  οποία  θα  βγουν.  Η  Γενική  Συνέλευση  θα  εκλέξει  την 

Επιτροπή  Ψηφισμάτων.  Θα  κατατεθούν  οι  προτάσεις  και  νομίζω  ότι  η 

πρόταση  που  κατέθεσε  ο  κ.  Κουκιαδάκης  να  ξαναδούμε  το  Προεδρικό 

Διάταγμα  και  πως  μπορούμε  να  το  βελτιώσουμε,  θα  περιμένουμε 

συγκεκριμένες προτάσεις να κατατεθούν, να τις αναθέσουμε σε μια Επιτροπή 

η οποία θα τις επεξεργαστεί και θα ξαναμπεί το Προεδρικό Διάταγμα.
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Δεν  ξέρω κ.  Καραθανασόπουλε  αν  καλύπτεστε  από  αυτή  τη 

διαδικασία,  ούτως  ή  άλλως  δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  τη  διαδικασία 

εκλογής του Προεδρείου γιατί το προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα. Την άλλη 

διαδικασία σε ό,τι αφορά τις Παρατάξεις νομίζω ότι θα χρειαστεί να περάσει 

και αυτό μέσα από την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος. 

Άρα  οι  όποιες  προτάσεις  υπάρχουν  να  κατατεθούν  και  να 

έρθουμε σε μια διαδικασία και να αποφασίσουμε.

Ν.  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ):   
Λέω το εξής:  βεβαίως υπάρχει  η τροχοπέδη του Προεδρικού Διατάγματος, 

όμως θα ήταν καλύτερο ως Σώμα εδώ βεβαίως δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ο 

σημερινός γενικός κανονισμός, αλλά ως Σώμα να πάρουμε απόφαση η οποία 

να είναι και δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, για τις δυο 

αυτές τροποποιήσεις από τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει μια συνολικότερη 

συμφωνία  ότι  το  Συνέδριο  της  Ένωσης  αποφάσισε  να  προτείνει  στην 

Κυβέρνηση  την  τροποποίηση  του  Προεδρικού  Διατάγματος  στα  δυο  αυτά 

σημεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Δεν έγινε συζήτηση βέβαια εμείς 

λέμε να επεξεργαστεί  το Διοικητικό Συμβούλιο τις όποιες προτάσεις έρθουν 

για να κατατεθούν. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε συζήτηση εάν θα 

πρέπει  να εκφράζονται στη Γενική Συνέλευση οι Παρατάξεις και μέσω των 

Παρατάξεων  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι,  ή  απ'  ευθείας  οι  περιφερειακοί 

σύμβουλοι. Είναι κι αυτό ένα ζήτημα δημοκρατίας, ο καθένας μπορεί να το δει 

με διαφορετική οπτική.

Ν.  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ):   
(Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κανείς  δεν θα απαγορεύσει  την έκφραση 

των περιφερειακών συμβούλων, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα ο 

διακριτός ρόλος που πρέπει να υπάρχει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Εν  πάση περιπτώσει  αγαπητοί 

συνάδελφοι. Ο κ. Πασχαλίδης έχει τον λόγο.

Γ.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  (  M  ΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.):   Στο  θέμα  των  Παρατάξεων 

συμφωνώ με την πρόταση του κ. Καραθανασόπουλου. Είναι μεγάλο θέμα, θα 

αναφερθώ και στην εισήγησή μου, νομίζω η Συνέλευση πρέπει να πάρει θέση 

πάνω σε αυτό το ζήτημα επειδή έχει ανοίξει και αυτή η κουβέντα για το ενιαίο 
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ψηφοδέλτιο  και  επειδή  η  περιγραφή  της  έννοιας  Παράταξης  στον 

"Καλλικράτη" είναι χλωμή, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε από 

εδώ και πέρα αν δεν ενισχύσουμε το ρόλο της Παράταξης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ωραία,  αγαπητοί  συνάδελφοι 

επειδή  δεν  πρέπει  να  φάμε άλλο χρόνο,  υπάρχουν αυτές  οι  προτάσεις  οι 

οποίες έχουν κατατεθεί, η μία πρόταση είναι το Προεδρείο να εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση και άρα πρέπει να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα, η 

δεύτερη  πρόταση  που  έρχεται  να  εκφράζονται  και  να  τοποθετούνται  στη 

Γενική Συνέλευση οι Παρατάξεις και μέσω των Παρατάξεων ή και ελεύθερα οι 

περιφερειακοί σύμβουλοι.

Ρωτώ  το  Σώμα  δέχεται  να  προχωρήσουμε  στη  διαδικασία 

επεξεργασίας πρότασης τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος για τα 

δυο αυτά σημεία;  Ποιοι είναι υπέρ; Κατά;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Παρ'  όλο  που  δεν  υπάρχει 

πλειοψηφία νομίζω ότι στην πρόταση …

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Να επαναλάβω την πρόταση: η 

Γενική Συνέλευση αποδέχεται  την πρόταση να τροποποιηθεί  το  Προεδρικό 

Διάταγμα  σε  δυο  σημεία.  Στο  πρώτο,  το  Προεδρείο  της  εκάστοτε  Γενικής 

Συνέλευσης  να  εκλέγεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  και  άρα  πρέπει  να 

τροποποιηθεί  το  Προεδρικό  Διάταγμα  που  προβλέπει  ότι  προεδρεύει  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  το  δεύτερο  μέσα  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  να 

μπορούν να τοποθετούνται οι Παρατάξεις στη Γενική Συνέλευση και βεβαίως 

και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Ε.  ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ    (  ANTI  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ):   (Τοποθέτηση 

εκτός μικροφώνου) Είναι πρόχειρο να βάλουμε σε ψηφοφορία εξειδικευμένες 

τροποποιήσεις, αλλά μπορούν να έρθουν σε ένα Συνέδριο πιο συγκεκριμένα 

και να κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα. Μπορεί να αλλοιώσουμε μια φιλοσοφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευριπίδη  δεν  μπορούμε  να 

συγκαλέσουμε, εδώ βλέπετε με πόσα ζόρια συγκαλούμε Γενική Συνέλευση.

Ε. ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ   (  ANTI  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ):   Όταν θα γίνει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ωραία. Ο κ. Παπατόλιας έχει τον 

λόγο.

Α.  ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ):   Νομίζω 

ότι η πρόταση η οποία κατετέθη από τον κ. Καραθανασόπουλο, ήταν πολύ 

συγκεκριμένη  υπό  την  έννοια  ότι  αναγνωρίζεται  ο  διακριτός  ρόλος  των 

Παρατάξεων στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης χωρίς τούτο να αναιρεί τον 

πρωτοβουλιακό ρόλο των περιφερειακών συμβούλων, που αποτελούν μέλη 

της  Γενικής  Συνέλευσης.  Επ’  αυτού  επομένως  τοποθετούμαστε  στο  να 

εξειδικεύσουμε  την  πρόταση  για  κατοχύρωση  του  διακριτού  ρόλου  των 

Παρατάξεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ένα  λεπτό,  κανείς  δεν 

απαγόρευσε στη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε περιφερειακό σύμβουλο να 

εκφράσει  την Παράταξή του.  Σηκώνομαι  πάνω και  λέω «εκπροσωπώ αυτή 

την Παράταξη και τοποθετούμαι», εκτός κι  αν θα πρέπει  όταν εκφράζονται 

παραταξιακά να έχουν και συγκεκριμένο χρόνο επιπλέον και όχι το χρόνο τον 

οποίο θα έχουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Πάμε  μία  -  μία  πρόταση.  Να 

εκλέγεται το Προεδρείο από τη Γενική Συνέλευση. Πόσοι είναι υπέρ; Κατά; Να 

εξακολουθεί δηλαδή να ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα ως έχει σήμερα;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Δεν υπάρχει κανένας κατά.  Άρα 
εγκρίνεται  ομόφωνα  η  πρόταση  για  τροποποίηση  του  Προεδρικού 
Διατάγματος  το  Προεδρείο  να  εκλέγεται  από  την  εκάστοτε  Γενική 
Συνέλευση.

Δεύτερη πρόταση: να υπάρχει  διακριτός ρόλος στο Σώμα της 

Γενικής Συνέλευσης όταν συνεδριάζει, να εκφράζονται δηλαδή οι Παρατάξεις 

και να είναι διακριτός ο ρόλος. Ποιοι είναι υπέρ; Κατά;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Δεν  περνάει.  Απορρίπτεται 
κατά πλειοψηφία.
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Μπήκε ένα ζήτημα από τον συνάδελφο Αξαρλή σε ό,τι αφορά 

την  Επιτροπή  Ψηφισμάτων,  νομίζω  ότι  έγινε  κατανοητό.  Εγκρίνεται  ο 
κανονισμός  της  Γενικής  Συνέλευσης. Λοιπόν  αγαπητοί  συνάδελφοι 

προχωράμε.

Παρακαλώ τον συνάδελφο τον Γιώργο Πασχαλίδη να αναπτύξει 

την εισήγησή του με θέμα «Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό σχέδιο 

ανασυγκρότησης».

Γ  . ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (  M  ΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.):   Κυρίες και κύριοι, θα παρουσιάσω 

την εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και θα ζητήσω την προσοχή σας για μια 

εισήγηση που είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, πρόκειται για μια σύνθεση 

απόψεων που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Θεσμών. Συγκεντρώσαμε το 

υλικό το κλίμα θα έλεγα στη διάρκεια ενός χρόνου, με αφορμή τις επιστολές 

της  Ένωσης  Περιφερειών  προς  τους  Υπουργούς  Εσωτερικών  τόσο  τον 

Φεβρουάριο του 2012 όσο και τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2012 όταν μας 

ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε ένα διάλογο με στόχο κάποια βελτίωση του 

"Καλλικράτη".

Έτσι  αυτή  η  εισήγηση  επισημαίνει  προβλήματα  εφαρμογής, 

προτείνει αναγκαίες διορθώσεις, επιχειρεί μια προβολή του εγχειρήματος του 

"Καλλικράτη"  στα  επόμενα  βήματά  του  με  φόντο  τη  συνταγματική 

αναθεώρηση,  καθώς  όλοι  γνωρίζουμε  έχει  ανακοινωθεί  πως  το  2013  θα 

ξεκινήσει η συζήτηση για το νέο Σύνταγμα της χώρας και τέλος η εισήγηση 

εγγράφει  αυτά τα επόμενα βήματα της Αυτοδιοίκησης σε ένα αναγκαίο  θα 

έλεγα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ένα όρο που θα ακούμε όλο και πιο 

συχνά από εδώ και πέρα, από Κόμματα από φορείς από όσους νοιάζονται εν 

πάση περιπτώσει για την επόμενη μέρα στη χώρα μας.

Και θα έλεγα σε σχέση με τα όσα άκουσα το πρωί και τα όσα θα 

ακουστούν και αύριο και φυσικά στη διάρκεια των εισηγήσεων ότι το μήνυμα 

αυτού του Συνεδρίου το οποίο ζητείται, η ταυτότητα αυτού του Συνεδρίου η 

οποία ζητείται  μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με τη συμμετοχή της αιρετής 

Περιφέρειας στην ανασυγκρότηση της χώρας. Μιας χώρας, που μαζεύει  τα 

κομμάτια  της  μετά  από  όσα  ζήσαμε  τα  τελευταία  τρία  χρόνια,  καθώς 

μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο του Μνημονίου.
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Κεντρική  ιδέα  της  εισήγησης  είναι  μια  ολική  προσέγγιση  των 

επιπέδων άσκησης εξουσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς ο πολίτης 

προσλαμβάνει  τελικά τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  από ένα ενιαίο  διοικητικό 

σύστημα,  χωρίς  να  είναι  υποχρεωμένος  κάθε  φορά  να  ερμηνεύει  και  να 

αιτιολογεί αυτό το οργανωμένο χάος αρμοδιοτήτων στη χώρα μας.

Έτσι  σε  όσα  ακούστηκαν  ή  θα  ακουστούν  για  Διοίκηση  και 

Αυτοδιοίκηση, για κράτος και ακούστηκαν και το πρωί αρκετά, θα έλεγα πως 

πρέπει σιγά - σιγά να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα κομμάτια με μια ολική 

προσέγγιση,  γιατί  ο πολίτης όλα αυτά τα βλέπει  σα δημόσιες  πολιτικές  με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η  Επιτροπή  Θεσμών  στον  ένα  χρόνο  λειτουργίας  της, 

υποστήριξε το Διοικητικό Συμβούλιο στις διαβουλεύσεις και τις συνομιλίες που 

είχε με την Κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την 

Ομάδα Δράσης και  φυσικά προχωρήσαμε αυτό που θα λέγαμε μια πρώτη 

πολιτική αξιολόγηση του "Καλλικράτη".

Η θεσμική μνήμη της Επιτροπής μετρά δεκάδες παρεμβάσεις, 

σημειακές ωστόσο σε αυτή την προσπάθεια της βελτίωσης του "Καλλικράτη" 

δυο χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας με πιο συγκεντρωτική αυτή που 

έγινε με το νόμο Γιαννίτση τον 4071/2012.  Στο μεταξύ σημειώνουμε πως το 

50%  των  Προεδρικών  Διαταγμάτων  και  των  σχετικών  Υπουργικών 

Αποφάσεων που προβλέπονται από τον "Καλλικράτη", παραμένει ανενεργό.

Σε  ό,τι  αφορά  τη  μέθοδο  της  αξιολόγησης  μαζεύτηκε  αρκετό 

υλικό και το Συνέδριο θα δώσει κι άλλα στοιχεία. Η γνώμη μας είναι ότι αυτό 

δεν  μπορεί  να  γίνει  με  χωριστούς  διαλόγους  Κυβέρνηση  –  Κ.Ε.Δ.Ε., 

Κυβέρνηση – ΕΝ.Π.Ε., θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή Επιτροπή ανάμεσα 

στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  την  Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδας  και  την 

Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας  με  αντικείμενο  τη  συνδιαμόρφωση  ενός 

Σώματος  ρυθμίσεων,  μετά  από  μια  σοβαρή  πολιτική  αξιολόγηση  του 

"Καλλικράτη".

Αυτά  τα  πορίσματα  της  κοινής  Επιτροπής  επαναλαμβάνω  η 

Ένωση Περιφερειών προτείνει να υποβληθούν στην Επιτροπή εκπόνησης του 

νέου  ενιαίου  κώδικα  τοπικής  αυτοδιοίκησης  Περιφερειών  και  Δήμων,  της 

οποίας  η  συγκρότηση  ακόμη  αναμένεται,  προκειμένου  στις  επόμενες 
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περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, οι πολίτες να γνωρίζουν έγκαιρα το νέο 

θεσμικό τοπίο και να μην το πληροφορηθούν ένα μήνα πριν τις εκλογές.

Στο σημερινό τοπίο της ελληνικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται 

από το γεγονός ότι  αυτή η συστηματική συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση 

Περιφερειών, την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Υπουργείο Εσωτερικών, με ένα πρωτόκολλο 

συνεργασίας  όπως  έχουμε  εμείς  σχεδιάσει  στην  Ένωση  Περιφερειών 

παραμένει  αυτό  το  θέμα  ανοιχτό.  Ενώ  βρίσκεται  αν  έχετε  ακούσει  για  το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποστήριξης του "Καλλικράτη", αυτό το θέμα σε 

μια φάση βραδείας εξέλιξης θα έλεγα,  με πόρους του ΕΣΠΑ είναι  αυτό το 

πρόγραμμα, το οποίο κινείται πάρα πολύ αργά. Εδώ και 3 μήνες εκκρεμεί η 

υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών,  την  ΕΝ.Π.Ε  και  την  Κ.Ε.Δ.Ε.  και  η  έγκριση  των  αντίστοιχων 

τεχνικών  δελτίων  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή  του  Υπουργείου  Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης.

Κυρίες  και  κύριοι  έχοντας  την  αίσθηση  της  πραγματικότητας, 

δηλαδή των συνεπειών της βαθιάς κρίσης που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας, 

έχουμε  ταυτόχρονα  την  αίσθηση  μιας  μεταρρυθμιστικής  κόπωσης  έως 

εξάντλησης, που απειλεί την ελληνική Αυτοδιοίκηση και γι' αυτό η πρόταση 

γνώση αυτής της πραγματικότητας  της Επιτροπής Θεσμών βασίζεται  στην 

πεποίθηση  πως παρ'  όλα  αυτά  το  σχέδιο  ανασυγκρότησης  στο  οποίο  θα 

αναφερθώ  στη  συνέχεια,  ο  ρόλος  της  αιρετής  Περιφέρειας  παραμένει 

διακριτός, ουσιαστικός και θέλουμε να είναι πρωταγωνιστικός.

Είχαμε μέχρι τώρα μια δραστική μείωση των πόρων πάνω από 

50%, κάποιοι μιλάνε για 60%, επί της ουσίας αυθαίρετη μείωση των πόρων, 

μιλάμε  για  θεσμοθετημένους  πόρους,  μια  μείωση  που  δημιουργεί  μεγάλα 

προβλήματα  στην  λειτουργία  των  Περιφερειών.  Παρ'  όλα  αυτά  το 

αυτοδιοικητικό κεφάλαιο στην Περιφέρεια, σε αυτό που λέμε καθημερινότητα 

των πολιτών,  καθώς η  ζήτηση των υπηρεσιών  πρόνοιας  και  αλληλεγγύης 

είναι  ουσιαστική,  αυτό το Αυτοδιοίκηση κεφάλαιο παραμένει  ζωντανό και  η 

ζήτηση διαρκώς αυξάνεται.

Το παράδοξο είναι ότι τις Περιφέρειες η Κυβέρνηση τις θεωρεί τη 

μία  σε  ρόλο  ουραγού,  καθώς  η  πραγματικότητα  δείχνει  ότι  προτιμά  ως 

προνομιακό συνομιλητή τους Δήμους και την ίδια στιγμή της επιφυλάσσει ένα 

ρόλο αρωγού και βοηθού στα δύσκολα, για να βγάλει τα κάστανα από την 
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φωτιά.  Δεν  είναι   μόνο  το  θέμα  της  μεταφοράς  μαθητών  που  το  πρωί 

περιγράφηκε  ως  μία  έξυπνη  κίνηση  από  τον  Υπουργό,  είναι  το  θέμα  της 

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη όταν προέκυψε το θέμα του 

ΣΜΑ  στην  Ευκαρπία,  όλοι  προσέτρεξαν  στην  Περιφέρεια  και  θα  έλεγα 

πανελλαδικά είναι  συχνό το φαινόμενο η Περιφέρεια να αντιμετωπίζεται  ως 

ένα επόμενο στάδιο διαμεσολάβησης, επίλυσης δύσκολων προβλημάτων, ένα 

ανώτερο στάδιο διευθέτησης δύσκολων καταστάσεων, ανεξάρτητα από το τι 

τελικά κουβαλάει ως περιεχόμενο αρμοδιοτήτων.

Ας κάνουμε  μια  πολύ σύντομη  αναδρομή  για  την  πορεία  της 

Αυτοδιοίκησης.  Τα  τελευταία  30  χρόνια  είχαμε  διαδοχικές  νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, αποτέλεσμα λαϊκών διεκδικήσεων από τον Ν.1270/82, μέχρι 

τις σχετικά πρόσφατες μεταρρυθμίσεις  του «Καποδίστρια» το 1997 και του 

"Καλλικράτη" το 2010. Το αυτοδιοικητικό κίνημα κέρδισε μικρές και μεγάλες 

μάχες με το νόημα που το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει και η ευρωπαϊκή εμπειρία 

υποδεικνύει. 

Όλα αυτά σε ένα κλίμα θα έλεγα δυσπιστίας, καχυποψίας και 

συχνά ανασφάλειας, παραγόντων της πολιτείας σε όλο το φάσμα, που ενώ 

διακηρύσσουν  την  αξία  της  αποκέντρωσης,  υπηρετούν  με  πάθος  τον 

συγκεντρωτισμό.  Εν  τέλει  στην  Αυτοδιοίκηση  τίποτα  δεν  χαρίστηκε,  ό,τι 

σήμερα υπάρχει κατακτήθηκε. 

Η  εκτελεστική  εξουσία,  μετά  από  πολλά  χρόνια  ξεπέρασε 

αναστολές και επέτρεψε τελικά το θετικό βήμα του "Καλλικράτη", της αιρετής 

Περιφέρειας, χωρίς ωστόσο να πάψουν οι δεύτερες σκέψεις για το εύρος και 

το βάθος της μεταρρύθμισης. Αυτές οι δεύτερες σκέψεις σήμερα με άλλοθι την 

κρίση, οδηγούν σε συμπεριφορές απαξίωσης, ταπείνωσης και ματαίωσης του 

εγχειρήματος. 

Και θα έλεγα, αν κάποιοι μετάνιωσαν ας το ομολογήσουν, αντί 

να  καλλιεργούν  συνθήκες  παλινόρθωσης  προηγούμενων  δομών Διοίκησης 

και  Αυτοδιοίκησης.  Και  θα  συμπληρώσω  πως  μια  πιθανή  αποτυχία  του 

εγχειρήματος που σήμερα οι δύσπιστοι εύχονται,  δεν θα χρεωθεί τόσο στο 

αυτοδιοικητικό κίνημα,  ούτε  στην όποια προχειρότητα  των σχεδιαστών του 

"Καλλικράτη".  Η ήττα ως μεταρρυθμιστική υποχώρηση θα βαραίνει κυρίως το 
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πολιτικό  σύστημα  που  αντιμετωπίζει  φοβικά  την  ευρεία  εκλογική 

νομιμοποίηση των Περιφερειακών Αρχών. 

Σε  σχέση  με  τους  δήμους,  τα  εκλεκτορικά  Σώματα  της 

Περιφέρειας είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο σε σχέση με 

την  εκλογή  της  κυβέρνησης,  του  κόμματος  που  κυβερνά  και  του 

Κοινοβουλίου.  Είναι  γνωστή η έκφραση «τοπικοί  Πρωθυπουργοί»,  «τοπικά 

Κοινοβούλια»,  «τοπικές  κυβερνήσεις».  Όλα  αυτά   δε  φάνηκαν  στην 

Περιφέρεια  τα  τελευταία  δυο  χρόνια.  Παρ’  ό,τι  ρητορικά  θα  έλεγα,  είχαν 

αναγγελθεί. 

Ας είμαστε όμως ειλικρινείς, η Ελλάδα δεν αντέχει την αντιγραφή 

του  ευρωπαϊκού  υποδείγματος  του  τοπικού  Κοινοβουλίου,  της  τοπικής 

κυβέρνησης και του  τοπικού Πρωθυπουργού. Κι αν θέλετε το συζητάμε κι 

αύριο  αυτό  πιο  αναλυτικά.   Δεν  είμαστε  μια  οποιαδήποτε  χώρα  η  οποία 

μπορεί ν’ αποτελέσει ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αντιγραφής. Άλλωστε ποτέ 

δεν ήταν ο στόχος της Αυτοδιοίκησης να έχουμε τέτοιους ρόλους. Μικρούς 

Πρωθυπουργούς, μικρά Κοινοβούλιο,  μικρές κυβερνήσεις  τοπικές και  ούτω 

καθ' εξής. 

Ο  στόχος  ήταν  και  παραμένει  η   εναρμόνιση  της  ελληνικής 

Αυτοδιοίκησης με την ευρωπαϊκή  πραγματικότητα, αυτό που το άρθρο 102 

του Συντάγματος   ορίζει,  δηλαδή η διοικητική και  οικονομική αυτοτέλεια,  η 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.  Και 

μέσα απ’ όλα αυτά, η ισχυροποίηση του θεσμού.

Για την αιρετή Περιφέρεια, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, ο 

στόχος  ήταν  και  παραμένει  η  άσκηση  πολιτικής,  ο  νόμος  το  ορίζει  και 

ταυτόχρονα  το εμποδίζει. 

Για  παράδειγμα,  παρεμποδίζεται  ο  αυτονόητος  ρόλος  της 

Περιφέρειας στο χωροταξικό σχεδιασμό, στον αναπτυξιακό προγραμματισμό 

και  η  δυνατότητα  έκδοσης  κανονιστικών  πράξεων  εξειδίκευσης  της 

νομοθεσίας που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Σίγουρα μιας και μιλάμε για άσκηση πολιτικής, βασικό στοιχείο, 

βασική  προϋπόθεση  είναι  η  γνώση  και  η  δημοκρατία  στη  λήψη  των 

αποφάσεων από ένα όργανο συλλογικό το οποίο είναι συγκεκριμένο και έχει 

το όνομα «Περιφερειακό Συμβούλιο». Το οποίο για να έχει ακριβώς αυτή τη 
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δυνατότητα  της  άσκησης  πολιτικής,  θα  πρέπει  να  έχει  κατακτήσει  την 

περιφερειακή  συναντίληψη  και  μια,  ακούστηκε  ο  όρος,  περιφερειακή 

συνείδηση  του  χώρου  αναφοράς  του,  δηλαδή  στην  Περιφέρεια,  τη 

συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

Κλειδί για όλα αυτά,  ένας σοβαρός –τονίζω τη λέξη «σοβαρός» 

κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα διευρύνει και 

θα βαθαίνει το δημοκρατικό διάλογο.

Είναι  ολοφάνερο  δυο  χρόνια  μετά,  το  δημοκρατικό  έλλειμμα 

στην  λειτουργία  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.  Υπάρχει  μια  διαρκής 

υποβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβούλου, ένας εκφυλισμός στις 

Επιτροπές,  η  έλλειψη  στοιχειώδους  υποστήριξης  των  παρατάξεων,  μια 

υποστήριξη  που επαφίεται  στη  γαλαντομία  του  εκάστοτε  Περιφερειάρχη,  η 

υποτίμηση  της  έννοιας  της  οντότητας  της  αντιπολίτευσης,  η  ακινησία  των 

Περιφερειακών Επιτροπών Διαβούλευσης. 

Και  για  να  προλάβω  τον  όποιον  διαφωνήσει,  πως  η  όποια 

εξαίρεση,  επιβεβαιώνει  τον  κανόνα.  Στα  13  Περιφερειακά  Συμβούλια  της 

χώρας,  αυτός είναι  κοινός τόπος.  Κι  εγώ να  συμπληρώσω πως όλα αυτά 

φωτίζονται  από  το  πυροτέχνημα  των  τελευταίων  μηνών,  για  την  ιδέα  του 

ενιαίου  ψηφοδελτίου,  που  μάλλον  δεν  ξανακούστηκε,  αλλά  εν  πάση 

περιπτώσει φώτισε τον ουρανό της Αυτοδιοίκησης, ένα πυροτέχνημα, μια ιδέα 

που  ισοδυναμεί  στην  πράξη  με  την  κατάργηση  των  παρατάξεων  και  την 

οντότητα της αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό συνηγορώ με την πρόταση του Νίκου 

Καραθανασόπουλου. 

Εν  τέλει  είναι  ζήτημα  δημοκρατίας  το  ζωντάνεμα  του 

Περιφερειακού Συμβουλίου κι επειδή βάζουμε πολλά θέματα στην κυβέρνηση, 

αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι θέμα κουλτούρας.  Μέσα από τα 

όσα προβλέπει ο νόμος, που πρέπει να είναι  πιο συγκεκριμένα και θα έλεγα 

περισσότερο ουσιαστικά, εμείς, τα 13 Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας,  ν’ 

αποφασίσουμε να δώσουμε έναν πιο σημαντικό ρόλο. 

Είναι  ζήτημα κουλτούρας και  μετά της όποιας ρύθμισης έρθει 

από  ένα  νέο  νόμο.  Και  σκεφτείτε:  1.000  στελέχη  της  Αυτοδιοίκησης,  της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα , 

σ’  ένα δίκτυο με συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένη αποστολή. Πώς 
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σηκώνουν περισσότερο το κύρος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στη χώρα 

μας.  

Είναι   καιρός  λοιπόν   να  τολμήσουμε  σε  μια  εποχή  βαθιάς 

κρίσης την επί της ουσίας συγκεκριμένη πολιτική, μια πολιτική από τα κάτω, 

για τις τοπικές υποθέσεις, για το καθημερινό, το αναγκαίο, το άμεσο, σε ένα 

πολιτικό  πλαίσιο  που θα συμφωνήσουμε,  με  μια  ατζέντα  ανασυγκρότησης 

των Περιφερειών, των Δήμων, των πόλεων.  

Ένα περιφερειακό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, 

είναι  κάτι  πολύ  περισσότερο  από  το  άθροισμα  προγραμμάτων  των  τέως 

Νομαρχιών, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο με συνέργιες, ιδιότητες συναρμογής 

σε ένα πολιτικό πλαίσιο με πόρους τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς. 

Αναφέρομαι  στο  σύνολο  των  διαθέσιμων  πόρων,  στο 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που τρέχει,  στο πολλές φορές, στο Πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ που τρέχει, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που  έρχεται. Αναφέρομαι  σε 

Περιφερειακούς και Δημοτικούς προϋπολογισμούς,  στους περιφερειακούς και 

δημοτικούς προϋπολογισμούς, στις παρεμβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. 

Για όλα αυτά η Περιφέρεια οφείλει να έχει λόγο, ρόλο και εν γένει εποπτεία. 

Διαφωνώ  μ’  αυτή  τη  ρητορεία  που  καταλήγει  σ’  ένα  κυνήγι 

πόρων και ακούω δυστυχώς  και στην ΕΝ.Π.Ε., το άκουσα και το πρωί, θα το 

ακούσω και αύριο, το ΕΣΠΑ, να κυνηγήσουμε χρήματα κτλ. κτλ. Θεωρώ πως 

αυτό το κυνήγι έχει φοβερές παγίδες. Αν δεν οργανώσεις δομές υποστήριξης, 

υλοποίησης και  ελέγχου όλων αυτών των προγραμμάτων,  νομίζω πως και 

όταν θα έρθουν τα χρήματα   θα είσαι  ανήμπορος να  προχωρήσεις  τέτοια 

προγράμματα. 

Και μια Περιφέρεια δυο χρόνων ας κοιτάξει τον εαυτό της στον 

καθρέφτη.  Ακόμα δεν έχει  τις δομές οργάνωσης,  υποστήριξης, υλοποίησης 

τέτοιων προγραμμάτων. 

Σε  ό,τι  αφορά  τον  έλεγχο,  θέματα  στα  οποία  θ’  αναφερθεί  ο 

Γιάννης Παπαϊορδανίδης πιο αναλυτικά, ο έλεγχος πρέπει να είναι νόμιμος και 

να είναι  περιοδικός.  Και  θα έλεγα πως ένας τέτοιος έλεγχος είναι  ευλογία. 

Απλά, δεν πρέπει εξ ορισμού να θεωρείται στιγματισμός. Να γίνεται περιοδικά 

και ουσιαστικά. 
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Χρειαζόμαστε σε κάθε Περιφέρεια της χώρας ένα συντονιστικό 

όργανο  που  θα  σχεδιάσει  και  θα  καθοδηγήσει  την  ανασυγκρότηση  των 

Περιφερειακών  Ενοτήτων,  των  Δήμων και  των  Πόλεων.  Χρειαζόμαστε  ένα 

τέτοιο συντονιστικό όργανο  που θα συναρμολογήσει δράσεις στα διαφορετικά 

επίπεδα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη χώρα μας. 

Ο  πολίτης  όταν  βλέπει  μια  ταμπέλα  ενός  έργου,  ελάχιστα 

ενδιαφέρεται ποιος υπογράφει αυτό το έργο. ενδιαφέρεται για την ουσία του 

έργου. Αυτό προσλαμβάνει. 

Η κρίση στα τελευταία τρία χρόνια, γιατί ακόμα θυμηθείτε  στις 

Περιφερειακές  εκλογές  το  2010,  υπήρχαν  αισιόδοξα  έως   και  αφελή 

προγράμματα,  αν  τα  ξαναδιαβάσετε  θα  τα  δείτε  και  θα  γελάσετε  σήμερα, 

αχρήστευσε παρά πολλές σελίδες τέτοιων προγραμμάτων, τις  έστειλε στην 

ανακύκλωση και  υποχρέωσε όλους μας  να ξανασκεφτούμε από την αρχή 

πολλά πράγματα.

Με την ελπίδα πως η κρίση θα αποδειχθεί διδακτική στο πώς 

διαβάζουμε τη νέα πραγματικότητα, κάθε επανεξέταση πολιτικών ανάπτυξης 

θα  πρέπει  να  βασίζεται  στο  ρεαλισμό  του  εφικτού  στόχου,  στο  αληθινό 

εγχώριο  προϊόν,  κάτι  στο  οποίο  η  Περιφέρεια  μπορεί  να  έχει  ουσιαστικά 

αποτελέσματα. 

Για να γίνει  αυτό, με τις προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών, η 

Ένωση Περιφερειών ζητά ενισχυμένο ρόλο στο χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό,  διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών  σε όλα τα προγράμματα 

τα οποία θα τρέξουν από δω και πέρα. 

Ζητάμε  να  λάβουμε  εντός  τριετίας,  όλες  τις  αρμοδιότητες 

προώθησης, έγκρισης και υποστήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων. Ζητάμε 

επικαιροποίηση  του  κανονιστικού  πλαισίου  (Ν.1622/86).   Ζητάμε  μια  πιο 

ξεκάθαρη σχέση με την αποκεντρωμένη Διοίκηση. Άκουσα το πρωί μια φωνή 

υπεράσπισης της αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Ουσιαστικά αυτό  που λέμε Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση στη χώρα 

μας, αυτά τα 4 επίπεδα, κινούνται γύρω από δυο άξονες. Ένα άξονας είναι η 

Διοίκηση και ο άλλος είναι η Αυτοδιοίκηση. Και η αποκεντρωμένη Διοίκηση 

είναι  κλάδος της  κεντρικής  Διοίκησης και  πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  και  τη 

σχέση ανάμεσα στους δυο βαθμούς. 
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Εμείς  με  επιστολή  μας  στον  Υπουργό  Εσωτερικών  τόσο  το 

Φεβρουάριο του 2012 όσο και τον Οκτώβριο του 2012, θεωρούμε πως  η 

αποκεντρωμένη Διοίκηση πρέπει να καταργηθεί 

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες, θυμίζω πως το 

άρθρο 4 του προγράμματος "Καλλικράτης", τονίζει πως ανάμεσα στους δυο 

βαθμούς  δεν  υπάρχουν   σχέσεις  ιεραρχίας  και  ελέγχου,  αλλά  όπως  λέει, 

υπάρχουν σχέσεις  συνεργασίας και συναλληλίας. Το «συναλληλία» είναι μια 

ευχή, θα έλεγα θρησκευτική ευχή και εμένα μου ακούγεται και λίγο «σχέσεις 

καλής  γειτονίας».   Εμείς  θέλουμε  μια  πιο  ουσιαστική  σχέση  εργασίας,  την 

οποία περιγράφουμε σ’ αυτό που  έχετε ξανακούσει πολλές φορές, την έννοια 

της διαβαθμιδικής συνεργασίας. 

Προσέξτε,  το στοίχημα της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης θα κριθεί 

ουσιαστικά στην αιρετή Περιφέρεια. Η αιρετή Περιφέρεια είναι υπόθεση δυο 

χρόνων, οι Δήμοι στην Ελλάδα είναι  υπόθεση 180 χρόνων.  Έχουν δομές, 

έχουν μια ισχυρή διαδρομή.  Εμείς  τώρα ουσιαστικά θεμελιώνουμε αυτό  το 

εγχείρημα της αιρετής Περιφέρειας. 

Κλείνω  με  την  προβολή  στη  συνταγματική  αναθεώρηση.  Για 

όσους  έχουν  την  εισήγηση,  υπάρχει  ανάλυση  του  περιεχομένου  της 

διαβαθμιδικής συνεργασίας.  Η Επιτροπή Θεσμών της ΕΝ.Π.Ε. θεωρεί πως 

αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ως ενιαίο σύστημα Διοίκησης το οποίο 

όπως είπα κι επαναλαμβάνω, ο πολίτης το προσλαμβάνει ενιαία,  θα πρέπει 

ν’  αξιολογηθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση,  είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία,  με  βάση  τις  αρχές  της  εγγύτητας,  της  επικουρικότητας,  της 

διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας. 

Συνεξετάζοντας τα δυο άρθρα του Συντάγματος του ισχύοντος, 

το 101 και 102, βλέπουμε πως η στόχευση της ενίσχυσης των περιφερειακών 

Κρατικών  Υπηρεσιών  σαν  υπέρβαση  του  κρατικού  συγκεντρωτισμού,  έτσι 

έγιναν,  ουσιαστικά  λειτούργησε  στην  πράξη  σε  εντελώς  διαφορετική 

κατεύθυνση,  δηλαδή  ως  συμπίεση  της  αποκεντρωτικής  δυναμικής  της 

Αυτοδιοίκησης. 

Εμείς προτείνουμε να γίνει ένα βήμα λογικής, να συμφωνήσουμε 

δηλαδή πως η επιτελικότητα ανήκει στο κράτος και η  Αποκέντρωση ανήκει 

στη  Αυτοδιοίκηση.  Με πιο  απλά λόγια:  Σε  μια  ανακατανομή  αρμοδιοτήτων 
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που έχει ανάγκη αυτός ο χώρος, αυτό το οργανωμένο χάος όπως λέμε, οι μεν 

αρμοδιότητες οι συντρέχουσες κατά τ’ άλλα αρμοδιότητες που έχουν επιτελικό 

χαρακτήρα  να  πάνε  στη  Διοίκηση  και  οι  αρμοδιότητες  που  έχουν   σαν 

κεντρική ιδέα την αποκέντρωση, να πάνε στην Αυτοδιοίκηση. Τόσο  απλό, 

τόσο ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Πασχαλίδη. 

Ο κ. Ιορδάνης Παπαϊορδανίδης έχει το λόγο, για τις οικονομικές 

προϋποθέσεις  λειτουργίας  των  Περιφερειών  και  αντιστάσεις  του 

συγκεντρωτισμού. 

Ι. ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. & ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μέσω των 

Αιρετών Περιφερειών και της Ένωσής τους να πάρουμε την τύχη του τόπου 

μας στα χέρια μας, για να συνθέσουμε τις ανησυχίες και τις ιδέες μας σε ένα 

κοινό όραμα και σε κοινές αξίες, γιατί θέλουμε να αποτινάξουμε την μιζέρια και 

να  προχωρήσουμε  με  ελπίδα  στο  μέλλον,  να  κάνουμε  την  πατρίδα  μας 

καλύτερη.

Για  να  γίνουν  όμως  όλα  αυτά,  πρέπει  να  γνωρίζουμε  τα 

προβλήματα, τις δυνατότητες αλλά και τα διακυβεύματα που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε, ως υπηρέτες των πρώτων Αιρετών Περιφερειακών Αρχών.

Ποια είναι όμως αυτά τα προβλήματα; Από την μία υπάρχει η 

ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου δράσης και της συνεργασίας με την κεντρική 

κυβέρνηση,  που  θα  συμβάλει  στη  θεσμική  θωράκιση  της  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης και θα επιτρέψει την πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού της: 

Την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, «πέρα από το παραδοσιακό πλαίσιο 

δημοσιοϋπαλληλία – τουρισμός – κατοικία – ναυτιλία – ιδιωτική κατανάλωση».

Υπάρχουν, όμως, από την άλλη πλευρά και βαρίδια που εμείς οι 

ίδιοι  μεταφέραμε  στο  νέο  θεσμό:  Πρώτα  και  κύρια  την  μεταπολιτευτική 

κουλτούρα της διεκδίκησης, την «αριστερόφρονη» πλειοδοσία, την εξάντληση 

του  αντιπολιτευτικού  λόγου  στον  αρνητισμό,  την  αποσύνδεση  των 

δικαιωμάτων από τις υποχρεώσεις, την λογική των μικροδιευθετήσεων και του 

τοπικισμού.
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Ο νέος θεσμός όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνει και 

νέες  δυνατότητες.  Η σύσταση των Αιρετών Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων 

δεν  αποτελεί  μονάχα  ένα  βήμα  συγχρονισμού  της  ελληνικής  διοικητικής 

οργάνωσης  με  αντίστοιχα  ευρωπαϊκά  δεδομένα.  Θέτει,  σε  νέες  βάσεις  τις 

πολιτικές της ανάπτυξης και κοινωνικής συμπερίληψης, συνδυασμένες με την 

προστασία  του  περιβάλλοντος,  την  επιχειρηματική  βιωσιμότητα  και  την 

αειφορία.

Διαθέτοντας  κρίσιμη  γεωγραφική  έκταση  και  πληθυσμιακό 

μέγεθος μπορεί να αρθρώσει σε μία «εικόνα», τις παραγωγικές δυνατότητες 

μιας  περιοχής  και  τα  συγκριτικά  της  πλεονεκτήματα  (φυσικοί  πόροι, 

ανθρώπινο  δυναμικό,  γεωγραφική  θέση  και  υποδομές),  να  καταστρώσει, 

δηλαδή,  μια  νέα  «αναπτυξιακή  στρατηγική  με  μετρήσιμους  στόχους  και 

αποτελέσματα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, παρέχει αυτές τις ρυθμίσεις, έκτισε και 

κτίζει  τις  βάσεις  για ένα πραγματικό κατέβασμα (downloading) –  σε βάθος 

χρόνου – της διαχείρισης όλων των επενδύσεων, των έργων υποδομής, της 

οργάνωσης  των  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  στην  Περιφέρεια,  εκτός 

βέβαια από των εθνικής εμβέλειας κεντρικά προωθούμενων. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δύσκολο να μιλήσω για τις 

οικονομικές  προϋποθέσεις  λειτουργίας  των  Περιφερειών.  Δεν  έχω  ούτε  τα 

στοιχεία ούτε τον υποστηρικτικό μηχανισμό που θα μου επιτρέψει να έχω μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο της χώρας κι είναι σημαντικό αυτό που 

σας λέω. 

Μπορώ όμως, να υπολογίσω ότι οι πόροι που αποδίδονται στις 

Περιφέρειες, ανάλογα με τον τρόπο που υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών  και  νομικών  προσώπων,  υπολείπονται  από  236  έως  275 

εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 

Μπορώ όμως να σας περιγράψω και ποιες πρέπει να είναι οι 

προϋποθέσεις, για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων των 

Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και την αναβάθμιση του κύρους του θεσμού, 

που  αποτελεί  την  μόνη  –  ίσως  –  ασπίδα  απέναντι  στις  προσπάθειες  της 

κεντρικής κυβέρνησης, να τις καταργήσει στην πράξη.
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Η  σύσταση  και  η  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  Αυτοτελούς 

Εποπτείας ΟΤΑ, η εγκατάσταση των Ελεγκτών Νομιμότητας και  η θέσπιση 

θέσεων  Βοηθών  Ελεγκτών,  αποτελούν  την  πρώτη  προϋπόθεση  για  την 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ελέγχων. Αλλοίμονο, δύο 

χρόνια μετά την εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών, ο τρόπος ελέγχου 

των  αποφάσεων  παραμένει  ο  ίδιος,  αφήνει  τις  Περιφερειακές  Αρχές 

εκτεθειμένες στη διάθεση των εκεγκτών των εκάστοτε κυβερνήσεων Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Οι  Ελεγκτές  Νομιμότητας  πρέπει  ρητά  να  απολαμβάνουν 

προσωπική  και  λειτουργική  ανεξαρτησία,  να  καταργηθεί  με  άλλα  λόγια  η 

απευθείας  υπαγωγής  τους  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών.  Επιπλέον  οι 

υπάλληλοι των αυτοτελών υπηρεσιών ελέγχου να ονομαστούν Ελεγκτές και να 

έχουν αρμοδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. 

Οφείλει ακόμα να μεταβληθεί και ο τρόπος στελέχωσής τους, να 

περιοριστούν οι μόνιμοι υπάλληλοι, να προταθούν αποσπάσεις από τον στενό 

δημόσιο τομέα τριετούς διάρκειας άπαξ ανανεώσιμες, ώστε να εξασφαλίζεται 

η  ανανέωση  και  η  συνέχεια,  αλλά  και  να  αποφευχθούν  φαινόμενα 

καταχρηστικής άσκησης αρμοδιοτήτων. 

Θα πρέπει όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να αναλάβουμε 

και από την πλευρά μας τις ευθύνες μας. Ας ζητήσουμε να καταστεί σοβαρό 

πειθαρχικό παράπτωμα η μη χορήγηση ή ακόμη και  η χορήγηση ελλιπών 

στοιχείων εκ μέρους των Αιρετών, ενώ η μη υποβολή πράξης για έλεγχο στον 

Ελεγκτή Νομιμότητας  να συνιστά λόγο ακύρωσης και  πειθαρχικού ελέγχου 

του εκδότη της για τη συγκεκριμένη παράλειψη. 

Η  πλήρης  υιοθέτηση  του  διπλογραφικού  συστήματος  για  το 

σύνολο των δράσεων των Περιφερειών είναι  επιβεβλημένη.  Με τον  τρόπο 

αυτό καθίσταται δυνατή: Η παρακολούθηση του κόστους, των υποχρεώσεων 

και των απαιτήσεων, η δημιουργία διαδικασιών ελέγχου και  επαληθεύσεων 

και  κυρίως  η  διαφάνεια  για  την  πραγματική  οικονομική  κατάσταση  των 

Περιφερειών.

Το πέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το απλογραφικό 

σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, δεν 
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μπορεί  παρά  να  συνοδεύεται  από  μια  εκ  βάθρων  αλλαγή  του  τρόπου 

κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Εκτελούμε σχεδόν τρεις δεκαετίες ευρωπαϊκά προγράμματα και 

δεν  διδαχτήκαμε  τίποτα.  Ο  τύπος  του  προϋπολογισμού  παραμένει 

αναλλοίωτος.  Το  σύστημα  σχεδιασμού  και  εκτέλεσής  του  αποτελεί  βασική 

παράμετρο  προώθησης  ή  ανάσχεσης  των  μεταρρυθμίσεων  στη  δημόσια 

διοίκηση. 

Στο σχεδιασμό και τα κριτήρια «απουσιάζει ο προσανατολισμός 

στην  αξιολόγηση της  αποδοτικότητας  των  παρεχόμενων χρηματοδοτήσεων 

και του βαθμού επίτευξης των στόχων και αποτελεσμάτων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών», «απουσιάζει δηλαδή η οποιαδήποτε σύνδεση των κωδικών με 

τις εκροές και τα αποτελέσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους».

Ο προϋπολογισμός οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη 

διαδικασία  προγραμματισμού  των  πενταετών  Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, να συνδέει την κατανομή των πόρων με τους στόχους και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα πολιτικής. 

Πρέπει  να  περάσουμε  από  τους  ετήσιους  προϋπολογισμούς 

τυπικής συμμόρφωσης, επικεντρωμένους στις διαδικασίες,  τις  εκτελούμενες 

δαπάνες  και  πληρωμές,  σε  προϋπολογισμούς προγραμμάτων, 

επικεντρωμένους  στην  επίτευξη  των  στόχων  και  των  αποτελεσμάτων 

λειτουργίας. Προϋπολογισμούς, που βασίζονται σε πολυετείς προβλέψεις και 

στην αξιολόγηση απόδοσης των χρηματοδοτούμενων πολιτικών. 

Καίρια  ζητήματα  στην  εφαρμογή  του  συστήματος  του 

προϋπολογισμού  προγραμμάτων  αποτελούν  η  σύνδεση  μεταξύ  στόχων, 

προτεραιοτήτων  δαπανών,  η  λειτουργική  και  οργανωτική  ταξινόμηση,  η 

εκτίμηση  των  δαπανών  από  μηδενική  βάση  και  η  κοστολόγηση,  και  η 

ανάπτυξη στόχων και δεικτών μέτρησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται.

Πρόκειται,  για μια  εξόχως πολιτική και επιτελική μεταρρύθμιση, 

αποτελεί  ένα  ολοκληρωμένο  εργαλείο  για  την  υποστήριξη  της  λήψης 

αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η σύνδεση του Προϋπολογισμού με 

το Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δημιουργεί ασφυκτικά πλαίσια, καθώς 

το 4μηνο που μεσολαβεί  από την εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών 
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μέχρι την λήξη του έτους, αποτελεί πολύ μικρό διάστημα για την ολοκλήρωση 

των  διαδικασιών  διαβούλευσης  και  κατάρτισης  του  Προγράμματος  και  την 

ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

Καταλαβαίνετε  ότι  όταν έχουμε και  αλλαγή στην Περιφερειακή 

Αρχή  είναι  μεγαλύτερο  το  πρόβλημα  και  καθιστά  περισσότερο  ορατή  την 

ανάγκη  θεσμική  θωράκισης  της  αντιπολίτευσης  και  της  επιστημονικής  της 

υποστήριξης.

Αποτελεί τέλος στοιχείο εκ των ουκ άνευ η ενσωμάτωση ειδικής 

μονάδας παρακολούθησης του προϋπολογισμού στις Μονάδες Στρατηγικού 

Σχεδιασμού  των  Περιφερειών.  Πέρα  από  τα  τυπικά  και  τις  λογιστικές 

εγγραφές,  θα  κάνει  και  την  αξιολόγηση  σε  σχέση  με  τις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες  και  προγράμματα  ανά  γενική  διεύθυνση,  διεύθυνση  και  τμήμα. 

Όμως όλα αυτά θα είναι κενό γράμμα, αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 

τακτικής  καταβολής  των  ΚΑΠ  από  την  κυβέρνηση  καθώς  και  ο  τρόπος 

υπολογισμού τους.

Έχω  ήδη  εισηγηθεί,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  στην 

Επιτροπή  Οικονομικών  (όπου  ευχαριστώ  και  τους  συναδέλφους  για  την 

άψογη συνεργασία αυτή την περίοδο) της ΕΝ.Π.Ε., να προτείνουμε προς το 

Υπουργείο  Εσωτερικών  τον  υπολογισμό  των  ΚΑΠ  σε  τριετή  βάση, 

διατηρώντας  τα  ίδια  ποσοστά  και  τις  ίδιες  πηγές  χρηματοδότησης  να 

προϋπολογίζονται οι ΚΑΠ βάσει του Μ.Ο. των φορολογικών εισπράξεων των 

τριών  τελευταίων  (κάθε  φορά)  ετών,  για  να  αποφεύγονται  οι  έντονες 

διακυμάνσεις, ιδιαίτερα όπως τώρα που υπάρχουν ειδικές συνθήκες. 

Εναλλακτικά πρότεινα και  προτείνω και  σε σας τη δημιουργία 

«έτους  αναφοράς»,  βασισμένο  στον  Μ.Ο.  των  τριών  τελευταίων  ετών  με 

μέγιστη διακύμανση ±10%, ώστε να δίνεται οι δυνατότητα στις Περιφερειακές 

Αυτοδιοικήσεις  να  προγραμματίζουν  καλύτερα  τα  Ετήσια  Προγράμματα 

Δράσης, όσο και το ίδιο το 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να ξεφύγουμε από την μονοδιάστατη 

σύνδεση  του  υπολογισμού  των  ΚΑΠ  με  το  πληθυσμιακό  μέγεθος.  Στα 

επικαιροποιημένα  πληθυσμιακά  στοιχεία,  καθώς  ολοκληρώθηκε  και  η 

απογραφή του 2011, πρέπει να προστεθούν και συντελεστές που σχετίζονται 

παραδείγματος χάρη με την ανεργία, τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα των 
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Περιφερειών  και  γενικά  τις  τελευταίες  που  σχετίζονται  με  ζητήματα  που 

δημιουργούν  δυσλειτουργίες  στην  οργάνωση  των  Περιφερειακών 

Αυτοδιοικήσεων. 

Μια  τέτοια  ρύθμιση  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  την 

προσθήκη α) ενός ελάχιστου εγγυημένου ποσού λειτουργικών σε σχέση με τις 

μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

Δεύτερον,  μηχανισμών  αυτόματης  εκχώρησης  των 

αναλογούντων πόρων για τις μεταφερόμενες στις Περιφέρειες αρμοδιότητες 

και τρίτον, ρήτρες έγκαιρης καταβολής.

Στο σημείο αυτό ο Νόμος 4093 θέτει  ορισμένα σημεία για την 

εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 

1ου και  2ου βαθμού,  που  θεωρούμε  ότι  θίγουν  με  την  παρούσα  μορφή  τη 

διοικητική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.

Το  Παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  αν  θέλει 

πραγματικά να εκπληρώσει το ρόλο του παρατηρητηρίου και όχι εποπτείου, 

οφείλει να συμπεριλάβει ακόμα έναν εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε. αλλά και τον 

μόνιμο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων γιατί η Αυτοδιοίκηση, κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  υποφέρει  από  παράνομες  περικοπές  και  από  τους 

λανθασμένους υπολογισμούς των ιδίων πόρων τους.

Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο από αυτά που 

δικαιούμαστε από την κεντρική κυβέρνηση. 

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να εισαχθεί κίνητρο ορθής εκτέλεσης 

για  όσους  ΟΤΑ  συγκρατούν  ή  και  μειώνουν  τα  λειτουργικά  έξοδα 

επιτυγχάνοντας στόχους με μεταφορά των παρακρατηθέντων πόρων εκείνων 

που αδυνατούν να τηρήσουν τους στόχους αποκλειστικά για επενδύσεις.

Υπό  αυτές  τις  προϋποθέσεις  η  επιταγή  του  άρθρου  1 

παράγραφος 7 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου, 

που  επιτρέπει  τον  δανεισμό  μόνο  για  επενδυτικούς  σκοπούς,  μας  βρίσκει 

απολύτως σύμφωνους.

Επίσης, πρέπει  να αναδιατυπωθεί  η παράγραφος 5 του ιδίου 

άρθρου,  ώστε  να  προβλέπεται  η  αυτοματοποιημένη  επαναδιάθεση  των 

πόρων  που  περικόπτονται  λόγω  αρνητικών  αποκλίσεων  στην  μηνιαία 

εκτέλεση των προϋπολογισμών. 
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Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να καλύπτει τα κενά να 

επιβαρύνεται  με  δάνεια  ή  να  καθυστερεί  πληρωμές  επειδή  η  κεντρική 

κυβέρνηση αδυνατεί να πιάσει τους στόχους που η ίδια έχει θέσει.

Το ίδιο όμως ισχύει  και  για την Περιφέρεια.  Η αξιοπιστία μας 

απέναντι στους προμηθευτές, στους συνεργαζόμενους εργολήπτες, πρέπει να 

θεωρείται δεδομένη.

Επειδή όμως μια Διοίκηση ουδέτερη, προβλέψιμη, με συνέχεια 

και θεσμική μνήμη δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή διάθεση και το ήθος 

των  αιρετών,  οφείλουμε  και  εμείς  με  τη  σειρά  μας  να  υιοθετήσουμε 

αντικειμενικά  κριτήρια  για  την  εκπλήρωση  των  οικονομικών  μας 

υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι  προτάσεις  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη  για  καταγραφή  των 

οφειλών και κατάταξη τους σε πίνακες προτεραιότητας εξόφλησης με βάση τη 

χρονική  προτεραιότητα  της  αξίωσης,  η  δημοσίευση  των  πινάκων  στο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  η  πληρωμή  όλων  των  δικαιούχων  κατά  συγκεκριμένο, 

προκαθορισμένο ποσοστό ανάλογα με τα χρηματικά διαθέσιμα σε περιόδους 

οικονομικής ασφυξίας, είναι μια καλή βάση.

Η  χώρα  βρίσκεται,  κυρίες  και  κύριοι,  σε  ένα  σημαντικό  και 

κρίσιμο  σταυροδρόμι.  Μπορεί  να  ανασυνταχθεί,  να  συνειδητοποιήσει  ότι 

βρισκόμαστε στην αρχή μιας πολυετούς προσπάθειας και όχι στο τέλος;

Η ιστορία λέει ναι. Το έκανε μετά την μικρασιατική καταστροφή 

σε  συνθήκες  διεθνούς  ύφεσης.  Μπορεί  να  το  κάνει  και  τώρα.  Αρκεί  να 

μπορέσουν  η  πολιτική  και  οι  πολιτικοί  της,  εμείς  δηλαδή.  Πρέπει  να 

εμποδίσουμε την κοινωνία να κατακερματιστεί και να οχυρωθεί πίσω από τις 

πανίσχυρες μερικές ταυτότητες της οικογένειας,  της τοπικής κοινωνίας,  της 

συντεχνίας και του ανάδελφου έθνους.

Η  δέσμευση  λοιπόν  μέρους  των  πόρων,  των  Περιφερειακών 

Ενοτήτων για την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ενδοπεριφερειακής 

συνοχής  και  άμβλυνσης  των  ενδοπεριφερειακών  ανισοτήτων  πρέπει  να 

θεσμοθετηθεί. Για να βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης απαιτείται εθνική 

στρατηγική  από  την  κυβέρνηση  και  η  συμμετοχή  και  συνεργασία  των 

Περιφερειών.
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Χρειαζόμαστε -και μέσω των επιχειρησιακών σχεδίων μπορούμε 

να το πετύχουμε-  ένα  συμβόλαιο και  έναν οδικό χάρτη.  Συμβόλαιο με  την 

έννοια της δέσμευσης σε μακροχρόνιους μεν, συγκεκριμένους δε στόχους και 

επιλογές  και  χάρτα  που  θα  περιγράφει  και  θα  προβλέπει  ακριβή 

χρονοδιαγράμματα,  τυποποιημένες  διαδικασίες,  επίσημα  κανάλια  άμεσης 

ενημέρωσης,  μεταξύ  των  θεσμών  για  την  αποφυγή  τριβών,  εντάσεων  και 

παρεξηγήσεων.

Χρειαζόμαστε μια νέα εικόνα για τις παραγωγικές δυνατότητες 

της  χώρας.  Να  αναλογιστούμε  τα  υπαρκτά  και  τα  πιθανά  συγκριτικά 

πλεονεκτήματα,  να  μεταρρυθμίσουμε τον  τύπο της ανάπτυξης  αλλά και  το 

κράτος.  Οφείλουμε  να  συνειδητοποιήσουμε  τις  νέες  αναγκαιότητες  και  να 

προσαρμόσουμε τις προτεραιότητες μας. 

Η  χώρα  βρίσκεται  σε  κρίση,  σε  μια  κατάσταση  έκτακτης 

ανάγκης.  Η κατάσταση έκτακτης  ανάγκης  οφείλει  να  είναι  και  σύντομη  και 

οριοθετημένη.  Πρέπει  να  οριοθετείται  από αρχές  που θα συντελέσουν στο 

πέρασμα  στην  κανονικότητα.  Αρχές  που  θα  απομακρύνουν  τον  κίνδυνο 

εκτροχιασμού  στη  στρεβλή  μεταπολιτευτική  κανονικότητα  της  εξαίρεσης. 

Αρχές,  όπως  η  δημοσιονομική  σταθεροποίηση,  η  ιεράρχηση  των 

προτεραιοτήτων, η επιλογή των αιτημάτων, η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη.

Κλείνοντας, η νέα ελληνική κανονικότητα, ο στόχος δηλαδή της 

Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης,  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  την 

κοινωνική δικαιοσύνη, τη διεύρυνση της ατομικής ελευθερίας μέσω της άρσης 

των κοινωνικών εμποδίων, την αναδιανομή των δυνατοτήτων και την ισότητα 

των  αποτελεσμάτων  και  όχι  απλώς  των  ευκαιριών  από  ένα  νέο  σύστημα 

αξιών που προκρίνει την παραγωγή έναντι της κατανάλωσης, την ευθύνη και 

τη  συμμετοχή  έναντι  των  τζαμπατζήδων,  ένα  νέο  πρόταγμα  ατομικής 

ευημερίας συμβατό με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ορθολογικότητα, την ηθική 

υπευθυνότητα,  την  ευελιξία  και  την  εξωστρέφεια,  την  ποιότητα  και  την 

αριστεία, την περιβαλλοντική πειθαρχία. 

Και τέλος, πάνω από όλα την προστασία και τη συμπερίληψη 

όλων όσων για διάφορους λόγους θα χάσουν το τρένο της ανάπτυξης.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  τώρα  ξέρουμε  τον  στόχο. 

Οφείλουμε να καταστρώσουμε μαζί το σχέδιο και να δεσμευτούμε ηθικά, υλικά 
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και  πολιτικά  σε  αυτό.  Να  επιδείξουμε  την  απαραίτητη  βούληση και  να  το 

υλοποιήσουμε. Το χρωστάμε στη χώρα, το χρωστάμε στα παιδιά μας. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Να  ευχαριστήσουμε  τον  κ. 

Παπαϊορδανίδη. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο κ. Παυλίδη που θα 

αναπτύξει  το  θέμα  Χωροταξία  και  περιβάλλον.  Επίκαιρα  χωροταξικά  και 

περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τις Περιφέρειες. 

Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΜΕΛΟ  Σ Δ.Σ. και ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)   
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.): Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι η αναφορά μας θα είναι σε επίκαιρα θέματα χωροταξίας και 

περιβάλλοντος που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Περιφέρειες. 

Η  μόνιμη  Επιτροπή  Χωροταξίας,  παρά  τις  δυσκολίες  στην 

λειτουργία της λόγω των περικοπών που υποχρεώνουν τα μέλη πολλές φορές 

σε συμμετοχές με ίδιες  δαπάνες,  προσπάθησε και  προσπαθεί  να φέρει  σε 

πέρας το έργο της συμμετοχής και ενεργού παρουσίας των Περιφερειών στις 

εξελίξεις  που  αφορούν  αντικείμενα.  Θέλω  να  ευχαριστήσω  τα  μέλη  της 

Επιτροπής για την ενεργό συμμετοχή τους, βλέπω εδώ την κα Δήμου, τον κ. 

Χατζηαντωνίου, τον κ. Ορφανό.

Τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Επιτροπής μας 

που βρίσκονται σε εξέλιξη κυρίως είναι:

- Η αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης και της στρατηγικής μελέτης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.

- Η αναθεώρηση και η εξειδίκευση των 12 Περιφερειακών Πλαισίων 

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης.  Ήδη  για  το 

συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει κεντρικά επεξεργασία για την τροποποίηση 

των  προδιαγραφών  και  του  χρονοδιαγράμματος  εκπόνησης  των 

περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων ώστε  να  ολοκληρωθούν έως  το 

Δεκέμβριο  του  2013  προκειμένου  να  τηρηθούν  οι  υποχρεώσεις  της 

χώρας. Σε πολλά Περιφερειακά Συμβούλια έχει τεθεί προς γνωμοδότηση 

το πρώτο στάδιο. 

Επίσης και είναι σημαντικό αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ζητηθεί από τους μελετητές, τους επιβλέποντες 
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και  από  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια  ως  γραμμή  να  γνωμοδοτούν  για  τα 

περιφερειακά  πλαίσια,  με  γνώμονα  να  ενισχυθεί  και  να  ενθαρρυνθεί  η 

επιχειρηματικότητα την οποία τόσο έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο.

Βρίσκονται σε εξέλιξη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τα 14 

διαχειριστικά σχέδια των υδατικών διαμερισμάτων της Χώρας που περίπου 

αντιστοιχούν στις 14 αιρετές Περιφέρειες. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι 

πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο δυστυχώς 

διαλανθάνει της προσοχής των Περιφερειών.

Τέλος  δρομολογήθηκε  η  τροποποίηση  του  Προεδρικού 

Διατάγματος για τις χρήσεις γης, ώστε να εκπονηθεί και να διατυπωθεί μια 

εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση με κριτήριο τις σημερινές απαιτήσεις. Και όλα 

αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Όμως το πλέον σημαντικό και κορυφαίο ζήτημα είναι ο διάλογος 

ο  οποίος  βρίσκεται  σε  εξέλιξη,  για  την  επιχειρούμενη  μεταρρύθμιση  του 

συστήματος  χωρικού  και  πολεοδομικού  σχεδιασμού  της  χώρας.  Ήδη  έχει 

συνεδριάσει μία φορά η αρμόδια Επιτροπή διαβούλευσης, όπου, η ΕΝ.Π.Ε. 

δια μέσου της Επιτροπής κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

Η  πρόταση  μεταρρύθμισης,  όπως  διατυπώνεται,  αφορά  μια 

μεγάλη  συνολική  μεταρρύθμιση  για  ένα  νέο  σύστημα  σχεδιασμού  που  θα 

ανταποκρίνεται  στις  «τρέχουσες»  ανάγκες  της  χώρας».  Θεωρούμε  ότι  μια 

τέτοια συνολική αναθεώρηση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, πρέπει 

να  ανταποκρίνεται  όχι  στις  τρέχουσες  και  βραχυπρόθεσμες  ανάγκες  της 

χώρας, αλλά σε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, που θα 

ανταποκρίνεται στις βασικές αναπτυξιακές προοπτικές. 

Είναι κοινή διαπίστωση η αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης  και  της  Αυτοδιοίκησης.  Οι  συγχύσεις  και  τα  ελλείμματα  του 

"Καλλικράτη",  ο  αποσυντονισμός  των  περιφερειακών  Υπηρεσιών  και  η 

υπερφόρτωση της Κεντρικής Διοίκησης.

Υπάρχει γενικός προβληματισμός για την αναποτελεσματικότητα 

της Δημόσιας Διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης στην χωροταξία, στο περιβάλλον, 

την πολεοδομία και την ανάπτυξη. Τα φαινόμενα αυτά είναι ορατά τόσο στις 

περιφερειακές  Υπηρεσίες  της  Κεντρικής  Διοίκησης,  στην  Περιφερειακή 

Διοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση, στις αρμοδιότητες, αλλά και την στελέχωση 
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τους.  Επισημαίνεται  ότι  στα  πλαίσια  του  "Καλλικράτη"  δεν  υπήρξε  σχεδόν 

καμία πρόβλεψη διαρθρωμένης διοίκησης (για προσωπικό, για όργανα, για 

δομές  και  για  αρμοδιότητες)  σε  θέματα  χωροταξικού,  πολεοδομικού,  και 

περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μάλιστα θεωρεί ότι η Δημόσια 

Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση στα παραπάνω πεδία έχουν περιέλθει σήμερα 

στην χειρότερή τους κατάσταση, έχουν αποσυντονιστεί τελείως και είναι από 

πολύ δύσκολο να προχωρήσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, όπως κι  αν έχει 

σχεδιαστεί  κι  έχει  αποφασιστεί  αυτή.  Επισημαίνει  επίσης  ότι  εκεί  που 

υπάρχουν κάποιες  αρμοδιότητες δεν υπάρχουν προσωπικό και  πόροι,  εκεί 

που  υπάρχει  κάποιο  προσωπικό  δεν  υπάρχουν  αρμοδιότητες,  τα  ίδια 

πράγματα ελέγχονται και πηγαίνουν ξανά και ξανά σε αλλεπάλληλα επίπεδα. 

Τελικά λόγω του αποσυντονισμού όλων αυτών των Υπηρεσιών 

όλα τα συστατικά στοιχεία ακόμη και  οι  τελευταίες  λεπτομέρειες,  δυστυχώς 

συγκεντρώνονται στην Κεντρική Διοίκηση και στην Αθήνα. 

Θα  επιχειρήσω μια  πρώτη  περιληπτική  προσέγγιση  του  νέου 

προτεινομένου σχεδιασμού. Το υφιστάμενο έως σήμερα πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού στην χώρα μας αναφέρεται σε επτά (7) επάλληλα επίπεδα, που, 

με το νέο, περιορίζονται σε πέντε(5).

Οι πρώτες θέσεις του Υπουργείου στο υπό συζήτηση σχέδιο και 

οι ανατροπές που επέρχονται σε ό,τι υπάρχει σήμερα είναι:

1. Η αντικατάσταση του Γενικού πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασμού από ένα 

κείμενο αρχών χωρικής οργάνωσης.

2. Η  αντικατάσταση  των  Γενικών  Πολεοδομικών  Σχεδίων  (ΓΠΣ)  και  των 

ΣΧΟΟΑΠ  με  Τοπικά  Πλαίσια  Χωρικής  Ανάπτυξης.  Είναι  μια  ιδιαίτερα 

μεγάλη ανατροπή.

3. Προτείνονται  τα  Περιφερειακά Πλαίσια  Χωρικής Οργάνωσης στην θέση 

των  σημερινών  Περιφερειακών  Πλαισίων  Χωροταξικού  Σχεδιασμού.  Ο 

ρόλος της Περιφέρειας, εκ πρώτης όψεως, φέρεται, στα σημεία αυτά, είναι 

ανύπαρκτος.

4. Σε  κανένα  επίπεδο  από  τα  πέντε  δεν  είναι  φορέας  κατάρτισης  η 

Περιφέρεια.
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5. Το Τοπικό Πλαίσιο Χωρικής ανάπτυξης που είναι το κατώτερο καταρτίζεται 

από  το  Δήμο  και  εγκρίνεται  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  της 

Αποκεντρωμένης ή τον Περιφερειάρχη.

Ο επαναπροσδιορισμός της βιώσιμης Χωρικής Ανάπτυξης της 

Πατρίδας  μας,  σε  χρόνο  που  τα  πάντα  ανατρέπονται  από  τις  πολιτικές 

αντιμετώπισης  της  κρίσης,  είναι  αναγκαίος  αλλά  είναι  και  πρόκληση.  Η 

έλλειψη χωροταξικών πολιτικών, οι ασάφειες και η σύγχυση στο χώρο αυτό, 

είναι ενεργά συμμέτοχες σε ό,τι βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός και οι αρχές 

της Χώρας σε όλα τα επίπεδα.

Είναι ευθύνη της κοινωνίας μας, τώρα περισσότερο από ποτέ, 

να  προετοιμαστεί  το  πολυεπίπεδο  χωροταξικό  σχέδιο  στρατηγικής  για 

να διευθετήσει τις πολιτικές για να καθοδηγήσει τις νέες κοινωνικο-οικονομικές 

προσπάθειες  ανάκαμψης  και  ανάπτυξης,  που  όμως  σταθερά  πρέπει  να 

αναφέρονται και προσβλέπουν στην Αυτοδιοίκηση, κυρίως στο περιφερειακό 

της επίπεδο. 

Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να είναι μια βασική συνιστώσα μιας 

συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη, με τη σύνδεση και την εναρμόνισή 

τους με πολιτικές για την υγιή  και  όχι  κρατικοδίαιτη εκβιομηχάνιση,  για  τον 

εκσυγχρονισμό  με  στόχο  την  ανταγωνιστική  παραγωγή  στην  ελληνική 

ταυτότητα της γεωργίας,  στην κοινωνική πρόνοια,  στον πολιτισμό,  ώστε το 

καθένα από αυτά τα επίπεδα να υποστηρίζει  το άλλο, σε μια προοδευτική 

βελτίωση στην ευημερία της κοινωνίας. 

Οι  θέσεις  που εμείς  ως Περιφέρειες  διατυπώνουμε σε όλη αυτή την 

συζήτηση είναι οι εξής:

• Στο υφιστάμενο πλαίσιο διαπιστώνουμε μια ευρεία πολυνομία, αταξία 

και μια μεγάλη αναγκαιότητα διόρθωσης.

• Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να συμπορευτεί 

με  τον  "Καλλικράτη"  και  η  ανάπτυξη  με  τον  χωρικό  σχεδιασμό  να 

κινούνται  στα  ίδια  επίπεδα.  Έτσι  θα  επιτευχθεί  η  αποκέντρωση,  με 

όρους  βέβαια  και  κανόνες,  όχι  όπως  στο  παρελθόν  με  ευκαιριακές 

θνησιγενείς κινήσεις.

• Να  περιβληθούν  τα  περιφερειακά  χωροταξικά  σχέδια  δομή, 

περιεχόμενο και φόρμα, που εκ προοιμίου να θεωρούνται, να οδηγούν 
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στις Περιφέρειες, ως φυσικούς δικαιούχους και αποδέκτες, τους πόρους 

των  ευρωπαϊκών  διαρθρωτικών  Ταμείων,  με  πρώτους  αυτούς  της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου μέχρι το 2020 δηλαδή το ΕΣΠΑ ΙΙ.

• Πρέπει  να υπάρξει  υποστήριξη  των υπηρεσιών,  που θα αναλάβουν 

νέες αρμοδιότητες, για να μην οδηγηθούμε σε παρελθόντα φαινόμενα 

δημιουργίας  νέων φορέων που  δεν  θα  μπορούν  να  επιτελέσουν  το 

έργο και να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. 

• Χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος προκειμένου να διασφαλιστεί 

η  νομιμότητα  της  αποκέντρωσης  των  αρμοδιοτήτων  και  η  νομική 

θωράκιση του νέου πλαισίου, ώστε τα δικαστήρια να μην υποκαθιστούν 

τη Διοίκηση. Κάτι που το αντιμετωπίσαμε συχνά.

• Οι  Περιφέρειες  θα  πρέπει  να  εκπροσωπούνται  στα  ΣΥΠΟΘΑ  με 

τουλάχιστον δύο μέλη με ενεργό ρόλο. 

• Θέτουμε ως αμετακίνητη γραμμή την διασφάλιση του αποφασιστικού 

ρόλου  της  Περιφέρειας  στην  χωροταξία  της  σε  ό,τι  αφορά  την 

γεωγραφική  της  αρμοδιότητα,  σε  συνδυασμό  με  τον  κεντρικό 

αναπτυξιακό ρόλο της στον ίδιο χώρο. Δεν είναι δυνατό να σχεδιάζουν 

άλλοι  τα  χωροταξικά  μιας  Περιφέρειας  και  να  έχει  η  Περιφέρεια  την 

αναπτυξιακή αρμοδιότητα μέσα στο συγκεκριμένο χώρο.

• Επιδιώκουμε ώστε το νέο πλαίσιο να ενισχύσει τον θεσμό στο ρόλο του 

για  την περιφερειακή ανάπτυξη και  να  προσδώσει  σε  αυτόν ενεργό 

περιεχόμενο.

• Ο  συνολικός  χωροταξικός  σχεδιασμός  δεν  πρέπει  να  είναι 

διαφοροποιημένος από τη διοικητική διάρθρωση της Χώρας, αλλά να 

αποτελεί  φυσικό πλαίσιο της διασφάλισής της και της ενίσχυσης του 

θεσμού σε όλα τα επίπεδα.

Τελειώνοντας  κυρίες  και  κύριοι  θέλω να  τονίσω ότι  τα  Περιφερειακά 

Χωροταξικά Σχέδια να βασίζονται σε αλληλοτροφοδότηση μεταξύ όλων 

των επιπέδων σχεδιασμού, να επιδιώκουν βελτίωση της συνοχής και 

γενικώς  να  αποτελούν  την  σημαντικότερη  βαθμίδα  μεταξύ  των 

επιπέδων χωρικού σχεδιασμού.

Ως Περιφέρειες επιζητούμε:
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• Την  διατήρηση  του  εθνικού  επιπέδου  χωροταξικού  σχεδιασμού  ως 

κατευθυντήριου  σχεδίου,  με  αρχές  πολιτικής,  χωρική  οργάνωση, 

πολιτική δέσμευση, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, προκειμένου 

να αίρεται ο κίνδυνος διαδοχικών μεταβολών.

• Την  σταδιακή  ενσωμάτωση  των  κατευθύνσεων  όλων  των  Ειδικών 

Πλαισίων κατά το Ε’ ΚΠΣ στο Περιφερειακό Επίπεδο, σε συνάρτηση με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας.

• Η  έγκριση  και  η  κατάρτιση  των  Τοπικών  Σχεδίων  θα  πρέπει  να 

αποκεντρωθεί  στις  Περιφέρειες  σε  συνεργασία  με  τις  οικείες 

Αυτοδιοικητικές Αρχές.

• Το σχήμα «Πολεοδομική Μελέτη + Πράξη Εφαρμογής» θεωρούμε ότι 

είναι μια πολύ καλή λύση για κανονιστική πολεοδόμηση.

Τελειώνοντας κυρίες και κύριοι θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα 

τεχνοκρατικά σημεία. Επί του εθνικού σχεδιασμού πράγματι η αρμοδιότητα 

πρέπει να μείνει να γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα και να εγκρίνεται από την 

Ολομέλεια της Βουλής. Τα ειδικά σχέδια όμως χωρικής οργάνωσης πρέπει να 

εκπονούνται με εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. από διυπουργικό όργανο.

Επί  του  περιφερειακού  σχεδιασμού  τα  περιφερειακά  σχέδια 

χωρικής οργάνωσης πρέπει να εκπονούνται αποκλειστικά και μόνο από την 

Περιφέρεια. 

Όσον  αφορά  το  μητροπολιτικό  σχέδιο  χωρικής  οργάνωσης 

Αθήνας και Αττικής πρέπει να εκπονείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα 

ρυθμιστικά  σχέδια  μικρών  πόλεων  εάν  καλύπτουν  ευρύτερη 

ανθρωπογεωγραφική  ενότητα,  να  εκπονούνται  μετά  από  εισήγηση  των 

αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων.

Ολοκληρώνω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επισημαίνοντας την 

αδήριτη ανάγκη ότι  πρέπει να διαφυλαχθεί ο θεσμός σε όλα του τα δομικά 

χαρακτηριστικά.  Ειδικά  τώρα  που  υπάρχει  όγκος  διορθωτικών  αλλαγών, 

χρειάζεται συμμετοχή, ενεργοποίηση που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια 

προσπάθεια  με  ρεαλισμό,  με  απαγκίστρωση  από  εφήμερες  σκοπιμότητες 

όλων μας. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα 

πάνω στο οποίο πρέπει να σταθούμε όλοι μας έστω κι αν ως εισήγηση είναι 

ένα ζήτημα που φαντάζει ανιαρό.
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Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Να  ευχαριστήσουμε  τον 

συνάδελφο κ. Παυλίδη.

Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νίκος Γαλανός που θα αναπτύξει 

το θέμα «Η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών».

Ν.  ΓΑΛΑΝΟΣ    (ΜΕΛΟΥΣ  Ε.Ε.  ΕΝ.Π.Ε.  &  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝ.Π.Ε.):  Θα μου επιτρέψετε να κάνω μόνο 

παρουσίαση της εισήγησης,  για  να μην κουράσω,  γιατί  είναι  περασμένη  η 

ώρα. Έχει διανεμηθεί το κείμενο, εισαγωγικά λοιπόν: 

Πρώτον κουραστική έχει γίνει αυτή η συζήτηση για την ανάπτυξη 

στο δημόσιο διάλογο κι έχει γίνει κουραστική, διότι πρώτον κοινωνία βιώνει τα 

προβλήματα  και  δεύτερον  από  τον  δημόσιο  διάλογο  δεν  έχουμε 

αποτελέσματα, δηλαδή δεν παράγονται αποτελέσματα που να τα δει ο άλλος 

και να πεισθεί ότι υπάρχουν διαδικασίες και πρόθεση να αλλάξουμε και να 

οδηγηθούμε σε μια πορεία καλύτερη ας πούμε αναπτυξιακή. 

Βιώνουμε  αντίθετα  συνεχώς  και  περισσότερη  εισβολή  της 

κεντρικής εξουσίας εκεί που δεν πρέπει, που δεν υφίσταται σήμερα αυτή η 

εισβολή,  προσπάθησαν  δηλαδή  να  μπουν  ακόμα  περαιτέρω  στις 

αρμοδιότητες  και  στις  διαδικασίες,  το  τραπεζικό  σύστημα  ενδιαφέρεται  να 

επιβιώσει, η πραγματική οικονομία είναι εκτός μάχης και ήταν εν πολλοίς και 

εκτός  μάχης  και  πριν  την  κρίση  και  το  μοντέλο  ανάπτυξης  δεν 

προσανατολίστηκε  έτσι  που  η  πραγματική  οικονομία  να  έχει  εξωστρεφή 

χαρακτήρα, πρωτογενή παραγωγή, να έχει άλλα χαρακτηριστικά. 

Τι  περιμένουμε;  Περιμένουμε  την  καινούρια  προγραμματική 

περίοδο 2014-2020, άρα λοιπόν υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση προφανώς 

για  το  καινούριο  κανονιστικό  πλαίσιο,  τις  καινούριες  διαδικασίες,  τι  θα 

αναθεωρηθεί και τι δε θα αναθεωρηθεί. 

Εμείς  προτείνουμε  συγκεκριμένα  πράγματα  στην  τέταρτη 

πρόταση  που  υπάρχει  στην  εισήγηση  και  βέβαια  περιμένουμε  έναν  ίσως 

καινούριο αναπτυξιακό νόμο που θα καθορίσει πάλι διαδικασίες, είναι ο 10ος, ο 

12ος, ο 20ος που θα έρθει και θα βάλει πάλι διαδικασίες κι ίσως πάνω στο ίδιο 

μοτίβο. 
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Ο δημόσιος διάλογος ενώ εντοπίζει  κοινή βάση αναζητήσεων, 

παραδείγματος  χάρη  όλοι  συμφωνούν  ότι  πρέπει  να  έχουμε  πρωτογενή 

παραγωγή, όλοι  συμφωνούμε ότι  πρέπει  να έχουμε εξωστρεφή χαρακτήρα 

στην  οικονομία  μας,  όλοι  συμφωνούμε  ότι  πρέπει  να  επενδύσουμε  στην 

καινοτομία,  στις  έξυπνες  ιδέες,  στη  νεανική  επιχειρηματικότητα  να 

βοηθήσουμε  να  ενισχύσουμε  να  προσπαθήσουμε  να  διορθώσουμε  το 

πρόβλημα των νέων ανθρώπων.

Ταυτόχρονα υπάρχει απουσία συνεννόησης και συναίνεσης, με 

τις διαφορές που καταγράφονται τα Περιφερειακά Συμβούλια αποτελούν έναν 

τόπο  δημοσίου  διαλόγου  που  λείπει  αυτός  ο  διάλογος  από  την  ευρύτερη 

πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. 

Προτιμήσαμε να κάνουμε κωδικοποιημένα τέσσερις προτάσεις, 

που  επιγραμματικά  αναφέρω:  Πρώτον,  σε  καμιά  χώρα  της  Ευρώπης, 

κανονική χώρα, ένας επενδυτής που θα πάει να επενδύσει 20 εκατομμύρια 

ευρώ  για  να  παράγει  οποιοδήποτε  προϊόν,  δε  θα  πάει  στο  Υπουργείο 

Ανάπτυξης  να  υποβάλλει  το  φάκελο  για  έγκριση  της  επένδυσης,  σε  καμιά 

χώρα της Ευρώπης. 

Αντιθέτως,  θα  πάει  στις  περιφερειακές  δομές,  μας  λέγανε 

τελευταία ακόμα και στο Δήμο αν είναι μεγάλος Δήμος και θα υποβάλλει το 

φάκελο για την έγκριση της επένδυσης. Γιατί το λέω αυτό το παράδειγμα; Για 

να πω ότι  η πρώτη πρότασή μας λέει:  Θέλει  η κεντρική εξουσία να δώσει 

προτεραιότητα  και  φτερά  στην  περιφερειακή  ανάπτυξη;  Τότε  σε  κάθε 

Περιφέρεια πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο που θα υποδέχεται θα ελέγχει και 

θα εγκρίνει τις επενδύσεις.

Το Υπουργείο έχει εποπτικό ρόλο, έχει ελεγκτικό ρόλο, έχει ρόλο 

να πάει στην Ευρώπη να διεκδικήσει προγράμματα και πιστώσεις, δεν είναι 

όμως υπηρεσία εγκρίσεως επενδύσεων. Προσωπικά μετέχω εκ μέρους της 

ΕΝ.Π.Ε. στην Επιτροπή Ενστάσεων για τις μεγάλες επενδύσεις δύο χρόνια. 

Ξέρετε  πόσες  φορές  έχουμε  συνεδριάσει;  Καμία,  γιατί;  Γιατί  όποιος  λέει 

τολμήσει και κάνει ένσταση μπαίνει  black list, αυτή την εξήγηση μου δώσανε 

off the record. Γιατί πήγα και ρώτησα ότι βρε παιδιά γιατί δε συνεδριάζουμε; 

Άρα λοιπόν η πρώτη πρότασή μας είναι  κάθε Περιφέρεια ένα 

κέντρο, μία δομή, όπου εκεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα παράλληλα 
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προγράμματα  είτε  αφορούν  την  αγροτική  ανάπτυξη,  είτε  αφορούν  τον 

αναπτυξιακό νόμο, είτε αφορούν άλλα πράγματα, η Περιφέρεια με γνώμονα 

και με βάση και με μπούσουλα τον περιφερειακό σχεδιασμό και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα  κάθε  Περιφέρειας  υποδέχεται  ελέγχει  και  εγκρίνει  τις 

επενδύσεις.

Δεύτερη πρόταση: Γραφειοκρατία για την έγκριση, παράλληλες 

εγκρίσεις,  παράλληλα  χαρτιά,  παράλληλες  υπηρεσίες,  χρόνια  διαφθορά 

διαπλοκή, αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα; Λέμε να μπει στον δημόσιο διάλογο 

και προτείνουμε η θέσπιση της δεσμευτικής προέγκρισης μιας επένδυσης. Τι 

σημαίνει αυτό; 

Σημαίνει  ότι με ένα πλαίσιο υποχρεώσεων που υπογράφονται 

και από τις δύο πλευρές, υπογράφει και ο επενδυτής δηλαδή, του χορηγείται 

μία  δεσμευτική  έγκριση-προέγκριση  της  επένδυσης,  απελευθερώνεται  το 

κομμάτι  της  συμμετοχής  έτσι  στα  χρηματοδοτικά  προγράμματα  και 

παρακολουθείται η τήρηση των υποχρεώσεων τον ακολουθεί και συνδυάζεται 

η τελική έγκριση της επένδυσης με την τελική άδεια λειτουργίας που θα πάρει.

Αυτό  μπορεί  να  συντομεύσει  άπειρα  το  χρόνο  που  σήμερα 

σπαταλούμε  και  τη  γραφειοκρατία,  τη  θέτουμε  στον  δημόσιο  διάλογο  και 

νομίζουμε ότι  είναι  μια πρόταση που μπορεί  να συνδυαστεί  με την πρώτη 

πρόταση με την αλλαγή στις δομές. 

Τρίτη πρόταση: Νεανική επιχειρηματικότητα. Αυτή τη στιγμή ότι 

καινοτόμο  υπάρχει  έξυπνο  και  καλό,  φεύγει  στο  εξωτερικό,  έχετε  καμιά 

αμφιβολία; Όλο πετάει, φεύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι μεγάλη ήττα για τη 

χώρα και για το μέλλον της. 

Γιατί φεύγει; Διότι ο νέος που έχει σήμερα, οι νέοι που θέλουν να 

κάνουν ένα επιχειρηματικό σχήμα και έχουν μια πολύ καλή και έξυπνη ιδέα, 

δεν έχουν ρευστότητα προσωπική για να το χρηματοδοτήσουν, οι τράπεζες 

δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν για τέτοια χρηματοδότηση, άρα λοιπόν 

η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί τα παιδιά αυτά σε φυγή, τις ιδέες σε φυγή, το 

μέλλον σε φυγή. 

Μπορούμε  να  κάνουμε  δομές  υποστήριξης  αυτής  της 

επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας την καινούρια προγραμματική περίοδο που 

θα  είναι  πάρα  πολύ  στραμμένη  στη  νεανική  επιχειρηματικότητα  και  τις 
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έξυπνες ιδέες. Αυτή η στροφή προτείνουμε να γίνει με την αντικατάσταση της 

έλλειψης  ρευστότητας  από  υποδομές  υποστήριξης  αυτής  της 

επιχειρηματικότητας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι  η  λεγόμενη  «θερμοκοιτίδα»  όπου  αυτή  η  επιχείρηση  η 

καινούρια  μπαίνει,  της  παρέχονται  όλες  οι  υποδομές  υποστήριξης  για  ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αφού σταθεί στα πόδια της και δοκιμάσει 

την  ιδέα  βγαίνει  στην  αγορά,  βγαίνει  στην  οικονομία  και  τη  δοκιμάζει  πια 

ελεύθερος.

Αυτές  οι  δομές  σε  μια  επίσκεψη  που  έκανα  στον  Γενικό 

Διευθυντή Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας η οποία έχει  χιλιάδες ακίνητα 

εγκαταλελειμμένα  ανά  την  Ελλάδα,  μπορούν  να  βρεθούν  υποδομές  που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι εν υπνώσει και να αξιοποιηθούν, φτάνει να 

κινηθούμε έξυπνα και να αξιοποιήσουμε έξυπνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

που έχουμε.

Και η τέταρτη πρόταση αφορά το ΕΣΠΑ όπως έχει πάρα πολλή 

κουβέντα γίνει, στη νέα προγραμματική περίοδο, είναι φανερό τι προτείνουμε, 

προτείνουμε με βάση την εμπειρία μας οι  Περιφέρειες  και  τα περιφερειακά 

προγράμματα  να  είναι  το  κέντρο  ως  αρχιτεκτονική  για  την  καινούρια 

προγραμματική περίοδο. 

Δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις για όλα αυτά που περιγράφουμε 

από τον Πρωθυπουργό και από τους Αρχηγούς όπως είδατε, ελπίζουμε αυτά 

να αποτυπωθούν και ως πολιτικές αποφάσεις και πράγματι οι Περιφέρειες να 

είναι στο κέντρο της ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  κι  εμείς  τον 

συνάδελφο  κ.  Γαλανό.  Και  δίνουμε  το  λόγο  στον  Περιφερειάρχη  Ιονίων 

Νήσων.  Όπως  βλέπετε  ότι  είναι  ο  μόνος  Περιφερειάρχης  εισηγητής,  τον 

συνάδελφο  Σπύρου  που  θα  αναπτύξει  το  θέμα:  «Κοινωνική  πολιτική  σε 

περιφερειακό επίπεδο».

Σ.  ΣΠΥΡΟΥ    (  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)  :   Αγαπητοί  συνάδελφοι, 

κυρίες  και  κύριοι,  το  θέμα  το  οποίο  επιλέξαμε  ως  Επιτροπή  Κοινωνικών 

Υποθέσεων ν’  αναπτύξουμε σήμερα και με την αρμοδιότητα του Προέδρου 

της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, το προσεγγίσαμε από το γενικό στο 
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ειδικό  προκειμένου  να  δούμε  εκ  θεμελίων  την  εξέλιξή  του  και  να 

προσδιορίσουμε  την  εξελικτική  του  πορεία,  κυρίως  δε  να  διαμορφώσουμε 

θέσεις και προτάσεις κατά την εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής από την 

Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  δημιουργώντας  ένα  περιφερειακό  δίχτυ 

ασφάλειας για τους πολίτες. 

Μέχρι  σήμερα  οφείλουμε  να  ομολογήσουμε  ότι  η  κοινωνική 

πολιτική  συνδεόταν  με  το  κράτος,  με  την  κεντρική  εξουσία.  Όμως  οι 

οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

έβαλαν το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική πολιτική σε δεύτερη μοίρα με 

ορατό πλέον τον κίνδυνο της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  ο  χώρος  της  κοινωνικής  πολιτικής 

αποτελεί  παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους τομείς παρέμβασης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’  και  Β’  βαθμού. Το γεγονός αυτό ισχύει τόσο 

για τη χώρα μας, όσο και για τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Βεβαίως, 

υπό  το  πρίσμα  της  παρούσας  οικονομικής  συγκυρίας,  το  θέμα  αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για τον κάθε πολίτη αλλά και συνολικά για  τη χώρα μας.

Για λόγους πληρότητας, θα ήταν χρήσιμο να προσεγγίσουμε το 

θέμα μας από τρία διαφορετικά σημεία: 

Το πρώτο σημείο είναι η εντονότατη αναπτυξιακή διάσταση που 

περιλαμβάνει  ο  όρος  «κοινωνική  πολιτική».  Φαντάζομαι  ότι  θα  έχετε 

παρατηρήσει  όλοι   πως  σε  όποια  συζήτηση  γίνεται  για  την  σημερινή 

οικονομική κατάσταση, συνυπάρχει και η αναζήτηση για αναπτυξιακή πορεία 

ως προϋπόθεση  για να βγούμε από την κρίση.  

Η  ταυτόχρονη  αναφορά  στα  τεράστια  προβλήματα  που 

υπάρχουν  σήμερα  στην  ελληνική  κοινωνία  και  στην  αναζήτηση  των 

ενδεδειγμένων μέτρων ανάπτυξης δεν είναι  τυχαία.  Σύμφωνα με τη βασική 

αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, κάθε σημαντική πολιτική δράση έχει πάντοτε 

κοινωνική,  περιβαλλοντική και οικονομική συνιστώσα. Αν αγνοήσουμε αυτή 

την  ανάγκη  σύνθετης  εξέτασης  των  κοινωνικών,  οικονομικών  και 

περιβαλλοντικών  παραμέτρων  είναι  βέβαιο  πως  θα  οδηγηθούμε  σε  μια 

υπεραπλουστευτική  προσέγγιση  -και  αυτό  δεν  είναι  και  τόσο  σπάνιο  στις 

ημέρες μας. 
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   Παρακαλώ, ας κρατήσουμε αυτό το πρώτο σημείο γιατί θα μας 

φανεί πολύ χρήσιμο όταν συζητήσουμε για το τι συνιστά  κοινωνική πολιτική 

τουλάχιστον με όρους σύγχρονης διακυβέρνησης. Θα διαπιστώσουμε ότι τα 

επιδόματα και τα κοινωνικά παντοπωλεία αποτελούν σημαντικό, ιδιαίτερα για 

την εποχή μας  σημείο,  αλλά μικρό μέρος  των δράσεων για  μια  σύγχρονη 

κοινωνική πολιτική.

Το δεύτερο  σημείο  που πρέπει  να  προσέξουμε είναι  η  στενή 

σχέση  εξάρτησης  και  αλληλοκάλυψης  μεταξύ  δράσεων  Δήμων  και 

Περιφερειών.  Αρκετά  συχνά,  ακόμα  και  στον  τρόπο  που  ο  Καλλικράτης 

περιγράφει και οριοθετεί αρμοδιότητες, δίνεται η εντύπωση ότι μπορούμε να 

περιγράφουμε τον ένα βαθμό Αυτοδιοίκησης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη 

μας, τι συμβαίνει στον άλλο βαθμό. Πάνε παρέα αυτά τα πράγματα, και ο Α’ 

βαθμός και ο Β’.

Στις  σύνθετες  ανεπτυγμένες  κοινωνίες  που  ζούμε,  υπάρχει 

εντονότατη ώσμωση τόσο μεταξύ της λειτουργίας των διάφορων κοινωνικών 

εταίρων,  όσο και  των επιπέδων διοίκησης.   Αυτό  που είναι  κοινωνικά  και 

αναπτυξιακή σημαντικό είναι  ο εκσυγχρονισμός να γίνεται  όχι με τη μορφή 

ανεξάρτητων   και  ασύνδετων  δράσεων  αλλά  με  τη  μορφή  συγκλινουσών 

πολιτικών.

    Μια  αδυναμία  μας  να  κατανοήσουμε  αυτή  την 

πραγματικότητα,  θα  μας  οδηγούσε  σε  μυωπική   ανάλυση  και   σε 

αποσπασματικές  και  ασύνδετες  πολιτικές.  Βασική  αρχή  της  σύγχρονης 

διακυβέρνησης  είναι  ότι  ο  χώρος  εξυπηρέτησης  του  πολίτη  μέσω  της 

υλοποίησης πολιτικών, πρέπει να είναι χωρίς ραφές, πρέπει να είναι ενιαίος. 

Στη  σχετική  διεθνή  ορολογία  αυτό  αποκαλείται  ‘seamless service’,  που σε 

μετάφραση σημαίνει ‘υπηρεσίες χωρίς ραφές’. Αλλοίμονο αν το κάθε αιρετό 

Όργανο έχει τη δική του λειτουργική παντιέρα.  

Στη  σύγχρονη  Ελλάδα,  στην  Ελλάδα  των  Περιφερειών,  η 

θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων αποτυπώνει  ακριβώς αυτή την 

λειτουργική ανάγκη, την ύπαρξη δηλαδή  συνεργιών  μεταξύ των δύο βαθμών 

Αυτοδιοίκησης. Να υπενθυμίσω το γεγονός ότι όταν μεταξύ δύο συστημάτων 

δεν  υπάρχει  επαφή  τα  συστήματα  ούτε  επικοινωνούν  ούτε  συνεργάζονται 

μεταξύ τους. Σε πρακτικούς όρους, αυτό μεταφράζεται σε σπατάλη πόρων, σε 

ταλαιπωρία  του  πολίτη  και  των  κοινωνικών  εταίρων,  σε  μείωση  της 
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ανταγωνιστικότητας  των  παραγωγικών  μονάδων  και  σε  αλληλοακύρωση 

δράσεων και πολιτικών.

Εκτός από τα δύο σημεία που αναλύσαμε συνοπτικά, δηλαδή 

την  άρρηκτη  σχέση  μεταξύ  κοινωνικών,  περιβαλλοντικών  και  οικονομικών 

δράσεων  αφενός  και  την  ανάγκη  της  λειτουργικής  ενότητας  μεταξύ  των 

φορέων Αυτοδιοίκησης αφετέρου υπάρχει  ένα  τρίτο σημείο απαραίτητο  για 

την ανάλυσή μας – και μιλώ για την σημαντική πολιτιστική διάσταση που έχει 

το πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών σε μια οργανωμένη κοινωνία. 

Νομίζω πως θα συμφωνήσετε, ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί 

έκφραση  και  μέτρο  της  ωριμότητας  και  της  ευαισθησίας  μιας  κοινωνίας. 

Συνεπώς,  η  κοινωνική  πολιτική  αποτελεί  χαρακτηριστικό  στοιχείο  της 

φυσιογνωμίας του πολιτισμού μας καθώς επηρεάζει και προσδιορίζει τις ιδέες 

και τις ανθρώπινες αξίες. 

Δυστυχώς  στη  χώρα  μας  δεν  έχουμε  την  παράδοση  των 

δηλώσεων  αποστολής  που  έχουν  οι  σχετικοί  φορείς  στις  περισσότερες 

ανεπτυγμένες  χώρες,  αυτό  που λέμε  ότι  ο  κάθε φορέας  και  εκτός  από τα 

προεκλογικά  μας  προγράμματα,   να  δηλώνει  την  παροχή  υπηρεσιών 

αποστολής ώστε να υπάρχει με σαφήνεια και να προσδιορίζεται κατά βάση το 

πολιτικό  όραμα  εκ  του  φορέα  που  έχει  τη  μορφή  δέσμευσης  προς  τους 

πολίτες. 

Στην  όλη  μας  προσπάθεια  δε  θα  πρέπει  ν’  αγνοήσουμε  και 

κάποια  θέματα  που  μπορεί  να  μην  είναι  και  τα  πλέον  σημαντικά  αν  τα 

συγκρίνουμε  με  άλλες  οργανωτικές  κοινωνικές  μικροδομές  όπως  είναι 

ασφαλώς η οικογένεια,  οι εθελοντικές οργανώσεις, που παίζουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο που μαζί με την Εκκλησία και τους θεσμούς της κοινωνίας, 

της κοινωνικής αλληλεγγύης που λέμε, παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση αυτού που λέμε κοινωνικής πολιτικής που ένα πολύ μεγάλο 

μέρος οφείλει να είναι υπόθεση της πολιτείας και του κράτους μέσα  από τους 

φόρους, μέσα από τις  εισπράξεις τις οποίες κάνει αλλά και η Αυτοδιοίκηση σε 

συναρμονία μεταξύ Α’ και Β’ βαθμού από π[όρους που διατίθενται βέβαια από 

το κράτος αλλά και πιθανόν πόρους τους οποίους μπορεί να μοχλεύσει μέσα 

από δικαίωμα που έχει η Αυτοδιοίκηση χωρίς να βάλει πρόσθετους φόρους 

που  καμιά  φορά  που  καμιά  φορά ακούγεται,  αλλά  μέσα  από δράσεις   οι 
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οποίες του εξασφαλίζουν πόρους, και μια άλλη παράμετρο την οποία εγώ ως 

Περιφερειάρχης θα ήθελα να ξεπεραστεί. 

Δε  θα  ήθελα  αυτό  τον  προϋπολογισμό  που  έχουμε  ως 

Περιφέρεια,  ο  οποίος  εγκρίνεται  και  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ως 

συλλογικό όργανο, να μη μπορείς να το κατευθύνεις και να το τροποποιήσεις 

προς κατευθύνσεις που το συλλογικό όργανο αποφασίζει. Και μεγάλο ρόλο 

και σημασία θα παίξει η κατεύθυνση ιδιαίτερα στην εποχή μας, της κοινωνικής 

προσφοράς και της ανάγκης. 

Θα θυσίαζα δηλαδή ένα μικρό έργο δευτερεύουσας σημασίας 

ενδεχομένως προκειμένου ν’  ανακουφίσουμε κοινωνικές  ομάδες που έχουν 

ανάγκη αυτό τον καιρό για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση που υπάρχει. 

Ένα δεύτερο σκέλος που θ’ αναφέρω είναι αυτά που έχουμε ως 

πίνακες μέσα στο διάγραμμα. Έχουμε έναν πίνακα που λέει  «άξονες στόχων 

σύγχρονης  Αυτοδιοίκησης».  Ένας  άξονας  μιλάει  για  προστασία  και 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που εμμέσως δίνει και 

την  κοινωνική  διάσταση  της   κοινωνικής  πολιτικής  όταν  αναβαθμίζει  το 

περιβάλλον και την ποιότητά του.

Ένας  άλλος  άξονας  είναι  η  στήριξη  του  πολίτη  σε  κλίμα 

αλληλεγγύης και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών. Ένας 

τρίτος  άξονας  είναι  η  στήριξη  και  η  ανάπτυξη της  τοπικής  οικονομίας  στα 

πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Εμμέσως απολαμβάνει ο πολίτης πέρα από 

οποιαδήποτε εισοδηματική του δυνατότητα τα δεδομένα και τα πλεονεκτήματα 

της πολιτικής η οποία εμμέσως τον βοηθά να λειτουργεί καλύτερα. Και τέλος, 

σύγχρονη διαφάνεια και αποδοτική διακυβέρνηση. 

Στον επόμενο πίνακα μιλάμε για στήριξη του πολίτη σε κλίμα 

αλληλεγγύης και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών. Μέτρο 

2.1: Στήριξη του πολίτη  μέσω πολύπλευρης παιδείας. Η παιδεία είναι εθνική 

επένδυση,  η παιδεία πρέπει να είναι ίση για όλους τους πολίτες και δωρεάν η 

βασική εκπαίδευση, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Προστασία της υγείας των πολιτών. Κι εκεί η κοινωνική πολιτική 

εκφράζεται  με  την  καλύτερη  ποιότητα  παρεχομένων υπηρεσιών   αλλά και 

εμβολίων  και  άλλων  δράσεων  κοινωνικής  πολιτικής.  Η  βελτίωση  της 

ασφάλειας  των πολιτών.  Η στήριξη  και  η  προώθηση του  αθλητισμού που 
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εμμέσως  έχει  την  παράμετρο  μέσα  της  κοινωνικής  πολιτικής.  Στήριξη  και 

προώθηση του πολιτισμού. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Εδώ θα ήθελα  ν’  αναφερθώ στη  μεγάλη  ομάδα των 15.000 

πολιτών,  των  νεφροπαθών,  που  η  πολιτεία  βέβαια  μέσα  στις  δικές  μας 

χρηματοδοτήσεις  δίνουμε στους νεφροπαθείς  και  αποτελεί  πραγματικά  ένα 

μεγάλο  ποσοστό  ανακούφισης,  στερώντας  αυτούς  τους  πόρους  από  την 

εκτέλεση διαφόρων άλλων έργων. Το δεχτήκαμε έτσι με ικανοποίηση, αλλά θα 

πρέπει να αυτό το επίδομα των νεφροπαθών και λόγο της αναγκαιότητος και 

σύμφωνα με την εισήγηση των ίδιων των μελών, να έχει τακτική ροή, κάθε 

μήνα  και  να  μη  δημιουργείται  ταλαιπωρία  και  να  έρχονται  κάθε  δυο  τρεις 

μήνες και να έχουν προβλήματα στην είσπραξή τους. Η  στήριξη των τοπικών 

κοινωνικών  μικροδομών  και  η  προώθηση  και  ενίσχυση  της  κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. 

Θα  προχωρήσω  λέγοντας  ότι  η  κοινωνική  πολιτική  και  η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μέσα από το γενικό πλαίσιο της κοινωνικής μας 

πολιτικής και  της διάστασης όχι  με την έννοια των μικροεπιδομάτων ή της 

αντιμετώπισης  των  αστέγων  ή  κάποιων  επιδομάτων,   πρέπει  να  είναι 

δομημένη,  οργανωμένη  από  την  πολιτεία  και  ο  ρόλος  της  Αυτοδιοίκησης 

θεσμοθετημένα και μέσα από διαδικασία νόμιμη, να μπορεί να μην εμπλέκεται 

με  το  Γενικό  Λογιστήριο  που  μας  δημιουργεί  δυσκολία  να  διοχετεύσουμε 

πόρους προς την κατεύθυνση αυτή.

Με την ψήφιση του άρθρου 2 του ν. 4071/12 έγινε ένα βήμα για 

να περάσουμε στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες που αφορούν 

την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Πλέον άνοιξε ο δρόμος για τη συνεργασία 

στο  πεδίο  άσκησης  κοινωνικής  πολιτικής  και  των  δύο  βαθμών  της 

Αυτοδιοίκησης οι οποίοι λόγω της εγγύτητας αποτελούν σημείο αναφοράς για 

τους πολίτες και ελπίδα για συμπαράσταση και καλύτερη εξυπηρέτηση στις 

δύσκολες στιγμές που όλοι βιώνουμε λόγω της κρίσης. 

Μετά  τη  θεσμοθέτηση  της  άσκησης  κοινωνικής  πολιτικής, 

καθίσταται επιτακτική η συνεργασία  Περιφέρειας και Δήμων προκειμένου να 

μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τις δράσεις κοινωνικής μέριμνας για όλους 

τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη  και να περιορίσουμε το αυξανόμενο 

φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. 

Ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 

και όλοι το αναγνωρίζουμε ή θα  εθελοτυφλούσαμε αν δεν το βλέπαμε. Δε θα 

ήθελα ν’ αναλυθώ σε αριθμούς λέγοντας ότι 1.147.372 άνεργοι ήταν το 23,1% 

ποσοστό ανεργία στο οποίο ανέρχεται στις ηλικίες 25 με 34 ετών, ανήλθε στο 

31,6% και στις γυναίκες στο 26,8% το Μάιο του 2012 σύμφωνα με στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η  ανάλυση  των  αριθμών  και  η  ύφεση  η  οποία  από  3,8% 

διαφαίνεται  ότι  θα πάει  στο  7% είναι  κι  αυτό  ένα  στοιχείο  το οποίο δε θα 

πρέπει  ν’  αγνοήσουμε.  Δεν  είναι  το  μέγεθος  της  ανεργίας  που  προκαλεί 

ανησυχία μόνο αλλά και ορισμένα πρωτοφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Η 

ανεργία  έχει  ήδη  πλήξει  τον  πιο  σκληρό  πυρήνα  του  κοινωνικού  ιστού 

δεδομένου ότι οι άνεργοι που δηλώνουν αρχηγοί ή υπεύθυνοι νοικοκυριού, 

έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα ο σχετικός κίνδυνος της φτώχιας  μετατοπίζεται από 

τους ηλικιωμένους προς τα νεότερα ζευγάρια με παιδιά και αυξάνεται για τους 

χαμηλόμισθους  εργαζομένους, τους νέους και τις παραγωγικές ηλικίες. 

Ασφαλώς  εκτιμάμε  ότι  πολλά  πρέπει  να  γίνουν,  ωστόσο  η 

διασφάλιση  της  κοινωνικής  συνοχής  θα  πρέπει  να  τεθεί  στις  πρώτες 

προτεραιότητες και για τις Περιφέρειες της χώρας που κάθε Περιφερειάρχης, 

το  κάθε  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  οι  συνεργάτες,  οι  Αντιπεριφερειάρχες, 

καθημερινά προβληματιζόμαστε και αναζητούμε όχι μόνο τρόπους αλλά και 

υποδείξεις και συμβουλές και συνεργασίες με πολλούς φορείς για να κάνουμε 

εκείνα τα βήματα με συνέργειες που θ’  ανακουφίσουν τις  κοινωνικές αυτές 

ομάδες. 

Και  επαναλαμβάνω,  ως  Περιφερειάρχης  τη  δυσκολία  που 

συναντώ να μπορέσω να διαχειριστώ τον προϋπολογισμό με μια ευελιξία που 

θα  με  ικανοποιούσε  δίνοντας  κάποιες  χρηματοδοτήσεις  οργανωμένες  σε 

δράσεις  κοινωνικής  πολιτικής  παρακάμπτοντας  άλλες  υποχρεώσεις  που  ο 

προϋπολογισμός  καθορίζει  το  πώς θα  κατανείμεις  τα  ποσά  αυτά,  τα  λίγα 

ποσά τα οποία πρέπει να το γνωρίζει και το Σώμα, ότι επί προϋπολογισμού 

100% είχαμε έσοδα το 2012 και άλλα τόσα θα έχουμε και το 2013, με τάση 

διακοπής των ΚΑΠ, σε 7%. 
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Αντιλαμβάνεστε  ότι  διαφαίνεται  πόσο  δυσκολία  κάνουμε  αυτή 

την πολιτική και πόση ανάγκη έχει η Αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού να 

έχει και δικούς τους πόρους που φεύγουν από τη περιφέρεια προς το κράτος. 

Είτε είναι τα ΚΤΕΟ, είτε είναι άλλες δράσεις, ή είναι ποσοστά από επιχειρήσεις 

δημόσιες της Περιφέρειας. Σε ένα ποσοστό που κάποια στιγμή πρέπει να είναι 

θεσμοθετημένο γνωστούντος ότι το κράτος δεν μας φέρνει τα ποσοστά αυτά 

τα οποία θεσμοθετημένα υπάρχουν το 2,4 από το φόρο φυσικών προσώπων 

και το 4% από το ΦΠΑ. 

Είναι  ανάγκη  λοιπόν  να  φτιαχτεί  ένα  περιφερειακό  δίχτυ 

ασφάλειας. Αν το κοινωνικό κράτος παρά την συρρίκνωσή του συνεχίσει να 

λειτουργεί ρυθμίζοντας κυρίως τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό και το 

συνταξιοδοτικό, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα είναι σημαντικός για επιμέρους 

δράσεις και ενέργειες και θα έλεγα, ένα πεδίο δόξης λαμπρόν εάν οι κεντρικοί 

αυτοτελείς πόροι έφταναν στην Αυτοδιοίκηση όχι δραματικά μειωμένοι, αν το 

αυτοδύναμο και αυτοδιοίκητο μπορούσε να επιτευχθεί στην πράξη.

Οι προτάσεις  μια αρχική καταγραφή των προτάσεων θα ήταν 

χρήσιμη και  παραπέρα.  Θα είμαστε  ανοιχτοί  σε  προτάσεις  άλλων φορέων 

που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, γιατί πιστεύω ότι μόνο μέσα 

από την  συνεργασία  μπορούν να  υλοποιηθούν οι  προτάσεις  αυτές  και  να 

ευοδωθούν στην πράξη.

Η δημιουργία δικτύου με περιφέρειες της Ευρώπης, δημιουργία 

περιφερειακών δικτύων ανάμεσα σε περιφέρειες της χώρας μας, που έχουν 

ίδια και ταυτόσημα χαρακτηριστικά, νησιωτικές εν προκειμένω περιφέρειες με 

στόχο την συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής.

Ανταλλαγή εμπειριών και  γνώσεων,  προτάσεων και  δράσεων. 

Σχολικά γεύματα.  Η κρίση υπονομεύει  την σχολική επίδοση και  γενικά την 

ανθρώπινη ανάπτυξη των παιδιών που πλήττονται περισσότερο. Η πρόταση 

για τα σχολικά γεύματα προκύπτει από την διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό 

με την πεποίθηση ότι δημόσια πολιτική μπορεί και πρέπει να προστατεύσει τα 

παιδιά.  Ιδίως  τα  φτωχότερα,  από  τις  πιο  ακραίες  συνέπειες  της  κρίσης 

εφαρμόζοντάς τους επαρκή και υγιή διατροφή στο σχολείο.
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Αυτό  οφείλει  να  αντιμετωπιστεί  συντονισμένα  με  σωστή 

διαδικασία  και  με  χρηματοδότηση  που  να  δίνει  αυτή  τη  δυνατότητα. 

Οφείλουμε να ερευνήσουμε την διεθνή εμπειρία από σχολικά γεύματα για τα 

φτωχά  παιδιά  που  άρχισαν  να  προσφέρονται  σε  διάφορες  πόλεις  της 

Ευρώπης με πρωτοβουλία φιλανθρωπικών οργανώσεων και σε συνέχεια με 

ευθύνη των δημοτικών αρχών.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σε αρκετές πόλεις της χώρας τους 

τελευταίους  μήνες  έχουν  γίνει  αξιόλογες  προσπάθειες  για  την  διανομή 

γευμάτων σε μαθητές και το εφαρμόζουμε και στην δική μας περιφέρεια. Και 

εκτιμώ ότι θα το εφαρμόσουν και σε άλλες περιφέρειες, που όσο και αν απλό 

ακούγεται φέρνει μια σωστή οργάνωση, μια εξασφάλιση υγιεινής διατροφής, 

μια  σωστή  διακίνηση,  μ’  όλες  τις  προδιαγραφές  της  τάξης,  της 

αντικειμενικότητας, αλλά και της εχεμύθειας προς τα παιδιά που γίνεται αυτή η 

παροχή.

Ιδιαίτερα υπάρχει μια συνεργασία και με την εκκλησία η οποία 

έχει  και  αυτή  την  δική  της  εμπειρία  πάνω  σ’  αυτή  την  διανομή.  Πιλοτική 

εφαρμογή  όπως  δείχνει  η  διεθνής  εμπειρία,  η  εφαρμογή  ενός  εθνικού 

προγράμματος σχολικών γευμάτων ,τα οποία προτείνονται σε όλα τα παιδιά, 

σε όλα τα σχολεία θα είχε πολλαπλά οφέλη. Την υγεία των μαθητών στην 

κοινωνική τους ένταξη στην σχολική επίδοσή τους.

Οι  προφανείς  περιορισμοί  αφορούν  βεβαίως  την 

χρηματοδότηση,  η  οποία  αναπόφευκτα  δεν  μπορεί  παρά  να  είναι  σχετικά 

χαμηλή εξαιτίας της αδυναμίας της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε τοπικό όσο 

και σε κεντρικό επίπεδο, εξαιτίας και των δυο προβλημάτων υλοποίησης ενός 

εθνικού  προγράμματος  σχολικών  γευμάτων  θα  πρέπει  αναγκαστικά  να 

ξεκινήσει πιλοτικά από τις περιοχές και τα σχολεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη 

ανάγκη. 

Θα  έλεγα  εδώ  ότι  η  εμπειρία,  η  γνώση,  κατά  τόπους,  κατά 

περιφερειακές  ενότητες,  ανά  περιφέρεια,  έχει  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  από 

κάποιες άλλες.

Επομένως η ευελιξία και τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε 

περιοχή νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν με τον 

καλύτερο τρόπο.
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Χρειάζεται επίσης ένα ανθρώπινο δίχτυ εθελοντισμού το οποίο 

οφείλει να ενισχυθεί. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα 

χαμηλότερα ποσοστά ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Τόσο σε επίπεδο 

κοινωνικής κουλτούρας, όσο και στην έκφραση αλληλεγγύης και προσφοράς 

σαν  φυσική  επέκταση.  Αν  και  κρατώ  μια  επιφύλαξη  εδώ,  γιατί  υπάρχει 

διάθεση εθελοντισμού, υπάρχει διάθεση βοήθειας, πολλές φορές υπάρχει μια 

μικροαδιαφορία ή έλλειψη οργάνωσης και ο καθένας περιμένει τον άλλον να 

κινηθεί.

Νομίζω  όμως  ότι  μπορούμε  να  ξεπεράσουμε  όλα  αυτά  τα 

στοιχεία που υπάρχει εμπειρία και αλλού και πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν 

δείξει μια πολύ καλή διάθεση όλο αυτό το διάστημα, να στηρίξουν ο ένας τον 

άλλον,  να στηρίξουν την κοινωνία  και  η  Αυτοδιοίκηση η οποία είναι  κοντά 

στους  πολίτες  άμεσα,  πρέπει  να  έχει  και  την  θεσμική  δυνατότητα,  αλλά 

ακριβώς  και  την  βούληση  απ’  ότι  διαπιστώνω  απ’  όλους  προς  αυτή  την 

κατεύθυνση, ίσως είναι η πιο εξαιρετική εργασία που μπορούμε να κάνουμε.

Κλείνοντας  την  εισήγησή  μου  θα  ήθελα  να  τονίσω  ότι  η 

οικονομική κρίση είναι γνωστό και λέγεται από πολλά επίσημα χείλη, η κρίση 

η οποία εμφανίστηκε ως οικονομική, προηγήθηκε κρίση αξιών, κρίση ηθική, 

κρίση ανθρωπιάς, απληστίας, κακοδιαχείρισης και όλα τα στοιχεία τα οποία 

υπήρχαν με  ανοχή της κοινωνίας  αλλά με  ευθύνη των κυβερνώντων κάθε 

φορά. Γι’ αυτό σε κριτικές που πρέπει να κάνω, καθένας από το βήμα όπου 

και να είναι θα πρέπει να κάνει κριτική πρώτα στον εαυτό του. Και εφόσον 

διορθώσει τον εαυτό του μπορεί να ελπίζει κανείς να πάει και παρακάτω.

Είθισται να συζητάμε και να κοιτάζουμε όλους τους άλλους εκτός 

από τον εαυτό μας  και  σε  οποιοδήποτε  επίπεδο και  αν  ήταν.  Η σημερινή 

δυσμενής  οικονομική  συνθήκη  ανέδειξε  ακόμα  περισσότερο  τα  σημαντικά 

προβλήματα  του  κράτους  κοινωνικής  πρόνοιας,  αποκάλυψη  τα  πλείστα 

ανθρωπιστικά προβλήματα που εμφανίζει η κοινωνία μας, αλλά ταυτόχρονα 

έφερε στην επιφάνεια και  ένα άλλο πρόσωπο που αντιστεκόταν πάντα και 

συνεχίζει να αντιστέκεται έμπρακτα σε οποιαδήποτε κατάσταση επιχειρεί να 

υποβαθμίσει  την  κοινωνική  μας  παιδεία,  την  ανθρωπιά  μας,  αυτό  που 

αποπνέει και εκφράζει η ιστορική μας κληρονομιά. 

Έτσι  επιβίωσε  το  ελληνικό  έθνος,  έτσι  θα  τα  καταφέρει  να 

ξεπεράσει  και  τώρα  τα  προβλήματα,  τα  οποία  πιστεύω  ότι  πρέπει  με 
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ειλικρίνεια  να  τα  αντιμετωπίσουμε  πολύ υπεύθυνα ο καθένας.  Έχουμε την 

υποχρέωση  και  την  δυνατότητα  να  ακούμε  διάφορες  προτάσεις,  έχω 

διαπιστώσει  ότι  στις  επισημάνσεις  είναι  όλοι  καλοί,  αλλά  επειδή  είμαι  και 

γιατρός θα ήθελα να πω ότι στο πρόβλημα που έχω να σώσω τον ασθενή, 

είναι  καλό να περιγράφεις τα συμπτώματα,  πρέπει  να προτείνονται  λύσεις. 

Λύσεις  βιώσιμες,  λύσεις  υπέρ  των  πολιτών,  με  αίσθημα  και  εφαρμογή 

απόλυτης κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αυτό θα κρατήσει την κοινωνία σε συνοχή και θα μπορέσουμε 

να  ξεπεράσουμε  τα  προβλήματα  και  το  καθήκον  μας  στον  τομέα  της 

κοινωνικής πολιτικής, είναι μπροστά μας και για τις περιφέρειες και για όλους 

τους πολίτες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Σπύρου για την εμπεριστατωμένη ανάλυσή του. Θα παρακαλέσουμε να ανέβει 

στο  βήμα  ο  κ.  Βαγγέλης  Αργύρης  να  αναπτύξει  το  θέμα   «Διεθνείς  και 

Ευρωπαϊκές σχέσεις των Περιφερειών της χώρας».

Κύριε Αργύρη έχετε το λόγο.

Β.  ΑΡΓΥΡΗΣ    (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΤΗΣ   
ΕΝ.Π.Ε.): Πρόεδρε, επειδή η προηγούμενη ιδιότητα που είχα επί τρία χρόνια 

αυτό που έκανα ήταν να ακούω, αλλά να προσπαθώ να διακόψω αυτούς που 

μιλάγανε όταν παραβίαζαν το χρόνο, άμα τον παραβιάσω να με διακόψετε.

Επίσης μια διευκρίνιση, ότι  ο τίτλος της εισήγησης είναι πάρα 

πολύ βαρύς. Δεν μπορεί να το σηκώσει η εισήγηση. Η παγκόσμια οικονομική 

κρίση  βρήκε  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  απροετοίμαστη  να  αντιμετωπίσει  τα 

προβλήματα και τις επιπτώσεις που προέκυψαν τόσο στο εσωτερικό της όχι 

μόνο σε οικονομικό επίπεδο και στο μέχρι σήμερα ακολουθούμενο μοντέλο 

ανάπτυξης αλλά και σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. 

Για πρώτη φορά κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της αλλαγής του 

τρόπου λήψης αποφάσεων, τόσο από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 

και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σηματοδοτείται μέσα από 

μια  σειρά  ελλειμμάτων,  αποφάσεων,  σε  επίπεδο Ευρωπαϊκής  Ένωσης και 

Επιτροπής των Περιφερειών.

Οι συνιστώσες που καθορίζονται μέσα από τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2020 τις συνθήκες της Λισαβόνας της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τη «Λευκή Βίβλο» για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση της Επιτροπής των Περιφερειών έχουν σαν κοινό σκοπό την 

υλοποίηση  μιας  κοινής  πολιτικής  σύγκλισης  σε  όλα  τα  επίπεδα  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγκαία  προϋπόθεση  για  την  επιτυχία  αυτού  του  σκοπού, 

αποτελεί η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λήψης αποφάσεων της Διοίκησης 

τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορέσει 

να  αποτελέσει  την κοινή συνισταμένη που ακούει  στο όνομα πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. 

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες 

Διοίκησης εθνικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων οι εκάστοτε προς 

ψήφιση και υιοθέτηση προτάσεων, αποτελούν προϊόν της εφαρμογής λήψης 

αποφάσεων σε επίπεδο πολιτών που πηγάζει από τις αρχές της συμμετοχικής 

δημοκρατίας. 

Οι  νεοσύστατες στην Ελλάδα Περιφέρειες,  καλούνται  με βάση 

τον  τρόπο  λειτουργίας  και  τις  αρμοδιότητες  που  καθορίζει  ο  νόμος 

«Καλλικράτη» αλλά και με δεδομένη τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα 

σε  όλους  τους  τομείς  των  θεσμών  και  τις  ανισότητες  της  κοινωνίας  να 

συμβάλει στα μέγιστα. 

Η  Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδας  συνεπικουρούμενη  από  τη 

βοήθεια των θεματικών τομέων και των μονίμων Επιτροπών και μέσα από το 

δίαυλο σταθερής και μόνιμης επαφής με τις Περιφέρειες της χώρας καλείται να 

προωθήσει  τη  συνεργασία,  την  προαγωγή  και  την  εκπροσώπηση  των 

Περιφερειών προς τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα διοίκησης.

Ένας από τους Τομείς της Ένωσης Περιφερειών που καλείται να 

παίξει  σημαντικό ρόλο στην προώθηση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για 

την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, 

την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την  προώθηση  της  διαβαθμιδικής 

συνεργασίας,  τη  συνεργασία   με  όργανα  και  φορείς  της  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης   και  άλλων διεθνών  οργανισμών 

είναι ο Τομέας  Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Θέλω και εδώ να κάνω μια διευκρίνιση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 

σήμερα στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών θα πρέπει 
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σύμφωνα με τα «ορθώς τηρούμενα» των διαδικασιών  - πριν περάσουμε στις 

προτάσεις  προγραμματισμού  και  στην  υιοθέτησή  τους  από  τους 

συμμετέχοντες, να παρουσιάσουμε το μέχρι σήμερα επιτελούμενο έργο του 

Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, το οποίο όμως είναι μηδενικό. Θα 

μπορούσαμε  να  αιτιολογήσουμε  αυτήν  την  απραξία  μέσα  από  ένα 

περιεχόμενο πολλαπλών αναφορών, αποδεχόμενοι ή αποδίδοντας ευθύνες, 

αλλά αυτό δεν αποτελεί το ζητούμενο. Ας την εντάξουμε στο γενικό σκεπτικό 

«των  παιδικών  ασθενειών»,  γεγονός  όμως  που  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

πρέπει να εκλάβει χρόνιο χαρακτήρα και ας θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι 

αυτά  που  δεν  έγιναν  από  την  αρχή  για  την  ενεργοποίηση  του  Τομέα  θα 

υλοποιηθούν άμεσα.  

Γι΄  αυτό επιτρέψτε μου να προχωρήσω στις προτάσεις για τη 

σωστή λειτουργία και την υλοποίηση της αποστολής του Τομέα Ευρωπαϊκών 

και Διεθνών Σχέσεων και νομίζω ότι θα είναι δεκτές όλες οι παρατηρήσεις και 

για  την  ενσωμάτωση  στην  εισήγηση  αλλά  και  επειδή  ο  Πρόεδρος  του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει πει ότι αμέσως μετά θα έρθει προς συζήτηση το 

πώς ακριβώς θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα αυτός ο τομέας. 

Θα ξεκινήσω από τη  δημιουργία,  στην  εισήγηση βέβαια  είναι 

αναλυτικά, απλά τώρα θα τα απαριθμήσω. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα 

ηλεκτρονικό αρχείο, μιας Τράπεζας Δεδομένων που θα περιέχει όλο το φάσμα 

των αρμοδιοτήτων, γεγονός που θα συμβάλει στην εκάστοτε υλοποίηση του 

έργου  της  αποστολής.  Ένα  πολυπόθητο,  προσπαθήσαμε  να  βάλουμε  και 

κάποιες λέξεις για να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια μελέτη, 

ένα σπίτι, το οποίο είναι πόθος περισσότερο και όχι πραγματικότητα αλλά το 

ονομάσαμε το «Σπίτι των Ελληνικών Περιφερειών στις Βρυξέλλες», που μέσα 

από  τον  καθορισμό  των  στόχων,  των  πεδίων  δράσης  και  του  ετήσιου 

προγραμματισμού του θα αποτελέσει μαζί με τον Τομέα τον συνδαιτυμόνα για 

μια συνεχή και αμφίδρομη σχέση ενημέρωσης για τα πολιτικά δρώμενα και τα 

παραλειπόμενα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών της.

Εδώ  νομίζω  ότι  ορισμένες  περιφέρειες  έχουν  ένα  βήμα  πιο 

μπροστά από ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι  μπορεί να έχει  κάνει  μέχρι 

τώρα η Ένωση. 

Τα  άμεσα  θέματα  αρμοδιότητας  του  Τομέα  Ευρωπαϊκών  και 

Διεθνών  Σχέσεων.  Θέλω  να  διευκρινίσω  άλλο  διεθνείς  σχέσεις  και  άλλο 
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δημόσιες σχέσεις. Το πρώτο είναι η «Στρατηγική Ευρώπη 2020» που σκοπό 

έχει μέσα από την άντληση διδαγμάτων από την προϋπάρχουσα στρατηγική 

να  αξιοποιήσει  τα  δυνατά  της  σημεία  και  να  διορθώσει  τις  αδυναμίες  της, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αλλαγές στις συνθήκες που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη  από  το  2000  και  μετά  που  σχετίζονται  με  την  αναγκαιότητα  της 

οικονομικής ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. 

Σημαντικό  επίσης  είναι  η  Πληροφόρηση  των  Επιτροπών  της 

Ένωσης Περιφερειών στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνικής πολιτικής, 

χωροταξίας  και  περιβάλλοντος,  αειφόρου  ανάπτυξης  και  καινοτομίας, 

πολιτισμού  από  τον  Ευρωπαϊκό  και  Διεθνή  χώρο  με  σκοπό  τη  χάραξη 

στρατηγικής και τη σύναψη συμμαχιών σε Περιφερειακό επίπεδο.

Σημαντικό επίσης θα είναι να υπάρξει μια ευρύτερη ανάλυση του 

πολυεπίπεδου  μοντέλου  Περιφερειακής  Διακυβέρνησης  μέσα  από  την 

εφαρμογή που γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεγονός  σημαντικό  θα  είναι  ότι  στο  6μηνο  της  Προεδρίας  θα 

υπάρξει η διοργάνωση της 6ης Διάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των 

Δήμων της  Ευρώπης τον  Μάρτιο  του  2014.  Φιλοξενείται  στη  χώρα μας  ο 

Πρόεδρός μας και επικεφαλής στην Ένωση Περιφερειών και Περιφερειάρχης 

Αττικής  θα  φιλοξενήσει  αυτό  το  γεγονός,  θεωρώ  ότι  είναι  πάρα  πολύ 

σημαντικό να συμβάλλουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. 

Και  τέλος  η  Ευρωμεσογειακή  Περιφερειακή  και  Τοπική 

Συνέλευση  και  η  ανάληψη  πρωτοβουλιών  από  την  ΕΝ.Π.Ε.  ενόψει  των 

πολιτικών  εξελίξεων  που  δρομολογήθηκαν  με  την  «Αραβική  Άνοιξη»  στις 

χώρες  της  Μέσης  Ανατολής  και  στις  Βόρειο  -  Αφρικανικές  χώρες  για  την 

εξεύρεση λύσεων που θα συμβάλουν στον τερματισμό εμφυλίων πολέμων της 

περιοχής και  τη  δρομολόγηση της λήψης μέτρων για την εγκαθίδρυση της 

ειρήνης και της δημοκρατίας στις εμπόλεμες χώρες, θεωρώ ότι θα είναι μια 

πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει.

Αυτές είναι οι κατευθύνσεις και κάποιες σκέψεις. Στην εισήγηση 

περιλαμβάνονται πιο αναλυτικές. Εγώ να σας ευχαριστήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Εμείς  ευχαριστούμε  τον  κ. 

Αργύρη.  Να παρακαλέσω όσοι  έχουν ερωτήσεις  στους ομιλητές να μας το 

γνωστοποιήσουν. 
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ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Η ερώτηση είναι για τον κ. Παυλίδη. Βρίσκονται σε εξέλιξη τα 14 

διαχειριστικά των διαμερισμάτων της χώρας που περίπου αντιστοιχούν στις 

αιρετές περιφέρειες. Αυτό τι σημαίνει; Το κάνει το κράτος ή το κάνει η ΕΝΠΕ; 

Ποιος  ασχολείται  με  αυτό  το  θέμα;  Και  εάν  υπάρχει  πολιτική  διαχείριση 

υδάτων από το Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε.;

Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΜΕΛΟ  Σ Δ.Σ. και ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)   
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.): Αυτό το 

κάνει  το  Υπουργείο  μέσω  του  ΕΠΕΡΑΑ.  Είναι  τα  14  σχέδια  που  έχουν 

ολοκληρωθεί.  Αυτή  τη  στιγμή  αναμένεται  η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών 

μελετών των διαχειριστικών σχεδίων από τα αιρετά περιφερειακά συμβούλια, 

υπάρχει  ο  εύλογος  χρόνος  45  ημερών από τη  δημοσίευση  για  να  γίνει  η 

διαβούλευση  και  μετά  πηγαίνουν  προς  έγκριση  στις  αποκεντρωμένες 

διοικήσεις  και  στο  Υπουργείο  και  θα  σταλούν  μέχρι  τέλος  Μαρτίου, 

ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε, σύμφωνα με το υπουργείο. Αυτές οι μελέτες 

έχουν  ανατεθεί  από  το  υπουργείο,  υπήρξαν  διαβουλεύσεις  σε  κάθε 

περιφέρεια και υπήρχαν παρατηρήσεις και παρουσιάστηκαν τα διαχειριστικά 

σχέδια  την  περασμένη  Δευτέρα  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  Υδάτων.  Έγιναν  οι 

παρατηρήσεις, πήγαν οι εκπρόσωποι και της Ένωσης Περιφερειών και των 

Δήμων.  Γίνανε  οι  παρατηρήσεις  και  συνεχίζονται.  Έχει  μια  αργοπορία  το 

σχέδιο αυτό, γιατί έπρεπε μέχρι 31/12 να ολοκληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί 

και αυτό δυσχεραίνει και σε πολλά άλλα πολλά θέματα.

Α.  ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ):   
Συμπληρώνοντας την ενημέρωση του Αντιπροέδρου θέλω να θίξω ένα ζήτημα 

με αφορμή την παρουσίαση της Ένωσης Περιφερειών στο Εθνικό Συμβούλιο 

Υδάτων, το οποίο σχετίζεται με το πόσο ουσιαστική είναι η αποστολή της στην 

εφαρμογή πλέον αυτών των διαχειριστικών σχεδίων.

Και  εκεί  ο  κεντρικός  ρόλος  σε  ό,τι  αφορά την  εφαρμογή  των 

διαχειριστικών  σχεδίων,  απονέμεται  στην  αποκεντρωμένη  διοίκηση  και  όχι 

στις  αιρετές  περιφέρειες.  Αυτό είναι  ένα ζήτημα το οποίο οφείλουμε να το 

αναδείξουμε, διότι η μεγαλύτερη μερίδα των χρηματοδοτικών πόρων και ιδίως 

μέσω  των  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  θα  κατευθυνθεί  σε  ό,τι 

αφορά την εφαρμογή των σχεδίων αυτών προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. 

Και εκεί περιθωριοποιείται ο ρόλος των αιρετών περιφερειών, αν είναι αυτό 
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που λέτε κ. Πλατανιά και νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έθιξε 

και ο κ. Πασχαλίδης στην εισήγησή του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Άλλη  ερώτηση  δεν  υπάρχει. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  τοποθετήσεων  επί  των 

εισηγήσεων. Οι εγγεγραμμένοι είναι περίπου μέχρι στιγμής 75. Αν κάνουμε 

την κατανομή του χρόνου καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ 

στενά. Θα ξεκινήσουμε με τρία λεπτά τοποθέτηση του καθενός. Παράκληση 

όσοι έχουν καλυφθεί να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια. 

Έχουν γραφτεί πάρα πολλοί περιφερειάρχες, θα πάμε με τους 

περιφερειακούς συμβούλους και σταδιακά θα μπαίνει και ένας περιφερειάρχης 

ενδιάμεσα ανά πέντε, ανά δέκα για να μην μονοπωλούν οι περιφερειάρχες τη 

συζήτηση.

Παρακαλώ τον κ. Νίκο Καραθανασόπουλο να πάρει το λόγο. 

N  .  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  –   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΛΑΙΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»): Ελπίζω κ.  Μαχαιρίδη  τα  τρία 

λεπτά  να  ήταν  αστεϊσμός.  Διαφορετικά  εάν  μιλούσατε  σοβαρά,  τότε  δεν 

υπάρχει κανένας λόγος να παρέμβω. Να πω το όνομά μου και την ιδιότητά 

μου. Δεν χρειάζεται απλά και μόνο για να καταγραφεί στα πρακτικά. Τελείωσε 

ο χρόνος με αυτό το πράγμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Όχι δεν τελείωσε ο χρόνος σας. 

Είπα να υπάρχει και μια ευελιξία. 

N  .  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  –   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  «ΛΑΙΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»): Γι’  αυτό  επιμείναμε  και  στη 

συζήτηση του Κανονισμού ότι δεν μπορεί για παράδειγμα από την πλειοψηφία 

γιατί ….

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Μπορείτε  κ.  Καραθανασόπουλε 

να καταθέσετε τις προτάσεις σας;

N  .  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  –   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»): Αυτές τις εισηγήσεις τις οποίες 

βεβαίως με πολύ ευχέρεια χρόνου παρουσίασαν οι εισηγητές και δεν βάλαμε 

κανένα ζήτημα για το χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Δέκα λεπτά είχαν χρόνο.
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N  .  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  –   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»): Έπρεπε να είχαν την ευχέρεια 

να τις παρουσιάσουν, όμως εξέφραζαν την πλειοψηφία τη δοσμένη στιγμή του 

Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών. Υπάρχει και μια ανησυχία. Άρα….

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κάντε την εισήγησή σας έστω και 

σαν παράταξη, εφόσον την εκφράζετε και εμείς είμαστε ανοιχτοί και είμαστε 

εδώ να την ακούσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι οι εισηγητές είναι δέκα λεπτά και 

εσείς μπορείτε να καταλάβετε πώς μπορείτε να τοποθετηθείτε. 

N  .  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  –   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  «ΛΑΙΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»): Άρα  στα  πλαίσια  αυτά 

μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε τότε. 

Καταρχάς  εκ  μέρους  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης,  εγώ 

εκπροσωπώ τη Λαϊκή  Συσπείρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο  της  Ένωσης 

Περιφερειών. Το 1ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών μετά την εκλογή του 

Διοικητικού  Συμβουλίου,  είναι  φανερό,  είναι  κατανοητό  απ’  όλους  ότι 

διεξάγεται  σε  συνθήκες  κλιμάκωσης της  αντιλαϊκής  πολιτικής.  Σε  συνθήκες 

δηλαδή  που  οδηγούνται  σε  φτώχια  και  εξαθλίωση  σε  ευρύτερα  λαϊκά 

στρώματα. 

Η  γενικότερη  αυτή  επίθεση  η  οποία  εξαπολύεται  από  την 

κυβέρνηση των τριών κομμάτων σήμερα με τη συνεργασία, με την συνέργεια 

της  Τρόικας,  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ΔΝΤ  και  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής 

Τράπεζας έχει δυο στόχους, συνδεδεμένους μεταξύ τους. 

Ο  πρώτος  στόχος  είναι  η  δημοσιονομική  εξυγίανση  και 

σταθερότητα, να την πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, μέσα από τη μείωση 

των  μισθών,  των  συντάξεων,  την  μείωση  των  κοινωνικών  δαπανών  την 

φοροεπιδρομή απέναντι στον λαό. Και δεύτερος στόχος είναι να υπάρξει μέσα 

από συγκεκριμένα μέτρα, διαρθρωτικού αυτή τη φορά χαρακτήρα, ακόμα πιο 

φθηνή εργατική δύναμη.

Εργαζόμενοι  με  καταστρατηγημένο  τον  κατώτατο  μισθό, 

εργαζόμενοι  με  καταστρατηγημένο  το  δικαίωμα  στη  μόνιμη  και  σταθερή 

απασχόληση, με μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, χωρίς συλλογικές 

συμβάσεις και συλλογικά δικαιώματα και με κατεστραμμένα τα ασφαλιστικά 

τους δικαιώματα. Και ταυτόχρονα ένα ακόμα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να 
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μπορέσει  να  θωρακίσει  η  κατάσταση  αυτή  των  διαρθρωτικών αλλαγών τη 

λογική  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  κερδοφορίας  των  επιχειρηματικών 

ομίλων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής βάρβαρης, κλιμακούμενης και 

διαχρονικής αντιλαϊκής επίθεσης υπάρχει το εμπόριο των ελπίδων από την 

μεριά της κυβέρνησης, ότι βρισκόμαστε στο φως του τούνελ και έδειξαν τα 

πρώτα σημάδια της ανάκαμψης, όμως μια ανάκαμψη που εάν θα έρθει θα 

βασίζεται στα αποκαΐδια των συνθηκών διαβίωσης των εργαζόμενων και των 

πλατιών  λαϊκών  στρωμάτων  και  δεύτερον  από  την  λογική  του  νόμου  και 

τάξης, όπου δηλαδή οι εργαζόμενοι με σκυμμένο το κεφάλι δεν δέχονται αυτή 

την πολιτική και προσπαθούν να οργανώσουν την πάλη τους, τότε υπάρχουν 

τα  ΜΑΤ,  η  βία,  οι  επιστρατεύσεις,  το  χτύπημα  των  απεργιακών 

κινητοποιήσεων όπως έγινε  προχθές  στη  Νίκαια  στους  αγρότες,  χθες  στη 

Λαμία και σήμερα στο Κιάτο. Παντού.

Απ’ αυτή την άποψη εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση βεβαίως θα 

καταθέσουμε  ένα  ψήφισμα  στο  τέλος,  για  τα  ζητήματα  των  αγροτικών 

κινητοποιήσεων και των δικαιωμάτων της φτωχομεσαίας αγροτιάς. 

Απ’  αυτή  την  άποψη μέσα  σ’  αυτό  το  περιβάλλον που πολύ 

σύντομα  το  περιέγραψα,  δραστηριοποιούνται  οι  περιφέρειες.  Οι 

περιφερειακές  διοικήσεις,  οι  αιρετές  περιφερειακές  διοικήσεις  αποτελούν 

ενεργητικό παράγοντα υλοποίησης αυτής της πολιτικής.

Άρα λοιπόν και πρέπει να αποδεχθούν τις ευθύνες που έχουν 

απέναντι στα λαϊκά στρώματα και βεβαίως επιβεβαιώνονται ταυτόχρονα και οι 

βασικές μας εκτιμήσεις. 

Ποιοι  είναι  αυτοί  οι  τρεις  βασικοί  άξονες  στους  οποίους  οι 

περιφερειακές  διοικήσεις  έχουν ενεργητική  συμμετοχή;  Πρώτον,  προωθούν 

και το είδαμε σήμερα και στις ειδήσεις, στηρίζουν, πρωτοστατούν και κάπου 

πάνε και ένα βήμα πιο μπροστά, στην ανάγκη υλοποίησης των αναγκαίων 

προσαρμογών για να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρώτα  απ’  όλα,  διευκόλυνση  επενδυτικών  σχεδίων.  Δεν 

υπάρχει  περιφερειακός  οποιαδήποτε  πρόταση  για  επένδυση  ΑΠΕ,  ή 

τουριστική, να μην έρχεται με τα χίλια. ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, 

τουρισμός, τίποτα άλλο. Με τα χίλια οι περιβαλλοντικές μελέτες εγκρίνονται, 
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παρ’  ότι  πάρα  πολλές  απ’  αυτές,  η  πλειοψηφία  αυτών  δεν  είναι  ότι 

εμπορευματοποιεί  μόνο,  αλλοιώνει  το  φυσικό  περιβάλλον,  καταστρέφει  το 

ζωικό και φυτικό περιβάλλον,  υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

των περιοχών, καταστρέφει το οικιστικό περιβάλλον, συμβάλει στην πολύ πιο 

γρήγορη αλλαγή μέσω και του χωροταξικού που συζητάτε εδώ πέρα αλλαγή 

της χρήσεως γης, για να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια, να υπονομεύσετε 

την  αγροτοκτηνοτροφική  παραγωγή  και  αν  δεν  υπονομεύσετε  την 

αγροτοκτηνοτροφική  παραγωγή  με  τις  ΑΠΕ,  τα  φωτοβολταϊκά  και  τις 

ανεμογεννήτριες,  να  πάρετε  μέτρα  τέτοια  που  διευκολύνουν  τις 

αναδιαρθρώσεις και το ξεκλήρισμα της φτωχής αγροτιάς, την υλοποίηση της 

ΚΑΠ μέσα από τα λεγόμενα καλάθια  των  αγροτικών προϊόντων που είναι 

ακριβώς η επικέντρωση της βάρβαρης, Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Υπονομεύετε  λοιπόν  τον  πρωτογενή  τομέα,  ξεκληρίζετε  την 

φτωχομεσαία αγροτιά και ταυτόχρονα φαλκιδεύετε τους όποιους ελεύθερους 

χώρους  έχουν  απομείνει.  Παραχωρείται  δηλαδή  με  το  παραμικρό  και  με 

μεγάλη ευχαρίστηση ελεύθερους χώρους στα επιχειρηματικά συμφέροντα στο 

όνομα  της  αξιοποίησης  και  μάλιστα  και  χωρίς  ιδιαίτερα  μεγάλα  ζητήματα 

όπως είναι τα θαλάσσια μέτωπα και εδώ στην Αττική έγινε προχθές συζήτηση 

και στην Αχαΐα αντίστοιχη κουβέντα, ή τους ορεινούς όγκους.

Δεύτερον. Βοηθάτε με κάθε τρόπο, με όλα τα Μέσα να επεκταθεί 

η  επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  σε  νέους  τομείς.  Να  πούμε  για  τις 

προνοιακές  δομές;  Δεν  πρωτοστατείτε  σ’  αυτό  το  πράγμα;  Παράδειγμα 

σήμερα απεργούν  οι  εργαζόμενοι  στο  Βοήθεια  στο  Σπίτι.   Γιατί  απεργούν 

απλά  και  μόνο;  Γιατί  θέλουν  να  τους  μετατρέψετε  σε  κοινωνικές 

συνεταιριστικές  εταιρίες,  σε  κοινωφελείς  συνεταιριστικές  εταιρίες  θέλουν να 

τους  μετατρέψετε  τη  Βοήθεια  στο  Σπίτι  και  όχι  να  έχουν  μόνιμη  σταθερή 

δουλειά, να αποτελούν ένα συγκεκριμένο έργο που αυτό σημαίνει μεγαλύτερη 

υποβάθμιση, μεγαλύτερη εμπορευματικοποίηση, ανοίγετε τον δρόμο στο να 

μπουν  μέσα  οι  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  σ’  αυτούς  τους  τομείς  και 

λειτουργείτε  στη  λογική  του  εθελοντισμού,  της  αλληλεγγύης,  δίνετε  την 

διαχείριση  των  απορριμμάτων  στους  επιχειρηματικούς  ομίλους,  στα  έξω 

εργοστάσια, είναι  πολύ μεγάλο το πακέτο ή ακόμα και της διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων.
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Και  βεβαίως  εντείνετε  ακόμα  περισσότερο  τη  σύνθεση  της 

δράσης  ανάμεσα  στις  περιφέρειες  και  στους  επιχειρηματικούς  ομίλους.  Οι 

συμπράξεις του δημόσιου και  του ιδιωτικού τομέα είναι  το βασικό εργαλείο 

υλοποίησης,  η  υποβάθμιση  συνειδητή  των  Δημόσιων  Υπηρεσιών  και 

μεταβίβαση  των  λειτουργιών  από  αυτές  τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες  που 

μεταβιβάστηκαν  στις  Περιφέρειες  σε  εργολάβους  όπως  για  παράδειγμα  η 

ΔΕΣΕ και μια σειρά άλλα ζητήματα.

Βέβαια εργαλεία σ’ αυτά είναι το ΕΣΠΑ. Είναι η συζήτηση για την 

νέα προγραμματική περίοδο που κοιτάξτε που γίνεται η αντιπαράθεση; Όχι 

στο τι περιέχει η νέα προγραμματική περίοδος, στο Δ.Σ. της ΣΕΠΕ δεν κάναμε 

καθόλου κουβέντα για το περιεχόμενο της νέας προγραμματικής περιόδου, 

γιατί συζητήσαμε για το χρονοδιάγραμμα που θα στείλουν τα προγράμματα οι 

Περιφέρειες,  με  βάση  την  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  πώς  θα 

υλοποιηθεί αυτή η εγκύκλιος και τι άλλο συζητάμε τόσες ώρες; Ποιανού θα 

είναι αρμοδιότητα διαχείρισης των κονδυλίων. Τώρα εάν αυτά τα κονδύλια θα 

συμβάλουν  στην  υποβάθμιση  της  ζωής  της  λαϊκής  οικογένειας  δεν  το 

κουβεντιάζουμε.  Γιατί  εκεί  θα  γίνει  με  τη  νέα  προγραμματική  περίοδο 

υποβάθμιση της λαϊκής οικογένειας όσο το δυνατόν περισσότερη.  Θα είναι 

ακόμα μεγαλύτερη, γιατί όλο το πακέτο θα πάει σε τέτοιους τομείς και άξονες 

που εξυπηρετεί τις ανάγκες, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και 

μόνο  εκεί  θα  πάνε.  Και  όλα  τα  υπόλοιπα  περί  ανύψωσης  του  εργατικού 

δυναμικού ή διαχείρισης και  των δικτύων φτώχιας,  είναι  ακριβώς απλά και 

μόνο  το  τυράκι  στη  φάκα  για  να  προχωρήσουν  οι  καπιταλιστικές 

αναδιαρθρώσεις.

Για παράδειγμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί πρέπει να είναι 

προτεραιότητας τα πράσινα κτίρια;  Γιατί  πρέπει να είναι  προτεραιότητας τα 

προγράμματα ενεργειακής ασφάλειας των κτιρίων;

Γιατί αυτή είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί 

επιμένει. Και δεν είναι προτεραιότητα η αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων, το 

πιστοποιητικό  αντισεισμικής  θωράκισης  σε  μια  σεισμογενή  περιοχή  όπως 

είναι η Ελλάδα. 

Δηλαδή θα έχουμε κτίρια ενεργειακά ασφαλισμένα, αλλά με ένα 

σεισμό να γκρεμιστούν και να πλακώσουν τον κόσμο. Και μετά θα φωνάζουμε 

ότι  οι  θεομηνίες  οδήγησαν  σε  χάσιμο  ανθρώπινης  ζωής.  Και  όμως  δεν 
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τολμάτε να απαιτήσετε, να βγείτε μπροστά και να διεκδικήσετε ότι αντισεισμική 

θωράκιση θα είναι  επιλέξιμη δαπάνη, γιατί  δεν είναι.  Ότι θα είναι  επιλέξιμη 

δαπάνη η αντιπλημμυρική προστασία, δεν λέτε κουβέντα. Και μάλιστα είστε 

έτοιμοι  να  δεχθείτε  την  μεταφορά  των  αρμοδιοτήτων  των  ΤΑΣ  στις 

Περιφέρειες για να συρρικνωθεί και εκεί η δραστηριότητα, να μειωθεί ακόμα 

περισσότερο η παρέμβαση του κράτους.

Άλλα εργαλεία είναι  οι  αναπτυξιακοί νόμοι,  οι  ειδικές ζώνες οι 

οικονομικές  οι  οποίες  θέλετε  να  φτιάξετε  και  καλλιεργείτε  ότι  μ’  αυτά  τα 

πράγματα θα υπάρχει ανάπτυξη. Και θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Σε 

ποιον τα λέτε αυτά; Στον εργαζόμενο που θα πηγαίνει να δουλεύει με 580€; Σ’ 

αυτόν τα λέτε; Τα λέτε στον άνεργο; Τα λέτε σ’ αυτόν που θα αξιοποιείται από 

την  κοινωφελή  εργασία  και  δεν  θα  πληρώνεται  από  τις  Μη  Κυβερνητικές 

Οργανώσεις; 

Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ανάπτυξη προς όφελος του λαού; Ή θα 

υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μήπως; Και στο κάτω – κάτω της γραφής δεν 

είναι κοροϊδία και αντιεπιστημονικό αυτό το οποίο ισχυρίζεστε και μέσα στην 

εισήγηση ότι όταν αναβαθμιστούν και ενισχυθούν οι δομές Αυτοδιοίκησης θα 

είναι απάντηση στην κρίση; 

Και  φέρνετε  και  παραδείγματα,  ποια  παραδείγματα;  Οι 

Σκανδιναβικές  κρίσεις  λέτε  δεν  έχουν  κρίση.  Δεν  έχουν  σήμερα,  πριν  δυο 

χρόνια  είχαν.  Αλήθεια  η  Ιταλία  δεν  έχει  κρίση  που  η  Αυτοδιοίκηση   η 

Περιφερειακή όπως την ονομάζετε είναι 40, 50 χρόνια λειτουργίας και μάλιστα 

με αρμοδιότητες, με τοπικές κυβερνήσεις, τοπικά κοινοβούλια; Στην Ισπανία 

που είναι αυτόνομες οι Περιφέρειες δεν έχει κρίση; Η Ισπανία δεν είναι στην 

ίδια κατάσταση;

Δηλαδή οι δομές ενός κράτους θα θωρακίσουν ή όχι από την 

κρίση; Δεύτερο ζήτημα το οποίο κάνετε, πρωτοστατείτε στις αλλαγές και στα 

εργασιακά  ζητήματα.  Η κατάργηση,  η  μονιμοποίηση,  η  ελαστικοποίηση,  οι 

εφεδρείες,  η  διαθεσιμότητα,  η  κινητικότητα  και  συμμετέχετε  στη  λεγόμενη 

«κοινωνική εργασία με την αξιοποίηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», 

άρα και σ’ άλλους τομείς παιδεία, υγεία, πρόνοια, θα αναφερθούν και άλλοι 

ομιλητές;
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Οικονομικά  αποδέχεστε  χωρίς  μεγάλες  διαμαρτυρίες  να 

μειώνονται οι ΚΑΠ, οι θεσμοθετημένοι αυτοί λειψοί πόροι που δεν φθάνουν να 

καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες, για να πάει πού μετά το 

πράγμα; Να πάει στη λογική της ανταποδοτικότητας, στην αντιλαϊκή λογική 

και στο τέλος όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες να πάτε στην οικονομική 

αυτοτέλεια  και  να  επιβάλλετε  φόρους  στα  λαϊκά  στρώματα.  Και  αυτή  η 

αντιλαϊκή  εξέλιξη  συμβαδίζει  με  την  αντιδραστικοποίηση  του  θεσμικού 

πλαισίου. 

Ποια είναι  αυτή  η  αντιδραστικοποίηση του  θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας; Τη βλέπουμε. Μειοψηφικά συστήματα εκλογής, εμπόδια στο να 

εκφραστεί  ελεύθερα  η  γνώμη,  φθάνετε  στο  σημείο  να  καταργήσετε  και  τα 

ξεχωριστά ψηφοδέλτια για να μην έχετε προβλήματα.

Απ’ αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά, καταψηφίζουμε τα 

πεπραγμένα της πλειοψηφίας.  Θα καταθέσουμε ξεχωριστό ψήφισμα για τη 

λειτουργία  της  Ένωσης  Περιφερειών,  τις  προτάσεις  και  τους 

προσανατολισμούς, όπως βεβαίως και για το αγροτικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τον 

συνάδελφο κ. Καραθανασόπουλο. Μίλησε και σαν παράταξη, γι’ αυτό και είχε 

όλο το χρόνο να αναπτύξει τις θέσεις του.

Ο συνάδελφος κ. Πουλάκης έχει το λόγο. 

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 1ο συνέδριο 

της  Ένωσης  Περιφερειών  βρίσκει  την  αιρετή  περιφέρεια,  ένα  θεσμό  που 

αποτέλεσε διαχρονικό αίτημα της Αριστεράς και των δημοκρατικών πολιτών, 

να έχει προβλήματα από το ξεκίνημα της, υπό την πίεση και της οικονομικής 

κρίσης και των μνημονίων που ψηφιστήκανε, καθώς όμως και του θεσμικού 

κορσέ του «Καλλικράτη».

Το ερώτημα είναι πρώτον πού βρισκόμαστε σήμερα μετά από 2 

χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» και 3 χρόνια άσκησης των μνημονιακών 

πολιτικών της ακραίας λιτότητας.

Παρά  τα  όσα ακούσαμε  σήμερα  στις  τοποθετήσεις  από τους 

εκπροσώπους των τριών κομμάτων που αποτελούν την κυβερνητική σήμερα 

συνεργασία, η πραγματική εικόνα που επικρατεί στις αιρετές περιφέρειες είναι 

αδυσώπητη, τη ζούμε όλοι και μπορεί να συνοψιστεί στα εξής τρία.

117



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

Πρώτον, οικονομικός μαρασμός και απαξίωση των υπηρεσιών. 

Απλά να θυμίσουμε τις περικοπές των πόρων των Περιφερειών πάνω από 

50%,  που  σε  συνδυασμό  με  τα  εντελώς  αντισυνταγματικά  μέτρα  του 

τελευταίου  μεσοπρόθεσμου  και  κυρίως  την  επιβολή  της  οικονομικής 

επιτροπείας μέσω του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις 

απολύσεις  των  υπαλλήλων,  φέρνουν  τις  αιρετές  Περιφέρειες  σε  ένα 

πρωτοφανές  οικονομικό  αδιέξοδο  με  αποτέλεσμα  να  αδυνατούν  να 

ανταποκριθούν στην κοινωνική και κυρίως στην αναπτυξιακή αποστολή τους.

Τα περί ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και τα συγχαρητήρια 

που  έδωσε  ο  κ.  Στυλιανίδης  στους  Περιφερειάρχες  κρύβουν  μια 

πραγματικότητα. Ότι αυτό το κατόρθωμα οφείλεται στο γεγονός ότι οι δράσεις 

και  οι  παρεμβάσεις  των  Περιφερειών  έχουν  περιοριστεί  στο  ελάχιστο, 

προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη δημοσιονομική προσαρμογή.

Δεύτερον,  υπάρχει  πλήρης  απουσία  δημοκρατικού 

προγραμματισμού  και  αναπτυξιακού  οράματος  στις  αιρετές  περιφέρειες.  Ο 

δραστικός περιορισμός τω εθνικών επενδυτικών κονδυλίων, τα προβλήματα 

και  οι  καθυστερήσεις  στην  εκτέλεση  του  ΕΣΠΑ,  θα  ήθελα  απλά  να 

ενημερωθούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή συζητείται η πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου  για  την  απλοποίηση  των  λειτουργιών  του  ΕΣΠΑ,  η  οποία 

απλοποίηση,  βάσει  της  κυβέρνησης που περνάει  στην πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου,  σημαίνει  ότι  όλες οι  διαδικασίες  περνάνε από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης. Σε αυτή την απλοποίηση πρέπει να είμαστε αντίθετοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Συνάδελφε κ. Πουλάκη αν μιλάτε 

σαν παράταξη …

Κ.  ΠΟΥΛΑΚΗΣ  :   Κύριε  Πρόεδρε,  εκπροσωπώ  τις  13  περιφερειακές 

παρατάξεις, οι οποίες το 2010 …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ωραία.  Μιλάτε  σαν  παράταξη. 

Εντάξει.

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Κηρύχτηκαν πολιτικά, προγραμματικά και αυτοδιοικητικά από 

τον ΣΥΡΙΖΑ. 

(Διαλογικές συζητήσεις)

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Το να ακουστεί μια άποψη …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Συνάδελφοι,  δεν  πειράζει  να 

ακουστούν οι απόψεις. Παρακαλώ κ. Πουλάκη συνεχίστε. 

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ακούσαμε  από τον  κ.  Στυλιανίδη  εδώ πέρα κυρίως ΣΔΙΤ 

παντού και όλα για τους ιδιώτες. Εμείς διαφωνούμε.. 

Τρίτον,  το τρίτο  πρόβλημα στις  Περιφερειακές  Αυτοδιοικήσεις. 

Ασφυκτικό,  γραφειοκρατικό,  αναποτελεσματικό,  συγκεντρωτικό  και 

αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο.

Γνωρίζουμε όλοι την ασάφεια και τις επικαλύψεις που υπάρχουν 

προς τια  αρμοδιότητες  των επιμέρους βαθμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και 

των οργάνων της Διοίκησης. 

Γνωρίζουμε  τις  γραφειοκρατικές  δομές  και  διαδικασίες. 

Γνωρίζουμε  την  επιβολή  των  κρατικών  Διοικήσεων.  Γνωρίζουμε  τον 

αποσπασματικό  και  μη  ουσιαστικό  χαρακτήρα  των  αρμοδιοτήτων  που 

απονέμονται  χωρίς  εσωτερική  συνοχή  και  φυσικά  χωρίς  πόρους  στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι  ορατό δια γυμνού οφθαλμού κατά τη γνώμη μας αν δει 

κανένας  -και  απαντάω  στους  συναδέλφους  που  έχουν  κάποιο 

προβληματισμό-  τη  σύνθεση  των  Περιφερειακών  Συμβουλίων  με  τα 

αποτελέσματα  του  2010,  τη  σύνθεση  του  συνεδρίου,  τη  σύνθεση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι  αποτέλεσμα ενός εκλογικού συστήματος 

και  για  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια  αλλά  και  για  τα  όργανα  που  το 

εκπροσωπούν, που είναι έξω από τη δική μας λογική της απλής αναλογικής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώσω, όσα ανέφερα και 

πολλά  άλλα  που  θα  μπορούσε  κανείς  να  προσθέσει  σε  μεγάλο  βαθμό, 

αποτελούν  κατά  τη  γνώμη  μας  κοινό  βίωμα  όλων  των  αιρετών  και  των 

ανθρώπων που υπό οποιαδήποτε  ιδιότητα  ασχολούνται  με  τα  θέματα  της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 

Δυστυχώς όμως για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την ίδια 

την κοινωνία, αποδείχτηκε ότι προεκλογικά οι παρατάξεις με τις οποίες και ο 

πολιτικός αυτοδιοικητικός λόγος που προσπαθώ να εκφράσω, ότι είχαμε δίκιο 

όταν το 2010 λέγαμε  ότι  ο  «Καλλικράτης» με τον τρόπο που εφαρμόζεται 

θεσμικά  θα  αποτελέσει  το  πρώτο  μνημόνιο  εφαρμογής  στην  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και θα είναι το όχημα υλοποίησης νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
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Γι'  αυτό,  μπροστά  στον  κίνδυνο  της  κατάρρευσης  της 

Αυτοδιοίκησης, η οποία αν επέλθει θα συμπαρασύρει όλους μας και ας μη 

τρέφουμε αυταπάτες ότι θα επιβιώσει κανένας πολιτικά είτε διαφωνούσε είτε 

συμφωνούσε, θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους διεξόδου που θα έρθουν 

και  θα  λύσουν  τα  θεσμικά  προβλήματα,  δίνοντας  τη  δημοκρατία  και  τη 

συμμετοχή στους πολίτες.

Γι'  αυτό το λόγο, οποιαδήποτε άποψη ακούστηκε και από τον 

Γενικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης από το  βήμα αυτό,  είτε 

γράφεται στις εφημερίδες περί παράτασης της Περιφερειακής είτε και του Α’ 

βαθμού  Αυτοδιοίκησης,  είναι  έξω  από  την  λογική  τη  θεσμοθετημένη  της 

λαϊκής  κυριαρχίας,  νομίζω  ότι  μια  τέτοια  αποδοχή  θα  δημιουργήσει 

μεγαλύτερο πρόβλημα και στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα 

περάσει μήνυμα λανθασμένο ότι θέλει λίγο ακόμα να κρατηθεί στην εξουσία.

Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε ένα ψήφισμα πολύ μικρό, που θα 

λέει ότι καλό είναι το συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε. να δείξει ότι σεβόμαστε το χρόνο 

των εκλογών, τη λαϊκή κυριαρχία, με την οποία εκλεγήκαμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τον κ. Συνάδελφο 

κ. Πουλάκη. 

Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο κ. Διάκο να πάρει το λόγο.

Κ.  ΔΙΑΚΟΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ   
ΑΘΗΝΩΝ): Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,  εγώ  εδώ  μέσα 

αισθάνομαι  σαν να είμαι  σε μια θερμοκοιτίδα,  διότι  μόλις βγω έξω από το 

ΤΙΤΑΝΙΑ είναι εντελώς διαφορετικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η 

κοινωνία μας και επειδή είμαι φύση και θέση αυτοδιοικητικός, εκτιμώ ότι εμείς 

οι  αυτοδιοικητικοί  οφείλουμε  ακριβώς  να  αποτελέσουμε  εκείνο  το  θεσμό ο 

οποίος  θα  αλλάξει  τις  νοοτροπίες,  που  όλοι  τις  επιζητούμε,  αλλά  που 

δυστυχώς η κεντρική διοίκηση με παλιά εργαλεία προσπαθεί να δώσει λύσεις. 

Θέμα  πρώτον.  Να  σκεφτούμε  λίγο  ιστορικά.  Η  αυτοδιοίκηση 

στην Ελλάδα, γι’ αυτό το γεωγραφικό χώρο είναι στο  DNA της, δεν υπήρξε 

ποτέ  πριν  από  το  1821  συγκροτημένο  εθνικό  κράτος.  Και  αυτό  δεν  είναι 

τυχαίο. Και  λειτούργησε. Είτε μιλάμε για κάποιες πόλεις, είτε  μιλάμε για το 
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Βυζάντιο,  είτε  μιλάμε επί  τουρκοκρατίας  των Ελλήνων τις κοινότητες.  Αυτό 

δίνει σε εμάς κάποιες άλλες προοπτικές αποδοχής από τον πολίτη.

Δεύτερο.  Άκουσα τις  εισηγήσεις.  Ειλικρινά  από τις  εισηγήσεις 

δεν κατάλαβα τις προτάσεις. Διαπιστώσεις γίνανε. Σκέψεις γίνανε, αλλά εδώ 

είμαστε βουλευόμενο πολιτικό όργανο. Η Γενική Συνέλευση των περιφερειών 

της χώρας. Τι προτείνετε για να πάρω θέση και να πω αυτό σωστό, το άλλο 

λάθος; Κάποια μπορεί να είναι σωστά, κάποια μπορεί να είναι λάθος.

Θα επικεντρώσω τη συζήτησή μου σε δυο θέματα για να μην 

μακρηγορήσω. Θέμα πρώτο. Καλλικράτης. Είχαμε πει πριν από τις εκλογές 

ότι ο Καλλικράτης γίνεται εσπευσμένα, πρόχειρα και βιαστικά. 

Αποδείχτηκε στην πράξη αυτό που λέγαμε, διότι ο στόχος του 

δεν ήταν να υπηρετήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα της 

ελληνικής κοινωνίας, αλλά τις επιταγές που επιβάλλονταν από το μνημόνιο και 

ο Β’ βαθμός αυτοδιοίκησης να είναι αιρετός, ώστε ως άλλος θεσμικός φορέας 

να έχει τη λεγόμενη διαχειριστή επάρκεια που δεν την είχε το κράτος, δεν την 

είχε ακόμη περισσότερο ο Α’ βαθμός αυτοδιοίκησης. 

Τι  απεδείχθη;  Το  πρώτο  πράγμα  το  οποίο  απαιτείται  εν 

προκειμένω είναι να ενισχυθεί η διαδικασία της επιτροπής διαβούλευσης με 

τους πολίτες και τις κοινωνικές ομάδες. Σε καμία από τις περιφέρειες δεν έχει 

πάρει τον πραγματικό χαρακτήρα που έχει σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη 

στα οποία επιθυμούμε να μοιάσουμε. 

Θέμα δεύτερο.  Αδυνατώ να  αντιληφθώ την άποψη της ΚΕΔΕ 

περί  κατάργησης  του  θεσμού  του  συμπαραστάτη  του  πολίτη  και  της 

επιχείρησης. Όταν σήμερα βαλλόμεθα περισσότερο αδίκως, αλλά και δικαίως, 

ότι  υπάρχει  αδιαφάνεια,  ότι  υπάρχει  διαφθορά  στην  αυτοδιοίκηση,  εμείς 

πρώτοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και οι υπόλοιποι, πρέπει να 

επιζητούμε την αξιολόγηση και τη διαφάνεια. Γιατί λοιπόν η ΚΕΔΕ το αρνείται; 

Θέμα τρίτο που πρέπει  να γίνει.  Να κάνουμε εσωτερική  στην 

αυτοδιοίκηση  αποκέντρωση.  Δεν  μπορούν  τόσο  μεγάλες  περιφέρειες  με 

συγκεντρωτικές  διαδικασίες  να  επιλύσουν  τα  προβλήματα  που  έχουν  οι 

πολίτες. Άρα πρέπει να δοθεί μια ευχέρεια στους πολίτες να λειτουργήσουν 

πιο  κοντά  στο  θεσμό  της  αυτοδιοίκησης,  ένα  θεσμό  που  τουλάχιστον 

θεωρητικά όλοι ομολογούμε ότι είναι πιο κοντά στον πολίτη. 
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Αυτό  τι  θα  διαμορφώσει;  Θα  διαμορφώσει  και  μια  αλλαγή 

νοοτροπίας,  γιατί  μην κρυβόμαστε πίσω από το  δάχτυλό μας,  το  ελληνικό 

πολιτικό  σύστημα  ένα  πράγμα  φοβάται  τη  συμμετοχή  του  πολίτη  στις 

διαδικασίες λήψης της απόφασης. Άρα λοιπόν από εδώ ξεκινάμε σιγά – σιγά 

να  διαμορφώνουμε  νοοτροπίες,  συνειδησιακές  πολιτικές,  πάνω στη  λογική 

που έχει  ο δικός μου ο χώρος με τον οποίο κινούμαι  και  ο οποίος είναι  ο 

χώρος της πολιτικής οικολογίας. 

Τελειώνουμε απ’ αυτό. Και επειδή μίλησα για θερμοκοιτίδα, θα 

σας πω κάτι.  Όλοι μας εδώ, για να μην πω και απ’ έξω από εδώ, έχουμε 

πρόβλημα  υπερχρέωσης.  Ξέρετε  πώς  το  έλυσε  η  Ιρλανδία;  Μέσω  των 

περιφερειών.  Ξέρετε  πώς  το  έλυσε  το  πρόβλημα  η  Ολλανδία;  Μέσω 

περιφερειών.

Και έχω στα χέρια μου τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει  ότι  μπορεί  η περιφέρεια πιο κοντά στον 

πολίτη,  με  διοικητικό  χαρακτήρα  αποφεύγοντας  ένδικες  διαδικασίες,  με 

δυνατότητα  πίεσης  του  δανειστή,  να  επιτύχει  τα  καλύτερα  δυνατά 

αποτελέσματα  μέχρι  τέλους.  Γιατί  το  σύστημα,  το  οποίο  μέχρι  τώρα 

εφαρμόζεται  για  το  πιο  καίριο  πρόβλημα  οικονομικό  που  έχει  ο  πολίτης, 

απέτυχε. 

Έχει ως οιονεί  πτωχεύσαντα τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη 

μέχρι την ημερομηνία που θα εκδικαστεί η αίτηση του στο Ειρηνοδικείο μετά 

από 5-7 χρόνια. Και παράλληλα έχει και τη λογική ότι ακόμα και ο πιστωτικός 

φορέας έχει το πρόβλημα αυτό. 

Άρα  πρέπει:  πρώτον  να  δούμε  τα  προβλήματα  που  έχει  η 

κοινωνία τώρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένη και οι όποιες αν θέλετε προτάσεις 

που πρέπει να γίνουν σε ένα βάθος χρόνου τετραετίας – πενταετίας πρέπει να 

βλέπουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Κοινωνική πρόνοια, προστασία του περιβάλλοντος, αναψυχή και 

ποιότητα  ζωής  είναι  αναγκαία  για  να  περιορίσουμε  αν  θέλετε  και  τη 

δυνατότητα την οικονομική που δεν έχει  πια ο πολίτης που είχε,  αλλά και 

παράλληλα να  διαμορφώσει  και  όρους κοινωνικούς,  ώστε  να  μπορέσει  να 

αντιμετωπίσει  τη  δύσκολη  κατάσταση.  Ποιότητα  ζωής  και  παράλληλα  να 

λειτουργεί.
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Κλείνω με ένα παράπονο.  Το παράπονο που κλείνω είναι  το 

εξής. Συστήσατε μια Επιτροπή εδώ στην ΕΝ.Π.Ε. που αφορά τη χωροταξία 

και το περιβάλλον. Παρ' ότι εγώ πιστεύω ότι σε όλες έχουμε τη δυνατότητα και 

απόψεις και διαφορετικές από τους άλλους. 

Τουλάχιστον σ’ αυτήν δεν υπήρχε η σκέψη από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο κατά πλειοψηφία διαμορφώνεται από το νόμο, που όλοι 

καταγγείλαμε στις Περιφέρειες μας, αλλά σήμερα κανένας δεν τοποθετείται επ' 

αυτού, δεν υπήρχε η ευαισθησία να υπάρξει ένα μέλος της ΕΝ.Π.Ε. από το 

χώρο των Αυτοδιοικητικών Κινήσεων, που έχουν αυτή τη στιγμή εκλέξει 9 σε 

όλη την  Ελλάδα αυτοτελώς και χωρίς συνεργασία;

Είναι στοιχειώδης ευαισθησία. Λείπει αυτή η ευαισθησία και γι' 

αυτό μίλησα και για παλιά εργαλεία. 

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Διάκο.

Το λόγο έχει ο κ. Κουκιαδάκης.

Ε.  ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ): Κυρίες  και 

κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι του Προεδρείου, έχω ένα γραπτό κείμενο, 

το οποίο δεν θα διαβάσω γιατί  δεν το κρατώ. Θα το καταθέσω όμως. Θα 

μιλήσω και εκτός του κειμένου, γιατί θέλω να καταγραφούν και οι απόψεις που 

θα πω τώρα και θα πω ελάχιστα από αυτά που είναι στο γραπτό κείμενο. 

Θα σταθώ, θα αναδείξω τις γωνίες της εισήγησης της Εθνικής 

Επιτροπής,  στην  οποία  συμμετέχω.  Εξέφρασε  με  πολύ  ευγενικό  και 

ευαίσθητο τρόπο ο Πρόεδρος της Επιτροπής τις απόψεις που αναπτύξαμε, 

ανέδειξε τα θέματα, αλλά εγώ θα περιοριστώ σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, στο 

μοναδικό θέμα του συνεδρίου κατά την άποψη μου.

Έχουμε 6 εισηγήσεις που είναι  πολύ χρήσιμα εργαλεία για τη 

δουλειά  μας  στη  συνέχεια  στις  Περιφέρειες,  να  τις  δούμε,  να  τις 

αξιολογήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε. Το διακύβευμα όμως του συνεδρίου 

είναι: η ύπαρξη ή όχι του θεσμού. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, αυτό είναι 

ΤΟ θέμα. Δεν χρειάζεται να περιστραφούμε γύρω από τίποτα άλλο. 
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Και  να  πω  γιατί  είμαι  πολύ  ανήσυχος.  Ήρθα  ανήσυχος  και 

φεύγω  τρομαγμένος.  Ανήσυχος  γιατί  χθες  οι  13  Περιφερειάρχες 

συναντήθηκαν  -πιστεύω  ότι  ήταν  λάθος,  καλόπιστα  το  έκαναν-  με  τον 

Πρωθυπουργό, για να απορροφηθούν οι κραδασμοί. 

Ο Πρωθυπουργός, αν πραγματικά πίστευε αυτά που είπε χτες, 

στο 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ όφειλε να είναι εδώ και να αποδείξει ότι 

πράγματι πιστεύει αυτά που λέει. 

Και  για  να  μη  παρεξηγηθώ,  δεν  θα  αναφερθώ  μόνο  στον 

Πρωθυπουργό, αλλά και στους αρχηγούς των δυο κομμάτων, που στηρίζουν 

την κυβέρνηση και έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από το δεύτερο κόμμα που 

στηρίζει την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, μέλος του οποίου υπάρχω ακόμη και θα 

υπάρχω για καιρό. 

Αλλά πιστεύω ότι ένα κόμμα -γιατί δεν θέλω να κρύβομαι- ένα 

κόμμα που έχει συνδέσει την ταυτότητα του και την πορεία του με όλες τις 

θεσμικές  μεταρρυθμίσεις  που  έγιναν  σ’  αυτή  τη  χώρα,  οφείλει  και  να  τις 

στηρίξει.  Φοβούμαι  ότι  διαχρονικά  διαπράττει  το  ίδιο  λάθος.  Φτιάχνει  ένα 

θεσμό και τον εγκαταλείπει γιατί κάποιοι μέσα στο εσωτερικό διαφωνούν και 

τραβούν το χαλί. 

Το χειρότερο δεν είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το χειρότερο είναι ότι 

η ΔΗΜΑΡ, με καθαρά αυτοδιοικητικό -και δεν κάνω κομματική ανάλυση, κάνω 

μια  προσέγγιση  γιατί  δεν  πάμε  καλά-  με  καθαρά  αυτοδιοικητικό  λόγο  έχει 

σιωπήσει. Και η λοιπή Αριστερά … 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ  :   Από που προκύπτει αυτό;

ΕΥ. ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ  :   Δεν έχω χρόνο να το τεκμηριώσω, αλλά μπορώ να το 

απαντήσω  αν  μου  επιτρέψει  το  Προεδρείο.  Δεν  έχει  αρθρώσει  ούτε  έναν 

αρνητικό λόγο για τις πολιτικές, που εν ονόματι του μνημονίου πλήττουν την 

Αυτοδιοίκηση  χωρίς  κανένα  οικονομικό  όφελος.  Χωρίς  κανένα  οικονομικό 

όφελος. Ουδεμία επιφύλαξη, ουδένα αστερίσκο. Από κει προκύπτει για να μη 

πω άλλα επιχειρήματα.

Ακούσατε όμως και ακούτε και ακούστηκε και ο προηγούμενος 

ομιλητής  τον  οποίο  σέβομαι  και  εκτιμώ  απόλυτα,  ότι  το  πρόβλημα  της 

Αυτοδιοίκησης και του «Καλλικράτη» είναι γιατί λέει χτίστηκε -και αυτή είναι η 
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ανιστόρητη  προσέγγιση,  το  τονίζω,  ανιστόρητη  προσέγγιση  είναι  αυτό- 

χτίστηκε για να απορροφήσει τους μνημονιακούς κραδασμούς.

Η Αυτοδιοίκηση του 2ου βαθμού συγκροτήθηκε έτσι  χάρη στις 

προσπάθειες όλων μας χρόνια πολλά πριν και κυρίως γιατί ήταν απαίτηση της 

κοινωνίας. 

Κινδυνεύει  να  αποτύχει  γιατί  χρησιμοποιείται  από  την 

κυβέρνηση και για τέτοιους σκοπούς και γιατί υπάρχει και μια Αριστερά που 

εθελοτυφλεί. Επιτρέψτε μου να έχω την άποψη μου πεντακάθαρη. Μπορεί να 

είναι εσφαλμένη, αλλά είναι πεντακάθαρη και είναι άποψη μου.

Ακούστε και θα κλείσω, δεν θέλω να πω πολλά. Εγώ θέλω να 

αναδείξω  τους  κινδύνους.  Ο  μεγαλύτερος  κίνδυνος  είναι  να  μπούμε  στο 

παιχνίδι  του  αποπροσανατολισμού.  Να  καταργηθούν  οι  αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις ή να μείνουν. 

Θα θυμούνται οι παλιότεροι και δυστυχώς είμαι ο παλιότερος εν 

ενεργεία αυτοδιοικητικός, ευτυχώς όχι ο μεγαλύτερος σε ηλικία και θα έλεγα 

ότι έχω την ορμή που είχα στα πρώτα μου χρόνια. Η παγίδα είναι να μπούμε 

σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Όλοι  θυμούνται  τους  βαρβάρους  των  Περιφερειακών 

Διευθυντών  που  είχαν  οι  Νομάρχες.  Ήμουν  και  τότε  αντίθετος  στην 

κατάργηση  των  Περιφερειακών  Διευθυντών.  Μεγαλύτερος 

αποπροσανατολισμός δεν υπήρχε ποτέ. Είναι ένα μέρος του τυριού, για να 

πέσουμε στη φάκα και να αποπροσανατολιστούμε. 

Το μεγάλο διακύβευμα είναι η Αυτοδιοίκηση και η ύπαρξη της 

και η πορεία της. Θέλουν Αυτοδιοίκηση; Απόδειξη τώρα. Και υπάρχουν δυο 

άμεσες αποδείξεις. Αμεσότατες. Να πάρουν πίσω με μια διάταξη όλα τα μέτρα 

που  υπονομεύουν  την  Αυτοδιοίκηση  και  είναι  πολλά  και  δεν  έχουν 

χρηματοοικονομικό κόστος.

Και  η  δεύτερη  απόδειξη  που έχει  κάποιο  μικρό κόστος,  αλλά 

δείχνει μια προοπτική. Τους πόρους, τους ΚΑΠ, που είναι οι μόνοι πόροι που 

διαχειρίζονται  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια,  τους  υπεξαιρεθέντες  κατά  τη 

δήλωση κ. Σαμαρά, κατά τη δήλωση κ. Καραμανλή και λοιπών συγγενών, να 

αποδοθούν στην Αυτοδιοίκηση τώρα. 
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Δεν  μπορούν  αμέσως;  Σε  ένα  βάθος  συγκεκριμένου  χρόνου. 

Διαφορετικά δεν έχει νόημα.

Τρίτη  απόδειξη.  Να δώσουν  ενίσχυση  στα  ΠΕΠ και  δη  στον 

κοινωνικό  τους  ρόλο  και  χαρακτήρα.  Γιατί  το  αμορτισέρ  απέναντι  στην 

κοινωνία  είναι  η  Αυτοδιοίκηση.  Αυτή  είναι  που  μπορεί  να  κρατήσει  την 

κοινωνική συνοχή. 

Αν δεν πάρουμε λοιπόν πόρους από τους ΚΑΠ, πόρους από το 

ΕΣΠΑ, για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή με την επαφή που έχουμε 

με την κοινωνία, τότε χαιρετίστε μου τον πλάτανο. Το συνέδριο μας δεν θα 

είναι μόνο προγραμματικό γιατί είναι το πρώτο, δεν θα είναι απολογιστικό γιατί 

είναι κοντά στη λήξη της θητείας μας, θα είναι και η επιμνημόσυνη δέηση της 

Αυτοδιοίκησης.

Μια λέξη. Η απάντηση στην παγίδα του συνώνυμου μου του κ. 

Στυλιανίδη για ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι η απλή αναλογική, απλή, πεντακάθαρη 

και από την πρώτη Κυριακή για την εκλογή των συμβούλων. Έχω έγγραφο, το 

καταθέτω, να μην αναλύσω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο 

Κουκιαδάκη.

Ο συνάδελφος κ. Ζιώγας έχει το λόγο.

Γ. ΖΙΩΓΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Κυρίες και 

κύριοι  σύνεδροι  δυο  χρόνια  ζωής  ήταν  αρκετά  πιστεύουμε  σαν  «Λαϊκή 

Συσπείρωση»  η  πρόβλεψη  που  είχαμε  κάνει  πριν  2  χρόνια,  2,5  να  γίνει 

διαπίστωση, δηλαδή ο ρόλος και ο χαρακτήρας του «Καλλικράτη». 

Βέβαια  σήμερα  ισχυρίζεστε  γιατί  αυτό  σας  βολεύει,  ότι  ο 

«Καλλικράτης» ατύχησε επειδή συνέπεσε με την κρίση και δεν προχωρά. Ότι 

έχουμε μείωση πόρων γιατί  δήθεν κινδυνεύει  με  πτώχευση η χώρα.  Εμείς 

λέμε προφάσεις εν αμαρτίαις. 

Και  πρόκειται  για  μια  πολιτική  αυταπάτη  αφού  και  η  Τοπική 

Διοίκηση, οι Περιφέρειες, οι Περιφερειάρχες, οι Διοικήσεις συμμετέχουν στον 

πόλεμο ενάντια στους εργαζόμενους. Συμβάλλετε στην κεντρική κατεύθυνση 

που λέει την κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και όχι το κεφάλαιο. 
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Όσον  αφορά  στην  υποχρέωση  των  Περιφερειών  για  τη 

μεταφορά των μαθητών ως τη λήξη του έτους ’12 – ’13, η δική μας Περιφέρεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας το κόστος αυτό ανέρχεται στα 23.000.000 ευρώ. 

Για  πολλοστή  φορά  όλα  αυτά  θα  πάνε  σε  ιδιώτες,  οι  οποίοι  παρέχουν 

αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες. 

Αλήθεια,  πόσο  επίκαιρη  και  ρεαλιστική  είναι  η  πρόταση  της 

«Λαϊκής  Συσπείρωσης»  για  τη  δημιουργία  ενός  ενιαίου  δημόσιου  φορέα 

μεταφορών, στο οποίο θα εντάσσεται και ο φορέας αυτός για τη μεταφορά 

των μαθητών, με συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού και σε συνεργασία με 

τους δήμους, που θα δώσει το δικαίωμα στη μόρφωση και σε χιλιάδες παιδιά 

με ειδικές ανάγκες που η πολιτική σας τα αποκλείει. 

Σε ότι αφορά τη σχέση Διοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας με 

το Αριστοτέλειο αλλά και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,  τονίζουμε ότι  αποδέχεται  ως 

φυσική συνέπεια  τη δημιουργία του νέου κύματος μετανάστευσης δεκάδων 

χιλιάδων ανέργων πτυχιούχων και κατόχων μεταπτυχιακού, που λειτουργούν 

ως  πολύτιμο  καύσιμο  στις  μηχανές  ανάπτυξης  των  μονοπωλίων  των 

σωτήρων μας των ακριβών μας συμμάχων.

Κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι,  όλοι  εσείς  που  στηρίζετε  και 

στηρίξατε αυτή την πολιτική και τις συνέπειές της στηρίξατε στις 4 ελευθερίες 

του Μάαστριχτ, απολαύστε τώρα τους κόπους και τον ιδρώτα σας. Η Διοίκηση 

αλλά  και  οι  παρατάξεις  αντιπολίτευσης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 

παίζουν  το  ρόλο  του  μεσάζοντα  προσφέροντας  δωρεάν  και  φθηνή  μαύρη 

εργασία  με  σπουδαστές  ΤΕΙ,  που  κάνουν  την  πρακτική  τους  για  να 

αποκτήσουν υποτίθεται την απαραίτητη νομοθετημένη εμπειρία και ειδίκευση.

Εργάζονται έτσι για μήνες ανασφάλιστοι για 186 ευρώ εφόσον 

εργάζονται  το  μήνα στο δημόσιο  ενώ καμία αμοιβή δεν  προβλέπεται  όταν 

εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Για τους φοιτητές δεν δίνεται ούτε καν αυτό, 

τα 7 ευρώ την ημέρα.

Εμείς προτείνουμε ότι πρέπει τουλάχιστον να έχουν αποδοχές 

τον κατώτερο μισθό και πλήρη ασφάλιση. Υπογράφει συμβάσεις με Τμήματα 

του  Αριστοτέλειου  και  με  ιδιωτικά  εργαστήρια  πολλών  δεκάδων  χιλιάδων 

ευρώ αφού το τωρινό Πανεπιστήμιο στην παρούσα φάση, ανώνυμη εταιρεία, 

λειτουργεί και αυτό σύμφωνα με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. 
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Για μας είναι αυτονόητη η υποχρέωση ενός δημόσιου Ιδρύματος 

είτε  είναι  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  είτε  είναι  το   Αλεξάνδρειο  ΤΕΙ,  να 

προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του στη Τοπική Διοίκηση.

Η  Διοίκηση  υλοποιώντας  την  πολιτική  ξεπουλήματος  και 

λεηλασίας  του  ορυκτού  μας  πλούτου,  αδειοδοτεί  εταιρείες  να 

πραγματοποιήσουν  γεωτρήσεις  ακόμη  και  σε  δάση,  ακόμα  και  σε 

αρχαιολογικούς χώρους ενώ την ίδια στιγμή η κεντρική εξουσία καταργεί και 

το ΙΓΜΕ και το ΙΤΣΑΚ.

Αρνείται  η  Περιφέρεια  να  συζητήσει  και  να  πάρει  θέση  στο 

έγκλημα που συντελείται στη Χαλκιδική και στο Κιλκίς, στηρίζοντας έτσι την 

εγκατάσταση και τη λειτουργία των εργοστασίων χρυσού, αδιαφορώντας για 

τις  καταστροφικές  συνέπειες….  Γιατί  αυτό;  Γιατί  οι  συνέπειες  είναι 

καταστρεπτικές στην οικονομία της περιοχής στο περιβάλλον αλλά και στην 

υγεία. 

 Και γιατί κάνουμε αυτή την αναφορά; Γιατί αγνοείται επιδεικτικά 

η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

όπως και τα συμπεράσματα των μελετών Επιτροπών καθηγητών Γεωπονίας 

και Δασολογίας, που αποδεικνύουν τις παραπάνω οδυνηρές συνέπειες. 

Οι  Διοικήσεις  όμως  νίπτουν  χείρας,  σφυρίζουν  αδιάφορα 

μπροστά στις οδυνηρές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του κατάπτυστου 

σχεδίου για τις λαϊκές οικογένειες της χώρας και στην Περιφέρειά μας βέβαια. 

Μετά τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, νοσοκομείων, ακολουθούν τα ΤΕΙ 

και έπονται τα Πανεπιστήμια. 

Και δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις σε αυτούς που υποχρεώνονται 

σε  μεταφορά,  διδάσκοντες,  εργαζόμενοι  και  φοιτητές,  σπουδαστές, 

οδηγούνται συνειδητά δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές ως πελατεία σε ιδιωτικά 

ΙΕΚ, σε  ιδιωτικά κολλέγια και  ιδιωτικά Πανεπιστήμια.  Αυτός είναι  βασικά ο 

στόχος. 

Και  σε  όλα  αυτά  ενώ  οι  διδάσκοντες  εργαζόμενοι  και 

διδασκόμενοι εδώ και μέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη 

την Ελλάδα βρίσκονται σε συνεχείς πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, η Διοίκηση 

της  Περιφέρειας  αρκείται  σε  συσκέψεις  με  παράγοντες  και  φορείς  για  την 

εκτόνωση ουσιαστικά της κατάστασης.
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Σε  αυτό  τον  αγώνα  οι  Περιφερειακοί  σύμβουλοι  της  «Λαϊκής 

Συσπείρωσης» θα είναι  παρόντες,  συμπαραστάτες και αρωγοί σε αυτό τον 

αγώνα για να μην περάσει ο σχεδιασμός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Ζιώγα.

Η συναδέλφισσα κα Κυπριανίδου έχει το λόγο.

Ε. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ):     Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, οι κυρίες είμαστε πολύ λιγότερες στην αίθουσα δυστυχώς, 

θα ήταν καλύτερα να ήμασταν περισσότερες νομίζω. Το σύνθημα βεβαίως με 

το οποίο γίνεται σήμερα το Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών είναι «Ισχυρές 

Περιφέρειες για εξασφάλιση του αύριο της χώρας μας». 

Ωστόσο  τα  μεγάλα  και  ευχάριστα  λόγια  επιτρέψτε  μου  κ. 

συνάδελφοι  δεν  κρύβουν  μια  πραγματικότητα  που  βοά  και  στην  οποία 

αναφέρθηκαν  ήδη αρκετοί  συνάδελφοι  και  δεν  θα ήθελα να  συμπληρώσω 

πράγματα που τα ζούμε και τα γνωρίζουμε όλοι και όλες. 

Εκ του ρόλου της η Αυτοδιοίκηση σε αυτές ειδικά τις δραματικές 

συνθήκες,  θα  μπορούσε  και  θα  έπρεπε  να  παίζει  έναν  ουσιαστικότατο 

πολιτικό ρόλο που να μην εξαντλείται μόνο στην οργάνωση των πολιτών, να 

μην εξαντλείται στην απόκρουση αυτής της πολιτικής αλλά ένα ρόλο που να 

λειτουργήσει  σαν δυναμικό ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού κράτους, 

σαν κύτταρο  μιας  νέας  λαϊκής  συμμετοχής  που προκύπτει  εξ  ανάγκης  και 

οργάνωσης  της  αλληλεγγύης  ως  σοβαρή  τροχοπέδη  στα  σχέδια  για  το 

ξεπούλημα του  δημόσιου  πλούτου και  την  ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών 

υπηρεσιών όπως εξελίσσονται.

Θα γειώσω λιγάκι το πράγμα με βάση και τις εμπειρίες από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο στην Αττική. Ακούστηκε ως θετικό παράδειγμα από 

τον κ. Στυλιανίδη το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών ειδικών σχολείων ΑμεΑ 

σαν καλό παράδειγμα συνέργειας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης Περιφέρειας. 

Είδαμε  και  πάθαμε  στην  Κεντρική  Περιφέρεια  Αττικής  κ. 

συνάδελφοι,  ο κ.  Περιφερειάρχης και  όλοι  οι  παρόντες το γνωρίζουν πάρα 

πολύ καλά, να βρούμε τι θα κάνουμε γι΄ αυτό το κορυφαίο, ζόρικο, ακανθώδες 

θέμα για να το αντιμετωπίσουμε στην Αττική, βαθύτατος ταξικός διαχωρισμός 
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οι  έχοντες  και  μετέχοντες  ουσιαστικά  μόνο  να  μετέχουν  της  παιδείας  της 

ελληνικής. 

Ακούστηκε  σαν  δεύτερο  θετικό  παράδειγμα  από  τον  κ. 

Στυλιανίδη η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκινά από το πρώτο και πιο 

αποδοτικό τομέα για τον ιδιώτη, τα σκουπίδια. 

Στην Αττική κ. συνάδελφοι η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων περνά μέσα από την κατασκευή πανάκριβων σε λειτουργία και 

κατασκευή  φαραωνικών  ουσιαστικά  εργοστασίων  καύσης  σύμμεικτων 

απορριμμάτων,  που  θα  δεσμεύουν  για  25  ολόκληρα  χρόνια  τη  χώρα  σε 

συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα προφανέστατα.

Πλήρης  ιδιωτικοποίηση  με  τη  μέθοδο  fast track και  ΣΔΙΤ, 

τεράστια  εγγυημένα  κέρδη  για  τον  ιδιώτη,  τεράστια  επιβάρυνση  για  τον 

πολίτη. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης προκρίνουμε και γι΄ αυτό ενδιαφερόμαστε 

και υλοποιούμε; 

Υλοποιείται   ένα  σχέδιο  που  υποσκάπτει  κάθε  δυνατότητα 

ορθολογικής  και  φιλικής  προς  το  περιβάλλον  διαχείρισης  και  οδηγεί  στην 

καύση. Με τις ΣΔΙΤ και τον ανταγωνιστικό διάλογο ρυθμιστής του συστήματος 

κ. συνάδελφοι γίνεται ο επενδυτής ερήμην των πολιτών. Ο επενδυτής βάζει 

τους  όρους  και  περνάει  στα  χέρια  του  όλο  το  σύστημα  διαχείρισης 

απορριμμάτων από την αποκομιδή ως την τελική διάθεση. 

Το Δημόσιο ως κύριος των υποδομών επεξεργασίας διάθεσης 

έχει  όμως  υπέρτερο  συμφέρον  περιβαλλοντικό  και  οικονομικό  αλλά  και 

κανονιστική  υποχρέωση απέναντι  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  επιτυγχάνει 

μείωση των απορριμμάτων, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μειωμένη είσοδο 

απορριμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας. 

Άρα ο ιδιώτης αντιθέτως ο ανάδοχος στα πλαίσια του ΣΔΙΤ που 

έχει την εκμετάλλευση πληρώνεται με βάση την ποσότητα των εισερχομένων 

και  ως  εκ  τούτου  με  όφελος  να  διατηρεί  ή  να  φτάνει  την  ποσότητα  των 

εισερχομένων απορριμμάτων. Άρα ένα πρόβλημα σε εξέλιξη. 

Τρίτο τεράστιο θέμα. Στην Αττική κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

υπάρχει  ένα σοβαρότατο ζήτημα που έχει  να κάνει  με την εταιρεία «Αττικό 

Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» με χρονική διάρκεια ζωής 50 χρόνια, θα παρέμβει σε 
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46 χιλιόμετρα ακτογραμμής από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο 

μέχρι το Σούνιο και τις Καβοκολώνες του. 

Θα  διαχειρίζεται,  θα  διοικεί,  θα  παραχωρεί  μέσω ΣΔΙΤ  προς 

αξιοποίηση όλα τα φιλέτα την ακτογραμμή, τις παραθαλάσσιες εκτάσεις στο 

μέτωπο,  αυτό  που  λέμε  «Αττική  Ριβιέρα»  που  βρίσκεται  σήμερα  στην 

ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, μια ισπανική «Ντεσόλ», για όσους έχετε 

υπόψη σας από τα ισπανικά. 

Με  καθεστώς  διαδικασιών  fast track κατά  παράβαση  των 

πάντων,  με  συνθήκες  από  ότι  φαίνεται  ειδικής  οικονομικής  ζώνης,  με 

παράκαμψη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. 

Το  ερώτημα  είναι,  το  ξαναθέτω  για  δεύτερη  φορά,  αυτή  την 

ανάπτυξη  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  προκρίνουμε  προς  όφελος  των 

πολλών; 

Εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι προκρίνουμε μια εναλλακτική 

πρόταση, η οποία παίρνει  υπόψη της όλη τη μεγάλη δραματική εικόνα και 

πραγματικότητα βγαλμένη από την κοινωνία αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική. 

Με ζητούμενο τη διάσωση της κοινωνίας, την εμπέδωση των δημοκρατικών 

θεσμών,  την  κατάκτηση  της  θεσμικής  αυτοτέλειας  της  αυτοδιοίκησης,  την 

κατοχύρωση της οικονομικής επάρκειας που επιβάλλεται, της διαφάνειας και 

κυρίως της κοινωνικής συμμετοχής. Προς όφελος όμως των πολλών και όχι 

για τα κέρδη των ολίγων. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε πολύ.

Ο  συνάδελφος  κ.  Τζιτζικώστας  Περιφερειάρχης  Κεντρικής 

Μακεδονίας έχει το λόγο.

Α.  ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Σ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ):   
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ξεκινάω λέγοντας ότι πραγματικά είναι μεγάλη η 

πρόκληση αυτού  του  Συνεδρίου  καθώς μας  βρίσκει  σε  ένα  πολύ  κομβικό 

χρονικά  σημείο  σε  σχέση  με  την  εφαρμογή  του  Καλλικράτη,  αλλά  και  την 

εμπέδωση  ακριβώς  του  θεσμού  της  Περιφερειακής  Διοίκησης  και  είναι 

γεγονός ότι ακριβώς αυτή η συγκυρία πέφτει μετά από δυο χρόνια από την 

ανάληψη  των  καθηκόντων  μας,  αλλά  και  εν  μέσω  της  πιο  μεγάλης 
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οικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης που έχει γνωρίσει η χώρα μας στη 

νεώτερη ιστορία της. 

Επειδή έχω ετοιμάσει μια ομιλία – εισήγηση που αγγίζω όλα τα 

προβλήματα  κ.  Πρόεδρε  που  αντιμετωπίζουμε  ως  Περιφέρειες,  θα  μου 

επιτρέψετε  λόγω των τριών λεπτών που μου δίνετε  για να μιλήσω να την 

καταθέσω στα πρακτικά και να σταθώ μόνο σ’ αυτό που εμείς στη Κεντρική 

Μακεδονία αντιλαμβανόμαστε ως το βασικότερο ζήτημα για τις Περιφέρειες 

και για το μέλλον τους.

Και  δεν  αφορά  σε  τίποτα  άλλο  παρά  στο  καθαρά  θεσμικό 

λειτουργικό κομμάτι των Περιφερειών. Τι πρέπει δηλαδή να είναι η σύγχρονη 

περιφέρεια;

Και εκεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πολύ φοβάμαι ότι έχουμε 

πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα γιατί είναι άλλο το πνεύμα του νόμου, άλλη 

η πρακτική εφαρμογή των Περιφερειών.  Είναι  άλλη η λογική με την οποία 

λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος, η Δυτική Ευρώπη και άλλο το πνεύμα που 

λειτουργούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και εξηγώ τι εννοώ επιγραμματικά: Οι 

Περιφέρειες είναι και έτσι έχουν σχεδιαστεί, αλλά έτσι και πρέπει να είναι, είναι 

τοπικές κυβερνήσεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε εφαρμόσει 

ακόμα.   Δεν  το  έχουμε  αντιληφθεί  πολλές  φορές  ούτε  εμείς  οι  ίδιοι  οι 

Περιφερειάρχες.  Πάντως  σίγουρα  δεν  το  έχει  αντιληφθεί  η  εκάστοτε 

κυβέρνηση,  η οποία θεωρεί  ότι  είμαστε πολλές φορές μια απλή συνένωση 

παλαιών Νομαρχιών.

Εμείς λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτό το μοντέλο στη 

Κεντρική Μακεδονία και μετά το νέο ξεκίνημα που κάναμε μετά από ένα μήνα 

και το γύρισμα της σελίδας το εφαρμόζουμε στη πράξη.

Ήδη  έχουν  ανατεθεί  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες, 

θεματικούς και τοπικούς αρμοδιότητες ανά τομέα. Και αυτό κ. πρόεδρε, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι στη λογική ότι πρέπει ν’ ασκήσουμε διοίκηση έχοντας 

κατά νου το ενιαίο σύνολο της Περιφέρειας.

Πρέπει  να  φύγουμε  από  το  παρωχημένο  μοντέλο  της  απλής 

συνένωσης Νομαρχιών και οι Αντιπεριφερειάρχες οι τοπικοί πρέπει άμεσα να 

φύγουν από τη λογική των παλιών Νομαρχών. Διότι έτσι φίλες και φίλοι δεν 

θα  πετύχουμε  τους  στόχους  για  τους  οποίους  έχουν  δημιουργηθεί  οι 
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Περιφέρειες. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να περπατήσουμε μαζί χέρι – χέρι με 

την Ευρώπη, η οποία όπως ξέρετε καλά, μιλάει πια την γλώσσα της Ευρώπης 

των  Περιφερειών  και  όχι  της  Ευρώπης  των  κρατών.  Άρα  πρέπει  να 

προχωρήσουμε άμεσα στην τομεακή αυτή διοίκηση για να αποδείξουμε στην 

πράξη  ότι  πρώτοι  εμείς  οι  Περιφερειάρχες,  οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι 

αντιλαμβανόμαστε τον σοβαρό ρόλο για τον οποίον βρισκόμαστε εδώ.

Κυρίες και κύριοι μέσα απ’ αυτό το μοντέλο αυτό το μοντέλο που 

οφείλουμε γρήγορα να εφαρμόσουμε και το οποίο είμαι βέβαιος ότι σύντομα 

και θεσμικά θα κατοχυρωθεί από τη κυβέρνηση στις αλλαγές του Καλλικράτη 

που  έρχονται,  είναι  πρώτον  να  εμβαθύνουμε  στη  περιφερειακή  λογική,  να 

ομογενοποιήσουμε την πολιτική μας για την κάθε Περιφέρεια, να έχουμε κοινή 

αντιμετώπιση θεμάτων γιατί σήμερα και το παρατηρείτε, άλλη αντιμετώπιση 

ενός θέματος γεωργικού στην μια περιφερειακή ενότητα και άλλο στην άλλη, 

στην  μια  Περιφέρεια,  κάτι  που  δεν  είναι  σαφώς  στο  λογικό  πνεύμα  της 

ανάπτυξης που θέλουμε να φέρουμε. 

Μείωση  γραφειοκρατίας,  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών 

και  κυρίως  να  πετύχουμε  αυτό  για  το  οποίο  δημιουργήθηκαν  εξ  αρχής  οι 

Περιφέρειες της χώρας, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Δεν μπορούμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να ζητάμε από τους 

Υπουργούς  να  καταλάβουν  ότι  οι  Περιφέρειες  δημιουργήθηκαν  γιατί  εμείς 

ξέρουμε καλύτερα ποια είναι τα αναπτυξιακά μας πλεονεκτήματα για να πάμε 

την Περιφέρειά μας μπροστά και άρα την χώρα μας μπροστά και την ίδια ώρα 

εμείς  οι  ίδιοι  να  ερχόμαστε  να  σπάμε  την  Περιφέρειά  μας,  να  την 

κατακερματίζουμε,  να  μην  ενώνουμε  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  και  ν’ 

αντιμετωπίζουμε  την  Περιφέρειά  μας  στη  λογική  και  τις  ενότητες  της 

Περιφέρειάς μας στην απλή πληθυσμιακή ή πολλές φορές γεωγραφική λογική.

Αυτή η σκέψη η οποία είναι και η σκέψη που θ’ αλλάξει όλη τη 

λογική  διοίκηση  στο  σύνολο  Περιφερειών,  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  έχει 

έμπρακτα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Εμείς ήδη εδώ και σαράντα μέρες που εφαρμόζουμε το μοντέλο 

αυτό έχοντας δημιουργήσει εννέα καθαρά αναπτυξιακούς τομείς που έχουμε 

αναθέσει  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  έχουμε  αρχίσει  να  βλέπουμε  ήδη  τα 

πρώτα αποτελέσματα.
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Ξέρετε κάτι; Άκουσα και ακούω και πολλές φορές το κάνω και 

εγώ. Διεκδικούμε από την κεντρική κυβέρνηση. Ζητάμε πράγματα τα οποία τα 

περισσότερα  έχουν  βάση.  Και  πολλές  φορές  βρίσκουμε  κλειστές  πόρτες, 

άλλες φορές βρίσκουμε ανοιχτές. 

Χθες ήμασταν οι Περιφερειάρχες με τον Πρωθυπουργό. Πρέπει 

να σας πω ότι  όλα τα θέματα που το θέσαμε,  μπροστά μας λύθηκαν.  Και 

μάλιστα το ζήτημα του τελικού διατάκτη μετά από μισή ώρα έγινε και νόμος 

του κράτους. Τι θέλω να πω μ’ αυτό, ότι αυτιά ανοιχτά υπάρχουν, αρκεί εμείς 

οι ίδιοι πρώτα να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε το καράβι, να ξέρουμε πώς 

συγκεκριμένα  και  σε  τι  σφικτά  χρονοδιαγράμματα  μπορούμε  να  φέρουμε 

αποτελέσματα  για  να  συμβάλουμε  ο  καθένας  από τον  δικό  του  ρόλο  στη 

τεράστια εθνική προσπάθεια που γίνεται για να φύγουμε από την κρίση. Σας 

ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ. 

Τζιτζικώστα.

Παρακαλώ ο συνάδελφος κ. Πλατανιάς έχει το λόγο.

Π.   ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΙΑΣ):    Δυο προτάσεις 

θα κάνω μόνο,  παιδιά  έχω ένα  θεατρικό  σενάριο.  Κύριοι  συνάδελφοι  όταν 

ήμασταν Νομαρχιακοί Σύμβουλοι  μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον  αν όχι 

και κάθε μέρα μπορούσαμε και πηγαίναμε στη Νομαρχία, ενημερωνόμασταν 

και κάναμε και διάφορες δουλειές. Σήμερα ένας συνάδελφος από την Ζαχάρω 

ή από τη Βόνιτσα, θέλει 150 χλμ για να πάει στην Πάτρα και άλλα τόσα να 

γυρίσει θέλει 300, για να πάει μια φορά την εβδομάδα θέλει 1200 χλμ το μήνα 

μπορεί να πάει; Θα πάει μια, θα πάει δύο, δεν θα ξαναπάει.

Υπάρχει μια απογοήτευση στους Νομαρχιακούς Συμβούλους και 

για άλλα θέματα. Αυτό που είπα και χθες, εκεί που το είπα τέλος πάντων και 

εδώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Πόσοι βιτσιόζοι ακόμα θα κατέβουν 

στις επόμενες εκλογές; Αλλά το πιο τραγικό είναι αν κατέβουν 13 πολυεθνικές 

μεγάλες  εταιρίες  φταίει  και  ο  Καραθανασόπουλος  και  κανονίσουν  με 

υπαλλήλους και κατεβούν στις εκλογές, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης θα βγει 

κανένας  από σας ή  από μας;  θα φτιάξουν και  θα διαχειριστούν Κοινοτικό 

πλαίσιο συγκεκαλυμμένο οι εταιρίες. Σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι 

134



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

πρέπει  να  λάβετε  μέτρα  και  να  ερευνήσετε  το  θέμα  των  Περιφερειακών 

Συμβούλων.

Το δεύτερο θέμα και τελείωσα. Η διαχείριση υδάτων είναι ένα 

σοβαρό  και  τεράστιο  θέμα.  Ο  Νομός  Ηλείας  και  Αιτωλοακαρνανίας  είναι 

ενεργοβόροι  από  τα  μεγάλα  αντλιοστάσια  τα  αρδευτικά  που  έχουν.  Η 

κατανάλωση ύδρευσης και ενέργειας, η Θεσσαλία είναι τρύπια όλη σε μεγάλο 

βάθος  κα  περιφερειάρχα  της  Θεσσαλίας,  όπου  γίνεται  υπεράντληση  και 

καταστροφή της περιοχής. Η Μακεδονία τροφοδοτείται με νερά από τα βόρεια 

μέρη ως την Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία. Αυτά είναι σοβαρά και σημαντικά 

θέματα  να  τα  διαχειρίζεται  ο  ΤΟΕ  της  περιοχής  με  τον  Δήμο  και  ο 

Περιφερειακός Διοικητής ο οποίος δεν έχει ιδέα απ’ αυτά τα πράγματα. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τον κ.  Πλατανιά. 

Το λόγο έχει ο κ. Καλτσογιάννης.

κ. ΚΑΛΤΣΟ  ΓΙΑΝΝΗΣ:   Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε σήμερα 

εδώ  ότι  απαιτείται  η  αναβάθμιση  και  μάλιστα  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό 

διάστημα έγινε αυτή η διαπίστωση δυστυχώς, η αναβάθμιση του ρόλου των 

Περιφερειών.

Μόλις δυο έτη διανύσαμε και η ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού 

πλαισίου  που  διέπει  την  λειτουργία  μας  διαπιστώθηκε  και  συζητάμε  όλοι 

σήμερα γύρω απ’ αυτόν.

Γνωρίζουμε ότι η τομή που έγινε στο πρόγραμμα Καλλικράτης 

είναι τριπλή. Κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 57 εν συνόλω σε 

13 Περιφέρειες, συγχώνευση ΟΤΑ και ανασυγκρότηση της αποκεντρωμένης 

δομής του κράτους σε επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Όμως  η  αποκέντρωση  αρμοδιοτήτων  δε  συνοδεύεται  από 

ανάλογη  αποκέντρωση  πόρων  και  προσωπικού.  Ο  Καλλικράτης  ο  3852 

αναφέρεται  στις  πηγές  των  ΚΑΠ  που  προέρχονται  από  τον  φόρο 

εισοδήματος,  φυσικών  και  νομικών  προσώπων,  τον  φόρο  προστιθέμενης 

αξίας και λοιπούς φόρους οι οποίοι είναι απολύτως αβέβαιοι και κανείς δεν 

μπορεί να διασφαλίσει αυτούς τους πόρους. Πολλώ δε μάλλον σήμερα που η 

κυβέρνηση αναγκάζεται να περικόψει δαπάνες από παντού.
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Παραμένουν  τα  προβλήματα  επικάλυψης  αρμοδιοτήτων, 

διαιώνισης  των  συναρμοδιοτήτων  με  αποτέλεσμα  την  αδράνεια  και  την 

διάχυση της ευθύνης που τις περισσότερες φορές αυτή ή διάχυση φθάνει σε 

συγκάλυψη.

Η βασική αδυναμία του 3852 είναι ότι περιέλαβε την κορυφαία 

των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή την ριζική αλλαγή της δομής, της λειτουργίας 

της κεντρικής διοίκησης που παραμένει  κεντρικό πολιτικό ζήτημα της χώρας 

και μεγάλος εθνικός μας στόχος.

Το άρθρο 101 του Συντάγματος βέβαια προβλέπει ρητά, ότι η 

διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. 

Προβλέπει  επίσης  ρητά  την  ύπαρξη  περιφερειακών  κρατικών  οργάνων. 

Μπορεί λοιπόν να προσέγγισε η μεταρρύθμιση αυτή ενιαία τις δυο βαθμίδες 

της  Αυτοδιοίκησης  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση,  δεν  έλυσε  όμως  το 

πρόβλημα  του  κατακερματισμού  που  εξακολουθεί  να  υπάρχει  των 

αποκεντρωμένων  κρατικών  λειτουργιών  και  αρμοδιοτήτων.  Δεν  θέλω  ν’ 

αναφερθώ σε παραδείγματα. Είναι γνωστό ότι Υπουργεία, αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, Περιφέρεια και Δήμοι μοιράζονται αρμοδιότητες.

Σήμερα το ζήτημα της τύχης των αποκεντρωμένων διοικήσεων 

τίθεται κάτω από τρεις διακριτές οπτικές γωνίες. Εντάσσεται στο πλαίσιο της 

μείωσης των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα με τη λογική  καταργώ 

ότι  μπορώ για να κόψω χρήματα.  Η κατάργηση αποτελεί  ευκαιρία για την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη του  θεσμού της  αιρετής  Περιφέρειας,  η  κατάργηση 

των  αποκεντρωμένων  διοικήσεων  αποτελεί  ένα  αναγκαίο  βήμα,  αλλά  όχι 

ικανό,  για  την  ανασυγκρότηση  της  διοικητικής  δομής  του  κράτους  για  την 

αρχιτεκτονική του διοικητικού συστήματος σε νέα βάση, λαμβάνοντας υπόψη 

και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Επειδή δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου κ. Πρόεδρε, 

πέντε προτάσεις και κλείνω.

Μεταβίβαση  νέων  αρμοδιοτήτων  από  τις  αποκεντρωμένες 

διοικήσεις στις αιρετές Περιφέρειες, επιβάλλεται.

Ανάθεση  στις  Περιφέρειες  και  των  κρατικών λειτουργιών  που 

σήμερα ασκούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις με ειδικό πλαίσιο ελέγχου και 
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συντονισμού  της  άσκησης  αυτών  των  αρμοδιοτήτων  από  τα  αντίστοιχα 

υπουργεία.

Συγκρότηση συμβουλίου αποκέντρωσης για τον προγραμματικό 

συντονισμό των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων.

Κρίσιμο βήμα στη κατεύθυνση αυτή είναι η άμεση συγκρότηση 

των  υπηρεσιών  ελεγκτή  νομιμότητας  και  ο  άμεσος  ορισμός  των  ελεγκτών 

νομιμότητας, που υπενθυμίζω ότι προβλέπονται στο νόμο και μέχρι σήμερα 

δεν έχουν οριστεί.

Παράλληλα πρέπει να αναθεωρηθεί όλο το πλαίσιο των ελέγχων 

στους ΟΤΑ, με βάση τις αρχές της ενοποίησης και της απλούστευσης των 

διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και χρηστής διοίκησης. 

Δεν  θέλουμε  πειθαρχικό  έλεγχο  που  είναι  ξεπερασμένος 

θεσμικά θέλουμε προληπτικό έλεγχο. 

Από  την  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  θα  πρέπει  να 

γίνεται  έλεγχος  νομιμότητας  και  όχι  σκοπιμότητας  όπως γίνεται  σε  πολλές 

περιπτώσεις σήμερα.

Είναι αδιανόητο κατόπιν εορτής να ελέγχονται εντάλματα και να 

αποφασίζουν κάποιοι τρίτοι για την πληρωμή των προμηθευτών μας.

Οι  μετατάξεις  και  κλείνω  των  ενδιαφερομένων  υπαλλήλων 

μεταξύ Περιφερειών να μπορούν να πραγματοποιούνται με απλές αποφάσεις 

των Περιφερειαρχών και να μην απαιτείται ενδιάμεση υπουργική απόφαση.

Να  εξασφαλιστεί  η  έκφραση  των  τοπικών  κοινωνιών  που 

αποτελούν  τον  πληθυσμό  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  για  σοβαρά 

ζητήματα μέσα από τις Περιφέρειες, μόνο έτσι θα αναβαθμίσουμε τον ρόλο 

μας,  μόνο  έτσι  θα  εκφράσουμε  πραγματικά  την  τοπική  κοινωνία,  μόνο 

διεκδικώντας αυτό τον ρόλο, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Περιφέρειας τον 

οποίον οραματιστήκαμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κ. 

Καλούδης έχει το λόγο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Γ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ (  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ):   Κυρίες  και 

κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Περιφερειάρχες, θεωρώ αδιανόητο οι 

εισηγήσεις  να  δίνονται  σήμερα πριν  τη  συνεδρίαση.  Θεωρώ αδιανόητο  να 
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γίνεται  διακοπή  τόσο  μεγάλη  και  σε  εκπροσώπους  μιας  ολόκληρης 

αντιπολίτευσης Περιφέρειας να δίνονται μόνο τρία λεπτά.

Ποια  είναι  η  κατάσταση  της  χώρας;  Η  προστάτης  δύναμη  η 

Γερμανία διατάζει την κυβέρνηση, εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 

και  μετά  από  μήνες  η  Βουλή  επικυρώνει.  Πλήρης  κατάργηση  δηλαδή  της 

λαϊκής κυριαρχίας.

Στην οικονομία;  Πιστεύει  κανείς  σοβαρά ότι  με 58% άνεργους 

νέους κάτω των 30 ετών, ότι με 29% δηλωμένη ανεργία μπορεί να υπάρξει 

ανάπτυξη στη χώρα;

Σήμερα  ακούσαμε  από  τους  ίδιους  ανθρώπους  τα  ίδια 

πράγματα. Σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ενός από τα δυο μεγάλα κόμματα 

από το ’77 είχαν προγραμματική δέσμευση – συμφωνία με το λαό τα λιμενικά 

ταμεία  στους  δήμους,  ουδέποτε  έγινε.  Το  2001  τα  έκαναν  και  ανώνυμες 

εταιρίες τα μεγάλα τα 12, 15 και τώρα ετοιμάζονται να τα ξεπουλήσουν κιόλας.

Άρα  απομακρύνανε  την  εξουσία  από τον  έλεγχο  της  τοπικής 

κοινωνίας όσο πιο μακριά γινόταν. Ίσως να τα είχαν κατά νου και σχεδιάσει 

από τότε. 

Όμως ποτέ δεν λέτε γιατί συμβαίνουν αυτά; Διότι υπάρχει ένα 

απηρχαιωμένο όχι ευρωπαϊκό κοτζαμπαδίστικο πολιτικό σύστημα, το οποίο 

έχει καταρρεύσει και το οποίο λέει ότι όταν γίνονται βουλευτές και υπουργοί 

θέλουν να συμπεριφέρονται  σαν σουλτάνος ο πρωθυπουργός,  πασάδες οι 

υπουργοί και αγάδες. Και αυτά τα οποία είναι προγραμματικές δεσμεύσεις και 

προσυνεδριακοί διάλογοι ουδέποτε γίνονται πράξη, με αποτέλεσμα να είναι η 

Ελλάδα η πιο καθυστερημένη αποκεντρωμένη χώρα της Ευρώπης. Αν έχετε 

αμφιβολία ας το αφήσουμε αργότερα και πείτε το.

Τώρα για σας κύριοι Περιφερειάρχες 13 της χώρας. Ακούστε, το 

2012 δεν έγινε ούτε μια συνέλευση, ούτε ένα συνέδριο, σε αντίθεση με τους 

δημάρχους που κάνανε 3 συνελεύσεις και  κάνανε και πορεία 12 Δεκέμβρη 

έξω από το ΥΠΕΣ με αποτέλεσμα να πάρουν 250 εκατομμύρια.

Εσείς  μας  φέρνετε  και  μας  φέρατε  ισολογισμούς  φτώχιας  και 

χρεοκοπίας των Περιφερειών στα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας ενός νέου 

θεσμού  και  ελέγχεστε  για  αδράνεια  για  πολύ  σοβαρή  αδράνεια  η  οποία 

υπερβαίνει  τα  όρια  τα  δικά  σας.  Έχει  να  κάνει  με  την  περιφερειακή 
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συγκρότηση της χώρας με μοχλό ανάπτυξης, όπως είναι στην Ευρώπη, με 

προοπτική, με νησιωτικές πολιτικές που δεν κάνατε τίποτα. 

Γιατί εάν δεχθούμε την άποψη και την θέση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας ότι ο πρωθυπουργός χθες έκανε δεκτά αυτά που του 

ζητήσατε,  άρα  δεν  επισκεφθήκατε  όλους  τους  πρωθυπουργούς  των 

τελευταίων  δυο  χρόνων  για  να  ζητήσετε  αυτά  που  μας  αξίζουν  και 

μπορούσατε να διεκδικήσετε, αν τα κάνουμε δεκτά αυτά. 

Θέλω να σας ρωτήσω επίσης πιστεύει κανένας σοβαρός, γιατί 

όλοι σοβαροί είστε εδώ μέσα ότι με ΦΠΑ 23% με φόρο εισοδήματος 26%, με 

εξολοθρευμένη ήδη την μικρομεσαία τάξη, βιοτέχνες, έμποροι, επαγγελματίες, 

ελεύθεροι  επαγγελματίες,  μπορεί  να  υπάρξει  πλέον  ανάπτυξη,  όταν  ήταν 

πράγματι η μικρομεσαία τάξη η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της χώρας;

Και  σ’  όλα  αυτά  ελέγχεστε  γιατί  δεν  πήρατε  θέση.  Δεν 

λειτούργησε ποτέ το τακτικό Συνέδριο ώστε να σας εξοπλίσει με δύναμη και 

να πάτε  με  ισχυρά διαπραγματευτικά  ατού,  γι’  αυτά ελέγχεστε  μας φέρατε 

πίσω,  δεν  κάνατε  τίποτα  για  νησιωτικές  πολιτικές,  έχετε  συμβάλει  στη 

διάκριση μεταξύ  του  τόπου παραθερισμού  της  Αθηναϊκής  ελίτ  που είναι  η 

Μύκονος που έχει ΦΠΑ 5% στην εστίαση, ενώ τα νησιά του Ιονίου τα έχετε 

διαγράψει από τον χάρτη, δεν υπάρχουν, ούτε για τις μεταφορές, ούτε για τις 

συγκοινωνίες, ούτε για τις επιδοτήσεις, τα έχετε μόνο για να τα ρουφάτε με 

οικονομική αιμοδοσία.

Αλλά όμως  όταν έχετε και 40 λιμάνια αδέσποτα είναι η απόλυτη 

ανεπάρκεια  και  ανικανότητα  και  του  κεντρικού  κράτους  της  κυβέρνησης 

δηλαδή, ή υπάρχει απόλυτη κακή σκοπιμότητα όχι απλώς να τα ξεπουλήσετε, 

αλλά  να  τα  δωρίσετε,  με  άδηλα,  για  μένα  δηλωμένα  και  φαίνεται 

ανταλλάγματα.

Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Οφείλετε να πάρετε 

θέση και για τα κοινωνικά θέματα, να λειτουργήσει αυτό τώρα, είναι δυνατόν 

να πάει η χώρα μπροστά και να μην έχετε τοποθετηθεί όταν ο τρίτεκνος θα 

πληρώνει  περισσότερο φόρο από τον άτεκνο;  Δηλαδή ποιος θα μείνει  στα 

μικρά  νησιά;  Και  να  μην  τα  λέτε  αυτά  στους  Υπουργούς  και  στον 

Πρωθυπουργό για να συνέλθουν, αν μπορούν να συνέλθουν.
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Έχετε  αντιληφθεί  ότι  το  60%  του  πληθυσμού…είναι  πολιτικό 

όργανο, είναι διοικητικό όργανο που έχει αρμοδιότητες και είναι και πολιτικό 

όργανο ύψιστο και διεκδικεί,  αγωνίζεται  για το λαό, το μετατρέψατε σε ένα 

άνευρο  απολίτικο  όργανο  και  ακούμε  και  διαβάζουμε  ότι  το  μόνο  που 

ενδιαφερθήκατε  είναι  πώς θα παραταθεί  η  θητεία  σας  για  ενάμιση  χρόνο. 

Αυτό είναι το λιγότερο που ενδιαφέρει το λαό, αν είναι αλήθεια όλα αυτά που 

έχουν διαρρεύσει.

Τι ζητάμε: Επειδή δεν υπάρχει κρίση, υπάρχει καταστροφή με 

όλα  αυτά  που  στο  λίγο  χρόνο  που  μας  δώσατε  και  γιατί  να  γίνονται 

τραπεζώματα και διακοπές των τριών ωρών και να μην δοθεί ο χρόνος να 

μιλήσουμε  μετά  από  25  μήνες  θητείας;  Τρία  λεπτά.  Αγωνιά  ολόκληρη  η 

αντιπολίτευση  με  ένα  άδικο  εκλογικό  νόμο.  Τι  ζητάμε:  Ζητάμε  άμεση 

κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, σας το καταθέτω για ψήφιση, 

άμεση και έπρεπε ήδη να το έχετε ζητήσει.

Δεύτερον,  σταθεροί  και  μόνιμοι  φόροι  στην  Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση,  στις  Περιφέρειες.  Ποιοι  είναι  αυτοί  για  παράδειγμα;  Από τα 

λιμάνια και τα αεροδρόμια στην οικεία Περιφέρεια για το 50% και το υπόλοιπο 

50% στον οικείο Δήμο.

Τέλη  κυκλοφορίας.  Να  κατατίθενται  από  τους  πολίτες  σε 

λογαριασμό  της  οικείας  Περιφέρειας  απευθείας,  όχι  αυτό  το  αλισβερίσι 

υποτέλεια και ελεημοσύνες, άμεσα, οι δρόμοι είναι άθλιοι και θέλετε τουρισμό 

και ανάπτυξη;

Δηλαδή δε κατάλαβα καλά, σε ποιο κόσμο ζείτε και εσείς και η 

κυβέρνηση, σε ποιο κόσμο ζείτε και σε ποια επαφή με την πραγματικότητα; 

Το 20% άμεσα στον τόπο είσπραξης από τους φόρους επί της βενζίνης που 

είναι 59% άμεσα στον τόπο είσπραξης. Δεν υπάρχουν σταθεροί πόροι εδώ, 

φέρατε  προϋπολογισμούς  χρεοκοπίας  και  κάνατε  και  ότι  σας  είπε  ο 

πρωθυπουργός, μειώστε τους και άλλο. Και αναλάβατε και δεσμεύσεις που 

δεν  σας  ανήκαν  και  με  κόστος  και  με  φθορά.  Δηλαδή  τι;  Οι  σχολικές 

μεταφορές  και  εμφανίστηκαν  σαν  έσοδα της  Περιφέρειας  και  έτσι  θα  γίνει 

ανάπτυξη και θα είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης;

Την χτυπάνε την κυβέρνηση πολιτικά, μιλάνε για την κυβέρνηση. 

Δεν σιωπούν, ούτε υποτάσσονται.  Με τη λογική συνάδελφε που έχεις, στο 
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τέλος θα ξεπουλήσουν και  τους τρεις Άγιους που έχει  η Ελλάδα,  τον Άγιο 

Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο αν έχεις αυτή τη λογική.

Τελειώνω Πρόεδρε,  με θέματα που βάζουμε για ψηφοφορία. Το 

80% του ΕΣΠΑ  και εδώ να τοποθετηθούν οι Υπουργοί γι’ αυτό το 80% του 

ΕΣΠΑ θα το διαχειρίζονται και θα το εντάσσουν τα Περιφερειακά Συμβούλια 

και  όχι  οι  Υπουργοί  για  να  κάνουν  πολιτικό  κοτζαμπασιτισμό  και  να  μην 

προωθείται και τίποτα.

Αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών στις συγκοινωνίες 

και ειδικά για τις νησιωτικές. Δεν μπορεί ένα νησί να μένει αποκλεισμένο ούτε 

και μπορούν οι Παξοί άκουσέ το πρόεδρε που είσαι και από μεγάλο νησί, δεν 

μπορεί  οι  Παξοί  να  έχουν  τιμή  στα  μακαρόνια  τρεις  φορές  την  τιμή  της 

Αθήνας, τα ξέρετε αυτά;

Δεν γίνεται, εκπροσωπούμε κόσμο, δεν είμαστε μια κάστα όπως 

νιώθουν  οι  κυβερνήσεις.  Κόσμο,  λαό,  με  αιτήματα,  με  προβλήματα  και  με 

όρους επιβίωσης όσοι δεν ήταν ποτέ, στα πρόθυρα καταστροφής μεγάλης.

Όχι  στην  παράταση  της  θητείας.  Απλή  αναλογική  για  τους 

σύνεδρους  και  άμεση  ψήφιση  νόμου  να  ζητήσετε,  εμείς  ζητάμε  για  να 

ψηφιστεί,  άμεση  ψήφιση  νόμου  για  διαγραφή  των  τόκων  από  τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά με σαφήνεια και μέρος του κεφαλαίου, γιατί όταν 

από  τη  κυβέρνηση  του  Καραμανλή  το  2008  το  Νοέμβρη  μέχρι  σήμερα 

δόθηκαν 240 εκατομμύρια  από σας με  τα χαράτσια  και  του λαού σε ποια 

χώρα έχει ξαναγίνει αυτό οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες να αναστηλώνονται με 

τα χρήματα του λαού και ο λαός να εξοντώνεται; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ.  Καλούδη. 

Πάντως να πούμε ότι στην ατζέντα μας είναι πάντα η νησιωτικότητα και τα 

προβλήματα του νησιωτικού χώρου.

Ο συνάδελφος  κ. Χρονάς έχει το λόγο.

Α. ΧΡΟΝΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)  :   Ο χρόνος που 

διατίθεται είναι πολύ λίγος, έχω μια ολοκληρωμένη εισήγηση από την πλευρά 

της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που υποστηρίζει το ΚΚΕ. Θα την καταθέσω για 

τα πρακτικά και θα αξιοποιήσω το λίγο χρόνο που μου διατίθεται για να κάνω 

ορισμένες επισημάνσεις. 
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Επισήμανση  πρώτη.  Αναρωτιέμαι  αν  υπάρχει  στον 

προβληματισμό  οποιουδήποτε  εδώ  μέσα  η  διαφορά  ανάμεσα  σε  όσα 

επικρατούν στην κοινωνία και σε όσα συζητάμε εδώ και στον τόνο που τα 

συζητάμε. 

Γιατί  όταν  έχεις  1,5  εκατομμύριο  άνεργους,  όταν  εκατοντάδες 

χιλιάδες  οικογένειες  εργατικές  ζουν  κάτω  από το  όριο  της  φτώχειας,  όταν 

παιδιά λιποθυμάνε από την πείνα στο σχολείο, το να κουβεντιάζεις εσύ και να 

μιλάς για ανάπτυξη ή για έργα, χτυπάει λίγο περίεργα.

Θα μου πείτε, μέσα από την ανάπτυξη θα βρουν λύση και τα 

προβλήματα που αναφέρεις. Όμως δεν προσδιορίζεται με κανένα τρόπο σε 

ποιον αναφέρεστε όταν μιλάτε για ανάπτυξη που διευκολύνει  συγκεκριμένα 

συμφέροντα. 

Ανάπτυξη  είχατε  τόσα  χρόνια  και  με  υψηλούς  δείκτες.  Την 

κλίνατε  σε  όλες  τις  πτώσεις.  Το  αποτέλεσμα  ποιο  είναι;  Η  σημερινή 

κατάσταση. 

Η  Ένωση  Περιφερειών  μπορεί  να  αποσπαστεί  από  μια 

συζήτηση για την κοινωνική πολιτική που χρειάζεται ο λαός; Μπορεί να κλείσει 

τα μάτια στο ότι ο λαός σήμερα χρειάζεται κοινωνική στήριξη; 

Ή, θεωρεί κοινωνική στήριξη να καλλιεργεί  τις αυταπάτες πως 

κάτι  γίνεται,  να  προσφέρει  και  μερικές  θέσεις  εργασίας  ανασφάλιστης  σαν 

κοινωνική εργασία και να εκτιμάει ότι το καθήκον της τελείωσε;

Απέναντι σ’ αυτή τη στάση που έχετε, αντιπαραθέτουμε μια άλλη 

στάση  που  δεν  θέλετε  να  την  κρατήσετε.  Γιατί  υπερασπίζονται  άλλα 

συμφέροντα και όχι τα λαϊκά συμφέροντα. 

Για  πέστε  μου,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  απαιτήσουμε  από τον 

κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να δημιουργηθούν 

συσσίτια στα σχολεία, συσσίτια για απόρους και άστεγους; 

Γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε κονδύλι για να συνεχιστεί, να 

διευρυνθεί και να στεριώσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»; 

Γιατί δεν μας απασχολεί το πως θα στηριχτούν δεκάδες φοιτητές 

που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να σπουδάσουν; Να 

διεκδικήσουμε και θα διαθέσουμε το μηχανισμό για να υλοποιηθούν. 
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Όχι  να  πάρουμε  αρμοδιότητα  χωρίς  πόρους  και  μετά  να 

ψάχνουμε  να  βρούμε  πόρους  στα  προγράμματα  της  Ε.Ε.  ή  στην 

ανταποδοτική λειτουργία του συστήματος. 

Και για να απομυθοποιήσουμε και κάτι άλλο. Για δείτε η Ε.Ε. και 

τα κοινωνικά προγράμματα που έχει  σε ποιο σημείο φτάνουν να καλύψουν 

πραγματικές  ανάγκες  του  λαού  και  σε  ποιο  σημείο  απλά  καλύπτουν  το 

φαίνεσθαι και μια εικόνα που δικαιολογεί απλά την προπαγάνδα σας;

Κοινοτική  ανασφάλιστη  εργασία  για  την  οποία  επιδοτείται  ο 

εργοδότης  και  ο  εργαζόμενος  που  βρήκε  δουλειά  και  νομίζει  ότι  κάλυψε 

κάποιες τρύπες, να ζει με την ανασφάλεια. 

Εγώ  θεωρώ  πως  το  ζήτημα  είναι  πολιτικό.  Η  Ένωση 

Περιφερειών, η Περιφέρεια, έχει  ταυτιστεί  με το κράτος. Αποτελεί  ένα πολύ 

καλό  αμορτισέρ  για  να  αποδέχεται  τις  πιέσεις,  για  να  διευκολύνει  την 

υλοποίηση της πολιτικής και βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα 

του λαού και του τόπου.

Εμείς  θεωρούμε  ότι  πραγματικά  πρέπει  να  ενημερώσουμε 

ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερο, σε μεγαλύτερη έκταση το λαό, για να 

αντιληφθεί ότι πρέπει να ανοίξει μέτωπο με τη δική σας λογική.

Και  ήθελα  να  τελειώσω  με  κάτι  που  είναι  μνημείο 

συλλογικότητας.  Είμαι  σε  μια  Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.  Βράζει  η 

κρίση, τεράστια τα κοινωνικά προβλήματα. Πόσες φορές συνεδρίασε; Καμία.

Βέβαια  ήρθε  εδώ  η  εισήγηση  σαν  αποτέλεσμα  συλλογικής 

δουλειάς.  Ποιας  συλλογικής  δουλειάς;  Δυο  μέρες  πριν  το  συνέδριο,  την 

περασμένη  Πέμπτη,  και  ενώ  βρισκόμουν  σε  εφημερία  ενημερώθηκα  ότι 

συνεδριάζουμε.  Εσείς  πιστεύετε  πως  αυτό  είναι  συλλογική  επεξεργασία  ή 

υπεύθυνη στάση απέναντι στα προβλήματα; Βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

Αλλά  το  κυριότερο;  Δείτε  ότι  το  ζήτημα  της  πολιτικής  ουσίας 

βρίσκεται  στο  να  αφουγκραστεί  κανένας  τις  ανάγκες  του  λαού  και  να 

προσανατολίζει  τις  προσπάθειες  να  τις  αντιμετωπίσει.  Όχι  να 

αποπροσανατολίσει το λαό για να δημιουργήσει παράπλευρη πληροφόρηση 

αρνητικών αυταπατών.

Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τον κ.  Χρονά.  Ο 

συνάδελφος κ. Μπούκλης έχει το λόγο.

Λ.  ΜΠΟΥΚΛΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): 
Καλησπέρα  και  από  μένα.  Σπάνια  βλέπετε  γραβατωμένους  Οικολόγους. 

Θέλω να τοποθετηθώ για δυο κυρίαρχα θέματα. Ένα θέμα είναι το θέμα των 

επενδύσεων στη χώρα και  το δεύτερο θέμα,  το οποίο ίσως το κατέχω και 

επιστημονικά και πολιτικά, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων.  

Να  σας  δώσω  μια  μικρή  εικόνα.  Προέρχομαι  από  την 

Πελοπόννησο.  Είμαστε  αντιπολίτευση,  αλλά  ο  κ.  Τατούλης  με  έχει  βάλει 

υπεύθυνο  ανακύκλωσης  και  κομποστοποίησης  και  στους  26  Δήμους  της 

Περιφέρειας. Παρ' όλο που προέρχομαι από την αντιπολίτευση. Και να σας 

πω τα προβλήματα που έχουμε εκεί με τους Δήμους.

Ένα πρώτο θέμα που ήθελα να θίξω είναι ότι στην καριέρα μου 

εσχάτως  ασχολήθηκα με  την  πολιτική.  Όταν  ήμουν  στο  Πανεπιστήμιο  δεν 

κοίταγα τα πολιτικά γιατί  μου φαινόντουσαν βαρετά και  βερμπαλιστικά όλα 

αυτά. 

Ως  σύμβουλος  λοιπόν  Περιβάλλοντος  στην  Ελλάδα  και  στο 

εξωτερικό  έχω  δουλέψει  περίπου  σε  200  επιχειρήσεις.  Στον  διεθνή 

αερολιμένα στα Σπάτα, στην EUROBANK, στην ALPHA BANK ως σύμβουλος 

Διοίκησης, σε χαλυβουργεία, σε αεροδρόμια, σε αεροπορικές εταιρείες. 

Άρα  θεωρώ  τον  εαυτό  μου  τεχνοκράτη  Οικολόγο.  Λίγο  την 

προσοχή σας αν θέλετε, γιατί μπορεί να πω κάτι που δεν το έχετε ακούσει. 

Πρόσφατα λοιπόν, ανέλαβα σύμβουλος σε μια ελληνική εταιρεία, 

που  τη  συνέστησε  η  Ομογένεια  και  που  στο  άμεσο  προσεχές  μέλλον  θα 

επισκεφτούν και τον κ. Πρωθυπουργό.

Αυτή  η  αεροπορική  εταιρεία  που  δημιούργησε  η  ελληνική 

Ομογένεια  της  Αμερικής   και  του  Καναδά  κ.  Πρόεδρε,  η  λεγόμενη  «SKY 

GREECE», που βοηθάει έντονα και η Εκκλησία της Ελλάδος στην Αμερική και 

στον Καναδά, θέλει να επανασυνδέσει την Αμερική, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, 

το  Μόντρεαλ,  το  Κεμπέκ,  ουσιαστικά  όλο  το  Κεμπέκ,  το  Τορόντο,  με  την 

Αθήνα και δη με την Πελοπόννησο.  Γιατί  οι  περισσότεροι  Ομογενείς  όπως 

γνωρίζετε κατάγονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

144



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 1  η   – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 14/2/2013  

Αυτή η εταιρεία λοιπόν όταν έκανε αίτηση πριν από λίγο καιρό 

να βγάλει άδεια καθυστέρησε δεκάδες μέρες. Καθυστέρησε δεκάδες μέρες να 

βγάλει τραπεζικό λογαριασμό, όταν στον Καναδά πηγαίνεις στις 09:00 η ώρα 

το πρωί, 12:00 η ώρα έχεις τραπεζικό λογαριασμό, 13:00 η ώρα έχεις άδεια 

για εταιρεία. 

Και  συζητάμε  για  επενδύσεις  από  Έλληνες  Ομογενείς,  που 

έβαλε ο καθένας από 100 €, από 500 €, από 1 εκ. €, από 2 εκ. € κι εμείς τους 

διώχνουμε.  Αυτή  είναι  η  Ελλάδα  του  σήμερα.  Διότι  ποτέ  ο  τεχνοκρατικός 

λόγος δεν υπήρξε σ’  αυτή τη χώρα. Πολιτικές  αερολογίες  σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό.

Έρχομαι  τώρα  στα  σκουπίδια.  Έχω  δουλέψει  σε  πολυεθνική 

εταιρεία γερμανικών συμφερόντων στη διαχείριση απορριμμάτων πριν από 15 

χρόνια.  Έχω  στήσει  το  σύστημα  διαχείρισης  στο  διεθνή  αερολιμένα  στα 

Σπάτα,  που  λειτουργεί  υποδειγματικά.  Και  είμαι  εκλεγμένος  ως  μέλος  του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στο Προεδρείο της επιστημονικής εταιρείας που 

λέγεται «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», που είναι όλοι 

οι μελετητές και όλες οι τεχνικές εταιρείες εμμέσως ή αμέσως. 

Και  εσχάτως  κάνω  το  διδακτορικό  μου  στο  Άαχεν,  στο 

Πολυτεχνείο του Άαχεν στη Γερμανία, με αντικείμενο «Οικολογική διαχείριση 

απορριμμάτων Πελοποννήσου». Σας τα λέω αυτά γιατί ταπεινά θέλω να πω 

ότι λίγο πολύ κατέχω 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. 

Υπάρχει λύση στα σκουπίδια; Υπάρχουν. Οι οποίες μπορεί να 

είναι πολύ κερδοφόρες για τις τοπικές κοινότητες. Εγώ θα σας προκρίνω το 

μοντέλο που ισχύει στη Γερμανία και την Αυστρία, το οποίο το έχω ζήσει δια 

ζώσης. Οι Δήμοι μπορούν να έχουν χρήματα από τα σκουπίδια; Βεβαίως. 

Εγώ λοιπόν ως υπεύθυνος ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ. Τατούλης με όρισε παρ' όλο που είμαι 

στην αντιπολίτευση και τον ευχαριστώ και δημόσια, κάναμε ένα γράμμα σε 

όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Και λέω «για να σας κάνω management» -αυτή είναι η δουλειά 

μου- «πείτε μου τι σκουπίδια παράγετε, αν τα ζυγίζετε», που δεν τα ζυγίζουν 

κ.  Βασιλάκη,  εκεί  πρέπει  να  τους  βγάλετε  κόκκινη  κάρτα  κι  εσείς.  Δεν  τα 

ζυγίζουν καν τα σκουπίδια. 
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Διότι  η  μαφία  των  σκουπιδιών  θέλει  να  ελέγχει  όλο  αυτό  το 

παράνομο κύκλωμα της εμπορίας. Και η μαφία των σκουπιδιών μη σκεφθείτε 

ότι είναι μόνο αυτοί που έχουν 3 νταλίκες. Είναι και πιο πάνω. Είναι και πιο 

πάνω, που δεν θέλουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα. 

Εγώ λοιπόν,  επειδή το κατέχω λίγο το άθλημα,  όταν ήρθε το 

θέμα των ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήμουν ο μόνος Οικολόγος 

Πράσινος σε όλη την Ελλάδα από τους 9 που έχουμε βγει που ψήφισα υπέρ. 

Γιατί προτιμώ να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί θέλω να λυθεί το πρόβλημα. Αρκεί 

να βάλουμε γνώμονα το συμφέρον του πολίτη.

Ποιο είναι το συμφέρον του πολίτη; Οι Δήμοι - θα σας πω κάτι 

χιλιοειπωμένο, αλλά είναι πραγματικά τόσο απλό, τόσο αληθές - ανακύκλωση, 

διαλογή  στην  πηγή.,  κομποστοποίηση.  Δυστυχώς  όμως  τα  πιο  απλά 

πράγματα, σαν να σπρώξουμε τη μπάλα στα δίχτυα από το ένα μέτρο, εμείς 

πηγαίνουμε στο άλλο τέρμα να βάλουμε αυτογκόλ κ. Βασιλάκη. 

Γιατί;  Διότι  υπάρχουν  συμφέροντα  στον  1ο βαθμό  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν συμφέροντα. Το μαύρο χρήμα ρέει ακατάπαυστα.

Και  έχω  καλέσει  και  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  να  επέμβει  ο  Εισαγγελέας.  Υπάρχουν 

Εισαγγελείς  σ’  αυτή τη χώρα; Να τους πούμε αυτά που ξέρουμε.  Να τους 

δείξουμε τιμολόγια. 

Να  τους  δώσουμε  πληροφορίες  και  να  μας  προστατεύσουν, 

διότι εμένα προχτές στο σπίτι μου απέξω μου σπάσανε το αυτοκίνητο χωρίς 

να κλέψουν τίποτα από μέσα.

Ποιος  λοιπόν  θέλει  σ’  αυτή  τη  χώρα  να  λυθούν  αυτά  τα 

προβλήματα από ανθρώπους που τα γνωρίζουν από μέσα;

Ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε. Ο Συνάδελφος κ. 

Παπαθεοφάνους έχει το λόγο.

Θ.    ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΑΜΟΥ):   Αγαπητοί 

συνάδελφοι  επειδή όλοι  πασχίζουμε καθημερινά για την ισχυροποίηση του 

νέου  θεσμού  δεν  θ’  αναφερθώ σε  κοινά  συμπεράσματα  που  προκύπτουν 

μέσα από την καθημερινή διαχείριση των ζητημάτων που μας απασχολούν. 
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Γι’  αυτό  θα  ήθελα  να  επιστήσω  την  προσοχή  σας  σε 

συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου σε 

επίπεδο  διοίκησης  αλλά  και  σε  επίπεδο  προβληματισμών  της  τοπικής 

νησιωτικής κοινωνίας.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι  η έννοια της νησιωτικότητας πέραν 

της ύπαρξής της ως όρου στο συνταγματικό μας Δίκαιο χρησιμοποιείται κατά 

το δοκούν  σε εξαγγελίες, προτάσεις, σχέδια δράσεων μελέτες ,προγράμματα 

και  νομοθετήματα,  ενώ συνθλίβεται  στον πολιτικό  λόγο συμπολίτευσης και 

αντιπολίτευσης.

Δυστυχώς  η  λέξη  νησί   στα  κέντρα   λήψεως  αποφάσεων 

ταυτίζεται  τις  περισσότερες  φορές  με  την  έννοια  του  μεγάλου  τουριστικού 

καταλύματος.  Η  Σάμος,  η  Ικαρία,  οι  Φούρνοι  ζωντανά  κύτταρα  της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου στον τομέα των θαλασσίων συγκοινωνιών για 

παράδειγμα,  αντιμετωπίζονται  ως  συντελεστές  και  παράμετροι  της 

επιδοματικής πολιτικής. 

Η μη γνώση των τοπικών συνθηκών δημιουργεί  στρεβλώσεις 

στην ανάπτυξη,  εξέλιξη  και  εκσυγχρονισμό  των συστημάτων διοίκησης και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των σχέσεων του πολίτη με το κράτος. 

Πλήθος και γνωστά τα συμβάντα με τις περιπτώσεις των Δ.Ο.Υ., 

ΙΚΑ,  Χημείων,  Νοσοκομείων,  συγχωνεύσεων  Σχολικών  Μονάδων  και 

μεταφοράς μαθητών.

Οι  αιρετές  Περιφέρειες  καλούνται  ν’  απαντήσουν  και  ν’ 

απολογηθούν  στους  πολίτες  για  πράξεις,  παραλείψεις,  ή  προθέσεις  της 

αποκεντρωμένης  διοίκησης,  ή  της κεντρικής  κυβέρνησης για  γεγονότα  στα 

οποία δεν έχουν αρμοδιότητα.

Παράλληλα  εμπλέκονται  άμεσα  σε  επίπεδο  ελέγχων  και 

αδειοδοτήσεων  του  πρωτογενή  και  δευτερογενή  τομέα  παραγωγής,  της 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε θέματα περιβάλλοντος, πρόληψης και 

αποτροπής φυσικών καταστροφών, διαχείρισης και χερσαίων συγκοινωνιών.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  ιδιαίτερα  θα  ήθελα  να  καταθέσω 

προτάσεις σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Ι.  Τροποποίηση  στο  θέμα  των  μετατάξεων  υπαλλήλων  που 

ανεξαρτήτου  ειδικότητας,  μετατίθεται  από  τη  περιφέρεια  προς  τα  μεγάλα 
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αστικά κέντρα με χρήση παραθύρων της νομοθεσίας του Ν. 4018/2011 άρθρο 

3,  όπως  αντικατέστησε  τον  νόμο  386  του  2005  άρθρο  89  παρ.  2,  όπου 

επιτρέπεται  η  μετάταξη  για  τα  κέντρα  αλλοδαπών  είτε  συμφωνούμε,  είτε 

διαφωνούμε.

Τροποποίηση της ευχέρειας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 

δεν λαμβάνουν υπόψη τη σύμφωνη ή μη γνώμη της διοίκησης στις ανάγκες 

των  Υπηρεσιών  και  αποξηλώνουν  ακόμα  περισσότερο  το  ήδη  μειωμένο 

ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στα νησιά. 

2. Την εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 5 του Νόμου 489/2012 

που αντικατέστησε τροποποίηση του νόμου 338 του ’12 άρθρο 4 παρ. 12 ως 

προς το σκέλος της ανάληψης υποχρέωσης άνω των 50.000 για έγκριση από 

τον Γενικό Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Την  επαναφορά  της  εξαίρεσης  δαπανών  από  το  πρόγραμμα 

δημοσίων  επενδύσεων,  είναι  διάταξη  που  μεγαλώνει  την  γραφειοκρατία, 

καθηλώνει  τις  λειτουργικές  δαπάνες  των  περιφερειών  μας,  διακωμωδεί  τις 

αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, 

υποβαθμίζει τη λειτουργία της κεντρικής κυβέρνησης και δίνει φιλί ζωής στο 

ρόλο της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθιστώντας την κοινό κακό αντίγραφο 

μεγάλου αριθμού.

Φανταστείτε  το  χρονοβόρο  της  αλληλογραφίας  και 

διεκπεραίωσης εγγράφων, έγκριση για ανάληψη υποχρέωσης από την Σάμο 

στα γραφεία της αποκεντρωμένης στη Σάμο, από τη Σάμο στη Μυτιλήνη, από 

τη Μυτιλήνη στο Πειραιά, από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη, από τη Μυτιλήνη στη 

Σάμο και τέλος την διακίνηση του εγγράφου εντός Σάμου ανάμεσα σε τρεις 

υπηρεσίες  με  τελικό  προορισμό  την  Τοπική  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού 

Ελέγχου.

3.  Αντιμετώπιση  του  θέματος  παλαιών  οφειλών  για  έργα  και 

μελέτες για τα οποία είχαν εκδοθεί τιμολόγια από τους αναδόχους, αλλά για 

διαφόρους λόγους δεν είχαν κατατεθεί στις Οικονομικές Υπηρεσίες, είτε γιατί 

είχαν  ξεχαστεί  στους  φακέλους,  είτε  γιατί  ήταν  στα  συρτάρια  και 

ανακαλύφθηκαν  μετά  την  31.3.2011,  προθεσμία  καταγραφής  από  τις 

Οικονομικές Υπηρεσίες.
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Οι οφειλές αυτές όμως καταχωρήθηκαν ως υποχρεώσεις κατά 

την  απογραφή της  διαδοχής  των  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων που  στην 

δική μου Περιφερειακή Ενότητα ανέρχονται  στο ποσό του 1.800.000 € και 

σήμερα δεν μπορούν να πληρωθούν, δεδομένου ότι η ίδια δεν αναγνωρίζει 

επειδή δεν είχαν περαστεί στο λογιστικό σύστημα.

4. Εξασφάλιση ετήσιου χρονοδιαγράμματος απρόσκοπτης ροής 

χρηματοδότησης των πόρων από τους ΚΑΠ επενδύσεων που ιδιαίτερα το 

2012 ήταν ελάχιστη, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε άμεσες δαπάνες. 

5. Στο σημερινό μεταβαλλόμενο δημοσιονομικό περιβάλλον, οι 

δανειακές υποχρεώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων να αναληφθούν από το 

κράτος ώστε να μην αφαιρούνται από τις κατανομές των ΚΑΠ.

6. Ενιαία αντιμετώπιση από τις τοπικές περιφερειακές υπηρεσίες 

δημοσιονομικού ελέγχου στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και ελέγχου των 

δαπανών μας. 

7.  Με  την  αφορμή  της  διαχείρισης  του  ΕΣΠΑ  από  τις 

Περιφέρειες, προκύπτουν ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, 

αλλά κωλύουν την διαδικασία ωρίμανσης των έργων και ως εκ τούτου την 

εκταμίευση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο  δικό  μας  νησιωτικό  χώρο  είναι  αστείο  προκειμένου  να 

εντάξουμε έργα του ΕΣΠΑ, να προηγείται η νομιμοποίηση από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την καταβολή διοικητικού προστίμου για κατασκευές όπως 

στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάμενες παράκτιες οδούς και να χαρακτηρίζεται ο 

ασφαλτοτάπητας των δρόμων ως οικόπεδο με εμπορική αξία.

Είναι  αστείο  να  επαναγνωμοδοτηθούν  4  Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες  σε  αδειοδοτημένα  υφιστάμενα  έργα,  προκειμένου  να 

εκσυγχρονίσουμε εγκαταστάσεις  σε  …ζώνες  λιμένων.  Είναι  γραφειοκρατικό 

να  γνωμοδοτούν  16  κρατικοί  φορείς  για  την  εκτέλεση  μιας  λιμενικής 

κατασκευής.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  η  σύνθεση  της  περιφέρειάς  μας,  το 

διάσπαρτο ασύνδετο και μικρό μέγεθος του γεωγραφικού μας χώρου, αλλά 

μεγάλο σε κατάληψη θαλασσίου μετώπου είναι παράμετροι που συνδέονται 

άμεσα με την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων των 

νησιών μας.
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Τα προβλήματα διαβίωσης των νησιωτών είναι κοινά και πολλές 

φορές  διαπιστώνουμε  ότι  λαμβάνονται  αποφάσεις  ή  γνωμοδοτούνται 

διατάξεις,  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη  η  προηγούμενη  γνώμη  μας  και 

άποψη  σε  ζητήματα  που  μας  απασχολούν  καθημερινά,  ακτοπλοϊκές 

συγκοινωνίες, αεροπορικές συνδέσεις.

Ολοκληρωτικός χαρακτήρας πολλών διαταγμάτων του κράτους, 

ισοπεδώνει  τις παραγωγικές μας δομές, προτείναμε π.χ. σφαγεία μεγέθους 

Ολλανδίας, μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου σε λειτουργούντα σφαγεία άλλων 

περιοχών,  ο  αγορανομικός  κώδικας  δεν  έχει  προσαρμοστεί  στα  νέα 

οικονομικά δεδομένα, διατηρείται  ο όρος του τελικού αποδέκτη λυμάτων σε 

διατάξεις  υγειονομικού  και  περιβαλλοντικού  περιεχομένου  που  αφορά 

ελαιοτριβεία ζωολογικούς καθαρισμούς κλπ, χωρίς να προσδιορίζονται  από 

Υπηρεσία θα χωριστεί.

Τα  νησιά  στην  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου,  σύνορα  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  δίοδοι  των  μεταναστευτικών  ροών  και  παράλληλα 

τόποι τουριστικού προορισμού παραμένουν με κλειστά μουσεία κατά τις μη 

εργάσιμες ημέρες και ώρες προσέγγισης των πλοίων. 

Με αυτές τις σκέψεις και προτάσεις που σας ανέφερα τελειώνω, 

ευχόμενος  σε  όλους  τους  συναδέλφους  δύναμη  και  υγεία  για  να 

εκπληρώσουμε αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις μας  απέναντι στους πολίτες 

και τον θεσμό που υπηρετούμε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Παπαθεοφάνους. 

Ο συνάδελφος κ. Παπαδημητρίου έχει το λόγο.

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ): Κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σπάσω λίγο την σοβαροφάνεια αλλά 

και  να  σας  ζωηρέψω  λίγο,  να  σας  πω  ότι  δυο  χρόνια  Σύμβουλος 

Περιφερειακός  στη Περιφέρεια της Ηπείρου αποκόμισα μια εμπειρία,  αλλά 

αυτά που είδα σήμερα εδώ ήρθαν να την ανατρέψουν. 

Άκουσα   καταρχήν  τον  κ.  Υπουργό  τον  κ.  Στυλιανίδη  να 

περιγράφει με συχνότητα επαναλαμβανόμενη αυτό που ο ίδιος όρισε ως το 

κύριο πρόβλημα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, την εξυπνάδα, τις έξυπνες 

πολιτικές  και  τι  δεν  χαρακτήρισε  έξυπνο  ο  κ.  Στυλιανίδης.  Έξυπνα 
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χρηματοδοτικά  εργαλεία,  πολιτικές  έξυπνης  εξοικονόμησης  που 

προϋποθέτουν το παρατηρητήριο, ακόμα και για έξυπνη διαπραγμάτευση με 

τους μεταφορείς των μαθητών άκουσα και ειλικρινά ήθελα να ξέρω τι σημαίνει 

αυτό μου θυμίζει αυτή την διαφήμιση πέσε για να πέσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς 

εννοεί ο κ. Υπουργός.

Πιο πολιτικός ο κ. Βενιζέλος, δεν εστίασε στην εξυπνάδα αυτός, 

αλλά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και μας είπε ότι το σημαντικό 

είναι μαζί με τις αρμοδιότητες – προσέξτε – όχι να μεταφέρονται και πόροι, 

αλλά να μην υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα. 

Να πάμε θα μπορούσε να σχολιάσει κανένας μια ώρα αρχύτερα 

στην ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών.  Και  ήρθε ακόμα πιο προωθημένος ο 

εκπρόσωπος  της  τρίτης  δύναμης  της  τριτοκομματικής  κυβέρνησης  ο  κ. 

Αναγνωστάκης της ΔΗΜΑΡ να ξεπεράσει και τους δυο, να δώσει ακούστε τα 

συγχαρητήριά του  στους  Περιφερειάρχες,  επειδή  καλύπτουν τις  κοινωνικές 

ανάγκες με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Κοιτάξτε  να  δείτε  εγώ με τον  Περιφερειάρχη  Ηπείρου πολλές 

φορές  έχω  συγκρουστεί  και  σκληρά  ενδεχομένως,  αλλά  τέτοια  αηδία  ότι 

καλύπτεις τις κοινωνικές ανάγκες μ’ αυτόν τον προϋπολογισμό φτώχιας στο 

40% του προϋπολογισμού του ’11 δεν την έχει πει ποτέ αυτή την χαζομάρα, 

ούτε σαν ανέκδοτο. Και ακούσαμε εκπρόσωπο κόμματος που θέλει να λέγεται 

αριστερό  και  αυτοδιοικητικό  να  λέει  ότι  θα  επανεξετάσουμε  την 

αποκεντρωμένη  διοίκηση,  προσέξτε,  όχι  θα  καταργήσουμε,  θα 

επανεξετάσουμε αυτό τον θεσμό.

Και  ειλικρινά  διερωτώμαι  αν  αυτοί  οι  δυο  τρεις  Γενικοί 

Γραμματείς που πήρε η ΔΗΜΑΡ, αξίζουν τέτοια υπαναχώρηση από πάγιες 

θέσεις και της ΕΝΠΕ και της Αριστεράς στο σύνολό της.

Και καλά τα κόμματα της συγκυβέρνησης, άκουσα όμως και τον 

κ. Σγουρό να εσωτερικεύει αυτή τη λογική, να λέει ότι το βασικό μήνυμα προς 

τη  κυβέρνηση  είναι,  λύστε  μας  το  θεσμικό  πρόβλημα,  για  μένα  είναι  ένα 

συντηρητικό μήνυμα αυτό, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τα άλλα που 

άκουσα  αργότερα  για  τζαμπατζήδες,  για  αριστερόφρονες  πλειοδοσίες, 

άκουσα εκεί και διερωτώμαι πραγματικά άκουσα ότι η νομιμότητα θα πρέπει 
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να γίνεται  από ελεγκτές  νομιμότητας  χωρίς  εγγυήσεις  μονιμότητας,  δηλαδή 

μόνο για δυο θητείες.

Καταλαβαίνω  και  πόσο  αξιόπιστο  είναι  ένα  ελεγκτικό  σώμα 

χωρίς θεσμικές εγγυήσεις μονιμότητας.

Θέλω  να  πω  δυο  κουβέντες  ειδικά  όταν  λέμε  ότι  πρέπει  να 

υπάρξει σύγκρουση μ’ αυτή την πολιτική δεν αναφέρομαι μόνο στο επίπεδο 

των πόρων ,θα αναφέρω δυο παραδείγματα από τον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Είπε ο εισηγητής ότι στόχος θα πρέπει να είναι ο σταθερός σχεδιασμός σε 

αντίθεση με την αστάθεια και την ρευστότητα.

Κοιτάξτε  να  δείτε,  αυτή  την  αστάθεια  είναι  η  κυβερνητική 

πολιτική και ο κ. Καλαφάτης που την εισηγείται που λέει ότι, προκειμένου να 

διευκολύνει βεβαίως το fast track  των μεγάλων επενδυτών και των μεγάλων 

συμφερόντων που λέει  ότι  τα υφιστάμενα πλαίσια χωρικού σχεδιασμού θα 

πρέπει να συνεκτιμώνται κάθε φορά με την σκοπιμότητα της επένδυσης.

Καταργείται στη πράξη ο δεσμευτικός χωροταξικός σχεδιασμός. 

Και επίσης στη σύγκρουση περιφερειακών χωροταξικών με τα ειδικά τομεακά 

χωροταξικά,  σωστά  είπε  ο  εισηγητής  ότι  πρέπει  να  προηγούνται  τα 

περιφερειακά και για έναν ακόμα λόγο θα προσθέσω εγώ, ότι τα περιφερειακά 

χωροταξικά  θεσμοθετήθηκαν  το  2003,  όταν  αυτή  η  χώρα  κουτσά  στραβά 

λειψά αλλά τουλάχιστον προσπαθούσε λίγο να σχεδιάσει και για να είμαστε 

και δίκαιοι καμιά φορά τα κατάφερνε και λίγο. 

Τα ειδικά τομεακά άρχισαν να συντάσσονται από το 2008 από 

Σουφλιά  και  εντεύθεν,  όταν  άρχισε  το  ξεπούλημα.  Επομένως  σ’  αυτή  τη 

σύγκρουση περιφερειακών και ειδικών έχουμε κάθε λόγο να την στηρίξουμε 

αλλά θέλει  σύγκρουση αυτό το πράγμα. Δεν θέλει υποταγή και εδώ είναι το 

μεγάλο ζήτημα, εάν η πλειοψηφία της ΕΝ.Π.Ε. εκτιμά ότι αυτό το πράγμα δεν 

μπορεί  να  το  διαχειριστεί  ας  ανοίξει  ο  δρόμος  για  την  αλλαγή  των 

συσχετισμών, ας καταγγελθεί κάθε προσπάθεια μετάθεσης του χρόνου των 

εκλογών, ας καταγγελθούν όλες οι μεθοδεύσεις για ενιαίο ψηφοδέλτιο, αυτό 

είναι πραγματικά ένα πολύ μείζον ζήτημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ. 

Παπαδημητρίου. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σταυλάς.
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Κ.  ΣΤΑΥΛΑΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ): Αγαπητοί 

συνάδελφοι οι περισσότεροι στις τοποθετήσεις σας κάνατε κριτική και καλώς 

κάνατε  για  τα  προβλήματα  που  έχει  δημιουργήσει  ο  περίφημος 

«Καλλικράτης».  Εμένα  θα  μου  επιτρέψετε  να  αναφερθώ  σε  ένα  ειδικό 

πρόβλημα  που  αντιμετωπίσαμε  εμείς  στα  νησιά  του  Αιγαίου.  Μεταξύ  των 

αλλαγών  που  επήλθε  από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  συμπεριλήφθηκε  η 

κατάργηση των επαρχιών που ως αυτοδιοικητική και αναπτυξιακή δομή είχαν 

καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών των νησιών μας.

Στη  θέση  τους  συγκροτήθηκαν  οι  νησιωτικές  Περιφερειακές 

Ενότητες  που  κλήθηκαν  να  λειτουργήσουν  με  αποψιλωμένες  από 

αρμοδιότητες υπηρεσίες και απογυμνωμένες από προσωπικό αφού λόγω της 

δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας δεν ήταν δυνατή η πρόσληψη 

προσωπικού, έστω και με σύμβαση.

Επίσης  καταργήθηκε  ο  άμεσος  πολιτικός  προϊστάμενος,  ο 

έπαρχος, θεσμός καταξιωμένος στις τοπικές νησιώτικες κοινωνίες,  ο ρόλος 

του  οποίου  ήταν  καθοριστικός  για  το  συντονισμό  των  Υπηρεσιών  για  την 

καλύτερη  κινητοποίησή  τους,  ώστε  να  επιτυγχάνονται  οι  στρατηγικοί 

αναπτυξιακοί στόχοι κάθε νησιώτικης περιφέρειας.

Ευτυχώς βέβαια οι νησιώτες περιφερειάρχες γνωρίζοντας ότι ο 

κεντρικός σχεδιασμός της λειτουργίας των περιφερειών δεν είχε δηλαδή όσο 

έπρεπε  υπόψη  του  την  ιδιαιτερότητα  που  παρουσιάζουν  οι  νησιώτικες 

περιφέρειες,  προσπάθησαν να καλύψουν το νομοθετικό κενό,  ορίζοντας με 

απόφασή  τους  εκλεγμένους  περιφερειακούς  συμβούλους  ως  τοπικούς 

εκπροσώπους τους σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρώην Επαρχείο.     

Εμείς  οι  εντεταλμένοι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  των  14 

νησιωτικών  Περιφερειακών  Ενοτήτων  που  οριστήκαμε  με  αποφάσεις  των 

περιφερειαρχών  να  τους  εκπροσωπούμε  σε  τοπικό  επίπεδο  και  να 

συντονίζουμε  τη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  στα  πλαίσια  της  αγωνιώδους 

προσπάθειας που καταβάλλουμε για να διατηρήσουμε ζωντανά τα νησιά μας, 

προτείνουμε  να  γίνουν  οι  παρακάτω  νομοθετικές  ρυθμίσεις  που  θα 

εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της περιφέρειας σε κάθε νησιωτική Περιφερειακή Ενότητα.
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Κάθε νησιωτική Περιφερειακή Ενότητα, πρώην Επαρχείο να έχει 

τη δική της οργανωτική και διοικητική στελέχωση, η οποία θα περιλαμβάνεται 

στον ενιαίο Οργανισμό της Περιφέρειας ως τμήμα του. 

Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη στελέχωση των υπηρεσιών των 

Περιφερειακών μας Ενοτήτων, οι οποίες κινδυνεύουν να καταργηθούν λόγω 

έλλειψης προσωπικού. Η κάλυψη των κενών θέσεων με μετατάξεις από άλλες 

περιοχές ή υπηρεσίες  που το προσωπικό πλεονάζει,  είναι  μια καλή λύση, 

εφόσον βέβαια υπάρξουν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Όμως σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη  για  τα  νησιά  μας.  Με  τη  στελέχωση  των  υπηρεσιών  θα 

εξοικονομηθούν  πόροι  από  τις  μετακινήσεις  υπαλλήλων  της  έδρας  της 

περιφέρειας και  θα παρέχεται  καλύτερη και  αμεσότερη εξυπηρέτηση στους 

πολίτες.

Να δημιουργηθούν μικρά αλλά ευέλικτα και  αυτοτελή τμήματα 

ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και τον αριθμό 

των νησιών με αρμοδιότητες αντίστοιχες των υπηρεσιών της περιφέρειας και 

χωρική αρμοδιότητα το χώρο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ώστε να 

επιλύονται άμεσα και με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος τα προβλήματα των 

πολιτών.

Τα εν λόγω αυτολειτουργικά τμήματα  να συντονίζονται από τον 

εκάστοτε  πολιτικό  προϊστάμενο  της  Περιφερειακής  Ενότητας.  Ο  πολιτικός 

προϊστάμενος να προϊσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού. 

Τέλος να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η απαιτούμενη δυναμική 

στους  περιφερειακούς  συμβούλους,  πολιτικούς  προϊσταμένους  των 

Περιφερειακών Ενοτήτων πρώην Επαρχείων, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, 

θεσμικό ρόλο και τίτλο. Να αποκαλούνται ξανά – γιατί όχι – έπαρχοι ή τοπικοί 

επίκουροι αντιπεριφερειάρχες ώστε να μπορούν να παίρνουν τις αναγκαίες 

πρωτοβουλίες για να λύνονται άμεσα τα προβλήματα και από κοινού με τους 

δήμους των νησιών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και να προωθούν τη 

νησιωτική ανάπτυξη.

Αγαπητοί συνάδελφοι οι παραπάνω προτάσεις δεν επιβαρύνουν 

επί της ουσίας τον κρατικό προϋπολογισμό αφού για το επιπλέον κόστος θα 

υπάρξει  ισοδύναμη  και  πλέον  μείωση  του  κόστους  μετακινήσεων 
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προσωπικού, πολιτικών προϊσταμένων και πολιτών. Ενώ το όφελος από την 

ταχύτερη   προώθηση  αναπτυξιακών  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  και  την 

άμεση επίλυση δυσλειτουργιών θα είναι υπερπολλαπλάσιο.

 Και κλείνοντας να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση θεωρούμε 

ότι  η  οικονομική  κρίση  δεν  πρέπει  να  αναστείλει  αλλά  να  ενισχύσει  τη 

λειτουργία περιφερειακών δομών και υπηρεσιών ώστε αυτές να αποτελέσουν 

τη βάση και το εργαλείο για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και τη 

δημιουργία  αναπτυξιακής  προοπτικής  σε  τοπικό  και  κατ’  επέκταση  και  σε 

εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Σταυλά.

Η συνάδελφος κα Αφεντούλη έχει το λόγο.

Δ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ (  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   
ΑΤΤΙΚΗΣ): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιμή 

μας που λαμβάνει  χώρα το 1ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών 

στην Αθήνα και βεβαίως είναι σημαντικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα 

εδώ  σε  αυτό  τον  φιλόξενο  χώρο  προκειμένου  να  συζητήσουμε  και  να 

ανταλλάξουμε  απόψεις  σχετικά  με  την  καλύτερη  λειτουργία  των  αιρετών 

περιφερειών της Ελλάδας. 

Αναμφίβολα βιώνουμε τις δυσμενείς συνέπειες της διεθνούς και 

ευρωπαϊκής κρίσης καταρχήν ως πολίτες αυτής της χώρας εκπροσωπώντας 

τους  συμπολίτες  μας  στο  νεοσύστατο  θεσμό  της  δευτεροβάθμιας  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  αλλά  και  ως  χώρα  διανύουμε  μια  ιδιαίτερη  πολιτική  και 

οικονομική  κατάσταση,  την  οποία  είναι  σημαντικό  να  ανατρέψουμε 

δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Το κεντρικό κατά τη γνώμη μου ζητούμενο είναι η διατήρηση της 

κοινωνικής  συνοχής,  γιατί  ως  λαός  έχουμε  αποδείξει  έμπρακτα  ότι  όταν 

είμαστε ενωμένοι πετυχαίνουμε και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση όσο πιο κοντινός θεσμός δημόσιας διοίκησης προς τον πολίτη 

μπορεί  και  πρέπει  να  διαδραματίσει  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στο  πολιτικό, 

οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» απετέλεσε σημαντική τομή για τη 

δημιουργία των αιρετών περιφερειών και μετέβαλλε τον διοικητικό χάρτη της 
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χώρας,  πρωτοβουλία η οποία έπρεπε να έχει  συντελεστεί  εδώ και  χρόνια. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται από χώρες που έχουν 

επενδύσει ουσιαστικά στις περιφέρειες ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης 

είναι  το  μέλλον.  Εξάλλου  δεν  είναι  τυχαίο  το  γεγονός  ότι  οι  κρατικές 

λειτουργίες στο Βέλγιο σε περίοδο πολιτικής αστάθειας υποστηρίχθηκαν από 

τις περιφέρειες και όχι από το κεντρικό κράτος.

Το  εγχείρημα  εφαρμογής  του  προγράμματος  «Καλλικράτης» 

είναι ορθό, ωστόσο απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή του. Δύο χρόνια μετά 

όμως  διαπιστώνουμε  ότι  ενώ  ο  συγκεκριμένος  νόμος  ψηφίστηκε  από  την 

ελληνική Βουλή, το κεντρικό κράτος σε αρκετές περιπτώσεις όχι μόνο δεν τον 

εφαρμόζει, σχεδόν όμως τον ακυρώνει.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  μεταφορά 

προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων συνολική ή επιλεκτική χωρίς την αντίστοιχη 

μεταφορά πόρων που είναι θεσμοθετημένη βάση του Συντάγματος, το άρθρο 

102 το προβλέπει. 

Εάν πραγματικά υπάρχει  πρόθεση η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

λειτουργεί  με  αυτοτέλεια  και  όχι  ως  επαίτης  της  κρατικής  εξουσίας  τότε 

πραγματικά  χρειάζεται  να  δημιουργηθούν  μηχανισμοί  χρηματοδότησης  με 

αυτοματοποιημένες  διαδικασίες  ώστε  να  γίνει  αληθινή  η  αποκέντρωση 

αρμοδιοτήτων και να παταχθεί η γραφειοκρατία. 

Κυρίως όμως έχει σημασία να δοθεί η δυνατότητα στις αιρετές 

περιφέρειες  να  εκτελέσουν  το  στρατηγικό  σχεδιασμό  τους,  έπειτα  από 

εξαντλητικό διάλογο με τους συναρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς και 

βεβαίως  αυτό  προβλέπεται  από  το  πρόγραμμα  «Καλλικράτης»  αλλά  πώς 

μπορεί αυτό να επιτευχθεί όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων;

Πώς  μπορούν  να  συνυπάρξουν  αιρετές  και  διορισμένες 

περιφέρειες  με  αρμοδιότητες  που  αλληλοσυγκρούονται;  Πώς  μπορεί  η 

Περιφέρεια Αττικής για παράδειγμα να σχεδιάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό 

της  μέσα  από  την  προβλεπόμενη  από  τον  «Καλλικράτη»  μητροπολιτική 

Επιτροπή χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, όταν ο Οργανισμός 

της  Αθήνας,  εποπτευόμενος  φορέας  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος 

Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής προβαίνει  σε  στρατηγικό σχεδιασμό της 

Αθήνας; 
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Ακριβώς για το λόγο αυτό και προκειμένου να προχωρήσουμε 

ένα  βήμα  πιο  μπροστά  και  για  να  ανταποκριθούμε  με  συνέπεια  στις 

αρμοδιότητές μας, ο Περιφερειάρχης Αττικής ο κ. Γιάννης Σγουρός ζήτησε ο 

Οργανισμός της Αθήνας να περιέλθει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας της 

Αττικής. 

Ο  «Καλλικράτης»  έδωσε  παραπάνω  αρμοδιότητες  σε  δύο 

μητροπολιτικές  περιοχές  της  χώρας  την  Αθήνα  και  τη  Θεσσαλονίκη  στους 

τομείς κυρίως του περιβάλλοντος, της χωροταξίας και των υποδομών.

Οι αρμοδιότητες αυτές δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες δομές 

που προωθούν τη διαβαθμιδική συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας και των 

δήμων,  με  αποτέλεσμα  να  μη  συντονίζεται  το  σύνθημα  αποτελεσματικά. 

Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου,  ο φωτισμός,  η 

διαχείριση  των  μεγάλων   πάρκων,  η  αποχέτευση  και  η  διαχείριση  των 

αποβλήτων πρέπει  να  αναζητηθούν αποτελεσματικά  σχήματα συνεργασίας 

μεταξύ  των  επιπέδων  διοίκησης  και  αυτοδιοίκησης  για  τον  καλύτερο 

συντονισμό και για εξοικονόμηση πόρων, που τελικά σήμερα αυτό είναι και το 

ζητούμενο.

Ήρθε  η  ώρα  οι  σχεδιασμοί  να  γίνονται  πράξη,  ας  είμαστε 

ειλικρινείς. Τόσα χρόνια δεν υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής και θα 

κάνω  ιδιαίτερη  αναφορά  στην  περιοχή  από  την  οποία  προέρχομαι  και 

εκπροσωπώ, την Ανατολική Αττική, στην οποία έχει σημειωθεί και αναμένεται 

να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση χωρίς όμως να 

υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές.

Ας δοθούν επιτέλους ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε κάθε φορέα. 

Και  δεν  θέλω  να  μπω  σε  λεπτομέρειες  στις  αρμοδιότητες  τις  οποίες 

χρηματοδότησε η Περιφέρεια Αττικής με το πλεονασματικό προϋπολογισμό 

της χωρίς να της ανήκουν, όπως είναι η μεταφορά των μαθητών προκειμένου 

να  ανακουφιστούν  οι  τοπικές  κοινωνίες,  ωστόσο  τα  προβλήματα  της 

καθημερινότητας είναι αυτά που πρέπει και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. 

Σε  κλίμα ρευστότητας καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σταθεί 

στα  πόδια  της  αλλά  και  να  αντισταθεί  στις  προκλήσεις  των  καιρών  που 

αντιμετωπίζει αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οφείλει να στηρίξει τη χώρα για 
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να ξεπεράσει την κρίση. Την ίδια ώρα όμως που βάλλεται, αμφισβητείται αφού 

η κεντρική εξουσία διαχρονικά την παραμελεί και την απαξιώνει.

Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι τόσο οι εισηγήσεις των Επιτροπών 

της Ένωσης Περιφερειών όσο και όλες οι ιδέες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι 

αποτελούν  πλέον  μια  στέρεη  βάση  για  να  καταλήξουμε  σε  ένα  ομόφωνο 

ψήφισμα,  που ενδυναμώνει το θεσμικό μας ρόλο ως ανάχωμα στην κρίση. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τη συνάδελφο κα 

Αφεντούλη.

Ο συνάδελφος κ. Ξανθόπουλος έχει το λόγο.

Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ): Κύριοι συνάδελφοι 

ο  αντιπεριφερειάρχης  Δράμας  είμαι,  έχω  καταθέσει  την  εισήγησή  μου  κ. 

Πρόεδρε  οπότε  δεν  πρέπει  να  τη  διαβάσω,  τα  περισσότερα  βέβαια  έχουν 

λεχθεί, κάποια πράγματα θα τονίσω.

Με τον  «Καλλικράτη» ιδρύθηκε η Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση, 

όπως λέει ο νόμος για να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάπτυξης  της  χωρικής  αρμοδιότητας  αλλά  με  ποια  μέσα  και  με  ποια 

χρήματα. 

Προσφάτως  ψηφίσαμε  τον  προϋπολογισμό  στην  Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προβλέψαμε 990.000 για έργα ΚΑΠ. 

Ο  προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης 

κατάτι  περνάει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Δράμας,  που  είναι  ο 

μικρότερος δήμος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ας  πούμε  διοίκηση  και  αυτοδιοίκηση.  Άποψή  μου  είναι  και 

νομίζω το προδιαγράφει ο «Καλλικράτης», δεν ξέρω αν υλοποιείται 100%, ο 

πολίτης  αυτονόητο  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  εξυπηρετείται  στις  έδρες  των 

Περιφερειακών Ενοτήτων και δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο κ. Τζιτζικώστας, 

το μοντέλο το οποίο ξεκίνησαν εδώ και ένα μήνα πως λειτουργεί. 

Η  αυτοδιοίκηση,  πρέπει  να  ενδυναμωθεί  ο  ρόλος  του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. Ειπώθηκε και σήμερα ότι οι περιφέρειες έχουν τη 

διαχείριση του ΕΣΠΑ. Τη διαχείριση του ΕΣΠΑ την έχει ο περιφερειάρχης και 

όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πρέπει να περιέλθει στη διαχείριση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου.
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Η ΕΝ.Π.Ε. είναι η Ένωση των Περιφερειαρχών, θα πρέπει να 

γίνει η  Ένωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να προβλεφτούν 

μέσα στο Καταστατικό ή στον Οργανισμό λειτουργίας, να αντιπροσωπεύονται 

οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Και 

όταν  εννοώ  περιφερειακούς  συμβούλους  εννοώ  αυτοί  οι  οποίοι  δεν  είναι 

επικεφαλής συνδυασμών, διότι αν δείτε τη σύνθεση της ΕΝ.Π.Ε. και αυτοί οι 

οποίοι  είναι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  ήταν υποψήφιοι  περιφερειάρχες.  Άρα 

είναι  λογικό να λειτουργούν με τη λογική των περιφερειαρχών και  όχι  των 

περιφερειακών συμβούλων.

Είχα έξι ζητήματα στην εισήγησή μου εκτός του γραπτού λόγου 

ένα έβδομο θέμα,  το οποίο για πολλούς είναι  ταμπού ίσως. Είχα πει, από 

εμάς είμαστε υπεράνω μάλλον φαίνεται χρημάτων, αφορά τις αποζημιώσεις 

των περιφερειακών συμβούλων, των περιφερειακών Επιτροπών και αφορά 

και τους μισθούς των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειαρχών. 

Εγώ  τυγχάνει  να  είμαι  μισθωτός,   ήμουν.  Και  τώρα  είμαστε 

μισθωτοί  διότι  έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα το λειτούργημά μας.  Έτσι 

όπως διαμορφώθηκαν οι απολαβές μας με την αυτοδιοίκηση ή στις επόμενες 

εκλογές, άποψή μου είναι ότι θα ασχοληθούν αυτοί που έχουν ή αυτοί που 

μπορούν να αποκτήσουν. Για να αποκτήσεις πρέπει να πάρεις ή πρέπει να 

σου δώσουν. Δυστυχώς δηλώνω εδώ στο Σώμα επειδή ούτε έχω ούτε μπορώ 

να  αποκτήσω  με  τον  ένα  ή  με  τον  άλλο  τρόπο,  δεν  θα  μπορώ  να  είμαι 

υποψήφιος στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. 

Πώς μπορεί ένας περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης να κάνει 

έναν προεκλογικό αγώνα και πώς μπορεί να ανταποκριθεί  στα καθημερινά 

έξοδα, επαναλαμβάνω ο μισθός είναι για να ζήσουμε και τις οικογένειές μας. 

Πιστεύω ότι αυτά τα θέματα ίσως είναι ταμπού για κάποιους, θα πρέπει να τα 

αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Ξανθόπουλο.

Ο κ. Τρεμόπουλος έχει το λόγο.

Μ.  ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί  συνάδελφοι,  στο  χαιρετισμό  μου  ως 

εκπροσώπου των Οικολόγων Πράσινων έκανα και κριτική στα κακώς κείμενα. 

Στην τοποθέτησή μου ως συνέδρου στο συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε., θα εστιάσω σε 
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θετικές προτάσεις, σε κάποιους τουλάχιστον από τους τομείς που μπορούν να 

παράξουν έργο οι εκλεγμένες Περιφέρειες.

Ακριβώς γιατί  για τους Πράσινους έχει  περάσει προ πολλού η 

εποχή της απλής καταγγελίας των προβλημάτων που βιώνουν οι πολίτες. Το 

οικολογικό κίνημα αγωνίζεται ήδη από τη δεκαετία του ’70 και πράσινες λύσεις 

έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πλήθος ευρωπαϊκών πόλεων.

Με πολύχρονους  αγώνες,  αρκετές  πράσινες  προτάσεις  έχουν 

εφαρμοστεί  στην  πράξη,  λειτουργώντας  με  επιτυχία  και  κάνοντας  τη  ζωή 

καλύτερη. Οι Πράσινοι δίνουν το παρόν στις μάχες μέσα και έξω από τους 

θεσμούς  για  ποιότητα  ζωής,  για  ελεύθερους  χώρους,  για  επιστροφή  της 

φύσης στην πόλη, για μέσα μαζικής μεταφοράς ποιοτικά και φθηνά, για πόλη 

φιλική στον πεζό, το ποδήλατο και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για σεβασμό 

των άλλων μορφών ζωής,  για  άλλη χωροταξία,  που να  κάνει  τη  ζωή μας 

ποιοτική. 

Η πρόταση των Πράσινων για μια Πράσινη Κοινωνική Συμφωνία 

αποτελεί  έξοδο  από  την  περιβαλλοντική  και  την  οικονομική  κρίση.  Είναι 

ταυτόχρονα μια πρόταση για μια Τοπική Πράσινη Συμφωνία, για κάθε πόλη, 

για κάθε περιφέρεια. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, που μπορεί να λειτουργήσει, 

ΑΝ κάθε πόλη, κάθε περιφέρεια συμμετέχει ενεργά, ενισχύεται να επενδύσει 

σε  πράσινους  τομείς  και  έτσι  εμπλέκεται  ενεργά  στη  δημιουργία  θέσεων 

εργασίας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της πίεσης 

πάνω στις  μη ανανεώσιμες πηγές,  στην ανάπτυξη της καινοτομίας  και  της 

πράσινης τεχνολογίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην πραγματική 

ευημερία. 

Οι  Πράσινες  Τοπικές  Πολιτικές  είναι  η  ραχοκοκαλιά  των 

πράσινων  πολιτικών,  η  καλύτερη  απόδειξη  ότι  οι  Πράσινοι  μπορούν  να 

διοικήσουν  και  να  υπηρετήσουν  το  συλλογικό  συμφέρον  και  από  θέσεις 

ευθύνης.  Στο  πλαίσιο  της  Αυτοδιοίκησης,  μπορούν  να  συμβάλλουν  στη 

βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, στη βελτίωση της μόνωσης των σπιτιών, 

στην  ανακύκλωση  απορριμμάτων  με  αποδοτικό  τρόπο,  στην  ανάπτυξη 

τρόπων μετακίνησης με χαμηλή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα κ.α. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  υπηρετώ  το  θεσμό  της  Αυτοδιοίκησης 

από το 1998. Και γνωρίζω ότι μέσα στις συνθήκες της κρίσης, το έργο των 
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αυτοδιοικητικών αρχών είναι  πολύ πιο δύσκολο. Σίγουρα, αρκετά ζητήματα 

μπορούν  να  λυθούν  και  χωρίς  λεφτά.  Αρκεί  να  μπουν  και  οι  πολίτες  στο 

προσκήνιο,  να  στηριχτούν  πρωτοβουλίες  και  δίκτυα  κοινωνικής  και 

αλληλέγγυας  οικονομίας  και  να  μπορέσουμε  με  αισιοδοξία  να  βάλουμε 

σήμερα  τις  βάσεις  για  να  αναβαθμίσουμε  τις  πόλεις  μας,  να 

ανασυγκροτήσουμε τις περιφέρειες, να ξαναφτιάξουμε τις ζωές μας.

Ως συμβολή, ενημερώνω όσους δεν το γνωρίζουν, ότι με βάση 

την εμπειρία δυόμισι χρόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συμμετοχή 

μου  -με  την  ιδιότητα  του  αντιπροέδρου-  στην  Επιτροπή  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,  έχω εκδώσει  μια  συνοπτική  παρουσίαση  των  χρηματοδοτικών 

εργαλείων  που  είναι  διαθέσιμα  για  την  Αυτοδιοίκηση,  τους  Δήμους  και  τις 

εκλεγμένες  Περιφέρειες,  για  “πράσινες”  επενδύσεις,  με  στόχο  τη  βιώσιμη 

περιφερειακή και  τοπική  ανάπτυξη.  Είναι  copyleft,  ελεύθερα διαθέσιμο στη 

σελίδα www  .  tremopoulos  .  eu  .

Προφανώς αυτά δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε και ένα άλλο όραμα. 

Υπάρχουν  και  μια  σειρά  από  θεωρητικά  κείμενα,  που 

περιγράφουν την άλλη αυτοδιοίκηση και που αξίζει να υιοθετηθούν και από τις 

εκλεγμένες  Περιφέρειες.  Ένα  τέτοιο  κείμενο  είναι  η  «Πράσινη  Χάρτα της 

Αυτοδιοίκησης».  Ένα  πολύ  σημαντικό  βήμα  είναι  και  η  υιοθέτηση  της 

«Διακήρυξης του Άαλμποργκ» για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ατζέντα 21) αλλά και 

του «Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις».  Ο «Οδηγός 

Εφαρμογής  των  Δεσμεύσεων του  Άαλμποργκ» είναι  ένα  χρήσιμο  εργαλείο 

εφαρμογής για όσους θέλουν να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

βιώσιμης ανάπτυξης και να δικτυωθούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες από την 

Ευρώπη.  

Ήδη οι εκλεγμένοι  Πράσινοι στην Αυτοδιοίκηση  επιδιώκουν να 

συμβάλλουν στη μεταφορά εμπειριών από την Ευρώπη, να αναδείξουν λύσεις 

στα προβλήματα, στο θεσμό και στις πρακτικές, να τονίσουν τις δυνατότητες 

αλλαγών  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  και  την  προώθηση  της 

οικολογικής  βιωσιμότητας  σε  τοπικό  επίπεδο,  τα  καλά  παραδείγματα  που 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε. 

Οι  Περιφέρειες  μπορούν  να  επηρεάσουν  καταλυτικά  την 

εφαρμογή  εθνικών,  περιφερειακών  και  τοπικών  οικο-αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων, με την πολιτική και τις δράσεις τους για την ανακύκλωση, την 

εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας, νερού, όπως και με τις πράσινες υποδομές- 

προμήθειες- επενδύσεις τους. 

Θα ήθελα όμως να εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, 

που μπορεί  να μας  εμπνεύσει.  Είναι  η  Περιφέρεια  της Άνω Αυστρίας,  την 

οποία είχαμε προσεγγίσει και με την ΕΝΑΕ ως υπόδειγμα στο μέτωπο κατά 

των μεταλλαγμένων.

Η Περιφέρεια αυτή έχει  πάρει  μια σημαντική πρωτοβουλία για 

πράσινες θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα, 

τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και  της  προστασίας  του  κλίματος.  Η 

στρατηγική  «Ενέργεια  21»  υιοθετήθηκε  από  την  Περιφέρεια  της  Άνω 

Αυστρίας, στη διοίκηση της οποίας μετέχουν και οι Πράσινοι, με σκοπό την 

παραγωγή του συνόλου των αναγκών της περιφέρειας  σε ηλεκτρισμό από 

ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030. 

Τελικά, 170 οικιστικές κοινότητες (σε σύνολο 444) πήραν μέρος 

στην  εφαρμογή  των  ενεργειακών  προγραμμάτων.  Δημιουργήθηκαν 

περισσότερες  από  15.000  θέσεις  εργασίας  και  οι  οικο-ενεργειακές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σημείωσαν κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 

50% από την  έναρξη  της  οικονομικής  κρίσης.  Η  εγκατεστημένη  επιφάνεια 

ηλιοθερμικών υπερδιπλασιάστηκε, οι εγκαταστάσεις θέρμανσης από βιομάζα 

υπερδιπλασιάστηκαν,  το  μερίδιο  των  ανανεώσιμων  πηγών  (εκτός 

υδροηλεκτρικών)  αυξήθηκε από περίπου 1% σε 6,4%. Μετά από δεκαετίες 

ανοδικής τάσης στην ενεργειακή κατανάλωση, η ζήτηση ενέργειας έχει αρχίσει 

και  πέφτει  από  το  2006.  Το μερίδιο  της  ανανεώσιμης  ενέργειας  στην όλη 

κατανάλωση είχε αυξηθεί κατά 32,6% στα τέλη του 2008. Σε διεθνές επίπεδο, 

η Άνω Αυστρία κατατάσσεται  τρίτη στην αναλογία επιφάνειας ηλιοθερμικών 

πάνελ ανά κάτοικο (με πρώτη την Κύπρο και δεύτερο το Ισραήλ). 

Να αναφερθώ,  πριν  κλείσω,  και  στην ανάγκη διαφάνειας  στις 

πολιτικές  μας.  Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  μάλιστα,  έκανε  δεκτή  σχετική 

έκθεσή  μου  για  τη  διαφάνεια  στην  περιφερειακή  πολιτική  και  τη 

χρηματοδότησή της. Κίνητρό της ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση 

των δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. επιτρέπει τη συμμετοχή των 

πολιτών σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται  το ευρωπαϊκό 

δημόσιο χρήμα. 
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Η  έκθεση  αυτή,  περιέχει  συστάσεις  προς  τους  μελλοντικούς 

κανονισμούς  για  τα  διαρθρωτικά  ταμεία,  όπως  η  παροχή  επιπλέον 

απαραίτητων  πληροφοριών  κατά  τη  δημοσίευση  των  καταλόγων  των 

δικαιούχων, η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια με 

τους δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο, η στενότερη εμπλοκή 

περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων συναφών εταίρων σε όλα τα 

στάδια του προγραμματισμού και  της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής,  η 

πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου κ.α. Σημαντική είναι η 

αποδοχή μιας  σκληρότερης γραμμής από τους ελεγκτές  για τις  απαιτήσεις 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της «κατονομασίας 

και  διαπόμπευσης»  και  της  χρήσης  των  δημοσιονομικών  διορθώσεων  σε 

επιβεβαιωμένα κρούσματα απάτης. 

Πριν  10  χρόνια,  στην  Ιδρυτική  Διακήρυξη  των  Οικολόγων 

Πράσινων, αναφέρεται σαφώς ότι η δικιά μας οικολογία είναι αυτοδιοικητική: 

πιστεύει στη δύναμη και την αυτοθέσμιση των πολιτών, στην ανανέωση της 

φθαρμένης  έννοιας  της  πολιτικής  και  την  έμπνευση  μέσα  από  τις  θετικές 

εμπειρίες της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, της αυθεντικής συμμετοχής «εις 

τα της πόλεως». Επίσης, ότι η δικιά μας οικολογία είναι εναλλακτική: αναζητά 

και  προωθεί  εναλλακτικούς,  οικολογικούς τρόπους ζωής,  παραγωγικών και 

κοινωνικών σχέσεων, που αντιπαραθέτουν τη συλλογικότητα στον ατομισμό, 

την αυτοδιαχείριση στον ετεροκαθορισμό,  την προσωπική δημιουργία στην 

κυριαρχία  του  χρήματος,  την  ανιδιοτελή  προσφορά  στον  κυνισμό  και  τη 

σκοπιμότητα. 

Αυτές  οι  αρχές  συνεχίζουν  να  είναι  επίκαιρες  και  να  μας 

εμπνέουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  τον  κ. 

Τρεμόπουλο. Ο συνάδελφος κ. Κιρίνας έχει το λόγο.

Α.  ΚΙΡΙΝΑΣ    (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ):   
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μετά από 

δυο χρόνια και  κάτι  εφαρμογής της νέας δομής Αυτοδιοίκησης της αιρετής 

Περιφέρειας  και  σε  ένα  Συνέδριο  που  υποτίθεται  ότι  έρχεται  να  κάνει 

απολογισμό  για όλο αυτό το διάστημα και  μάλιστα σε μια περίοδο που η 

ελληνική κοινωνία στενάζει, όπως το περιγράφουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτό 
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το βήμα, επικρατεί κυρίες και  κύριοι συνάδελφοι αυτή η εικόνα στην αίθουσα. 

Λίγο να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα.

Τι ακριβώς συζητάμε, ποιοι συζητάμε και για ποιο αποτέλεσμα. 

Και αυτό είναι παθογένεια. Ας το σημειώσουμε, όταν θα γυρίσουμε εμείς που 

είμαστε από μακριά στις Περιφέρειές μας και θα απευθυνθούμε στους πολίτες 

που υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε, γι' αυτή εδώ την εικόνα.

Δεύτερο  ζήτημα  που  θέλω  να  βάλω.  Άκουσα  το  πρωί  και 

ακούστηκε και από Περιφερειάρχες που μίλησαν για τη μικρή Βουλή το μικρό 

κυβερνείο το μικρό πρωθυπουργό, που υποτίθεται θα ήταν οι Περιφέρειες. Σε 

μια  συνεδρίαση  στη  Δυτική  Μακεδονία  όταν  παίζονταν  διακυβεύματα 

ουσιαστικά  και  έπρεπε  να  κοντραριστούμε  με  το  κεντρικό  κράτος,  είχα 

αποκαλέσει  τους  συναδέλφους  μου  της  πλειοψηφίας  υπάλληλους  της 

κεντρικής Κυβέρνησης. Το παίρνω πίσω αυτό γιατί μου είχαν ορμήσει τότε και 

λέω  ότι  είναι  μικροί  Πρωθυπουργοί,  μικρή  Βουλή,  η  οποία  τι  κάνει; 

Αναπαράγει.  Είναι  ο  μικρός  Παπανδρέου,  ο  μικρός  Παπαδήμος,  ο  μικρός 

Σαμαράς, ο οποίος εφαρμόζει πολιτικές και εκεί, οι οποίες δεν εξυπηρετούν 

τον ελληνικό λαό, δεν εξυπηρετούν τους πολίτες, τις Περιφέρειές μας.

Δεν είναι δυνατό να είμαστε περήφανοι γιατί οι ισολογισμοί είναι 

ισοσκελισμένοι  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  όταν  ξέρουμε  ότι  αυτό  το 

πράγμα  γίνεται  γιατί  υπηρετούμε  κατά  γράμμα  αυτά  που  μας  λέει  το 

Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών. Τίποτε παραπάνω. Μας 

κόβουν; Ναι. Μας ξανακόβουν; Ξανά, ναι. Και μετά ερχόμαστε να λέμε, τι.

Αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να την απαντήσει συνολικά και 

με αποφασιστικό τρόπο αυτό το Συνέδριο, αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί 

να το απαντήσει, ας μην γελιόμαστε.

Να βάλω μερικά ζητήματα εν τάχει για να μην κουράζω κιόλας 

ειπώθηκαν πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είμαστε μπροστά σε 

ένα πράγμα που έρχεται και αν εμείς δεν μπορέσουμε αποφασιστικά και σαν 

σύνολο  Περιφερειών  να  το  αντιμετωπίσουμε,  δεν  πρόκειται  να  το 

αποτρέψουμε και λέγεται ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου και μετά εάν 

περάσει  αυτό  το  πράγμα,  ελάτε  να  μου πείτε  πως μπορούμε  να  κάνουμε 

ανάπτυξη και πως μπορούμε να κλείνουμε με καλό και ευχάριστο τρόπο σε 
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όλους τους τόνους την ανάπτυξη. Καμία ανάπτυξη δεν θα γίνει. Ή μάλλον θα 

γίνει. Θα γίνει η ανάπτυξη που θα εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.

Όπως ανάπτυξη  γίνεται  –διαδέχτηκα τον  φίλο  μου το  Μιχάλη 

Τρεμόπουλο στο βήμα- με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον τρόπο που 

γίνονται στην Ελλάδα, δεν αποτελεί ανάπτυξη Μιχάλη. Αποτελεί ένα πλιάτσικο 

στην κυριολεξία των τελευταίων μορφών ενέργειας που έχουν γίνει και εμείς 

δεν παίρνουμε θέσεις.  Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και ερχόμαστε στα 

Περιφερειακά  Συμβούλια  να  κάνουμε,  τι;  Να  εγκρίνουμε  γνωμοδοτικά 

παρακαλώ, χωρίς αποφασιστικό τρόπο τις μελέτες περιβάλλοντος. Με αυτό 

τον τρόπο δεν ασκείται πολιτική περιφερειακή.

Ερχόμαστε  σε  ιδιωτικοποιήσεις.  Εγώ  έρχομαι  από  μια 

Περιφέρεια  που  έχει  αυτό  που  λέγεται  ΔΕΗ.  Για  να  συνεννοηθούμε:  δεν 

αφορά  τη  Δυτική  Μακεδονία  αφορά  όλη  την  Ελλάδα,  αφορά  όλες  τις 

Περιφέρειες αφορά την ΕΝ.Π.Ε.: εάν ξεπουληθεί η ΔΕΗ, έχουμε τελειώσει ως 

περιοχή, αλλά τα δεινά θα έρθουν και στον υπόλοιπο κόσμο.

Τελευταίο  ζήτημα  για  να  μην  κουράζω  κ.  Πρόεδρε  είναι  το 

περιβόητο  σχέδιο  «ΑΘΗΝΑ».  Δεν  ξέρω  αν  σε  κάποιες  άλλες  Περιφέρειες 

κρατήθηκαν  τα  Πανεπιστήμια,  αυτά  τα  Πανεπιστήμια  με  τον  τρόπο  που 

στήθηκαν… Αθηνά και χείρα κίνει! Πανεπιστήμια κι άλλα κι άλλα. Αυτό είναι το 

«ΑΘΗΝΑ».

Η  Δυτική  Μακεδονία  μένει  χωρίς  Πανεπιστήμιο.  Το 

Πανεπιστήμιο δεν ήταν βιώσιμο για να λέμε την αλήθεια, αλλά Πανεπιστήμιο 

που θα μπορούσε να παίξει ρόλο, που θα έπρεπε να αναπτυχθεί και χωρίς 

κανένα  σχεδιασμό,  χωρίς  κανένα  στρατηγικό  εθνικό  σχεδιασμό  για  την 

παιδεία,  ερχόμαστε  και  κλείνουμε,  ράβουμε,  εξυπηρετούμε  πελατειακές 

σχέσεις  όπου  έχουμε  ισχυρούς  πολιτικούς  παράγοντες  τα  αφήνουμε  λίγο 

πολύ.  Αυτό  το  παραμύθι  αν  θέλουμε  να  είμαστε  ειλικρινείς,  πρέπει  να 

τελειώσει.

Και  όπως είπα και  προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη 

Δυτική  Μακεδονία  που  συζητούσαμε  αυτό  το  θέμα,  οφείλει  η  ΕΝ.Π.Ε. 

συνολικά  να  πει  στο  Υπουργείο  «Πάρτε  το  πίσω.  Δεν  το  συζητάμε». 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Κιρίνα. 
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Ο κ. Φλώρος έχει το λόγο.

κ.   ΦΛΩΡΟΣ:   Συνοδοιπόροι της Αυτοδιοίκησης γιατί συνάδελφοι ασφαλώς δεν 

είμαστε, έχω να πω ότι δυο χρόνια τώρα ένας νέος θεσμός γιατί λίγο – πολύ 

όλοι γνωριζόμαστε από το παρελθόν ή από άλλους θεσμούς πρωτοβάθμιους 

φυσικά  και  προσπαθήσαμε  όλο  αυτόν  τον  καιρό  τα  δυο  χρόνια  να 

αυτοσχεδιάσουμε.

Περιμέναμε  πολύ  πιο  περισσότερα  πράγματα,  είχαμε  πει  και 

είχαμε  συμφωνήσει  ότι  ο  Καλλικράτης  είναι  ο  πρώτος  νόμος  για  την 

αποκέντρωση και ο θεσμικός νόμος που μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα 

του Αθηνοκεντρικού κράτους.

Όμως στα δυο χρόνια δεν έγινε αυτό. Εμείς περιμέναμε πάντα 

ότι θα δοθούν όλες οι αρμοδιότητες διότι στη χώρα μας μπορεί να μην υπήρχε 

η  εμπειρία  του  2ου βαθμού Τοπικής  Αυτοδιοίκησης με  τη  σημερινή  νομική 

μορφή, υπήρχε όμως στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία 

που οι Περιφέρειες έχουν όλες αρμοδιότητες και φυσικά έχουν τους πόρους.

Εμείς  περιμέναμε ότι  θα έχουμε όλες τις  αρμοδιότητες,  υγεία, 

παιδεία, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, εκκλησία, απόδημο ελληνισμό και όλα 

αυτά, γιατί; Γιατί έπρεπε το Αθηνοκεντρικό κράτος και οι κυβερνήσεις όλων 

των  κατά  σειρά  που  κυβέρνησαν  ότι  κάποια  φορά  θα  καταλάβαιναν  το 

μέγεθος της κρίσης που ερχόταν. Όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο.

Δεν καταλάβανε  ότι  η  κρίση κάθε φορά θα ερχόταν ή άρχισε 

σιγά – σιγά να διαφαίνεται ότι θα έρθει και αντί να δώσουν και τώρα ακόμα 

όλες τις αρμοδιότητες και όλους τους πόρους και να κρατήσουν μόνο τα έξοδα 

που θα θέλει  μια επιτελική κυβέρνηση των Αθηνών,  όλες τις  αρμοδιότητες 

που άρχισε ο Καλλικράτης σιγά να δίνει αρχίζουν και έρχονται από την πίσω 

πόρτα.

Και  δεν  κατάλαβα  ποτέ  όταν  ήμασταν  Νομικά  Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου τι διαφορά έχουμε από την εκκλησία; Τι διαφορά έχουμε 

από  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  που  ο  Καλογερόπουλος  ο  πρώην 

συνάδελφος  είπε  αλήθειες  και  το  έχει  ζήσει  ο  άνθρωπος  στο  πετσί  του, 

άσχετα εάν στην ΚΕΔΚΕ τότε είχαμε τελείως διαφορετικές φιλοσοφήσεις για 

την Αυτοδιοίκηση, όμως σήμερα είπε αλήθειες.
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Επομένως αν θέλει η χώρα να σταθεί στα πόδια της πρώτα και 

να  ξεπεράσει  την  κρίση  μια  νομοθετική  ρύθμιση  πρέπει  να  γίνει.  Ότι  όλα 

πρέπει να πάνε στη Περιφέρεια.

Και  γιατί  να  πάνε  στη  Περιφέρεια  θα  ρωτήσει  κάποιος 

κακόπιστος; Πρέπει να πάρει και να δει πώς το ΕΣΠΑ από 1η Ιουλίου που 

μπήκε  στις  περιφέρειες  πήρε  άνοδο  στις  απορροφήσεις;  Και  το  κυρίαρχο 

σημείο ήταν ότι η αιρετή περιφέρεια δεν είχε σχεδιάσει το ΕΣΠΑ. Αυτό όμως 

που θα σχεδιάσει στην νέα προγραμματική περίοδο να ξέρετε ότι θα είναι και 

αντικειμενικό  θα  δίνει  λύσεις  στα  προβλήματα,  θα  έχει  επισημάνει  τους 

κινδύνους που θα έρχονται γιατί αυτός είναι ο ρόλος. 

Άλλωστε το Σύνταγμα το λέει, ότι οι αποφάσεις παίρνονται στο 

όργανο  που  είναι  πιο  κοντά  στον  πολίτη.  Εμείς  όταν  είχαμε  δώσει  τότε 

παλαιότερα για τον Καλλικράτη τις  προτάσεις μας,  ένα πράγμα δεν είχαμε 

συμπεριλάβει, γιατί  ήταν πολύ προχωρημένο. Ότι για  να μην όπως λέει  ο 

λαός μας, πάμε πολύ  υψηλότερα, δηλαδή να μην καβαλήσουμε τα καλάμια 

είχαμε πει – συγχωρήστε μου την έκφραση – ότι η μόνη αρμοδιότητα που η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει ακόμα ήταν να νομοθετεί. 

Εμείς τώρα η πρόταση απ’ αυτό το συνέδριο που πρέπει να βγει 

είναι ότι πρέπει να καταλάβει το κέντρο των Αθηνών ότι ο λαός που σε λίγο θα 

υπάρχουν  συσσίτια  σε  όλες  τις  Περιφέρειες  πρέπει  να  σταματήσει  τις 

προηγούμενες  σχέσεις  που  είχε  πάντα  να  δημιουργεί  πάντα  τις  δικές  τις 

διασυνδέσεις τις οριζόντιες κατά κάποιους άλλους ιδεολογικά για να ελέγχει το 

σύστημα.

Πρέπει να καταλάβει ότι η χώρα για να πάει μπροστά χρειάζεται 

ενίσχυση των Περιφερειών σε όλα τα επίπεδα, χωρίς καμία παράμετρο που 

θα μπορούσαν να την φέρουν πίσω.

Γιατί σήμερα όσοι ζουν στη περιφέρεια ξέρουν για τα λάδια, τα 

πορτοκάλια,  την  ανεργία  και  τα  ξύλα  που  είναι  ακριβώς  δίπλα  τους.  Το 

Αθηναϊκό  κέντρο  δεν  το  κατάλαβε  ποτέ,  γιατί  το  αψυχολόγητο  μέτρο,  ένα 

παράδειγμα φέρνω πρόεδρε, για να πάρουν τα χρήματα από το πετρέλαιο αν 

έβαζε κανένας αγρότης σε κανένα τρακτέρ αλλά το πετρέλαιο από τα καράβια 

φεύγει αφορολόγητο με μεγάλα τάνκερ επομένως αυτή η λογική πρέπει να 

σταματήσει. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Φλώρο.

Ο συνάδελφος κ. Τσουκαλάς έχει το λόγο.

Κ.   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:   Δύο λόγια θέλω να πω και εγώ. Εμένα ήταν η πρώτη μου 

εμπειρία σε πράγματα που δεν είχαν σχέση με τα συνδικαλιστικά η ανάμειξή 

μου στη Περιφέρεια και η εκλογή μου στη Περιφέρεια έπρεπε να πω ότι ήταν 

μια σημαντική εμπειρία γιατί έχουμε πραγματικά κατανοήσει και εγώ νομίζω 

ότι  για  ένα  διάστημα  και  πριν  γίνω  βουλευτής  κατανόησα  το  τι  σημαίνει 

κράτος, το τι σημαίνει εμείς αποφασίζουμε για τα πάντα. Κατάλαβα μέσα σε 

ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ότι  αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά 

για τις αρμοδιότητες που θα μπορούσε να έχει  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις 

αρμοδιότητες που θα μπορούσε να έχει ο δεύτερος βαθμός η Περιφέρεια και 

μάλιστα τότε λέγαμε για την Περιφέρεια  Αττικής που εδώ πέρα κατοικεί  το 

μισό του πληθυσμού της Ελλάδας και τι αρμοδιότητες θα μπορούσε να έχει 

από  σχολεία  μέχρι  τι  άλλο  λέγαμε  τότε,  όλα  αυτά  αποδείχθηκαν  φρούδες 

ελπίδες  ή  εάν  θέλεις  αποδείχθηκαν  πράγματα  τα  οποία  τα  πιστεύαμε  και 

άμεσα χάθηκε κάθε πίστη ότι θα μπορούσαμε έστω και να τα αγγίξουμε.

Γιατί αμέσως μας έκοψαν τη δυνατότητα των πόρων. Μπορεί να 

υπάρχει Περιφέρεια όταν δεν υπάρχουν πόροι;

Τη στιγμή αυτή τουλάχιστον η Περιφέρεια Αττικής δεν ζει το να 

της δίνουν πόρους, αλλά ζει ένα δράμα και ο Περιφερειάρχης το ζει ακόμα 

περισσότερο ότι γίνονται εφορμήσεις για να μας πάρουν και αυτά που έχουμε. 

Κάθε τόσο έρχονται  και  ζητάνε,  δώσε και  για το σχολείο,  δώσε και  για το 

συσσίτιο,  δώσε και για τα παιδιά, δώσε και για τα ΚΤΕΟ, δώσε και για τα 

αυτοκίνητα.

Φθάσαμε  στο  σημείο  η Περιφέρεια  να  χρηματοδοτεί  συνεχώς 

πράγματα τα οποία θα έπρεπε να χρηματοδοτεί το κράτος, θα έπρεπε να δίνει 

το  κράτος  στη  Περιφέρεια  για  να  μπορεί  να  κάνει  κάποια  βήματα  για  τον 

πολίτη εάν θέλουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε αυτό το κομμάτι που είναι πιο 

κοντά στον πολίτη απ’ ότι είναι το κράτος γενικώς.

Παρ’ όλα αυτά  λέμε και εδώ πέρα είναι η κριτική ότι για όλα όσα 

μας λένε, λέμε ναι. Έρχεται ο κ. Χρυσοχοΐδης πριν κάποιο χρονικό διάστημα 

και  λέει  στον  Γιάννη  Σγουρό θα ανοίξουμε  στρατόπεδα  συγκέντρωσης  και 

έρχεται γελώντας ο Γιάννης Σγουρός – δεν το λέω το γελώντας για κακό θα 
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σας πω για ποιο λόγο – και μας λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε κέντρα κλειστής 

φιλοξενίας, αυτή ήταν η πρώτη ονομασία των στρατοπέδων συγκέντρωσης 

και  έπρεπε  να  βρούμε  εμείς  πού  θα  πρέπει  να  πάνε  τα  στρατόπεδα 

συγκέντρωσης τα οποία αποφάσισαν αυτοί οι κύριοι να κάνουν και έδωσαν σε 

μας την εντολή ν’ αρχίσουμε να ψάχνουμε και να προσφεύγουμε προς αυτή 

τη κατεύθυνση.

Έχουμε αλλάξει δεν ξέρω πόσες φορές για το τι θα κάνουμε με 

το  Ελληνικό.  Ξεκινάμε  με  το  ρυθμιστικό  σχέδιο,  προχωράμε  με  το  τι  θα 

κάνουμε με το ΕΜΠ, φέρνουμε τον Πυλάβιο πώς τον λένε ένα καθηγητή και 

μας αναλύει  και  όλοι  αυτοί  κάποια στιγμή έρχεται  το κράτος και  λέει,  τους 

καθαιρώ όλους και εγώ αποφασίζω και λέω πώς θα γίνει πλέον το Ελληνικό. 

Και το Ελληνικό φαίνεται το οποίο δεν είναι θέμα Αθηναϊκό, το Ελληνικό και το 

παράκτιο μέτωπο είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο της Ελλάδας, γιατί 

όλοι  οι  Έλληνες  περνάνε  από  εκεί,  όλοι  οι  Έλληνες  κάποια  στιγμή  θα 

περάσουν και νομίζω ότι αφορά τους πάντες και δεν μπορεί να αφήσουμε το 

παράκτιο  μέτωπο  και  το  Ελληνικό  βορά  σε  κάποια  συμφέροντα  τα  οποία 

μάλιστα θέλανε να το πάρουν και μπιρ παρά γιατί  ξέρετε,  ότι  ενώ υπήρχε 

άποψη  να  δοθεί  έναντι  5,5  δις  ευρώ  την  στιγμή  βέβαια  που  η  μόνη 

αντικειμενική αξία είναι 18 με 20 δις, τώρα έρχονται κάποιοι κύριοι και θέλουν 

να το πάρουν φαίνεται με μισό δις.

Καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  το  πλιάτσικο  το  οποίο  εμείς  δεν 

σηκώνουμε  το  κεφάλι  όπως  πρέπει  σαν  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  για  να 

προασπίσουμε τα συμφέροντα αυτών που μας έχουν εκλέξει δεν νομίζω ότι 

θα έχει καλή τύχη ο θεσμός.

Έτσι  εγώ νομίζω ότι  το επόμενο χρονικό διάστημα ο ενάμιση 

χρόνος  που  υπολείπεται  ακόμα,  θα  πρέπει  να  δούμε  τα  πράγματα 

διαφορετικά.  Να  μην  είμαστε  μόνο  ένας  ιμάντας  μεταβίβασης  εντολών 

άνωθεν. Δεν είμαστε εμείς στη Περιφέρεια μόνο και μόνο για να παίρνουμε 

κάποιες  ειλημμένες  αποφάσεις  για  περιβαλλοντικές  μελέτες,  οι  οποίες  είτε 

ψηφίσουμε υπέρ είτε κατά, ένα και το αυτό βγαίνει. Δηλαδή μονά – ζυγά δικά 

τους.

Άρα  οι  μεγάλες  αποφάσεις  οι  οποίες  εδώ  θα  έλεγα  ότι  ο 

Σγουρός  όσον  αφορά  το  θέμα  του  διαλόγου  μας  αφήνει  και  μιλάμε, 

εκτονωνόμαστε,  λέμε ότι  θέλουμε βέβαια παίρνει  και  εκείνος τις αποφάσεις 
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του, οι οποίες όμως κατά την άποψή μου δεν είναι αποφάσεις που στέκουν 

στην κρίση όχι την δική μας, αλλά στην κρίση του λαού που μας έχει εκλέξει,  

είναι αποφάσεις οι οποίες έρχονται άνωθεν, θα πρέπει να σηκώσουμε και να 

στυλώσουμε τα πόδια ,  να  πούμε έως εδώ, να  παίρνουμε  αποφάσεις,  να 

επιβάλουμε αποφάσεις γιατί μόνο τότε θα τιμήσουμε το ότι μας έχει εκλέξει ο 

κόσμος σε ένα πολύ σημαντικό θεσμό όπως είναι  αυτός των Περιφερειών. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Τσουκαλά. 

Ο συνάδελφος κ. Κουρής έχει το λόγο.

Σ.    ΚΟΥΡΗΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΙΘΑΚΗΣ):   
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήταν ουτοπιστικό να ξαναπώ τα ίδια προβλήματα 

που  αντιμετωπίζουν  οι  περιφέρειες,  οι  περιφερειακές  μας  Ενότητες  και  τα 

νησιά.  Και  θέλω να  κάνω μια  πρόσκληση  –  πρόκληση  εδώ στην  Ένωση 

Περιφερειών και στους αγαπητούς μας περιφερειάρχες, το επόμενο Συνέδριο, 

τακτικό ή έκτακτο, θα σας προσκαλέσω να το κάνουμε στην Κεφαλονιά και 

στα Ιόνια Νησιά, για να δείτε και μάλιστα σε μια περίοδο όχι τουριστική, για να 

δείτε  πώς ένα νησί  με ικανοποιητικούς και  αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

τόσο  στη  γεωργία,  τόσο  στην  κτηνοτροφία  όσο  και  στον  τουρισμό 

προσπαθούν να το κάνουν βραχονησίδα. 

Να το δείτε ιδίοις όμμασι, γιατί θεωρώ ότι οι πολιτικές που έχουν 

εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή και που εφαρμόζονται, προσπαθούν ιδιαίτερα τις 

νησιωτικές περιφέρειες να τις απογυμνώσουν και να τις μετατρέψουν σε νησιά 

διακοπών. 

Και σας προσκαλώ, το βάζω σαν θέμα ένα επόμενο Συνέδριο με 

θέμα:  «Νησιωτική  πολιτική  σαν  μοχλός  ανάπτυξης  της  Ελλάδος»  να  το 

κάνουμε σε ένα νησί του Ιονίου, το οποίο δεν έχει  προνόμια όπως έχει  το 

Αιγαίο, το οποίο παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 100 μεγαβάτ και 

15  από φωτοβολταϊκά,  το  οποίο  έχει  225.000 αιγοπρόβατα και  εξάγει  την 

περίφημη φέτα Κεφαλονιάς, το οποίο έχει 13.500 στρέμματα αμπελώνες και 

εξάγει  την  περίφημη  ρομπόλα,  το  οποίο  φέτος  είχε  ρυθμό  αύξησης  του 

τουρισμού 13% και φέτος έχει ακόμα μεγαλύτερη προσφορά και του παίρνουν 

το  ΤΕΙ, το πάνε στο Μεσολόγγι, του παίρνουν τις υπηρεσίες, του κλείνουν τις 

Εφορίες, το απογυμνώνουν και προσπαθούν να το κάνουν βραχονησίδα. 
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Γι΄  αυτό  θεωρώ ότι  είναι  ευκαιρία  όλοι  εμείς  που  μιλάμε  για 

νησιωτική πολιτική και για Περιφερειακά Συμβούλια και  για τις δυνατότητες 

πρόσβασης στα νησιά μας, να κάνουμε μια κίνηση προς τα νησιά, ερχόμενοι 

όλοι στην Κεφαλονιά στο επόμενο Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών.

Σκεφτείτε  ότι  για  να  πάμε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στην 

Κέρκυρα  θέλουμε  12  ώρες  και  να  γυρίσουμε  άλλες  12  ώρες,  όλοι  οι 

περιφερειακοί σύμβουλοι. Σκεφτείτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη 

σύσφιξη  των  σχέσεων  μεταξύ  μιας  περιφέρειας,  που  αξίζει  τον  κόπο  να 

μάθετε. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ.  Κουρή. Ο 

συνάδελφος κ. Χειβιδόπουλος έχει το λόγο.

Τ. ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ   (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   
ΕΝ.Π.Ε.): Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  σίγουρα αυτή η θητεία 

που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε από το λαό θυμίζει κάτι άλλο, πέρα και 

έξω  από  τις  γνωστές  αυτοδιοικητικές  δομές  που  έχουμε  παρακολουθήσει 

μέχρι σήμερα. 

Ο καθένας από εμάς, ειδικά οι αντιπεριφερειάρχες, όπως είμαι 

εγώ  και  οι  περιφερειάρχες  πολύ  περισσότερο,  νιώθουν  τη  μοναξιά  του 

τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι  και δυστυχώς είναι προδιαγεγραμμένο 

ότι το πέναλτι θα μπει γκολ εις βάρος μας. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπηρετούμε έναν θεσμό, ο οποίος 

δέχεται την πολεμική και την αντίσταση του κεντρικού κράτος από πριν καν 

ιδρυθεί, από όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τον «Καλλικράτη».  

Δύο  χρόνια  μετά  έχουμε  αντιμετωπίσει  τις  συγκεκριμένες 

ανασφάλειες  της  μη  ύπαρξης  χρήματος,  της  σταδιακής  λήψης  από  εμάς 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και  όχι  μόνο αυτό αλλά και  του φορτώματος 

αρμοδιοτήτων χωρίς χρήμα, που σημαίνει ακόμα χειρότερα πράγματα.

Δυο χρόνια μετά πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας. Και 

ποιος είναι αυτός; Ότι εμείς σε 1,5 χρόνο που πήραμε το ΕΣΠΑ αυτό  τρέχει,  

προχωράει.  Και  ποια  είναι  η  αντίδραση  του  κεντρικού  κράτος  σε  αυτό; 

Συνολική αντίσταση και μάλιστα ποια συνολική αντίσταση; Από τον εμπειρικό 
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διατάκτη που θα υπογράφει και θα αποφασίζει μέχρι και το τι θα γίνει στην 

επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Διότι  πώς  να  το  κάνουμε  άλλωστε;  Οι  γιγαντωμένες 

διαχειριστικές αρχές του κεντρικού κράτους πρέπει να επιβιώσουν. Πρέπει να 

επιβιώσουν εις  βάρος των περιφερειών,  εις  βάρος των πολιτών.  Δεν  τους 

ενδιαφέρει.  Καταγράφεται  ακόμα  και  στις  εκθέσεις  αυτών  των  επαχθών 

δανειστών μας όλο αυτό το ζήτημα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες δεν ξέρω αν η πρώτη 

θητεία, γιατί δεν είναι 5ετία, κριθεί θετική συνολικά για το θεσμό. Όμως εκείνο 

που ξέρω, είναι ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα από 

όλους  τους  συναδέλφους  περιφερειάρχες,  αντιπεριφερειάρχες, 

περιφερειακούς συμβούλους, είναι τόσο μεγάλη που αξίζει μια προσοχή από 

το επίσημο κράτος.

 Διότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η μοναδική διέξοδος για τη 

χώρα είναι η περιφερειακή της ανάπτυξη. Και για να φροντίσουμε γι΄ αυτό το 

ζήτημα  υπάρχει  μόνο  ένας  δρόμος.  Η  στήριξη  του  θεσμού  μέσα  από μια 

αναθεώρηση του ίδιου του νόμου στην οποία θα απαλειφθούν τα προβλήματα 

τα οποία είναι πάρα – πάρα πολλά, θα λυθούν τα διαδικαστικά θέματα που 

μας  εμποδίζουν να  λειτουργήσουμε,  θα ξεκαθαρίσουν οι  αρμοδιότητες  του 

πρώτου, του δεύτερου βαθμού του κράτους, της αποκεντρωμένης αν υπάρχει, 

γιατί  εδώ θα πρέπει  να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το αν θα πρέπει  να 

υπάρξει αποκεντρωμένη διοίκηση του κράτους. 

Γιατί αν υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση του κράτους, ποιος ο 

λόγος  της  ύπαρξης  περιφερειακών  θεσμών,   όπως  είναι  η  περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση;  Και  αν  τέλος  πάντων  υπάρξει,  τι  κάνει  αυτή;  Γιατί  αν 

επικαλεστούμε  ότι  κάνει  μονάχα  τον  έλεγχο  της  νομιμότητας,  τότε  ναι 

αγαπητοί  συνάδελφοι,  όλοι  μαζί  ναι.  Αν  πούμε  όμως  ότι  προσδιορίζει  τη 

λειτουργία μας και την καθημερινότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και 

άρα προσδιορίζει τον απόλυτο σχεδιασμό μας για την επόμενη ημέρα, τότε 

όχι αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα πρέπει να υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση 

αυτής της μορφής. 

Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα που 

εκπροσωπούνται  στην  ελληνική  Βουλή,  ότι  δεν  μπορούν  να  παίζουν  τον 
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παπά με  την  αυτοδιοίκηση,  αναλόγως  της  δυναμικής  ή  της  δύναμης  που 

διαθέτουν ή καταγράφουν. Θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες θέσεις τις οποίες 

να  καταθέτουν εδώ και  οι  οποίες  να  μην αλλάζουν στους διαδρόμους της 

Βουλής,  όταν  αφορούν  διατάξεις  που  ουσιαστικά  παίρνουν  κάθε  μέρα 

αρμοδιότητες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης χωρίς κανένας να μιλάει.

Συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες,  αυτός ο ενάμιση χρόνος  που 

μένει  και  λέω  ενάμιση,  γιατί  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  σταματήσει  αυτή  η 

καραμέλα που πάνε να μας τη φορτώσουν κιόλας για τις παρατάσεις και όλα 

αυτά.  Κανένας  αυτοδιοικητικός  δεν  μίλησε  για  παράταση,  κανένας  στην 

αυτοδιοίκηση δεν μίλησε για παράταση και δεν μίλησαν για παράταση να σας 

εξηγήσω για ποιο λόγο. Διότι εμείς είπαμε από την  αρχή ότι αυτό το πράγμα 

είναι  λάθος, δεν έπρεπε να γίνει  έτσι  αλλά ο λαός μας εξέλεξε γι΄ αυτό το 

πράγμα και γι΄ αυτό το συγκεκριμένο χρόνο. 

Αλλά από εκεί και πέρα η αναθεώρηση της ημερομηνίας να είναι 

μαζί με τις απολίτικες ευρωπαϊκές εκλογές είναι κάτι  που τουλάχιστον μετά 

από αυτές θα πρέπει να απασχολήσει, αν όχι εμάς, το κεντρικό κράτος που 

νομοθετεί. 

Μένει 1,5 χρόνος και είναι 1,5 χρόνος δύσκολος, διότι οι εκλογές 

για  την  Αυτοδιοίκηση  πέφτουν  ουσιαστικά  στην  αποπληρωμή  του  ΕΣΠΑ. 

Πέφτουν σε μια εποχή στην οποία θα πρέπει να δοθεί μια μεγάλη μάχη να 

εισρεύσουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα στη χώρα. Και τα χρήματα στη 

χώρα δεν εισρέουν στην τσέπη των περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και 

των  περιφερειακών  συμβούλων,  εισρέουν  στην   αγορά,  εισρέουν  στους 

Έλληνες πολίτες που αυτή τη στιγμή δυστυχούν.

Και άρα είναι καθήκον μας στο διάστημα που απομένει όχι απλά 

να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειες της αυτοδιοίκησης αλλά ίσα – ίσα να 

προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα, στηρίζοντας όλες αυτές τις ενέργειες που 

στόχο έχουν την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και ένα καλύτερο επίπεδο 

για τους Έλληνες πολίτες.

Σε αυτή τη λογική και πέρα και έξω από τους κομματισμούς που 

η ίδια η ζωή μας έχει καταφέρει να κάνουμε ότι ξεπερνούν αυτή τη στιγμή την 

αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το τελευταίο διάστημα 

της θητείας για την οποία μας εξέλεξε ο κόσμος στις περιοχές μας. 
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Τελειώνω  με  αυτό.  Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  αγαπητές 

συναδέλφισσες,  πρώτοι  που  πρέπει  να  προστατέψουμε  το  θεσμό  της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης είμαστε εμείς οι ίδιοι, από τους περιφερειάρχες 

και τους αντιπεριφερειάρχες μέχρι και τον τελευταίο περιφερειακό σύμβουλο. 

Και  πρέπει  να  την  προστατέψουμε  είτε  στις  μικρές  μας  κοινωνίες  είτε 

συνολικότερα στον τρόπο με τον οποίο η αυτοδιοίκηση απαιτεί  και  απαιτεί 

αυτά που πλέον ώριμα ο ελληνικός λαός την εξέλεξε για να πράξει. 

Και  για  να  πράξει  συγκεκριμένα  πράγματα,  θα  πρέπει  να 

υπάρχει ένα σαφές δημιουργικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να έχει μέσα 

όλες τις αλλαγές που έχουμε καταγράψει και έχουμε στείλει στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και  σαν  ΕΝ.Π.Ε.  αλλά  και  σαν  περιφέρειες  και  περιφερειακοί 

σύμβουλοι,  περιφερειακά  Συμβούλια,  προκειμένου  αυτός  ο  νόμος  να 

υπηρετήσει αυτό για το οποίο ψηφίστηκε. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ. 

Χειβιδόπουλο.

Ο συνάδελφος κ. Τσιάκος έχει το λόγο.

Β.    ΤΣΙΑΚΟΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ):   Κυρίες  και  κύριοι 

συνάδελφοι, εγώ κατ' αρχήν θα αρχίσω από την αφίσα που έχουμε πίσω από 

τους Περιφερειάρχες. «Δημιουργούμε ισχυρές Περιφέρειες, εξασφαλίζουμε το 

αύριο  της  Ελλάδος».  Αυτό  λοιπόν  θα  πρέπει  να  είναι  το  όραμα  των 

Περιφερειών, το να δημιουργήσουμε το αύριο της πατρίδας μας.

Για να μπορέσουμε όμως να φτάσουμε σ’ αυτό, εκτίμηση μου 

είναι ότι θα πρέπει να συντρέχουν δυο πολύ – πολύ σημαντικοί παράγοντες. 

Ο  ένας  είναι  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  και  ο  άλλος  είναι  ο 

πολιτικός.  Στον  ανθρώπινο  παράγοντα,  οι  σχέσεις  μας  δηλαδή  με  την 

κοινωνία, με τον κόσμο, πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα.

Ο  κόσμος  εμπιστεύεται  την  αιρετή  περιφέρεια,  πιστεύει  ότι 

μπορεί  να  ελπίζει  σε  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Διότι  εκτός  του  ότι  υπάρχει  η 

τεχνογνωσία,  εκτός  του  ότι  υπάρχει  το  κύρος  και  οι  μηχανισμοί  οι  οποίοι 

μπορεί  να  στηρίξουν  προοπτικές  ανάπτυξης,  ξέρει  ότι  πλέον  οι  αιρετές 

περιφέρειες είναι Οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να στηρίξουν την περιοχή.
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Ο άλλος παράγοντας είναι ο πολιτικός, που όπως είπα πριν θα 

πρέπει  να  συνυπάρχουν  αυτοί  οι  δυο  για  να  μπορούμε  να  πούμε  ότι 

δημιουργούμε, όπως λέει εδώ και το πανό από πίσω, το αύριο. 

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αν και έχουν γίνει  πολλές φιλότιμες 

προσπάθειες,  η  εκτίμηση  η  δική  μου  είναι  ότι  όσον  αφορά  τον  πολιτικό 

παράγοντα  αυτό  που  προσπαθεί  πολλές  φορές  να  κάνει  είναι  να  μας 

φορτώνει με αρμοδιότητες και να προσπαθεί μερικές φορές να μας κάνει και 

συνυπεύθυνους, όπως είναι οι μεταφορές των μαθητών. 

Ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα γίνονται από εμάς και στην 

ουσία στο τέλος προσπαθούν να φορτώσουν σ’ εμάς την συνυπευθυνότητα 

από  μια  αδυναμία  πολλών  ετών  των  κυβερνήσεων  που  πέρασαν  να 

αποπληρώνουν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  όταν  πρέπει  τους 

μεταφορείς.

Από κει και πέρα έχει ακουστεί κατά κόρον, ότι όταν θέλουμε να 

αποδείξουμε  στην  κοινωνία  που  περνάει  δύσκολα  ότι  εμείς  είμαστε  εδώ 

παρόντες  και  προσπαθούμε  να  συνεισφέρουμε  στην  πολύ  δύσκολη 

προσπάθεια που κάνει η πατρίδα μας για να βγει από την οικονομική κρίση, 

θα  πρέπει  να  πάρουμε  ομόφωνα  απόφαση  ότι  οι  αποκεντρωμένες 

Περιφέρειες πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Δεν έχουν λόγο ύπαρξης, διότι η αιρετή περιφέρεια μπορεί πολύ 

πιο  συντονισμένα,  έχοντας  πολύ  μεγαλύτερη  αμεσότητα  με  τον  πολίτη  να 

δημιουργήσει όλες αυτές τις πολιτικές και να αφήσει στην άκρη τις πρακτικές 

και τις τακτικές που έχουν πληγώσει τον κόσμο και να δώσει ανάπτυξη σε 

περιοχές οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κλείνοντας,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  το  1ο συνέδριο  μπορεί  να 

δρομολογήσει  κάποια  πράγματα.  Θα  πρέπει  όμως  όλοι  μας,  βάζοντας  τις 

σωστές βάσεις, αυτή την περιφερειακή αρχή, η οποία έχει την κοινή αποδοχή 

όλων  των  πολιτών  ή  θα  έλεγα  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας,  να  τη 

διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Να αφήσουμε  στην  άκρη  αυτά  που  μας  χωρίζουν,  να  δούμε 

επιτέλους αυτά που μας ενώνουν και με λόγο διαχρονικό, ο οποίος δεν θα 

εξαρτάται  από το ποιος κυβερνάει  να στηρίξουμε την Περιφέρεια, γιατί  έτσι 

στηρίζουμε τις περιοχές μας, στηρίζουμε την πατρίδα μας. 
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Καλή επιτυχία στις εργασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε τον κ. συνάδελφο.

Αγαπητοί συνάδελφοι σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω όλες 

τις  παρατάξεις  οι  οποίες  έχουν ψηφίσματα  να  τις  καταθέσουν ή σήμερα ή 

αύριο πρωί – πρωί για να υπάρξει και η επεξεργασία. 

Το  λόγο  έχει  ο  συνάδελφος  κ.  Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης 

Ηπείρου.

Α. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ): Κύριοι συνάδελφοι, είναι 

φανερό αυτά τα δυο χρόνια που πορευτήκαμε ότι το κεντρικό κράτος αμύνεται 

ακόμα στην ιδέα της αιρετής Περιφέρειας. Ενώ τη δημιούργησε, στη συνέχεια 

είπε ότι τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. 

Μέχρι  χτες  που  μιλήσαμε  με  τον  Πρωθυπουργό  οι  13 

Περιφερειάρχες  και  οι  δυο Υπουργοί  που ήταν παρόντες,  εγώ πίστευα ότι 

αυτό  το  συνέδριο  δεν  θα  έδινε  ένα  μέλλον.  Με  τη  συζήτηση  με  τον 

Πρωθυπουργό και το θέμα που έθεσε ότι εδώ και τώρα να τελειώνει το θέμα 

με το διατάκτη, είδαμε ένα άλλο φως. 

Πρέπει  όμως  να  γίνουν  πάρα  πολλά  πράγματα.  Έχουμε  το 

ΕΣΠΑ. Ξαφνικά φύτρωσε η ΕΕΤΑΑ με έργα αμφίβολης ποιότητας. Πρέπει να 

ξεκαθαριστεί  ότι  το  ΕΣΠΑ  θα  το  διαχειρίζονται  και  το  5ο ΚΠΣ  οι  αιρετές 

Περιφέρειες.

Έχουμε  δει  διαχρονικά  -παλιότερα  υπήρχε  το  ΘΕΟΓΚΑ-  τα 

προγράμματα  της  αγροτικής  ανάπτυξης  να  τα  διαχειρίζεται  το  Υπουργείο 

Αγροτικής  Ανάπτυξης.  Το  Υπουργείο  πρέπει  να  γίνει  επιτελικό  και  να 

τελειώσει εκεί. Ο καθένας στον τύπο μας ξέρουμε πού θα κάνουμε επενδύσεις 

στον αγροτικό τομέα. 

Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν διαλυθεί ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, να 

μην  υπάρχει  ένα  αρδευτικό  ποιότητας,  να  έχουν  φύγει  ο  κόσμος  από  τα 

χωράφια την εποχή της ανεργίας, της κρίσης και το Υπουργείο να επιμένει με 

το πρόγραμμα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ότι κάνει δουλειά. Πρέπει ξεκάθαρα αυτό το 

πρόγραμμα να έρθει στις Περιφέρειες. 

Και δεν νοείται  όταν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

μιλάει για μεταρρύθμιση να έχουμε μια Υπηρεσία σε κάθε περιοχή που ανήκει 
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απ' ευθείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκεντρωμένα σ’ εμάς, μία 

στην αποκεντρωμένη Διοίκηση, μια σε εμάς που κάνει και τη δουλειά και μια 

ακούγεται και στους Δήμους. 

Μια  αγροτική  ανάπτυξη  ανά  περιφέρεια  και  αυτή  στην αιρετή 

περιφέρεια. Όχι κατάτμηση δυνάμεων, για να μη πω και κάτι άλλο. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια με μια 

λογική των επιδοτήσεων δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να 

καταλάβουμε ότι ο κόσμος σήμερα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που 

ετοιμάζαμε τόσα χρόνια.

Είχα  πάει  στην  έκθεση  «ΖΟΟΤΕΚΝΙΚΑ».  Πήγα  να  δω  κάτι 

πρόβατα και τον ρώτησα «πόσο τα πουλάς;» Και πήρα μια απάντηση η οποία 

ήταν πολύ ωραία. «Τι γράμματα ξέρεις;» μου λέει. «Γιατί;» του λέω. «Αν δεν 

ξέρεις γράμματα δεν σου πουλάω πρόβατα» μου είπε. 

Και  κατάλαβα  ότι  ναι,  είχε  δίκιο,  πρέπει  όλοι  μας  να 

αγωνιστούμε, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του τόπου του, να  φτιάξουμε 

νέους επαγγελματίες από τα νέα παιδιά αυτά που μέχρι προχτές ψάχνανε μια 

θέση στον ήλιο στο Δημόσιο. 

Το Δημόσιο, κύριοι, τέλειωσε. Είναι Υπηρεσία. Πρέπει να είναι 

στην υπηρεσία όλων αυτών των ανθρώπων για να δούμε κάτι διαφορετικό. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κ. Σκορδάς έκανε μια κίνηση κατά 

της γραφειοκρατίας. Είπε ότι άμεσα τα Επιμελητήρια να δίνουν σε βιοτεχνικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις άδεια και μετά να κοιτάνε τα χαρτιά. 

Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρωτίστως πρέπει να δοθεί στις αιρετές 

περιφέρειες και να δίνουμε άδεια, περιμένοντας ένα χρόνο να φέρει κάποιος 

τα χαρτιά. Έτσι θα σπάσουμε και θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας.

Ένα άλλο θέμα που φάνηκε αυτές τις μέρες ήταν με τα ΚΤΕΟ. 

Μας πήραν τις άδειες, κάναμε αγώνα. Ήδη εμείς στην Περιφέρεια τη δικιά μας 

δουλεύει ένα ΚΤΕΟ, αλλά είδαμε κάποιες κινήσεις, κάποιοι ενδιαφέρονταν να 

μη δουλέψουν τα ΚΤΕΟ τα δημόσια.

Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν στον δημόσιο τομέα, 

αλλά θεωρώ μια Υπηρεσία για να φέρνει το ισοζύγιο και του ιδιωτικού τομέα 
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και του δημοσίου που την έχουμε, πρέπει να είναι τουλάχιστον, να ξεκινά στην 

ίδια αφετηρία με αυτή του ιδιώτη.

Κι εκεί είδαμε κυκλώματα, τα οποία ελέγχουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, 

οι ίδιοι να είναι αυτοί που είναι οι προμηθευτές σ’ εμάς στα ΚΤΕΟ. Και οι ίδιοι 

έχουν τα λογισμικά, έχουν τα πάντα. Και τρομάξαμε να πάρουμε όχι μόνο το 

ISO, αλλά στη συνέχεια βάζοντας κάμερες να βγάλουμε το λογισμικό. 

Και τι είδαμε; Μου λέει ένας υπάλληλος «μπήκαμε, πήραμε τους 

κωδικούς, αλλά ένα λεωφορείο θέλει 80 λεπτά μου είπαν». «Μα πως θα κάνει 

80 λεπτά;» του λέω. «Έτσι μου είπαν». Τελικά πήγαν οι πληροφορικάριοι από 

την Υπηρεσία και το έφτιαξαν το θέμα. Και τι κατάλαβαν; Ότι τους ενδιέφερε 

να περάσουμε 2-3 αυτοκίνητα και να έρθει το μεσημέρι, ώστε πάλι να είναι εις 

βάρος σ’ εμάς. 

Πρέπει  να  ζητήσουμε  με  ψήφισμα  τουλάχιστον  να  είμαστε 

ισόβαθμοι με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και να ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Δείχνει 

ότι αυτό το Υπουργείο έχει φτιάξει καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες δημιουργούν 

στρέβλωση.

Το ίδιο είδαμε και με τις πίστες που 4 Ενότητες στην Ελλάδα 

έχουν.  Ενώ έχουμε  υπογράψει  σύμβαση με  την  Ευρώπη ότι  αυτές  θα τις 

δουλεύουμε για να δίνουμε διπλώματα, μας έγραψαν ξαφνικά ότι ξέρετε, όταν 

αποκτήσουν όλοι, θα δουλεύουν κι αυτές. Βέβαια το πήραν πίσω, αλλά δείχνει 

την προσπάθεια μιας άλλης εποχής που υπάρχει ακόμα στο δημόσιο τομέα 

να αμύνεται. 

Γι' αυτό αν θέλουμε αύριο να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο, όλοι 

μαζί να ζητήσουμε όλα τα προγράμματα που υπάρχουν, αυτά και τα λεγόμενα 

τομεακά ή εκείνα τα Υπουργεία που δεν έχουν τομεακά να έχουμε λόγο εμείς. 

Δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας που δεν έχει τομεακό να αποφασίσει πού θα 

γίνουν νοσοκομεία και οτιδήποτε χωρίς να παίρνει τις τοπικές συνθήκες.

Θεωρώ ότι  πρέπει  να  είναι  πάντα  απαιτητή  η  υπογραφή της 

Περιφέρειας για όλα τα προγράμματα που θα εκτελούνται  σε οποιοδήποτε 

γεωγραφικό σημείο μιας Περιφέρειας. 

Περισσότερο όμως για εμάς  που είμαστε  περιοχές γεωργικές, 

κτηνοτροφικές,  παίζει  μεγάλο  ρόλο  να  τελειώσει  αυτό  από  το  Υπουργείο 

Γεωργίας, που δυστυχώς μέχρι σήμερα διαχρονικά απέδειξε ότι δεν βοήθησε 
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τον τόπο, γι' αυτό η γύμνια σήμερα σε όλο το θέμα το γεωργοκτηνοτροφικό, 

σε όλη την Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε πολύ. 

Ο κ. Καραπαναγιωτίδης έχει το λόγο. Έχει έρθει μια πρόταση για 

μια Επιτροπή για τα ψηφίσματα. 

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ): Κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι  εγώ  θα  σταθώ  σε  κάποια  προβλήματα  τα  οποία 

αντιμετωπίζουμε όλοι στις Περιφερειακές Ενότητες και να σας πω την αλήθεια 

νιώθω αδύναμος γιατί αρκετά από αυτά, ενώ είναι προβλήματα τα οποία δεν 

χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε τίποτε άλλο, είναι άλυτα τα οποία παραμένουν 

και σίγουρα πολλά από αυτά θα είχαν διευθετηθεί ή θα είχαν λυθεί, το κράτος 

θα εισέπραττε χρήματα και θα πήγαιναν όλα καλά.

Εδώ χρειαζόμαστε την βοήθεια και την παρέμβαση της ΕΝ.Π.Ε. 

και όταν λέω ΕΝ.Π.Ε. γιατί πιστεύω ότι έχει δύναμη η Ένωση Περιφερειών της 

Ελλάδας στην κεντρική εξουσία.

Ένα  μεγάλο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζετε  όλοι  εσείς  στις 

Περιφερειακές Ενότητες, αυτή την περίοδο εδώ και δυο χρόνια οι γεωπόνοι 

και οι κτηνίατροι δεν πάνε τα απογεύματα και ούτε τα Σαββατοκύριακα. Ξέρετε 

τι  σημαίνει  αυτό  για  την  Ημαθία;  Έχουμε  το  μεγαλύτερο  σφαγείο  των 

Βαλκανίων, είμαστε πρώτοι στις εξαγωγές 14.500 φορτία βγήκαν το ’12 έξω 

και αυτή τη στιγμή Σαββατοκύριακο δεν γίνεται εξαγωγή ούτε και απόγευμα.

Γιατί δεν πληρώνονται οι γεωπόνοι. Τα χρήματα τα εισπράττει το 

Δημόσιο και κρατάει και το δικαίωμα των γεωπόνων και των κτηνιάτρων για το 

Σαββατοκύριακο, τα κρατάει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι παρέμβαση αύριο 

το πρωί. Ισχυρή παρέμβαση του Προεδρείου της Διοίκησης της ΕΝ.Π.Ε. να 

λυθεί το θέμα σε όλους τους νομούς. Σε εμάς είναι έντονο, γιατί όλα εξάγονται 

από εκεί.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε πιστεύω και σε άλλες 

Περιφερειακές  Ενότητες  της  χώρας,  αλλά  εμείς  έχουμε  στο  έλος  Κλειδίου 

μεταξύ Αιγινίου και Θεσσαλονίκης 11.000 στρέμματα. Αυτά κάθε χρόνο γίνεται 

προσωρινή διανομή. Έχουμε 15 Φλεβάρη και ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει.  

Θα πάνε  οι  καταπατητές,  θα χάσει  κάποια εκατομμύρια  το  Δημόσιο,  ή  θα 
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βγάλει μια απόφαση το Υπουργείο της τελευταίας στιγμής και θα τρέχουν οι 

υπάλληλοι  και  εγώ, και  θα είμαστε  υπόλογοι  και  υπεύθυνοι  απέναντι  στην 

πολιτεία γιατί ούτε σωστή διανομή θα έχει γίνει και ούτε θα έχει εισπραχθεί 

ευρώ για τη χώρα μας.

Και τα δυο που σας έχω αναφέρει, να ξέρετε είναι από αυτά που 

το Δημόσιο θα εισπράξει  χρήματα. 11.000 στρέμματα και εδώ χρειάζεται  η 

παρέμβαση της ΕΝ.Π.Ε. μεθαύριο, για να δοθεί λύση.

Ένα  άλλο  μεγάλο  πρόβλημα  που  το  έχετε  όλοι  εσείς  το 

γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, έχουν δοθεί οικόπεδα σε χωριά σε οικισμούς σε 

ακτήμονες ή σε νέα ζευγάρια. Πέρασε η πενταετία, πέρασε η δεκαετία και δεν 

έχουν χτίσει αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Κάποιοι πλήρωσαν το τίμημα αλλά δεν 

πήραν τίτλο κυριότητας. Έρχεται η πολιτεία τώρα και λέει «φέρτε τα πίσω». 

Και ερωτώ: ποιος από εσάς μπορεί, ή ας το τολμήσει αύριο – μεθαύριο να τα 

πάρει πίσω. Πως θα τα πάρει πίσω; Θα επαναστατήσουν οι δικαιούχοι.

Τι πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να το δει η Διοίκηση, να ζητήσει 

ένα χρόνο παράταση και να είναι ρητή η εντολή: όποιος δεν διευθετήσει το 

ζήτημα θα έχει και κυρώσεις.

Ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο. Έρχεται σε λίγο το καλοκαίρι και 

αρχίζουν ξανά οι εξαγωγές. Το πολέμησα μόνος μου, δέχτηκα και απειλές και 

για τη ζωή μου ακόμη. Δεν είμαι ήρωας, είμαι ένας άνθρωπος που κι  εγώ 

προσπαθώ να βάλω ένα λιθαράκι για το καλό του τόπου. Κάρτες διέλευσης 

φορτηγών αυτοκινήτων από τρίτες χώρες. Όλες οι εξαγωγές το ξαναλέω πάλι, 

γίνονται από τη Βέροια, δεν υπάρχουν φορτηγά ψυγεία για να βγάλουμε τα 

προϊόντα  μας  στις  χώρες  της  Ευρώπης  και  ιδιαίτερα  της  ανατολικής 

Ευρώπης. Χρειάζεται η πράσινη κάρτα. 

Και  τώρα  ένας  Αντιπεριφερειάρχης  από  τη  Μακεδονία  να 

παλέψει  με  τα  μεγαθήρια  των  Αθηνών  και  εδώ  λοιπόν  χρειάζεται  η 

παρέμβαση η δική σας. Δεν θέλω τίποτε άλλο να πω, αρκετά έγιναν, αρκετά 

μπορούν να γίνουν.

Ο  κ.  Ραγκούσης,  καλή  του  ώρα,  έκανε  ένα  νόμο  με  πολλές 

ατέλειες και αστοχίες. Αυτό όμως που θέλουν από εσάς κ. Πρόεδρε και από 

τα  μέλη  της  Διοίκησης  γιατί  υπάρχει  ένας  Υπουργός  αυτή  τη  στιγμή  που 

ακούει, μπράβο στο κ. Ραγκούση που το έκανε. Τόλμησε και το έκανε! Από 
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εκεί  και  πέρα  οι  ατέλειες  όμως  δεν  πρέπει  να  διαιωνίζονται.  Εμείς 

υποδεικνύουμε, μελετήστε τα και ένα - ένα από αυτά, μέρα με την ημέρα θα 

πρέπει να δώσουμε λύσεις. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης.

Αυτά θέλω να πω και καλή επιτυχία στο Συνέδριο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ. 

Καραπαναγιωτίδη.  Η Επιτροπή των Ψηφισμάτων που προτείνεται  είναι:  κ. 

Καλτσογιάννης,  κ.  Χατζηιωάννου,  κ.  Δηλαβέρης,  κ.  Πασχαλίδης,  κ. 

Πατατόλιας. 

Συνάδελφοι  θα μου επιτρέψετε  κι  εμένα,  για να ελαφρύνω το 

αυριανό πρόγραμμα, επειδή αύριο είναι πάρα πολλοί θα μιλήσω εγώ σήμερα.

Γ.  ΣΓΟΥΡΟΣ: Μισό  λεπτό,  μπορούμε  να  βάλουμε  τώρα  την  έγκριση  της 

Επιτροπής των Ψηφισμάτων να τελειώνουμε κι αυτό;

Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ: Ναι, αυτή είναι η πρόταση κ. Πρόεδρε. 

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Η Επιτροπή για τα Ψηφίσματα είναι:  ο κ.  Καλτσογιάννης,  κ. 

Χατζηιωάννου, κ. Δηλαβέρης, κ. Πασχαλίδης και κ. Παπατόλιας. 

Γ.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ: Οι  συνάδελφοι  θα  πάρουν  τις  προτάσεις  για  να  τις 

επεξεργαστούν και να φέρουν Ψήφισμα.

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Εγκρίνεται αγαπητοί συνάδελφοι; Ομόφωνα;

Διεξάγεται ψηφοφορία δι' βοής

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα η Επιτροπή Ψηφισμάτων.

Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ (  ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ   
ΑΙΓΑΙΟΥ)  :    Αγαπητοί  συνάδελφοι  να  ξεκινήσω από  εκεί  που  σταμάτησε  ο 

συνάδελφος Καχριμάνης, πέρασαν δυο χρόνια και άρα νομίζω ότι είναι αρκετό 

το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει η Ένωση Περιφερειών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο να απολογηθεί. Κατ' αρχάς δεν δεχόμαστε τον όρο ότι η Ένωση 

Περιφερειών  είναι  Ένωση  των  Περιφερειαρχών,  σε  καμία  περίπτωση. 

Νομίζουμε  ότι  είναι  Ένωση  των  Περιφερειών  και  όπως  θα  διαπιστώσατε 

σήμερα από τις εισηγήσεις, ένας μόνο Περιφερειάρχης ήταν εισηγητής, όλοι οι 

άλλοι ήταν Περιφερειακοί Σύμβουλοι από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
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Συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε πολύ αυστηροί με το θεσμό. Αν 

κανείς  αναλογιστεί  τις  δυσκολίες  αυτού του φορέα αυτού του  οργάνου,  αν 

κανείς αναλογιστεί ότι αυτή η περίφημη Ένωση Περιφερειών δεν έχει καμία 

σχέση με την Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία είναι και οργανωμένη και η οποία έχει και τους 

επιστημονικούς της συμβούλους και η οποία έχει και τους συνεργάτες.

Η ΕΝ.Π.Ε. δεν έχει κανένα επιστημονικό συνεργάτη. Εάν κάπως 

λειτουργεί, είναι γιατί ο συνάδελφος ο κ. Σγουρός έχει κάποιους συνεργάτες 

τους  οποίους  φέρνει  πολλές  φορές  και  στην  Ένωση.  Άρα  μπορείτε  να 

καταλάβετε κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούμε. Το ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο θεσμός που όλοι αγάπησαν, ακόμη 

και οι συνάδελφοί μας του Α’ βαθμού και πάλεψαν για το θεσμό, πρέπει να 

ξέρετε ότι δεν τρέφουν και τα καλύτερα των αισθημάτων. Όλοι πιστέψαμε ότι 

το κεντρικό κράτος είχε πάρει τις αποφάσεις του, έκανε και τον απολογισμό 

του, έκανε και την αυτοκριτική του και αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το 

θεσμό  ακολουθώντας  το  βηματισμό  της  Ευρώπης.  Τον  ακολούθησε;  Όχι 

βεβαίως. Γιατί  ούτε τη διοικητική αυτοτέλεια έδωσε,  πολύ περισσότερο δεν 

έδωσε την οικονομική αυτοτέλεια. 

Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε ένα κράτος συγκεντρωτικό, 

ένα κράτος μικροσυστημάτων, ένα κράτος με τα υπουργικά βιλαέτια και αυτό 

φαίνεται καθημερινά όταν διαπιστώνεται ότι αυτή η περίφημη κατ’ ευφημισμό 

μικροί  πρωθυπουργοί  “ξημεροσταλιάζουν”  έξω  από  τα  γραφεία  των 

Υπουργών,  των  Υφυπουργών,  των  Γενικών  Γραμματέων  ακόμη  και  των 

Διευθυντών, ακόμη και των υπαλλήλων των μικροσυστημάτων της Αθήνας, 

καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς για 

να προχωρήσουμε πραγματικά σε αυτό που ο νομοθέτης ήρθε και  έδωσε, 

στην ανάπτυξη. Και μας έδωσαν βεβαίως το δικαίωμα να παινευόμαστε και 

εμείς να βγαίνουμε και να λέμε ότι πήραμε εμείς τις τύχες του τόπου στα χέρια 

μας, εμείς είμαστε εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, εμείς θα οδηγήσουμε 

τον τόπο στην ανάπτυξη. Δεν λέω θα οδηγήσουμε τον τόπο στην έξοδο, γιατί  

αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Όμως  σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  προσπαθήσαμε  να 

πείσουμε το κεντρικό  κράτος  ότι  «ξέρετε,  αν  θέλετε  να  ακολουθήσουμε το 

βηματισμό  της  Ευρώπης,  πρέπει  να  προχωρήσετε  σε  γενναία  βήματα». 

Ειπώθηκε προηγουμένως ότι  ο "Καλλικράτης" ήταν το πρώτο βήμα, όντως 
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ήταν το πρώτο βήμα. Όντως ο "Καλλικράτης" ήταν αυτό το θεσμικό εργαλείο 

το οποίο είχαμε ανάγκη εμείς να αναδείξουμε τα προβλήματα και κυρίως να τα 

αντιμετωπίσουμε.

Όμως ο "Καλλικράτης" αγαπητοί συνάδελφοι που είναι αυτό το 

θεσμικό εργαλείο, δυστυχώς δεν ακολούθησε τους επόμενους βηματισμούς. 

Όπως ακούσατε προηγουμένως Προεδρικά Διατάγματα τα οποία έπρεπε να 

δουν  και  να  μεταφέρουν  αρμοδιότητες  από  το  κεντρικό  κράτος  στις 

Περιφέρειες  και  Προεδρικά  Διατάγματα  που  έπρεπε  να  βγουν  από  τις 

Περιφέρειες  να  πάνε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α’  βαθμού,  αυτά  τα 

Προεδρικά Διατάγματα είτε αδράνησαν, είτε απαλείφθηκαν οι διατάξεις που 

προέβλεπαν μεταφορά αρμοδιοτήτων.

Και  βεβαίως  σε  όλες  τις  συναντήσεις  τις  οποίες  κάναμε,  με 

όλους τους Υπουργούς, αυτό το οποίο διαπιστώναμε ήταν ένα χάιδεμα στην 

πλάτη  κι  ένα  χτύπημα στην  πλάτη  «Ναι,  έχετε  δίκιο»  γιατί  είχαμε  και  την 

ατυχία ο θεσμός στο ξεκίνημά του να πέσει μέσα στην κρίση. Και άρα με τι 

κουράγιο  θα  μπορούσε  κανείς  να  βγει  διεκδικητικά  να  παλέψει  και  να 

διεκδικήσει  από το κεντρικό κράτος  πόρους,  όταν ξέραμε ότι  οι  πόροι  δεν 

υπήρχαν.

Υπήρχε ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, το 

είχαμε  απέναντί  μας,  ξέρετε  και  την  καχυποψία  των  βουλευτών  οι  οποίοι 

νομίζουν  ότι  οι  Περιφέρειες  είναι  κάτι  το  οποίο  εν  πάση  περιπτώσει  είναι 

φυτώριο το οποίο θα βγάλει  τους αυριανούς αντιπάλους ή συνυποψήφιους 

του εκάστοτε υποψηφίου, οι Δήμοι μας έβλεπαν καχύποπτα γιατί η μεταφορά 

των αρμοδιοτήτων που έγινε και κυρίως η διαχείριση του ΕΣΠΑ νόμισαν ότι 

έδωσαν εξουσία στην Περιφέρεια και άρα ήρθε ένας νέος θεσμός ο οποίος 

προστέθηκε στον άλλον θεσμό της αποκεντρωμένης Διοίκησης που ποδηγετεί 

τον Α’ βαθμό και κυρίως είχαμε τους Υπουργούς οι οποίοι κι αυτοί μη έχοντας 

τη δυνατότητα, γιατί κακά τα ψέματα, ας το παραδεχτούμε. 

Όταν  βλέπεις  ένα  Υπουργό  Εσωτερικών  τον  συναντάς  δυο 

φορές και σας διαβεβαιώ ότι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση 

του Στυλιανίδη, γιατί και τις δυο φορές που συναντηθήκαμε εγώ τουλάχιστον –

και νομίζω και όλοι οι άλλοι- στενοχωρηθήκαμε γιατί είχαμε έναν Υπουργό ο 

οποίος  σήκωνε  τους  ώμους  και  έλεγε  «απέναντι».  Και  απέναντι  ήταν  το 

Υπουργείο  Οικονομικών!  Και  όσες  φορές  πήγαμε  στο  Υπουργείο 
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Οικονομικών,  εκεί  συναντήσαμε  εντελώς  την  άρνηση,  η  οποία  έλεγε 

«Κοιτάξτε,  αυτά  είναι  τα  δεδομένα,  μέσα  σε  αυτά  τα  πλαίσια  πρέπει  να 

κινηθείτε».

Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινηθήκαμε. Το ότι έχει ο θεσμός 

αυτός μια καλή εικόνα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, οφείλεται ότι ακόμη και 

με  το  περίσσευμα  της  φτώχειας  μας,  κατορθώσαμε  να  αντιμετωπίσουμε 

προβλήματα,  είμαστε  κοντά  στον  πολίτη,  ο  πολίτης  μας  παρακολουθεί, 

είμαστε  ο θεσμός που -όπως ειπώθηκε-  δεν δανειστήκαμε,  δεν χρωστάμε, 

είμαστε νοικοκύρηδες, έχουμε τακτοποιήσει τα του οίκου μας, είμαστε πρώτοι 

σε απορροφήσεις από τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα, έχουμε 

ένα κύρος και αυτό το κύρος το διαπιστώνουμε και στο εξωτερικό όταν πάμε.

Αυτό που δεν κατάλαβε το κεντρικό κράτος είναι  ότι η έξοδος 

από την  κρίση  θα  έρθει  μόνο  από τις  Περιφέρειες.  Γιατί  αν  το  συγκριτικό 

πλεονέκτημα και οι πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας είναι ο τουρισμός 

και  ο  πρωτογενής  τομέας,  δυστυχώς γι'  αυτούς  δυστυχώς για  το  κεντρικό 

κράτος, αυτό το συγκεντρωτικό το αντιπαραγωγικό το διεφθαρμένο αν θέλετε 

σε ένα ποσοστό κράτος, με τα μικροσυστήματά του… Γιατί χτες ζήσαμε αυτό 

που είπαμε με τον Πρωθυπουργό το δράμα. 

Έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος να εγκαλεί το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους και να δίνει εντολή και να μην πειθαρχεί. Και να προσπαθεί να 

πείσει αυτό το σύστημα -γιατί περί συστήματος πρόκειται- τον Πρωθυπουργό 

ότι δεν μπορεί να το κάνει και να μεμψιμοιρεί. Και σήμερα ήρθε η διάταξη και 

αυτό πρέπει να πούμε, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να θεώρησαν ότι αυτά τα 

οποία  είπαμε  για  τη  χτεσινή  συνάντηση,  ήταν  κάτι  αβανταδόρικο  στον 

Πρωθυπουργό και στην Κυβέρνηση. 

Εγώ ειλικρινά το λέω και το λέω και εδώ, ήταν η πρώτη φορά 

που συναντούσα έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε κάποια στιγμή ενώπιον 

όλων «Είμαι  Πρωθυπουργός!  Θα κάνετε  αυτό  που λέω εγώ!»  και  σήμερα 

περνάει η τροπολογία στη Βουλή. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία.

Η  δεύτερη  επιτυχία  είναι  το  ότι  ο  Πρωθυπουργός  άρχισε  να 

συνειδητοποιεί,  γιατί  το  διαπιστώσαμε και  αυτό,  ότι  δεν είχε αίσθηση το τι 

συμβαίνει με τα μικροσυστήματα γύρω - γύρω. Εάν το πετύχουμε και αυτό, η 

επόμενη προγραμματική  περίοδος του ΕΣΠΑ να είναι  πολυτομεακή και  να 
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αποκεντρωθεί στις Περιφέρειες, αυτό το κεντρικό κράτος το οποίο συντηρείται 

σήμερα από την Περιφέρεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια γιατί κανείς δεν κάθισε 

κάτω να  σκεφτεί,  γιατί  καθημερινά  εκατοντάδες  χιλιάδες  Έλληνες  από την 

Περιφέρεια ταξιδεύουν στην Αθήνα. Ταξιδεύουν στην Αθήνα, για να έρθουν να 

συντηρήσουν αυτά τα συστήματα. Δεν έχει κανένα λόγο εκατοντάδες χιλιάδες 

Έλληνες να ταξιδεύουν στην Αθήνα κάθε μέρα με τρένα, με αεροπλάνα, με 

πλοία, με λεωφορεία. Όλοι κατεβαίνουν στην Αθήνα, στα μικροσυστήματα. 

Γιατί αυτό το κεντρικό κράτος, έχει στυλώσει τα πόδια του, δεν 

θέλει  να αποκεντρωθεί,  αυτό το κεντρικό  κράτος δεν θέλει  να χτυπήσει  τη 

γραφειοκρατία,  γιατί  πίσω  από  κάθε  διοικητική  πράξη  υπάρχει  ένας 

γραφειοκράτης, ο οποίος εν δυνάμει είναι και διεφθαρμένος, το ένα ποσοστό.

Άρα καταλαβαίνετε με τι έχουμε να παλέψουμε. Δεν την θέλουν 

την Περιφέρεια, όμως δεν έχουν κι άλλη εναλλακτική λύση. Το ξέρουν ότι η 

Ευρώπη… και  όταν ακούτε τον κ.  Ράιχενμπαχ τον οποίο έστειλαν εδώ και 

γίνεται  πιο αυτοδιοικητικός, πιο αποκεντρωτικός από ό,τι  οι  Υπουργοί  ή οι 

Υφυπουργοί  και  τα  συστήματα να  λέει:  «Λυπάμαι  πάρα πολύ δεν  θέλει  η 

κυβέρνησή  σας  να  αποκεντρωθούν  οι  αρμοδιότητες,  να  πάνε  στην 

αυτοδιοίκηση». Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το διαπιστώνουμε κάθε μέρα; Αυτή 

είναι η ιστορία. 

Άρα  καταλαβαίνετε,  όταν  θέλουμε  να  κάνουμε  την  κριτική  τι 

κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εγκαλούμαστε, είναι γιατί καθένας 

έχουμε και μια άλλη ιδιότητα, ξέρουμε τα προβλήματα που περνάει ο τόπος, 

ξέρουμε  τα  προβλήματα  που  περνάει  ο  Έλληνας.  Προσπαθούμε  να 

δημιουργήσουμε  και  να  στήσουμε  δομές,  προκειμένου  να  τους 

συμπαρασταθούμε, προσπαθούμε να τρέξουμε τα προγράμματα όχι για να 

ικανοποιηθούμε  ότι  κατασκευάσαμε  ένα  έργο  ακόμα,  αλλά  να 

δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιφέρειες τρέχουν με 60% όταν όλοι οι 

άλλοι  δεν  ξεπερνάνε  το  15-20%.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  χθες  ο  Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης είπε να αποκεντρώσουμε τώρα τα 

τομεακά  προγράμματα  της  περιφέρειας  και  είπαμε  όχι.  Τα  τομεακά 

προγράμματα τόσο καιρό τα διεκδικούσαμε και δεν τα αποκεντρώνατε. Τώρα 

έχετε  αποτύχει  και  θέλετε  να  τα  φορτώσετε  όλα  στις  περιφέρειες  για  να 
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φορτώσετε  την  ευθύνη  της  αποτυχίας  των  τομεακών  προγραμμάτων  στις 

περιφέρειες.

Συνάδελφοι,  να  συμφωνήσω  με  τον  συνάδελφο  Καχριμάνη. 

Εμείς  θα  δώσουμε  τη  μάχη  να  πείσουμε  ότι  αυτό  το  σύστημα  πρέπει  να 

αποκεντρωθεί.  Νομίζω ότι  έχουμε κατορθώσει  αυτό που δεν κατορθώσαμε 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να έχουμε πια συμμάχους στην καρδιά του 

συστήματος.  Και  εάν  πραγματικά  επαληθευθεί  ότι  σύμμαχος  είναι  ο 

πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε 

αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην διοίκηση της χώρας μας, γιατί αυτό το 

οποίο ζητάμε είναι πολύ απλό και έχει κατακτηθεί, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Θέλουμε ένα κράτος επιτελικό, ένα κράτος το οποίο να σχεδιάζει. 

Θέλουμε  αποκέντρωση  του  συνόλου  των  αρμοδιοτήτων  σε  περιφερειακό 

επίπεδο.  Θέλουμε  ισχυρούς δήμους,  ισχυρότατους  δήμους και  δεν  έχουμε 

αντιπαλότητα με τους συναδέλφους του Α’ βαθμού. Ίσα – ίσα αυτό πρέπει να 

το συνειδητοποιήσουμε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε και έχουμε τις 

καλύτερες των προθέσεων. Στηρίζουμε τον πρώτο βαθμό, γιατί  αυτός είναι 

ακόμη πιο κοντά στον πολίτη και άρα πρέπει να τον βοηθήσουμε. 

Κλείνω λέγοντας ότι είναι δυο χρόνια αυτός ο θεσμός. Νομίζω 

ότι  επειδή  η  Ευρώπη βαδίζει  στην  Ευρώπη των περιφερειών,  δεν  μπορεί 

κανένα  σύστημα να  κόψει  αυτό  το  δρόμο.  Εάν  νομίζουν  κάποιοι  ότι  στην 

προσπάθεια  της  οπισθοδρόμησης  που  κάνουν,  εμείς  θα  τους 

ακολουθήσουμε, πρέπει να τους στείλουμε ένα μήνυμα. Εμείς θα είμαστε στην 

αντίθετη πλευρά, εμείς θα βαδίσουμε προς το δρόμο πραγματικά που οδηγεί 

στην έξοδο από την κρίση στην πατρίδα μας.  Και  σε  αυτό σας διαβεβαιώ 

δίνουμε καθημερινά μάχη. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Μπορούμε  να  κλείσουμε  για 

σήμερα. Καλή σας νύχτα. 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
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ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔ  ΟΣ  

1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.Π.Ε.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Π  ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΑ   2  η  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κύριοι συνάδελφοι ξεκινάμε. Η κα 

Κατερίνα Αναγνώστου έχει το λόγο. 

Κ.     ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΝΟΤΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ   
ΑΘΗΝΩΝ): Αξιότιμε  κ.  Πρόεδρε  της  Ένωσης  Περιφερειών,  αξιότιμο 

Προεδρείο,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  θα  μιλήσω για  την  ισότητα  των 

φύλων που είναι ακριβώς στα κοινωνικά θέματα της Επιτροπής της Ένωσης 

Περιφερειών.

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους 

και  όλες  καθώς  και  θεμελιώδη  αξία  για  κάθε  δημοκρατική  κοινωνία. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα δεν απαιτείται μόνο η νομική 

αναγνώρισή του αλλά και η εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής: τον 

πολιτικό, τον οικονομικό,  πολιτιστικό και κοινωνικό .

Το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που 

εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, σε συνεργασία 

με άλλους εταίρους, αφού έλαβε υπ' όψιν τη Σύμβαση για την Εξάλειψη των 

Διακρίσεων κατά των Γυναικών του 1979, τη Διακήρυξη του Πεκίνου και το 

σχετικό  Πρόγραμμα  Δράσης  των  Ηνωμένων  Εθνών  του  1995  και  τις 

αποφάσεις της 23ης Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του 2000, το 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύσταση του 

Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
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γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την οικουμενική διακήρυξη 

της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών του 1998 για τις γυναίκες στις Τοπικές 

Αρχές,  επιθυμώντας  να  επισημάνει  την 25η επέτειο  της έναρξης  ισχύος το 

Σεπτέμβρη του 1981, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη 

των  διακρίσεων  κατά  των  γυναικών,  κατάρτισε  την  παρούσα  Ευρωπαϊκή 

Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και προσκαλεί τις 

τοπικές  και  Περιφερειακές  Αρχές  της  Ευρώπης  να  υπογράψουν  και  ναι 

εφαρμόσουν αυτή τη Χάρτα.

Στην Ελλάδα, ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε τη Χάρτα αυτή είναι 

ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, ο κ. Ιωάννης Σγουρός και μετά και οι 

υπόλοιποι  Περιφερειάρχες  πλην δύο και  δεσμεύτηκαν ότι  θα τηρήσουν τις 

Αρχές και θα υλοποιήσουν τη βασική πολιτική που διατυπώνεται στη Χάρτα. 

Θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852, σε 

κάθε Περιφέρεια –φεύγουμε απ’ τους Δήμους για να μη σας τρώω το χρόνο- 

συγκροτείται  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη,  Περιφερειακή  Επιτροπή 

Ισότητας  των φύλων.  Σ’  αυτή την Επιτροπή, προΐσταται  ο  Περιφερειάρχης 

σύμφωνα  με  τον  "Καλλικράτη"  και  δίνει  κατευθυντήριες  γραμμές  ώστε  ν’ 

ασχοληθεί  η  Επιτροπή  Ισότητας  της  Περιφέρειας  με  το  κοινωνικό  και 

αναπτυξιακό κομμάτι της γυναίκας. 

Βέβαια θα ήθελα να πω το εξής: Ότι από τα στοιχεία που έχω 

από τη Γραμματεία Ισότητας γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής -στα πλαίσια της 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπάρχει ένα πρόγραμμα προώθησης γυναικών 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπώ την Ένωση Περιφερειών- από 

τα  στοιχεία  λοιπόν  που  έχω  από  τη  Γραμματεία  Ισότητας,  δυστυχώς  η 

συμμετοχή των γυναικών και αυτή τη φορά ήταν μικρή. 

Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην Αττική ήταν 101 σύνεδροι, οι 23 

γυναίκες, στη Θράκη 51 σύνεδροι οι 7 γυναίκες, είναι και τα ποσοστά δίπλα, 

δε σας αφορούν αυτά, σας αφορά μόνο η πάρα πολύ μικρή συμμετοχή των 

γυναικών. Κι αυτό οφείλεται στο ότι οι Περιφερειακές Επιτροπές δυστυχώς δε 

λειτουργούν.  Κι  αυτό  δεν  είναι  δικό  μου,  είναι  της  Γενικής  Γραμματείας 

Ισότητας με την οποία έχω μια στενή συνεργασία. 

Το μόνο που λειτουργεί  είναι  το  πρόγραμμα αυτό  και  κάποια 

άλλα προγράμματα από τα οποία κάνουμε σεμινάρια και κάποιες ημερίδες για 
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την προώθηση των γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους 

Περιφερειάρχες, γιατί αυτοί είναι οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν και 

την Περιφερειακή Επιτροπή να λάβουν υπ' όψιν τους ότι ο "Καλλικράτης" ο 

οποίος  τους  υποχρεώνει  για  την  ίδρυση  αυτών  των  Περιφερειακών 

Επιτροπών και η Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ισότητας των Φύλων 

την οποία έχουν υπογράψει και αυτή τους υποχρεώνει,  κατά το δυνατό να 

ενθαρρύνουν  αυτές  τις  Επιτροπές  βοηθώντας  τις  να  μπορέσουν  αν 

υλοποιήσουν το έργο το οποίο τους έχει αναθέσει η πολιτεία.

Περιττό  δε  να  σας πω ότι  τα  αποτελέσματα των ΠΕΠΙΣ είναι 

μετρήσιμα κύριοι, διότι σε κάθε δράση τους εφ' όσον κάνουν δράσεις όπως 

είπα  για  το  κοινωνικό  και  αναπτυξιακό  τομέα  της  γυναίκας,  πληρώνονται. 

Πληρώνονται από το πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, δυο χρόνια που είμαι στην 

Ισότητα της Ένωσης Περιφερειών και παρακολουθώ όλες τις Περιφερειακές 

Επιτροπές σύμφωνα με τη δυνατότητα που μου δίνει το πρόγραμμα, καμία μα 

καμία Περιφερειακή Επιτροπή δε λειτουργεί. 

Και  πάλι  παρακαλώ  τους  κ.κ.  Περιφερειάρχες  να  προσέξουν 

αυτό το θέμα. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα γιατί το γυναικείο ζήτημα 

ξέρετε ότι είναι πολιτικό και τα φεμινιστικά κινήματα ήταν απλά μοχλοί κίνησης 

και πίεσης των εκάστοτε κυβερνήσεων για να πετύχουμε αυτά τα οποία ήδη 

έχουμε πετύχει και δε θέλουμε να τα χάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  την  κα 

Αναγνώστου  Κατερίνα  για  την  εισήγησή  της.  Θα  παρακαλέσω  τον  κ. 

Χαράλαμπο Μπαρμπουνάκη να πάρει το λόγο. 

Χ.  ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Καλή  σας  μέρα.  Εύχομαι  σε  όλους  μας  πραγματικά  να 

τελειώσει  η  θητεία  μας  με  ικανοποίηση  γιατί  όποιοι  υπηρετήσαμε  αυτό  το 

θεσμό επί σειρά ετών, έχουμε αυτή την κρυφή ελπίδα ότι κάτι προσφέρουμε 

σ’ αυτό τον τόπο. 

Μέσα σ’ αυτή την αντιπαράθεση των τελευταίων ετών και μέσα 

σ’  αυτά τα δύσκολα χρόνια,  εντός ή εκτός εισαγωγικών,  πιστεύω ότι  εμείς 

μπορούμε να προσφέρουμε. Μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από το δικό 

μας μετερίζι και μέσα από τη θέση που μας κατέταξε ο λαός ο οποίος μας 

ψήφισε. 
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Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε αντιπολίτευση στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, όπως γνωρίζετε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι κι εμείς σ’ 

αυτή  την  ευαίσθητη  περιοχή  δε  μπορούμε  να  συμβάλλουμε.  Και  πώς 

μπορούμε να συμβάλλουμε; Θέλω να σας πω ότι τα δυο προηγούμενα χρόνια 

ουσιαστικά ήταν για μας χαμένα χρόνια. Όπως γνωρίζετε, ακόμα δεν ξεκίνησε 

η νέα μας θητεία και είχαμε πρόβλημα σε σχέση με τον Περιφερειάρχη, με τα 

Δικαστήρια και μόλις πριν λίγες ημέρες υπήρξε η αντικατάστασή του.

Άρα,  δυστυχώς  και  το  πρόγραμμα,  το  ΕΣΠΑ,  δεν  έτρεξε,  το 

οποίο μας εκχωρήσανε από τις αρχές του Ιουλίου του 2011, αλλά και άλλα τα 

οποία θέλαμε να τονίσουμε,  δε μπορέσαμε να συμβάλλουμε σε αυτή  την 

κατεύθυνση. 

Υπάρχουν  μια  διττή  έκφραση  στην  Περιφέρεια,  θα  το  πω 

ξεκάθαρα:  Η  Διοίκηση  η  οποία  ασκείται  από  τους  εκλεγμένους 

Περιφερειάρχες,  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  και  από  την  αντιπολίτευση, 

αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ναός της 

δημοκρατίας για την  Περιφέρεια είναι το  Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Δυστυχώς,  έτσι  όπως  αποφασίστηκε  τα  Περιφερειακά 

Συμβούλια να λειτουργούν μετά την έγκριση της πλειοψηφίας, δε μπορέσαμε 

να  έχουμε  αυτή  την  έκφραση  την  οποία  θέλαμε.  Διότι  μπορεί  ορισμένοι 

Περιφερειάρχες  να  έχουν  δημοκρατικές  ευαισθησίες  και  να  μπορούν  να 

εκχωρούν τη  λειτουργία  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  τη  δυνατότητα  να 

εκφράζεται  και  να  πιάνουν  τον  καθημερινό  σφυγμό  του  χώρου  τον  οποίο 

εκπροσωπούν,  αλλά εμείς  δυστυχώς,  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας, 

δεν το είχαμε. 

Κι εδώ πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι ν’ αποφασίσει το συνέδριο 

ένα σταθερό κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων και για 

τις  13  Περιφέρειες.  Αυτή  είναι  η  ξεκάθαρη  πρότασή  μου.  Άρα  να 

ξεκολλήσουμε από το ναό της δημοκρατίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να 

πάμε  μετά  στη  λειτουργία  των  Περιφερειών,  που  έχουν  σχέση  με  τις 

Περιφερειακές Ενότητες. 

Γίνεται μια προσπάθεια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

με το νέο Περιφερειάρχη, να μην υπάρχουν χωροταξικές εκφράσεις. Δηλαδή 7 

Περιφερειακοί πρώην Νομοί, 7 περιφερειακές ενότητες. Αλλά να υπάρχουν οι 
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θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες. Αυτό είναι ένα πείραμα. Εγώ το βλέπω προς 

θετική κατεύθυνση, παρ’ όλο που είμαι στην αντιπολίτευση. 

Δηλαδή ο Αντινομάρχης Παιδείας, Αθλητισμού, Ανάπτυξης, όλα 

αυτά,  να  είναι  κατανεμημένα.  Π.χ.  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Πέλλας  είναι 

Αντιπεριφερειάρχης  της Αγροτικής Ανάπτυξης επειδή είναι αγροτική πολιτική. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής είναι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. 

Άρα, ανάλογα με τις περιοχές τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

εκφραστούν  να μπορέσουν να παράξουν έργο αλλά και να μπορέσουν έτσι 

να έχουν μια καλύτερη δυναμική. Αυτό είναι ένα πείραμα. Δεν ξέρουμε αν θα 

πετύχει. 

Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή  η προσπάθεια η οποία γίνεται σ’ αυτή 

την κατεύθυνση,  κι  εδώ βέβαια δε μπορώ να πω ότι  σε όλες τις περιοχές 

μπορεί να γίνει  αυτή η προσπάθεια, δηλαδή στη νησιωτική Ελλάδα, το Βόρειο 

και  το  Νότιο  Αιγαίο.  Αλλά  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  είμαι 

αισιόδοξος ότι θα πετύχει.

Και το λέω αυτό διότι αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει το υπόλοιπο 

χρονικό  διάστημα  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε  λύσεις  στα  τοπικά 

προβλήματα. Ο θεσμός ο δικός μας είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι καθαρά 

αναπτυξιακός.  Υπάρχουν  αντιλήψεις  ότι  δεν  πρέπει  να  παίρνουμε 

αρμοδιότητες. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. 

Ασχέτως  των  οικονομικών  δυνατοτήτων  που  έχει  η  κάθε 

Περιφέρεια, η κάθε Περιφερειακή Ενότητα, πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικεί, 

να παίρνει αρμοδιότητες και να μην έχουμε εκείνο το σλόγκαν «πρώτα δώσε 

μας την οικονομική βοήθεια και μετά να υλοποιήσουμε τις αρμοδιότητες» Όχι. 

Για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε συνεπείς σ’ αυτό το οποίο εκφράζουμε 

και μας ψήφισε ο λαός, πρέπει πρώτα να υλοποιούμε. 

Άκουσα  με  μεγάλη  χαρά,  το  είπε  κι  εχθές  ο  Πρόεδρος  των 

Περιφερειών, ο Γιάννης Σγουρός, τον άκουσα το πρωί στο MEGA, ότι «καμία 

Περιφέρεια της χώρας δε χρωστάει εν αντιθέσει με τους Δήμους». Είπε ο κ. 

Στυλιανίδης  ότι  «θα  σας  δώσω δάνειο».  Ποιο  δάνειο,  από  τη  στιγμή  που 

ειπώθηκε εδώ ότι δε χρωστάει καμία Περιφέρεια; 

Άρα  έχουμε  μια  ικανοποιητική  αφετηρία  σε  σχέση  με  την 

υλοποίηση  και  αναβάθμιση  του  θεσμού.  Ένας  θεσμός  ο  οποίος  θα  μας 
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εκχωρήσει τη διακίνηση των μαθητών; Ναι, τη θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε 

αρμοδιότητες σε σχέση με το τι γίνεται με το εμπόριο στη Θεσσαλονίκη, σε 

σχέση με τις εκθέσεις; 

Ο "Καλλικράτης"  λέει  ότι  μόνο για δυο τρεις  εκθέσεις  διεθνείς 

έχει το δικαίωμα, σας φέρνω ένα παράδειγμα, να εκχωρήσει την άδεια η κάθε 

Περιφέρεια.  Γιατί,  για  τις  άλλες  εκθέσεις,  τις  πανελλαδικές  που  θέλετε  να 

γίνουν  στο  νομό  σας,  στην  περιοχή  σας,  οι  οποίες  έχουν  υπερτοπικό 

χαρακτήρα δεν πρέπει να  εκχωρεί την άδεια η Περιφέρεια;  Πρέπει να την 

εκχωρήσει ο τοπικός Δήμος; Όχι. 

Άρα,  είναι  κάποια  ζητήματα  τα  οποία  πιστεύω  ότι  σ’  εμάς 

εναπόκειται μέσα Πρόεδρε από μια καλή συνεργασία, μέσα από μια δυναμική 

που μπορούμε ν’ αναπτύξουμε και μέσα  από την εμπειρία που έχουμε όλοι 

μας  στην   Αυτοδιοίκηση,  να  πάμε  το  θεσμό  μπροστά.  Και  θέλω  να  σας 

συγχαρώ για το έργο σας αυτά τα δυο χρόνια, γιατί πραγματικά μέσα από τον 

"Καλλικράτη"  παρ’  όλο  που  υπήρχαν  αντιθέσεις,  αντιπαραθέσεις,  ο 

"Καλλικράτης" ήταν μια νέα τομή η οποία τομή από μας εξαρτάται αν έχει ένα 

μέλλον  αυριανό,  το  οποίο  εγώ  το  θεωρώ  πάντα  ότι  ήταν  μια  θετική 

πρωτοπόρα κατεύθυνση όπως το ’94 με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Πιστεύω ότι  νέο ξεκίνημα θα έχει  αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τον 

συνάδελφο κ. Μπαρμπουνάκη. Ο συνάδελφος κ. Χατζηϊωάννου έχει το λόγο. 

Α.  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ: Ευχαριστώ.  Στα  περίπου  30  χρόνια  που  βρίσκομαι 

στην  Αυτοδιοίκηση  και  ως  μηχανικός  και  ως  αιρετός  και  ως  υπηρεσιακός 

αιρετός, αυτό που διαπιστώνω χρόνια τώρα είναι ότι έχουμε ένα κεντρομόλο 

κράτος. Παρατηρήστε το κράτος μας πώς λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια.

Για  να  αλλάξει  λοιπόν η  πολικότητα  και  να  γίνει  φυγόκεντρο, 

χρειάζεται  εμείς  να  επιμένουμε  συνεχώς.  Το  καινούριο  μόρφωμα  της 

Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης,  αν  και  η  λέξη  αχνοσβήνει,  αλλά  εμείς  θα 

επιμείνουμε  να  τη  φωτίζουμε,  χρειάζεται  συγκρότηση,  σοβαρότητα, 

προσέγγιση, μεθοδικότητα στον τρόπο που προτείνουμε και που διεκδικούμε 

κι αυτό πρέπει συνεχώς να επιδιώκουμε.
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Υπάρχουν  ζητήματα  που  θα μας  βρουν  απροετοίμαστους  σε 

λίγο, που το 2014 ξεκινάει το 5ο Πλαίσιο Στήριξης και ακόμα φανταστείτε και 

αναλογιστείτε, συνάδελφοι, ότι το υπόβαθρο ανάπτυξης αυτών των πλαισίων, 

δηλαδή ο χωρικός σχεδιασμός, δεν υπάρχει.

Βάζω λοιπόν πρακτικά ζητήματα που θεωρώ ότι πρέπει να είναι 

κομβικά  στα  ψηφίσματα  μας.  Είναι:  η  επιτάχυνση  της  αναθεώρησης  των 

χωροταξικών του 2003, είναι ορισμένα από το 2009 και το 2003, προκειμένου 

να υπάρχουν, να ετοιμαστούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, ούτως 

ώστε να σχεδιαστεί το πλαίσιο 2014-2020.

Έχουν αλλάξει οι Δήμοι, έχει αλλάξει η γεωγραφική κατανομή, 

έχουν αλλάζει ζητήματα, έχει αλλάξει η αναπτυξιακή προσέγγιση της χώρας 

και δεν έχουμε το υπόβαθρο το χωροταξικό για να υποστηρίξουμε τη δράση 

μας.

Επίσης  είναι  άμεση  ανάγκη  να  πιέσουμε  -κι  εδώ  θα  φανεί 

πραγματικά η αποτελεσματικότητα και η κατάργηση της συγκεντρωτικότητας 

του  κράτους.  Το είπε  και  ο  κ.  Καχριμάνης  χθες,  το  τονίζω κι  εγώ,  ότι  θα 

πρέπει  να σταματήσουν πλέον,  τουλάχιστον στον αγροτικό τομέα και  στην 

αλιεία, που ενδιαφέρει και την Ήπειρο, ενδιαφέρει και εμάς στο νότιο Αιγαίο 

και η αλιεία και η αγροτική ανάπτυξη.

Να  σταματήσει  να  είναι  πια  ένα  εθνικό  σχέδιο,  αλλά  να 

αποτελείται  από  13  επιμέρους  περιφερειακά,  τα  οποία  εμείς  θα  χτίσουμε, 

εμείς θα οικοδομήσουμε, εμείς ξαναφτιάξουμε και θα τα «κουμπώσουμε» ένα 

-ένα για να αποτελέσουν την εθνική στόχευση. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.

Αν  πραγματικά  θέλουν  να  μας  εμπιστευτούν  και  θέλω  να 

πιστεύω ότι η συνάντηση της ΕΝ.Π.Ε. με τον Πρωθυπουργό ήταν ένα ας το 

πούμε ελπιδοφόρο βήμα για να μη πω υπερβολές,  αυτό  να συνεχιστεί  με 

επίταση και να ζητήσουμε εμείς να σχεδιάσουμε και τον πρωτογενή τομέα και 

την αλιεία. Έχει μεγάλη σημασία.

Δεν ξέρω εάν θέλουν ορισμένες από τις Περιφέρειες μας τα έργα 

που  είναι  περιφερειακού  χαρακτήρος  και  όχι  διαπεριφερειακού,  να  τα 

υλοποιούμε εμείς. 
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Διότι τουλάχιστον σ’ εμάς στα νησιά όπου παρατηρείται έλλειψη 

της  παρουσίας  του  κεντρικού  κράτους,  έργα  που  έχουν  ξεκινήσει  για  να 

υλοποιηθούν κάνουν 5 και 6 χρόνια.

Άρα  κλείνω  λέγοντας  ότι  θα  πρέπει  να  επιμείνουμε  στο  να 

οικοδομήσουμε  περιφερειακά  το  καινούριο  πλαίσιο  ανάπτυξης,  να 

επιμείνουμε  και  να  εντείνουμε  την  προσπάθεια  μας,  ούτως  ώστε  να 

τελειώσουν γρήγορα τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. 

Και  επίσης  για  το  νότιο  Αιγαίο  θεωρώ  ότι  και  ο  κ.  Νάσος 

Γιακαλής ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης θα 

πρέπει  να  απαιτήσουμε  στο  νέο  εθνικό  χωροταξικό,  το  οποίο  πρέπει  να 

συναποτελείται από τα 13 επιμέρους περιφερειακά, η Λέσβος και η Ρόδος, μια 

που είναι  στο μέτωπο το ανατολικό με έναν γείτονα που ορθώνεται  82 εκ. 

κόσμος,  εμείς  που  είμαστε  στα  σύνορα  βιώνουμε  τι  σημαίνει  πίεση  στα 

αγροτικά  προϊόντα,  στον  τουρισμό,  στην  ανταγωνιστικότητα,  στο  εμπόριο, 

εμείς το καταλαβαίνουμε γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα, θα πρέπει η Λέσβος 

και  η  Ρόδος  να  αποτελέσουν  εθνικούς  πόλους  ανάπτυξης  και  όχι 

δευτερεύοντες. Περιφερειακούς. 

Αποτελεί εθνική επιταγή. Αυτό στο κομμάτι των ψηφισμάτων για 

την νησιωτικότητα. Ευχαριστώ συνάδελφοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κι  εμείς  ευχαριστούμε  το 

συνάδελφο κ. Χατζηϊωάννου. Η συνάδελφος η κα Ζωγράφου – Τσαντάκη έχει 

το λόγο.

Μ.  ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ): 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, σ’ αυτό το 1ο συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε. φαίνεται να 

αναζητούμε λύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής περιφερειακής 

δομής, στην αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, σε συνέργεια και υποστήριξη της 

εφαρμογής και ελέγχου ανάμεσα στους μετέχοντες σε μια περιφέρεια, αλλά 

και μεταξύ των 13 περιφερειών.

Αναμφίβολα  ο  "Καλλικράτης"  ως  ολοκληρωμένη 

αναδιαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινείται κατά τη γνώμη μας στη 

σωστή  κατεύθυνση.  Επιδιώκει  την  ανάπτυξη,  την  καταπολέμηση  της 

γραφειοκρατίας, τη διαφάνεια στη Διοίκηση και τη συμπίεση δαπανών. 
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Ωστόσο ύστερα από τη διετή δοκιμαστική θα λέγαμε λειτουργία 

των Περιφερειών,  φαίνεται  ότι  δοκιμάζονται  οι  δυνάμεις  μας και  οι  αντοχές 

μας.  Κι  αυτό  γιατί  παρατηρείται  ομιχλώδες  τοπίο  των  αρμοδιοτήτων. 

Επικαλύψεις, παράλληλες ή και συγκλίνουσες αρμοδιότητες ανάμεσα σ’ εμάς, 

στους Δήμους και στον κεντρικό κρατικό μηχανισμό. 

Σε όλους τους τομείς που έχει καλεστεί μέσα από το νόμο να 

υπηρετήσει ο "Καλλικράτης". Δηλαδή τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη, 

την  αγροτική  οικονομία,  τον  αθλητισμό,  την  παιδεία  το  περιβάλλον,  τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων. Είναι καιρός όμως να 

αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν οι καταστάσεις.

Ελάχιστες  μέχρι  σήμερα είναι  οι  παρεμβάσεις  των νόμων για 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές, που θεωρήθηκαν και εντοπίστηκαν με 

ακριβή στοιχεία και θεσμικά κριτήρια ως αναγκαίες και κατεπείγουσες και που 

ακόμα δεν πραγματοποιήθηκαν. Εδώ έχει λόγο η Ένωση Περιφερειών και ο 

ρόλος της είναι καίριος και σημαντικός.

Για παράδειγμα, είναι γνωστή η ταλαιπωρία και η αγωνία εμάς 

των  αιρετών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  το  ζήτημα  της 

μακροχρόνιας  αναπλήρωσης  του  Περιφερειάρχη  όταν  προέκυψε.  Με  την 

ανάδειξη του νέου Περιφερειάρχη μετά από διαδικασίες που προβλέπονταν, 

μόλις πρόσφατα μπορούμε πλέον να συζητάμε, να προγραμματίζουμε και να 

ελπίζουμε  σε  νέες  προοπτικές  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης, 

αναδιαμορφώνοντας τις στρατηγικές και τους στόχους.

Δοκιμάζονται  οι  δυνάμεις  μας  και  οι  αντοχές  μας,  αλλά και  η 

ευελιξία μας,  η ευρηματικότητα μας και  η εφευρετικότητα μας ίσως, γιατί  ο 

"Καλλικράτης" συνέπεσε με την οικονομική κρίση. Η οικονομία μας μπήκε σε 

βαθιά ύφεση.

Δεν  υπάρχει  ανάπτυξη,  δεν  έχουμε  αύξηση  της  παραγωγής, 

εισαγωγή  επενδυτικών  κεφαλαίων.  Η  ανεργία  καλπάζει,  ο  επιχειρηματικός 

κόσμος υποφέρει,  ιδίως οι  μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μεγάλο 

ανταγωνισμό  των  μεγάλων  εταιρειών  και  του  καρτέλ  προϊόντων.  Τα 

εισοδήματα όλων μειώνονται.

Όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί μέχρι τώρα για να μειωθούν τα 

ελλείμματα, να μείνουμε στο Ευρώ, να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος, μέτρα 
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αναγκαία  κατά  τα  άλλα,  αντανακλούν  προβλήματα  και  δυσκολίες  στις 

Περιφερειακές Διοικήσεις ειδικά στους θεσμοθετημένους γι’ αυτές πόρους και 

συμπιέζουν  τις  προοπτικές  για  ανάκαμψη,  αναπτυξιακή  ώθηση,  κοινωνική 

πολιτική ασφάλειας και σταθερότητας.

Εφ'  όσον  όμως  η  επιδίωξη  μας  είναι  να  διατηρήσουμε,  να 

ενδυναμώσουμε  και  να  περιφρουρήσουμε  το  θεσμό  της  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης,  είναι  ανάγκη  να  υποστηρίξουμε  τη  βιωσιμότητα  του,  να 

επενδύσουμε σε πράξεις και ενέργειες με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια, με 

στόχους εφικτούς και ρεαλιστικούς, με συνείδηση της πραγματικότητας και της 

υπάρχουσας κατάστασης.

Κανείς λοιπόν δεν αμφισβητεί ότι ο μοχλός της ανάπτυξης από 

εδώ και στο εξής δεν μπορεί παρά να είναι οι Περιφέρειες. Πέρα λοιπόν από 

τα προβλήματα που τα γνωρίζουμε, τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες και τα 

αδύνατα σημεία που έχουμε επισημάνει όπως τώρα μέσα από τις εργασίες 

του συνεδρίου, έχουμε τη δυνατότητα για πεδία δράσεων που θα πρέπει να 

ανοίξουμε  συμπεριλαμβάνοντας  μια  σειρά  από  θεσμικές  και  πολιτικές 

ενέργειες.

Όπως  είναι:  η  επιδίωξη  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  των 

Περιφερειών με σύγχρονες διαχειριστικές λογικές. Η διαπίστωση της ανάγκης 

και  της  πρόθεσης  για  θεσμικές  μεταβολές,  ήδη  έδωσε  το  παράδειγμα  ο 

Πρωθυπουργός με τη συνάντηση της ΕΝ.Π.Ε..  Ο απεγκλωβισμός από την 

αποκεντρωμένη  Διοίκηση.  Η  αξιοποίηση  των  πλεονεκτημάτων  της  κάθε 

περιοχής,  όπως το  ανθρώπινο  δυναμικό,  οι  φυσικοί  πόροι,  η  γεωγραφική 

περιοχή. 

Η αναθεώρηση της εσωστρέφειας εντός της οικείας περιφέρειας 

ή ακόμη ο περιορισμός στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα δίκην νομών. 

Ακόμη τον όρο νομό δεν τον έχουμε ξεπεράσει. Την προώθηση αναπτυξιακού 

προγραμματισμού  με  διαρκή  διαμορφωτική  εκτίμηση  των  στόχων  και  των 

αποτελεσμάτων.  Την  έμφαση  στην  κοινωνική  πολιτική  και  την  επιδίωξη 

κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Την  επιτάχυνση  στην  κατάθεση  περιφερειακών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων,  που  είναι  ούτως  ή  άλλως  βασική  θεσμοθετημένη 

αρμοδιότητα. Τη διαμόρφωση δικτύων ανάμεσα στις Περιφέρειες με κοινά ή 
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όμοια θέματα και  θεματικά πεδία και  ανάλογη δικτύωση των αιρετών,  των 

Αντιπεριφερειαρχών  και  των  εντεταλμένων  συμβούλων  με  ομοειδή 

ενδιαφέροντα και αρμοδιότητες.

Τη  διασαφήνιση  των  δράσεων  και  των  αρμοδιοτήτων  των 

Δήμων και των περιφερειών και την κοινή αντιμετώπιση και πολιτική για την 

αειφορία και τον πολιτισμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τη 

συναδέλφισσα κα Ζωγράφου – Τσαντάκη για την εμπεριστατωμένη εισήγηση 

και τοποθέτηση την οποία έκανε. Ο συνάδελφος, ο Περιφερειάρχης Βορείου 

Αιγαίου ο κ. Νάσος Γιακαλής έχει τον λόγο.

Α.  ΓΙΑΚΑΛΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  -  ΜΕΛΟΣ  Ε.Ε. 
ΕΝ.Π.Ε.)  :   Αγαπητοί συνάδελφοι η αιρετή περιφέρεια είναι ένας θεσμός που 

έκλεισε  δύο  χρόνια  και  οφείλουμε  να  κάνουμε  μια  αποτίμηση.  Πέτυχε; 

Απέτυχε; Ποιοι είναι σύμμαχοί μας και πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. 

Πιστεύω  ότι  μέσα  από  τα  πολλά  προβλήματα  τα  οποία  υπάρχουν  και 

αδυναμίες που έχει ο "Καλλικράτης" η αιρετή περιφέρεια πέτυχε και πέτυχε 

όχι γιατί έχει κανέναν άλλο σύμμαχο, σύμμαχος είναι ο λαός, σύμμαχος είναι 

οι πολίτες. Αυτοί στήριξαν αυτό το θεσμό και οφείλουμε να προχωρήσουμε 

μαζί με αυτούς. 

Αγαπητοί συνάδελφοι όταν κάτι δεν πάει καλά ή κάποιος θέλει 

να  καταργήσει  κάτι  και  δεν  τολμάει  καν  να  το  αγγίξει  γιατί  φοβάται  τους 

πολίτες, τους συμμάχους δηλαδή της αιρετής περιφέρειας τότε αρχίζει και το 

εκφυλίζει και φοβάμαι πολύ ότι μη έχοντας κάποιοι το κουράγιο να πουν όχι 

στην αιρετή περιφέρεια, αρχίζουν να το εκφυλίζουν.

Θυμόσαστε τι είχε γίνει με το ΕΣΥ, με το Γιώργο Γεννηματά όταν 

έκανε το ΕΣΥ και το ’89 όταν άλλαξε η κατάσταση μη μπορώντας οι τότε να 

πουν καταργείται το ΕΣΥ, άρχισε να εκφυλίζεται το ΕΣΥ και να ποια είναι η 

πραγματικότητα  του ΕΣΥ σήμερα. 

Είμαστε  τώρα  δύο  χρόνια,  ζούμε  την  καθημερινότητα  όσο 

κανένας  άλλος  και  πολλοί  από  εσάς,  πολλά  Περιφερειακά  Συμβούλια 

γνωρίζετε ότι κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν είναι  δικές μας, δεν είναι της 

αρμοδιότητάς μας. 
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Και βέβαια κάνουμε αγροτική οδοποιία, κάνουμε μια σειρά από 

ζητήματα που είναι σε άλλο θεσμό, στον άλλο βαθμό, στον πρώτο βαθμό. Και 

καλά κάνουμε. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τώρα στα χωριά αν 

είναι υπεύθυνη η περιφέρεια ή είναι ο δήμος. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι 

να έχει  τον αγροτικό το δρόμο να μπορεί  να πηγαίνει  στο χωράφι του, να 

μπορεί να κάνει  τις δουλειές του και  αυτό ακριβώς προσπαθούμε εμείς να 

κάνουμε και μπορώ να πω ότι το κάνουμε όλοι με επιτυχία. 

Βέβαια ζούμε όμως και την κοινωνία και βλέπουμε ποια είναι η 

κοινωνία και ιδιαίτερα όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία, δεν λέω για την Αττική 

που είναι ένας απέραντος χώρος αλλά για τις δικές μας περιφέρειες βλέπουμε 

ότι και εκεί καλπάζει η ανεργία με ρυθμούς που δεν μπορείς να συλλάβεις. 

Μπορεί να φτάσει το 30%. 

Τι κάνουμε; Και όχι μόνο τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν αυτοί που 

είναι στην κεντρική εξουσία, στο κεντρικό κράτος και βγάζουν τις αποφάσεις. 

Και ενώ πολύ απλά πράγματα μπορούσαν να είχαν δώσει λύσεις, αρχίζουν 

και μπερδεύουν και νομίζει κανείς ότι από τη μια πλευρά φταίνε οι τροϊκανοί, 

φταίει  ο  τάδε,  φταίει  ο  «Χαν»  φταίει  δεν  ξέρω  εγώ  ποιος  άλλος  ενώ  η 

πραγματικότητα ποια είναι;  Γιατί  την έχουμε ζήσει. Φταίνε οι  ίδιοι  οι  οποίοι 

προσπαθούν να δώσουν εξετάσεις στους τροϊκανούς ότι είναι καλά παιδιά, ότι 

θα εφαρμόσουν τα συστήματα με αποτέλεσμα να μπερδεύουν τα πράγματα, 

να μην προχωρούν τα έργα και να κολλάνε. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εγώ 

είχα ένα στόχο φέτος να πιάσω 40.000.000,   έπιασα 32.  Ξέρετε  πόσα θα 

μπορούσα να είχα πιάσει; Πενήντα. Για ποιο λόγο; Διότι τα προβλήματα που 

σου βάζει η γραφειοκρατία είναι τέτοια που σε μπλοκάρουν. Πέντε έργα στον 

αέρα, πέντε έργα έτοιμα να μπουν εργολάβοι να δουλέψουν 200 άνθρωποι, 

πως  θα  λυθεί  διαφορετικά  η  ανεργία  και  όμως  τα  μπλοκάρουν  και  τα 

μπλοκάρουν αν θέλεις με ένα τρόπο απαράδεκτο και άθλιο.

Άρα  πρέπει  να  καταλάβουν  αυτοί  οι  οποίοι  λένε  ότι  είναι 

σύμμαχοί μας να δώσουν τις λύσεις.  Δεν μπορεί  να γίνει  διαφορετικά.  Δεν 

μπορεί ο περιφερειάρχης και το περιφερειακό Συμβούλιο ότι και να κάνει να 

δώσει λύσεις για ένα λιμάνι το οποίο είναι τρελό και ακούστε το τούτο, ένα 

λιμάνι το οποίο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση και όχι μόνο είναι έτοιμο προς 

δημοπράτηση, έχει δημοπρατηθεί ένα άλλο έργο από το τομεακό 41.000.000 

198



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

λόγω του  λιμανιού  που θα γίνει,  γιατί  λέει  πρέπει  πρώτα να  γκρεμίσω το 

παλιό και μετά να προχωρήσω.

Μα άμα το γκρεμίσω το παλιό που θα πάνε οι ψαράδες; Πρέπει 

να κάνω το καινούριο να βάλω τους ψαράδες μέσα για να γκρεμίσω το παλιό. 

Και  αν  το  γκρεμίσω τώρα  θα το  γκρεμίσω με  χρήματα  δικά  μου  κρατικά, 

εθνικά ενώ το έχω βάλει  μέσα στη μελέτη, μέσα στο έργο να το γκρεμίσουν οι 

άλλοι. Και όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν.

Οι  αθλιότητες  αυτές  αν  δεν  εκλείψουν δεν πρόκειται  ποτέ  μα 

ποτέ να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Κάποιοι οι οποίοι, γιατί εδώ πέρα χτες 

ένας συνάδελφος με εξωράισε στον κ. Ραγκούση. Εντάξει, βρέθηκε να είναι ο 

Ραγκούσης Υπουργός Εσωτερικών. Όμως το αίτημα για αιρετή περιφέρεια, 

τουλάχιστον εγώ που ασχολούμαι 30 χρόνια με την Αυτοδιοίκηση, που έχω 

κάνει τόσα χρόνια δήμαρχος, ήταν πάντα να προχωρήσουμε προς εκεί. Αλλά 

δεν  καταλάβαινε  ο  άνθρωπος  όταν  πηγαίναμε  στο  Υπουργείο  να  δώσει 

λύσεις, να βρει το δρόμο το σωστό για την περιφέρεια και τους δήμους και δεν 

καταλάβαινε.  Γιατί  νόμιζε  και  το είχα πει  και  στην Ένωση,  επειδή έκανε 4 

χρόνια δήμαρχος στην Πάρο,  είχε την εντύπωση ότι  είναι  ο  δήμαρχος της 

Νέας Υόρκης. 

Ήταν σε ένα δήμο 3.500 κατοίκων και αυτός είχε την εντύπωση 

ότι ζούσε στη Νέα Υόρκη. Και πληρώνουμε τώρα. Και παρόλα αυτά, παρόλο 

που πηγαίναμε στο γραφείο του και δεν μας έβαζε και τώρα άκουσα χτες το 

φίλο και φίλτατο Μαχαιρίδη που έλεγε ξέρω εγώ για τον Σαμαρά, για τους 

Υπουργούς και υποτίθεται εγώ ΠΑΣΟΚος από το 1974 έπρεπε να πάω να 

περιμένω έξω από την πόρτα του μεγάλου εκείνου Ναπολέοντα και στο τέλος 

να μου πει η ιδιαιτέρα του δεν μπορεί να σας δεχτεί.

Αυτή ήταν η κατάσταση τότε και αυτός ο εκφυλισμός αλλά όμως 

εγώ πιστεύω ότι και οι αιρετοί και ο πρώτος βαθμός, γιατί να σας πω κάτι,  

όταν  έγινε  αιρετή  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  ποιος  την  έκανε;  Ο 

Παυλόπουλος,  δεν  έχει  σημασία  τι  είναι  ο  καθένας  τοποθετημένος,  δεν 

τόλμησε  αγαπητοί  φίλοι  να  προχωρήσει  στο  θεσμό  αυτό  με  όποιες  τις 

αδυναμίες, κώλωσε τότε. 

Θυμάμαι στο συνέδριο που κάναμε. Όμως ήταν η βούληση τότε 

της  κυβέρνησης  του  ΠΑΣΟΚ  να  προχωρήσει  και  να  κάνει  την  αιρετή 
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Αυτοδιοίκηση. Κανένας Ραγκούσης και οτιδήποτε μου λένε εδώ πέρα έκανε 

και πρέπει να του χρωστώ και ευγνωμοσύνη. Από πού και ως που; 

Φίλες και φίλοι αυτά τα λάθη όμως πρέπει να διορθωθούν.  Και 

όσοι έρχονται εδώ και μιλάνε γιατί χτες άκουσα και τον Υπουργό, ο οποίος 

μου φαίνεται κάποια στιγμή διάβαζε προς την ΚΕΔΕ, πρέπει να ήταν ο ίδιος 

λόγος ή κάνω λάθος, γιατί μέσα σε αυτά άκουσα να λέει για τα χρέη, για τις 

ρυθμίσεις.  Ποια; Αυτά ήταν για τους δήμους, δεν είναι για μας. Πρέπει να τα 

δούμε. 

Και  δεν  μπορεί  να  λέει,  θυμάμαι  όταν  πήγαμε  παραμονές 

Χριστουγέννων και λέει δεν έχω να σας δώσω ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν με 

αφήνει  ο Σταϊκούρας.  Σάμπως ήταν άλλο κράτος αυτός ο Σταϊκούρας.  Δεν 

κατάλαβα. Και με την επιμονή και τον αγώνα ο οποίος έγινε εκείνο το πρωινό 

για δύο ώρες, καταφέραμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα τα όσα πήραμε. 

Εδώ πρέπει να πω ότι και ο Πρόεδρος ο Σγουρός, γιατί έχουν 

ακουστεί διάφορα ζητήματα, δεν έχω καμιά ανάγκη τον Σγουρό για να του πω 

καλή κουβέντα, και γραμμένο μπορεί να με έχει και γραμμένο τον έχω, δεν με 

ενδιαφέρει αλλά έχει καταβάλει όμως τεράστιες προσπάθειες και βοηθάει την 

Ένωση που  δεν  έχει  το  κατάλληλο  προσωπικό  μέσα  για  να  μπορέσει  να 

λειτουργήσει. Δύο χρόνια ήμασταν. Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησεων 

τότε των Νομαρχών δεκάδες χρόνια.  Η ΚΕΔΚΕ δεκάδες χρόνια.  Τι  ήταν η 

ΕΝ.Π.Ε.; Δύο χρόνια. Και την έστησε και οφείλω να το λέω αυτό το πράγμα, 

δεν το άκουσα από κανέναν. Έγιναν πάρα πολλά και τον βλέπω να χτυπιέται, 

σκοπίμως  ο  Σγουρός  χτυπιέται  σήμερα  από  διάφορα  μέσα  μαζικής 

ενημέρωσης. 

Τώρα θα πω για τα νησιά, εγώ είμαι νησιώτης και δεν είμαι το 

ίδιο,  γιατί  όταν  ήρθε  εδώ  πέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι  ο  κ.  Haan και  μας 

μάζεψε τους 13 Περιφερειάρχες ήταν 11ος για να του κάνω τον απολογισμό 

συν πλην, διά, κατά, υπέρ. Λέω θα στο «φτιάξω» σε ένα χαρτί αυτό εδώ αλλά 

θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι σε μια περιφέρεια 250.000 κατοίκων, σε μια 

δικιά σου περιφέρεια κ. Επίτροπε, τον είπα και αξιότιμε κ. Επίτροπε θα έχεις 

ένα λιμάνι, ένα νοσοκομείο. 

Εμείς όμως οι νησιωτικές περιφέρειες πρέπει να έχουμε πέντε 

νοσοκομεία, δέκα Κέντρα Υγείας, δεκαπέντε λιμάνια γιατί πρέπει και το μωρό 
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να πηγαίνει  στο σχολείο στον Άι – Στράτη, να έχει  το δικαίωμα να έχει  και 

δάσκαλο και  καθηγητή,  γιατί  οι  Φούρνοι  σήμερα που μπορεί  να  μην τους 

ξέρουμε,  ή  κάποιοι  μεγάλοι  Υπουργοί  βγάζουν  και  λένε,  ενοποιούν  το 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης με της Λήμνου και της Ικαρίας με τη Σάμου. Δεν έχουν 

πάει ποτέ ούτε στη Λήμνο ούτε στην Ικαρία.

Τι κερδίζουν; Αν ήταν οικονομικός ο λόγος θα έλεγα «ρε παιδιά 

κάνουμε  οικονομία».  Δεν  κερδίζουν  τίποτε.  Αντί  να  αδελφοποιήσουν  το 

Νοσοκομείο  της  Λήμνου  και  της  Ικαρίας  με  τον  «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ»  ή  το 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  θέλουν  να  κάνουν  δύο  προβληματικά  νοσοκομεία.  Εγώ 

ζητώ να μπει και στο ψήφισμα μέσα, όχι μόνο να μπει για να υπάρχει γιατί και 

στο  Σύνταγμα  υπάρχει  νησιωτικότητα,  αλλά  πρέπει  όμως  να  μπει  και  να 

διεκδικήσουν γιατί δεν είναι το ίδιο, οι νησιωτικές περιφέρειες δεν είναι το ίδιο 

με τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιφέρειες, είναι κάτι το ξεχωριστό.

Κλείνοντας να σας πω το εξής. Εγώ είμαι υπέρ της Εγνατίας, 

είμαι υπέρ του Μετρό, είμαι υπέρ όλων αυτών των μεγάλων έργων αλλά όμως 

εμείς  δεν  κερδίζουμε  από  εκεί.  Δεν  υπάρχει  καμιά  Εγνατία  Οδός  που  να 

έρχεται από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, στη Λήμνο, στην Ικαρία. Το 

εισιτήριο έχει 260 ευρώ με το αεροπλάνο, καράβια δεν υπάρχουν, δεν πρέπει 

να βάλουμε αγαπητοί συνάδελφοι και ένα ψήφισμα στήριξης των νησιωτικών 

περιοχών λόγω της ιδιαιτερότητας στην οποία υπάρχει; Σας παρακαλώ να το 

λάβετε αυτό υπόψη σας. 

Επίσης θα καταθέσω, για να μην μας πείτε, ότι στην Ένωση δεν 

ασχολείστε με την αγροτική πολιτική, έχω εισήγηση εδώ πέρα. Άμα σας τη 

διαβάσω θα πείτε άντε σταμάτα, κατέβα κάτω.  Όχι δεν τη διαβάζω, θα την 

καταθέσω αγαπητέ Πρόεδρε διότι μέσα από τον πρωτογενή τομέα, μέσα από 

τις περιφέρειες μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη είναι κάτι το 

οποίο αρχίζει  να μου τη βιδώνει.  Όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη, ανάπτυξη, 

ανάπτυξη, βγαίνουν διάφοροι στα κανάλια.  Κυρίες και κύριοι η ανάπτυξη. Τι 

να  πει,   ξεσκισμένη  ανάπτυξη,  να  την  πάρω  να  έρθω  κοντά  της  να  τη 

βουτήξω.  Πώς  θα  γίνει  η  ανάπτυξη;  Έτσι  με  κουβέντες;  Αυτή  είναι  η 

ανάπτυξη; Ποια είναι τα εχέγγυα; Τι δίνεις για να κάνεις πραγματική ανάπτυξη; 

Βγαίνει κάθε τύπος συνάδελφοι και κάθε τύπισσα στην τηλεόραση για να μας 

μιλήσει για την ανάπτυξη σαν να είμαστε αγαθοί. 
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Για  ανάπτυξη  έχουμε  σχέδιο,  έχουμε  προτάσεις  και  θα 

παρακαλούσα την Ένωση που είμαι και εγώ μέσα, πραγματικά να τρέξουν 

ορισμένα ζητήματα και να βγούμε προς τα έξω. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει 

εμπιστευθεί την αιρετή περιφέρεια και το ξέρετε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, να 

είστε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Γιακαλή. Μια διακοπή αγαπητοί συνάδελφοι, προκειμένου να παρουσιάσει την 

έκθεσή του το Εποπτικό Συμβούλιο. 

«Έγκριση εκθέσεων Εποπτικού Συμβουλίου»

Φ. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ): Κύριε Πρόεδρε, 

κύριοι  συνάδελφοι,  στα  πλαίσια  της  Γενικής  Συνέλευσης  το  Εποπτικό 

Συμβούλιο  παρουσιάζει  την  ειδική  έκθεση  επί  του  απολογισμού  της 

οικονομικής διαχείρισης του έτους 2012. 

Με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  22,  Προεδρικό  Διάταγμα 

74/2011, το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της 

ΕΝ.Π.Ε.,  συντάσσει  εκθέσεις  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  τη  Γενική 

Συνέλευση και  τον Υπουργό Εσωτερικών,  που ασκεί  τον τελικό έλεγχο και 

αποφαίνεται επ΄ αυτού. 

Στο διάστημα που παρήλθε το Εποπτικό Συμβούλιο σε όλες του 

τις συνεδριάσεις οι οποίες γίνονται τακτικές περίπου ανά δίμηνο, έχει κάνει τις 

σχετικές εκθέσεις και προς το Διοικητικό Συμβούλιο που τύχανε της σχετικής 

έγκρισης, προς τον Υπουργό και σήμερα προς τη Γενική του Συνέλευση. 

Επίσης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται από 

τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να 

συντάσσει ισολογισμό στο τέλος κάθε χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις 

που επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι. 

Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως του 

2012 περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή 

εκτίμηση  των  μεγεθών  του  ισολογισμού,  καθώς  και  οι  παρατηρήσεις  του 

Εποπτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  στην 

οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.. Στο φάκελο του καθενός σας έχει γίνει η 
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παρουσίαση  της  ειδικής  έκθεσης,  καθώς  επίσης  και  ο  ισολογισμός  και  ο 

απολογισμός της ΕΝ.Π.Ε.. 

Πολύ  επιγραμματικά  σας  αναφέρω  ότι  τα  έσοδα  για  το 

διαχειριστικό έτος 2012 ανήλθαν σε 1.022.177,95 ευρώ και προήλθαν κυρίως 

από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσόν των 

559.364,05 ευρώ και δαπανήθηκαν κυρίως για τις δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.. Το 

πλεόνασμα  για  τη  χρήση  του  2012  ανήλθε  σε  462.743,45  ευρώ,  τα  δε 

ταμειακά διαθέσιμα με 31/12/2012 είναι στο ποσό των 1.504.068,06 ευρώ. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2012 ασκούσε τον 

προβλεπόμενο έλεγχο  στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. και υπέβαλε 

τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προανέφερα για τις σχετικές 

εγκρίσεις.  Παρατηρήσεις  στους  ελέγχους  που  έγιναν  δεν  υπήρξαν,  καθότι 

διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, 

όλες  οι  εγγραφές  στα  βιβλία  προήλθαν  από  νόμιμα  παραστατικά  και  την 

εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων οργάνων. 

Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 

Προεδρικού  Διατάγματος  74/2011,  στις  αρχές  της  χρηστής  οικονομικής 

διαχείρισης.  Επίσης,  το  Εποπτικό  Συμβούλιο  διενήργησε  έλεγχο  στις 

υποβληθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή 

στον ισολογισμό της χρήσης του 2012 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

Κατά  τον  έλεγχο  διαπιστώθηκε  ότι  προκύπτουν  από  τα 

τηρούμενα  βιβλία  και  στοιχεία  απεικονίζεται  επακριβώς  η  οικονομική 

κατάσταση  με  31/12/2012.  Απλώς  σας  αναφέρω  ότι  αυτή  τη  στιγμή  το 

συνολικό διαθέσιμο της Ένωσης είναι  λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια με 

βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον ισολογισμό που έχετε στους φακέλους 

σας.

Από την πλευρά του Εποπτικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουμε 

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  τη  συνεργασία,  τους  διοικητικούς  και 

υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τους συγκεκριμένους ελέγχους, καθώς και 

τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου την κα Γαζή, τον κ. Χατζηδιάκο, τον κ. 

Μπάρδα και τον κ. Σπυρίδων οι οποίοι ήταν πάντα παρόντες στις διαδικασίες 

του ελέγχου και τις αποφάσεις που διενήργησε το Εποπτικό Συμβούλιο. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ. 

Καραλίδη.  Επί  της  εισήγησης  του  Εποπτικού  αν  κάποιος  θέλει  να 

τοποθετηθεί. Όχι, Εγκρίνεται η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Πρέπει να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είμαστε νοικοκυρεμένοι 

και  στην ΕΝ.Π.Ε.,  δεν έχουμε χρέη,  τα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε είναι 

ελάχιστα. Εντάξει, οι Περιφερειάρχες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν παίρνουν τίποτα ει μη μόνον τα εισιτήριά τους και νομίζω ότι υπάρχει ένα 

νοικοκυριό. 

Βεβαίως ξέρετε  ότι  δεν έχουμε προσωπικό πολύ,  δεν έχουμε 

συνεργάτες  κι  αυτό  είναι  δύσκολο  και  μας  δυσκολεύει  ακόμα  και  στις 

εκπροσωπήσεις  στο  εξωτερικό  που  πρέπει  να  υπάρχει  η  συμμετοχή 

διαφόρων  συναδέλφων  στα  διάφορα  θεσμικά  όργανα  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και  δυστυχώς δεν  υπάρχει  στήριξη  επιστημονική  κι  αυτό  είναι  το 

μειονέκτημα  το  οποίο  έχουμε.  Και  νομοθετική  ρύθμιση  δεν  υπάρχει  και 

κάλυψη και δεν μπορούμε να πάρουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν 

είμαστε ελλειμματικοί, είμαστε πλεονασματικοί.

Συνεχίζουμε,  παρακαλώ  την  συνάδελφο  κα  Καρακλιούμη  να 

πάρει το λόγο. 

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ): 
Καλή  σας  μέρα,  για  να  είμαστε  σήμερα  εδώ  εμείς  και  να  μιλάμε  έχουν 

προηγηθεί  δύο  μεγάλες  θεσμικές  μεταρρυθμίσεις,  «Καποδίστριας»  και 

«Καλλικράτης»,  μεταρρυθμίσεις  οι  οποίες  όμως πέρασαν  με  πάρα  πολλές 

αντιδράσεις.  Τις  ξέρετε  καλύτερα  από  εμένα,  κάποιοι  από  σας  είστε 

μεγαλύτεροι  από  μένα  και  θυμάστε  ποιες  ήταν  οι  αντιδράσεις  που 

αντιμετωπίσαμε  με  τον  «Καποδίστρια»,  με  τις  Αιρετές  Νομαρχίες  αλλά και 

άλλες. 

Ο  «Καλλικράτης»  νομοθετήθηκε  ως  αποκέντρωση,  και  αυτό 

περιμέναμε  όλοι  ότι  θα  γίνει.  Δυστυχώς  στην  πράξη  εξελίσσεται  σε 

συγκέντρωση,  συγκέντρωση  την  οποία  όλοι  οι  Περιφερειάρχες  μέμφονται 

στους λόγους τους, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. 

Δε  θα  μιλήσω  για  περιφερειακές  ενότητες  διαφορετικών 

ταχυτήτων ή για τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες 

που  προέκυψαν  από  κατάτμηση  των  Νομαρχιών.  Πρέπει  να  αλλάξουμε 
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διοικητικό  μοντέλο  διαφορετικά  αυτό  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει.  Για 

παράδειγμα έχει θεσμοθετηθεί η Διαύγεια κι εμείς συνεχίζουμε να στέλνουμε 

κοινοποιήσεις με το ταχυδρομείο σε όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν 

απλά να μπουν στη Διαύγεια και να πάρουν την απόφαση. 

Από την αποκέντρωση για την οποία μιλούσαμε όλα αυτά τα 

χρόνια  και  γενικά  την  αποκεντρωμένη  Διοίκηση  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

πλέον έχουμε περάσει στη συζήτηση για το  state rescaling το οποίο πρέπει 

να  γίνει.  Το  state rescaling,  είναι  χωρικός  σχεδιασμός  με  νέους 

δημοσιονομικούς  κανόνες,  οι  οποίοι  θα  ορίζουν  και  τα  οικονομικά  της 

Αυτοδιοίκησης. 

Ξέρουμε  όλοι  τι  γίνεται  με  τα  οικονομικά  της  Αυτοδιοίκησης, 

ξέρουμε  όλοι  ότι  πρέπει  να  το  προσέξουμε  λίγο  παραπάνω,  αλλά  για  να 

μιλάμε  για  σοβαρή  τοπική  διακυβέρνηση  θα  πρέπει  ενδεχομένως  να 

διεκδικήσουμε και τη δυνατότητά μας να επιβάλουμε φόρους. Αυτές είναι οι 

τοπικές  Κυβερνήσεις  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  αυτές  είναι  οι  τοπικές 

Κυβερνήσεις στο εξωτερικό. 

Εμείς  κάνουμε  ελέγχους,  επιβάλουμε  πρόστιμα  και  από  τα 

πρόστιμα τις περισσότερες φορές ούτε το μισό δεν καταλήγει στα δικά μας 

ταμεία και πρέπει να περιμένουμε τί θα γίνει  με τους κεντρικούς αυτοτελείς 

πόρους, αν κάποια στιγμή ενδεχομένως η κεντρική Διοίκηση αποφασίσει να 

μας εκχωρήσει περισσότερα χρήματα. 

Θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  αν  όχι  να  γίνονται  τοπικοί 

προϋπολογισμοί,  να  γίνεται  υλοποίηση  των  προϋπολογισμών  από  κάθε 

περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είχαν τη 

δυνατότητα  να  εφαρμόσουν,  ποιοι  είχαν  τη  δυνατότητα  να  μαζέψουν  τα 

οικονομικά  τους  και  να  μπορούμε  να  συγκρίνουμε  επίσης  και  να 

αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα. 

Ένα-δύο τελευταία θέματα θα θέσω, γιατί ο χρόνος είναι πάρα 

πολύ λίγος. Έχει γίνει συζήτηση για παράταση θητείας. Κατά την προσωπική 

μου γνώμη είναι θεσμική εκτροπή, είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική διαδικασία, 

ακριβώς γιατί όταν κατεβήκαμε στις εκλογές ξέραμε πότε λήγει η θητεία και γι’ 

αυτό το συγκεκριμένο διάστημα ζητούσαμε την ψήφο των πολιτών. 
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Θεωρώ ότι  στο  όνομα της  κρίσης  πρέπει  να  υπερασπίσουμε 

τους θεσμούς, γιατί με την ίδια λογική μπορεί κάποιος να έρθει και να σου πει 

εντάξει  δεν  πειράζει,  ας  μην  κάνουμε  και  εκλογές  την  επόμενη  φορά 

βουλευτικές, διότι καλά είμαστε εδώ που είμαστε, ωραία είναι η Κυβέρνηση, 

δεν έχουμε και λεφτά να κάνουμε εκλογές. 

Στο  όνομα  της  κρίσης  λοιπόν πρέπει  να  προασπίσουμε  τους 

θεσμούς,  να  δώσουμε  στον  πολίτη  να  καταλάβει  ότι  χωρίς  το  θεσμό  δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι βρίζουν την πολιτική 

αλλά όταν μιλάμε για θεσμούς υπάρχουν ορισμένοι θεσμοί που μπορούν να 

σταθούν ζωντανοί. Κι εδώ είναι και η πρόκληση για τους Περιφερειάρχες να 

πιστέψουν  οι  πολίτες  ότι  «μπορώ  να  στηριχτώ  στο  θεσμό»  και  με  την 

ενδυνάμωση του θεσμού να προχωρήσουμε. 

Υπήρξε ένα ευφυολόγημα κατά την προεκλογική περίοδο ότι οι 

Περιφερειάρχες  θα  είναι  μικροί  Πρωθυπουργοί.  Για  να  μην  μείνει 

ευφυολόγημα και για να μπορέσει να καταγραφεί στην ιστορία, θα πρέπει και 

ο  ρόλος  των  Περιφερειακών Συμβούλων οι  οποίοι  είναι  οι  άνθρωποι  που 

έτρεξαν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και ζήτησαν την ψήφο του πολίτη 

και ο ρόλος των Αντιπεριφερειών και κατόπιν βεβαίως και των Περιφερειών να 

ενδυναμωθεί και θα ενδυναμωθεί μόνο αν δημιουργήσουμε συλλογικότητες. 

Αν ο πολίτης καταλάβει ότι δε σχεδιάζει κάποιος από πάνω γι αυτόν αλλά ότι 

μπορεί να σχεδιάσει ο ίδιος. 

Έχουμε  σοβαρό  πρόβλημα  με  το  θέμα  της  κοινωνικής 

αλληλεγγύης, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις συλλογικότητες διότι δεν ήταν 

το  δικό  μας  το  μοντέλο  που  ήταν  σε  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  που 

προχώρησαν για πολύ συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους, αλλά τώρα που 

είναι  η  κρίση  τώρα  είναι  και  η  πρόκληση  να  δείξουμε  στον  πολίτη  ότι 

μπορούμε να σχεδιάσουμε τοπικά, ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τοπικά κι 

ότι δεν είμαστε απλά να πηγαίνουμε κάθε πέντε χρόνια στο εξής στις εκλογές 

να  περιφερόμαστε  πλάι  στους  Δημάρχους  και  να  ζητάμε  την  ψήφο  των 

πολιτών και για την Περιφέρεια. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ.  Ο 

συνάδελφος ο κ. Μανιάτης έχει το λόγο. 
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Κ.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΑΘΗΝΩΝ): 
Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  θα καταθέσω αναλυτική  πρόταση στο 

Προεδρείο.Στον περιορισμένο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου επιτρέψτε μου 

να θέσω αξονικά και συνεκτικά κάποια ζητήματα. 

Το πρώτο ζήτημα: Αυτή τη στιγμή τι διακυβεύεται; Διακυβεύεται 

η θεσμική αποδυνάμωση καθώς και η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης από το 

κεντρικό κράτος. Το γεγονός αυτό μου δημιουργεί την αίσθηση ότι όλοι εδώ 

πρέπει να ιεραρχήσουμε να δούμε ποιο είναι το μείζον και ποιο  το έλασσον 

σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

Υπό  την έννοια αυτή θα μου επιτρέψετε να προχωρήσω και να 

κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την αντίληψη που εκφράζεται από 

ορισμένους  Περιφερειάρχες  οι  οποίοι  προτείνουν  οι  χωρικοί 

Αντιπεριφερειάρχες να μην είναι  αιρετοί  και  εκλεγόμενοι  απευθείας από τις 

εκλογές αλλά να ορίζονται από τον Περιφερειάρχη. Η αντίληψη για τον ορισμό 

των  χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών  από  τον  Περιφερειάρχη  είναι  απόλυτα 

συγκεντρωτική  και  δεν  έχει  καμία  απολύτως  σχέση  με  τη  λογική  της 

αντιπροσωπευτικότητας, των δημιουργικών αντιπαραθέσεων και των γόνιμων 

συνθέσεων που αποτελούν και την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ο πολίτης 

δεν εκλέγει μόνο τον Περιφερειάρχη αλλά και όλα τα υπόλοιπα αιρετά μέλη 

στα οποία παρέχει και την πολιτική νομιμοποίηση. Εδώ σταματάω, γιατί  έχω 

την αίσθηση, ότι όταν επιχειρείται η θεσμική αποδυνάμωση και απαξίωση της 

Αυτοδιοίκησης  αυτά  είναι  δευτερεύοντα  ζητήματα,  που  όμως  σε  καμία 

περίπτωση δεν  πρέπει  να  τα  αποσιωπούμε.  Το  δεύτερο:  Η  Αυτοδιοίκηση 

αποτελεί  πρόσφορο χώρο συνεργασιών και προσφέρεται  για την ανάπτυξη 

συνθέσεων  και  ενωτικών  δράσεων  που  είναι  αναγκαίοι  για  τη  δημιουργία 

θετικών  πολιτικών  και  κοινωνικών  συσχετισμών  για  να  μπορέσουν  να 

υπάρξουν λύσεις των προβλημάτων. Γιατί  αγαπητοί συνάδελφοι,  η πολιτική 

αποκτάει ουσιαστικό νόημα  και περιεχόμενο όταν δίνει λύσεις και απαντήσεις 

στα προβλήματα των πολιτών. Βεβαίως οι Κυβερνήσεις δεν είναι ίδιες όσον 

αφορά  την  αντιμετώπιση  της  Αυτοδιοίκησης.  Γενικότερα  όμως το  κεντρικό 

κράτος δεν εμπιστεύεται  μια Αυτοδιοίκηση διεκδικητική και αποτελεσματική. 

Έτσι ό,τι κατέκτησε η Αυτοδιοίκηση το πέτυχε με δυναμικούς και πολύχρονους 

αγώνες. 
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Τρίτον,  ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτηρίζεται,  όπως και  το 

γενικότερο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας, από έλλειψη θεσμικής 

μνήμης. Ο Υπουργός μας μίλησε, όπως και άλλοι Υπουργοί, για να μην τον 

αδικώ, ως εάν η Ελλάδα να ξεκίνησε τη συγκροτημένη λειτουργία της όταν 

αυτός ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών παρά το γεγονός ότι η συγκρότηση του 

Ελληνικού κράτους και της Αυτοδιοίκησης έγινε γύρω στα 1830. 

Σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες στην 

Ελλάδα θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Οι Γερμανοί   μας 

προτείνουν  αυτή  την  περίοδο  την  αναδιοργάνωση  των  πολεοδομιών 

υπηρεσιών,  αγνοώντας  ότι  την  ίδια  ώρα  το  ΥΠΕΚΑ   προτείνει  τη 

μεταρρύθμιση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. 

Δηλαδή τι κάνουν; Έρχονται  και λένε να αντιμετωπίσουμε ένα 

θέμα, αγνοώντας τη συνολική διάσταση του προβλήματος. Μπορεί να γίνουν 

όμως  ουσιαστικές  μεταβολές  με  άκριτη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  με 

μεμονωμένη αντιμετώπιση κάποιων μόνο πλευρών ενός προβλήματος;

 Το τέταρτο: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή πολλά ακούστηκαν 

σε  σχέση  με  το  χαρακτήρα  της  Αυτοδιοίκησης,  έχω  την  άποψη  πως  δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ποτέ δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της.

Βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι Συμπράξεις του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση 

του  δημοσίου  συμφέροντος.  Είναι  αδιανόητη  η  ιδιωτικοποίηση ευαίσθητων 

τομέων του δημοσίου στους οποίους είναι  απολύτως αναγκαίος ο κρατικός 

παρεμβατισμός για τη διασφάλιση ενός ελαχίστου, έστω, επιπέδου παροχής 

βασικών κοινωνικών αγαθών.

 Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να θεμελιώνεται πάνω στις αρχές της 

συμμετοχικής δημοκρατίας της διαφάνειας και της αλληλεγγύης. 

Και για να κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι  οι 

Περιφερειάρχες  δε  μπορεί  να  λογίζονται  ως  μικροί  Πρωθυπουργοί  στην 

Περιφέρειά  τους.  Και  τούτο  γιατί,  αυτό  δεν  ανταποκρίνεται  στην 

πραγματικότητα αφού δεν υπάρχει δυνατότητα του νομοθετείν. Και τελειώνω 

με  τη  διαθεσιμότητα  των  υπαλλήλων  που  δεν  αναφέρθηκε  μέχρι  τώρα. 

Βασικός  συντελεστής  του  Αυτοδιοικητικού  έργου  είναι  και  το  ανθρώπινο 

δυναμικό,  το  οποίο  πρέπει  να  στηρίζεται  οικονομικά,  επαγγελματικά  και 
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επιστημονικά. Πρέπει να αντιπαρατεθούμε δυναμικά με τη λογική που θέλει 

να βάλει χιλιάδες υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας επειδή το απαιτεί 

η Τρόϊκα. Καμία απόλυση υπαλλήλου. Καμία διαθεσιμότητα υπαλλήλου.

Κλείνοντας,  θεωρώ  πως  η  άποψη  που  εκφράστηκε  από 

αρκετούς συναδέλφους ότι "η σημερινή οικονομική κρίση είναι ευκαιρία", είναι 

εντελώς λανθασμένη. Η κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Έχει συγκεκριμένα 

αίτια και  αποτελεί δομική κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Δε 

μπορεί να λες ότι η κρίση είναι ευκαιρία όταν σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 

1,5 εκατομμύριο άνεργοι και 3 εκατομμύρια νεόπτωχοι. Η κρίση μόνο μπορεί 

να μας διδάξει.

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ.  Η 

συνάδελφος κα Λιακούλη Λίτσα έχει το λόγο. 

Λ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ): Κύριε Πρόεδρε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το 1ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών 

μας βρίσκει σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία διαπιστώνουμε όλοι, 

σε  βαθειά  κρίση,  με  έντονους  προβληματισμούς,  τη  χώρα  σε  ύφεση  και 

αναδεικνύει  τον  πρωταγωνιστικό  ρόλο  που  πρέπει  τώρα  πια  να  παίξουμε 

χωρίς λόγια και βερμπαλισμούς, αλλά στην πράξη και  επί των τύπων των 

ήλων. 

Πιστεύω ότι  παλεύετε  κι  εσείς  κ.  Πρόεδρε στην ΕΝ.Π.Ε.,  σας 

βλέπω, σας ακούω και σας παρακολουθώ. Περίμενα βέβαια να σας πω την 

αλήθεια  να  με  χρησιμοποιήσετε  περισσότερο.  Είμαι  μία  Περιφερειακή 

Σύμβουλος και  έχω θητεία  από το 1994 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  όπως 

πάρα  πολλοί  άλλοι  συνάδελφοι,  θέλω  πραγματικά  να  προσφέρω  τις 

υπηρεσίες μου και σας το λέω κι από αυτό το βήμα, αλλά μέχρι τώρα πολλοί 

από μας, μια που το συζητάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες μας σε κάτι τόσο δύσκολο το οποίο πραγματοποιείτε εσείς. 

Φαντάζομαι ότι αυτό το συνέδριο, το οποίο θα αναδείξει και τον 

θεσμικό  ρόλο  και  τον  προβληματισμό  που  υπάρχει,  θα  ωθήσει  και  το 

Συμβούλιό σας, με έναν τρόπο αξιόπιστο και πρωτότυπο, να χρησιμοποιήσει 

και τις δυνάμεις που έχει. 
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω πάντοτε και το είπα και σε 

συναδέλφους σε συζήτηση χθες και προχθές, ότι συνήθως τα δύσκολα ταξίδια 

έχουν  ένα  κομμάτι  το  οποίο  πρέπει  να  διανύσει  κανείς  με  μεγάλη  έρημο, 

χωρίς να βρίσκεις εύκολα την όαση. 

Συνήθως τα ταξίδια της Αυτοδιοίκησης τέτοια είναι, θέλετε γιατί η 

ελληνική κοινωνία είναι  πάντοτε  ανέτοιμη;  Η αυτοδιοικητική μας κουλτούρα 

δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πολλές μεταρρυθμίσεις και σε πολλά επίπεδα; 

Θέλετε  γιατί  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  την  ελληνική  κοινωνία  μονίμως 

καχύποπτη, αιωνίως συγκεντρωτική; 

Θέλετε γιατί κι εμείς οι ίδιοι το πάμε το πράγμα μέχρι ένα σημείο 

και από κει και πέρα παραιτούμαστε από τους αγώνες, διότι βολευόμαστε σε 

μία κατάσταση ή γιατί πιστεύουμε ότι τα υπόλοιπα είναι για τους επόμενους; 

Υπάρχουν  στην  Αυτοδιοίκηση  μάχες  που  κερδήθηκαν  και  μάχες  που 

χάθηκαν. 

Ένας  πόλεμος  είναι  που  γίνεται,  πολλές  φορές  στα 

χαρακώματα,  με  αντίπαλο  κυρίως  το  κράτος  το  οποίο  δεν  μας  έχει 

ενσωματώσει  ακόμα.  Πιστεύει  ότι  είμαστε κάτι  ξέχωρο από αυτό, κάτι  που 

ασκούμε, ασκούμε διοίκηση μακριά απ΄ αυτό ή εν πάση περιπτώσει πρέπει 

πάντοτε να εποπτευόμαστε από αυτό. 

Έχω την εκτίμηση ότι  αυτή την ανάπτυξη που ο συνάδελφος 

αγαπητός Περιφερειάρχης ο νησιώτης θα τη βουτήξει  θα τη σκίσει  και  δεν 

ξέρω τι άλλο θα την κάνει είπε, δεν ξέρω κάπου πρέπει να είναι μαζί της τώρα 

και  κάτι  θα  κάνει  με  την  ανάπτυξη,  πάντως  σίγουρα  όταν  τη  βρει  και  τη 

συναντήσει είμαι σίγουρη ότι θα ανακαλύψει πως μαζί της η ανάπτυξη έχει και 

πολλά βαρίδια. 

Τα βαρίδια αυτά που φέρνει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι 

δημιουργήματα καθαρά δικά μας και  γι΄  αυτό το συνέδριό μας κ.  Πρόεδρε 

πρέπει να είναι βαθιά θεσμικό, με τα επιμέρους ζητήματα της διοίκησης και 

της άσκησης της  εξουσίας  των Περιφερειών σε καθημερινό  επίπεδο,  αλλά 

πρώτα  πρέπει  να  λύσουμε  το  οργανωτικό  χάος  των  αρμοδιοτήτων  που 

υπάρχει. 

Ενιαία  κωδικοποίηση  των  αρμοδιοτήτων,  να  ξέρουμε  πρώτα 

εμείς, γιατί  εγώ ως Νομικός ψάχνω κάθε μέρα τους νόμους, φανταστείτε τι 

210



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

κάνει  ένας  πολίτης  για να  βρει  που ανήκει  τελικά μία  αρμοδιότητα.  Ενιαία 

κωδικοποίηση λοιπόν. 

Δεύτερον,  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  κυρίες  και  κύριοι 

συνάδελφοι διαφορετική θέαση των πραγμάτων κατά το δοκούν, λέω λοιπόν, 

ότι  πέρα από το οργανωτικό χάος των αρμοδιοτήτων υπάρχει  και ο ρόλος 

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  που  δεν  μπορούμε  να  τον  βλέπουμε  των 

Περιφερειακών Συμβουλίων και  Επιτροπών με διαφορετική θέαση ανάλογα 

από ποια θέση είμαστε. 

Δηλαδή αν είμαστε στη Συμπολίτευση κι  αν εμείς κυβερνούμε 

βλέπουμε διαφορετικά το ρόλο ας πούμε του Περιφερειακού Συμβουλίου και 

των  Περιφερειακών  Επιτροπών,  όταν  είμαστε  στην  Αντιπολίτευση  τον 

βλέπουμε  διαφορετικά.  Εμείς  είμαστε  λοιπόν  που  δε  δημιουργούμε 

αυτοδιοικητική κουλτούρα, εμείς λοιπόν πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε και 

να αναβαθμίσουμε το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί μη νομίζετε, 

αυτό που σας προκάλεσα να κάνετε στην ΕΝ.Π.Ε..

Και να μας χρησιμοποιήσετε, πρέπει το ίδιο πράγμα να γίνει και 

στα  Περιφερειακά  Συμβούλια,  με  τη  θετική  του  όρου  έννοια  κ.  Πρόεδρε. 

Φαντάζομαι  ότι  ό,τι  ήταν  να  κάνετε,  το  κάνατε  με  την  ανάπτυξη  κ. 

Περιφερειάρχα. 

Και τελειώνω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γιατί φαντάζομαι ότι 

έχουν να ακουστούν πολύ σπουδαία και ίσως σπουδαιότερα πράγματα από 

αυτά  που  λέω εγώ,  τελειώνω με  ένα  θέμα  που  θεωρώ ότι  είναι  μείζονος 

σημασίας και ύψιστου χαρακτήρα ανάδειξης σε ότι αφορά την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση.

Είναι  ο  κοινωνικός  εταιρισμός,  εκεί  όπου  πάσχουμε  όπως 

πάσχαμε και στις Νομαρχίες. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για την κοινωνία 

των πολιτών  και  να  μην την  έχουμε  μέσα  μας,  δεν  είναι  δυνατόν  να  μην 

έχουμε αξιοποιήσει  όλες αυτές  τις  δημιουργικές  δυνάμεις  που εκφράζονται 

μέσα  από  Σωματεία,  ΜΚΟ,  συλλόγους,  μέσα  από  Δίκτυα  Πολιτών  που 

αυτοοργανώνονται και δεν είναι σημείο των καιρών μόνο, είναι και το ότι δεν 

τους δώσαμε βήμα να εκφραστούν μέσα στα Περιφερειακά μας Συμβούλια και 

μέσα στους θεσμούς μας. 

211



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

Δε γίνεται λοιπόν να λέμε ότι δεν έχουμε ξέρετε αρμοδιότητα για 

τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία και την παιδεία, όταν υπάρχουν οι 

θεσμοί, υπάρχουν οι οργανώσεις και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και 

όχι  με  πρωταγωνιστικό  ρόλο.  Και  γιατί  αλήθεια  θα  πρέπει  να  είμαστε 

πρωταγωνιστές;  Αλλά να είμαστε  εταίροι  σε  αυτό και  να δίνουμε  βήμα να 

συμμετέχουν όλοι σε αυτό. 

Τελειώνω με δύο σημεία: Διαφάνεια και αξιοπιστία στο θεσμό. 

Ακούστε,  δεν  μπορούμε  εμείς  ή  να  τρίβουμε  τα  μουστάκια  μας  ή  να 

σφυρίζουμε αδιάφορα, όταν μας μιλάει για τις θητείες των Περιφερειαρχών, με 

συγχωρείτε θα το πω, θα πρέπει να τοποθετηθούμε και να πούμε: 

Οι  θητείες  πρέπει  να  είναι  συγκεκριμένες,  πρέπει  να  υπάρχει 

διαφάνεια  σε  ότι  αφορά  τη  θητεία,  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι, 

Αντιπεριφερειάρχες,  Περιφερειάρχες.  Μόνοι  μας  οικειοθελώς  δημοσιεύουμε 

στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  το  πόθεν  έσχες,  τις  φορολογικές  μας 

δηλώσεις,  τα  περιουσιακά  μας  στοιχεία  και  την  κάθε  μεταβολή  μέσα  στο 

χρόνο. 

Και  τελειώνω λέγοντας  ότι  χρέος  όλων μας,  κυρίες  και  κύριοι 

συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι να βαθαίνουμε τους θεσμούς 

και να βαθύνουμε και αυτό το θεσμό. Και θα πω πάλι για την κουλτούρα μας, 

ότι πολλές φορές με λύπη μου διαπιστώνω ότι κάνουμε μόνο πράγματα όταν 

διαπιστώνουμε ότι θα τα καρπωθούμε οι ίδιοι. Το χρέος όμως, κυρίως των 

ανθρώπων της  Αυτοδιοίκησης  με  όραμα  και  έμπνευση,  είναι  να  ανοίγουν 

δρόμους ακόμα κι  αν δεν προλάβουν να τους περπατήσουν οι  ίδιοι,  αλλά 

σίγουρα θα τους περπατήσουν οι επόμενοι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε την συνάδελφο κα 

Λιακούλη νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά τα οποία ανέφερε, ο συνάδελφος κ. 

Χατζηδιάκος έχει τον λόγο.

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ): Ευχαριστώ 

κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι 

σύνεδροι, σαν Μέλος της Επιτροπής Θεσμών όταν κληθήκαμε πρόσφατα να 

κάνουμε μία αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του θεσμού, να εντοπίσουμε 

τις παθογένειες και να κάνουμε τις προτάσεις, είχαμε κάποια δεδομένα. 
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Ο  θεσμός  αυτός  -το  είπαν  και  προηγούμενοι  ομιλητές-  δεν 

προέκυψε από παρθενογένεση. Ο Πρόεδρος χθες αναφέρθηκε στο συνέδριο 

του 2007 στη Δράμα, που είχε ολοκληρωμένες προτάσεις για τη μετεξέλιξη 

της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Ευριπίδης και εγώ και ο Γιάννης θα θυμάται το συνέδριο της 

Ξάνθης όταν ο αείμνηστος Κατριβάνος  το 2002 μας εξόρισε ως αιρετικούς 

επειδή πιστεύαμε στη μετεξέλιξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν 

δεν είναι δημιούργημα, ούτε εξέλιξη δύο ετών, υπήρχαν και υπάρχουν κάποια 

δεδομένα από τότε. Κύριε Πρόεδρε ποια προβλήματα είχαμε τότε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Συμφωνούμε  απόλυτα.  Το 

εκμεταλλευτήκανε ορισμένοι, καρπωθήκαμε… 

Φ.  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ)  :   
Συμφωνούμε Πρόεδρε, γιατί τα έχω ζήσει από κοντά και το ξέρετε. Εγώ όμως 

θα  μου  επιτρέψετε  να  πω,  επειδή  ο  Πρόεδρος  το  αποτύπωσε  με  πολλή 

λεπτότητα χθες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών στην εισήγησή του, να 

επισημάνω κομβικά τρία πράγματα.

Τι είχαμε επισημάνει αγαπητέ Πρόεδρε και τότε σαν Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση,  ποια  ήταν  τα  προβλήματα;  Ήταν  ο  συγκεντρωτισμός  του 

κράτους στα Υπουργεία,  ήταν τότε  ο μακρύς βραχίονας  του κράτους,  που 

λέγαμε ο κρατικός Περιφερειάρχης στις δικές μας τις Περιφέρειες. 

Και  βέβαια είχαμε πει  πόρους και  αρμοδιότητες,  που αυτό το 

τελευταίο το αφήνω γιατί  ψηφίστηκε ένας νόμος που μιλάει για πόρους και 

αρμοδιότητες και είπαμε ότι το 50% των Προεδρικών Διαταγμάτων δεν έχει 

ακόμα υπογραφεί για να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε ο 3852.

Μένω όμως στο πρώτο, ο συγκεντρωτισμός των Υπουργείων. 

Σε  αυτή  την  περίοδο ειδικά  της  κρίσης,  που θα μπορούσαν  να  μας  είχαν 

δώσει  τη  δυνατότητα  να  έχουμε  κοινωνικά  προγράμματα,  προγράμματα 

εργασίας, τα κρατούν συγκεντρωτικά και οι Περιφέρειες φαίνονται ορφανές. 

Δεύτερον,  επειδή  υπήρξε  ένας  αντίλογος  όσον  αφορά  την 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  να  μιλήσω  για  τη  δική  μας  την  Περιφέρεια  τη 

νησιωτικότητα.  Είπε  ο  κ.  Γιακαλής  χθες  ότι  έχουμε  μια  Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση με γραφεία  στη Μυτιλήνη,  στη  Σύρο και  στη Ρόδο,  για  να πάρει 

κάποιος άδεια των παραμεθορίων περιοχών να εκποιηθεί ένα ακίνητο, ειδικά 
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σε αυτή την περίοδο της κρίσης που χρειαζόμαστε επενδυτές, περνούν έξι και 

εννέα μήνες. Πιστεύετε ότι κάποιος επενδυτής θα περιμένει  εννιά μήνες να 

υπογράψει η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την άδεια; 

Προχθές μιλούσα επί πέντε ώρες μαζί της, με ποιο τρόπο θα 

στείλει  καύσιμα  στο  Καστελόριζο,  είναι  δική  της  υποχρέωση  και  λέω 

καλοπροαίρετα  δική  της  αλλά  όμως  δεν  μπορούσε  από  τον  Πειραιά  να 

συντονίσει με ποιο τρόπο θα πάει τα καύσιμα στο Καστελόριζο. Από κει και 

πέρα  μπαίνει  ένα  θέμα,  υπάρχουν  αρμοδιότητες  οι  οποίες  μέσα  από  το 

Σύνταγμα δεν μπορούν να εκχωρηθούν ακόμα στην Αιρετή Περιφέρεια, 213 

Αναθεωρητική Βουλή. 

Κατά την άποψη ορισμένων Συνταγματολόγων όμως ακόμα και 

τώρα  με  νόμο  μπορεί  να  καταργηθεί  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  όπως 

ψηφίστηκε θεσπίστηκε με νόμο και κάποιες αρμοδιότητες που δεν μπορούμε 

εμείς να τις ασκήσουμε θα ασκούνται από Διευθυντές και δε θα είναι η Γενική 

Γραμματέας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης πάνω από τον  Περιφερειάρχη  και 

δεν  το  λέω  για  λόγους  prestige,  αλλά  ο  Περιφερειάρχης  εκλέγεται,  ο 

Αποκεντρωμένος  Γραμματέας  διορίζεται  και  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  δύο 

πόλους εξουσίας.

Ένα δεύτερο που δεν υπήρχε τότε και το ζούμε τώρα είναι το 

Ελεγκτικό  Συνέδριο.  Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  το  οποίο  χθες  είπαμε  ότι 

καταφέραμε νίκη γιατί χθες μία η ώρα το μεσημέρι υπογράφτηκε νομοθετικού 

περιεχομένου πράξη για τον διατάκτη. 

Κύριοι  Περιφερειάρχες,  αυτό  τόνισε  ο  Πρωθυπουργός,  το 

πρόβλημα των μη εγκρίσεων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, 

ποιος θα το λύσει; Όταν δεν μπορούν να μετακινηθούν οι συνάδελφοι ή οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες που εδώ και δύο μήνες δεν μπορεί να πάει από το 

ένα νησί στο άλλο γεωπόνος και κτηνίατρος, γιατί άκουσον-άκουσον δεν έχει 

ψηφιστεί ή δεν έχει έρθει η έγκριση από τον κ. Βεχρή.

Και  είπαμε  εχθές  χαριτολογώντας  και  επέτρεψέ  μου  αγαπητέ 

Περιφερειάρχη να το πω, ο μικρός Πρωθυπουργός στο Νότιο Αιγαίο δεν είναι 

ο  Μαχαιρίδης,  είναι  ο  κ.  Βεχρής  της  Δ26,  αυτός  αποφασίζει  πως  θα 

λειτουργήσει η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. 
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Γι΄  αυτό  λοιπόν,  όπως έγινε  εχθές  η  παρέμβαση σε  επίπεδο 

Πρωθυπουργού, να γίνει σε άλλο επίπεδο, γιατί τίποτε δε χτίζεται από τη μια 

μέρα στην άλλη, να γίνει μέσα από τα συνέδριά μας. Επιτέλους κανένας δεν 

αρνείται  τον  έλεγχο,  αλλά  υπάρχει  ένα  κενό,  είναι  αυτός  ο  περιβόητος 

ελεγκτής νομιμότητας. 

Ο ελεγκτής νομιμότητας με τα ίδια κριτήρια σε όλη την Ελλάδα, 

με  τους  ίδιους  νόμους,  θα  είναι  και  για  τις  δαπάνες,  γιατί  πρώτοι  εμείς 

ζητήσαμε  τον  ελεγκτή  νομιμότητας.  Τώρα,  άλλα  αποφασίζει  στη  Σύρο  η 

Υπηρεσία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου,  άλλα  στη  Ρόδο  και  είμαστε  ίδια 

Περιφέρεια, άλλα μου είπε χθες ο Ευριπίδης στο Ηράκλειο.  Δεν μπορεί  να 

έχουμε λοιπόν κατά το δοκούν έναν υπάλληλο δημοσιονομικού ελέγχου που 

θα είναι πάνω από τους Αιρετούς. 

Ολοκληρώνω την εισήγησή μου κ. Πρόεδρε αναφερόμενος σε 

ένα  άλλο  θέμα:  Κάποτε  λέγαμε  ότι  ήταν  νομαρχοκεντρικό  το  σύστημα, 

ακούγονται  και  τώρα πολλά και  μιλάει  ένας  τοπικός  κατά  άλλους  χωρικός 

Αντιπεριφερειάρχης σε μια Περιφέρεια που ο Περιφερειάρχης έχει δώσει -οι 

συνάδελφοί μου οι τοπικοί χωρικοί ξαφνιάστηκαν- εντεταλμένους Συμβούλους 

επιτέλους  καταφέραμε  να  έχουμε  στα  νησιά  γιατί  δεν  μπορούμε  να  τα 

αγκαλιάσουμε όλα, έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες πολιτισμού, αθλητισμού σε 

άλλους. 

Όμως  υπάρχει  ένα  έλλειμμα  όσον  αφορά  τη  λειτουργία  των 

συναδέλφων  Περιφερειακών  Συμβούλων  και  δεν  το  εστιάζω  μόνο  στο 

οικονομικό γιατί με την παρούσα φάση της κρίσης δε θα μπορούσε κανένας 

να μιλήσει έξω για οικονομικά θέματα, όμως εγώ σκέφτομαι πως θα σηκωθεί 

ο  συνάδελφος  από την  Κάλυμνο  να  πάει  στην  Κω να  πάει  στη  Σύρο  να 

συνεδριάσει  χωρίς  καμιά  αποζημίωση  κι  όταν  ακόμα  τα  Εντελλόμενα 

περιμένουν ύστερα από οχτώ μήνες να του πληρώσουν τα χρήματα αυτά; 

Είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι του παρόντος, λέω όμως το εξής: 

Ότι  πρέπει  θεσμικά  τουλάχιστον  εμείς  οι  ίδιοι  και  δεν  εξαρτάται  από  τις 

Κυβερνήσεις  κύριοι  συνάδελφοι  και  κύριοι  Περιφερειάρχες  αυτό,  εξαρτάται 

από μας τους ίδιους να τους αναβαθμίσουμε θεσμικά, γιατί κάτι ακούστηκε για 

απαξίωση χθες και είναι άσχημη έκφραση όταν ακούγεται στο συνέδριό μας.
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Όχι για κανένα άλλο λόγο, όταν θέλουμε η κοινωνία να στηρίξει 

το δεύτερο βαθμό ή αν θέλετε είπαμε είναι διακριτοί οι ρόλοι και πρέπει να 

φανεί  ότι  παίζουμε  κάποιο  καθοριστικό  ρόλο,  πρέπει  όλοι  αυτοί  που 

ασχολούνται  με  την  Περιφέρεια,  είτε  είναι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι 

μειοψηφίας, είτε πλειοψηφίας, να έχουν κάποιο ρόλο μέσα στο θεσμό τον ίδιο, 

ούτως ώστε να τους αποδέχεται και η κοινωνία. 

Κλείνω με ένα θέμα μόνο, ακούστηκε κάτι για τον συμπαραστάτη 

του  πολίτη  χθες  και  για  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης.  Ποια  Επιτροπή 

Διαβούλευσης αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι; Είναι ο κ. Διάκος εδώ κι ας μου 

επιτρέψει όχι επί προσωπικού, όταν εμείς έχουμε 35 Δημάρχους και άλλους 

15 από άλλα νησιά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να λειτουργήσει αυτό. 

Ή  ο  συμπαραστάτης  του  πολίτη,  όταν  λέμε  ότι  εμείς  υφιστάμεθα 

πολυεπίπεδους ελέγχους και τελικά ένας που θα διοριστεί,  τρόπον τινά θα 

διοριστεί,  θα  εκλεγεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  θα  εξυπηρετήσει 

καλύτερα το ρόλο του Β΄ βαθμού και θα έχει καλύτερη απήχηση προσέγγιση 

του πολίτη προς τον συγκεκριμένο συμπαραστάτη και όχι ο Περιφερειάρχης ο 

Σύμβουλος  και  ο  Αντιπεριφερειάρχης,  αυτά  τα  στοιχεία  πρέπει  να 

απαλειφθούν από αυτούς τους νόμους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Χατζηδιάκο,  η  συνάδελφος  κα  Σούκουλη,  Περιφερειακή  Σύμβουλος 

Πελοποννήσου έχει το λόγο. 

Μ.  ΣΟΥΚΟΥΛΗ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Η 

αλήθεια είναι ότι θα είμαι πολύ σύντομη στους χρόνους γιατί πολλά από αυτά 

που θα ήθελα ν’  αναφέρω κατ'  αρχήν ακούστηκαν από τον Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου.

Θα πάω κατευθείαν  λοιπόν στο  θέμα,  σε  αυτό  που ίσως και 

αυτός άφησε γραπτά στην εισήγησή του και θα μιλήσω για τη διασύνδεση της 

αιρετής Περιφέρειας με την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας. Μιας διασύνδεσης η οποία δυστυχώς φαίνεται  ότι  χάθηκε στην 

προχειρότητα βιαστικών επιλογών της τότε κυβέρνησης έτσι όπως φτιάχτηκε 

ο "Καλλικράτης". 

Μιας  προχειρότητας  που  δυστυχώς  μέσα  εκεί  χάθηκε  και  ο 

ρόλος  των  Περιφερειακών  Συμβούλων  και  ο  ρόλος  της  μειοψηφίας  των 
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Περιφερειακών  Συμβούλων  αλλά  απ’  ό,τι  ακούστηκε  και  από  τις 

συναδέλφισσες  και  ο  ρόλος  Αντιπεριφερειαρχών  τοπικών.  Και  νομίζω  ότι 

αυτό,  επειδή  πραγματικά  ακούστηκαν  πολλά  και  σημαντικά  από  τη 

συναδέλφισσα νωρίτερα,  θα πρέπει  να μας απασχολήσει  και  σε μια ειδική 

συνεδρίαση της ΕΝ.Π.Ε. κ. Πρόεδρε για το πώς θα διορθωθεί τελικά ο νόμος. 

Οι αιρετές Περιφέρειες, θεωρώ εγώ ότι για το κράτος και για την 

κεντρική  εξουσία  θα  πρέπει  ν’  αποτελούν  μια  ευκαιρία.  Μια  ευκαιρία  να 

μετατραπούν οι απλές διοικητικές ενότητες σε αναπτυξιακούς πυλώνες ενός 

νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα έξω από τις κοντόφθαλμες λογικές 

αποκλειστικής εξυπηρέτησης δημοσιονομικών προβλημάτων. 

Και  δεν  πρέπει  αγαπητοί  συνάδελφοι  να  κατανοήσουμε  οι 

πάντες την ανάγκη αυτοτέλειας; Οικονομικά, θεσμικά και αναπτυξιακά. Πώς; 

Ανασυνδέοντας παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που σήμερα βρίσκονται 

στην  αρμοδιότητα  του  κεντρικού  κράτους,  με  αντίστοιχα  περιφερειακά, 

θεσμοθετημένα εργαλεία, ακόμα και με τη συνεργασία φορέων του ιδιωτικού 

τομέα.

Η κάθε  Περιφέρεια  υπηρετώντας  το  δικό  της  όραμα και  κατά 

κύριο  λόγο  σκεπτόμενη  τοπικά,  θα  μπορεί  ν’  αναδείξει  τα  συγκριτικά  της 

πλεονεκτήματα  ώστε να  επιτύχει  την παραγωγή μοναδικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Έτσι, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και ως προστατευτικό 

δίχτυ απέναντι στα καρτέλ. 

Νομίζω ότι η αλλαγή αυτού του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει 

να μπει στο τραπέζι γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι η ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας μας κρύβεται  στη σωστή εκμετάλλευση των 

ιδιαίτερων παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η κάθε περιοχή. και νομίζω 

ότι το κράτος κεντρικά δε μπορεί να το ξέρει αυτό καλύτερα από εμάς. Και 

νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η θέση όλων μας. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν σύγχρονα εργαλεία για να υπηρετήσουμε 

αυτό το όραμα. Όπως τη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση δομών τουριστικής 

ανάπτυξης,  αγροτικής  ανάπτυξης,  έρευνας  και  καινοτομίας,  κατάρτισης 

ανθρωπίνων πόρων στους παραγωγικούς τομείς. Και όλα αυτά μειώνοντας 

τον κρατισμό, καταρτώντας κρατικούς, παρακμιακούς πια Οργανισμούς. Και 
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τελικά  ενισχύοντας  και  την  ιδιωτική  πρωτοβουλία  και  την  τεχνοκρατική 

αντίληψη. 

Νομίζω ότι  θα πρέπει και μεταξύ μας να δημιουργήσουμε ένα 

υγιές ανταγωνιστικό μοντέλο έτσι ώστε να επιτύχουμε την ανάκτηση αυτής της 

ανταγωνιστικότητας.  Γιατί  αγαπητοί  συνάδελφοι,  σ’  αυτή  την  κρίση  που 

πραγματικά είναι  πρωτόγνωρη,  δε νομίζω ότι  μπορούμε να βρούμε λύσεις 

τώρα,  με  τις  αντιλήψεις  του  χθες.  Δε  νομίζω  ότι  επιλύονται  έτσι  τα 

προβλήματα.

Για  να  δημιουργήσουμε  αυτό  που  ακούστηκε  κι  εχθές, 

Περιφέρειες του αύριο, ευρωπαϊκές Περιφέρειες, δε μπορούμε να μιλάμε με τις 

συνενώσεις  Νομαρχιακών  ως  μοντέλο  Περιφέρειας  ή  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης.  Νομίζω  λοιπόν  ότι  αυτή  η  πρόκληση  είναι  μπροστά  μας. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε. Η συναδέλφισσα 

κα Γιώτα Γαζή έχει το λόγο. 

Π. ΓΑΖΗ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ): Καλημέρα  σας. 

Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα πρέπει να δεχθούμε αλλά 

και ν’ αποδεχθούμε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα πολιτική 

περίοδο. Όλοι μας αισθανόμαστε ότι έχει κλείσει ένας ιστορικός κύκλος και θα 

πρέπει  ν’  αναζητήσουμε  νέους  δρόμους,  νέα  οράματα  εάν  θέλουμε 

πραγματικά  να  εξακολουθούμε  εμείς  να  είμαστε  το  ζωντανό  κομμάτι  της 

κοινωνίας, το αγωνιστικό εγώ της.

Η Αυτοδιοίκηση του μέλλοντός μας οφείλει αφού απαντήσει στα 

προβλήματα του σήμερα, να δρομολογήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της και 

ν’  αναζητήσει  μια  νέα  σχέση  του  θεσμού  με  τους  πολίτες.  Εξάλλου,  όλοι 

συμφωνούμε ότι απαιτείται ένα νέο πολιτικό πνεύμα για να κυβερνηθεί αυτή η 

κοινωνία και αυτό απαιτεί νέους ορισμούς αλλά και νέους κανόνες. 

Η ανάγκη ν’  αλλάξουν τα πράγματα είναι  δεδομένη, η ανάγκη 

όμως να εξειδικεύσουμε το πώς θ’ αλλάξουν, θα πρέπει να μας απασχολήσει. 

Βιώνουμε  ένα  παρωχημένο  κι  επικίνδυνο  για  την  κοινωνική  συνοχή 

συγκεντρωτισμό  και  θα  πρέπει  να  τολμήσουμε  ένα  καλά  προετοιμασμένο 

κύμα μεταρρυθμίσεων. 
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Τα  δεδομένα  της  εποχής  μας  άλλαξαν.  Χρειάζονται  νέοι 

στοχασμοί, η δύναμη της κοινωνίας βρίσκεται  στις ρίζες της.  Η ανθρώπινη 

συνοχή συντελείται στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά σε ποιες τοπικές κοινωνίες: 

Αυτές που έχουν ένα πλήθος προβλημάτων και δε μπορούν ν’ ανταποκριθούν 

στα καλέσματά μας; Στις κοινωνίες που τις μαστίζει η ανεργία και η έλλειψη 

κοινωνικής αλληλεγγύης, κάτι στο οποίο θα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε;

Αλλά  πώς  να  επικεντρωθούμε;  Σ’  αυτά  τα  σημαντικά  θέματα 

μπορούμε σαν Περιφέρειες  να σχεδιάσουμε και  να υλοποιήσουμε δράσεις; 

Εγώ  πιστεύω  ότι  δε  μπορούμε.  Δε  μπορούμε  γιατί  θα  σκοντάψουμε  στις 

υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου σε ό,τι σχεδιάσουμε και σε ό,τι βάλουμε σ’ 

εφαρμογή.  Κι  όταν  μιλάω για  συμβολή  μας  στην  ανεργία,  φυσικά  και  δεν 

εννοώ εκείνο το απαράδεκτο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας το οποίο 

μας  έβαζε  καπέλο  στις  Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις  λες  κι  εμείς  είμαστε 

ανίκανοι με τις υπηρεσίες μας να το υλοποιήσουμε κι αυτό το 2% που πήγαινε 

κι εγώ δεν ξέρω πού, θα μπορούσε κάλλιστα να πάει σε ανέργους γιατί εάν 

δίναμε δουλειά σε έναν ακόμα άνεργο, θα είχαμε κερδίσει κατά κάποιον τρόπο 

ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

Όμως ήταν ένα κακά σχεδιασμένο πρόγραμμα και θα πρέπει να 

αποτρέψουμε στο μέλλον μια τέτοια περίπτωση. Θα πρέπει να βάζουμε στην 

ατζέντα μας νέες προτάσεις. Ενδεικτικά λέω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για 

την κοινωνική οικονομία και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Να  βάλουμε  νέες,  καινοτόμες  μορφές  όπως  είναι  η  Τράπεζα 

Χρόνου, που εμπλέκει και τον εθελοντισμό που τόσο ανάγκη τον έχουμε σε 

περιφερειακό επίπεδο και που μας δίνει  τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια 

διαδικασία ανταλλαγής υπηρεσιών και χρόνου, έχει πραγματικά ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις σημερινές συνθήκες. 

Ο  συνάδελφος  κ.  Χατζηδιάκος,  έβαλε  ένα  πρόβλημα  που  το 

κουβεντιάσαμε κ. Πρόεδρε κι εμείς το πρωί για τη λειτουργία των Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού  Ελέγχου.  Είναι  μια  τραγική  κατάσταση.  Μέσα  στην  ίδια 

Περιφέρεια, η Υπηρεσία από Περιφερειακή Ενότητα σε Περιφερειακή Ενότητα 

έχει  άλλα  κριτήρια  με  αποτέλεσμα  άλλα  να  εγκρίνονται  και  να 

ενταλματοποιούνται στη μία ενότητα και στην άλλη να μη γίνεται.
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Από κει και πέρα αρχίζει το μπάχαλο και φυσικά δε μπορούμε να 

βγάλουμε  άκρη.  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  μια  συνάντηση  σε  υψηλό 

επίπεδο και να λυθεί αυτό το θέμα. Έχω ένα παράδειγμα δικό μου, δε μπορεί 

να  μην  ενταλματοποιούν  έξοδο  για  την  αγορά  4  σημαιών.  Αγοράσαμε  4 

σημαίες  από  την  Αθήνα  γιατί  δεν  υπάρχει  το  αντίστοιχο  κατάστημα  στην 

Άμφισσα και μας λένε «γιατί  4 και όχι μία;». Λες και αν σκιζόταν το εθνικό 

σύμβολο και το αντικαθιστούσαμε, ήμαστε λαμόγια.

Και  φυσικά  αναγκάστηκα,  για  να  πεισθούν,  να  τους  γράψω 

αιτιολογικό ότι τη σημαία δε μπορώ να την κάνω ούτε φούστα ούτε κάλυμμα 

στον καναπέ μου. Άρα θα πάει στο σκοπό που πρέπει. 

Και μιλάνε οι  άνθρωποι οι  οποίοι  σε αντίστοιχες περιπτώσεις, 

αφήνουν τ’ ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών να λιμνάζουν και να μην τα 

χρησιμοποιούν, όταν εμείς αντίστοιχα έχουμε κάνει μείωσή των εξόδων μας 

κατά 52% στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αγκάθι  η  μεταφορά  των  μαθητών.  Όταν  στον  "Καλλικράτη" 

λέγαμε ότι η κάθε δραστηριότητα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει στο ίδιο 

επίπεδο  εξουσίας,  δε  μπορώ  να  κατανοήσω  για  μια  αρμοδιότητα  τόσο 

προβληματική,  που  όλα  τ’  άλλα  είναι  στους  Δήμους,  θα  πρέπει  να  τη 

φορτωθούμε εμείς. 

ΚΤΕΟ: Να λυθεί γρήγορα το θέμα γιατί και τον Ιούνιο θα έχουμε 

πρόβλημα μια και το Υπουργείο είναι ακόμα ανέτοιμο να μας δώσει οδηγίες 

για τη βελτίωση. 

Για  την  πολιτική  προστασία:  Θα  πρέπει  να  διεκδικήσουμε 

έκτακτους  πόρους.  Δίνονται  στους  Δήμους  όταν  εμείς  έχουμε  τ’ 

αντιπλημμυρικά, τους εκχιονισμούς, τους καθαρισμούς χειμάρρων. 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση:  Λάθος  μας  που  μιλάμε  σ’  αυτό  το 

συνέδριο γι’ Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επειδή σημειολογία και συμβολισμοί 

έχουν το δικό τους βάρος κ. Πρόεδρε, δεν υπάρχει Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

υπάρχει Αποσυγκεντρωμένη Διοίκηση και θα πρέπει ν’ αλλάξει ο όρος. Δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο. 

Θα πρέπει να εξετάσουμε και κάτι άλλο, μια πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου, επικυρώθηκε με νόμο στην πράξη για τη μεταφορά μαθητών 
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που  δίνει  το  δικαίωμα  στο  Γενικό  Γραμματέα  να  εγκρίνει  αναλήψεις 

υποχρεώσεων πάνω από 50.000. 

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι θα ήθελα να πω ότι η 

αποκέντρωση  δεν  είναι  ένα  διοικητικό  μοντέλο,  είναι  μια  βαθιά  πολιτική 

έννοια,  είναι  ένα αναπόσπαστο κομμάτι  της δημοκρατίας,  είναι  καθημερινή 

άσκησή της.  Δε  μπορεί  και  δεν  πρέπει  να  σταματά  στην  εξουσία  από το 

κεντρικό κράτος στην Περιφέρεια και στο Δήμο, πρέπει να διατρέχει το όλον, 

να φτάνει στον ίδιο τον πολίτη. 

Από  την  Αυτοδιοίκηση  δεν  έλειψαν  ποτέ  οι  αγωνιστικές 

περγαμηνές.  Τα  προβλήματα  της  χώρας  μπορούν  να  λυθούν  μόνο  με 

περισσότερη Αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε την συνάδελφο την 

κα Γαζή, ο συνάδελφος ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός έχει τον 

λόγο.

Κ.  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  –  Β'  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΝ.Π.Ε.): Καλημέρα  σας.  Είναι  πραγματικά  το  πρώτο  συνέδριο  δύσκολο 

όπως δύσκολη είναι και η πορεία των περιφερειών. Πρέπει να αλλάξουμε τα 

δεδομένα. Πρέπει να πάμε ανατρεπτικά και δημιουργικά. Πρέπει να είμαστε 

μια δύναμη, θετική δύναμη αλλαγής και δυστυχώς πρέπει να ξεφύγουμε απ’ 

αυτό το πεπατημένο αυτό που μάθαμε και μας μάθανε να κάνουμε. Πρώτον, 

γιατί  πρέπει  να  βάλουμε  τα  πράγματα  σε  μια  σειρά.  Καλά είναι  τα  λόγια, 

γοητευτικές οι  εικόνες οι  οποίες δημιουργούν,  αλλά η πραγματικότητα είναι 

διαφορετική. 

Σήμερα μιλάει η πραγματικότητα. Δεν μιλάει ούτε η φαυλότητα, 

ούτε ο εγωκεντρικός ναρκισσισμός που οδηγεί σε ένα λαϊκισμό ενάντια στη 

λογική και την πραγματικότητα.  Πού ήμασταν αγαπητές συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι; Από πού ξεκινήσαμε; Ξεκινήσαμε από μια μεγάλη τομή και μια 

μεγάλη αλλαγή που έγινε με τις αιρετές περιφέρειες. Τολμηρό βήμα με άτολμο 

θεσμικό υπόβαθρο. Δεδομένο ήταν αυτό. Γιατί ήταν δεδομένο; Γιατί η κεντρική 

πολιτική ήταν σε σύγχυση. Άλλοι το θέλανε, άλλοι δεν το θέλανε. Το κράτος 

θέλει  να  έχει  το  μακρύ  χέρι  στην  περιφέρεια.  Θέλει  να  ελέγχει  τα  πάντα. 

Υπήρχε ο κομματισμός και υπήρχε και ο έλεγχος. 
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Το  δεύτερο  αρνητικό.  Ποιο  ήταν  το  περιβάλλον,  οικονομικό, 

κοινωνικό,  πολιτικό;  Τραγικό.  Μέσα  σε  αυτό  το  περιβάλλον  ήρθαμε  να 

επιχειρήσουμε.  Ποιο  ήταν  το  οικονομικό  περιβάλλον  και  είναι  σήμερα  των 

περιφερειών; Αρμοδιότητες, αρμοδιότητες, αρμοδιότητες και όχι οι πόροι που 

ήταν το 2010 που παίρνανε μέσω των ΚΑΠ, λιγότερες. 

Μας δίνουν αρμοδιότητες τις οποίες έχουν ξεζουμίσει  κεντρικά 

και δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Δεν μας δίνουν τους πόρους. Βέβαια 

αυτό  το  κάνουν  για  δυο  λόγους.  Πρώτον,  γιατί  δεν  μπορούν  να  τις 

συντηρήσουν και να τις ικανοποιήσουν τις αρμοδιότητες και δεύτερον σου λέει 

ας  τους  ρίξουμε  στα  βαθιά,  να  μην πετύχουν,  να  υπάρχει  ένας  θεσμός ο 

οποίος δεν πετυχαίνει για να δούμε ότι μπορούμε να το βάλουμε ευκολότερα 

στο χέρι και εάν πετύχει θεωρούμε ότι κάνουμε αποκέντρωση.

Εδώ είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να εντοπίσουμε με ποιους 

όρους  παίζεται,  αλλά  δυστυχώς  απέτυχαν  σε  αυτό,  γιατί;  Γιατί  βρέθηκαν 

απέναντι σε περιφέρειες οι οποίες πετύχανε. Πώς πέτυχαν; Με λίγα κάνανε 

πολλά και όχι με πολλά λίγα. Γιατί κάνανε εξοικονόμηση πόρων, γιατί βρήκαν 

έξυπνες λύσεις. Εμείς τις έξυπνες λύσεις τις έχουμε βρει εδώ και καιρό, τις 

έχουμε υιοθετήσει, έχουμε κάνει οικονομία χρήματος.

Πάμε  παρακάτω.  Αρμοδιότητες,  αρμοδιότητες.  Προσωπικό 

έχουμε; Φορτωνόμαστε. Βοηθάμε τους δήμους, βοηθάμε το κράτος, γιατί το 

κράτος  δεν  έρχεται  εκεί  που  πρέπει  και  πάμε  εμείς  υπερβάλλοντας  τις 

αρμοδιότητές μας και τις ευθύνες μας, γιατί είμαστε κοντά στον άνθρωπο και 

μας εμπιστεύονται και σε εμάς προστρέχουν,  γιατί ο κόσμος προστρέχει σε 

εκείνους  στους  οποίους  νομίζουν  ότι  μπορούν  να  τους  λύσουν  τα 

προβλήματα.  Και  τι  γίνεται;  Προσωπικό  έχουμε;  Έχετε  αντιληφθεί  ότι  έχει 

φύγει το 40% του προσωπικού μας; Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ήταν τα 

μυαλά  των  περιφερειών  και  είχαν  μια  ιστορία  και  ξέρανε  τα  έργα,  τα 

προβλήματα, τις διαδικασίες; Δεν ανανεώνεται το προσωπικό. Και είναι ένα 

θέμα το οποίο πρέπει να το βάλουμε, να το θέσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στο μέλλον για να πάμε πέρα από τους πόρους που μας 

έχουν  αποψιλώσει  γιατί  επενδυτικά  μηδέν  έχουν  το  2013  οι  περιφέρειες. 

Μηδέν. 

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος του έτους, αν υπάρχουν από 

το ΕΣΠΑ, από την ειδική συμμετοχή κλπ. Αυτό  δεν το ξέρουμε.  Αλλά δεν 
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μπορείς να προγραμματίζεις για έργα, που πρέπει να πάει το υπουργείο να 

πάμε εμείς γιατί ο κόσμος είναι κοντά σε εμάς. 

Δεν μπορεί να πάει να κάνει το υπουργείο ό,τι κάνουμε εμείς. Ή 

δεν μπορεί να κάνει άλλες παρεμβάσεις στα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί 

δεν φτάνει ποτέ. Για να δούμε άλλα προβλήματα έχουμε; Φυσικά έχουμε. Με 

τις υπηρεσίες οι οποίες αντί να τρέχουν, δημιουργούν προβλήματα, δεν πάνε 

αργά. Δημιουργούν προβλήματα. Κάποιοι εδώ είχαν καταλάβει διαφορετικά το 

κράτος και διαφορετικά τις αρμοδιότητες του καθενός. Καθένας έχει ένα τομέα 

και  πρέπει  εκεί  πέρα  να  στέκεται  και  να  δουλεύει  στον τομέα  του  και  όχι 

παραπάνω. Έχουν υπερβεί τα δεδομένα. Κάνουμε έλεγχο σκοπιμότητας και 

όχι  νομιμότητας.  Μπαίνουν  σε  διάφορα  και  σφυρίζουν  αδιάφορα  για  τη 

σωτηρία της χώρας.

Τι πετύχαμε εμείς; Εμείς πετύχαμε να δώσουμε τη μεγαλύτερη 

απορροφητικότητα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πετύχαμε να εξυγιάνουμε 

την  αυτοδιοίκηση,  γιατί  αυτή  τη  στιγμή  ένας  θεσμός,  όπως  είναι  οι 

περιφέρειες,  ή  η  περιφέρεια,  είναι  ψηλά  στο  δείκτη  εμπιστοσύνης  και 

αξιολόγησης στην αυτοδιοίκηση. Και αντί να γίνει αυτό που γίνεται παντού σε 

όλο  τον  κόσμο  τον  ικανό,  τον  αποτελεσματικό,  τον  αποδοτικό,  τον 

παραγωγικό να τον επιβραβεύεις, εδώ πέρα βάζουν βαρίδια και προσχώματα. 

Και  πώς  θα  πάει  μπροστά  η  χώρα  και  πώς  θα  βγούμε  από  αυτή  την 

κατάσταση;

Δεν έχουν αντιληφθεί βέβαια ότι είμαστε σε οριακή κατάσταση 

και προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό το οποίο έρχεται από το παρελθόν που 

δεν  εμπιστεύονται  πλέον  τους  θεσμούς  οι  πολίτες.  Γιατί  δεν  τους 

εμπιστεύονται; Γιατί δεν είναι αποτελεσματικοί, γιατί τους ταλαιπωρούν.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς τι θέλουμε; Δεν θέλουμε 

τίποτε. Ένα πράγμα μόνο. Θέλουμε κράτος κοινής λογικής. Υπουργεία κοινής 

λογικής. Υπουργούς και όλη τη δομή κοινής λογικής. Και καθετοποίηση των 

αρμοδιοτήτων.  Έχει  καταργηθεί  η  αποκεντρωμένη  διοίκηση.  Ό,τι  έχει  στην 

αρμοδιότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού θα τα πάρει, ότι έχουμε εμείς 

θα τα πάρουμε και το κράτος τις δομές που θέλει θα τις κρατήσει. 

Και  απέναντι  σε  αυτή  την  κατάσταση,  νομίζω,  την  εθνική,  η 

ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς, μεγιστοποιείται, γιγαντώνεται, αποκτά 
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διαστάσεις ιστορικού χρέους αυτή τη στιγμή. Έχουμε ιστορικό χρέος απέναντι 

στο  παρελθόν,  στο  παρόν,  αλλά  και  το  μέλλον  της  πατρίδας  μας  να 

αγωνιστούμε, να μην παραιτηθούμε, γιατί κάποιοι θέλουν να μας βάλουν στον 

κύκλο της αδράνειας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. 

Εμείς αγωνιζόμαστε. Έχουμε περισσότερες νίκες στο ισοζύγιο. 

Δίνουμε τη μάχη με αντιξοότητες. Και μην περιμένετε, είναι ένας νέος θεσμός, 

με ελάχιστο  προσωπικό η Ένωση Περιφερειών.  Αλλά γίνεται  μια μάχη και 

πετύχαμε  κάτι  άλλο,  το  οποίο  παλιότερα  ήταν  άγνωστο.  Συνεργασία, 

συνέργεια και αποτέλεσμα. 13 Περιφέρειες και 13 Περιφερειάρχες είμαστε μια 

γροθιά, γιατί βάζουμε πάνω απ’ όλα το εμείς και όχι το εγώ. Γιατί βάζουμε 

πάνω απ’ όλα το εθνικό και όχι το περιφερειακό μόνο. Γιατί βάζουμε πάνω 

απ’ όλα την ανατρεπτική λογική και αλλάζουμε τα πράγματα σιγά – σιγά θα 

μας  θυμηθούν,  μας  θυμηθήκανε  βέβαια γιατί  εμείς  προηγηθήκαμε πολλών 

συνεργασιών  που  ακολούθησαν.  Τότε  μας  κοιτούσαν  περίεργα.  Σήμερα 

αναρωτιούνται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. 

Αγοραστό. Παρακαλώ όσες Παρατάξεις θέλουν να καταθέσουν ψηφίσματα να 

τα φέρουν.  Στις 13:00 θα έχει  κλείσει  η  διαδικασία και  θα περάσουμε στα 

ψηφίσματα.  Να ειδοποιήσετε  όλους  αυτούς  οι  οποίοι  προγραμματίζανε  να 

μιλήσουν για το απόγευμα, ότι δεν θα υπάρξει απόγευμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Αγαπητοί  συνάδελφοι,  το λέμε για να 

μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στις 13:00 τελειώνουν οι ομιλίες και αρχίζει μετά 

η διαδικασία για τα ψηφίσματα. 

Όσοι  λοιπόν έχουν σκεφτεί  ότι  μπορεί  να  συνεχιστεί  μέχρι  το 

απόγευμα, δεν πρόκειται να υπάρξει. Στις 14:00, 15:00 η ώρα το πολύ  θα 

έχει τελειώσει, γιατί είναι πιεστική η ανάγκη των συναδέλφων να φύγουν. Άρα 

λοιπόν πρέπει κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών να είναι όλοι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Παρακαλώ ο κ. Κανελλάκης  έχει 

τον λόγο.

Κ.  ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ θα προτιμήσω να μιλήσω 

για την προοπτική. Και να μιλήσω για την προοπτική που εμφανίζεται και έχει 

να κάνει με την ατζέντα του 2020. Και να πω τι ακριβώς είναι αυτή η ατζέντα 
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του 2020 και το ρόλο που θα μπορεί και πρέπει να παίξει  η Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση.

Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  για  την  Ευρώπη  του  2020  οι 

Περιφέρειες θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο, προσαρμόζοντας την ατζέντα 

αυτή πάνω στις τοπικέ συνθήκες και ιδιαιτερότητες συνεργαζόμενες με όλους 

τους φορείς, Πανεπιστήμια, κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα και Δήμους. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝ.Π.Ε. θα πρέπει να είναι έτοιμη στο α’ 

εξάμηνο του 2014, στη διαπεριφερειακή ευρωπαϊκή συνάντηση, να καταθέσει 

τις  απόψεις  της  για  την  πορεία  υλοποίησης  του  προγράμματος  «Ευρώπη 

2020». 

Η Ευρώπη του  2020,  στη  στρατηγική  της  ανάπτυξης  για  την 

προσεχή δεκαετία, είναι η κύρια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

επάνοδο της οικονομίας στο δρόμο για την ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχει  θέσει  5  φιλόδοξους 

στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, 

της κοινωνικής ένταξης και του κλίματος και της ενέργειας, που θα πρέπει να 

επιτευχθούν μέχρι το 2020.

Πέντε  πρωταρχικοί  στόχοι  έχουν  συμφωνηθεί  σε  επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μεταφράζονται σε εθνικούς στόχους, σε κάθε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντανακλώντας σε διαφορετικές καταστάσεις 

και συνθήκες.

Πρώτος  στόχος.  Η  απασχόληση  των  ατόμων  20-64  ετών  να 

υπερβαίνει το 75%. Το 3% του ΑΕΠ να πηγαίνει στην καινοτομία. Τρίτον. Η 

αλλαγή του κλίματος και της ενέργειας, εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. 

Τέταρτον, εκπαίδευση. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου σε ποσοστά κάτω από το 10%. Πέμπτον. Μείωση της φτώχειας και 

του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Στόχος  είναι  20  εκατομμύρια  άνθρωποι  να 

διαφύγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας. 

Η  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  βασίζεται  στην  κοινή 

ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020, που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής 

του Μαρτίου του 2010. 
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Η  νέα  στρατηγική  θα  εφαρμοστεί  μέσω  ευρηματικών 

πρωτοβουλιών για τις οποίες οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 

συντονίσουν τις προσπάθειες τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Ποιες  είναι  αυτές.  Για την  έξυπνη ανάπτυξη είναι  το  ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη,  Ένωση Καινοτομίας, Νεολαία σε Κίνηση. 

Βιώσιμη  οικονομική  ανάπτυξη.  Είναι  μια  Ευρώπη  που 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της, μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ατζέντα 

για  νέες  δεξιότητες  και  θέσεις  εργασίας.  Ευρωπαϊκή  πλατφόρμα  κατά  της 

φτώχειας. 

Κυρίες και κύριοι, 2 χρόνια μετά, πέρα από τις αδυναμίες που 

υπάρχουν,  θεωρώ ότι  η  θεσμοθέτηση του "Καλλικράτη"  ήταν μια αναγκαία 

παρέμβαση, που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχει ηλικία αρκετών δεκαετιών. Η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε αυτά τα λίγα χρόνια της λειτουργίας της έχει σε 

πολύ  μεγάλο  βαθμό  κατακτήσει  την  εμπιστοσύνη  και  την  εκτίμηση  των 

πολιτών. 

Κοιτάζοντας  προς  το  μέλλον  θέλω να  προτείνω:  πρώτον,  τη 

θεσμοθέτηση  του  εθνικού  Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού  για  λόγους 

συμβολικούς  αλλά  και  για  λόγους  ουσίας.  Δεν  νοείται,  όταν  η  Ελλάδα 

θεωρείται  η  ναυαρχίδα  του  ευρωπαϊκού  πολιτισμού  και  όταν  και  άλλες 

ευρωπαϊκές Περιφέρειες έχουν θεσμοθετήσει στις ελληνικές Περιφέρειες,  να 

μην υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. 

Δεύτερον,  τη  δημιουργία  Παρατηρητηρίου  για  τις  ελληνικές 

Περιφέρειες. Όσον αφορά τη δημιουργία βάσης δεδομένων και την ανταλλαγή 

εμπειριών, καινοτομιών και καλών πρακτικών, ενδεικτική αναφορά σε θέματα 

κατοικίας νέων επιτροπών εκπαίδευσης και κουλτούρας.

Τρίτον. Τη συμμετοχή της ΕΝ.Π.Ε. σε διακρατικά προγράμματα, 

εκθέσεις  και  συνέδρια.  Υποστήριξη  γραφείων  στις  Βρυξέλες  με  στόχο  την 

ανάπτυξη  σταθερών  επαφών  με  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  το 

Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά σε θέματα περιφερειακής πολιτικής.

Τέταρτον.  Τη  συμμετοχή  της  ΕΝ.Π.Ε.  στο  Δίκτυο 

Διαπεριφερειακής  Συνεργασίας  στη  Μεσόγειο,  με  στόχο  την  ανάπτυξη 

διαλόγων και την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής 
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ευημερίας  της  Μεσογείου,  υδάτων,  δασικών  πυρκαγιών,  πολεοδόμησης 

ακτών, συνεπειών από το μαζικό τουρισμό, αλιείας, θαλάσσιας προστασίας. 

Τελειώνοντας,  θέλω να  εκφράσω τη  βεβαιότητα  ότι  παρά  τις 

υπάρχουσες  αδυναμίες  η  φοβική  αντιμετώπιση  της  από  το  κεντρικό 

συγκεντρωτικό κράτος και την επιτελούμενη υποβάθμιση της, η Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση έχει και παρόν και μέλλον.

Προχτές ο Γάλλος οικονομολόγος σύμβουλος του Μιτεράν Ζακ 

Απταλί  σε διάλεξη που έκανε στην Αθήνα είπε ότι  θεωρεί  την Ελλάδα ένα 

μυστήριο. Ένα μυστήριο γιατί είναι φοβερό να βλέπεις ένα λαό να υπομένει 

αυτή την κατάσταση με τόση αξιοπρέπεια.  Ένα πειραματόζωο, γιατί η χώρα 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κρίσης χρέους, αλλά και μια ελπίδα, μια 

ελπίδα ταυτόχρονα, γιατί αν η Ελλάδα επιτύχει,  η Ευρώπη θα προχωρήσει 

προς την ομοσπονδιοποίηση.

Είμαι  σίγουρος  ότι  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  έχει  τη 

δυνατότητα να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας και να κάνει 

αυτή την ελπίδα πραγματικότητα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Κανελλάκη. Ο συνάδελφος κ. Θεοδωρίδης έχει το λόγο. 

Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ): Κυρίες και κύριοι, το 

1ο Τακτικό Συνέδριο μας βρίσκει θα έλεγα λίγο ανοργάνωτους, αλλά καιρός 

είναι  να  γίνει,  αν  και  καθυστέρησε  αρκετά  και  νομίζω  είναι  μια  πρώτη 

παρατήρηση προς εσάς.

Θα πω δυο κουβέντες  από αυτά που βιώνουμε τώρα με την 

αλλαγή που είχαμε, όπως ξέρετε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

ουσιαστικά θα μιλήσω κατ' αρχήν για την περιφερειακή κυβέρνηση.

Στην Κεντρική Μακεδονία επιχειρούμε με συγκεκριμένες δράσεις 

να ξαναφέρουμε την πολιτική στη θέση που ορίζει  ο προορισμός της.  Στη 

θέση  δηλαδή  να  κατευθύνει,  αυτό  που  όλοι  ζητάμε,  την  ανάπτυξη  και  να 

στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία. 

Όπως ανέφερε εχτές ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ο 

Απόστολος Τζιτζικώστας, συγκροτήσαμε την περιφερειακή κυβέρνηση και θα 

έλεγα και τολμώ να το πω την πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση στη χώρα, 

αναθέτοντας  εκ  μέρους  της  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  σ’  εμάς  δηλαδή, 
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πολιτική  ευθύνη  και  κατευθυντήρια  λειτουργία  στα  πεδία  των  Γενικών 

Διευθύνσεων.

Επιχειρούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε την αναγκαία και ικανή 

προϋπόθεση για  το  συντονισμό  της  ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 

Μακεδονίας,  την  ορθολογική  διαχείριση  των  διαθέσιμων  πόρων,  φυσικών, 

οικονομικών, αλλά και ανθρώπινων. Είναι μια μεγάλη τομή που τολμούμε να 

την κάνουμε εδώ και 40 μέρες. Νέα συλλογικότητα για το συντονισμό και τη 

Διοίκηση, τη διαχείριση των πόρων.

Δεύτερον.  Οι  προτεραιότητες  μας  αφορούν  πρώτα  και  κύρια 

τους όρους και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας. 

Ιδιαίτερα όμως στην αγροτική οικονομία, που ο κ.Καχριμάνης το τόνισε πάρα 

πολύ  σοβαρά,  αλλά  και  ο  κ.Μαχαιρίδης  δίπλα  που  ασχολείται  με  τον 

τουρισμό, αλλά και την παιδεία και τον αθλητισμό .

Αυτές  είναι  θα  έλεγα  οι  προτεραιότητες  που  βάζουμε.  Γιατί 

πραγματικά  ενοποιώντας  το  χώρο,  δίνω  ένα  παράδειγμα,  των  7  παλιών 

Νομαρχιών,  αντιλαμβάνεστε  ότι  τα  μεγέθη  είναι  τέτοια  που  μπορούμε  να 

παίξουμε  σημαντικό  ρόλο  στην  παγκόσμια  οικονομία.  Αρκεί  να 

προσεγγίσουμε  σωστά  τον  αναπτυξιακό  μας  ρόλο.  Προτεραιότητα  λοιπόν 

δίνουμε στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, όπως είπα νωρίτερα, 

ιδιαίτερα όμως στους τομείς που ανέφερα.

Τρίτον, διαμορφώνουμε, είναι κάτι καινούριο, τις προϋποθέσεις 

για  τη  δημιουργία  ενός  συνολικού  περιφερειακού  Ταμείου  στο  οποίο  οι 

διαθέσιμοι  πόροι  συνεργούν  στη  χρηματοδότηση  παρεμβάσεων,  με  κύριο 

στόχο πάντα  την  επανεκκίνηση  της  οικονομίας.  Δηλαδή ένα  Ταμείο,  όπου 

μέσα εκεί δεν θα είναι μόνο το ΕΣΠΑ, θα είναι οι πρωτοβουλίες, θα είναι δικά 

μας  χρήματα,  θα  είναι  χρήματα  τα  οποία  θα  δημιουργήσουν  αυτές  τις 

προϋποθέσεις.

Και τέταρτο και τελευταίο, προσπαθούμε να ανασυντάξουμε τη 

την Δημόσια Διοίκηση. Αν δεν διοικήσουμε τη Διοίκηση μας, έχουμε αποτύχει. 

Σχεδιάζουμε  λοιπόν  τη  διοικητική  ενοποίηση  των  κεντρικών  και 

περιφερειακών  Υπηρεσιών  της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  έτσι  ώστε  να 

μπορέσουμε να διοικήσουμε την ανάπτυξη.
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Εγκαινιάζουμε  παρεμβάσεις  ολοκληρωμένης  πληροφοριακής 

διασύνδεσης  όλων  των  υπηρεσιών.  Και  τέλος  οι  Υπηρεσίες  των 

Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν και πρέπει να αποτελούν οργανικά μέλη 

αυτής της νέας πολιτικής και της δυτικής συλλογικότητας.

Βεβαίως  είναι  πολλές  οι  παρατηρήσεις,  τις  συζητήσαμε 

νωρίτερα, που πρέπει να τις δείτε εσείς σαν ΕΝ.Π.Ε.. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Θεοδωρίδη. Ο συνάδελφος κ. Αξαρλής έχει το λόγο.

Ι. ΑΞΑΡΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ): Επειδή 

έχω καλυφθεί σε διάφορα θα προσπαθήσω αποσπασματικά και με βάση το 

λίγο  χρόνο  που  έχουμε  πάντα  εμείς  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι,  οι 

νομαρχιακοί σύμβουλοι. 

Αυτά  που  λέγαμε  και  είμαι  πολύ  ευχαριστημένος,  πολλοί 

συνάδελφοι τα αποδέχτηκαν επιτέλους το 2013, αυτά που λέγαμε εμείς από 

το  1995,  περί  συλλογικότητας,  περί  αναβάθμισης  του  ρόλου  του 

περιφερειακού, νομαρχιακού συμβούλου και περί κοινής προσπάθειας. 

Αν δεν υπάρχει ενότητα στο εσωτερικό, δεν μπορεί να υπάρχει 

δράση. Και επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά όσο και αν θέλουν κάποιοι να 

πουν ότι  θα είμαι  γραφικός.  Δεν κάνετε  Διοίκηση,  είστε  αυτοδιοικητικοί  και 

μόνο παράγοντες. Διοίκηση κάνει το δήθεν κράτος. Αν θέλετε να ταυτίζεστε με 

το  κράτος  και  ορισμένες  παρατάξεις  που  κατά  τα  άλλα  λένε  ότι  είναι 

προοδευτικές αλλά στο μυαλό τους έχουν πάντα τη Διοίκηση, αυτό είναι ξένο 

προς  την  Αυτοδιοίκηση  και  είναι  ένας  δούρειος  ίππος  μέσα  και  στην 

περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Αν  θέλουμε  να  προχωρήσουμε  μπροστά,  πρέπει  να 

ενοποιήσουμε  τη  συναδελφικότητα  και  τη  συλλογικότητα  και  να  βαδίζουμε 

μαζί στην κοινή δράση αλλά που είναι μέσα στο λαό. Αυτή την έννοια έχει η 

Αυτοδιοίκηση. Και θα πρέπει αυτό να γίνει επιτέλους κατανοητό. 

Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά δεν τα λέω για να κάνω κριτική σε 

κανέναν,  είναι  απλώς  η  άποψή  μου  και  την  παλεύω  και  θα  την  παλεύω 

συνέχεια. Γιατί πιστεύω ότι όπου κάνουμε Αυτοδιοίκηση, είτε στον πρώτο είτε 

και  στο δεύτερο βαθμό, αυτό έχει  αποτέλεσμα υπέρ του πολίτη,  υπέρ του 

λαού.
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Όπου υπάρχουν μοντέλα διοίκησης αυτό είναι το μακρύ χέρι της 

κυβέρνησης. Και πρέπει επίσης να κατανοηθεί ότι εμείς δεν αποζητούμε ότι η 

άποψή μας είναι το θέσφατο, όπως άλλες παρατάξεις που λένε ότι αφού δεν 

είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας. Όχι. Αυτό που ζητάει σήμερα ο ελληνικός 

λαός είναι να έρθει ως φυσικός συμπαραστάτης του που είναι η περιφέρεια, 

ακόμα πιο κοντά και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του περιφερειακού συμβούλου 

ποιοτικά, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Μη  φοβάται  κανένας  ότι  μπορεί  κάποιος  περιφερειακός 

σύμβουλος να  ανατρέψει  τον  περιφερειάρχη  ή τον  αντιπεριφερειάρχη.  Δεν 

είναι αυτός ο στόχος. Είναι ένας στόχος κοινής δράσης για την επίλυση των 

προβλημάτων του ελληνικού λαού και μόνο. 

Και θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Αυτό που είπαν και 

άλλοι συνάδελφοι, επιτέλους. Εμείς τα λέγαμε από χρόνια αλλά όταν ήταν σε 

άλλες θέσεις  τα ξεχνάγανε και  μας λέγανε γραφικούς και  τα  είδαν σήμερα 

μπροστά τους,  για την ποιότητα,  όταν είσαι  περιφερειακός σύμβουλος στη 

μειοψηφία.  Αυτά  που  λέγαμε  εμείς  από  το  ’95  όταν  και  τότε  ήμασταν 

πλειοψηφία τα βρήκαν μπροστά τους. Γιατί πρέπει να είσαι μεγάθυμος σαν 

τον Ανδρέα Παπανδρέου για να καταλαβαίνεις πολλά πράγματα μπροστά. 

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω επίσης ότι αυτό που είπε η 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι πολύ σημαντικό και θα πρότεινα ότι 

τα συχνά ταξίδια, αν υπάρχουν, των περιφερειακών ή άλλων περιφερειακών 

συμβούλων στις  Βρυξέλλες,  στο κέντρο της γραφειοκρατίας,  θα πρέπει  να 

γίνουν περισσότερα γιατί εκεί είναι το κέντρο δυστυχώς που πρέπει εκεί να 

τοποθετηθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον 

κ. Αξαρλή, τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Παπατόλιας.

Α.  ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ7  - 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΕΝ.Π.Ε.): Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  το  1ο 

Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών θα έπρεπε να είναι  ένα μείζον 

πολιτικό γεγονός. Αλλά αυτό πάνω απ’ όλα πρέπει να το πιστέψουμε εμείς οι 

ίδιοι,  όχι  μόνο  γιατί  έφτασε  η  2ετία  για  να  κάνουμε  την  αποτίμηση  του 

"Καλλικράτη"  αλλά  γιατί  θα  έπρεπε  στην  παρούσα  πολιτική  συγκυρία  να 
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δώσουμε  συγκεκριμένες  πολιτικές  απαντήσεις  από  τη  σκοπιά  της 

Αυτοδιοίκησης που να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Είναι αλήθεια ότι η ατυχία του "Καλλικράτη" είναι ότι συνέπεσε 

με το ξέσπασμα αυτής της πρωτόγνωρης δημοσιονομικής κρίσης. Έτσι μια 

κατά  βάση  μεγάλη  σημαντική,  προοδευτική  μεταρρύθμιση,  η  οποία  δεν 

προέκυψε βεβαίως από κάποιους κεντρικούς πολιτικούς συσχετισμούς αλλά 

από τα ίδια τα σπλάχνα του αυτοδιοικητικού κινήματος - ας θυμηθούμε τα 

παλαιότερα συνέδριά μας – σήμερα έχει γίνει ένα εργαλείο για την επιβολή 

κάθε λογής περιορισμών σε βάρος της Αυτοδιοίκησης. Έχει γίνει ένα εργαλείο 

για την εφαρμογή ατελέσφορων και αντιαναπτυξιακών πολιτικών, όπως αυτές 

του μνημονίου.  

Ωστόσο η ματαίωση της Αυτοδιοίκησης δεν είναι  μια αθέλητη 

συνέπεια  του μνημονίου.  Αποτελεί  συνειδητή  πολιτική επιλογή.  Γι΄  αυτό το 

λόγο  δεν  αρκεί  να  τα  βάζουμε  γενικά  και  αόριστα  με  τον  κρατικό 

συγκεντρωτισμό  σήμερα.  Ο  αντίπαλος  έχει  ταυτότητα,  έχει  όνομα,  έχει 

ονοματεπώνυμο. Είναι η κυβέρνηση Σαμαρά. Να το πούμε απλά, καθαρά και 

τίμια.  Ας  μη  φοβόμαστε  να  το  αναγνωρίσουμε.  Δεν  αρκεί  ούτε  μια 

επικοινωνιακή  φωτοβολίδα  της  τελευταίας  στιγμής  με  προφανείς 

σκοπιμότητες  όπως  η  συνάντηση  του  Πρωθυπουργού  που  έλυσε  ως  δια 

μαγείας όλα τα προβλήματα των περιφερειών μέσα σε 5 λεπτά για να μας 

υπνωτίσει. 

Και  βεβαίως  αυτά  δεν  τα  λέμε  γιατί  πρέπει  να  επιδείξουμε 

κάποιο  άγχος  ως  αντιπολίτευση  ούτε  γιατί  πρέπει  σώνει  και  καλά  να 

κατασκευάσουμε  κάποιους  εχθρούς,  αλλά  διότι  η  υποχώρηση  της 

μεταρρύθμισης, της προοδευτικής αυτής μεταρρύθμισης του "Καλλικράτη" τον 

τελευταίο καιρό είναι σε τέτοιο βαθμό,  που δεν μπορούμε παρά να κάνουμε 

λόγο για αντιδραστική στροφή. 

Η  κυβέρνηση  Σαμαρά  έχει  οριοθετήσει  σε  τέτοιο  βαθμό  την 

πολιτική του κρατικού συγκεντρωτισμού και εδώ πρέπει να επισημάνουμε και 

τη  στενή  συνεργασία  και  με  την  τρόικα  και  με  την  Task  Force  για  να 

καταγγείλουν, να ματαιώσουν και εντέλει να ταπεινώσουν την Αυτοδιοίκηση.

Η  ενορχηστρωμένη  επικοινωνιακή  προσπάθεια  κυρίως  στα 

μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε βάρος της Αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί 
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παρά να ερμηνευτεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της παλινόρθωσης του κρατικού 

συγκεντρωτισμού. 

Πλέον  στην  καλύτερη  περίπτωση  η  Αυτοδιοίκηση  είναι  μια 

σταθερή  πηγή  αφαίμαξης  πόρων  ενώ  στη  χειρότερη  βαρίδι  στην  εθνική 

ανασυγκρότηση.   

Επομένως σε μια περίοδο που θα έπρεπε η Αυτοδιοίκηση να 

θεωρείται ως πρωταθλητής της διεξόδου από την κρίση κατά το πρότυπο των 

σύγχρονων αναπτυγμένων δημοκρατικών ευρωπαϊκών κοινωνιών,  λογίζεται 

σήμερα  ως  ένας  ταπεινός  ουραγός,  ο  οποίος  πρέπει  καθημερινά  να 

απαξιώνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Άρα είναι  καθαρό το μήνυμα. Μετάνιωσαν οι κυβερνώντες για 

τη χειραφέτηση της Αυτοδιοίκησης και γι΄  αυτό το λόγο παλινορθώνουν το 

συγκεντρωτισμό  προκαλώντας  τεχνητή  ασφυξία  στους  θεσμούς.  Και  εδώ 

πέρα ειλικρινά μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που άκουσα από αρκετούς 

συναδέλφους σήμερα,  κάποιους  περιφερειάρχες  χτες  και  κάποιους  άλλους 

συνέδρους σήμερα,  να ζουν το όνειρό  τους,  να ζουν το μύθο τους και  να 

μιλούν  ακόμη  και  σήμερα  για  τοπικές  κυβερνήσεις  και  για  περιφερειακές 

κυβερνήσεις. 

Νομίζω  ότι  κάποιοι  πρέπει  να  προσγειωθούν  σε  αυτή  την 

πραγματικότητα, γιατί όποιο βολονταρισμό και να επιδεικνύουμε, όσο και αν 

θέλουμε να κινούμαστε στη σφαίρα της επιστημονικής πολιτικής φαντασίας, 

πρέπει  να  δούμε  την  ίδια  την  πραγματικότητα.  Ότι  οι  περιφέρειες  δεν 

ακυρώνονται και απαξιώνονται απλώς μέσω των εργαλείων της διαμόρφωσης 

της  κοινής  γνώμης  αλλά  ότι  παρεμποδίζονται  συστηματικά  στην  άσκηση 

στοιχειωδών  αρμοδιοτήτων.  Και  δεν  είναι  καν  η  αυθαίρετη  περικοπή  των 

ΚΑΠ, δεν είναι καν το ότι δεν μεταφέρονται αντισυνταγματικά οι πόροι για την 

άσκηση  των  νέων  αρμοδιοτήτων,  είναι  ότι  δεν  μπορούν  να  ασκήσουν 

στοιχειώδεις αρμοδιότητες που μας έχει απονείμει ο ίδιος ο νόμος. 

Αλήθεια,  πώς  θα  γίνουν  αυτές  οι  παράξενες  περιφερειακές 

κυβερνήσεις, όταν δεν αναγνωρίζουν στο ρόλο της περιφέρειας το χωροταξικό 

σχεδιασμό; Όταν ακυρώνεται ο ρόλος της περιφέρειας στο σχεδιασμό και τις 

ενοποιήσεις  του  νέου  ΕΣΠΑ.  Όταν  δεν  τους  δίνουν  καμία  δυνατότητα 

συμμετοχής  στην  έγκριση  επενδύσεων περιφερειακής  σημασίας.  Όταν  δεν 
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τολμούν  καν  να  ολοκληρώσουν  το  κανονιστικό  πλαίσιο  του  "Καλλικράτη" 

εκδίδοντας  τις  κανονιστικές  πράξεις  που  εξειδικεύουν  τη  συμβολή  της 

περιφέρειας στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Όταν την ίδια στιγμή, που μέσω των ΜΜΕ, ξιφουλκούν κατά της 

ανομίας  και  της  απουσίας  ελέγχων  δεν  τολμούν  καν  να  εφαρμόσουν  τον 

ελεγκτή νομιμότητας. Απλά πράγματα. Επιτρέψτε μου Πρόεδρε, γιατί πρέπει 

να ακούγονται  και  κάποιες  διαφορετικές  φωνές.  Πώς γίνεται  να μιλάμε για 

περιφερειακές  κυβερνήσεις,  για  μικρούς  Πρωθυπουργούς  και  για 

περιφερειακά Κοινοβούλια,  την ίδια στιγμή που οι  αποκεντρωμένες κάνουν 

απροκάλυπτο  έλεγχο  σκοπιμότητας,  την  ίδια  στιγμή  που  εμπιστεύονται 

δοτούς κρατικούς υπαλλήλους για την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής και 

όχι ευρέως νομιμοποιημένα αιρετά όργανα.

Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που δεν έχει ακουστεί σε 

αυτό το Συνέδριο.  Πώς γίνεται να μιλάμε για περιφερειακές κυβερνήσεις, την 

ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μια απίστευτη προσπάθεια εκμαυλισμού 

του  αυτοδιοικητικού  χώρου  με  τη  δημιουργία  περιφερειών  δύο  ταχυτήτων, 

αυτών που υπομονετικά περιμένουν τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις με βάση 

τη νομοθετική κατοχύρωση των ΚΑΠ και  αυτών που από την πίσω πόρτα 

παίρνουν  χρηματοδοτήσεις  έμμεσες  καταλύοντας  κάθε  έννοια  αξιοκρατίας 

δίκαιης και ίσης μεταχείρισης. 

Θα  μπορούσα  να  προσθέσω  πολλά  άλλα  πράγματα  για  τον 

κατάλογο των ενεργειών αυτής της κυβέρνησης που δείχνει πως ακυρώνεται 

η  Αυτοδιοίκηση.  Θέλω να  πω όμως  το  εξής.  Πρέπει  να  εκπέμψουμε  ένα 

σοβαρό  πολιτικό  μήνυμα  εδώ.  Πρέπει  να  κάνουμε  λόγο  για  αντιδραστική 

στροφή της κυβέρνησης αυτής απέναντι στην Αυτοδιοίκηση. 

Πρέπει  να επιμείνουμε  αυτό να περάσει  στο πολιτικό μήνυμα 

που θα εκπεμφθεί μέσα από το ψήφισμά μας. Αν πούμε ότι η Ελλάδα των 

περιφερειών  είναι  η  απάντηση  στις  αντιαναπτυξιακές  και  ατελέσφορες 

πολιτικές  του  μνημονίου,  συγχρόνως  επειδή  αναφέρθηκε  από  πολλούς 

συναδέλφους,  θα  πρέπει  να  αναζητήσουμε  και  συμμαχίες,  γιατί  η 

Αυτοδιοίκηση είπαν πολύ καλά οι προηγούμενοι συνάδελφοι ότι είναι ο χώρος 

των συμμαχιών. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε εκείνους τους νέους πολιτικούς 

και  κοινωνικούς  συσχετισμούς  που  θα  μας  δίνουν  τη  δυνατότητα  να 

ακυρώσουμε και να ανατρέψουμε αυτή την αντιδραστική στροφή. 
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Και δεν θα απευθυνθούμε σε συμμάχους σαν τον κ. Σαμαρά και 

στα  επικοινωνιακά  τερτίπια  της  τελευταίας  στιγμής  αλλά  στην  ίδια  την 

κοινωνία, στις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, στις νέες τοπικές και περιφερειακές 

συλλογικότητες που μπορούν να ανατρέψουν αυτή τη στροφή. 

Αυτή  είναι  η  μοναδική  πολιτική  απάντηση  και  πρέπει  να 

τολμήσουμε  απέναντι  στις  λογικές  του  πτωχοπροδρομισμού  και  της 

ψωροκώσταινας που μας κάνουν να νοσταλγούμε τις παλιές Νομαρχίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κ. 

Πουσσαίος έχει το λόγο. 

Γ. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ: Καλημέρα συνάδελφοι  και  συναδέλφισσες.  Στην παρούσα 

οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας και ο καθένας μας 

χωριστά, μέσα και από το θεσμικό ρόλο που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε, 

έχει  γίνει  κατανοητή  η σημασία  του  ρόλου της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και 

ειδικά  της  Περιφέρειας  στην  επανεκκίνηση  της  ανάπτυξης  και  τη  σταδιακή 

αποκατάσταση  των  οικονομικών  και  κοινωνικών  επιπτώσεων  που  έχουν 

προκληθεί. 

Με  δεδομένο  ότι  το  70%  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  καλούνται  να  το  εφαρμόσουν  οι  Δήμοι  και  οι 

Περιφέρειες των κρατών μελών της, γεγονός που σημαίνει την απονομή ενός 

ουσιώδους ρόλου τους στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής 

ανάπτυξης, θα πρέπει αυτό ν’ αποτυπώνεται και στην πράξη. 

Κι  όταν  λέμε  πράξη,  εννοούμε  από  πλευράς  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, 

για προσαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαφορετικές 

γεωγραφικές  περιοχές,  εκπροσωπώντας  την  Περιφερειακή  Ενότητα  των 

Κυκλάδων, έχουμε κάθε λόγο να το επισημαίνουμε αυτό, με βάση την Αρχή 

τής Εδαφικής Συνοχής, κρίσιμη παράμετρο ειδικά για μια νησιωτική περιοχή 

όπως η δική μας. 

Σε εθνικό επίπεδο: Την κατανόηση της σημασίας της ενεργού 

συμμετοχής  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στη  λήψη  των  αποφάσεων  της 

κρατικής εξουσίας και την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής του Αυτοδιοίκητου, 

όταν μάλιστα αυτό συναρτάται με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και το 

μοντέλο ανάπτυξης που έχει αυτή θέση ως στρατηγικό στόχο. 
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Σε περιφερειακό επίπεδο,  την απομάκρυνση από κάθε λογική 

συμπεριφορά,  νοοτροπία  και  πολιτική  που  δε  συνάδει  μ’  ένα  σύγχρονο 

μοντέλο ανάπτυξης, που αποβλέπει στη μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων 

και  φυσικών  πόρων  της  κάθε  περιοχής.  Μακριά  από  εσωστρεφείς 

συμπεριφορές,  νοοτροπίες  αδράνειας  και  αναξιοπιστίας,  γραφειοκρατικές 

πολιτικές και φυσικά συναλλαγών που είτε παραπέμπουν σε διαφθορά είτε σ’ 

εξυπηρετήσεις μακριά από το δημόσιο συμφέρον. 

Η  ανάκαμψη  σε  κάθε  περίπτωση  απαιτεί  απ’  όλους  μας  να 

φύγουμε μπροστά και  μακριά απ’  όλα αυτά  τα οποία μας  οδήγησαν στην 

ιδιαίτερα δύσκολη θέση που βρισκόμαστε σήμερα. με βασικότερο απ’ όλα, τις 

λάθος νοοτροπίες, είτε αυτές αφορούσαν τον πολιτικό άρχοντα και τον κώδικα 

Διοίκησης και άσκησης πολιτικής που ακολουθούσε, είτε τον υπάλληλο με τη 

γραφειοκρατική και ευθυνόφοβη πρακτική άσκησης των καθηκόντων του, είτε 

τον πολίτη με τις απαιτήσεις της εξυπηρέτησής του για ίδιον όφελος έναντι του 

Δημοσίου εκ  μέρους του πολιτικού  και  του κράτους  και  της αποκλειστικής 

μεταφοράς ευθυνών σε αυτό και στο σύστημα. 

Να φύγουμε δηλαδή μακριά από το αντιπαραγωγικό μοντέλο του 

χθες προς ένα παραγωγικό, που θα διακατέχεται από όραμα μιας Ελλάδας 

της  καινοτομίας  σε  κάθε  κλάδο,  μακριά  από  τις  αναπτυξιακές 

μονοκαλλιέργειες,  με παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων και  υπηρεσιών 

και  ενίσχυση  των  παλιών  που  ταυτίζονται  με  το  στρατηγικό  αναπτυξιακό 

στόχο της κάθε Περιφέρειας και της χώρας αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας, 

προστατεύοντας επίσης τα ανθρωπογενή και φυσικά πλεονεκτήματά τους. 

Πρέπει  να  δουλέψουμε  σε  νέα  περιβάλλοντα  και  διεργασίας, 

αποσκοπώντας  μ’  αυτό  τον  τρόπο σε  νέες  πολιτικές.  Αυτό  λοιπόν  το  νέο 

περιφερειακό,  αναπτυξιακό  και  επενδυτικό  περιβάλλον  εξαρτάται  από  δυο 

τόπους περιφερειακών συνθηκών: Τις απαραίτητες και τις επαρκείς. 

Απαραίτητες  είναι  οι  συνθήκες  που  αναφέρονται  σε  βασικές 

υποδομές, επαρκείς είναι οι συνθήκες που είναι περισσότερο συνδεδεμένες 

με άυλα αγαθά όπως η ανταγωνιστικότητα,  η ικανότητα να καινοτομήσει  η 

επιχειρηματική κουλτούρα,  η  ποιότητα της Διοίκησης,  η  διαθεσιμότητα  των 

υπηρεσιών, η ικανότητα συνεργασίας ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα,  η  συσχέτιση  της  έρευνας  και  τεχνολογίας  με  την  παραγωγή  και 

γενικότερα όλο το υπάρχον κοινωνικό κεφάλαιο και η ποιότητά του.
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Το σημείο αφετηρίας για τη δημιουργία τέτοιων υποβοηθητικών 

πολιτικών είναι η κατανόηση της ζήτησης για καινοτομία και τεχνολογία από 

τοπικό  περιβάλλον,  καθώς  επίσης  και  η  διάθεση  του  ιδιωτικού  τομέα  να 

συνεργαστεί,  συνεπενδύσει,  συνδημιουργώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  το 

απαραίτητο κοινωνικό, οικονομικό κεφάλαιο. 

Οι  νέες  αυτές  τάσεις  δίνουν  μεγάλη  προτεραιότητα  στη 

δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσω του οποίου μια ποιοτική Περιφερειακή 

Διοίκηση θα μπορέσει να δώσει στην Περιφέρεια όλα τ’ απαραίτητα συστατικά 

για ν’ ανθίσει. Κατ’ αντιστοιχία και με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

δικής  μας  Περιφέρειας,  που  απορρέουν  από  τα  μειονεκτήματα  και  τα 

πλεονεκτήματα της νησιωτικότητας, έχει τεθεί ως στόχος η ικανοποίηση και 

των  απαραίτητων  και  των  επαρκών  συνθηκών  που  θα  συμβάλλουν 

ταυτόχρονα,  αποδοτικά  και  αποτελεσματικά  στη  δημιουργία  ενός  υγιούς, 

ανταγωνιστικού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. 

Και  όλα  αυτά  φυσικά  με  απώτερο  στόχο  τη  βελτίωση  του 

βιοτικού  επιπέδου  των  τοπικών  κοινωνιών.  Επιμέρους  δράσεις  όπως  η 

ανάπτυξη  υποδομών,  ηλεκτρονικής  δικτύωσης,  υπηρεσιών  και  φορέων 

τηλεδιάσκεψης, Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, στοχευμένης κατάρτισης και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή .

Κι επειδή μιλάμε για μια νησιωτική Περιφέρεια, δε θα πρέπει να 

παραβλέψουμε  ότι  η  βιώσιμη  ανάπτυξη  για  μας  περνάει  μέσα  από  τη 

θάλασσα και τους άξονες προτεραιότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Η Γαλάζια 

Ανάπτυξη που τελευταία τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικά από 

αυτό  που  καλείται  Γαλάζια  Οικονομία  και  έγκειται  και  σε  παραδοσιακούς 

τομείς, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές και ο θαλάσσιος παράκτιος τουρισμός 

και σε αναδυόμενους, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε  κάθε  περίπτωση  οι  Περιφέρειες,  κατά  την  άποψή  μου, 

συνιστούν τις κατ’ εξοχήν αναπτυξιακές κοιτίδες κάθε χώρας και ως τέτοιες θα 

πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα 

όμως ο ρόλος αυτός προϋποθέτει  και  από τη μεριά  των Περιφερειών,  μια 

ικανοποίηση  και  των  απαραίτητων  και  επαρκών  συνθηκών  που 

περιγράφηκαν  παραπάνω,  ενεργή  συμμετοχή  στα  ευρωπαϊκά  και  εθνικά 

κέντρα λήψης αποφάσεων, παραγωγικές συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ 
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Περιφερειών και  μία ΕΝ.Π.Ε.  με καθορισμένους στόχους και  τ’  απαραίτητα 

εργαλεία για να τους ικανοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  το 

συνάδελφο κ. Πουσσαίο. Ο συνάδελφος κ. Κόκκινος έχει το λόγο. 

Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥ): Συναδέλφισσες 

και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αν κάποιος από μας πριν δυο χρόνια περίπου 

πίστευε ότι η σημερινή συγκυρία θα είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο εξωπραγματική 

από  αυτά  τα  οποία  ζούσαμε,  πραγματικά  θα  είχε  εκπλαγεί  και  δε  θα  το 

πίστευε.

Σήμερα,  το  1ο Συνέδριο  της  ΕΝ.Π.Ε.  γίνεται  σε  μια  συγκυρία 

πρωτόγνωρη για τη χώρα και οικονομικά και εθνικά και αυτοδιοικητικά. Είναι 

γεγονός ότι από τότε που οι μνημονιακές πολιτικές μπήκαν στη ζωή μας, από 

το 2010 και μετά, μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, νέα μνημόνια, έφεραν αυτές τις 

αλλαγές που καθημερινά βιώνουμε και στην Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία: 

Ανεργία,  φτωχοποίηση  της  ελληνικής  κοινωνίας  και  μια  σειρά  από 

προβλήματα.

Και βέβαια η Τοπική Αυτοδιοίκηση δε μπορούσε να μείνει μακριά 

από αυτά, δε μπορούσε να είναι κρυμμένη μέσα στη γυάλα, δε μπορούσε να 

γλιτώσει απ’ όλες αυτές τις συνέπειες, την ίδια στιγμή που καλείται ως μοχλός 

εξουσίας να στηρίξει την ελληνική κοινωνία η οποία εξακολουθεί να έχει τις 

άμεσες προσβάσεις της και τις προσδοκίες της σ’ αυτήν.

Το  σημερινό  μας  συνέδριο  κατά  την  ταπεινή  μου  άποψη  θα 

πρέπει να στείλει ένα τριπλό μήνυμα: Ένα μήνυμα στην κοινωνία, ένα μήνυμα 

στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα κι ένα μήνυμα στους ανθρώπους 

που ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση, σε όλους εμάς. 

Στην  κοινωνία  πρέπει  να  στείλουμε  ένα  μήνυμα  ελπίδας,  ότι 

υπάρχει  μια  Αυτοδιοίκηση  η  οποία  αγωνίζεται  και  αγωνιά,  εξακολουθεί  να 

είναι  προσανατολισμένη  στην  αναπτυξιακή  τροχιά  και  απαιτεί  ενότητα, 

συσπείρωση των δυνάμεων, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να ξεφύγουμε 

από τους ύφαλους και τους σκοπέλους που έχουμε πέσει.

Και  πρέπει  να  στηρίξουμε  την  ελληνική  κοινωνία,  με  όσες 

δυνάμεις έχουμε, γιατί  σ’  εμάς προσδοκά πλέον για κοινωνική πολιτική και 

συγκεκριμένες δράσεις αναπτυξιακές. Ένα μήνυμα για την κυβέρνηση και τη 
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σημερινή και όλες αυτές που θα έρθουν ενδεχομένως, αλλά και στα πολιτικά 

κόμματα: Στην κυβέρνηση ότι πρέπει να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 

πολιτικές των περικοπών δεν είναι αναπτυξιακές δράσεις. 

Εδώ έχουμε φτάσει  πλέον στον πάτο του  βαρελιού,  δεν πάει 

παρακάτω.  Απαιτούνται  δράσεις  αναπτυξιακές  και  η  Αυτοδιοίκηση  είναι  ο 

μοχλός  που μπορεί  να  οδηγήσει  σ’  αυτή  την  κατεύθυνση.  Και  φτάνουν  οι 

φραστικές  δηλώσεις  και  τα  λόγια  συμπάθειας.  Απαιτούνται  συγκεκριμένα 

έργα. Θετικό μεν που ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς είδε 

την ΕΝ.Π.Ε., θετικό που γίνονται κάποιες συμφωνίες προς την κατεύθυνση 

που μας βοηθούν, αλλά οφείλουμε όλα αυτά να υλοποιηθούν και να γίνουν 

πράξη. 

Τα πολιτικά κόμματα τα οποία ήρθαν εδώ, μας χαιρέτισαν στη 

χθεσινή  εκδήλωση.  Καλές  είναι  οι  διαπιστώσεις,  καλά είναι  τα  κροκοδείλια 

δάκρυα ενδεχομένως  τα  οποία  χύνουν  για  τους  πόρους που έχει  χάσει  η 

Αυτοδιοίκηση,  αλλά και  για τις  χαμένες ευκαιρίες  της Αυτοδιοίκησης,  όμως 

καλούμε, πέρα από τη φραστική συμπαράσταση, να υπάρχει συγκεκριμένο 

πρόγραμμα,  συγκεκριμένες  θέσεις  και  ουσιαστική  συμπαράσταση  στα 

αιτήματα τα οποία καταβάλλουν. 

 Στην Αυτοδιοίκηση, ξεπερνώντας τα προβλήματα τα οποία μας 

ταλανίζουν,  να  κάνουμε  όλοι  ένα  βήμα  μπροστά,  να  δούμε  πού  υπάρχει 

χώρος  ενότητας,  που  πρέπει  να  την  έχουμε  ως  προμετωπίδα  και  πού 

μπορούμε  να  προχωρήσουμε  και  να  πάμε  ένα  βήμα  παρακάτω  ώστε  να 

δώσουμε στην κοινωνία αυτά τα οποία μας έχει ζητήσει και να μας στηρίζει. 

Όμως είναι αλήθεια ότι και στις πλάτες μας κουβαλάμε και την 

καλλικρατική  αποτυχία.  Γιατί  κανείς  από μας,  ακόμα και  αυτοί  που  είχαμε 

σταθεί  κριτικά  το  2010  στην  όλη  αυτή  διαδικασία  και  την  περιβόητη 

μεταρρύθμιση,  δεν  περιμέναμε  ότι  ακόμα  και  σήμερα  θα  υπάρχουν 

προβλήματα. Οι περιβόητες τοπικές κυβερνήσεις που οραματίζονταν κάποιοι 

άρχισαν από την αρχή να λειτουργούν ως επαίτες, οι αρμοδιότητές τους ήταν 

συγκεχυμένες.

Άκουσα  από  τον  Πρόεδρο,  τον  κ.  Σγουρό  ότι  20  ολόκληρες 

νομοθετικές παρεμβάσεις υπήρχαν μέχρι τώρα και ακόμα το τοπίο θολό είναι. 

Είναι γνωστή η καθυστέρηση του ΕΣΠΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
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της Περιφέρειας για το 2011, είναι γνωστά τα προβλήματα τα οικονομικά γιατί 

ούτε ένα ευρώ από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έφτασαν ποτέ σε κανέναν 

από το χώρο της Αυτοδιοίκησης, ούτε στον Α’ βαθμό ούτε στο Β’. 

Κλείνοντας, θέλω ν’ αναφερθώ και σε κάποιες ιδιαιτερότητες που 

υπάρχουν σ’ εμάς, στο νησιωτικό χώρο, στο Νότιο Αιγαίο. Είμαι ο μοναδικός ο 

οποίος εκπροσωπώ τη μειοψηφία, έτσι ήταν ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος 

και αντιπροσωπευτικός. Έτσι είμαστε εδώ και τοποθετούμαστε. 

Να  πω  λοιπόν  ότι  μέσα  σε  όλα  τ’  άλλα,  όπως  είπαν  και  οι 

συνάδελφοί μου, και αυτή είναι η ομόνοια και η κοινό στόχευση, θα πρέπει να 

επιτέλους ν’  αναπτυχθούν νησιωτικές πολιτικέ. Αυτές που αναφέρονται στα 

χαρτιά που έχουν πλέον θεσμοθετηθεί στο Σύνταγμα, να γίνουν πράξη κάτω 

από αυτές έστω τις δύσκολες ώρες που περνάει  αυτή τη στιγμή ο τόπος, 

τουλάχιστον κάποιες από αυτές.

Και  να  πω  και  το  εξής  κλείνοντας:  Υπάρχουν  βασικά 

προβλήματα στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού. Αρκεί να σας πω 

ότι συνάδελφοί μου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αδυνατούν να παρευρεθούν σε 

Περιφερειακά Συμβούλια λόγω της καθυστέρησης των μεγάλων ποσών των 

οδοιπορικών τα  οποία  καλούνται  να  προπληρώνουν  για  να  φτιάσουν  στο 

χώρο της συνεδρίασης και τα οποία θα στείλουν να εγκριθούν.

Τα λέω όλα αυτά γιατί σε καμία των περιπτώσεων, φέρνω αυτό 

το ακραίο παράδειγμα,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει  να φτάσει  ποτέ 

στην  εξαθλίωση.  Και  η  ελληνική  κοινωνία  και  η  Αυτοδιοίκηση  αξίζουν 

περισσότερα.  Με ενότητα και κοινή στόχευση μπορούμε να τα επιτύχουμε. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Κόκκινο.  Η συνάδελφος Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, η κα Νικολάου έχει  το 

λόγο. 

Γ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΕΒΡΟΥ): Αγαπητοί  συνάδελφοι, 

δεν ξέρω αν είναι  καλό ή κακό που κανείς  βρίσκεται  στο τέλος αυτής  της 

συνεδρίασης  και  τοποθετείται,  μεταξύ  όλων  των  μεγάλων  θεμάτων 

πραγματικά  που  τέθηκαν  από όλους  τους  συναδέλφους  και  που είχαν  να 

κάνουν με τον ίδιο θεσμό του "Καλλικράτη" και τις δυσκολίες τις οποίες όλοι 

μας αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή του.
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Χαίρομαι φυσικά που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα και θα 

ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό κατά τη γνώμη μου θέμα και πιστεύω 

το  ίδιο  σημαντικό  το  θεωρεί  και  ο  ίδιος  ο  "Καλλικράτης"  ο  νόμος  για  την 

άμβλυνση  της  δημοκρατικότητας  των  θεσμών,  δηλαδή  εκείνων  των 

Επιτροπών, εκείνων που ο ίδιος ο "Καλλικράτης" έχει θεσμοθετήσει, ούτως 

ώστε η δημοκρατία να είναι πιο στέρεη μέσα στον ίδιο τον "Καλλικράτη".

Η λειτουργία λοιπόν των Περιφερειακών Επιτροπών πιστεύω ότι 

είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  ο  ρόλος  τους  σε  πολλά  επίπεδα,  αφενός 

εξασφαλίζουν  ευρύτερη  συμμετοχή  και  εκπροσώπηση  των  τοπικών 

κοινωνιών,  αφετέρου  εξειδικεύονται  σε  συγκεκριμένους  τομείς  και  αυτή  η 

στόχευση επιτρέπει καλύτερη ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στις 

τοπικές κοινωνίες, αποτελεσματικότερη διαμόρφωση προτάσεων.

Αυτή η θεωρητική προσέγγιση δε βρίσκει πάντοτε την εφαρμογή 

που  θα  έπρεπε  στην  πραγματικότητα,  επειδή  η  λειτουργία  αυτών  των 

Επιτροπών επηρεάζεται αρνητικά από ζητήματα όπως: 

Το  ενδιαφέρον  των  μελών  που  συμμετέχουν  σε  αυτές  τις 

Επιτροπές, αντικειμενικά προβλήματα σχετικά με τη μετακίνησή τους και τη 

συμμετοχή τους,  δυσκολίες μεγάλες στη διοικητική τους υποστήριξη, όπως 

επίσης και η νοοτροπία κάτι πάρα πολύ δύσκολο για να αλλάξει, η νοοτροπία 

που έως σήμερα αντιμετωπίζει επιφυλακτικά το ρόλο και τις δυνατότητες των 

Επιτροπών.

Ακόμη θα έλεγα ότι δεν αξιοποιούνται και ακόμα όπου αυτές οι 

Επιτροπές λειτουργούν ως εργαλεία, οι διαπιστώσεις τους, οι προτάσεις τους 

ως εργαλεία διαμόρφωσης και παραγωγής πολιτικής από την Αυτοδιοίκηση. 

Συμμετέχω  σε  δύο  Επιτροπές,  στην  Περιφερειακή  Επιτροπή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Πρόεδρος και στην Περιφερειακή Επιτροπή 

Ισότητας ως αναπληρώτρια Πρόεδρος. Ο "Καλλικράτης" και καλώς έκανε στην 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Πρόεδρο ορίζει τον Περιφερειάρχη σε κάθε 

Περιφέρεια. 

Οι αναφορές τις οποίες θα κάνω συνδέονται με την εμπειρία που 

αποκόμισα  από  τις  δράσεις  αυτών  των  Επιτροπών  και  κυρίως  από  την 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας. Ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα; Νομίζω 

τις είπαν όλοι και δε θα αναφερθώ καθόλου, όπως επίσης δε θα μιλήσω για το 
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περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, διότι όλοι μας δύο μέρες 

και  σήμερα δεν κάνουμε  τίποτα άλλο παρά να μιλάμε για  ένα περιβάλλον 

ιδιαίτερα δυσχερές. 

Σε  αυτό  όμως  το  περιβάλλον  το  δυσχερές  καλούμαστε  να 

εκπονήσουμε  και  να  εφαρμόσουμε  τη  νέα  περιφερειακή  πολιτική,  να 

διαχειριστούμε  ζητήματα  ανάπτυξης  και  ιδιαίτερα  θέματα  που  αφορούν  τις 

γυναίκες  στον  κοινωνικό  χώρο,  στην  απασχόληση,  στην  εκπαίδευση,  στη 

δημόσια ζωή. 

Διανύουμε θεωρητικά τουλάχιστον μια περίοδο μετάβασης από 

το  συγκεντρωτικό  κράτος  στις  Περιφέρειες,  οι  οποίες  όμως  -όλοι  σας  το 

δηλώσατε  όσοι  βρεθήκατε  σε  αυτό  το  βήμα-  ασφυκτιούν  οικονομικά  και 

καλούνται  να αναλάβουν ρόλους που δεν υποστηρίζονται  από πόρους και 

αντίστοιχα εργαλεία. 

Ως  Περιφερειακή  λοιπόν  Αυτοδιοίκηση  καλούμαστε  να 

αναλάβουμε  την  ευθύνη  και  τον  σχεδιασμό  και  την  άσκηση  μιας 

ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή μας και μιλάω για 

την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία θα αξιοποιεί τα τοπικά 

και  τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και  θα εκπονεί  επιμέρους πολιτικές  σε 

όλους τους τομείς. 

Θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί νομίζω  από τα θέματα τα οποία 

θίχθηκαν  λιγότερο  αυτό  το  διήμερο  είναι  τα  θέματα  των  Επιτροπών  και 

μάλιστα τα θέματα ισότητας και θέλω να ζητήσω Πρόεδρε λίγο χρόνο, ένα 

λεπτό μόνο και τελειώνω. 

Αυτές  λοιπόν οι  πολιτικές  πρέπει  να εντάσσουν θα έλεγα και 

μιλούσα για τους τομείς προγραμματισμού, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, 

πολιτισμού, αθλητισμού, πρέπει να εντάξουν την πολιτική της ισότητας του 

φύλου. 

Μην το μπερδεύουμε με τη γυναικεία ισότητα, δε μιλάμε για τη 

γυναικεία αλλά τη διάσταση του φύλου κι όταν μιλάμε για φύλο μιλάμε άντρες 

και γυναίκες. Η διάσταση λοιπόν του φύλου, να λαμβάνουν δηλαδή υπόψιν τις 

επιπτώσεις όλων των γενικών μέτρων και παρεμβάσεων κατά το σχεδιασμό, 

την  υλοποίηση,  την  παρακολούθηση  και  την  αξιολόγησή  τους  και  να 

προβλέπουν ειδικά συμπληρωματικά μέτρα. 
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Δε  θα  αναφερθώ  στην  Περιφερειακή  Επιτροπή  Ισότητας  στο 

πως στελεχώνεται και οτιδήποτε άλλο και ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός 

της, φαίνεται μέσα στον "Καλλικράτη" και νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους. 

Εκείνο όμως που ξέρετε όλοι είναι συμβουλευτικός ο ρόλος της Περιφερειακής 

Επιτροπής  Ισότητας  και  είναι  και  γνωμοδοτικός  προς  το  Περιφερειακό 

Συμβούλιο.

Είναι  γνωστό  ότι  δεν  υπήρξαν  στις  προτεραιότητες  της 

Αυτοδιοίκησης  ως  προς  τη  διατύπωση  των  αρμοδιοτήτων  τους  υπάρχει 

πληθωρισμός θα  έλεγα και ευρύτατο πεδίο δράσης. Η εκπροσώπηση όμως 

φορέων  εξασφαλίζει  κατ΄  αρχήν  τον  πλουραλισμό,  δε  χρειάζεται  όμως 

επιχειρηματολογία για να διαπιστώσουμε την αδυναμία. 

Υπάρχουν όλα γραπτά και σας τα κατέθεσα, ευχαριστώ για τη 

δυνατότητα την οποία μου δώσατε να μιλήσω, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστώ  πολύ  την  κα 

Νικολάου. Ο κ. Ορφανός έχει το λόγο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου 

Κρήτης, από τη "Λαϊκή Συσπείρωση". 

Σ. ΟΡΦΑΝΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ): Μόλις  δυο 

χρόνια πέρασαν από τις εκλογές στις Περιφέρειες. Και όμως το πολιτικό κλίμα 

σήμερα  είναι  εντελώς  διαφορετικό,  κάτω  από  το  βάρος  της  κρίσης.  Τότε 

κυριαρχούσαν  ακόμα οι  δύο μονομάχοι  του  δικομματισμού.  Με  τη  στήριξή 

τους είχε εκλεγεί η πλειοψηφία των σημερινών περιφερειακών συμβούλων. Οι 

περισσότεροι  δεν  θα  κατάφερναν  να  ξαναεκλεγούν,  σήμερα,  αν  γινόταν 

εκλογές.

Δυστυχώς βέβαια,  η  αντιλαϊκή  πολιτική  στήριξης του  μεγάλου 

κεφαλαίου, που έφερε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τους εργαζόμενους και 

το  λαό  στη  φτώχεια,  την  ανεργία  και  την  εξαθλίωση,  που  έφερε  και  το 

τσαλάκωμα του παλιού –πλέον- δικομματισμού, δυστυχώς, αυτή η πολιτική 

δεν ανατράπηκε.

Αντίθετα πήρε παράταση με τη γέννηση του νέου διπολισμού. Οι 

δύο νέοι πόλοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε υποσχέσεις εξόδου από την 

κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περίπου έκαναν οι προηγούμενοι 

αντίπαλοι  που  σήμερα  συνεργάζονται  στην  τρικομματική  κυβέρνηση. 
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Συναγωνίζονται  σε  πλύση  εγκεφάλου  στους  εργαζόμενους,  ότι  είναι 

μονόδρομος αυτή η πολιτική. 

Εμείς, ως "Λαϊκή Συσπείρωση" που στηρίζει το ΚΚΕ, επιμένουμε 

ότι  οι  δυνάμεις του ευρωμονόδρομου καλλιεργούν αυταπάτες.  Δεν υπάρχει 

φιλολαϊκή πολιτική ή έξοδος από την κρίση με κυριαρχία του κεφαλαίου, μέσα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα στελέχη της Τοπικής Διοίκησης – Περιφέρειες και Δήμους – 

η  κατάσταση  είναι  διαφορετική.  Αφού  διατηρούνται  οι  παλιοί  συσχετισμοί, 

υπάρχει ακόμα η πολυτέλεια να προβάλλονται ακόμα σε πρώτο πλάνο παλιές 

αντιπαλότητες  που  έχουν  ξεθωριάσει,  να  εμφανίζονται   ως  αντιπολίτευση, 

δυνάμεις που ταυτίζονται στα περισσότερα ζητήματα μέσα στα Συμβούλια και 

διαφοροποιούνται σε ελάχιστα.

Έτσι εξελίσσεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι παραπλάνησης, με 

ψηλές  κορώνες  για  το χάος,  ανούσιες  γενικές  καταγγελίες  για κάθε είδους 

πρόβλημα, με κροκοδείλια δάκρυα για την περικοπή πόρων, πόνο για το λαό, 

υποκριτικές  δηλώσεις  κοινωνικής  ευαισθησίας,  με  ελεημοσύνες  που 

βαφτίζονται κοινωνική αλληλεγγύη.  Αλλά πάνω απ' όλα  με παραπλανητικές 

υποσχέσεις για «ισόρροπη ανάπτυξη», για «κοινωνική συνοχή».

Στην ουσία όμως προτείνουν μια ανάπτυξη με την ίδια συνταγή 

που οδήγησε στην κρίση, δηλ., «τα πάντα στο κεφάλαιο- λιτότητα για το λαό» 

και μάλιστα σε χειρότερη έκδοση από πριν.

Όλες  οι  πρακτικές  των  Περιφερειών  αυτά  τα  δύο  χρόνια, 

κινούνται  σε  αυτή  τη  λογική.  Προϋπολογισμοί,  Στρατηγικοί  σχεδιασμοί, 

Επιχειρησιακά προγράμματα, ιδιωτικοποιήσεις σε απορρίμματα, νερά, ΑΠΕ, 

πρόνοια, υγεία, παιδεία. Και τώρα Γενικά και Ειδικά χωροταξικά, τομεακά ή 

περιφερειακά,  όλα αποβλέπουν στην επιβολή της  αντιλαϊκής  πολιτικής  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των  μνημονίων  με  απεριόριστη  στήριξη  του 

κεφαλαίου και ισοπέδωση του λαού.

Δεν στεκόμαστε περισσότερο στην απόδειξη των αυταπατών και 

των αδιεξόδων αυτής της πολιτικής για το λαό.

Περισσότερη σημασία δίνουμε  εμείς,  η  Λαϊκή Συσπείρωση να 

πείσουμε την πλειοψηφία των  εργαζομένων και του λαού να παλέψει για την 

ανατροπή της σημερινής πολιτικής και της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. 
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Να καταχτήσει και να επιβάλει τη δική της εργατική λαϊκή εξουσία. Και μάλιστα 

άμεσα, το ταχύτερο δυνατό, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αντοχής και 

υπομονής.

Χθες σ’ αυτή την αίθουσα μπήκε από ορισμένους το ερώτημα αν 

η  σημερινή  κυβέρνηση  θέλει  ή  δε  θέλει  την  αιρετή  Περιφέρεια.  Εμείς 

προσθέτουμε ότι στο ίδιο ερώτημα οφείλουν να απαντήσουν και οι δυνάμεις 

που παλεύουν για τη λαϊκή εξουσία.

Λέμε  λοιπόν  καθαρά  τη  γνώμη  μας.  Για  την  εξουσία  του 

κεφαλαίου η Περιφέρεια και η Τοπική Διοίκηση γενικότερα,  είναι αχρείαστος 

θεσμός  αν  δεν  αναλάβει  δυναμικό  ρόλο  στην  εξυπηρέτησή  του.  Ο 

"Καλλικράτης"  έχει  ρητά ως κύρια απαίτηση  από την Τοπική Διοίκηση να 

διαμορφώσει  φιλικό  κλίμα  για  τις  ιδιωτικές  επενδύσεις.  Μια  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ουδέτερη, άχρωμη ή φιλολαϊκή περισσότερο δεν τη χρειάζονται. 

Όταν μας παίρνετε τα’ αυτιά με το ότι η δήθεν Αυτοδιοίκησή σας είναι κοντά 

στο λαό, αυτό που επιζητάτε είναι να αποπροσανατολίσετε το λαό από την 

πάλη για την ανατροπή του κεφαλαίου.

Αντίστροφα επίσης σας λέμε τη γνώμη μας για τη Λαϊκή εξουσία. 

Όταν ο λαός πάρει την εξουσία, μια Περιφέρεια, μια τοπική Διοίκηση που θα 

υπηρετεί  το κεφάλαιο δεν την χρειάζεται.  Η λαϊκή εξουσία θα εγκαθιδρύσει 

πραγματική  τοπική  αυτοδιοίκηση,  σημαίνει  ξεκάθαρα  κατάργηση  του 

"Καλλικράτη", κατάργηση των κεντρικών και τοπικών κρατικών οργάνων του 

κεφαλαίου που εσείς –αγαπητοί φίλοι στηρίζετε και υπηρετείτε.

Ένα  βασικό  συμπέρασμα  που  βγάνουμε  εμείς  και  από  την 

καπιταλιστική  ανάπτυξη  και  από  την  καπιταλιστική  κρίση,  είναι  πως  δεν 

μπορεί  ο  εργαζόμενος  λαός να  αφήνει  την  ιδιοκτησία των βασικών μέσων 

παραγωγής σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Ο ανταγωνισμός με στόχο το κέρδος 

δεν αφήνει κανένα περιθώριο για σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής  με  στόχο  την  κάλυψη  των  λαϊκών  αναγκών,  την  άνοδο  της  λαϊκής 

ευημερίας. 

Ο  ανταγωνισμός  των  κερδών  οδηγεί  στην  αναρχία  και  στην 

ανισόμετρη ανάπτυξη, καταδικάζει σε αποτυχία κάθε προσπάθεια σχεδιασμού 

από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς στον καπιταλισμό. Ο σχεδιασμός δεν είναι 

θέμα  πολιτικής  ικανότητας  ή  τεχνοκρατικής  γνώσης  ή  γραφειοκρατικών 
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εμποδίων, αλλά είναι θέμα συμφερόντων. Για παράδειγμα η πολιτική επιλογή 

για υποβάθμιση και ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων τα προηγούμενα 

χρόνια, δεν ήταν τόσο θέμα ανικανότητας των κυβερνώντων ή του δημόσιου 

τομέα όσο θέμα συμφερόντων.  Η  όσοι ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός της 

καπιταλιστικής  ανάπτυξης  μπορεί  να  εξασφαλίσει  «κοινωνική  συνοχή»  ή 

έχουν αυταπάτες  ή  λένε  συνειδητά  ψέματα,  αφού το μόνο που μπορεί  να 

εξασφαλίσει  είναι  η  διεύρυνση  της  ταξικής  εκμετάλλευσης  και  της  ψαλίδας 

ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία.

Η μοναδική πολιτική φιλολαϊκής εξόδου από την κρίση, με λαϊκή 

εξουσία,  μονομερή  διαγραφή  του  χρέους  της  χώρας  και  έξοδο  από  την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  προϋποθέτει  κοινωνικοποίηση  των  συγκεντρωμένων 

μέσων  παραγωγής,  κοινωνικοποίηση  της  γης,  κεντρικό  σχεδιασμό  και 

εργατικό λαϊκό έλεγχο στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, στις 

κατασκευές, στη βιομηχανία. Εννοείται ότι απόλυτη προτεραιότητα θα έχει η 

κατοχύρωση του δικαιώματος στην εργασία, η πλήρης εξάλειψη της ανεργίας. 

Εννοείται  ότι  η  υγεία,  η  παιδεία,  η   κοινωνική  πρόνοια,  θα  είναι  απόλυτα 

δημόσιες και δωρεάν παροχές του εργατικής λαϊκής εξουσίας στους πολίτες 

της. Οργανικό κομμάτι αυτού του κεντρικού σχεδιασμού είναι ο χωροταξικός 

σχεδιασμός, όπου εννοείται ότι δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως ρόλος για 

ιδιωτική  επιχειρηματική  δραστηριότητα.  Μας  ρωτάνε  «θα  καταργήσετε  την 

επιχειρηματικότητα;»  Αν  «επιχειρηματικότητα»  εννοούμε  την  αρετή  της 

ευελιξίας  στην  επιλογή  και  υλοποίηση  στόχων,  αυτή  θα  την  ενισχύσουμε 

ατομικά και  συλλογικά στα πλαίσια των κοινωνικοποιημένων παραγωγικών 

μονάδων.  Αν  με  «επιχειρηματικότητα»  εννοούμε  το  ιδιωτικό  κεφάλαιο,  ναι 

πρέπει να καταργηθεί.

Η Τοπική διοίκηση θα είναι οργανικό τμήμα του εργατικού λαϊκού 

κράτους,  που  θα διαρθρώνεται  σε  τρία  επίπεδα,  τοπικό,  περιφερειακό  και 

κεντρικό, μόνο που δεν θα έχουν αυτά καμία σχέση με αυτά που υπάρχουν 

σήμερα.  Η πρώτου βαθμού διοίκηση δεν θα διαρθρώνεται σε εδαφική βάση, 

αλλά  σε  επίπεδο  παραγωγικής  μονάδας.  Δεν  θα  έχει  απλά  κάποιες 

αρμοδιότητες και κάποιους πόρους, αλλά πλήρες δικαίωμα και υποχρέωση 

σχεδιασμού και υλοποίησης του, με την αξιοποίηση των κοινωνικοποιημένων 

μέσων που θα έχουν διατεθεί στη μονάδα για να τα διαχειρίζεται.
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Αγαπητοί κύριοι, προφανώς προετοιμάζοντας την εργατική τάξη 

και  το  λαό  μας  για  την  αποφασιστική  σύγκρουση με  το  κεφάλαιο  και  την 

ανατροπή  του,  εμείς  ως  Λαϊκή  Συσπείρωση,  ως  ΚΚΕ,  επιμένουμε  στην 

ανάγκη να παλεύει για τα άμεσα καθημερινά του προβλήματα. Επισημαίνουμε 

την ανάγκη οι αγώνες γι’ αυτά να είναι όλο και πιο μαζικοί, όλο και καλύτερα 

οργανωμένοι,  περιφρουρημένοι  από  προβοκάτσιες.  Να  εξασφαλίζουν 

ενημέρωση και ενεργητική συμπαράταξη από άλλα στρώματα εργαζομένων 

εξουδετερώνοντας  την  υπονομευτική  δράση  του  λεγόμενου  «κοινωνικού 

αυτοματισμού»  την  οποία  τόσο  καλά  έχει  μάθει  να  χρησιμοποιεί  τόσο  η 

κεντρική όσο και η Τοπική Διοίκηση.  Τονίζουμε την ανάγκη να χτίζεται μέσα 

από τους αγώνες και την εμπειρία που θα συγκεντρώνεται η Λαϊκή Συμμαχία 

κοινωνικών,  συνδικαλιστικών και πολιτικών δυνάμεων που θα φέρει  και θα 

στηρίξει τη νέα λαϊκή εξουσία.

Διεκδικούμε επείγοντα μέτρα όπως

 Πλήρη  χρηματοδότηση  Περιφερειών  και  Δήμων  που  θα  προέρχεται 

από  τη  φορολόγηση  στο  45%  του  μεγάλου  κεφαλαίου  .  Οι 

χρηματοδοτήσεις  από  όλες  τις  πηγές  να  κατευθύνονται  σε  έργα 

υποδομής για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας και των 

ευπαθών ομάδων.

 Κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας.

 Κατάργηση  κάθε  επιχειρηματικής  δράσης  και  ιδιωτικοποίησης 

λειτουργιών και υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών.

 Καμία  απόλυση  ή  διαθεσιμότητα,  μονιμοποίηση  όλων  των 

συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού και άλλα.

Η πολιτική που εσείς εφαρμόζετε οδηγεί σε έξοδο από την κρίση 

προς όφελος της εξουσίας του κεφαλαίου, σε βάρος του λαού. Τα αδιέξοδα 

αυτής  της  πολιτικής  θα  μεγαλώνουν  συνεχώς  και  θα  προκαλούν  όλο  και 

μεγαλύτερη εξαθλίωση και οργή στα λαϊκά στρώματα.

Η πολιτική που εμείς προτείνουμε είναι έξοδος από την κρίση 

προς όφελος των εργαζομένων και του λαού με ανατροπή της εξουσίας του 

κεφαλαίου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε.  Ο συνάδελφος κ. 

Αλευράς έχει το λόγο. 

Π. ΑΛΕΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ): Καλημέρα σας. Κυρίες 

και  κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητό  Προεδρείο,  το  1ο Τακτικό  Συνέδριο  μας 

συμπίπτει  με  την  παγκόσμια  οικονομική  κρίση,  αλλά  και  μια  πρωτόγνωρη 

ελληνική πολλαπλή κρίση. 

Κρίση οικονομική, κρίση του αξιακού μας συστήματος, κρίση του 

πολιτικού μας συστήματος, κρίση κοινωνική και περιβαλλοντική, κρίση αξιών 

και θεσμών. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια 

ρηξικέλευθη τομή, τη νέα αρχιτεκτονική δομή της χώρας, τον "Καλλικράτη". 

Η  νέα  μεταρρύθμιση  αποτελεί  αποτέλεσμα  μιας  πολυετούς 

προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της, ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ, και 

βέβαια  της  πολιτικής  βούλησης  της  τότε  κυβέρνησης,  που  με  τον  Νόμο 

3852/2010  φιλοδοξούσε  και  επιδίωκε  να  εναρμονίσει  το  ελληνικό  μοντέλο 

διακυβέρνησης  της  χώρας  με  αυτό  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Αυτό  δηλαδή  που  σε  άλλες  χώρες  της  Ευρώπης  εδώ  και 

δεκαετίες  αποτελεί  βασικό πυλώνα Διοίκησης,  στη χώρα μας μόλις  πριν 2 

χρόνια  άρχισε  να  εφαρμόζεται  μια  θεμελιώδης  διοικητική  μεταρρύθμιση,  ο 

"Καλλικράτης". 

Αυτός ο πρωτοποριακός θεσμός, που έθεσε τις βάσεις για ένα 

σύγχρονο επιτελικό κράτος, με αποκεντρωμένες δομές και υπηρεσίες δίπλα 

στον πολίτη, έδωσε τη δυνατότητα και τις μεγάλες ευκαιρίες να σχεδιάσουμε 

εμείς, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Θέλω να τονίσω ότι: στα πρώτα βήματά του το εγχείρημα του 

"Καλλικράτη",  ο  νεοπαγής  αυτός  θεσμός  καταξιώνεται  στη  συνείδηση  των 

πολιτών, παρά τις εν δυνάμει δυσκολίες που συνάντησε, παρά τις διαρκείς 

προσπάθειες  της  κεντρικής  εξουσίας  και  των  μηχανισμών  της  να 

συρρικνώσουν το πλαίσιο και την ουσία του "Καλλικράτη". 

Βέβαια, κατ’ εφαρμογή του "Καλλικράτη" του νέου θεσμού, εκτός 

από τα πολλά πλεονεκτήματα, που αποδείχτηκαν, διαπιστώθηκαν ορισμένες 

αρρυθμίες που πρέπει να διορθωθούν. Απαιτείται άμεσα να προχωρήσουν οι 

θεσμικές αλλαγές που βελτιώνουν το Νόμο 3852/2010. 
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Τολμώ  να  πω  ότι  το  κράτος  στα  2  χρόνια  λειτουργίας  του 

"Καλλικράτη" έδειξε ότι ήταν μίζερο και φοβικό στο νέο θεσμό. Αντί λοιπόν να 

δώσει νέες αρμοδιότητες και πόρους προς πλήρη αποκέντρωση του κράτους, 

αφαίρεσε από τις Αιρετές Περιφέρειες  θεσμοθετημένες αρμοδιότητες,  όπως 

είναι ο τομέας υγείας, παιδείας κλπ.

Μάλιστα,  ενδεικτικό  αυτού  αποτελεί  το  γεγονός  ότι 

θεσμοθετημένοι  κεντρικοί αυτοτελείς πόροι,  οι  γνωστοί ΚΑΠ, κατά τη διετία 

περικόπηκαν  κατά  60%  στους  λειτουργικούς  και  κατά  90%  στους 

επενδυτικούς πόλους.  Αβίαστα  λοιπόν  βγαίνει  το  συμπέρασμα  ότι  είναι 

απολύτως επιβεβλημένη η φορολογική μεταρρύθμιση,  χωρίς νέους φόρους 

στο λαό, να αναδιανέμονται τα φορολογικά έσοδα υπέρ των αυτοδιοικητικών 

θεσμών. 

Πρέπει  να  γίνει  μια  τομή  και  είναι  ένα  αίτημα  από  τους 

συναδέλφους που είναι στο συνέδριο η φορολογική μεταρρύθμιση με φόρους 

απ' ευθείας την Αυτοδιοίκηση χωρίς να είμαστε ζήτουλες για να μας δίνουν 

ΚΑΠ ή όχι ή από τις δημόσιες επενδύσεις. Έτσι κατοχυρώνεται η οικονομική 

αυτοτέλεια και αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται 

από τον συνταγματικό χάρτη της χώρας και όπως επιτάσσεται. 

Ένας ακόμη κρίσιμος όρος για να προχωρήσει το φιλόδοξο αυτό 

εγχείρημα,  είναι  το  μεγάλο  κεφάλαιο  του  εξειδικευμένου  μας  στελεχιακού 

δυναμικού. Είναι αδήριτη ανάγκη να καλυφθούν τα κενά και να προβλέπεται 

ιεραρχική  και  μισθολογική  εξέλιξη  των υπαλλήλων,  ώστε  ο  Β΄ βαθμός της 

Αυτοδιοίκησης να είναι ελκυστικός σε στελέχη υψηλών προσόντων.

Πρέπει επίσης να καθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, το 

εύρος και η οριοθέτηση μεταξύ των μοντέλων Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Πρέπει να αποφευχθούν οι αλληλοκαλύψεις μεταξύ βαθμών Αυτοδιοίκησης Α΄ 

και  Β΄,  της  αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και  του  κεντρικού  κράτους,  προς 

άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αγαπητές  συναδέλφισσες  και  αγαπητοί  συνάδελφοι,  αυτή  την 

ιστορική  στιγμή του  τόπου,  σε  μια  κρίσιμη καμπή για  τη  χώρα,  απαιτείται 

ευθύνη από όλους και πολιτική βούληση. Ευθύνη για τις επιλογές που πρέπει 

να  γίνουν  για  ένα  σύγχρονο  φιλικό  κράτος,  με  πλήρη  αποκέντρωση  των 
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αρμοδιοτήτων στις Αιρετές Περιφέρειες και στους Δήμους χωρίς επικαλύψεις. 

Τόλμη για την υλοποίηση τους. 

Το θέμα της υλοποίησης της μεταρρύθμισης είναι  τεράστιο.  Η 

πρόκληση μεγάλη. Γι' αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε τον "Καλλικράτη ΙΙ", ώστε 

να διασφαλίσουμε την κατοχύρωση της ισότιμης θέσης της Αυτοδιοίκησης στο 

πολιτικό  και  διοικητικό  σύστημα  της  χώρας,  μακριά  από  μικροπολιτικές 

σκοπιμότητες.

Πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι στις προκλήσεις των καιρών και 

με  ευθύνη,  όραμα  και  σχεδιασμό  να  προχωρήσουμε  να  καλύψουμε  τις 

αρρυθμίες  του  "Καλλικράτη",  για  να  ανοίξουμε  νέους  δρόμους  για  την 

Περιφέρεια,  για  τη χώρα μας,  για να ισχυροποιήσουμε τους θεσμούς τους 

αυτοδιοικητικούς. 

Έτσι  θα  επέλθει  η  ανάπτυξη  και  η  πρόοδος  της  ελληνικής 

περιφέρειας, χωρίς εμπόδια, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

κάθε περιφέρειας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους, τις ιδιαιτερότητες και 

το δυναμικό της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Κλείνοντας, τονίζω ότι ζούμε σε ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και να 

εκμεταλλευτούμε τις  ευκαιρίες  που παρέχονται.  Πρέπει  να  ανταποκριθούμε 

στις προκλήσεις της εποχής κι αυτό θα το κάνουμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  πολύ  το 

συνάδελφο Αλευρά. Ο συνάδελφος Γιώργος Ιωάννης. 

Ι.  ΓΙΩΡΓΟΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ): Κυρίες  και  κύριοι 

συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Κατ’ αρχήν 

θα πω ότι αχτίδα φωτός μου φάνηκε η χτεσινή τοποθέτηση του Υπουργού 

Εσωτερικών στη σκοτεινή αυτή διετία που περάσαμε.  Ας ελπίσουμε ότι  θα 

είναι αληθές το ό,τι είδαμε. 

Φάνηκε η διάθεση του ίδιου, αλλά και αν θέλετε γενικότερα της 

κυβέρνησης,  ότι  κάτι  θέλει  να  αλλάξει  κι  αυτό  είναι  καλό  για  έναν 

αυτοδιοικητικό κατήφορο που έχουμε μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να υπάρξει μια 

αλλαγή προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι 

προς το καλύτερο.

Είπε  ότι  βρισκόμαστε  στην  ίδια  πλευρά  του  ποταμού, 

σκοπεύοντας μάλιστα να αναβαθμίσει και το ρόλο της περιφέρειας τα επόμενα 
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χρόνια, προβλέποντας έναν κοινό αγώνα όπως είπε ώστε να βελτιωθεί και η 

οικονομική κατάσταση και η λειτουργικότητα των περιφερειών.

Εάν πραγματικά συμβεί κάτι τέτοιο, θα αποτελεί μια ευχάριστη 

έκπληξη για όλους. Πλην όμως επιφυλακτικά και καλοδιάθετα θα περιμένουμε 

τις  επόμενες  δράσεις  και  ενέργειες  από  μέρους  της  κυβέρνησης  και  του 

Υπουργού για να δούμε τι ακριβώς θα κερδίσουμε.

Ζήτησα το λόγο μόνο και μόνο για συγκεκριμένα πράγματα.Θα 

αναφερθώ  σε  2-3  περιπτώσεις  δυσλειτουργίας  του  συστήματος  των 

υπηρεσιών  μας,  αλλά  και  δυο  προτάσεις  που  αφορούν  την  ελλιπή 

χρηματοδότηση των περιφερειών.

Το πρώτο θέμα αφορά τις μεταφορές μαθητών.  Έχετε δει τον 

μαθηματικό  τύπο  στο  προσχέδιο;  Θα  σας  το  δείξω  για  να  καταλάβετε  τι 

ακριβώς πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο κάποιοι 

από εμάς οι οποίοι συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία.

Είναι  αυτό το πραγματάκι  όπως βλέπετε.  Με 11 συντελεστές, 

όπου το καλοκαίρι κανείς από εμάς δεν θα έχει κανονίσει τη μεταφορά των 

μαθητών.  Αδυνατεί  πραγματικά  ο  καθένας  από  εμάς  να  κατανοήσει  το 

μέγεθος του προβλήματος. Αυτή τουλάχιστον  την εντύπωση έχω εγώ.

Υπάρχουν  βασικές  παρατηρήσεις,  πέρα  του  μαθηματικού 

τύπου, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης 

του συγκεκριμένου θέματος.  Θα καταθέσω τις σχετικές  προτάσεις  προς το 

Προεδρείο.

Αφορούν και τη διαδικασία του διαγωνισμού. Δεν κατάλαβα το 

λόγο για τον οποίον θα πρέπει να πάμε στην κατάθεση τεχνικών προσφορών, 

να διαπιστώσουμε αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος διαθέτει λεωφορείο ή όχι, 

να έχουμε το άνοιγμα των προσφορών, να έχουμε τα αποτελέσματα σε 52 

μέρες, συν 20, 30 μέλη στην Οικονομική Επιτροπή, ξανά από την αρχή.

Πάμε πλέον στις  οικονομικές  προσφορές,  άνοιγμα,  ενστάσεις, 

άλλες 60 μέρες. Δεν θα φτάσει το εξάμηνο για να πάμε στο διαγωνισμό. Θα 

έρθει ο Σεπτέμβριος και θα τρέχουμε αν βρούμε πάλι λεωφορεία. 

Ένα  άλλο  θέμα  το  οποίο  απασχολεί  τουλάχιστον  εμένα  ως 

Περιφερειακή Ενότητα και μιλάω για τη Χαλκιδική. Από τον Ιούλιο του 2011 

950 χιλιόμετρα  οδικού  κυκλώματος  εθνικού  και  νομαρχιακού  πέρασαν  στη 
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δικιά μας ευθύνη για τη συντήρηση και για την καθαριότητα κλπ. Τα χρήματα; 

Με ποιο τρόπο θα βρεθούν; 

Γνωρίζουμε,  Εγνατία  Οδός,  Ιονία  Οδός,  έχουν  όλα  τα 

δικαιώματα  των  συγκεκριμένων  οδικών  αξόνων,  εισπράττουν  τα  διόδια, 

κάνουν τις συντηρήσεις. Θέλω επομένως κι εγώ διόδια στην Καλλικράτεια. 

120.000 αυτοκίνητα όπως είπα κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνουν 

στο  νομό  Χαλκιδικής,  120.000 φεύγουν.  Μισό  ευρώ το  αυτοκίνητο.  Αν  θα 

πάνε  καλά  10  Σαββατοκύριακα,  θα  έχω  1.200.000.  Φτάνουν  και  για  τη 

συντήρηση.

Να δείτε κ. Πρόεδρε κουνούπια, μεταφορές και λοιπά, να πάνε 

στα Υπουργεία  να  μαζέψουν τα χρήματα  που είχαν,  Υπουργείο  Αγροτικής 

Οικονομίας, όπως και το Υγείας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Έχει  μια  σύσκεψη  τη  Δευτέρα 

ακριβώς γι'  αυτό το λόγο στο Υπουργείο.  Ο συνάδελφος Μούρνος έχει  το 

λόγο.

Δ. ΜΟΥΡΝΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ): Κύριε Πρόεδρε 

και κύριοι συνάδελφοι, αποφεύγοντας να μιλήσω για τα μεγάλα ζητήματα του 

θεσμού,  τα  οποία  κατ’  επανάληψη  και  με  πληρότητα  από  όλους  τους 

συναδέλφους θίχτηκαν, διάλεξα στα λίγα λεπτά που μας δίνετε να αναφερθώ 

σε δυο ζητήματα που θεωρώ σημαντικά.

Θέλω  να  κάνω  μερικές  επισημάνσεις  στη  λογική  της 

αποτελεσματικότητας  και  δημοκρατικότητας  του κανονισμού λειτουργίας και 

των Περιφερειακών Συμβουλίων, τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας και δυο 

επισημάνσεις για το νέο ΕΣΠΑ με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. 

Εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόσαμε κατά 

γράμμα τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας και  η εμπειρία μας είναι  κατά 

γενική  ομολογία  αρνητική.  Πρόκειται  για  έναν  κανονισμό  λειτουργίας 

περιοριστικό,  άκαμπτο,  που  στερεί  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  από  ένα 

διάλογο ζωντανό και γόνιμο, επίκαιρο και διαρκώς εμπλουτιζόμενο.

Οι πιο πολλοί εδώ μέσα λειτουργήσαμε σε συλλογικά Όργανα 

και  ξέρουμε  ότι  το  πιο  ενδιαφέρον  κομμάτι  της  συζήτησης  είναι  το  προ 

ημερησίας  διατάξεως  κομμάτι.  Εδώ στον  κανονισμό  λειτουργίας  το  έχουμε 

καταργήσει και είναι ένα σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, 
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Θα  προχωρήσω,  παραλείποντας  άλλες  σκέψεις,  σε  2-3 

προτάσεις.  Μια παρατήρηση είναι  ότι  η διαδικασία εκλογής Προεδρείου σε 

δυο φάσεις, πρώτα από την πλειοψηφία και τις παρατάξεις και μετά από τη 

μειοψηφία,  νομίζω  ότι  στερεί  από  τον  Πρόεδρο  και  από  το  Προεδρείο  το 

κύρος μιας συνολικής εκλογής από όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα αυτή 

η διαδικασία πρέπει να αλλάξει.

Ένα δεύτερο θέμα είναι η δυνατότητα της μείζονος μειοψηφίας, 

της  αντιπολίτευσης,  να  θέτει  θέματα.  Δεν  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα. 

Ξέρουμε ότι και στη Βουλή και στα Δημοτικά Συμβούλια και στα Νομαρχιακά 

υπήρχε αυτή η δυνατότητα. 

Ένα  άλλο  θέμα  είναι  οι  επίκαιρες  ερωτήσεις.  Στον  πρότυπο 

κανονισμό  προβλέπεται  μόνο η ερώτηση η οποία απαντιέται  μετά  από 15 

μέρες  γραπτά  και  εξωδιαδικαστικά  θα  έλεγα  από  τον  αντίστοιχο 

Αντιπεριφερειάρχη. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα όταν τα θέματα τρέχουν και 

αυτό που σήμερα είναι επίκαιρο την άλλη είναι ανεπίκαιρο. 

Για  τον  συμπαραστάτη  του  πολίτη,  πολλά  Συμβούλια  δεν 

εξέλεξαν καν συμπαραστάτη,  γιατί  ίσως δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία του 

νομοθέτη,  ότι  ο  συμπαραστάτης  του  πολίτη  είναι  του  πολίτη  και  όχι  του 

Περιφερειάρχη  ή  του  Δημάρχου.  Άρα  χρειάζεται  μια  επιλογή  γενικότερης 

αποδοχής.

Για το νέο ΕΣΠΑ, συμφωνώ ότι συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για ένα πρόγραμμα καθορίζει στόχους και δράσεις 

που δεν αποτελούν προτεραιότητες των κρατών μελών. Το ίδιο ισχύει και για 

τα προγράμματα των χωρών μελών. 

Είναι  ώρα  να  διεκδικήσουμε  την  αλλαγή  του  αναπτυξιακού 

μοντέλου, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των Περιφερειών και όχι 

τους σχεδιασμούς των γραφειοκρατών των Βρυξελών και  των Υπουργείων 

των δικών μας.

Άποψη  είναι  για  το  νέο  ΕΣΠΑ  ότι  δεν  πρέπει  να 

ευθυγραμμιστούμε και να υιοθετήσουμε πλήρως τους 12 θεματικούς στόχους 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ε20, σε μια βάση ισότιμη και σοβαρή. 
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Γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, 

τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας και γίνεται μια διασπορά 

δυνάμεων. 

Και τελειώνω κ. Πρόεδρε, ότι είναι αποδεκτό ότι η νέα ανάπτυξη 

της  Ελλάδος  θα  πρέπει  να  βασιστεί  κυρίως  στον  πρωτογενή  τομέα,  στον 

τουρισμό και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου. Προς αυτούς τους τομείς 

και τον κοινωνικό, πρέπει να στραφούν κυρίως οι χρηματοδοτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. 

Μούρνο. Ο συνάδελφος κ. Βουράκης έχει το λόγο.

Α.  ΒΟΥΡΑΚΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ): Συνάδελφοι καλημέρα. Εγώ καταθέτω αυτά που είχα ετοιμάσει να 

πω και  θα  αναφερθώ  μόνο  σε  ένα  δυο  ζητήματα  όσο  πιο  επιγραμματικά 

μπορώ. Όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως αυτοί που ασκούν Διοίκηση αυτά τα 

τελευταία δυο χρόνια, μας ανέλυσαν πολύ συγκεκριμένα όλα τα προβλήματα, 

όλες τις παθογένειες ό,τι στρεβλό έχει γεννήσει αυτός ο θεσμός. Γι' αυτό δεν 

θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες και δεν θα πω συγκεκριμένα πράγματα, θα πω 

όμως  το  εξής:  τι  μας  περιέγραψαν;  Ότι  εδώ έχουμε  μια  ετεροδιοικούμενη 

Αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι όλη η ουσία.

Δηλαδή  έχουμε  τους  προϋπολογισμούς  μας,  αλλά  για  να 

κάνουμε κάτι πρέπει να μας ελέγξουν τα εντελλόμενα. Έχει ένας Δήμαρχος 

τον προϋπολογισμό του, αλλά έχει Επίτροπο.  Αυτό είναι βαθιά πολιτικό και 

φιλοσοφικό ζήτημα και  τι  είναι;  Εδώ έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνης,  ο ένας 

βαθμός  δεν  εμπιστεύεται  τον  άλλον  και  πάνω  απ'  όλα  έχουμε  έλλειψη 

εμπιστοσύνης  στους  ανθρώπους  μας.  Δεν  εμπιστεύεται  ο  Υπουργός  το 

Δήμαρχο, που ο Υπουργός ήταν πριν Δήμαρχος κι αυτός και αντίστροφα. Δεν 

εμπιστεύεται κανείς κανέναν!

Αν  δεν  αποκατασταθεί  ανάμεσα  σε  όλους  τους  βαθμούς  της 

κρατικής  εξουσίας  -γιατί  κι  εμείς  σε  ένα  βαθμό  τέτοιο  βρισκόμαστε-  η 

εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και  στα στελέχη,  δεν πρόκειται  να πάμε ποτέ 

μπροστά. Ένα ζήτημα λέω για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση: είπαμε εδώ όλοι 

να  καταργηθεί.  Εμείς  δεν  έχουμε  καμία  εκδικητική  μανία  ούτε  για  τους 

αποκεντρωμένους που ήταν παλιά Δήμαρχοι ή παλιοί Βουλευτές ή ό,τι άλλο 

οι  οποίοι  μπορεί  να  βρεθούν και  να  υπηρετήσουν ξανά την  Αυτοδιοίκηση. 
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Εμείς θέλουμε αποδέσμευση της λειτουργίας μας, να μην εξαρτόμαστε από 

εκεί  και  αν  θέλει  να  κρατήσει  κάποιες  αρμοδιότητες  να  τις  κρατήσει,  να 

υπάρχει, να ασκεί το κράτος αυτά που νομίζει μέσα στην Αποκεντρωμένη.

Θέλω  να  πω  και  το  εξής:  παρά  τα  προβλήματα  τα  οποία 

εντοπίσαμε όλο αυτό το διάστημα εγώ κρατάω ένα πράγμα ότι η συντριπτική 

μας  πλειοψηφία  δεν  είναι  αντίθετη  στο  θεσμό.  Διότι  η  Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση σαν θεσμός και  μόνο που γεννήθηκε,  είναι  μια μεγάλη τομή. 

Είναι  κάτι,  το  οποίο  κάνει  την  Ελλάδα  και  την  ελληνική  Περιφέρεια  να 

προοδεύσει.

Γιατί; Διότι μπορεί στα στενά όρια των αρμοδιοτήτων μας να μην 

μας δίνει πολλές δυνατότητες, στα μεγάλα όρια όμως των δυνατοτήτων που 

έχουμε  όλοι  εμείς,  τα  στελέχη  αλλά  και  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση σαν 

έννοια, είναι κάτι  πολύ σημαντικό.  Μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτικές σε 

οικονομίες  κλίμακας,  υπερτοπικές,  να  χαράξουμε  πολιτικές  για  όλα  τα 

ζητήματα που αφορούν μια Περιφέρεια ευρύτερα, υπερτομικά όχι στα στενά 

όρια μιας μικρής Διοίκησης.

Σε  ένα  θεσμό  που  γεννιέται  για  να  καταφέρεις  να  κάνεις 

πράγματα, δεν πηγαίνεις by the book ό,τι  έχεις και ό,τι  μπορείς να κάνεις. 

Πρέπει να υπερβάλλεις τον εαυτό σου και για να γεννήσεις και να τον στήσεις 

να  κάνεις  πράγματα,  πάνω  από  αυτά  που  σου  δίνουν  τη  δυνατότητα  να 

κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Και  εμείς  ευχαριστούμε.  Ο 

συνάδελφος κ. Καψής έχει τον λόγο.

Κ.  ΚΑΨΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ: Κυρίες  και  κύριοι  ως  θητεύσας  επί  πέντε  θητείες  στα 

αυτοδιοικητικά πράγματα της Αθήνας και στους τρεις βαθμούς, αλλά και ως 

πρόσφατα ανεξαρτητοποιηθείς, έχω την ευχέρεια ό,τι πω να πω χωρίς φόβο, 

αλλά με πάθος.

Ελπίζω πως όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι σήμερα δεν 

είναι  τίποτε  σαν  το  χτες.  Να  παραμερίσουμε  εμμονές,  ιδεοληψίες  και 

νοοτροπίες  νοσηρές  του  παρελθόντος.  Ας  μην  ξεχνάμε  ότι  πατώντας  στο 

κορμί  της  Αυτοδιοίκησης  πολλοί  έχτισαν  περιουσίες  και  καριέρες.  Να 

αξιοποιήσουμε νέους και άφθαρτους ανθρώπους και έντιμους, που υπάρχουν 
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και πολλοί μάλιστα οι οποίοι  αντιστεκόμενοι  σε πείσμα των καιρών, αν και 

έχουν μεγαλώσει από γεννησιμιού τους ακούγοντας για μίζες, για διαπλοκή 

και για διαφθορά παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί άξιοι ικανοί και έντιμοι που 

τους χρειαζόμαστε. 

Να παραμερίσουμε το της κοινωνίας των κολλητών που μπορεί 

να μας αγκαλιάζουν σήμερα και κάποιοι από εμάς να αρέσκονται, αλλά είναι 

εκείνοι  που  με  μαθηματική  ακρίβεια  δεν  θίγουν  μόνο  εμάς,  αλλά  και  το 

νεοσύστατο θεσμό της Αυτοδιοίκησης της αιρετής Περιφέρειας.

Ένα  θεσμό,  που  συμμερίζομαι  την  άποψη  του  συναδέλφου 

Πασχαλίδη ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να διαχειριστεί κονδύλια ΕΣΠΑ. Ένα 

θεσμό, που να βαθαίνει και να πλαταίνει όπως λέγαμε κάποτε τη δημοκρατία. 

Ένα θεσμό κυματοθραύστη ως τελευταίο οχυρό του κοινωνικού κράτους που 

δέχεται ολομέτωπη επίθεση σε χαλεπούς καιρούς. 

Ένα  θεσμό,  που  να  εφαρμόζει  στην  πράξη  το  δημοκρατικό 

προγραμματισμό και να βάζει φραγμό στην αρχή του ενός ανδρός ή της μιας 

γυναικός, ένα θεσμό που να λειτουργεί διάφανα με γνώμονα τη διασφάλιση 

του δημόσιου συμφέροντος.

Είναι  τυχαίο  ότι  στα  πορίσματα  των  Επιθεωρητών  Δημόσιας 

Διοίκησης  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  κατέχει  περίοπτη  θέση  ως  προς  την 

κακοδιοίκηση; Μήπως θα έπρεπε να ενισχυθεί ο θεσμός του συμπαραστάτη 

του πολίτη;  Να μπορεί  αυτεπάγγελτα να επιλαμβάνεται  για αδικήματα που 

έρχονται στο φως και από δημοσιεύματα ακόμη; Γιατί να χρειάζεται εγώ να 

καταγγείλω και να βρεθώ και κατηγορούμενος; Ρωτάω: είναι δυνατό να τίθεται 

σε  διαθεσιμότητα  εργαζόμενος  των 500 ευρώ για   μια  ΕΔΕ λόγω του  ότι 

καθυστέρησε το πρωί να πάει στη δουλειά του και να έχει Προϊσταμένους που 

έχουν παραπεμφθεί  στη  Δικαιοσύνη  για  ποινικά  αδικήματα;  Εδώ,  δεν  έχει 

θέση ο συμπαραστάτης του πολίτη; 

Κυρίες  και  κύριοι  αν  δεν  μπούμε  εμείς  μπροστά,  αν  δεν 

αποτελέσουμε οι ίδιοι υποδείγματα πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, 

δεν είναι δυνατό να περιμένουμε να διαμορφωθούν Κινήματα και να έρθουν 

στην επιφάνεια  και  στην Αυτοδιοίκηση σύγχρονες  προτάσεις  και  πολιτικές. 

Τότε μόνο θα μπορέσουμε να ελπίζουμε και να πούμε ότι κι εμείς κάτι κάναμε. 
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«αμ' έπος  αμ'  έργον» κατά Ηρόδοτο, δηλαδή μαζί  με το λόγο και το έργο! 

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον 

κ. Καψή, η συναδέλφισσα κα Μπαλού έχει τον λόγο.

Α.  ΜΠΑΛΟΥ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ): Θα καταθέσω ολόκληρη την ομιλία από τη "Λαϊκή Συσπείρωση" 

και  θα είμαι  πολύ επιγραμματική  για  να προσπαθήσω να είμαι  στο χρόνο 

όπως θέλει ο Πρόεδρος.

Σήμερα έγινε πολύς λόγος όπως και χτες για την ταυτότητα του 

Συνεδρίου, για τη δημοκρατία και την έλλειψη δημοκρατίας αυτού του θεσμού 

για το ρόλο της στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, για τις 

αντιθέσεις με την κεντρική Διοίκηση, για τη γραφειοκρατία, τη δημοκρατία, τις 

παθογένειες, το συγκεντρωτισμό και την αποκέντρωση.

Είναι αλήθεια έτσι; Μέσα από ένα παράδειγμα πολύ συνοπτικά 

θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. 

Και παίρνουμε ως παράδειγμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική 

και όχι μόνο. Είναι ένα ακόμη από τα πολλά επενδυτικά προγράμματα που 

έχει υποσχεθεί το πολιτικό προσωπικό στις μεγάλες επιχειρήσεις, εκχωρείται 

φιλέτο  τεράστιο  450 έως 500 εκ.  για  την  κατασκευή και  3,5 δις  για  25ετή 

λειτουργία τεσσάρων μονάδων.

Μιλάμε για μια διαδικασία που οδηγεί στη βιοξήρανση δηλαδή 

στην καύση, γιατί  έτσι  έχει  αποφασίσει  ο επιχειρηματικός Όμιλος, γιατί  εκεί 

έχει  επιλέξει  να  επενδύσει  τα  κεφάλαιά  του,  ανεξάρτητα  αν  αυτό  είναι  σε 

βάρος  του  περιβάλλοντος  και  της  υγείας  των  πολιτών  για  τους  οποίους 

κόπτονται όλοι.

Ταυτόχρονα  μέσα  σε  αυτή  τη  λογική  μέσα  στη  διαχείριση 

απορριμμάτων  πρέπει  να  αναρωτηθούμε  ποιοι  θα  πληρώσουν.  Θα 

πληρώσουν  με  την  ιδιωτικοποίηση  για  τα  διάφορα  ΣΔΙΤ  εκατοντάδες 

εργαζόμενοι που μπαίνουν στο δρόμο της απόλυσης, χιλιάδες εργαζόμενοι σε 

όλη την Ελλάδα γιατί όλες οι Περιφέρειες θα ακολουθούν την ίδια συνταγή, 

προσλήψεις  δεν γίνονται  και  οι  Δήμοι  δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν, 

οπότε αντικειμενικά και το μεγάλο επιχειρηματικό κομμάτι της αποκομιδής θα 

δοθεί σε ιδιώτες.
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Θα πληρώσουν πάλι  για ακόμη μια φορά οι  πολίτες  για τους 

οποίους κόπτονται πάλι όλοι, πρόσθετα δημοτικά τέλη, παραπάνω φορολογία 

στα ήδη τσακισμένα λαϊκά νοικοκυριά από τη φορολογία τα χαράτσια που 

μπαίνουν από τις Κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχει ειπωθεί 

και σε τοποθετήσεις άλλων εδώ δυνάμεων, για το ευρωπαϊκό κεκτημένο για 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στηρίζει αυτή την πορεία, αλλά εμείς θέλουμε 

να ξεκαθαρίσουμε εδώ στους συνέδρους ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο, 

παρά  μια  παλιά  χιλιοχρησιμοποιημένη  συνταγή,  αγαπημένη  πρακτική  στις 

αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, που λένε ότι  μοσχοπουλούν τις δικές 

τους  απηρχαιωμένες  αναπτυξιακές  και  τεχνικές  δυνατότητες  ώστε  να 

εξυπηρετήσουν  τις  δικές  τους  ανάγκες  των  μεγάλων  μονοπωλίων  των 

μεγάλων χωρών. Αυτή είναι  η λογική, έτσι  λειτουργεί  αυτή η οικονομία και 

αυτό το σύστημα, δεν άλλαξε ποτέ, δεν θα αλλάξει ούτε τώρα. Άλλωστε είναι 

γνωστό κι αυτό που λένε «Ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τελειώνοντας,  μια  και  ο  Πρόεδρος  βιάζεται…  νομίζω  κύριε 

Πρόεδρε να μου επιτρέψετε μια παρένθεση. Επειδή είναι σωστό και αυτό που 

λέτε να μιλήσουν όλοι, έχει μια αξία όμως και να γραφτεί στα πρακτικά, ότι η 

απουσία  του  μεγαλύτερου  μέρους  των  συνέδρων,  δείχνει  ότι  δεν 

περιορίζονται  από  τις  ομιλίες,  αλλά  από  την  ίδια  τους  την  αδιαφορία  να 

βρίσκονται εδώ μέσα. 

Τελειώνω  συνάδελφοι  με  το  εξής:  δεν  πρόκειται  για 

γραφειοκρατία,  δεν  πρόκειται  για  αδυναμία  του  θεσμού.  Ο  θεσμός  είναι 

κομμένος και ραμμένος από την ίδια την Κυβέρνηση και την πολιτική που τον 

έχει  ανάγκη.  Είναι  εργαλείο  για  να  προωθηθεί  αυτή  η  ανάπτυξη  και  η 

ανασυγκρότηση της χώρας. Έχει κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματιών και 

όχι τις ανάγκες του λαού.

Σήμερα πρέπει  να μας προβληματίσει  αν διορθώνοντας αυτές 

τις  αδυναμίες  όπως  λέτε  εδώ,  θα  κάνουμε  ακόμη  πιο  σκληρό  ακόμη  πιο 

δύσκολο  ένα  θεσμό,  που  κατατρώει  και  βασανίζει  περισσότερο  τα  λαϊκά 

νοικοκυριά, τους φτωχούς αγρότες. 

Για  μας  σύγκρουση  με  αυτό  το  θεσμό  και  με  την  κεντρική 

πολιτική,  ακριβώς  η  σύγκρουση  με  την  απαίτηση  να  δουλεύουν  οι 
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εργαζόμενοι  με ελαστικές σχέσεις εργασίας,  να απολύονται  οι  εργαζόμενοι. 

Σύγκρουση  είναι  πραγματικά  να  στηρίζουμε  τα  λαϊκά  νοικοκυριά,  να 

διεκδικούνται οι πόροι που χρωστάει το κράτος.

Και επίσης συμπαράσταση -επειδή ο συμπαραστάτης είναι σαν 

τον πολλαπλασιαστή που ακούμε τώρα- δεν είναι να χτυπιούνται οι απεργίες 

των  ναυτεργατών  με  πρωτοπόρο  τον  Περιφερειάρχη,  αλλά  να  στηρίζουμε 

τους αγώνες του λαού προς όφελος του στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε την κα Μπαλού. Ο 

συνάδελφος κ. Παπαντωνίου έχει τον λόγο.

Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ): 
Αγαπητοί  συνάδελφοι  το  συνέδριό  μας,  το  1ο  Συνέδριο  της  Ένωσης 

Περιφερειών,  το  έχουν πει  και  άλλοι  συνάδελφοι,  είναι  σε  μια  πάρα πολύ 

δύσκολη συγκυρία. 

Σήμερα το πρωί διάβαζα στις εφημερίδες, ανεργία 30% το 2013, 

ύφεση πλην 5,2%. Τον προηγούμενο χρόνο πλην 6,5%. Από το 27% λοιπόν η 

ανεργία πήγε στο 30,5. Δηλαδή ενώ λέμε ότι θα έχουμε μια έξοδο το 2013, 

δεν υπάρχει έξοδος, δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι δηλαδή. Άλλαξαν όλες οι 

πολιτικές  δυνάμεις,  το  πολιτικό σύστημα την  πρώτη μέρα,  κι  εγώ το μόνο 

πράγμα που θέλω να πω είναι  ότι  διεπίστωσα έναν μεταμορφισμό και μια 

μετακύλιση, προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών, ορισμένων που ψήφισαν 

–εμφανίστηκε κι εδώ εκπρόσωπος κόμματος που ψήφισε τον "Καλλικράτη" με 

άλλο κόμμα, στην πορεία άλλαξε κόμμα και τώρα το κατακεραυνώνει. 

Αλλά  πρέπει  να  δούμε  και  τι  έγινε  τα  δυο  αυτά  χρόνια  για 

εκείνους  που  θέλησαν  να  βοηθήσουν  το  θεσμό  αυτό.  Κι  εγώ  λοιπόν  ως 

συνδικαλιστής,  ως  Αντιπρόεδρος  τότε  της  ΑΔΕΔΥ,  κατακεραύνωνα  κι  εγώ 

αυτή τη διαδικασία και αυτό το θεσμό. 

Μπορούσα  να  το  κατακεραυνώσω  λοιπόν  και  στη  χθεσινή 

συνεδρίαση, σήμερα πολύ περισσότερο, αλλά ορισμένοι από δω, και όλοι σας 

είπαν, «έστω κι αν είναι έτσι ο θεσμός, που ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας, 

αιρετός Περιφερειάρχης, αίτημα της κοινωνίας, όλοι ας βάλουμε ένα χεράκι να 

κάνουμε την πρώτη εφαρμογή».
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Κι  εδώ  υπήρξαν  Περιφερειάρχες,  έχουμε  τον  Πρόεδρο  των 

Περιφερειών που δίνει το παράδειγμα της δράσης και της δουλειάς από το 

πρωί μέχρι  το βράδυ, παρά το γεγονός ότι  υπάρχουν θεσμικές αδυναμίες, 

παρά το  γεγονός  ότι  η  εφαρμογή από την  πρώτη στιγμή δε  γίνεται  όπως 

πρέπει  να  γίνει,  παρά  το  γεγονός  ότι  δε  λειτούργησαν  θεσμικά  όργανα 

συλλογικότητας και δημοκρατικού ελέγχου κτλ. 

Και  γι’  αυτό  έγινε  το  1ο  Συνέδριο,  αφού  αξιολογήσουμε  την 

εφαρμογή  να  δούμε  μετά  τι  μπορούμε  να  τροποποιήσουμε.  Τροποποίηση 

όμως,  κι  εδώ το  τονίζω  και  κάνω μια  παρένθεση,  που  δε  θα  ξηλώνει  το 

πουλόβερ. Ό,τι φτιάξαμε θετικό να το κρατήσουμε, ό,τι είναι αρνητικό να το 

αλλάξουμε. 

Τι γίνεται όμως εδώ τώρα: βλέπετε σαφέστατα, μέσα από αυτή 

τη συγκεκριμένη πολιτική των δυο τελευταίων χρόνων που διαμορφώνεται, 

πάμε σε συντηρητικότερες στροφές, διαρκείς στροφές. Ζαλιστήκαμε από τις 

πολλές  στροφές.  Πάμε  σε  μια  συντηρητική  αναδίπλωση.  Στη  συντηρητική 

αναδίπλωση λοιπόν έχουμε τα εξής φαινόμενα: Έχουμε από τη μια μεριά ο 

λαός ν’ απαξιώνει την Κεντρική Διοίκηση και η Κεντρική Διοίκηση μη δεχόμενη 

αυτό  το  βάρος,  να  μεταφέρει  την  απαξίωση  στην  Αυτοδιοίκηση  και  στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

Άρα, ζήτημα θεσμών που είναι το ανάχωμα ή μπορούν να είναι 

το ανάχωμα μέσα σ’ αυτή τη γενικότερη συντηρητική στροφή. Βέβαια είναι και 

το ζήτημα των παρατάξεων κτλ. Λοιπόν, με μια κουβέντα: Ο λαός αυτή τη 

στιγμή που υποφέρει,  έχει  ένα άλλο έλλειμμα,  διαφορετικό απ’ ό,τι  είχε  το 

2010 και το 2011 και το 2012. Αίτημα για στροφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α’ και Β’ βαθμού σε κοινωνικά προβλήματα που αφορούν το λαό.

Ποια είναι η στροφή; Μπορεί ή δε μπορεί να πάρει πρωτοβουλία 

με απόφαση σήμερα το Συνέδριο για ρύθμιση των χρεών όλων των πολιτών; 

Που  να  περνάει  μέσα  από  την  Περιφέρεια.  Μπορεί  ή  δε  μπορεί  να  έχει 

επιδότηση των μακροχρόνια ανέργων πάνω από δυο χρόνια;  Μπορεί ή δε 

μπορεί να ζητήσει τη σίτιση των μαθητών; Μπορεί ή δε μπορεί να πούμε για 

τη διανομή τροφίμων σε φορείς  κοινωνικούς  κτλ.;  Μπορεί  ή  δε μπορεί  να 

έχουμε  προγράμματα;  αι  κάτι  άλλο:  Προγράμματα  για  την  ανεργία, 

προγράμματα που έχουν σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. 
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Και κλείνω με τη διαθεσιμότητα. Έρχονται κι άλλες απολύσεις; 

Πού πάμε δηλαδή; Είναι σημαντικό ζήτημα στρατηγικής σημασίας κατά την 

άποψή  μου,  σήμερα  το  Συνέδριο  να  τοποθετηθεί  και  σε  αυτό  το  θέμα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κ. 

Ζαφειρόπουλος έχει τον λόγο.

Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   
ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.)  :    Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι 

όλες και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, από 

την  καθημερινότητα  την  οποία  διαχειρίζονται  οι  αιρετοί  της  Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης στη δύσκολη και σκληρή καθημερινότητα, στην προσπάθεια να 

επιλύσουν,  να  διαχειριστούν  και  ν’  αντιμετωπίσουν  τα  αιτήματα  και  τα 

προβλήματα των πολιτών,  αλλά και  ένα αρτηριοσκληρωτικό κράτος με μια 

γραφειοκρατική  δομή  και  με  μια  δημοσιοϋπαλληλική  ιντελιγκέντσια  ή 

νομενκλατούρα όπως κάποιοι τη χαρακτηρίζουν, η οποία δεν αντιλαμβάνεται 

την αλλαγή των καιρών, αλλά το δυστύχημα είναι  ότι  ορισμένες φορές την 

αλλαγή των καιρών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούμε δεν τις 

αντιλαμβάνονται και τα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται τις θέσεις εξουσίας.

Και  πρέπει  να  υπενθυμίσω  ότι  ας  μην  ξεχνάμε  ότι  η 

Αυτοδιοίκηση είναι και πολιτική. Και οι θεσμοί και οι νόμοι αναδεικνύονται και 

στηρίζονται  από τα πρόσωπα, από κανέναν άλλον.  Και  αναδεικνύονται  και 

στηρίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν αν 

σέβονται  ή  όχι  τους  νόμους  και  τους  θεσμούς,  αν  τα  πρόσωπα  αυτά 

αντιλαμβάνονται  το ρόλο τους και  τη θέση τους στη χρονική περίοδο στην 

οποία  έχουν  το  συγκεκριμένο  αξίωμα  ή  τη  δυνατότητα  διαχείρισης  της 

εξουσίας  και  το  τελικό  αποτέλεσμα  το  οποίο  αποδίδουν,  όχι  βέβαια  στον 

εαυτό τους, αλλά στην κοινωνία και στο κράτος. 

Και το λέω αυτό διότι ακούγοντας κάποιον συνάδελφο πριν από 

λίγο  – και  δε  θ’  αναφερθώ,  οφείλω  να  κάνω  αυτή  τη  διάκριση,  στους 

συναδέλφους  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης,  γιατί  μπορεί  να  διαφωνώ  στη 

συντριπτική  πλειοψηφία  αυτών  που  λένε,  αλλά  γνωρίζω  τη  θέση  τους, 

γνωρίζω ότι είναι συγκεκριμένη η θέση τους, δεν είναι μεταλλασσόμενη. 
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Δεν αλλάζει δέρμα όπως το φίδι αλλάζει ανάλογα με την εποχή. 

Δε μεταβάλλεται ανάλογα με το κοινό. Παραμένει σταθερή. Μπορεί να είναι 

ορισμένες φορές και απόλυτη. Αλλά ίσως μερικές φορές το απόλυτο μας δίνει 

τη  δυνατότητα  να  γνωρίζουμε  κατά  πόσο μπορούμε να  προσεγγίσουμε  το 

τέλειο. 

Το επικίνδυνο είναι αυτοί και αυτές, αυτές και αυτοί οι οποίοι δεν 

αντιλαμβάνονται ή μάλλον αντιλαμβάνονται λάθος το ρόλο και παραμένουν σε 

λογικές  του  παρελθόντος.  Ακούγοντας  λοιπόν  το  συνάδελφο  Παπατόλια, 

αισθάνθηκα ότι άκουγα ομιλία σε συνέδριο της ΚΕΔΚΕ πριν από 15 χρόνια. 

Ότι δεν έχει περάσει μια μέρα, ότι δεν έχουμε αντιληφθεί πού βρισκόμαστε, ότι 

ξεχάσαμε κάποια πράγματα.

Θέλω  να  κάνω  μια  υποσημείωση:  Εύχομαι,  πραγματικά  το 

εύχομαι,  το  κενό  μνήμης  στις  αναφορές  του  τις  ιστορικές,  πολιτικές,  να 

οφείλεται  περισσότερο  στη  γνωστή  συναισθηματική  φόρτιση  που  τον 

διακατέχει όταν κάνει πολιτικές τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., 

παρά  σε  επιλεκτική  πολιτική  μνήμη  η  οποία  δημιουργεί  προβλήματα  και 

προβλήματα  έλλειψης  συνοχής του  Αυτοδιοικητικού  Κινήματος,  λογικής 

αλληλοκατηγοριών και  επαναφοράς  σε  λογικές  του  παρελθόντος,  που  δεν 

οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα.  Και η πολιτική απώλεια μνήμης είναι και 

επικίνδυνη, διότι έτσι μεταβάλλεται και στοιχεία τα οποία όλοι γνωρίζουμε και 

αισθανόμαστε ότι τα ξεχάσαμε. 

Θα υπενθυμίσω λοιπόν στον αγαπητό συνάδελφο, ότι αντί  να 

κατηγορεί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση για την απαξίωση της Αυτοδιοίκησης 

να του θυμίσω ένα όνομα: Κωνσταντίνος Σημίτης. Ο πρώτος Πρωθυπουργός 

ο οποίος επισήμως προσέβαλλε την Αυτοδιοίκηση και είπε ότι η Αυτοδιοίκηση 

είναι διεφθαρμένη, είναι αναποτελεσματική. Να υπενθυμίσω στο συνάδελφο 

Παπατόλια,  και  λυπάμαι  που αναγκάζομαι  ν’  ανεβάσω τους τόνους  σ’  ένα 

Συνέδριο το οποίο άλλη προοπτική πρέπει να έχει. Και αυτό πρέπει να φανεί 

στο ψήφισμα.

Η Αυτοδιοίκηση είναι και πολιτική και άμα υποκρίνεστε ότι δεν 

είναι πολιτική, τότε κάνετε λάθος. Και επιτρέψτε μου να έχετε την άποψή σας, 

να έχω την άποψή μου.
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Λέω λοιπόν, το Συνέδριο αυτό και το ψήφισμά του θα πρέπει ν’ 

αποδεικνύει  την  ενότητα  του  Αυτοδιοικητιικού  Κινήματος  σε  επίπεδο 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει ν’ αποδεικνύει το σεβασμό που απ’ 

ό,τι είδα σε κάποιες γραμμές το αποδεικνύει και η συνεργασία και με τον Α’ 

βαθμό Αυτοδιοίκησης που στο παρελθόν δεν υπήρχε. 

Θα  πρέπει  να  περνάει  με  την  ευρωπαϊκή  προοπτική  και 

παρουσία των Περιφερειών της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, το οποίο το 

βλέπω  και  χαίρομαι  όταν  υπάρχει,  που  άκουσα  στην  εισήγηση  αυτή. 

Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αποφύγουμε εκφράσεις οι οποίες πλήγωσαν 

την  Αυτοδιοίκηση  και  δημιούργησαν  αποστάσεις  μεταξύ  μας.  Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κ. 

Σπονδυλίδης έχει το λόγο. 

Θ. ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ (ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ): Ανέβηκαν οι τόνοι 

της αντιπαράθεσης, εγώ θα τους χαμηλώσω λίγο γιατί θα ήθελα να πιάσουμε 

λίγο  το  ειδικό  και  να  σας  αναλύσω  με  πολύ  σύντομες  λέξεις  ένα  ζήτημα 

αρμοδιοτήτων για  να  καταλάβουμε  στο  γενικό,  ποιο  είναι  το  παιχνίδι  που 

παίζεται  και  ποια  θα  πρέπει  να  είναι  η  δυσπιστία  σε  όποιες  εξαγγελίες 

βγαίνουν και σε ότι ακούγεται.

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του οδικού δικτύου που έγινε 

στην Αττική, στην οποία είμαι υπεύθυνος, έχει ένα φοβερό ιστορικό από πίσω. 

Ιστορικό, που αναδεικνύει τις επικαλύψεις και τις παράλληλες λειτουργίες των 

διαφορετικών εξουσιών που έχουν συνταγματικά κατοχυρωθεί. 

Εγώ  αντιλαμβάνομαι  και  είναι  και  αυτό  συνταγματικά 

κατοχυρωμένο ότι μέρος της κρατικής εξουσίας είναι και η Αυτοδιοίκηση. Όταν 

όμως  κομμάτι  της  εξουσίας  δυσπιστεί  έναντι  ενός  άλλου  κομματιού  μέσα 

στους  ίδιους  φορείς  που  είναι  το  κράτος  -  εγώ  αντιλαμβάνομαι  την 

Αυτοδιοίκηση ως ένα φορέα του κράτους -  και εμπαίζουμε μεταξύ μας στις 

μεταφορές των κονδυλίων και των αρμοδιοτήτων και κοιτάμε να δούμε ποιες 

είναι αυτές που έχουν τεράστιο κόστος και μιλάμε, θέλω λίγο ειδικά να σας το 

αναφέρω για την Αττική, μιλάμε για 2.000 κόμβους φωτεινών σηματοδοτών, 

μιλάμε  για  2.500  χιλιόμετρα  δρόμων,  μιλάμε  για  μεγάλους 

αυτοκινητόδρομους, μιλάμε για έργα απορροής υδάτων από κάτω, μιλάμε για 

262



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

αποχετευτικά  δίκτυα,  ηλεκτρολογικά  δίκτυα,  μιλάμε  για  μια  τεράστια 

αρμοδιότητα, την οποία η Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε. 

Πέρασε ένα κομμάτι του Υπουργείου, γιατί ξέρετε το Υπουργείο 

Υποδομών και  εγώ αυτό θέλω να το σημειώσω, το Υπουργείο  Υποδομών 

στην  Ελλάδα  θεωρείται  ένας  από  τους  καλύτερα  συγκροτημένους  σε 

Οργανισμούς. Όταν μέσα σε ένα φορέα αποφασίζουν να τον διαμελίσουν γιατί 

το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αρμοδιότητες που δίνονται στην Αυτοδιοίκηση, 

είναι και πώς διαμελίζουν ήδη συγκροτημένες αρμοδιότητες μέσα στο ίδιο το 

κράτος.

Όταν  διαμελίζεται  ένα  κομμάτι  του  φορέα,  μεταφέρουμε  άλλο 

κομμάτι στην περιφέρεια, χωρίς τις Υπηρεσίες οι οποίες είναι συγκροτημένες 

και  δεμένες  μαζί  του,   όπως  είναι  Διευθύνσεις  Μελετών,  όπως  είναι 

Διευθύνσεις Μεγάλων Έργων και σου μεταφέρουν κάτι και χωρίς τα χρήματα 

επιπλέον,  καταλαβαίνετε  ότι  το  παιχνίδι  των  εξουσιών  αρχίζει  και  γίνεται 

πάρα, μα πάρα πολύ δύσπιστο και εκεί  και εμείς το βιώνουμε καθημερινά, 

υπεισέρχεται  και  μια τρίτη εξουσία που θα πρέπει  να τη λάβουμε σοβαρά 

υπόψη, που είναι η εισαγγελική. 

Γιατί όταν σου έρχονται τεράστιες και θέλω αυτό να το θέσω σαν 

θέμα, όταν το κράτος σου μεταβιβάζει τόσο μεγάλες αρμοδιότητες και δεν σε 

καλύπτει  με  τους  πόρους,  ξεγυμνώνεσαι.  Και  αυτό  το  βιώνουμε  ο  κ. 

Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρός μας και εμείς και όλα τα στελέχη που είναι 

στις Υπηρεσίες,  γιατί  καθημερινά οι  αρμοδιότητες αυτές είναι  τεράστιες  και 

επικίνδυνες. 

Να τελειώνω γρήγορα και να πάω στις προτάσεις. Και κάτι το 

οποίο  εμείς  κοιτάμε  και  μέσα  σε  όλο  αυτό  το  χαμό,  κοιτάξαμε  και 

ισχυροποιήσαμε  τη  θέση  του  φορέα  μας  βρίσκοντας  στα  παλιά  συρτάρια 

παλιούς  νόμους,  δημιουργώντας  και  εδώ  θέλω  να  δώσετε  βάση, 

δημιουργώντας  ανταποδοτικά  έσοδα  και  αυτό  είναι  ένας  ρόλος  της 

Αυτοδιοίκησης να βρίσκει ανταποδοτικά έσοδα και είναι ένα θέμα που δεν έχει 

καθόλου  αναφερθεί  ούτε  στην  εισήγηση  της  Οικονομικής  σας  Επιτροπής, 

πρέπει  να  θεσμοθετήσουμε  καλύτερα  τα  ανταποδοτικά  έσοδα  που 

προβλέπονται  από  τον  Κώδικα  Φορολογίας  και  πρέπει  να  ζητήσουμε 

επιτέλους στα θέματα αρμοδιότητάς μας να μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε 

στις  φορολογίες  που ο νόμος μας  επιτρέπει  και  να  επιβάλλουμε και  τέλη, 
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όπως έγινε  αυτό που πρώτη στην Ελλάδα η Περιφέρεια  Αττικής,  το τέλος 

διέλευσης των καλωδίων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ο συνάδελφος κ. Μυλωνάς έχει 

το λόγο. 

Δ.  ΜΥΛΩΝΑΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Κύριε  Πρόεδρε, 

αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι είμαι Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, 

από  μια  νησιωτική  περιφέρεια  με  ότι  αυτή  η  νησιωτικότητα  συνεπάγεται. 

Πλεονεκτήματα  πολλά  ίσως  αλλά  και  πολλά  μειονεκτήματα  και  επειδή  ο 

χρόνος επείγει, πρόταση. Ότι ισχύει για τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες της 

Ελλάδας,  να  ισχύει  και  για  τη  νησιωτική  Περιφέρεια  που  λέγεται  Ιόνιο. 

Ισονομία. Δεν ζητάμε κάποια διακριτική, ιδιαίτερη μεταχείριση. Ότι ισχύει και 

αλλού και σε εμάς. 

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σύνεδροι, κρίση, κρίση, πότε θα 

φύγουμε από αυτή την κρίση; Για μένα η κρίση έχει δύο σκέλη, οικονομική, 

πράγματι τεράστια μεγέθη, ανεργία, νεόπτωχοι κλπ. όμως αυτή η οικονομική 

κρίση είναι  αποτέλεσμα μιας πολύχρονης,  πολύπλευρης ηθικής,   θεσμικής 

κατάπτωσης που μας οδήγησαν όλοι εκείνοι και εμείς αποδεχόμαστε παγερά 

σαν κοινωνία για να κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους. 

Σε αυτό το σημείο το προ 2008 – ‘9 ας το βάλουμε κάπου εκεί, 

δεν  πρέπει  νομίζω να  γυρίσουμε με  τίποτε.  Άραγε  στο σημείο  εκείνο  που 

είμαστε  πλην  κάποιων  οικονομικών  μεγεθών  που  και  εκείνα  δεν  ήταν 

πραγματικά,  ήταν  επίπλαστα,  γιατί  βασικά  δεν  είμαστε  ανταγωνιστικοί  και 

παραγωγικοί, αυτή είναι η αλήθεια. 

Η  ευθύνη  του  κόσμου,  του  λαού  θα  έλεγα  είναι  μοιρασμένη. 

Ογδόντα τοις εκατό ίσως των κυβερνώντων, γιατί οι κυβερνήσεις οδηγούν και 

ο λαός ανάλογα παίζει. Αλλά έχει μερίδιο ευθύνης και ο λαός. Ένας λαός, ο 

οποίος έχει προδοθεί κατ’ επανάληψη. 

Κύριε Πρόεδρε ωραία τα συνθήματα και πραγματικά θα ήθελα 

να  συγχαρώ ότι  κάνετε  ένα  πολυδιάστατο  έργο  πάνω σε  ένα  θεσμό  που 

στήθηκε  και  αυτός  στο  ποδάρι,  όπως  στήθηκε  και  ο  προηγούμενος  και 

καταργήθηκε μέσα σε 7 – 8 χρόνια, όπως και ο πρώην προ-προηγούμενος 

που καταργήθηκε και αυτός μέσα σε 16 χρόνια. 
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Προσπαθούμε να στυλώσουμε ένα θεσμό. Οι θεσμοί παίρνουν 

σάρκα και οστά ανάλογα με τα άτομα που τους εκπροσωπούν. Είναι βασική 

προϋπόθεση.  Όμως  λέμε  Αυτοδιοίκηση,  έργα,  ανάπτυξη,  περιβάλλον, 

πολιτισμός,  κοινωνία.  Είμαστε  Αυτοδιοίκηση;  Δηλαδή  μπορούμε  να 

αποφασίσουμε για κάτι και να το υλοποιήσουμε; Όχι. Πέραν των διοικητικών 

δεν έχουμε τίποτε άλλο αποφασιστικού χαρακτήρα λόγο και ρόλο. 

Επομένως  πρέπει  να  διεκδικήσουμε,  να  αποφασίζουμε  σαν 

Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  να  μη  γνωμοδοτούμε.  Δεν  μπορούμε  για  ένα 

θέμα, παράδειγμα συγκοινωνίες θαλάσσιες στα νησιά μας, να αποφασίζουν 

πέντε ναύαρχοι  και  δύο Υπουργοί  και  εμείς σαν Αυτοδιοίκηση πρώτου και 

δεύτερου βαθμού ούτε καν να συμμετέχουμε. 

Έργα, ναι. Να γίνουν έργα. Με τι λεφτά; Τα βρίσκουμε τα λεφτά. 

Όμως σε αυτό το κράτος το έρμο που πραγματικά κάτι  πάει να γίνει  τώρα 

τελευταία,  πόσα  κράτη  συνυπάρχουν;  Υπουργείο  Οικονομικών  με  το 

Υπουργείο Εσωτερικών με το Υπουργείο Άμυνας, με την Πολιτική Αεροπορία 

δεν  έχουν  καμία  σχέση.  Δεν  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  να  δώσουν 

προοπτική και λύση σε σοβαρά θέματα. 

Τελειώνοντας άλλη μια πρόταση Πρόεδρε. Τα δημόσια έργα και 

οι μελέτες δημοπρατούνται με τιμές τέτοιες που είναι δεκαπλάσιες της τιμής 

της  αγοράς.  Προτείνω  με  απόφαση  του  Συνεδρίου  να  ζητήσουμε  να 

εναρμονιστούν οι  τιμές των δημοσίων έργων με τιμές αγοράς που ισχύουν 

σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ο  συνάδελφος  κ. 

Αθανασόπουλος έχει το λόγο. 

Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ): Αγαπητοί  συνάδελφοι  είμαστε  δύο  χρόνια  στην  εφαρμογή  του 

"Καλλικράτη",  ένας  νόμος  που  έγινε  με  όνειρα,  με  προσδοκίες  αλλά  με 

εφαρμογή της ανάποδης πυραμίδας. Δηλαδή πρώτα κάναμε το νόμο και μετά 

προσπαθήσαμε να τον εφαρμόσουμε. 

Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το κάνανε έτσι; Γιατί 

έτσι  τους  βόλευε  διότι  το  έχω  ξαναπεί,  οποιαδήποτε  κυβέρνηση  υπάρχει 

πάνω είτε αριστεροί είτε δεξιοί, είτε ΠΑΣΟΚ ότι να είναι, είναι γεγονός ότι την 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  τη  βλέπουν  ανταγωνιστικά.  Και  τη  βλέπουν 
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ανταγωνιστικά  για  έναν  απλό  λόγο.  Χάνουν  την  πελατειακή  σχέση  που 

προσπαθούν και καλλιεργούν όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ πολίτη και κράτους. 

Ο "Καλλικράτης" είχε γνώμονα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό 

κράτος δεν έγινε ούτε θα γίνει  και στο όνομα της κρίσης αυτό το επιτελικό 

κράτος που υποτίθεται  ότι  θα γινόταν,  είναι  το  κράτος  της διαφθοράς,  της 

αναποτελεσματικότητας,  της  αδιαφάνειας  και  όλων  αυτών  των  κακών 

συναπαντημάτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.

Στο όνομα της κρίσης κατηγορούμε και θάβουμε με λίγα λόγια 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι  αυτή η οποία είναι 

πάντα στους αγώνες,  παρευρίσκεται  παντού και  μάλιστα να ξεκινήσω από 

τους  επαίνους  του Υπουργού.  Χτες  πήραμε  επαίνους  για  το  ΕΣΠΑ για  τα 

οικονομικά,  για,  για,  για.  Και  αντί  να  ακούσουμε  λόγια  ακούσαμε  έξυπνες 

Διοικήσεις,  έξυπνες  χρηματοδοτήσεις,  από  πού;  Επειδή  δεν  χρωστάτε  να 

αποκτήσετε χρέη. 

Συνάδελφοι επειδή πολλές φορές η Τοπική Αυτοδιοίκηση λέμε 

ότι  πρέπει  να  είναι  αυτοδύναμη,  αυτόνομη.  Υπάρχει  η  αποκεντρωμένη 

Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Μόνο 

ελέγχει, δημιουργεί προβλήματα, δεν προωθεί απολύτως τίποτε. Το είπαν και 

άλλοι  συνάδελφοι,  νομίζουμε  ότι  πρέπει  επιτέλους  να  τολμήσουν  να  την 

καταργήσουν και να μην ταμπουρώνονται πίσω από το λεγόμενο Σύνταγμα.

Η ουρά της κυβέρνησης όμως που έχει την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

υπάρχει  και μια άλλη ουρά, είναι  η ουρά των κομμάτων. Τα κόμματα στην 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση καλό είναι  να  έχουν την  πολιτική  τους θέση αλλά οι 

υπηρετούντες την Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην είναι η ουρά των κομμάτων, 

διότι θα διαπράξουμε και σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό που διαπράττει και η 

κυβέρνηση  τον  υπερσυγκεντρωτισμό  και  την  υπερκομματοποίηση  και  όχι 

πολιτικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνάδελφοι  θα μιλήσω λίγο για τις  αρμοδιότητες  και  για τους 

πόρους. Είναι δύο πράγματα. Υπάρχουν οι αρμοδιότητες χωρίς τους πόρους. 

Οι πόροι δεν είναι μόνο οι χρηματικοί πόροι, είναι και οι πόροι που είναι το 

προσωπικό.  Έχουμε βρει  τώρα αντί  να κόβουμε χρήματα από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  για  να  την  εξαθλιώσουμε,  αρχίζουμε  να  έχουμε  απολύσεις, 

εφεδρείες και όλα αυτά τα πράγματα.
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Είναι και αυτός ένας τρόπος ο οποίος πρέπει σαν ΕΝ.Π.Ε. να 

αντιδράσουμε  και  να  πούμε  οι  εργαζόμενοι  είναι  πακέτο  με  την  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  και  δεν  είναι  στην  εκάστοτε  πρωτοβουλία  του  εκάστοτε 

Υπουργού Εσωτερικών κλπ. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε Ο συνάδελφος κ. 

Καράμπελας έχει το λόγο. 

Κ.  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ): Γεια σας, συνοπτικά θα πω δυο πράγματα τώρα γιατί είναι η ώρα 

και ο χρόνος, κυρίως θα πω δυο λόγια για τη λειτουργία των Περιφερειακών 

Συμβουλίων. 

Άκουσα  και  σε  ομιλίες  αλλά  και  έξω  πάρα  πολλούς 

Περιφερειακούς  Συμβούλους  και  από  το  Συμπολίτευση  αλλά  και  από  την 

Αντιπολίτευση  σε  σχέση  με  τη  λειτουργία  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου. 

Χθες  μάλιστα  κάναμε  μια  συνάντηση  όσων  Προέδρων  Περιφερειακών 

Συμβουλίων ήταν εδώ και είπαμε να υπάρξει ένα δίκτυο και μια πληροφόρηση 

μεταξύ  μας  και  σε  ένα  εύλογο  διάστημα  περίπου  ενός  μηνών  να 

ανταλλάξουμε  απόψεις  για  το  αν  υπάρχουν  προτάσεις  για  μια  καλύτερη 

λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων. 

Ωστόσο θα σας πω τη γνώμη μου, εγώ έχω καταλήξει μετά από 

πολύ  ψάξιμο  στο  θέμα  ότι  εφόσον  ο  θεσμός  των  Περιφερειών  και  οι 

λειτουργίες τους μοιάζουν ακριβώς με τους Δήμους, δηλαδή ίδιες διατάξεις 

έχει  η  Περιφέρεια  Αττικής  που  έχει  110  άτομα  στο  Συμβούλιο  και  ίδιες 

διατάξεις έχει ένας μικρός Δήμος.

Και  με  δεδομένο  ότι  λόγω  της  οικονομικής  συγκυρίας  δεν 

μπορούμε  να  ζητήσουμε  και  να  πούμε  δώστε  χρήματα  για  να  κάνουμε 

περισσότερα  Συμβούλια  ή να  υπάρχουν καλύτερες  αμοιβές,  αυτό  ίσως να 

μπορέσουμε να το ζητήσουμε σε μια επόμενη περίοδο, που εύχομαι να είναι 

γρήγορα αν και μου φαίνεται  δύσκολο αυτό, να μπορέσουμε να ζητήσουμε 

λοιπόν καλύτερες αμοιβές, ώστε να είναι υπαρκτή και να μπορεί να δουλέψει 

περισσότερες ώρες κάποιος Σύμβουλος. 

Και  έχω  καταλήξει  ότι  με  αυτά  που  έχουμε  θα  πρέπει  να 

δουλέψουμε,  γνωρίζοντας  ότι  το  επίπεδο  των  Περιφερειακών  Συμβούλων 

είναι  πολύ υψηλό,  πολύ υψηλότερο βέβαια από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
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αλλά  σε  πολλά  σημεία  νομίζω  είναι  υψηλότερο  και  από  το  Κοινοβούλιο, 

μπορούμε με συνεννόηση και με το υπάρχον καθεστώς να έχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Παραδείγματα:  Νομίζω δεν  μπορεί  να  υπάρξει  Περιφερειακός 

Σύμβουλος ο οποίος να μην χειρίζεται πια υπολογιστή, είναι προφανές λοιπόν 

ότι θα πρέπει στο Συμβούλιο να γίνεται η τελική συζήτηση, αλλά για να έχουμε 

αποτέλεσμα και ουσία η συζήτηση να γίνεται νωρίτερα. 

Εγώ έχω τη σκέψη ότι εφόσον έχουμε πέντε πλήρεις μέρες να 

φέρουμε τις εισηγήσεις, μπορούμε να τις κάνουμε έξι όχι με νόμο, μόνοι μας 

και τη μία μέρα που θα δώσουμε παραπάνω οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλοι 

να καταθέτουν γραπτώς τις προτάσεις τους, να διαχέονται αμέσως είτε μέσω 

της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου ηλεκτρονικά, είτε μπορούμε 

να έχουμε κι ένα site όπου θα είναι για κάθε θέμα εισήγηση της Διοίκησης 

αλλά από κάτω να είναι οι προτάσεις κάθε Περιφερειακού Συμβούλου, ώστε 

να υπάρχει ένας πλήρης φάκελος και να γίνεται συζήτηση ολοκληρωμένα. 

Αυτό  θα  έχει  πολύ  καλύτερο  αποτέλεσμα  και  μέσα  στο 

Συμβούλιο να είναι το ζουμί, να είναι το συμπέρασμα. Έτσι νομίζω επειδή και 

στην  Αττική  επειδή  η  Αττική  η  πλειοψηφία  έχει  61  Συμβούλους  και  τα 

περισσότερα  παράπονα  είναι  ότι  δεν  προλαβαίνουν  να  μιλήσουν  οι  61 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Σε  άλλες  Περιφέρειες  είδα  ότι  και  από  την  Αντιπολίτευση 

υπάρχουν  παράπονα,  λέγοντας  λοιπόν  ότι  από  τη  στιγμή  που  από  την 

παραμονή θα μπορούν να μπαίνουν όλα τα εισηγητικά, θα γίνεται καλύτερη 

δουλειά, όλοι οι  Σύμβουλοι θα καταθέτουν τις απόψεις τους ουσιαστικά και 

μπορούμε  με  συνεργασία  μεταξύ  των  παρατάξεων  να  γίνεται  ένας 

πραγματικός διάλογος και να μπαίνουν τα θέματα ουσιαστικά.

Και επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε να κάνω και μια πρόταση πέρα 

από αυτό, γιατί έχω αναλάβει μια δέσμευση σε κάποιους συμπατριώτες μου 

της καταγωγής μου. Ξέρετε στην Πελοπόννησο είμαστε σε ένα σημείο, μια και 

είναι  εδώ  οι  Αντιπερφιερειάρχες  και  Αρκαδίας  και  Μεσσηνίας  και  Ηλίας, 

πρέπει να υπάρχει ένα μέρος όπου έχει πολλές αρχαιότητες, έχει ποτάμια κι 

είναι  ένα  εξαιρετικό  τοπίο,  έχουμε  όμως  δυο  Περιφέρειες  και  τρεις 

Περιφερειακές Ενότητες.
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Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να γίνει Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 

σε μια Περιφέρεια με τους Δήμους, μπορεί να γίνει συνεργασία μεταξύ δύο 

Περιφερειών,  αλλά δυο Περιφέρειες  μαζί  με τους Δήμους δεν  μπορούν να 

κάνουν και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια τροποποίηση στον "Καλλικράτη", 

ώστε  ο  Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος  να  περιλαμβάνει  δυο  Περιφέρειες  και 

Δήμους κι από τις δυο Περιφέρειες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  το  συνάδελφοι 

Καράμπελα. Ο συνάδελφος Βαρελάς έχει το λόγο. 

Δ. ΒΑΡΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, μιλάω όχι μόνο σαν εκπρόσωπος 

της  παράταξης  Δημοκρατική  Αυτοδιοίκηση,  αλλά  και  εκ  μέρους  της 

Δημοκρατικής Αριστεράς πολύ περισσότερο, όπου στη χθεσινή συνεδρία ένας 

συνάδελφος γνώστης της Αυτοδιοίκησης μας εγκάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ 

για αδιαφορία. Θα πω δυο κουβέντες, γιατί πιστεύω την κρίση του και άδικη 

και ατεκμηρίωτη. 

Η  Δημοκρατική  Αριστερά  πήρε  όπως  εννοούσε  την  ιστορική 

ευθύνη κι εδώ και μήνες κολυμπάει στα βαθιά. Θα μπορούσα να πω σε πολλά 

τρέχουμε και δε φτάνουμε. Να μας κατηγορήσει λοιπόν κάποιος ότι περιμένει 

περισσότερα ενδεχομένως και ανεπάρκειες, το δεχόμαστε. 

Δε  δεχόμαστε  όμως  σε  καμία  περίπτωση  αδιαφορία,  πολύ 

περισσότερο  που  στις  αποσκευές  μας  σαν  Ενωτική  Αριστερά  κουβαλάμε 

πλήθος επεξεργασιών πρώιμες στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Να μιλήσω από 

τη δεκαετία του ΄80 στις επεξεργασίες του Παναγιώτη Παπαγιάννη και πολύ 

αργότερα του Χρήστου Παλαιολόγου γνωστή σε όλους εσάς, πόσο έγκαιρα 

βάλαμε τα ζητήματα της αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης. 

Και πολύ σύντομα από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μιλάγαμε 

για μεταρρύθμιση με επιτελικό κράτος, ισχυρές Αιρετές Περιφέρειες,  νομίζω 

ότι πρώτοι το φωνάξαμε, με τις Νομαρχίες σαν εσωτερική αποσυγκέντρωση 

και με ισχυρούς Δήμους που θα προέκυπταν από συνενώσεις. Ταυτόχρονα, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κράτος προς τα κάτω προς τα 

κατώτερα επίπεδα, μέχρι ακόμα και τα Τοπικά Συμβούλια. 

Το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να απαντήσει με τον  "Καλλικράτη". Η 

απάντηση κατά τη γνώμη μας ήταν ανεπαρκής, πρόχειρα σχεδιασμένη και η 

υλοποίησή  της  δυσκολεύτηκε  και  εξακολουθεί  να  δυσκολεύεται  από  την 
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οξύτατη  οικονομική  κρίση.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  εμείς  είπαμε  να  τη 

στηρίξουμε, γιατί έχει καθυστερήσει και συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε έστω 

την κουτσή αυτή. 

Και κάνουν μεγάλο λάθος όσοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι ο 

"Καλλικράτης" σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τάχα μνημονιακές πολιτικές 

και  χρονικά να  το  δουν κάνουν λάθος,  η  επεξεργασία  είχε  ξεκινήσει  πολύ 

περισσότερο και μάλιστα όταν τότε φτιαχνόταν το δόγμα «λεφτά υπάρχουν». 

Παλεύουμε λοιπόν να στηριχθεί σήμερα η μεταρρύθμιση και να 

προχωρήσει, λειτουργούμε με μοναδικό αυτό το στόχο και μακριά από κάθε 

κομματική σκοπιμότητα. Έτσι λοιπόν μη μας κατηγορούν για αδιαφορία, αν 

περιμένουν περισσότερα θα προσπαθούσαμε να ανταποκριθούμε στο χρόνο.

Να πω ότι  το θεσμικό πλαίσιο πρέπει  να το πάμε παραπέρα 

αποτιμώντας την μέχρι τώρα πορεία μας και αξιοποιώντας τη γνώση και την 

εμπειρία  που  συγκεντρώνουμε.  Και  ακούστηκαν  πολλές  προτάσεις  που 

συμφωνούμε για το εκλογικό σύστημα,  πρέπει  να γίνει  πιο αναλογικό,  πιο 

δημοκρατική η λειτουργία των Συμβουλίων.

Για τη φοροληπτική ικανότητα που κάποιοι είπαν συμφωνούμε 

απολύτως, φοβόμαστε όμως ότι οι καιροί δεν είναι οι σωστοί, γιατί πρόκειται 

για κάτι το πρόσθετο, ενώ η φοροληπτική ικανότητα στους ΟΤΑ γενικά πρέπει 

να μπει μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης και να 

τολμά και να μετατεθεί. 

Και  θα  κλείσω  με  ένα  τελευταίο  γιατί  νομίζω  αγαπητοί 

συνάδελφοι πρέπει να κοιτάμε και προς τα μέσα. Έχω την αίσθηση ότι κάπου 

μοιάζουμε με κάποιον που ψυλλιάζεται ότι έχει μια αρρώστια και δεν πάει να 

κάνει  εξέταση  γιατί  φοβάται  το  αποτέλεσμα,  πολύ  περισσότερο  όταν  το 

προϊδεάζει.  Τι  εννοώ;  Πρέπει  να  δούμε  εσωτερικά  τις  υπηρεσίες  και  τα 

εργαλεία που διαθέτουμε. 

Είπε χθες ο Νίκος Γαλανός μια προχωρημένη κατά τη γνώμη 

μου πρόταση για τα 13 σημεία όπου θα μπορούσαν οι υποψήφιοι εισηγητές-

επενδυτές να υποβάλλουν προτάσεις. Το πρώτο που αναρωτήθηκα είναι πως 

θα φτάσουμε εκεί όταν ακόμα θυμίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ακόμα και για 

τις  μελέτες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  σχεδόν  στο  σύνολό  τους  πλην 
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εξαιρέσεων γνωμοδότηση κάνουμε, δεν εγκρίνουμε, τόσο πίσω είμαστε. Στο 

να φτάσουμε εκεί θέλει πολύ. 

Το δεύτερο, με ποια εργαλεία θα δουλέψουμε; Κι εδώ μπαίνει το 

θέμα που θα έπρεπε να το κυνηγάμε κι όχι να μας το επιβάλλουν. Αξιολόγηση 

δομών, προσωπικού και των εργαλείων που διαθέτουμε. Να μη φοβηθούμε 

τα  αποτελέσματα.  Ενδεχομένως  να  είναι  δυσάρεστα,  όπως  παίρνεις  το 

ραπόρτο  από  μια  εξέταση  ιατρική  που  κάνεις  κι  είναι  δυσάρεστο  και  το 

αντιμετωπίζεις, δεν κλείνεις τα μάτια. 

Και  να  εισάγουμε  παντού  την  ηλεκτρονική  τεχνολογία.  Δεν 

μπορεί  σήμερα  να  μην  υπάρχει  πληροφορία  και  επικοινωνία,  ηλεκτρονική 

εννοώ,  ανάμεσα  στους  Αιρετούς  και  το  υπαλληλικό  προσωπικό,  το 

υπαλληλικό  προσωπικό  με  τον  δημότη,  ο  δημότης  με  τους  Αιρετούς  και 

τούμπαλιν. 

Εν πάση περιπτώσει  δε θα πω τίποτα άλλο,  αλλά επειδή δε 

δόθηκε έμφαση θα χτίζουμε στην άμμο αν δε διορθώσουμε τα εσωτερικά μας. 

Κλέβουνε  τα  βενζινάδικα  όλα στην  Αττική  ή  σχεδόν  όλα,  υποθέτω το  ίδιο 

συμβαίνει  και  στην  επαρχία  με  κομπιουτεράκια  και  τηλεκατευθυνόμενες 

αντλίες  κι  εμείς  πάμε  να  μετρήσουμε  με  τον  γκαζοντενεκέ.  Το  λέω  καθ΄ 

υπερβολήν,  αλλά  θέλω  να  θίξω  τις  υστερήσεις  μας  σε  αυτόν  τον  τομέα. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ.  Ο 

συνάδελφος κ. Κατσικάρης έχει το λόγο για δύο λεπτά. 

Δ.  ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΝΗΣΩΝ): Λοιπόν  αγαπητοί 

συνάδελφοι  σας  καλημερίζω  κι  εγώ,  είμαι  ένας  από  τους  λίγους 

Αντιπεριφερειάρχες  των  νησιών,  όπως  ήταν  ο  σύντροφος  και  εν  Χριστώ 

αδερφός εκ Ζακύνθου, άρα θα πω λίγα πράγματα και για τα νησιά και δυο-

τρεις σκέψεις.

Βλέπω το μήνυμα της Συνέλευσής μας που λέει «εξασφαλίζουμε 

το  αύριο  της  Ελλάδας,  δημιουργούμε  ισχυρές  Περιφέρειες».  Σίγουρα  όλοι 

πρέπει να εξασφαλίσουμε και να συμβάλλουμε σε ένα νέο αύριο της Ελλάδας, 

αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί με τους οποίους πρέπει εκ των πραγμάτων 

να συνεργαστούμε θέλουν να δημιουργηθούν ισχυρές Περιφέρειες, έχω πολύ 

μεγάλη αμφιβολία επ΄ αυτού.
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Βεβαίως  ο  κ.  Ραγκούσης  και  δεν  πρέπει  να  σκοτώνουμε  τα 

άλογα πριν γεράσουν, έκανε την προσπάθειά του, όλοι την κάνανε κι όλα τα 

πράγματα  στη  ζωή  έχουν  μια  εξέλιξη  και  μια  μετεξέλιξη,  δε  γίνονται 

αυτομάτως  σωστά.  Άρα  εμείς  πρέπει  να  συμβάλλουμε  στο  νέο  αύριο 

κάνοντας  προτάσεις,  δημιουργώντας  μέσα  από  την  εμπειρία  μας  μια  νέα 

κατάσταση. 

Θέλω  να  πω  αγαπητοί  φίλοι  ότι  εδώ  βρισκόμαστε  σε  μια 

διαδικασία σεβασμού, εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να σεβόμαστε τον εαυτό 

μας δεν πρέπει να έχουμε την απαίτηση να μας σέβονται οι άλλοι ως θεσμό. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Κεντρική Διοίκηση και το ξέρετε καλύτερα εμού δεν 

σέβεται αυτό το θεσμό όπως θα έπρεπε να τον σέβεται, όπως και πολλούς 

άλλους θεσμούς. 

Τρία  παραδείγματα:  Εγώ προσωπικά  πηγαίνω  στα  νησιά  για 

λογαριασμό της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη και διοικώ οχτώ νησιά. 

Χάλασα  3  χιλιάδες  -σας  λέω  τώρα  πράγματα  που  μερικοί  τα  θεωρούν 

ταμπού- το καλοκαίρι για να πηγαινοέρχομαι, τα 2 τα πέταξα και τα έχασα στα 

παντελόνια μου γιατί δεν τα παίρνω πριν τα βάλω από την τσέπη μου, τα χίλια 

που έδωσα το Σεπτέμβρη είναι Φλεβάρης πάει Μάρτης και κάποιος κ. Βεχρής 

πως  λέγεται  από  το  Υπουργείο  του  Στουρνάρα  και  κάποια  κυρία  μου  τα 

γύρισε οχτώ φορές πίσω και με κοροϊδεύει. Ένα για τα νησιά κ. Μαχαιρίδη 

εσείς που είστε και Περιφερειάρχης. 

Δύο,  τώρα  θέλουν  να  μας  βάλουν  τώρα  στην  Ενιαία  Αρχή 

Πληρωμών και αυτά τα λεγόμενα λεφτά προπληρωμής πάλι των 600, 700, 

800 δεν μας τα δίνουν πριν. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση επ΄ αυτού, δεν 

μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στα νησιά να κάνει έλεγχο έτσι, εκτός κι αν δε 

θέλουν  κανένα  έλεγχο  στα  τουριστικά  νησιά,  δε  θέλουν  λειτουργία 

Αυτοδιοίκησης, δε θέλουν τίποτα. Και δεν μας σέβονται. Τα άλλα τα ξέρετε τα 

γενικότερα που είναι όλα καλαμπούρι με 100 ελεγχόμενους και 100 ελεγκτές 

και είναι μια καρικατούρα αυτή η ιστορία. 

Τρία, σας λέω και το πολιτικό θέμα. Είδαμε τη λίστα Λαγκάρντ, ο 

ένας, ο άλλος, οι λίστες και οι διάφοροι τύποι πως βάλλουν και χτυπούν την 

Αυτοδιοίκηση  Α΄  και  Β΄  βαθμού  και  λένε  ο  Χατζητάδε  κατήγγειλε  τον 

Κατσικάρη ότι κάτι έγινε, ανωνύμως το  blog του τάδε και λέει ο Κατσικάρης 

έκανε εκείνο.  Αυτό δε χρειάζεται μια προστασία θεσμική σε εμάς; Μπορεί ο 
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καθένας να κάνει ότι θέλει; Είναι αυτό Δημοκρατία, είναι αυτό πολυεπίπεδη 

δέσμευση διακυβέρνησης αλλά και ηθικής τάξης των πραγμάτων; Όχι. 

Άρα και  κλείνω,  πρέπει  να  πορευθούμε με  Αξίες  με  το  άλφα 

κεφαλαίο, με Αξιοπρέπεια συνάδελφοι. Αν κάποιοι, γιατί κι αυτή η κουβέντα 

που  γίνεται  περί  επιμήκυνσης  της  θητείας  κι  όλα  αυτά  έχει  σημασία  όταν 

γίνεται θεσμικά και όταν και ο συνομιλητής καταλαβαίνει τι  λέει. Δε θα γίνει 

παιχνίδι, κανένας από μας δε θέλει σώνει και καλά να πάρει παράταση, αυτά 

να τα πάρουν οι άλλοι να τα προχωρήσουν, αυτό είναι παραμύθι, γιατί είμαστε 

προσωρινοί. 

Και κλείνω Πρόεδρε με το τελευταίο, ότι εμείς όπως με το Γιάννη 

Σγουρό  πάμε  μπροστά  και  νομίζω  κι  εσείς  και  όλοι,  πρέπει  να 

προετοιμάσουμε θεσμικά γιατί είμαστε προσωρινοί παίρνουμε τη σκυτάλη και 

την παραδίδουμε, το νέο μέλος της Αυτοδιοίκησης και το μέλλον ανήκει σε 

αυτούς που το προετοιμάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  το 

συνάδελφο κ. Κατσικάρη. Ο συνάδελφος κ. Σπύρου έχει το λόγο. 

κ.  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ: Κύριε  Πρόεδρε,  πάρα  πολύ  σύντομα,  σεβόμενος  την 

κόπωση  των  συναδέλφων,  καρφωτά  όπως  έλεγε  ο  συγχωρεμένος 

Κατριβάνος, τρία τέσσερα σημεία, δε μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά..

Πάρα πολλοί μιλούν για την κρίση και για τομές που πρέπει να 

γίνουν στο κράτος. Το ουσιαστικότερο όμως ν’ αντεπεξέλθουμε στις δύσκολες 

αυτές στιγμές είναι να δώσουμε οντότητα στους θεσμούς. Και πιστέψτε με, με 

τον τρόπο που έγινε ο "Καλλικράτης", κάτι το οποίο πολλοί από μας το είχαν 

προβλέψει ότι θα βρεθούμε σε μια εποχή που θα πρέπει να τρέχουμε κι εμείς 

λόγω της αρρυθμίας που θα παρουσιαστεί θα πηγαίνουμε σημειωτόν, έχουμε 

προβλήματα. 

Άρα λοιπόν, θα πρέπει άμεσα να βελτιώσουμε όλα εκείνα που 

υστερεί  ο  "Καλλικράτης",  όλα  εκείνα  που  κωλυσιεργούν  την 

αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει στις 

σημερινές μέρες αυτό, ιδιαίτερα για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Επίσης, 

πρέπει να βλέπουμε μπροστά και να βλέπουμε και γύρω μας. 

Μ’  αυτό  το  πολιτικό  περιβάλλον  όπου  σαφέστατα  ο 

δικομματισμός έχει υποχωρήσει, όπου ο λαός δίνει μήνυμα ότι θα πρέπει να 
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συνεργάζεστε και δεν το δίνει μόνο μήνυμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, το 

δίνει και σε επίπεδο Περιφέρειας, εμείς επιμένουμε να έχουμε μια πλειοψηφία 

η οποία μπορεί στον πρώτο γύρο να πήρε 23%, 24% και μετά να κυβερνήσει 

την Περιφέρεια με 60% της δύναμης των συμβούλων και με ένα νομοθετικό 

πλαίσιο που απαγορεύει ακόμα και τη μετεκλογική συνεργασία; 

Αν  δεν  τα  δούμε  αυτά,  δυστυχώς  θα  είμαστε  πίσω  από  την 

πραγματικότητα  και  αυτό  πρέπει  να  μας  απασχολήσει  σοβαρά.  Δηλαδή τι 

είδους εκλογικό σύστημα θα έχουμε την επόμενη περίοδο. 

Ειπώθηκε από κάποιον χτες για τις παρατάξεις, μάλλον το ΚΚΕ 

το έβαλε, η παράταξη που πρόσκειται στην ιδεολογία του ΚΚΕ και συμφωνώ 

απόλυτα. Αλίμονο αν ξεφύγουμε από τις παρατάξεις, εάν θεωρήσουμε ότι τα 

κόμματα δεν είναι  πυλώνας της δημοκρατίας και πάμε σε πρόσωπα. Είναι 

άκρως επικίνδυνο. Η απαξίωση των κομμάτων, η απαξίωση των πυλώνων 

της  δημοκρατίας  συνέβη  πριν  30-40  χρόνια,  όπου  βιαίως καταργήθηκε  το 

πολίτευμα. 

Μην πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο με άλλον τρόπο. Πολλοί θα 

ήθελαν  να  μην  έχουμε  ισχυρά  κόμματα  και  πολλοί  θα  ήθελαν  να  έχουν 

αδύναμα  πρόσωπα  ώστε  να  τα  επηρεάζουν.  Είναι  λάθος  τραγικό  λοιπόν 

αυτό. Άλλο η συνεργασία σε θεσμικό πλαίσιο μεταξύ κομμάτων πάνω στο 

τραπέζι  στο  κοινό  πρόγραμμα  και  άλλο  η  διάλυση  των  κομμάτων  και  η 

συνεργασία  δυνάμεων  που  δεν  ξέρουν,  που  έρχονται  με  πρόσωπα και  η 

επιρροή πάνω σ’ αυτά. 

ΕΣΠΑ,  πολύ  βασικό:  Μη  νομίζετε  ότι  το  ΕΣΠΑ  είναι  στην 

Περιφέρεια,  το  ΕΣΠΑ  ήρθε  στο  μονοπρόσωπο  όργανο  που  λέγεται 

Περιφερειάρχης. Ο Περιφερειάρχης εντάσσει τα έργα στο ΕΣΠΑ και η δομή 

είναι η ίδια μ’ εκείνη που είχε ο κρατικός Περιφερειάρχης. Κι αυτό είναι πολύ 

σημαντικό.. 

Τελειώνοντας σας λέω, δεν είναι τυχαίο που μετά από 4 ΚΠΣ η 

Ελλάδα  δεν  έχει  νερό  να  πιει  καθαρό,  δεν  έχει  χώρους  για  τα  στερεά 

απόβλητα, δεν έχει καταλύματα, δεν έχει χωροταξικό σχεδιασμό. Αν είναι ένα 

έργο το οποίο είναι σημαντικό για μας, είναι να σχεδιάσουμε με στρατηγικό 

σχεδιασμό  ώστε  να  επέλθει  η  ανάπτυξη,  το  επόμενο  ΚΠΣ.  Είναι  το 

σοβαρότερο έργο που μπορούν να κάνουν οι Περιφέρειες. Σας ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ξέρετε ότι την αρμοδιότητα αυτή 

την είχαν τα κεντρικά Υπουργεία, αν τα είχαμε εμείς θα είχαμε και νερό και 

ΧΥΤΑ, θα τα είχαμε όλα. Ο κ. Αργυράκης έχει το λόγο. 

Ι. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ): Αισθάνομαι 

την  ανάγκη  για  λόγους  ιστορικής  και  μόνο  αναφοράς,  να  μην  αφήσω  να 

υπάρχουν ή τουλάχιστον ν’ αποκαταστήσω όχι πρόσωπα, αλλά πολιτικές. 

Άκουσα  με  έκπληξη  μια  επίθεση  κατά  του  Υπουργού 

Εσωτερικών που ψήφισε τον "Καλλικράτη", του Γιάννη Ραγκούση. Δεν ήρθα 

ως υπερασπιστής  του,  όμως επειδή  έχω κι  εγώ πολλά χρόνια  τόσο στην 

Αυτοδιοίκηση όσο και  στο  ΠΑΣΟΚ,  θα πρέπει  να  μην ξεχνάμε ότι  όλες οι 

μεταρρυθμίσεις, όλες οι τομές που έγιναν στην Αυτοδιοίκηση, φέρνουν μόνο 

την υπογραφή και την ψήφιση από το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι δυνατόν εδώ μέσα 

ν’  ακούγονται  επιθέσεις  για  κάποιες  επιμέρους  λεπτομέρειες  ή  νησιωτικές 

παραλείψεις  ενδεχομένως  και  να  ισοπεδώνεται  η  πραγματικότητα  η  οποία 

είναι, ο "Καλλικράτης", ο «Καποδίστριας» και ό,τι προοδευτικό υπάρχει στην 

Αυτοδιοίκηση, είναι από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Θυμούνται  οι  παλαιότεροι  στο συνέδριο της Ρόδου, είχε έρθει 

τότε ο τότε Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης , ο Καραμανλής, και είχε 

πει «θα καταργήσω τον ‘Καποδίστρια’». Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Δεν ήρθα 

υπερασπιστής κανενός Ραγκούση, αλλά σαν ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 

και της Αυτοδιοίκησης δε μπορεί ν’ ακούγονται κουβέντες ότι αυτό το κόμμα, 

άσχετα τι γίνεται σήμερα, δεν έχει προσφέρει στην Αυτοδιοίκηση. 

Από  κει  και  πέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι,  έχουμε  τον 

"Καλλικράτη" δυο χρόνια. Είναι ένα παιδί δυο χρόνων και με έκπληξη άκουσα 

εδώ πέρα να λέγονται διάφορα. Ότι θέλει αναθεώρηση, άλλοι ότι τα έχουμε 

πετύχει όλα, άλλοι ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. προφανώς ούτε το ένα ισχύει 

ούτε το άλλο. Γιατί από ένα παιδί δυο χρόνων δε μπορείς να απαιτείς να τα 

έχει μάθει όλα και να τα λειτουργεί όλα. 

Και  θα  γίνει  πιο  συγκεκριμένος:  Έχουμε  σκεφτεί  εμείς,  οι 

διάδοχοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής όπως λέμε 

τώρα Αυτοδιοίκησης, είμαστε συνεπείς; Είμαστε εντάξει μ’ αυτά τα οποία μας 

ανέθεσαν; Είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς λειτουργούν τα Περιφερειακά 
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Συμβούλια,  από  το  πώς  λειτουργούν  οι  θεσμοί,  ο  Αντιπεριφερειάρχης,  ο 

Περιφερειάρχης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος;

Ένα  είναι  σίγουρο  αγαπητοί  συνάδελφοι:  Για  να  είμαστε 

διεκδικητές, θα πρέπει να πείσουμε την κοινωνία που μας παρακολουθεί, αν 

και  η  σημερινή  περίοδος δεν είναι  και  η  καλύτερη  γιατί  με  την κρίση που 

υπάρχει κανένας δεν ασχολείται, θα πρέπει να διεκδικούμε, να υλοποιήσουμε 

βέλτιστα αυτά που μας έχουν αναθέσει ούτως ώστε να φαίνεται η διαφορά 

από  τους  προκατόχους  που  ασκούσαν  αυτές  τις  αρμοδιότητες  για  να 

μπορούμε να διεκδικήσουμε βάσιμα κι άλλες αρμοδιότητες.

Τελειώνοντας, να ξέρετε ένα πράγμα: Ο δρόμος της καταξίωσης 

του  θεσμού  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  θα  είναι  αργός  και 

βασανιστικός. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ. 

Αργυράκη. Το λόγο έχει  ο Έπαρχος Ικαρίας, εμείς έτσι  σας βλέπουμε σαν 

Έπαρχο ανεξάρτητα αν θεσμικά δεν κατοχυρώνεται. 

Ν.  ΕΞΑΡΧΟΣ  (ΕΠΑΡΧΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ): Αγαπητοί  φίλοι,  συνάδελφοι, 

Περιφερειάρχες,  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  και  της  πλειοψηφίας  και  της 

μειοψηφίας, γιατί όλοι συνέβαλλαν, και εκπρόσωποι των ΜΜΕ και όλοι όσοι 

συμβάλλουν για να πάει μπροστά ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

ο  οποίος  δεν  είναι  θεσμός  ελληνικός,  είναι  θεσμός  της  Περιφέρειας,  της 

Ευρώπης, του κόσμου. Είναι ένας θεσμός ευρύτατης αποδοχής. 

Εγώ πιστεύω ότι όλοι συνέβαλλαν ώστε να μπορέσει νια σταθεί 

και να προχωρήσει  ο θεσμός. Από κει  και  πέρα όμως, πρέπει  εμείς πάση 

θυσία, ο καθένας με το δικό του ρόλο, να βοηθήσει ώστε να θεραπευθούν οι 

παθογένειες που υπάρχουν. Και μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες είναι η 

ανισότητα της τοπικής και κοινωνικής ανισότητας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  ένα πλοίο για να πάει μπροστά, για να 

είναι  αξιόπλοο,  χρειάζεται  καλό  πλήρωμα,  ικανό  πλήρωμα  και  σωστά 

δομημένο φορτίο μεταφοράς, αν είναι επιβάτης, φορτίο ή οτιδήποτε, για να 

πάει μπροστά. διαφορετικά θα βουλιάξει. Μπορεί να πηγαίνει με τη μπάντα, 

αλλά κάποτε θα βουλιάξει. 

Ποιες  είναι  οι  ανισότητες:  Μέσα  στις  Περιφέρειες  υπάρχουν 

πολλές  ανισότητες,  είναι  γεγονός  αυτό,  αλλά  η  μεγαλύτερη  ανισότητα  και 
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πρέπει  να  γίνει  κατανοητό  απ’  όλους  μας,  είναι  η  ανισότητα  μεταξύ  των 

Περιφερειών,  της  Περιφέρειας  της  νησιώτικης  Ελλάδας  και  της  στεριανής 

Ελλάδας. Δε θέλω να υποτιμήσω τίποτα, υπάρχει όμως ένα χάσμα τεράστιο. 

Μπορεί  τα  νησιά,  τα  μεγάλα  νησιά  της  Περιφέρειας  και  ιδίως 

αυτά που είχαν πρώην Νομαρχίες και αυτά, που είχαν κάποιους μηχανισμούς, 

να λειτουργούν καλύτερα.  Υπάρχουν και άλλα όμως, τα πρώην Επαρχεία τα 

οποία  είναι  σε  άθλια  κατάσταση.  Γιατί;  Για  λόγους  απομόνωσης.  Η 

απομόνωση  μπορεί  να  κρατήσει  μια  μέρα,  μέχρι  κι  ένα  μήνα,  μπορεί  και 

παραπάνω ακόμα. Η τέλεια απομόνωση.

Μπορεί ο Περιφερειάρχης της Μυτιλήνης του Βορείου Αιγαίου ο 

Νάσος Γιακαλής ν’ αγωνιά μαζί μας, ή ο κ. Μαχαιρίδης ή ο κ. Σπύρου από τα 

Ιόνια νησιά, ν’ αγωνιούν μαζί μας ακόμα και ο Πρόεδρος της Περιφέρειας της 

ΕΝ.Π.Ε., ο οποίος κι αυτός έχει τεράστια ευθύνη, κι αυτός έχει αγωνία. Όμως 

οι αποφάσεις αυτές παίρνονται επί τόπου. Εγώ στην Ικαρία, ένα παράδειγμα 

να  σας  πω  εκεί  που  ζω,  σε  όλη  την  Περιφέρεια  είναι  το  πρόβλημα, 

μετακινούνται 700 παιδιά, τα οποία αυτά πρέπει να μετακινηθούν κάθε μέρα 

με μέσα ιδιωτικά γιατί δεν υπάρχει ΚΤΕΛ, δεν υπάρχει τίποτε εκεί πέρα, σε μια 

άθλια κατάσταση σε δύσβατο Λύκειο,  που δεν υπάρχει  λόγω των τοπικών 

ανισοτήτων. Είναι μια άθλια κατάσταση και μια απόσταση 150 χιλιόμετρα. 

Εγώ λοιπόν, κάθε βράδυ αγωνιώ και μαζί μου αγωνιά και ο κ. 

Περιφερειάρχης, ο κ. Νάσος Γιακαλής, για όλη αυτή την άθλια κατάσταση. μου 

λέει  «είναι  χάος  εκεί».  Πραγματικά  είναι  χάος.  Αυτά  όμως  πρέπει  να 

επιβιώσουν,  δε  μπορεί  να  πεθάνει  αυτός  ο  κόσμος,  πρέπει  να  μείνουν 

ζωντανά και κατοικημένα. 

Με  την  κτηνοτροφία:  30.000  ζώα  υπάρχουν  στην  Ικαρία,  τα 

οποία, αυτά τα ζώα, θέλουν κάθε μέρα έλεγχο. Αυτό πρέπει  να το κάνουν 

γεωπόνοι  και  δεν υπάρχουν.  Αλλού μπορεί  να κάθονται  30 και  40 σε μια 

Περιφέρεια ή Κοινότητα. Πρέπει να εκλείψουν αυτές οι ανισότητες.

Υπάρχουν  προγράμματα  τα  οποία  είναι  αναξιοποίητα  και  ο 

κόσμος δυστυχεί εκεί πέρα. Για να τα λύσουμε λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε 

όλοι και να μην το βλέπουμε τοπικιστικά.  Ο Περιφερειάρχης της στεριανής 

Ελλάδας, κι αυτός είχε προβλήματα και διάφορα, και ο Αντιπεριφερειάρχης, 

όμως θα κινηθεί σε μια ώρα, δύο και θα δει όλες τις Περιφέρειες ενότητες. 

277



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

Εμείς θέλουμε μέρες στα νησιά για να λυθεί αυτό και είμαστε και 

άμισθοι. Χωρίς μισθούς, χωρίς τίποτα, να πληρώνουμε από τις συντάξεις μας 

για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να λυθεί. 

Ο  συνάδελφος  από  την  Κάλυμνο  έβαλε  το  θέμα,  στηρίζω 

ομόφωνα  όλα  αυτά  τα  οποία  είπε,  πρέπει  δηλαδή  πραγματικά  να  γίνει 

νομοθετική ρύθμιση και για τον Πολιτικό Προϊστάμενο, γιατί δε μπορεί να είναι 

χύμα όλοι, και για τη στελέχωση των Υπηρεσιών.     

Κι ένα τελευταίο κ. Πρόεδρε, το εξής: Οι αντιπαραθέσεις και οι 

αντιπαλότητες  που  υπάρχουν  μέσα  στις  Περιφερειακές  ενότητες  μεταξύ 

Δημάρχων,  μεταξύ  Αντιπεριφερειαρχών  κτλ.,  αυτό  είναι  τραγικό  λάθος  και 

πρέπει  οι  υπόλοιποι  να  βοηθήσουμε  ώστε  να  κλείσουν  αυτές  οι 

αντιπαραθέσεις. 

Να καταλάβουμε όλοι ένα πράγμα, ανεξάρτητα αν είμαστε στη 

στεριανή ή στη νησιωτικη Ελλάδα. Ότι όταν έχεις ένα ξύλο στα χέρια σου, 

έναν κορμό, έναν μοχλό δηλαδή και το κάνεις κομμάτια, χάνει τη δύναμή του. 

Εάν  λοιπόν  οι  εκπρόσωποι  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  Δήμαρχοι, 

Αντιπεριφερειάρχες, όλοι όσοι κινούνται εκεί μέσα που έχουν διαφορετικούς 

ρόλους ο καθένας, εάν σπάσει αυτό λοιπόν, εάν λυγίσει αυτό, είναι εις βάρος 

της τοπικής κοινωνίας. Και πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να είμαστε όλοι 

μια γροθιά για να πάει μπροστά ο θεσμός και η κοινωνία. Ευχαριστώ και να 

είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε Έπαρχε. Αγαπητοί 

συνάδελφοι  έκλεισε  και  ο  κατάλογος  των ομιλητών.  Νομίζω ότι  έγινε  ένας 

γόνιμος διάλογος κατατέθηκαν αρκετές και σημαντικές προτάσεις,  δίνω τον 

λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για να κλείσει αυτό το 

μέρος και να μπούμε μετά στη διαδικασία των ψηφισμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι, 

αγαπητέ Πρόεδρε των Δήμων της Κύπρου, αγαπητέ δημοτικέ σύμβουλε της 

Κύπρου,  αγαπητέ  Αλέξη,  αγαπητέ  Κώστα  αδελφοί  Κύπριοι,  αγαπητοί 

συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 1ου 

Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σε αυτό το διήμερο ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ακούστηκαν 

όλοι οι ομιλητές που ζήτησαν τον λόγο. Αναπτύχθηκαν προτάσεις, ασκήθηκε 
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κριτική για τα κακώς κείμενα, ακούστηκαν οι αγωνίες όλων. Αγωνίες, που δεν 

προέρχονται από προσωπικά κίνητρα, αλλά έχουν ως αφετηρία την κοινή μας 

προσπάθεια για το μέλλον του θεσμού που υπηρετούμε και το είπαν αρκετοί 

συνάδελφοι από αυτό εδώ το βήμα.

Μίλησαν  όλες  οι  Παρατάξεις,  τοποθετήθηκαν  85  ομιλητές, 

συναντήθηκαν όλοι εκτελεστικοί Γραμματείς των Περιφερειών και οι Πρόεδροι 

των  Περιφερειακών  Συμβουλίων.  Δεν  περιοριστήκαμε  στα  τυπικά,  αλλά 

θεωρώ ότι  εμβαθύναμε  σε  ουσιαστικό  διάλογο  και  σε  σοβαρή  κριτική  του 

θεσμικού πλαισίου.

Αναδείχτηκε  η  δύσκολη  συγκυρία  που  βιώνουμε  και  οι  έξι 

θεματικές Επιτροπές κατέθεσαν επεξεργασμένες κανονιστικές προτάσεις για 

όλα τα κρίσιμα θέματα. Τώρα μένει στην κεντρική Κυβέρνηση αν θέλει να είναι 

συνεπής με τα καλά λόγια και τα εύσημα που μας έδωσαν εδώ χτες, στον 

Υπουργό Εσωτερικών να πάρει αυτές τις προτάσεις και να τις υλοποιήσει.

Γιατί  δεν  αρκούν  τα  λόγια  και  οι  προθέσεις.  Αυτά  που  κοινά 

συμφωνούμε,  πρέπει  κάποτε  να  γίνουν πράξη και  να  μην λέμε  μετά  από 

τέσσερα  χρόνια  αυτά  που  είπε  προηγουμένως  ο  συνάδελφος,  το  τι  έχει 

ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια. 

Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και θα παρακολουθούμε 

και θα πιέζουμε στενά την Κυβέρνηση για την ταχεία υλοποίησή τους, παρ' 

όλες τις αδυναμίες που έχουμε ως ΕΝ.Π.Ε.

Σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας στο διάλογο και στην 

τήρηση της διαδικασίας και όλους όσοι εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί 

αυτό το Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών.  Το μήνυμα εμείς  το στείλαμε. 

Τώρα πρέπει οι παραλήπτες να το διαβάσουν και κυρίως να το κατανοήσουν. 

Κλείνοντας  σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας 

μέσα σε έξι μήνες από σήμερα κάνω την πρόταση να συμπεριληφθεί και στο 

Ψήφισμα  ένα  έκτακτο  Συνέδριο  όπου  θα  αναλυθεί  σημείο  –  σημείο,  τα 

προβλήματα των 13 Περιφερειών τα οποία ακούστηκαν, αλλά δεν λύθηκαν. 

Να είστε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο, 

παρακαλώ  η  Επιτροπή  των  Ψηφισμάτων  αγαπητοί  συνάδελφοι  έχουν 
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κατατεθεί αρκετά ψηφίσματα τα οποία βεβαίως θα μπουν όλα σε διαδικασία 

ψηφοφορίας. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι  από  ό,τι  μας  ενημερώνουν  150.000 

συμπολίτες  μας  είδαν  το  Συνέδριο  από  το  Internet.  Αυτό  είναι  πολύ 

σημαντικό, άρα νομίζω ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα κανάλια όμως κανένα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Εντάξει,  το  είπαμε  αυτό, 

φαινόμαστε ότι είμαστε ερωτικοί, αλλά δεν ξέρω αν μας αγαπάνε και όλοι! Δεν 

πειράζει όμως νομίζω ότι η καταξίωση του θεσμού στην κοινωνία είναι που 

μετράει και όχι όλα τα άλλα.

Παρακαλώ τα ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί να μπούμε στη 

διαδικασία, ο κ. Πασχαλίδης με την Επιτροπή που είχε οριστεί, να μπούμε κατ' 

ευθείαν στη διαδικασία.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Να πω όμως κάτι. Εκτός από το 

ψήφισμα  το  οποίο  διαμόρφωσε  η  Επιτροπή,  υπάρχουν  και  επιμέρους 

ψηφίσματα τα οποία έχουν κατατεθεί …

Γ.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  (ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Όσα  μπορέσαμε  τα 

ενσωματώσαμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Έχει  καταθέσει  κάποια 

συγκεκριμένα  ψηφίσματα  η  "Λαϊκή  Συσπείρωση"  και  λέω  ότι  μαζί  με  το 

συνολικό υπάρχουν και επιμέρους ψηφίσματα τα οποία θα τεθούν.

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.)  :   Δεν περιλαμβάνονται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ό,τι δεν περιλαμβάνεται θα μπει 

στη δ της ψηφοφορίας.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Άρα  έγινε  μια  προσπάθεια  να 

ενσωματωθούν  στο  γενικό  ψήφισμα  και  επιμέρους  απόψεις  που  είχαν 

κατατεθεί  και που είχαν εν πάση περιπτώσει  κάποιες διαφοροποιήσεις, θα 

δούμε το τελικό ψήφισμα, επί αυτού θα γίνουν τοποθετήσεις και αν κάποιες 

Παρατάξεις ή συνάδελφοι έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις και θέλουν να 

κατατεθούν ξεχωριστά ψηφίσματα και αυτά θα τεθούν στην ψηφοφορία.

280



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Παρακαλώ  πολύ  οι  συνάδελφοι 

Περιφερειάρχες αν είναι κάτω να ανέβουν πάνω να καθίσουν για να έχουμε τη 

θέση τους.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Αγαπητοί συνάδελφοι μαζί με όλες τις 

ευχαριστίες που είπα για όλους, θέλω ιδιαίτερα να δώσω ευχαριστίες στον 

Πρόεδρο  του  Συνεδρίου  τον  κ.  Γιάννη  Μαχαιρίδη,  που  τον  βοήθησε  ο  κ. 

Αγοραστός  γιατί  κράτησαν  υποδειγματικά  το  Συνέδριο.  Επειδή  έχουμε 

παρακολουθήσει  όλοι  πολλά  συνέδρια,  πραγματικά  όλοι  μαζί  τους 

ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας. 

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ)  :   Ο κ.  Τατούλης  είναι  δικαιολογημένος 

που λείπει σήμερα γιατί έχει την επίσκεψη του Επιτρόπου του κ. Χαν και χτες 

ο κ. Κατσιφάρας που έλειπε ήταν γιατί ο κ. Χαν ήταν στην Περιφέρειά του.

Ο κ. Πασχαλίδης έχει τον λόγο.

Γ.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  (ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Αγαπητοί  συνάδελφοι  επειδή  ο 

όρος  «ψήφισμα»  παραπέμπει  σε  ευχή,  η  Επιτροπή  προτείνει  τον  όρο 

«συμπεράσματα και αποφάσεις», που θεωρούμε πως είναι  μια πιο ισχυρή 

διατύπωση.

Συμπεράσματα και αποφάσεις 
1ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

14-15 Φεβρουαρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2013 εμείς,  οι  σύνεδροι 

του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

 Έχοντας  υπόψη  τη  διαχρονική  εξέλιξη  του  θεσμού  της  ελληνικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις  σημαντικές  αλλαγές  και  μεταρρυθμίσεις  που 

πέτυχε το αυτοδιοικητικό Κίνημα, τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε στην 

ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα "Καλλικράτης" και την ανάγκη 

αξιολόγησής του μετά από τα δυο πρώτα χρόνια της εφαρμογής του, με το 

νόημα  που  το  ελληνικό  Σύνταγμα  ορίζει  και  η  ευρωπαϊκή  εμπειρία 

υποδεικνύει, την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης 

της  χώρας  στην  κατεύθυνση  της  συγκρότησης  ενός  κεντρικού  επιτελικού 
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κράτους,  που  θα  αποκεντρώσει  στις  Περιφέρειες  και  τους  Δήμους  την 

εξειδίκευση και  την  εφαρμογή  των  δημόσιων πολιτικών που αφορούν  την 

περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών στους 

πολίτες, 

 Έχοντας υπόψη ότι  ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων του Νόμου 

2852/2010 παραμένει ανενεργό, καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα 

Προεδρικά Διατάγματα και  οι  σχετικές  Υπουργικές  Αποφάσεις  σε ποσοστό 

γύρω στο 50%, 

 Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούν στο νέο θεσμό των 

Περιφερειών  η  μεγάλη  περικοπή  των  θεσμοθετημένων  πόρων,  η 

επανασυγκέντρωση αρμοδιοτήτων που έχουν αποδοθεί στις Περιφέρειες με 

τον  "Καλλικράτη"  και  η  καθυστέρηση  της  θεσμικής  ολοκλήρωσης  της 

οργάνωσης και του λειτουργικού εκσυγχρονισμού των Περιφερειών, 

 Έχοντας  υπόψη  το  ρόλο  που  πρέπει  και  μπορούν  να  παίξουν  οι 

αιρετές Περιφέρειες σε μια κοινωνικά δίκαιη έξοδο της Ελλάδας από τη βαθιά 

κρίση που χαρακτηρίζεται  από ύφεση, από αποεπένδυση και  καλπάζουσα 

ανεργία, αναλαμβάνοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή του  εθνικού  προγράμματος  ανασυγκρότησης  και  ανάπτυξης  της 

χώρας, 

 Έχοντας υπόψη ότι ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι επιτελικό και 

να εμπιστεύεται την αποκεντρωτική αποστολή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

Εμείς οι  σύνεδροι  του 1ου Τακτικού Συνεδρίου συμπεραίνουμε 

και αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για τη θεσμική ολοκλήρωση και την οργάνωση των Περιφερειών 

προτείνουμε  τη  συμμετοχή  των  Περιφερειών  σε  κοινά  όργανα  του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., των Περιφερειών και των Δήμων, που θα διασφαλίσουν ένα 

ενισχυμένο  και  ουσιαστικό  ρόλο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στο 

χωροταξικό  και  πολεοδομικό  σχεδιασμό  και  στον  αναπτυξιακό 

προγραμματισμό.

Διεκδικούμε τη διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών στο σχεδιασμό 

και  την  εφαρμογή  των  συγχρηματοδοτούμενων  επιχειρησιακών 

προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
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Προτείνουμε να  αναλάβουν  οι  Περιφέρειες  εντός  τριετίας  όλες  τις 

αρμοδιότητες  προώθησης  έγκρισης  και  υποστήριξης  των  ιδιωτικών 

επενδύσεων  περιφερειακής  σημασίας  και  πριν  την  έκδοση  των 

ιδιωτικών επενδύσεων εθνικής σημασίας να γνωμοδοτεί η αντίστοιχη 

Περιφέρεια.

Ζητούμε την  επικαιροποίηση  του  κανονιστικού  πλαισίου  Νόμου 

1622/86  που  αφορά  τον  αναπτυξιακό  προγραμματισμό  σε  κεντρικό 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ 

των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων, τη χρηματοδότηση 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Υποστηρίζουμε πως η θεσμοθέτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

παράλληλα με  την αιρετή  Περιφέρεια  καταδεικνύει  τη  δυσπιστία του 

κράτους  στην  Αυτοδιοίκηση  και  ζητούμε  την  κατάργηση  της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης και  τη  μεταφορά των αρμοδιοτήτων της 

στην  Αυτοδιοίκηση,  σύμφωνα  με  την  αρχή  της  επικουρικότητας. 

Ταυτόχρονα  ζητούμε  τη  συγκρότηση  και  λειτουργία  των  αυτοτελών 

Υπηρεσιών  εποπτείας  των  ΟΤΑ  όπως  προβλέπεται  στο  Νόμο 

3852/2010.

Διεκδικούμε τη  θεσμική  ολοκλήρωση,  την  οργάνωση  και  το 

λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Περιφερειών στους τομείς: αγροτικής 

οικονομίας,  γεωργίας,  κτηνοτροφίας,  αλιείας,  ανάπτυξης  φυσικών 

πόρων  ενέργειας  βιομηχανίας,  απασχόλησης  εμπορίου  τουρισμού, 

μεταφορών  επικοινωνιών,  προστασίας  περιβάλλοντος,  δημόσιας 

υγείας  και  κοινωνικής  μέριμνας,  παιδείας,  πολιτισμού,  αθλητισμού, 

πολιτικής  προστασίας.  Για  την  οργάνωση  αυτή  και  το  λειτουργικό 

εκσυγχρονισμό των Περιφερειών προτείνουμε την άμεση αξιοποίηση 

χωρίς  άλλες  καθυστερήσεις  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Διεκδικούμε από την Κυβέρνηση σε όλες τις σχεδιαζόμενες δημόσιες 

πολιτικές  σε  όλα  τα  κανονιστικά  κείμενα,  νόμους,  Προεδρικά 

Διατάγματα,  Υπουργικές  Αποφάσεις  και  σε  όλα  τα  εθνικά  και  τα 

συγχρηματοδοτούμενα  επιχειρησιακά  προγράμματα  να  εισάγει  τη 

νησιωτικότητα  ως  οριζόντια  πολιτική  (mainstreaming)  και  θετικές 

διακρίσεις  υπέρ  των  νησιών  της  χώρας  όπως  το   μεταφορικό 

283



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

ισοδύναμο  και  η  ανάπτυξη  ειδικών  πολιτικών  και  μέτρων  για  τη 

λειτουργία του ΕΣΥ των νησιών.

Προτείνουμε την  προώθηση  της  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  και 

συγκεκριμένα:  τη  θεσμοθέτηση  οργάνων  συνεργασίας  των  δυο 

βαθμών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κοινού  οργάνου  Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων και Εθνικού Συμβουλίου Περιφερειών και Δήμων, τη 

συγκρότηση  κοινής  Επιτροπής  (Υπουργείο  Εσωτερικών,  Ένωση 

Περιφερειών  Κ.Ε.Δ.Ε.)  για  την  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  του 

"Καλλικράτη" και την εκπόνηση ενός ενιαίου Κώδικα Περιφερειών και 

Δήμων.  Την  υπογραφή  ενός  Πρωτοκόλλου  συνεργασίας  ΕΝ.Π.Ε.  – 

Κ.Ε.Δ.Ε.,  που  θα  προβλέπει  τη  συστηματική  συνεργασία  των  δύο 

συλλογικών  οργάνων,  την  εκπόνηση  ενός  χάρτη  διαβαθμιδικής 

συνεργασίας με απόφαση ενός κοινού Συνεδρίου (ΕΝ.Π.Ε. – Κ.Ε.Δ.Ε.) 

που  θα  έχει  πολιτικά  δεσμευτικό  χαρακτήρα  και  ενός  τριετούς 

προγράμματος  δράσεων  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  ΕΝ.Π.Ε.  – 

Κ.Ε.Δ.Ε.

Ζητούμε τη σύσταση εθνικού Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή των 

αρμοδίων  κυβερνητικών  φορέων,  της  Ένωσης  Περιφερειών  και  της 

Κ.Ε.Δ.Ε.,  που  θα  έχει  ως  αποστολή  την  παρακολούθηση  της 

εφαρμογής και τη συνεχή επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου 

που αφορά τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Διαπιστώνουμε ότι  σε  αρκετά  Περιφερειακά  Συμβούλια  υπάρχει 

δημοκρατικό έλλειμμα στη λειτουργία τους εξ αιτίας και των αδυναμιών 

του  σχετικού  κανονιστικού  πλαισίου,  όπως  με  την  υποβάθμιση  του 

ρόλου των περιφερειακών συμβούλων, τις αδυναμίες  στη λειτουργία 

των  Επιτροπών,  την  έλλειψη  της  επαρκούς  υποστήριξης  των 

Παρατάξεων, την υποτίμηση του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης, 

την ακινησία των περιφερειακών Επιτροπών διαβούλευσης.

Εκτιμούμε ότι  η  Ένωση  Περιφερειών  πρέπει  να  αναλάβει  την 

πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της συλλογικής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας των οργάνων της Περιφέρειας, αξιοποιώντας την εμπειρία 

που  αποκτήσαμε  στην  πρώτη  διετία  της  θητείας  μας  με  ένα  νέο 

εσωτερικό  κανονιστικό  πλαίσιο,  που θα διευρύνει  το  διάλογο και  τη 

συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η άσκηση της πολιτικής έχει ως 
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προϋπόθεση  τη  βαθιά  γνώση  και  τη  δημοκρατία  στη  λήψη  των 

αποφάσεων, από ένα συλλογικό πολιτικό όργανο, που δεν μπορεί να 

είναι  άλλο,  από  ένα  ισχυρό  Περιφερειακό  Συμβούλιο  που  θα 

κατακτήσει την περιφερειακή συνείδηση του χώρου αναφοράς του.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργεί  το 

πρόγραμμα  αξιολόγησης  δομών  και  προσωπικού  των  δημοσίων 

φορέων, ζητούμε: την επιστροφή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που τέθηκαν 

σε  διαθεσιμότητα,  διότι  είναι  απολύτως  απαραίτητοι  για  την  ομαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη των αναγκών των 

Περιφερειών σε προσωπικό, είτε μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες 

Υπηρεσίες,  είτε  με  νέες  προσλήψεις  ιδιαίτερα  σε  θέσεις  όπου 

διαπιστώνεται αδυναμία λειτουργίας των Περιφερειών.

Εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

απαιτεί και την ταυτόχρονη αναβάθμιση της Καταστατικής θέσης των 

αιρετών, διασφαλίζοντας την αναγκαία θεσμική, τεχνική και οικονομική 

υποστήριξή τους για να  μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους 

στην όλο και πολυπλοκότερη αποστολή τους και να αποκτήσουν στην 

τοπική κοινωνία το κύρος και την αξιοπρέπεια που απαιτεί ο θεσμικός 

τους ρόλος.

Η Επιτροπή Θεσμών και  Οργάνωσης της ΕΝ.Π.Ε. σύμφωνα με την 

απόφαση του Συνεδρίου οφείλει να επεξεργαστεί πρόταση βελτίωσης 

του κανονισμού λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης,  στον οποίο να 

προβλέπεται  και  η  εκλογή  του  Προεδρείου  της  από  τη  Γενική 

Συνέλευση. 

Διαπιστώνουμε πως ήρθε πλέον η ώρα να εμβαθύνει η πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση ως ενιαίο σύστημα Διοίκησης της χώρας στο πλαίσιο της 

επικείμενης  συνταγματικής  αναθεώρησης  με  βάση  τις  αρχές  της 

εταιρικής σχέσης, της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της διαφάνειας, 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

2. Για να αποτελέσουν τα χωροταξικά σχέδια πλαίσιο και  μοχλό 

ανασυγκρότησης της χώρας και προώθησης της ανάπτυξης:

Εκτιμούμε ότι  πρέπει  να  προετοιμαστεί  το  πολυεπίπεδο  χωροταξικό 

σχέδιο στρατηγικής και να οριοθετήσει χωρικά τις δημόσιες πολιτικές και 
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για  να  καθοδηγήσει  τις  νέες  κοινωνικο-οικονομικές  προσπάθειες 

ανάκαμψης και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται πρωτίτως 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να στοχεύουν 

σε μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική, που θα προωθεί τη σύγχρονη 

και  ανταγωνιστική  βιομηχανία,  την  ελληνική  γεωργία  με  προϊόντα 

ταυτότητας  προέλευσης,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την 

ανάδειξη του πολιτισμού και τη διασφάλιση του κοινωνικού εξοπλισμού 

που θα διευρύνει τη σημερινή κοινωνική πολιτική. 

Ζητούμε να διασφαλιστεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο 

ρόλος  των  Περιφερειών  στο  χωροταξικό  σχεδιασμό.  Προτείνουμε  να 

διατηρηθεί  το  εθνικό  επίπεδο  χωροταξικού  σχεδιασμού  ως 

κατευθυντήριο  σχέδιο  χωρικής  οργάνωσης  με  μεσομακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα δεσμεύσεις των δημόσιων πολιτικών. 

Διεκδικούμε τα  περιφερειακά  χωροταξικά  σχέδια  συνδεόμενα  με  τα 

αντίστοιχα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα να διασφαλίζουν τη 

συνοχή μεταξύ χωρικών τομεακών και  περιβαλλοντικών πολιτικών και 

να  στηρίζουν  την  ανάπτυξη  κάθε  Περιφέρειας.  Η  κατεύθυνση  αυτή 

οδηγεί εύλογα στις Περιφέρειες τους πόρους των διαρθρωτικών Ταμείων 

της  περιόδου  2014-2020  για  την  περιφερειακή  ανάπτυξη  της  χώρας. 

Ειδικότερα  όσον  αφορά  την  πρόταση  του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  για  τη 

μεταρρύθμιση  του  συστήματος  χωροταξικού  και  πολεοδομικού 

σχεδιασμού προτείνουμε:

Επί  του εθνικού  σχεδιασμού.  Το κείμενο  αρχών πολιτικής  χωρικής 

οργάνωσης  να  εκπονείται  με  εισήγηση  Υ.Π.Ε.Κ.Α.,  από  διυπουργικό 

όργανο  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  συσχέτιση  χωρικού  αναπτυξιακού 

μοντέλου.  Να δεσμεύεται  για τη χρηματοδότησή του και  να εγκρίνεται 

από την Ολομέλεια της Βουλής. Τα ειδικά πλαίσια χωρικής οργάνωσης 

να εκπονούνται με εισήγηση Υ.Π.Ε.Κ.Α. από διυπουργικό όργανο και να 

ακολουθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Επί  του  περιφερειακού  σχεδιασμού.  Τα  περιφερειακά  πλαίσια 

χωρικής  οργάνωσης  να  εκπονούνται  από  την  Περιφέρεια.  Το 

μητροπολιτικό  σχέδιο  χωρικής  οργάνωσης  Αθήνας  –  Αττικής  και  το 

αντίστοιχο της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης να εκπονούνται 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο και  την επιστημονική τεκμηρίωση και 
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εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να επιμελείται ο Οργανισμός της 

Αθήνας και ο αντίστοιχος Οργανισμός της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα 

πρέπει να ενταχτούν στην Περιφέρεια. 

Τα  ρυθμιστικά  σχέδια  μικρών  πόλεων  εάν  καλύπτουν  ευρύτερη 

ανθρωπογεωγραφική ενότητα να εκπονούνται  μετά από εισήγηση των 

αντίστοιχων  Δημοτικών  Συμβουλίων  με  απόφαση  του  Περιφερειακού 

Συμβουλίου  ως  εξειδίκευση  του  αντίστοιχου  περιφερειακού  πλαισίου 

χωρικής οργάνωσης.

Επί  του  δημοτικού  σχεδιασμού.  Τα  τοπικά  ή  δημοτικά  πλαίσια 

χωρικής οργάνωσης τα σχέδια χρήσεων γης και τα ρυμοτομικά σχέδια 

να εκπονούνται από το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο. 

3. Για να  αναλάβουν οι  Περιφέρειες  τον αναπτυξιακό ρόλο τους 

πραγματοποιώντας  τις  δημόσιες  επενδύσεις  τεχνικής  υποδομής  και 

προσελκύοντας  τις  παραγωγικές  ιδιωτικές  επενδύσεις  με  βασικούς 

στόχους  την  αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  της  κάθε 

Περιφέρειας, τη διατήρηση της κεντρικής Κυβέρνησης τον εποπτικό και 

τον ελεγκτικό ρόλο της, τη δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα 

διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και πλήρη διαφάνεια, τη διασφάλιση 

της  βιωσιμότητας  των  παραγωγικών  επενδύσεων  προτείνουμε  και 

διεκδικούμε:

o Τη  θεσμοθέτηση  13  κέντρων  υποδοχής  και  έγκρισης  των 

επενδύσεων με ένα κέντρο ανά Περιφέρεια και την άμεση στελέχωσή τους με 

ικανό αριθμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

o Τη  θεσμοθέτηση  της  διαδικασίας  άμεσης  και  δεσμευτικής 

προέγκρισης  των  επενδύσεων,  που  θα  απελευθερώσει  τη  διαδικασία 

συμμετοχής της επένδυσης στα χρηματοδοτικά εργαλεία και την επεξεργασία 

ενός  ενιαίου  πλαισίου  υποχρεώσεων που θα υπογράφεται  και  θα  τηρείται 

απαρέγκλιτα από κάθε επενδυτή.

o Τη δημιουργία  δομών υποδοχής και  υποστήριξης  της  νεανικής 

επιχειρηματικότητας  και  της  καινοτομίας  με  παράλληλη  προώθηση  της 

συνεργασίας  των  Περιφερειών  με  τα  πανεπιστημιακά  Ιδρύματα,  τους 

ερευνητικούς φορείς,  τα επαγγελματικά Επιμελητήρια και  τους τραπεζικούς 

φορείς.
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o Τη  διαχείριση  όλων  των  πόρων  της  νέας  προγραμματικής 

περιόδου  2014-2020  από  τις  Περιφέρειες,  δηλαδή  με  13  περιφερειακά 

επιχειρησιακά  προγράμματα,  μέσω  της  εκπόνησης  ενός  πολυταμειακού 

προγράμματος, από κάθε Περιφέρεια, το οποίο θα χρηματοδοτείται από όλα 

τα διαρθρωτικά Ταμεία, ώστε να εξυπηρετείται συνεκτικά μια ολοκληρωμένη 

αναπτυξιακή στρατηγική για την Περιφέρεια.

Για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων προτείνουμε:

o Την  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  από  τις 

υποχρεωτικά  εμπλεκόμενες  στα  δημόσια  έργα  Υπηρεσίες 

μέσω  της  υιοθέτησης  διακριτού  πρωτοκόλλου,  αιτημάτων 

αδειοδότησης  έργων  που  πρόκειται  να  υποβληθούν  προς  

ένταξη  στο  ΕΣΠΑ,  την  εκπόνηση  κι  εφαρμογή  ενός  

προγράμματος  συλλογικής υποστήριξης των δικαιούχων για  

την ωρίμανση των έργων τους το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Το κεντρικό  Help Desk,  δικτύωση των  αρμόδιων στελεχών,  

intranet, επικαιροποίηση των οδηγών ωρίμανσης έργων. 

• Επιτόπου  συμβουλευτική  υποστήριξη,  χρηματοδότηση  των  

δικαιούχων από την Τεχνική Βοήθεια. 

• Την  καθιέρωση  ειδικού  πρωτοκόλλου  προτεραιότητας  με  

στόχο τη μείωση των χρόνων ελέγχου και τη δημιουργία στο Ελεγκτικό  

Συνέδριο  μιας  μονάδας  ταχείας  διεκπεραίωσης  λογαριασμών  και  

απαιτήσεων  από  συμβάσεις  του  ΕΣΠΑ,  η  οποία  ενεργώντας  με  

συγκεκριμένες  οδηγίες  και  κατευθυντήριες  γραμμές  θα  μειώσει  τις  

καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη διαδικασία πληρωμής.

• Την καθιέρωση δεσμευτικής,  σύντομης προθεσμίας  για  τους  

φορείς που προκηρύσσουν ως προς το χρόνο που απαιτείται,  από την  

αξιολόγηση των  προσφορών έως την  υπογραφή της σύμβασης με  τον  

ανάδοχο του έργου.

• Τη δημιουργία ειδικών τμημάτων ΕΣΠΑ τόσο στα Διοικητικά  

Δικαστήρια όσο και  στο ΣτΕ με στόχο την κατ’  απόλυτη προτεραιότητα  

διεκπεραίωση θεμάτων που άπτονται συμβάσεων έργων ΕΣΠΑ. 
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4)  Για  τη  διασφάλιση  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  και  της  

αποτελεσματικής  λειτουργίας  των  Περιφερειών,  προτείνουμε  και  

διεκδικούμε:

• Τη  σταδιακή  απόδοση  των  θεσμοθετημένων  κεντρικών  

αυτοτελών πόρων.

• Την  άμεση  σύσταση  και  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  

Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ. 

• Την εγκατάσταση των ελεγκτών νομιμότητας και  τη  θέσπιση  

θέσεων βοηθών Ελεγκτών ως πρώτης προϋπόθεσης για την ταχύτερη και  

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ελέγχων. 

• Τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας  

των Ελεγκτών Νομιμότητας με την κατάργηση της απευθείας υπαγωγής  

τους  στον  Υπουργό  Εσωτερικών  και  με  την  απόδοση  σ’  αυτούς,  

αρμοδιοτήτων ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. 

• Την εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και  τη  

μετάβαση  από  τους  ετήσιους  προϋπολογισμούς  τυπικής  συμμόρφωσης  

που είναι επικεντρωμένοι στις διαδικασίες, τις εκτελούμενες δαπάνες και  

τις  πληρωμές  σε  προϋπολογισμούς  προγραμμάτων  που  θα  είναι  

συνδεδεμένοι  με  τα  πενταετή  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  και  

επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων ώστε  

να  συνδεθούν  οι  κωδικοί  του  προϋπολογισμού  με  τις  εκροές  και  τ’  

αποτελέσματα των παρεχομένων υπηρεσιών.

• Την  ενσωμάτωση  ειδικής  Μονάδας  Παρακολούθησης  του  

προϋπολογισμού  στις  Μονάδες  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  ή  Υπηρεσίες  

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. 

• Το  μεσοχρόνιο  προϋπολογισμό  των  ΚΑΠ  π.χ.  σε  ορίζοντα  

τριετίας, προκειμένου οι ΚΑΠ να προϋπολογίζονται βάσει του μέσου όρου  

των φορολογικών εισπράξεων των 3 τελευταίων κάθε φορά ετών, ώστε ν’  

αποφεύγονται  έντονες  διακυμάνσεις  λόγω  ειδικών συνθηκών  όπως  οι  

σημερινές. 

• Την  αναμόρφωση  των  κριτηρίων  κατανομής  των  ΚΑΠ  με  

παράλληλη  καθιέρωση:  α)  ενός  ελάχιστου  εγγυημένου  ποσού  

λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, β)  
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μηχανισμών  αυτόματης  εκχώρησης  των  αναλογούντων  πόρων  για  τις  

μεταφερόμενες  στις  Περιφέρειες  αρμοδιότητες,  γ)  ρητρών  έγκαιρης  

καταβολής. 

• Την υιοθέτηση των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για  

την καταγραφή των οφειλών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την  

κατάταξή τους σε πίνακες προτεραιότητας εξόφληση με βάση τη χρονική  

προτεραιότητα της αξίωσης. 

• Τη δημοσίευση των πινάκων στο «Διαύγεια».

• Την  πληρωμή  όλων  των  δικαιούχων  κατά  συγκεκριμένο,  

προκαθορισμένο  ποσοστό  ανάλογα  με  τα  χρηματικά  διαθέσιμα  σε  

περιόδους οικονομικής ασφυξίας όπως η σημερινή.

5)  Για  το  συντονισμό  της  κοινωνικής  πολιτικής  σε  

περιφερειακό επίπεδο και  τη  διασφάλιση  της  κοινωνικής  συνοχής,  

όπως εισηγήθηκε ο κ. Σπύρου. Προτείνουμε και διεκδικούμε: 

• Την  ένταξη  σε  κάθε  πρόγραμμα  βιώσιμης  ανάπτυξης  των  

μέτρων κοινωνικής πολιτικής ως αναγκαία συνιστώσα της ολοκληρωμένης  

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης. 

• Τη  διασφάλιση  της  συνεργασίας  Κεντρικής  Διοίκησης,  

Περιφερειών και Δήμων ώστε το διοικητικό σύστημα διακυβέρνησης της  

χώρας να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες ως ενιαίο σύστημα, δηλαδή  

υπηρεσίες χωρίς ραφές. 

• Την  ανάληψη  από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  όλων  των  

κοινωνικών πολιτικών και της διοίκησης και διαχείρισης όλων των θεσμών  

κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης για τη στήριξη της οικογένειας, του  

παιδιού, των νέων,  των αναπήρων, των ηλικιωμένων,  των ατόμων που  

βρίσκονται  σε  κατάσταση  ακραίας  φτώχιας,  των  ευπαθών  κοινωνικών  

ομάδων και την ένταξή τους στη δήλωση αποστολής της. 

• Τη  σύγκληση  και  το  συντονισμό  των  κοινωνικών  

προγραμμάτων  και  πρωτοβουλιών  της  Δευτεροβάθμιας  και  της  

Πρωτοβάθμιας  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  με  διεπαφή  τις  περιφερειακές  

ενότητες. 
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• Την  έγκαιρη  απόδοση  των  επιδομάτων  στα  ΑμΕΑ,  

περιλαμβανομένης  της  μηνιαίας  απόδοσης  του  διατροφικού  επιδόματος  

των νεφροπαθών.

• Τη συγκρότηση ενός Περιφερειακού Δικτύου Ασφάλειας ανά  

Περιφέρεια με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας  

και των εθελοντικών Οργανώσεων και τη διασφάλιση της χρηματοδότησής  

του από ευρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους και χορηγίες. 

• Την προώθηση της συνεργασίας των Περιφερειών με ανάλογα  

κοινωνικοοικονομικά  χαρακτηριστικά,  δηλαδή  της  διαπεριφερειακής  

συνεργασίας  σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  επίσης  προτείνουμε  ν’  

αναλάβουμε ν’ αναλάβει η Περιφέρεια σε συνεργασία με πιστοποιημένες  

καταναλωτικές  Οργανώσεις  την  εξωδικαστική  διαμεσολάβηση  για  την  

επίλυση  των  διαφορών  μεταξύ  των  υπερχρεωμένων  δανειοληπτών  

πολιτών και  των δανειστών πιστωτικών Ιδρυμάτων όπως ισχύει  και  σε  

άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος,  για  την  αναβάθμιση  των  ευρωπαϊκών  και  

διεθνών  σχέσεων  των  Περιφερειών  και  την  προώθηση  της  

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σ’ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και  

δεδομένου ότι  το  70% της κοινοτικής νομοθεσίας της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης καλούνται να το εφαρμόσουν οι Δήμο και οι Περιφέρειες των  

κρατών  μελών  της,  εγγύηση  στην  επιτυχία  ενός  μοντέλου  

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης αποτελεί ή αποδοχή της αρχής ότι οι  

τοπικές Περιφερειακές Αρχές αποτελούν ισότιμους εταίρους σε εθνικό  

και  ευρωπαϊκό  επίπεδο και  όχι  ο περιορισμός τους στο ρόλο των  

διαμεσολαβητών,  δεδομένου  ότι  η  νεοσύστατη  Περιφερειακή  

Αυτοδιοίκηση της χώρας καλείται να συμβάλλει στην υλοποίηση μιας  

πολυεπίπεδης και ισοβαρούς μορφής διακυβέρνησης και δεδομένου  

ότι  η  ΕΝ.Π.Ε.  καλείται  να  προωθήσει  τη  συνεργασία  και  την  

προαγωγή και  την εκπροσώπηση των Περιφερειών στα εθνικά,  τα  

ευρωπαϊκά  και  τα  διεθνή  όργανα  Διοίκησης,  αποφασίζουμε  τ’  

ακόλουθα: 

• Ν’  αξιοποιήσουμε  τη  Στρατηγική  Ευρώπη  2020  και  να  

προωθήσουμε  μια  πολιτική  πολύπλευρης  διακυβέρνησης  σ’  επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που θα βασίζεται στην αποκέντρωση  
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και τη θέση των Περιφερειών στην Ευρώπη στις ουσιαστικές και μικρής  

κλίμακας  παρεμβάσεις  που  θα  μας  επιτρέψουν  την  εύκολη  σύναψη  

συμμαχιών και κύρια στην ευρωπαϊκή διατομεακή πολιτική. 

• Να διασφαλίσουμε τη συστηματική πληροφόρηση της ΕΝ.Π.Ε.  

και  των  Επιτρόπων  της  σε  θέματα  περιφερειακής  πολιτικής  και  

πολυεπίπεδου μοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης. 

• Να οργανώσουμε την 6η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών  

και  των  Δήμων  της  Ευρώπης  στην  Αθήνα  και  να  προωθήσουμε  τη  

συμμετοχή  μας  στην  Ευρωμεσογειακή,  Περιφερειακή  και  Τοπική  

Συνέλευση. 

• Να  διασφαλίσουμε  τη μόνιμη  παρουσία  της  ΕΝ.Π.Ε.  στις  

Βρυξέλλες, η οποία θα κληθεί να χρησιμεύσει ως εμπροσθοφυλακή για την  

από  κοινού  υπεράσπιση  των  συμφερόντων  της  κάθε  μιας  από  τις  13  

Περιφέρειες και στην ολότητά της. 

Το σπίτι  της Ένωσης Περιφερειών στις Βρυξέλλες,  θ’  

αποτελέσει το μόνιμο δίαυλο επαφής και πληροφόρησης της Ένωσης  

και  μια  αμφίδρομη  σχέση  προγραμματισμού  και  παρουσίασης  της  

ΕΝ.Π.Ε. και των Περιφερειών στο πολιτικό γίγνεσθαι των Βρυξελλών,  

όπως  η  βελτίωση  των  επαφών  με  το  Ευρωκοινοβούλιο,  τα  

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, η  

ανάπτυξη συνεργιών,  η έγκαιρη πληροφόρηση, η καλύτερη γνώση  

των  διαδικασιών  της  ευρωπαϊκής  ενσωμάτωσης,  η  υποδοχή  και  

υποστήριξη των εκπροσώπων της Ένωσης στα διάφορα όργανα, η  

συμμετοχή  στα  δίκτυα  των  lobby και  των  Οργανώσεων  που 

βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση των Βρυξελλών». 

Αυτό  είναι  συνολικά  το  κείμενο  των συμπερασμάτων και  των 

αποφάσεων το οποίο προτείνει η Επιτροπή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Να ευχαριστήσουμε τον κ. Πασχαλίδη. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση  εκτός  μικροφώνου)  Αγαπητοί  συνάδελφοι,  ο  κ. 

Πασχαλίδης είπε για όλα, είπε μέχρι και τι κίνηση πρέπει να κάνει ο κλητήρας 

να πάρει τα χαρτιά στο γραφείο του και δεν είπε το βασικό: Βάλαμε ένα θέμα: 

Θεσμοθέτηση των Περιφερειακών,  θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων αυτών, 

στελέχωση  των  περιβαλλοντικών  ενοτήτων  που  είναι  μια  δραματική 
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κατάσταση  και  ορισμός,  επωνυμία  του  Πολιτικού  Προϊσταμένου.  Εάν  δε 

γίνουν αυτά, σας καλούμε να ψηφίσετε…. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  πολύ.  Το  λόγο  έχει  ο  κ. 

Αναγνώστου. 

Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  :   Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλά να κάνετε δυο προσθήκες: 

Γράφετε την «ανδρική επιχειρηματικότητα». Παρακαλώ πολύ να προσθέσετε 

και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ωραία. 

Κ.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  :   Επίσης  θα  ήθελα  να  πω  ότι  επίδομα  δεν  πρέπει  να 

παίρνουν μόνο οι νεφροπαθείς, αλλά όλοι όσοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Κι  εμείς  ευχαριστούμε.  Ο  κ. 

Καραθανασόπουλος έχει το λόγο. 

Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.)  :   Δε θα καθίσω βεβαίως 

να πιάσω σημείο-σημείο το ψήφισμα, το σχέδιο απόφασης που μας διάβασε ο 

κ.  Πασχαλίδης,  που  μπορεί  από  άποψη  τεχνοκρατική  κτλ.  να  είναι 

ολοκληρωμένο, αλλά εμείς έχουμε διαφορετικό ψήφισμα καταθέσει. Δε θα το 

διαβάσω, θα στηρίξω το δικό μας ψήφισμα γιατί πολύ γρήγορα με το κείμενο 

που διάβασε ο κ. Πασχαλίδης θα πρέπει να τροποποιήσετε μάλλον τον τίτλο 

της  ΕΝ.Π.Ε.,  να  τον  κάνουμε  ΕΝ.Π.Ε.Σ.,  δηλαδή  Ένωση  Προώθησης 

Επιχειρηματικών Συμφερόντων.

Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν εμείς καταθέσαμε και ψηφίζουμε το 

δικό  μας  ψήφισμα  και  θα  βάλουμε  σε  ψηφοφορία  μόνο  το  ψήφισμα  που 

αφορά κι έχουμε καταθέσει τη συμπαράσταση στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ. 

Καραθανασόπουλο. 

Ο κ. Καλούδης έχει το λόγο. 

Γ.  ΚΑΛΟΥΔΗΣ  :   Κύριε  Πρόεδρε  χθες  σας  βάλαμε  θέμα  νησιωτικότητας,  η 

αναφορά είναι εντελώς χλωμή κι είναι σα να μην υπάρχει, παντελώς αόριστη 

και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε προβολής. 

293



ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1  ο   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΗΜΕΡΑ 2  η   – 15/2/2013  

Πιο  συγκεκριμένα  λοιπόν:  Άρση  αποκλεισμού  των  νησιών, 

μεγάλων και μικρών και τακτικές αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 

και σύνδεσή τους με το κέντρο, πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. 

Βέβαια  το  βάλατε  το  μεταφορικό  ισοδύναμο,  αλλά  πρέπει  να 

μπει  πιο  καθαρά.  Άρα  λοιπόν  αεροπορικές,  ακτοπλοϊκές  συγκοινωνίες, 

επιδότηση  όπως  γίνεται  με  τις  αστικές  συγκοινωνίες  Αθήνας  και 

Θεσσαλονίκης και επιδότηση των αγροτικών μεταφορών και στα νησιά του 

Ιονίου. Δεν είναι 4ης κατηγορίας, εάν τα θέλετε 4ης κατηγορίας όπως και σε όλα 

τ’ άλλα να μας το πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καλούδη.

Ο κ. Τσουκαλάς έχει το λόγο. 

Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  :   Αγαπητοί φίλοι, ο κ. Πασχαλίδης ήταν πάντα κι εξακολουθεί 

να είναι  εξαιρετικός  στο να μαζεύει  και  ν’  αποδίδει  μ’  έναν πολύ γλαφυρό 

τρόπο, το σύνολο των θεμάτων που έχουν ειπωθεί εδώ, έχουν ακουστεί ή θα 

θέλαμε ακόμα ν’ ακουστούν. 

Όμως αυτό που βγαίνει σα συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι τίποτε 

άλλο  από  ένα  ευχολόγιο  που  κατατίθεται,  δεν  είναι  συμπεράσματα  και 

απόφαση κι εδώ νομίζω ότι κακώς είπαμε ότι είναι απόφαση, διότι αν αυτό το 

πράγμα  είναι  απόφαση  θα  πρέπει  να  και  να  το  υλοποιήσουμε  και 

καταλαβαίνετε  και  γνωρίζετε  ότι  θα μπορούσε να ήταν ψήφισμα αλλά εγώ 

επιμένω και μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι και απόφαση. 

Αλλά καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι από τη στιγμή που χθες 

στην τοποθέτησή μου αναφέρθηκα ότι εδώ πέρα ή Κεντρική Διοίκηση δε μας 

έχει  για  τίποτε  άλλο  από  ιμάντα  μεταβίβασης  των  απόψεών  της  και  των 

αποφάσεών  της,  καταλαβαίνετε  ότι  με  ευχολόγια  και  με  τέτοιου  είδους 

τεράστια κείμενα, δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα πρέπει να παρθούν κάποιες 

αποφάσεις για 3-4 συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αφορούν στην καρδιά του 

"Καλλικράτη". 

Άκουσα πάρα πολλούς και νομίζω ότι  ήταν πολύ γλαφυρός ο 

Έπαρχος της Ικαρίας όταν είπε για την κτηνοτροφία, για τα παιδιά, για το τι 

γίνεται. Δεν έχουμε τίποτε από αυτά, σε τίποτα δε μπορούμε να συμβάλλουμε 

γιατί για όλα πρέπει να πάρουμε έγκριση κι εμείς θα πληρώνουμε και οι άλλοι 

θα κανονίζουν. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό μια σωστή προσέγγιση. 
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Για το λόγο αυτό, εμείς το καταψηφίζουμε. Έχουμε ένα ψήφισμα, 

το έχετε, που αφορά στο χρόνο θητείας του Περιφερειάρχη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε. Ο κ. Διάκος έχει το λόγο. 

Κ. ΔΙΑΚΟΣ  :   Να εκφράσω ένα παράπονο.. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Όχι  τοποθέτηση  κ.  συνάδελφε,  επί  του 

ψηφίσματος. 

Κ. ΔΙΑΚΟΣ  :   Επί του ψηφίσματος. Όταν λοιπόν μιλάμε εδώ πέρα μέσα ότι 

θέλουμε  να  συνδιαμορφώσουμε  την  Ελλάδα  και  δεν  έχουμε  καταφέρει  να 

συνδιαμορφώσουμε  εδώ  το  ψήφισμα,  αλλά  όποια  αιτήματα  υπάρχουν  να 

εντάσσονται  και  εκτιμούμε βαθύτατα  το ότι  ορισμένα από τα αιτήματά μας 

έγιναν δεκτά και πέρασαν μέσα σ’ αυτό το κείμενο, όμως, δεν είναι μόνο τα 

δυο τρία αιτήματα τα δικά μας τα οποία έχει μια σημασία, πρέπει να έχει μια 

εικόνα, πρέπει να έχει μια στρατηγική. 

Κι αυτή η εικόνα και η στρατηγική πρέπει να διαμορφώνεται από 

το σύνολο των πολιτικών παραταξιακών απόψεων που υπάρχουν μέσα στο 

Σώμα. Και αυτό δεν έγκειται δυνατό, διότι δεν το συνδιαμορφώσαμε μαζί, δεν 

τέθηκε  πιο  πριν  σ’  έναν  έλεγχο  και  κατά  συνέπεια  φοβούμαστε  ότι  θα 

καλύπτεται και από αντιφατικές τοποθετήσεις ή προτάσεις με αποτέλεσμα να 

είναι και αναποτελεσματικό.

Με αυτό το σκεπτικό εκτιμούμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο 

τεράστιο κείμενο με τόσα πολλά θέματα να είναι δυνατό να ψηφιστεί και να 

είναι και αποτελεσματικό για ν’ αποδείξουμε και στον κόσμο ότι πράγματι αυτά 

που βγάζουμε τα κάνουμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε κ. Διάκο. Ο κ. Δακής έχει το 

λόγο. 

Γ.  ΔΑΚΗΣ  (ΜΕΛΟΣ  Ε.Ε.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Συνάδελφοι,  υπάρχει  μια  γενική 

πρόβλεψη για  άμεση  ενεργοποίηση  εκκρεμοτήτων,  πιστεύω ότι  πρέπει  να 

υπάρξει ειδική αναφορά για απαίτηση επαναφοράς της αρχικής ρύθμισης του 

"Καλλικράτη"  για  την  απόδοση  της  ευθύνης  λειτουργίας  των  δομών  των 

νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και της πρόνοιας στις αιρετές Περιφέρειες 

με την κατάργηση της σχετικής ρύθμισης που είχε ψηφιστεί βράδυ χωρίς την 

παραμικρή διαβούλευση με την ΕΝ.Π.Ε. στις Περιφέρειες, περίπου πριν από 

ένα χρόνο. 
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Είναι βασικό αίτημα το οποίο το έχουμε υιοθετήσει και ομόφωνα 

ως  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Παρακαλώ  να  συμπεριληφθεί  ρητή  αναφορά, 

ξεχωριστή από το συγκεκριμένο ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ.  Δακή.  Ο  κ. 

Τζιτζικώστας έχει το λόγο. 

Α.  ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι, 

μιας και φτάνουμε ουσιαστικά στο τέλος του Συνεδρίου θέλω να συγχαρώ για 

την  εξαιρετική  οργάνωση  του  συνεδρίου  αυτού,  σ’  αυτή  την  τόσο  κρίσιμη 

στιγμή και να κάνω κ. Πρόεδρε, κ. Σγουρέ, μια πρόταση επίσης προς εσάς 

αλλά και πρόσκληση προς τους συναδέλφους, το επόμενο συνέδριό μας να 

διοργανωθεί,  τακτικό  ή  έκτακτο,  στην  πρωτεύουσα  της  Μακεδονίας,  τη 

Θεσσαλονίκη μας. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ  Τζιτζικώστα.  Ο  κ. 

Χρήστου έχει το λόγο. 

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.)  :   Οφείλω να πω από την εμπειρία μου 

στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, ότι το ψήφισμα, ανεξαρτήτως των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της –και δεν είμαι απ’ αυτούς 

που χαρίζονται στις εκάστοτε Διοικήσεις και είναι γνωστό αυτό, κι όταν ήμουν 

στην ΚΕΔΕ και ως Δήμαρχος, ότι έχει μια πληρότητα. Έχει μια σύνθεση. 

Ακούμπησε πραγματικά όλα τα θέματα. Το τι θα γίνει όμως από 

το ψήφισμα και μετά, είναι θέμα που αφορά σ’ εμάς που θα ψηφίσουμε. Από 

πλευράς  πληρότητας  όμως,  επαναλαμβάνω,  έχει  μια  πραγματικά  σύνθεση 

που στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοια ψηφίσματα ακόμα και στο χώρο της 

ΕΝΑΕ αλλά ενδεχομένως και της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. 

Δηλαδή το να γίνεται λόγος για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της 

χώρας, οφείλουμε εμείς αυτό να το κάνουμε πράξη αφού το μήνυμα αυτό πάει 

στην κυβέρνηση και όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα εκτός 

κυβερνήσεως. Γιατί η εμπειρία μου διαχρονικά μου δείχνει ότι όλοι δε θέλουν 

την  πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,  είτε  κυβερνούν  είτε  είναι  στην  αξιωματική 

αντιπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση. 

Προτείνω σε 6 μήνες από σήμερα να γίνει ένα συνέδριο ΕΝ.Π.Ε. 

και  ΚΕΔΕ,  αφού  όμως  από  σήμερα  μέχρι  τότε  έχει  θεσπισθεί  ουσιαστική 

διαβαθμιδική  συνεργασία  με  ένα  διαρκές  όργανο  των  δυο  συλλογικών 
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οργάνων της Αυτοδιοίκησης που θ’ αναγνωριστεί ως επίσημος συνομιλητής 

της  κυβέρνησης,  ούτως  ώστε  να  μη  μπορεί  η  εκάστοτε  κυβέρνηση  να 

παραβλέπει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης. 

Αυτό λοιπόν να το βάλουμε στο ψήφισμα, από σήμερα μέχρι και 

τότε,  σε  έξι  μήνες  συνέδριο,  αναγνώριση,  επαναλαμβάνω,  θεσμικά  της 

συνεργασίας των δυο συλλογικών οργάνων και κλείνω λέγοντας το εξής: Στον 

τομέα  της  κοινωνικής  πολιτικής,  να  τονιστεί  περισσότερο  ο  συντονιστικός 

ρόλος  κυρίως  της  δευτεροβάθμιας  Αυτοδιοίκησης  και  ν’  αφήσουμε  την 

πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση  να  ασκεί  τα  καθήκοντά  της  όταν  προάγει 

κοινωνική πολιτική. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε. Ο κ. Σπύρου έχει το λόγο. 

Σ.  ΣΠΥΡΟΥ  (ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Θέλοντας  να  συντομεύσω  χθες  την 

ομιλία μου για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής και μολονότι το συνέδριό μας 

δεν είναι αποφασιστικό για πολλά πράγματα, βγάζουμε τα ψηφίσματα αλλά 

δεν παίρνουμε αποφάσεις γιατί  ασφαλώς δε νομοθετούμε,  ένα σημείο που 

πιστεύω ότι οι καιροί το επιβάλλουν μέσα όμως από μελέτη και αντικειμενική 

επιλογή,  η  εξασφάλιση,  η  θεσμοθέτηση  του  ελάχιστου  εγγυημένου 

εισοδήματος ως ελάχιστο στοιχείο και δυνατότητα να επιβιώσει κάποιος στην 

εποχή μας, θα πρέπει η κυβέρνηση ή ως πρόταση του συνεδρίου, να βγει 

προς τα έξω, προς την κυβέρνηση ώστε να δρομολογηθεί.

Κάποια στιγμή και ο κ. Στουρνάρας το ανέφερε και νομίζω ότι 

μπορεί το συνέδριό μας κ. Πρόεδρε να το αποφασίσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ο κ. Περγαντάς έχει το λόγο. 

Κ.  ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Υπάρχει  ένα  θέμα  το  οποίο  για 

κάποιον λόγο εγώ πρακτικά δεν το κατάλαβα.  Υπάρχει  ένα μείζον αυτή τη 

στιγμή  στην  ελληνική  κοινωνία  το  οποίο  δεν  κουβεντιάστηκε  μέσα  στο 

συνέδριό μας. 

Υπάρχει ένα σχέδιο «Αθηνά» αυτή τη στιγμή το οποίο αλλάζει το 

χάρτη της παιδείας, τον αλλάζει με τον πλέον δραματικό τρόπο μ’ έναν τρόπο 

ο οποίος δεν αποτελεί προϊόν καμίας συναίνεσης με την τοπική κοινωνία, οι 

Περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουν δυο χρόνια διαδρομής πολιτικής και ζωής 

στη  χώρα  και  με  το  σχέδιο  το  συγκεκριμένο,  το  «Αθηνά»,  κάποιες  πολύ 

μεγάλες Περιφέρειες δοκιμάζονται μέσα από ενδοπεριφερειακές συγκρούσεις.
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Αυτό λοιπόν το σχέδιο το οποίο μας φέρνει και μια προοπτική 

45  ημερών  για  να  διαπραγματευθούμε,  το  οποίο  είναι  απολύτως 

προσχηματικό  κι  επειδή  έχει  πάρει  η  Ένωση  Περιφερειών  αντίστοιχη 

απόφαση, προφανώς η Γενική Συνέλευση προτείνω και πρέπει να επικυρώσει 

την  απόφαση  ως  Γενική  Συνέλευση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  η  οποία 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λέει  ότι η διαβούλευση για το σχέδιο 

«Αθηνά» πρέπει να παραταθεί πολύ περισσότερο από 45 μέρες και ότι θα 

πρέπει  το  όποιο  αποτέλεσμα  του  σχεδίου  αυτού,  να  είναι  προϊόν  μιας 

ευρύτατης συναίνεσης μέσα στις Περιφέρειες και μέσα στις τοπικές κοινωνίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)  :   Ευχαριστούμε  τον  κ.  Περγαντά.  Η 

νησιωτικότητα θα περιγραφεί έτσι όπως πρέπει να περιγραφεί στο ψήφισμα, 

θα προστεθούν όποιες παρατηρήσεις έχουν γίνει για τη νησιωτικότητα και θα 

περιληφθεί στο ψήφισμα, είτε αυτό αφορά τις μεταφορές είτε αφορά θεσμικά 

ζητήματα όπως έθεσε ο συνάδελφος από την Ικαρία. 

Ο κ. Πασχαλίδης έχει το λόγο. 

Γ.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  (ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΕΝ.Π.Ε.)  :   Αγαπητοί  συνάδελφοι  όπως 

αντιλαμβάνεστε,  επιχειρήσαμε  να  συνθέσουμε,  να  συναρμολογήσουμε  ένα 

τεράστιο  όγκο  παρατηρήσεων,  προτάσεων,  ιδεών  που  ήρθαν  σ’  αυτό  το 

συνέδριο αλλά και πριν απ’ αυτό. 

Συγκεκριμένα:  Απαντώ σε  ό,τι  ακούστηκε μετά  την ανάγνωση 

του Σχεδίου Απόφασης και των Συμπερασμάτων. Σε ό,τι αφορά τα Επαρχεία, 

η  απάντηση  είναι  «ναι»,  με  τη  διατύπωση  που  εσείς  υποδεικνύετε.  Κάθε 

νησιώτικη  περιφερειακή  ενότητα,  πρώην  Επαρχεία,  να  έχει  τη  δική  της 

οργανωτική και διοικητική στελέχωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον ενιαίο 

Οργανισμό της Περιφέρειας ως Τμήμα του.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, αναφέρθηκα στη νεανική 

επιχειρηματικότητα.  Έχω  υιοθετήσει  σε  όλα  τα  κείμενα  που  έχουν  την 

υπογραφή  μου  την  έννοια  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας.  Το 

αποδεχόμαστε. 

Σε  ό,τι  αφορά  τους  νεφροπαθείς,  αποδεχθήκαμε  μια 

συγκεκριμένη  πρόταση.  Δέχομαι  ότι  το  θέμα  της  κάλυψης  αντίστοιχων 

περιπτώσεων,  επειδή  άκουσα  για  τις  μεταμοσχεύσεις  είναι  σωστό,  άρα 
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αντιλαμβάνεστε  ότι  θ’  ανοίξουμε  ένα  πάρα  πολύ  μεγάλο  θέμα.  δεκτές  οι 

όποιες προτάσεις για να γίνουμε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι και εύστοχοι. 

Σε  ό,τι  αφορά  τις  συγκοινωνίες  που  έβαλε  ο  κ.  Καλούδης,  η 

απάντηση είναι «ναι», με μια διατύπωση την οποία θα συμπληρώσουμε, την 

παράγραφο της νησιωτικότητας. 

Σε  ό,τι  αφορά  το  σχέδιο  «Αθηνά»,  αγαπητέ  κ.  Περγαντά, 

υπάρχει η ανακοίνωση της ΕΝ.Π.Ε. για το συγκεκριμένο θέμα, να ενταχθεί, το 

προτείνω, με βασική κεντρική ιδέα την παράταση του χρόνου διαβούλευσης. 

Και όλα τ’ άλλα. 

Μ’ αυτές τις παρατηρήσεις προτείνω την ψήφιση του σχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Πασχαλίδη. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ι.  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ): Πέραν της παράτασης,  να ληφθούν υπ' 

όψιν και τα κριτήρια τα εκπαιδευτικά. 

Λοιπόν, συνάδελφοι, μαζί με τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν 

για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, μπαίνουμε σε ψηφοφορία. 

Ποιοι είναι υπέρ της έγκρισης των συμπερασμάτων; 

Διενεργείται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

Το ψήφισμα των συμπερασμάτων εγκρίθηκε. 

Υπάρχει η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τους αγρότες. 

Να συμπαρασταθεί το Συνέδριό μας στον αγώνα των αγροτών. Παρακαλώ, 

ποιοι είναι υπέρ; 

Διενεργείται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

Ομόφωνα το Συνέδριο συμπαραστέκεται στον αγώνα των 
αγροτών. 
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Επί  τής  πρότασης  του  κ.  Τσουκαλά  ο  οποίος  κατέθεσε  μια 

πρόταση  αν  κατάλαβα  καλά,  να  πάρει  απόφαση  το  Συνέδριο  να  μην 

παραταθεί η θητεία των αιρετών οργάνων. Κύριε Τσουκαλά, κανείς δε ρώτησε 

την Αυτοδιοίκηση αν η θητεία θα ήταν 3,5 χρόνια. Μόνοι τους το αποφάσισαν, 

μόνοι ας αποφασίσουν και τώρα. 

Συνάδελφοι, καλή επάνοδο στους συναδέλφους που είναι από 

την επαρχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
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14&15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

               ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Ο Καλλικράτης σχεδιάστηκε ως μια μεγάλη διοικητική τομή στο χώρο της 
Αυτοδιοίκησης,  χωρίς τον αναγκαίο ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο της τότε 
πολιτικής ηγεσίας  του Υπουργείου Εσωτερικών με τους εμπλεκόμενους 
φορείς.
Το εγχείρημα του Καλλικράτη είχε θέσει ως βασικούς στόχους:
την αποκέντρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη λειτουργικότητα και την 
αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τον εκδημοκρατισμό και 
τη συμμετοχή των πολιτών. Τα κενά που υπήρξαν κατά τη νομοθέτησή του 
έχουν φανεί στην πορεία εφαρμογής του 
Στη συνέχεια, λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης χρησιμοποιήθηκε ως 
όχημα  για να μειώσει δραματικά τους θεσμοθετημένους  πόρους προς την 
Αυτοδιοίκηση, που είναι απολύτως αναγκαίοι για την παροχή επαρκών και 
ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Έτσι συνοδεύτηκε από τη  δραματική περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων 
προς την Αυτοδιοίκηση (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι) κατά 60% γεγονός  που 
θέτει  σε κίνδυνο ακόμα και την παροχή βασικών λειτουργιών προς τις 
πολίτες. 
 Όμως για να έχει αποτελεσματικότητα και προοπτική ο Καλλικράτης ,όπως 
και κάθε μεταρρυθμιστική τομή, πρέπει να συντρέχουν ελάχιστοι όροι και 
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προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων ο πιο καθοριστικός είναι η επαρκής 
χρηματοδότηση. 
Οι διοικητικές μεταβολές στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, που έγιναν με τον 
Καλλικράτη, δε συνοδεύτηκαν από ταυτόχρονες-ανάλογες μεταβολές στο 
Κεντρικό Κράτος. Αυτή η έλλειψη συνολικών μεταβολών στο Κράτος και στην 
Αυτοδιοίκηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά  στην  σε βάθος 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Επίσης δεν υπήρξε υποστηρικτικός μηχανισμός παρακολούθησης της 
εφαρμογής του Καλλικράτη, που εκτός των άλλων θα εντόπιζε λάθη, ελλείψεις 
κ.λ.π. και θα πρότεινε τις απαιτούμενες διορθώσεις, βελτιώσεις  και 
προσθήκες.
Το πρόγραμμα «Ελλάδα», ένα πρόγραμμα  χρηματοδοτικό και υποστηρικτικό 
του Καλλικράτη, που είχε εξαγγελθεί, για το οποίο ο τότε Υπουργός 
Εσωτερικών είχε δεσμευτεί πως θα χρηματοδοτηθεί με 4 δις. ευρώ, έμεινε στα 
χαρτιά.
Τα προβλήματα διευρύνονται εξαιτίας των μνημονίων, της υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών καθώς και της επικάλυψης  αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 

Η συντηρητική αντίληψη  για το ρόλο της  Αυτοδιοίκησης, τη θεωρεί  ως μέρος 
του πελατειακού συστήματος, ως μηχανισμό διάχυσης ευθυνών του κεντρικού 
κράτους, ως μακρύ βραχίονα του κράτους.
Επίσης βλέπει το ανθρώπινο δυναμικό της ως ιμάντα του μηχανισμού της 
κρατικής  εξουσίας.
Αντίθετα η προοδευτική αντίληψη θεωρεί την Αυτοδιοίκηση, ως μια ισχυρή 
δύναμη επίλυσης προβλημάτων των πολιτών, και το προσωπικό της ως 
δημιουργικούς συντελεστές του Αυτοδιοικητικού έργου.

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και θεμελιώνεται 
πάνω στις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της 
αλληλεγγύης.

Επειδή έχει χαρακτήρα κινηματικό, πρέπει να είναι ακηδεμόνευτη από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις και τους κομματικούς σχηματισμούς, διεκδικητική και 
αποτελεσματική. Οφείλει  να έχει  ως μοναδικό γνώμονα των πράξεων και 
ενεργειών της, την παροχή επαρκών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής τους.
Οφείλει να λειτουργεί συλλογικά , με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και με 
απόλυτη διαφάνεια, ενεργοποιώντας όλες τις δημιουργικές δυνάμεις των 
τοπικών κοινωνιών και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε 
τόπου.
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Δε μπορεί να είναι το μακρύ χέρι της Κυβέρνησης.
Για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών δεν 
αρκούν οι όποιες καλές προθέσεις και προτάσεις. Εκτός από την αξιόπιστη 
στρατηγική, το ολοκληρωμένο σχέδιο, τους στόχους και τις προτεραιότητες 
χρειάζονται μαζικοί, δυναμικοί και ενωτικοί αγώνες, προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι αναγκαίοι θετικοί πολιτικοί και κοινωνικοί συσχετισμοί 
δυνάμεων που θα οδηγήσουν  στη δρομολόγηση αλλαγών και στην επίλυση 
των σύγχρονων προβλημάτων των πολιτών.
Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί πρόσφορο χώρο δημιουργικών συνθέσεων και 
συνεργασιών πάνω σε ένα ελάχιστο, έστω, προγραμματικό πλαίσιο. 
Προσφέρεται για την ανάπτυξη ενωτικών  συνθέσεων και δράσεων.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος και κοινωνικός ρόλος 
της Αυτοδιοίκησης. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το κεντρικό Κράτος είναι απόλυτα συγκεντρωτικό, αντιστέκεται στο διαχρονικό 
κοινωνικό αίτημα για ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτού και της 
Αυτοδιοίκησης, παρά τα όσα περί του αντιθέτου διακηρύσσονται ηχηρά  από 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές δεν εμφανίζουν 
πολιτικές διαφορές στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων.
Το κεντρικό Κράτος δε θέλει μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση που θα οργανώνεται και 
θα λειτουργεί με όρους που θα προάγουν τη δημοκρατική συμμετοχή των 
πολιτών στο διάλογο και στη λήψη των αποφάσεων. Δεν επιδιώκει 
εμπράκτως να υπάρξει μια Αυτοδιοίκηση που θα βασίζει τη λειτουργία της στη 
διαφάνεια, στη χρηστή διοίκηση, και στην εφαρμογή διαδικασιών ουσιαστικού 
κοινωνικού ελέγχου. Ό,τι έχει κερδίσει μέχρι τώρα η Αυτοδιοίκηση το έχει 
κερδίσει με πολύχρονους και δυναμικούς αγώνες.

.

Ε.Ν.Π.Ε. 

Η Ε.Ν.Π.Ε. έχει εκ της εκλογής της  την πολιτική νομιμοποίηση να εκφράζει 
συλλογικά το θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον έχει το 
στοιχείο της αντιπροσωπευτικότητας, που είναι εκ των ων ουκ άνευ για ένα 
δημοκρατικό συλλογικό όργανο. 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
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Η ταυτόχρονη εκλογή, μαζί με τον Περιφερειάρχη και των αιρετών-χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών ενισχύει τη συλλογικότητα  του θεσμού της αιρετής 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και κάνει, εξ ορισμού , πιο δημοκρατική τη 
διοίκηση.
Ο Περιφερειάρχης εκλέγεται από  το σώμα όλων των εκλογέων μιας 
Περιφέρειας και επομένως έχει πολιτική νομιμοποίηση από την πλειοψηφία 
του εκλογικού σώματος . Όταν ταυτόχρονα με αυτόν εκλέγονται και οι αιρετοί 
Αντιπεριφερειάρχες πολλαπλασιάζεται -ενισχύεται η πολιτική νομιμοποίηση 
της διοίκησης, γιατί οι πολίτες κάθε Περιφερειακής ενότητας εκλέγουν μαζί με 
τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους αντίστοιχους 
Περιφερειακούς Συμβούλους.
Υπάρχει δηλαδή μια πολιτική νομιμοποίηση και σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα.
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια στις εκλογές 
συμπεριλαμβάνουν ως  υποψήφια αιρετά πρόσωπα όλους (Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακούς Συμβούλους) και όχι μόνο τον 
επικεφαλής. 
Η αντίληψη για τον ορισμό των χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών από τον 
Περιφερειάρχη  είναι αντίληψη συγκεντρωτική και δεν  έχει απολύτως καμία 
σχέση με την πολιτική λειτουργία και τη συλλογικότητα που πρέπει να διέπει 
τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και την επίπονη αλλά αναγκαία 
διαδικασία των συνθέσεων. Τα προβλήματα που έχει να επιλύσει η 
Αυτοδιοίκηση είναι ανάλογα με τα γενικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ο ορισμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών από τον 
Περιφερειάρχη, όπως έχει δείξει και η εμπειρία με τον ορισμό Αντιδημάρχων 
από τους Δημάρχους, προφανώς δεν υπηρετεί τη λογική της 
αντιπροσωπευτικότητας, των δημιουργικών αντιπαραθέσεων και των γόνιμων 
συνθέσεων που αποτελούν και την πεμπτουσία της δημοκρατίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η άκριτη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία κα η 
Γαλλία στην Ελλάδα, εκτός του ότι ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία και 
καταλληλότητά της, δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και τούτο 
γιατί προτείνονται πράγματα τα οποία εφαρμόζονται σε χώρες με διαφορετικό 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον από αυτό της χώρας μας. Για 
παράδειγμα, οι Γερμανοί προτείνουν την αναδιοργάνωση των πολεοδομικών 
υπηρεσιών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι την ίδια στιγμή το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος εξαγγέλλει τη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κινείται στο ζήτημα αυτό χωρίς 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δίκαιες λύσεις. Κεντρικός στόχος η δραματική 
μείωση του προσωπικού στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα 
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με τις απαιτήσεις της Τρόϊκας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι έχει 
εξαγγελθεί η ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας 2.000 υπαλλήλων το 2013 
και 25.000 το 2014, χωρίς προηγούμενα  να έχει υπάρξει :
α) προσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας του Κράτους καθώς και των 
αναγκών σε προσωπικό του διοικητικού μηχανισμού
β) αξιόπιστο και αντικειμενικό πλαίσιο αξιολόγησης και αποτίμησης των 
υπηρεσιών και του παραγόμενου έργου
γ) σαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση και το 
κεντρικό κράτος
Σήμερα είναι κοινωνικό αίτημα ένα επιτελικό κράτος, μία  δημοκρατική 
,λειτουργική, αποτελεσματική και αναπτυξιακή Δημόσια Διοίκηση και 
Αυτοδιοίκηση.
Όμως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  βλέπει  μόνο αριθμούς και 
όχι ανθρώπους. 
Καμία απόλυση υπαλλήλου. Καμία διαθεσιμότητα υπαλλήλου αφού οι 
πραγματικές ανάγκες στο σύνολο της  Κεντρικής Διοίκησης, του  ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να ικανοποιηθούν με 
λιγότερο προσωπικό από αυτό που υπάρχει σήμερα. 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης απαιτεί και την ταυτόχρονη αναβάθμιση της 
καταστατικής θέσης των αιρετών (οικονομική, θεσμική,επιμορφωτική-
τεχνολογική), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνθετο, κρίσιμο και 
δύσκολο ρόλο τους.
Αναβαθμισμένη Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει με υποβαθμισμένους και 
απαξιωμένους τους αιρετούς και με ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) που 
βρίσκεται σε θέση οικονομικής υποβάθμισης, εργασιακής ανασφάλειας και 
απαξίωσης της επαγγελματικής του ιδιότητας.
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