ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα παξαθαιέζσ ιίγν εζπρία,
λα μεθηλήζνπκε ηηο εξγαζίεο θαη θπζηθά λα ζαο θαισζνξίζνπκε θαη
σο Πξνεδξείν, αιιά θαη σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο

Γήκσλ

πλέιεπζεο

ε

Διιάδνο,

νπν ία

γηα

ζήκεξα

ηελ

ζεκεξηλή

παξνπζία,

πξαγκαηνπνηείηαη

κεηά

απφ

κηαο
κηα

αλαβνιή δηφηη δελ ππήξρε αθελφο κελ ην πξνο δηαβνχιεπζε
λνκνζρέδην ζθνχπα, ζα ην δνχκε απφ εθεί θαη πέξα αλ είλαη
ζθνχπα, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, αιιά θαη βεβαίσο γηα λα
κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα αλαδεί μνπκε ηα δεηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηηο πεξαηηέξσ δπλακηθέο ή
νπνηεζδήπνηε

απνθάζεηο

καο

θαη

ηε

ζηάζε

γεληθφηεξα

ηεο

Απηνδηνίθεζεο πνπ ζα πάξνπκε ελ φςεη φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ
πνπ απαζρνινχλ ηελ Απηνδηνίθεζε.
Θα έιεγα φηη ζε απηφ η ν θαισζφξηζκα είλαη θνληά καο
εξγαδφκελνη θαη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ηεο ΠΟΔ
ΟΣΑ, είλαη ν θχξηνο Νίθνο Σξάθαο, ηνλ νπνίν επραξηζηνχκε γηα ηελ
παξνπζία

ηνπ,

ηνλ

Πξφεδξν

ηεο

ΠΟΠ

ΟΣΑ,

ηνλ

Μάξθν

ηνλ

Γαξδακάλε. Σνλ Πξφεδξν θπζηθά ηεο ΔΝΠΔ θαη Πεξηθεξ εηάξρε
Θεζζαιίαο, ηνλ Κψζηα ηνλ Αγνξαζηφ. Καη θπζηθά φινπο ηνπο
Πξνέδξνπο ησλ ΠΔΓ θαη εθείλνπο νη νπνίνη κέζα απφ ην ιφγν, αιιά
θαη

ησλ

κειψλ

ηεο

Κεληξηθήο

Έλσζεο

Γήκσλ

Διιάδνο,

ζα

δηακνξθψζνπκε κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο.
Θα ήζεια ινηπφλ γηα λα κελ θαζπ ζηεξήζνπκε δηφηη ζαθέζηαηα
ζήκεξα ππάξρεη έλα δήηεκα ζην επίπεδν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη γεληθφηεξα θαη ησλ ζπλέδξσλ καο, είλαη γλσζηφ φηη
ππάξρνπλ

απεξγηαθέο

θηλεηνπνηήζεηο,

νη

δξφκνη

είλαη

κπινθαξηζκέλνη. Παξά ηαχηα, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα μεθηλή ζνπκε
δηφηη πνιινί εθ ησλ ζπλέδξσλ ζα κεηαθηλεζνχλ θάπνηα ζηηγκή θαη
ζηελ παηξίδα ηνπο. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη είλαη επηβεβιεκέλν λα
μεθηλήζνπκε απηή ηε ζηηγκή θαη θπζηθά ζην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο ζα
κπνξέζνπκε λα απνηππψζνπκε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αθξηβή ησλ
ζπλέδξσλ.
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Θα παξαθαιέζσ ινηπφλ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ, ηνλ Νίθν
ηνλ Σξάθα, δηφηη εγψ λα πσ κηα άπνςε, φηη Απηνδηνίθεζε ρσξίο
εξγαδφκελνπο θαη πξέπεη λα βξνχκε ηε ζπληνληζκέλε πεξπαηεζηά
καο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπληνλίζνπκε ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο
ρξεηάδνληαη ζηε ρψξα ζηελ Απηνδηνίθεζε, δελ γίλεηαη. Καη γηα απηφ
κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζέινπκε λα αθνχζνπκε ηνλ ραηξεηηζκφ
θαη λα θαισζνξίζνπκε θαη πάιη ηελ παξνπζία, θχξηε Πξφεδξε ηεο
ΠΟΔ ΟΣΑ.
Σν βήκα ζε εζάο.
Ν. ΣΡ ΑΚΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί θίινη, ζπλεξγάηεο, εθ
κέξνπο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζέινπκε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα
ηελ πξφζθιεζε.
Έρνπλ ζπκβεί απφ ηελ ηειεπηαία ζαο πλέιεπζε ην Γεθέκβξην
ηνπ 2015, αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνπο
εξγαδφκελνπο. Πηα έρνπκε έλα λέν κηζζνιφγην, θησρνιφγην φπσο ην
νλνκάδνπκε
βαζκνιφγεζε,

εκείο
ηελ

νη

εξγαδφκελνη.

επηινγή

Σε

πξντζηακέλσλ,

λέα
θαζψο

αμηνιφγεζε,
θαη

ην

λέν

αληηαζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ λφκν.
Απηφ πνπ θπζηθά δελ αιιάδεη κέρξη ζήκεξα πνπ κηιάκε, είλαη
ε πηζηή θαη ζπλερφκελε εθαξκνγή απφ ηε ζπγθπβέξλεζε ησλ
κλεκνλίσλ πνιηηηθψλ ζθιεξήο ιηηφηεηαο πνπ πιήηηνπλ ζην ζχλνιν
ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ζ ζπλερηδφκελε απμαλφκελε κείσζε ησλ πφξσλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο κέρξη ηελ νιηθή εμάιεηςε ή επηπιέν λ κεηψζεηο
κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν, ε δηάιπζε ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε λέα θνξνεπηδξνκή πνπ επηβιήζεθε θαη νη
ηξαγηθέο ειιείςεηο ζε έκςπρν δπλακηθφ, ζπλερψο ην ζεκαληηθφ
ξφιν απηφ ηνλ ηξαβάεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Παξά ηηο πξφζθαηεο ζρεηηθά αλαθνηλψζεηο ηεο ζεκεξηλήο
ζπγθπβέξλεζεο φηη έιπζε ην πξφβιεκα κε ηελ πξφζιεςε κφληκνπ
πξνζσπηθνχ

ηνπιάρηζηνλ

ζηηο

αληαπνδνηηθέο

ππεξεζίεο,

δελ

ππάξρεη... νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα γίλνπλ πξνζιήςεηο γηαηί ην
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μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη δελ ππάξ ρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ζηνπο
Γήκνπο, άξα ζεκαίλεη φηη θαιά ηα ιέεη ε θπβέξλεζε, αιιά ε
θπβέξλεζε πξέπεη νπζηαζηηθά λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ
θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο γηα λα κπνξέζνπλ νη Γήκνη λα
δψζνπλ πξαγκαηηθά, γηαηί ζεσξψ φηη πνιινί απφ εζάο έρεηε δψζεη
Γήκαξρνη

ηε

απηνδηνίθεην,

κάρε

γηα

φκσο

ζηαζεξή

πξέπεη

θαη

λα

κφληκε

εξγαζία,

απαηηήζνπκε

φινη

γηα
καδί

ην
λα

ζηακαηήζνπλ ηα επηθνηλσληαθά παηρλίδηα θαη λα γίλνπλ άκεζα νη
νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Καη επεηδή βιέπσ ηνλ θχξην Υαηδεδάθε θαη κνπ είπε, έλαο
Γήκαξρνο πνπ 24 ρξφληα ηνλ θξίλεη ν ιαφο θαη ηνλ θξίλνπλ… θαη
δελ είλαη ηπραίν, ζήκεξα ςάρλεη ν θχξηνο Υαηδεδάθεο κε 46
εξγαδφκελνπο πνπ ηνπ έρνπλ θχγεη, λα κπνξέζεη … ν θάζε θχξηνο
Υαηδεδάθεο, αιιά επεηδή έθαλα έηζη κηα θνπβέλη α καδί, λα βξεη
θφζκν γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο .
Δκείο δεζκεπφκαζηε, ζα είκαζηε καδί ζαο, ρσξίο λα κηιάκε κε
θνκκαηηθέο παξσπίδεο, ζα είκαζηε καδί κε ηνπο Γεκάξρνπο γηα λα
κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θαη λα δψζνπκε ιχζεηο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Δκείο

ιέκε

φηη

δελ

κπνξεί

ζήκεξα

λα

κε

ιεηηνπξγνχλ

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα. Σν έρνπκε πεη κηα ζηελ θπβέξλεζε, ην
έρνπκε

πεη

δπν,

ην

έρνπκε

πεη

γξαπηψο,

ην

έρνπκε

πεη

πξνθνξηθψο. ήκεξα γηαηί δελ γίλνληαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα
θαη γηαηί κε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο εδψ θαη έλα ρξφλν δελ κπνξεί
λα θάλνπκε κεηαηάμεηο νη εξγαδφκελνη, λα ιχζνπκε ηα νπνηαδήπνηε
πξνβιήκαηα, θχξηε Γήκαξρνη, θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη; Δίλαη
δηθή ηνπο επζχλε θαη είλαη ηξαγηθφ ζήκεξα γηα άιιε κηα θνξά ε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα ληψζεη φηη πξνζπαζνχλ λα ηε ρηππήζνπλ.
Λέκε πνιχ δπλαηά θαη ην ιέσ γηαηί κε μέξεηε θαη απφ
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αιιά έρσ εξεκήζεη, θχξηε Υαηδεδάθε,
ιέσ πνιχ θαζαξά, είκαζηε καδί ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ Γεκάξρσλ.
Θέινπκε λα δψζνπλ ρξή καηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα λα
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εμππεξεηεζεί ν ιαφο, νη θνηλσλίεο, πνπ ζήκεξα έρνπλ ηα ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα.
Σειεηψλνληαο, γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ, πνιιέο θνξέο έρνπκε
θάλεη ιάζε θαη εκείο. Θεσξψ φκσο… φινη έρνπκε θάλεη ιάζε.
Θεσξψ θαη ιέσ θαη ζηνλ Πξφ εδξν ηεο ΚΔΓΔ φηη ζέινπκε λα
ζπλαληεζνχκε. Ξέξσ φηη ζέιεηε θαη εζείο λα ιχζεηε πξνβιήκαηα.
Καη εκείο δελ είκαζηε θαιά παηδηά θαη εκείο έρνπκε πξνβιήκαηα,
δελ έρεηε κφλν εζείο, έρνπκε θαη εκείο. Να δηνξζψζνπκε ηα δηθά
καο θαη εζείο θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ έρε ηε θαη λα δψζνπκε καδί
απνθαζηζηηθά

ηε

κάρε

γηα

ηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε,

γηα

ην

απηνδηνίθεην. Κάησ ηα ρέξηα απφ ην απηνδηνίθεην. Ζ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, φινη καδί, ζα δψζεη ηε κάρε θαη βέβαηα ζα δψζεη ηε
κάρε νξγαλσκέλα.
Τπάξρνπλ

πξνβιήκαηα.

Πνιιέο

θνξέο

αλ αγθάδεζαη

λα

απαληήζεηο ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη. Θεσξψ φηη είλαη
ιάζνο ή απεηξία. Παξαδείγκαηνο ρ άξηλ, ζα δψζσ θαη ζα ηειεηψζσ
επρφκελνο

θαιή

επηηπρία,

ζην

Γήκν

Γνμάηνπ,

ζηνλ

πνιηηηθφ

κεραληθφ δφζεθε εληνιή λα πάεη πίζσ απφ ην απνξξηκκαηνθφξν. Ση
λα απαληήζεηο ζε απηή ηε δηαδηθαζία; Λέσ ζην Γήκαξρν Γνμάηνπ,
θαιέζηε καο λα πάκε ζηελ θπβέξλεζε λα δηεθδηθήζνπκε ζέζε. Μαο
έηαδε ιαγνχο κε πεηξαρήιηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ήξζε ε ψξα
λα ηα πινπνηήζεη. Ήξζε ε ψξα λα δψζεη ηελ απάληεζε.
Καιή επηηπρία ζη ε πλέιεπζή ζαο, λα είζηε θαιά θαη εδψ ζα
είκαζηε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Σξάθα, ηνλ Πξφεδξν ηεο
ΠΟΔ ΟΣΑ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζεσξψ φηη ηα κελχκαηα πνπ

βγήθαλ

απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ε ζπλεξγαζία, ηελ
νπνία ζεσξνχκε θαη εκ είο απηνλφεηε.
Να

δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΟΠ ΟΣΑ, ηνλ

Μάξθν ηνλ Γαξδακάλε. Να πάξεη ηνλ ιφγν παξαθαιψ.
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Μ.

Γ ΑΡΓΑΜΑΝΖ:

Κχξηε

Πξφεδξε,

θπξίεο

θαη

θχξηνη,

είλαη

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζπλαληηφκαζηε πνιχ
ηαθηηθά θαη καθάξη α πηφ λα νθείινληαλ ζε επηπρείο ζπγθπξίεο.
Βέβαηα, Πξφεδξε, ζα ήζεια λα πσ θαηαξρήλ φηη επεηδή ηα
ζέκαηα ηα εξγαζηαθά ηα αλέπηπμε ν Νίθνο ν Σξάθαο πξαγκαηηθά θαη
είλαη πνιχ ζνβαξά, δελ ζέισ λα ζαο θάσ άιιν ρξφλν, δελ ζα
επαλέιζσ.
Θα

πσ

φκσο

φηη

δπζηπρψο

ηηο

ζπλαληήζεηο

απηέο

ηηο

επηβάιινπλ νη επηινγέο νη θπβεξλήζεσλ θαη ηα ζπζζσξεπκέλα
πξνβιήκαηα ηα
Απηνδηνίθεζε.

νπνία θνξηψλνληαη πνιχ
Δίηε

λνκνζεηψληαο

κε

ζπρλά

ζηελ Σνπηθή

πξάμεηο

λνκνζεηηθνχ

πεξηερνκέλνπ πνπ ηηο καζαίλνπκε απφ ηνλ Σχπν, είηε λνκνζεηψληα ο
γηα απηήλ ρσξίο απηήλ, είηε αθαηξψληαο πφξνπο απφ απηήλ, είηε
θηηάρλνληαο ηνλ Καπνδίζηξηα θαη ηνλ Καιιηθξάηε, είηε θνξηψλνληαο
πξάγκαηα πνπ δελ ηεο αλήθνπλ, φπσο ην πξνζθπγηθφ θαη άιια, ηα
νπνία επίζεο ζα πξνζπαζήζσ λα απνθχγσ, λνκίδσ πσο απηφ πνπ
πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ε ζηάζε
καο απέλαληη ζηηο θπβεξλήζεηο, ζηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, θαη λα
επηβάιινπκε ηελ ηάμε πξνο θάζε θαηεχζπλζε.
Πξέπεη νη θπβεξλήζεηο λα θαηαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, πφζν ζνβαξφο είλ αη γηα ηε ρψξα, γηα ηελ νηθνλνκία
θαη γηα ηελ θνηλσλία. Απηφ ην έρνπκε απνδείμεη πνιχ ζπρλά θαη νη
εξγαδφκελνη θαη νη Γήκαξρνη.
Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν ζεζκφο πνπ ζηα ρξφληα ηεο
θξίζεο

θαη

ηεο

αλζξσπηζηηθήο

αιιά

θαη

ηεο

δεκνζηνλνκηθήο,

θξάηεζε ηελ θνηλσλία φξζηα κε ηηο δνκέο πνπ δεκηνχξγεζε θαη απηφ
έγηλε ελψ ε θεληξηθή θπβέξλεζε έθνβε απφ ηα ΚΑΠ, απφ ηε ΑΣΑ
θαη θάζε είδνπο ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Γηα απηφ, θχξηνη αηξεηνί, εκείο ζα είκαζηε καδί ζαο γηα λα
επηβάιινπκε φηη ηίπνη α δελ ζα γίλεηαη ρσξίο ηελ ελεκέξσζε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηα Όξγαλά ηεο ρσξίο λα εξσηάηαη. Γελ
ζα ππάξμεη απφ εδψ θαη ζην εμήο ε παξακηθξή κείσζε, αληίζεηα ζα
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πξέπεη λα επαλέιζνπκε ζχληνκα ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε απηή. Γελ ζα καο αηθληδηάδνπλ, νχηε εκάο, νχηε
εζάο.

Καη

ηέινο,

φηη

ε

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

ζα

παξακείλεη

απηνδηνίθεηε, θάηη πνπ ζήκεξα δελ μέξσ αλ ην έρνπκε.
Όζνλ αθνξά ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, έρεη
ζεηηθέο

βέβαηα…

ζεηηθά

βήκαηα

θαη

ιχλεη

πξνβιήκαηα

η σλ

εξγαδνκέλσλ, ιχλεη θαη πξνβιήκαηα ησλ αηξεηψλ, αιιά εγψ ήζεια
λα αλαθεξζψ ζε απηφ ην άξζξν 59, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη νη
Αληηδήκαξρνη ζα παίξλνπλ 600 -700 €, δειαδή θάηη ιηγφηεξν απφ φηη
έλαο αλεηδίθεπηνο εξγάηεο. Μαθάξη λα ιχζεθε γηαηί δηάβαζα ζήκεξα
ην πξσί φηη ζα ππάξμεη κηα ηξνπνινγία, κηα βειηίσζε, θάηη ηέηνην.
Γηαηί αλ πξαγκαηηθά

ζπκβεί απηφ, επεηδή πξφθεηηαη γηα ζνβαξέο

ζέζεηο επζχλεο, δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα ελδηαθέξεηαη γηα
απηέο.
Διπίδσ ινηπφλ φηη ζην κέιινλ ν Τπνπξγφο ζα ιχζεη θαη άιια
πξνβιήκαηα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
ηα νπνία ηα γλσξίδεη γηαηί ηνπ ηα έρνπκε θαηαζέζεη θαη εγγξάθσο ,
θαη ζηηο ζπλαληήζεηο καο.
αο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θχξηε Πξφεδξε , θαη ζαο
εχρνκαη θαιή επηηπρία. Να είζηε θαιά.
Γ. ΠΑΣΟΤΛ Ζ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Γαξδακάλε θαη λνκίδσ φηη
απηφ πνπ απνθξππηνγξαθήζακε είλαη φηη ελσκέλνη κπνξνχκε λα
πξνρσξήζνπκε.
Καηαξρήλ λα πσ φηη θνληά καο είλαη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
Σακείνπ

Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Γαλείσλ,

ν

θχξηνο

Βαξζαιίηεο

Κσλζηαληίλνο.
Πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ Κψζηα ηνλ Αγνξαζηφ, ζα ήζεια εθ
κέξνπο ηνπ πλδηθάηνπ ΟΣΑ Αηηηθήο, ηνλ θχξην Κσλζηαληάην
πχξν, λα πάξεη ηνλ ιφγν.
. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα πνπ έρεη
πξνθχςεη

ην

ηειεπηαίν

δηάζηεκα

θαη

αθνξά

ηνπο

ηαζκνχο θαη γεληθφηεξα ηηο θνηλσληθέο δνκέο.
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Ζ θπβέξλεζε γηα

κηα θνξά αθφκε εληείλεη ηελ επίζεζε

απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο γεληθφηεξα θαη απφ απηή ηελ επίζεζε
δελ εμαηξεί νχηε ηηο θνηλσληθέο δνκέο.
Γηα

κηα

θνξά

αθφκα

ε

ζπγθπβέξλεζε

ΤΡΗΕΑ -ΑΝΔΛ,

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο,
πξνρσξά

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε θέξλεη

κέζα απφ ηε κνξθή ησλ voucher, φπνπ θαη απηφ γηα αθφκα κηα
θνξά ζε ζρέζε κε πέξζη ζα είλαη πεηζνθνκκέλν άιιν έλα 5%.
Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζ κα ην πξνζσπηθφ λα είλαη ειιηπέο,
νη ζπλάδειθνη κέρξη θαη ηελ 1 ε επηέκβξε, αιιά θαη νη Γήκνη, λα
κελ

μέξνπλ

πφζνη

ζα

δνπιέςνπλ

θαη

αλ

ζα

δνπιέςνπλ

θαη

νπζηαζηηθά λα βξίζθνληαη φινη ζηνλ αέξα.
Σν

δεχηεξν

είλαη

φηη

φινη

θαιά

γλσξίδνπκε

φηη

θαη

ε

πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηεξίδνληαη απφ απηά
ηα πξνγξάκκαηα.
Δίκαζηε φκσο αληίζεηνη θαη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ
πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα ζε απηνχο, κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δνκέο, δειαδή ην 70% λα θαιχπηεηαη κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα. Πιένλ αίξεηαη απηφο ν πεξηνξηζκφο θαη πάεη ζην 100%,
δειαδή πνπ ζεκαίλεη φηη κηα δνκή ζα κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο
ζέζεηο

κέζα

απφ

ην

ζπγθεθξηκέλν

πξφγξακκα.

Απνηέιεζκα;

Υηιηάδεο εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζηνπο Γήκνπο, δεκφζηνπο
ππαιιήινπο, γεληθφηε ξα ιατθέο νηθνγέλεηεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην
πξφγξακκα, πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, λα
κέλνπλ εθηφο.
Δκείο

πηζηεχνπκε,

θχξηνη

Γήκαξρνη,

θχξηνη

Γεκνηηθνί

χκβνπινη, φηη απηέο ηηο πνιηηηθέο, απηέο ηηο απνθάζεηο, ζα πξέπεη
λα ηηο πάξεη πίζσ ε θπβέξλεζε θαη ήδε ην πλδηθάην πξνρσξάεη ηε
Γεπηέξα ζε θηλεηνπνίεζε κπξνζηά ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
απαηηψληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα πάξεη πίζσ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο.
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Άπνςή καο είλαη φηη ε πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη πξνλφκην,
αιιά είλαη δηθαίσκα γηα θάζε παηδί, γηα φια ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο.
Απαηηνχκε κφληκν πξνζσπηθφ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη
παξάιιειε κνληκνπνίεζε ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φισλ
απηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζήκεξα ζηνπο Γήκνπο.
Γεκφζηνπο, δσξεάλ, ζχγρξνλνπο Παηδηθνχο ηα ζκνχο, κε
γελλαία θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Καηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ πνπ επηβάιινπλ θπβέξλεζε θαη
Γεκνηηθέο Αξρέο.
Δπραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κσλζηαληάην γηα ηελ
παξνπζία ηνπ.
Θα παξαθαιέζσ ηνλ Πξφεδξν ηε ο ΔΝΠΔ, Πεξηθεξεηάξρε
Θεζζαιίαο, ηνλ Κψζηα ηνλ Αγνξαζηφ, πνπ έρνπκε πεη φηη ζέινπκε
Γήκνη, Πεξηθέξεηεο, ΚΔΓΔ, ΔΝΠΔ, απφ θνηλνχ σο Απηνδηνίθεζε λα
πξνρσξήζνπκε, λα πάξεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Καιεκέξα ζαο.
Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη, Γεκνηηθνί
χκβνπινη,

Πξφεδξνη

ησλ

πιιφγσλ

ησλ

Δξγαδνκέλσλ,

ηνπ

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Ζ ζπλεξγαζία θαίλεηαη ζηελ πξάμε θαη ην απνηχπσκα ηεο
ζπλεξγαζίαο είλαη βαζχ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη δηαρξνληθφ απφ ην
2011.
Ενχκε

ζε

έλα

ηνμηθφ

πεξηβάιιν λ

θαη

ζην

ηνμηθφ

απηφ

πεξηβάιινλ ην ιάζνο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα αιιάμνπκε
πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ιάζνο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα θηινζνθία θαη λα θαζίζνπκε πάλσ ζε απηή
γηαηί καο βνιεχεη, είλαη εχθνιε, ηεο πνιηηηθήο εηεξφηε ηαο. Να
βξίζθνπκε ερζξνχο γηα λα κπνξνχκε λα ππνζηεξίδνπκε εθ ηνπ
αζθαινχο ηελ χπαξμή καο.
Καη επίζεο, ην ιάζνο ην νπνίν γίλεηαη δηαρξνληθά θαη δελ
ζέισ λα δηαησληζηεί, είλαη απηφ πνπ έιεγε ν Γθξάνπηζν Μαξμ, φηη
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ζηελ πνιηηηθή, ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ην π λα ςάρλεηο γηα ιάζε, λα
ηα βξίζθεηο παληνχ, λα ηα δηαγηγλψζθεηο ιάζνο θαη λα δίλεηο θαη
ιάζνο θάξκαθν.
Κπξίεο θαη θχξηνη, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα ηζηνξηθή
ζηηγκή, έρνπκε ηζηνξηθφ βάξνο, κεγάιν βάξνο θαη πξέπεη λα
θάλνπκε

φηη

πεξλά

απφ

ην

ρέξη

καο

γη α

ην

φθεινο

ησλ

ζπλαλζξψπσλ καο.
Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα κεγάιε αιιαγή. Πηζηεχσ κεγάιε
ήηαλ ε αιιαγή θαη ε θαζηέξσζε ηνπ Καιιηθξάηε θαη απηφ θάλεθε
απφ ην απνηέιεζκα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. Δκείο δψζακε
πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ζπλάλζξ σπφ καο θαη ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο Γήκνπο θαη κε φινπο
ηνπο θνξείο θαη αλαηξέςακε ηα δεδνκέλα, δψζακε ρξήκα ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη έξγα ηα νπνία ραίξνληαη ζε φια ηα
επίπεδα νη Έιιελεο πνιίηεο θαη νη ζπλάλζξσπνί καο.
Αιιά ηψξα βξηζθφκαζηε ζε πνιχ θαίξηα ζηηγκή, ηζηνξηθή
ζηηγκή θαη ν θαζέλαο θαη ε θάζε κηα έρεη κεγάιν βάξνο. Έρεη
ηζηνξηθή επζχλε. Καη ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαξσηεζεί κα εγψ
κφλνο κνπ κπνξψ λα ην θάλσ; Ναη, ν θαζέλαο κφλνο ηνπ κπνξεί λα
ηα αιιάμεη ηα πξάγκαηα. Μελ παίξλνπκε ζηελ πιάθα ην ζέκα ηεο
αιιαγήο ε νπνία έξρεηαη κε ηνλ Καιιηθξάηε.
Βεβαίσο,

ν

Καιιηθξάηεο

έθιεηζε

έλαλ

θχθιν

έμη

εηψλ,

ππήξραλ ιάζε, ππήξραλ αζηνρίεο, ππήξραλ… πξέπεη λα γίλνπλ
αιιαγέο, λα δνχκε πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ, νη αιιαγέο
φκσο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί πάιη έλα
φξακα ην νπνίν λα είλαη ζηα ραξηηά θαη ζηα σξαία ιφγηα, ρσξίο λα
εκβαζπλζεί θαη ρσξίο λα έρεη ηηο βάζεηο θαη ην ππφβαζξν λα
ππνζηεξηρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη.
Πφηε έξρεηαη λα γίλεη ε αιιαγή ηνπ Καιιηθ ξάηε; Έξρεηαη ζε
κηα

επνρή,

αθνχζαηε,

ππνζηειερσκέλε

ε

Απηνδηνίθεζε.

Ζ

Πεξηθέξεηά κνπ απφ 1.684 εξγαδφκελνπο ηελ 1/1/2011, έρεη 904
ζήκεξα.
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ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Ήηαλ πάξα πνιινί βεβαίσο . Καη ηψξα είλαη πάξα
πνιχ ιίγνη.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ:

Ννκίδσ

φηη

έρεηε

κηα

αζηνρία.

Λνηπφλ,

εληάμεη…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ λα αθήζνπκε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ θπξίνπ
Αγνξαζηνχ λα ζπλερίζεη…
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Ξέξεηε, είλαη εχθνια ν φρινο λα δηαθφπηεη. Όηη
ζέιεηε κπνξνχκε λα ηα δνχκε. Δγψ ζαο ιέσ πνχ ήκαζηαλ θαη πνχ
είκαζηε. Οη άιιεο αιιαγέο κπνξεί…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λίγν εζπρία παξαθαιψ.
Κ.

ΑΓΟΡ ΑΣΟ:

Δκείο

είκαζηε

εθείλνη

νη

νπνίνη

ζήκεξα

ρξεκαηνδνηνχκε θαη απφ απηφ ην βήκα ζα δψζσ έλα ηζρπξφ
κήλπκα εηο ηνλ Πξφεδ ξν ηεο ΔΔΣΑΑ, λα αζρνιείηαη ζνβαξφηεξα
πξηλ θάλεη δειψζεηο.
Δθεί είζηε.
Γελ ππάξρνπλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαζπζηεξνχλ
ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο λα εγθξίλνπλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ελλνείηε.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, λαη.
Γελ είλαη απηά, θχξηε Γηεπζχλνληα χκβνπιε θαη ζα πάξεηε
απάληεζε. Τπάξρνπλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη
ζχκθσλα κε ην λφκν, ν λφκνο άιιαμε θαη πήγε πξνο ην θαιχηεξν,
αιιά πξέπεη λα ελαξκνληζηείηε κε ηνλ λφκν, δηφηη αλ πσ απφ απηφ
ην βήκα ην ηη θάλαηε ην 2015 θαη ηη ηξαβήμακε γηα λα γίλνπλ
επηιέμηκεο

νη

δαπάλεο

ησλ

Βξεθνλεπηαθψλ

ηαζκψλ

θαη

δελ

αλαθέξεζηε πνπζελά ζηα 13 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία
εληζρχνπλ ηηο θησρέο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ η ν φξην
ηεο θηψρεηαο, δελ ζα μέξεηε πνχ λα θξπθηείηε.
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Γελ βγήθα πνηέ λα δεκηνπξγήζσ πξφβιεκα. Οθείιεηε έλα
δεκφζην ζπγλψκε ζηηο Πεξηθέξεηεο νη νπνίεο δίλνπλ ηα ρξήκαηα γηα
ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο , γηα λα ππάξρεη ε ΔΔΣΑΑ , ζηηο
Πεξηθέξεηεο,

13

Πεξηθέξε ηεο,

πνπ

εληζρχνπλ

ηηο

δνκέο,

ηηο

θνηλσληθέο δνκέο φιεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ππάξμνπλ νη Γήκνη θαη
λα

ζπληεξήζνπλ

απηέο

ηηο

δνκέο,

γηαηί

εκείο

μέξνπκε

λα

ζπλεξγαδφκαζηε.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: πγλψκε γηα ηελ έληαζε.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λνηπφλ, παξαθαιψ…
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: ε κηα επνρή…
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ λα αθήζνπκε…
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Γελ μεθσλίδεη εκάο. Αλ θαηάιαβα, κηιάεη γηα ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ΔΔΣΑΑ.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: πγλψκε αλ ζηρηήθαηε, δελ θσηνγξάθηδα απηφ.
πγλψκε.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: πγλψκε.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ λα αθήζνπκε ηνπο νκηιεηέο…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κχξηε ζπλάδειθε, λνκίδσ φηη ε δηθή ζαο παξέκβαζε
δελ ρξεηάδεηαη θάηη άιιν απφ εκέλα. Θα παξαθαιέζσ φκσο ηνλ
Πξφεδξν ηεο ΔΝΠΔ, κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα βξνχκε ηε ζπλελλφεζε
ηεο ζπλεξγαζίαο,

λα

αθήζνπκε

λα

νινθιεξψζεη

ηε

δηθή

ηνπ

ηνπνζέηεζε.
Καη

επεηδή

ππήξρε

κηα

παξαλφεζε,

αλ

θαηάιαβα

θαιά

κηινχζε απφ ην βήκα απηφ γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο
ΔΔΣΑΑ, δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο…
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Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Αθξηβψο θαη ηηο δειψζεηο ηηο νπνίεο έθαλε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Πξνθαλψο κε θάπνηεο δειψζεηο νη νπνίεο ππήξμαλ
θάπνηα ζηηγκή πξηλ ιίγεο ψξεο θαη δίλεη κηα απάληεζε απφ απηφ ην
βήκα.
Αο ηνλ αθήζνπκε λα νινθιεξψζεη.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: ηξαηεγέ κνπ, λα αθήζνπκε λα νινθιεξψζεη.
Οινθιεξψζηε, θχξηε Αγνξαζηέ.
Κ.

ΑΓΟΡ ΑΣΟ:

Εεηψ

ζπγλψκε,

θχξηνη,

αλ

θάπνηνο

θσηνγξαθήζεθε. Γε λ κίιεζα γηα θαλέλαλ πξνζσπηθά. Μίιεζα γηα
κηα

δήισζε.

Γηεπζχλνληα

Θα

έπξεπε

χκβνπιν

φκσο
ηεο

λα

εγθαιέζεηε

ΔΔΣΑΑ

γηα

θαη

ηηο

εζείο

ηνλ

δειψζεηο

ηηο

γξαθεηνθξαηηθέο πνπ ιέεη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο.
Δληάμεη,

αλ

θάπνηνο

ζίρηεθε

ή

αλ

θάπνηνο

ζέιεη

λα

αληηπαξαηεζεί γηα λα θαλεί, θαιφ είλαη θαη απηφ.
Λνηπφλ, θχξηνη…
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Πάκε παξαθάησ. Λίγν εζπρία.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ πνπ αλαγλσξίδεηε φηη θάλσ θαιά
ηε δνπιεηά κνπ. αο επραξηζηψ πνιχ. Καη εζείο θάλεηε θαιά ηε
δνπιεηά ζαο θαη είκαζηε εδψ γηα λα ζπλεξγαζηνχκε. Αιιά εκείο δελ
ηα ιέκε πίζσ νχηε απφ θνπξηίλεο, νχηε πίζσ φηαλ θεχγνπκε. Δγψ
ηα ιέσ, φηη είλαη λα πσ ηα ιέσ κπξνζηά, γηαηί νη θαινί ινγαξηαζκνί
θάλνπλ ηνπο θαινχο θίινπο. Καη νχηε εζηθνινγψ ζην θελφ θαη νχηε
ζηξνπζνθακειίδσ

κπξνζηά

ζην

πξφβιεκα

θαη

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα. Δληάμεη; Δίκαη μεθάζαξνο. Ζζηθνινγία ζην θελφ
δελ θάλσ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΑΓΟΡ ΑΣΟ:

Γηαθφςηε

φζν

ζέιεηε.

Οχηε

άλεπ

λνήκαηνο

ζπλζήκαηα αζρνινχκαη. Οχηε κε γιπθεξέο εζηθνινγίεο, νχηε κ ε
ηαθηηθηζκνχο.

Δίλαη

ζπλεξγαζηνχκε

12

θαη

μεθάζαξν.

Δκείο

ζπλεξγαζηήθακε

είκαζηε

απφ

ηελ

εδψ
αξρή.
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Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, εληάμακε φινπο ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο
ηαζκνχο κέζα ζχκθσλα κε ην ζρέδην ην νπνίν είρακε γηα ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηηο νηθν γέλεηεο πνπ ήηαλ θάησ απφ ην φξην ηεο
θηψρεηαο.
Αιιά ζήκεξα ε θπβέξλεζε δελ έρεη πεη αλ ζα βάιεη… γηα λα
ζπλερίζσ, αλ ζα βάιεη ην θφζηνο ην εζληθφ. Γηαηί πέξζη ήηαλ 100%
ρξεκαηνδνηνχκελν. Φέηνο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ έρεη έλα χςνο
εζληθήο ζπκκεηνρήο. Απηή ε εζ ληθή ζπκκεηνρή δελ ππάξρεη. Δίλαη
γξαθεηνθξαηία ησλ Πεξηθεξεηψλ;
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Σψξα κελ επηκέλεηε. Γηα θάησ ησλ 8.000 €
εηζφδεκα δελ είρε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ κε δίλνπκε απαληήζεηο ηψξα, γηα λα
θιείζνπκε ηνλ ραηξεηηζκφ.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Πάλησο αλ ζέιεηε κηα κέξα…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΑΓΟΡ ΑΣΟ:

Άιια αληί άιισλ ιέηε εζείο ζηα

Γηνηθεηηθά

πκβνχιηα, εληάμεη; Έιενο.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Σψξα κνπ ιέηε άκα ιέσ άιια αληί άιισλ…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ, κε δεκηνπξγνχκε ηψξα… Δγψ ζα πσ ην
εμήο. Τπήξμε κηα δηαδηθαζία Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ΚΔΓΔ θαη
ΔΝΠΔ. Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί απηή ε ζπλεξγαζία. Να
κελ ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο, λα βξνχκε απηά πνπ καο ελψλνπλ θαη
είλαη πνιιά.
Κ. ΑΓΟΡ ΑΣΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, γηα ην λνκνζρέδην εκείο
είπακε θαη γηα ηνλ Καιιηθξάηε, ηελ αιιαγή, δελ κπνξεί λα γίλεη
ρσξίο ρξήκαηα, λα βξεζνχλ ηα ρξήκαηα. Δίλαη ππνρξεκαηνδφηεζε,
ππνζηειέρσζε. Καη βιέπσ εδψ πέξα

κηα αληηδηθία, καο πήξαηε

ηνπο εξγαδφκελνπο, ιέηε άιια αληί άιισλ, καο θάλεηε ην άιιν.
Δκείο δελ ήξζακε λα θάλνπκε απηφ. Δγψ έρσ κάζεη λα
ζπλεξγάδνκαη.

Πέξαζα

θαη

Πξφεδξνο

Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ,
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πέξαζα απφ παληνχ, θαη έρσ κάζεη λα ζπλεξγάδνκαη θαη ην δείρλσ
θαη ην έδεημα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη εθρψξεζα ηα πάληα ζηνπο
Γήκνπο θαη δίλνπκε έξγα ζηνπο Γήκνπο γηα λα θάλνπλ. Γπζηπρψο
ππάξρεη κηα λννηξνπία. Όηαλ δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη, βξίζθεηο
έλαλ ερζξφ. Καη εγψ ήξζα εδψ λα πσ φρη δεθαηξείο… 13 Γεληθέο
Απνθεληξσκέλεο Γηεπζχλζεηο. Δδψ ιέγακε λα ηηο θαηαξγήζνπλ.
Απηφ έπξεπε λα είλαη ην ζχλζεκα θαη ην κήλπκα ζήκεξα. Αιιά δελ
κηιάεη θαλείο. Δίκαζηε νη κφλνη πνπ κηιάκε θαη ιέκε λα θαηαξγεζνχλ
ζήκεξα, φρη λα

γίλνπλ 13 ή 7. Γηαηί λα γίλνπλ 13; Σν πξψην θαη

θαιχηεξν. Καη θέξλνπλ λνκνζρέδην ζθνχπα. Απηφ ζα έπξεπε λα
είλαη ην πξψην πνπ ζα είρε κέζα σο αξρή, λα θαηαξγεζνχλ. Δθηφο
αλ ηηο ζέιεηε, αλ

βνιεχεη θάπνηνπο. Απηφ είλαη θαιφ. Αιιά λα

πνχκε, λα ζπλελλνεζνχκε.
Καη ην δεχηεξν είλαη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Ο Διεγθηήο
Ννκηκφηεηαο βεβαίσο ηνλ ζέινπκε, ήηαλ ζηνλ Καιιηθξάηε, αιιά φρη
δηνξηζκέλν.

Όρη

δηνξηζκέλν,

απφ

κηα

δεκνθξαηηθή

θπβέξλεζε

δηνξηζκέλν. Απηά ηα ζρήκαηα δελ αξκφδνπλ, δηφηη νδεγνχλ ζε
θαηαζηάζεηο

θαη αηξαπνχο δχζθνιεο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ

Απηνδηνίθεζε.
Λνηπφλ, ζα ήζεια θαη άιια λα πσ, αιιά ζαο επραξηζηψ. Ο
δηάινγνο είλαη θαιφο φηαλ είλαη θαιφπηζηνο. Δκείο είκαζηε εδψ λα
ζπλεξγαζηνχκε. Όπνηνο ζίρηεθε, ζπγλψκε ηνπ δεηάσ. Δγψ δηεθδηθψ
ην δηθαίσκα ζην ιάζνο, αιιά δελ δηεθδηθψ ην δηθαίσκα λα ζίγνπλ
ζεζκνχο πεηπρεκέλνπο.
Να είζηε θαιά.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ Κψζηα ηνλ Αγνξαζηφ.
Οθείισ λα πσ φηη αξθεηέο θνξέο ζπλεξγαδφκαζηε. Οθείινπκε
λα ζπλεξγαζηνχκε. Καη λνκίδσ, φπσο είπα θαη πξηλ, απηά πνπ καο
ελψλνπλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ καο ρσξίδνπλ.
Δπραξηζηψ γηα ηελ παξνπζία ζνπ, θχξηε Αγνξαζηέ.
Πξηλ μεθηλήζνπκε, ζα ήζεια λα δψζσ γηα ιίγα ιεπηά, απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ έλα ραηξεηηζκφ, ηνλ θχξην
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Βαξζαιίηε θαη ειπίδσ κέζα απφ απηφ λα έρνπκε θαη θάπνηα
λεφηεξα.
ΒΑΡΘ ΑΛΗΣΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Καηαξρήλ ζαο επραξηζηψ
πνιχ γηα ηελ ηηκή π νπ κνπ θάλαηε λα είκαη ζην πλέδξηφ ζαο θαη λα
κπνξέζσ λα ζαο πσ δπν ιφγηα.
Σν Σακείν φιν ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζπαζεί λα
είλαη ζην πιεπξφ θαη ησλ Γήκσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Ήδε κε ην λνκνζρέδην απηφ πνπ ζπ δεηάκε ζήκεξα, ππάξρνπλ
ηξεηο

παξεκβάζεηο

αλαρξεκαηνδφηεζε

αξθεηά
ησλ

ζεκαληηθέο.

δαλείσλ

ησλ

Ζ

κία

Γήκσλ,

αθνξά
πνπ

κε

ηελ
ηελ

παξέκβαζε πνπ γίλεηαη νινθιεξψλεηαη πιένλ απηφ ην πξφγξακκα
ψζηε λα κπνξεί λα θαιχπηεη φινπο ηνπο Γήκνπο. εκεηψλσ φηη απηφ
ζα ζεκάλεη ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ, κηα ελίζρπζε ξεπζηφηεηαο ησλ
Γήκσλ ηεο ηάμεσο ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ ηνλ ρξφλν. Ήδε έρνπλ
εληαρζεί Γήκνη κε δάλεηα άλσ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ κέρξη ηψξα,
πνπ ζεκαίλεη γηα απηνχο ήδε ππάξρεη έλα φθεινο κέζα ζηε ρξνληά
10 εθαηνκκπξίσ λ.
Σν πξφγξακκα απηφ ζπλερίδεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ψζηε
λα πηζηεχνπκε θαη λα πξνζδνθνχκε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ λα είλαη
φινη νη Γήκνη εληαγκέλνη ζε απηφ.
Σν δεχηεξν άξζξν ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη
κηα κεγάιε ηνκή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Σ ακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γήκσλ.

Γηα

πξψηε

θνξά

δίλεηαη

ε

δπλαηφηεηα

ζην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ λα επηρνξεγήζεη δξάζεηο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο

θαη

κε

ην

λνκνζρέδην

απηφ

πξνβιέπεηαη

ε

δπλαηφηεηα δχν δξάζεσλ. Ζ κία αθνξά ην θφζηνο πιηθψλ γηα ηνπο
Γήκνπο

πνπ

εληάζζνληαη

ζην

απαζρφιεζεο θαη ζηελ πξψηε

πξφγξακκα

θνηλσθεινχο

θάζε αθνξά ηνπο 51 Γήκνπο ηεο

ρψξαο θαη ε δεχηεξε παξέκβαζε αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε κειεηψλ
κηθξψλ

Γήκσλ

πνπ

δελ

έρνπλ

ππνδνκέο,

φπσο
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ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Παξαθαηαζ εθψλ θαη Γαλείσλ ηεο
πξνηππνπνίεζεο κειεηψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
ηα πιαίζηα απηά, ήδε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΔ, ηηο
πξνζερείο κέξεο ζα ζαο δψζνπκε ην ηεχρνο πνπ ζα αθνξά ηνλ
νδνθσηηζκφ. Μαδί κε απηφ ζα ππάξρεη θαη έλα νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα ρξεκαηνδ φηεζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηνπο Γήκνπο πνπ
ζα ζέινπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηή ηελ επέλδπζε.
Ζ πξνζπάζεηα ε δηθηά καο θαη πηζηεχσ φηη θαη κε ηε βνήζεηα
ηε δηθηά ζαο, είλαη λα εληάμνπκε κέζα ζε απηφ θαη ηνπο Γήκνπο πνπ
έρνπλ δαλεηαθή επηβάξπλζε πάλσ απφ ην 60% . Άξα λα κπνξέζνπκε
λα θαιχςνπκε φινπο ηνπο Γήκνπο.
Απηά, γηα λα κελ ζαο ηξψσ ην ρξφλν. αο επραξηζηψ πνιχ
θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο.
Γ.

ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ:

Δπραξηζηνχκε

ηνλ

θχξην

Βαξζαιίηε,

γηαηί

πξαγκαηηθά φπνηε αλεβαίλεη ζην βήκα θάηη ρξήζηκ ν έρεη λα πεη γηα
ηελ Απηνδηνίθεζε θαη γηα ηε ζπλεξγαζία.
Καινχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ Γήκαξρν Ακαξνπζίνπ,
ηνλ θχξην Παηνχιε, λα θάλεη ηελ θεληξηθή εηζήγεζε ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε
ζεκεξηλή Γεληθή πλέιεπζε θαη λα καο πεη γηα ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο
εθθξάδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην λνκνζρέδην.
Κχξηε Πξφεδξε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα πσ φηη ζε κηα
δχζθνιε θαη κέξα, αιιά θαη επνρή, γίλεηαη ε έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο. Καη βέβαηα
απηφ, φπσο είπα θαη πξηλ, ππήξμε ε κεη άζεζε δηφηη έπξεπε λα
είρακε ζηα ρέξηα καο ην θνκκάηη ηεο δηαβνχιεπζεο, αλ ζέιεηε ην
ζρέδην

ηεο

θαηαιάβνπκε

δηαβνχιεπζεο,
θαη

εκείο

ηνπ

πνηα

λνκνζρεδίνπ

είλαη

ε

ζθνχπα,

δηάζεζε

ηεο

γηα

λα

ζεκεξηλήο

θπβέξλεζεο θαη βεβαίσο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζ σηεξηθψλ, ζρεηηθά κε
ην ζέκα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ φπνησλ αιιαγψλ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ Καιιηθξάηε.

16

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καη θπζηθά λα κπνξέζνπκε φινη καο λα δνχκε ηηο πξνηάζεηο,
ηηο ζέζεηο, αιιά θαη λα θαζνξίζνπκε ηελ πεξαηηέξσ ζηάζε καο σο
Απηνδηνίθεζε ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αζθαιψο

αλαγλσξίδσ

φηη

δελ

είλαη

κφλν

ην

ζέκα

ηνπ

λνκνζρεδίνπ, αιιά είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
εμεηάζνπκε επ’ αθνξκήο απηήο ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Καη βέβαηα ζεσξψ φηη είλαη αλαγθαίν λα θαηαζέζνπκε κε επζπθξηζία
ηηο απφςεηο καο πάλσ θαη ζην λνκνζρέδην, αιιά θαη ζε δεηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηαηηθή καο ζέζε, κε ηελ νηθνλνκηθή
καο

απνδπλάκσζε,

ηεο

Απηνδηνίθεζεο,

πνπ

ζπληειείηαη

ηα

ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία δελ κπνξεί άιιν λα ζπλερηζηεί, ηελ
αλππαξμία ή θαιχηε ξα ηε δπζιεηηνπξγία ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ, πνπ πιένλ φινη αληηιακβαλφκαζηε φηη ν ρξφλνο είλαη
εηο βάξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ επέξρεηαη κέζα
απφ απηή ηε δπζιεηηνπξγία. Καη βέβαηα ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα
απνδεηρηεί ζήκεξα φηη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαγγαιηζκφ ηεο
Απηνδηνίθεζεο, είλαη θαη άιια άξζξα, φπσο ην άξζξν 20 ηνπ
Ν.4387/2016, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην.
Θα μεθηλήζσ ινηπφλ ηελ αλαθνξά κνπ ζην πξνζρέδην λφκνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Πεξηκέλακε φηη ην ζρ έδην απηφ ζα
πξνζπαζνχζε λα επηιχζεη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο,
λα δηνξζψζεη αγθπιψζεηο ηνπ Καιιηθξάηε, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ηνπ. Να αληηκεησπίζεη ηηο δπζιεηηνπξγίεο,
αιιά

θαη

ηελ

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα

πνπ

παξαηεξνχληαη

ζε

πνιινχο ηνκείο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, είηε
νξεηλνχο, είηε λεζησηηθνχο, είηε αζηηθνχο, βεβαίσο κε δηαθνξεηηθή
έληαζε αλάινγα ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. ηελ απζηεξή
δεκνζηνλνκηθή

ιεηηνπξγία

κε

απφξξνηα

ηελ

αδπλακία

λνκηκνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαη άιια πνιιά.
Γελ επηιχνληαη κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ζνβαξά
ζεζκηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ. Απηφ
πξέπεη λα ην παξαδερηνχκε. Οχηε φζνλ αθνξά ηελ ελ γέλεη
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ιεηηνπξγία, νχηε φζνλ αθνξά ηελ θαηαζηαηηθή καο ζέζε , ε νπνία
ηειεπηαία επηδεηλψλεηαη δηαξθψο. Όπσο ζπλέβε, φπσο είπα θαη
πξηλ, κε ην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ.
Αιιά απηά ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη
ζσζηά ν ζεζκφο καο θαη νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ έμνδν
αηξεηψλ, ζηειέρε ηεο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη αλζξψπσλ ηεο
θνηλσλίαο, άμηνη κεηαμχ αμίσλ, λα αζρνιεζνχλ κε απηφλ ηνλ ζνβαξφ
ζεζκφ ζην παξφλ αιιά θαη ζην κέιινλ.
Γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο, ζα αλαθεξζψ ζε κεξηθά απφ
ηα ζεκαληηθφηεξα θαηά ηε γλψκε κνπ δεηήκαηα πνπ α λαδεηθλχνληαη
κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηε κειέηε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζχκθσλα
θαη

κε

ηηο

επηζεκάλζεηο

ππεξεζηαθνχο

πνπ

παξάγνληεο,

πνπ

έγηλαλ
ζέισ

απφ
λα

ηνπο

αξκφδηνπο

επραξηζηήζσ

ηνπο

παξάγνληεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, θαη ηνλ θχξην
Επγνχξε θαη ηελ θπξία Αιεμίνπ, ηνλ θχξην Βαζηιείνπ, ηελ θπξία
Κνπηζνχξε, αιιά θαη άιινπο, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ θπζηθά κέζα
απφ ηε δηθή καο επίβιεςε.
Με ηα άξζξα 1 κέρξη 11 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ καο
παξαδφζεθε, επηρεηξείηαη κηα ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ
άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε, κε ηα νπνία πξψηα ζεζπίζηεθε σο κφλνο
βαζκφο

ελδνδηνηθεη ηθήο

επνπηείαο

ν

ζεζκφο

νη

δηαηάμεηο

ηε

Διεγθηή

Ννκηκφηεηαο.
Ζ

γλψκε

καο

είλαη

εδψ

φηη

απηέο

είλαη

επνπζηψδεηο, ζχκθσλα κελ κε ηνλ ζεζκφ, πνπ απνηειεί άιισζηε
θαη ηε δηθή καο πξφ ηαζε φζνλ αθνξά ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο,
δηαρξνληθά ηεο ΚΔΓΔ, αιιά φρη κέζα απφ έλαλ ηξφπν δηνξηζκνχ
θαη’

νπζία

παξαγφλησλ,

θάπνησλ

ππεξεζηαθψλ,

πξντζηακέλσλ,

δηεπζπληψλ

ζνβαξψλ,
δεκφζησλ

δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ,

αθνχ θαηαξγείηαη γηα απηνχο ν κεηαπηπρηαθφο η ίηινο ζπνπδψλ θαη
νξίδεηαη σο θξηηήξην κφλν ε εκπεηξία.
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Απηφ ζεσξνχκε ίζσο είλαη παγθφζκηα πξσηνηππία, λα έρνπκε
έλαλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο έκπεηξν κελ, αιιά ρσξίο λα έρεη ηα
ερέγγπα ηεο γλψζεο γηα λα θάλεη απηφλ ηνλ έιεγρν.
Γελ έρνπκε βεβαίσο ηίπνηα, λα ην μεθαζαξίζσ, κε ηνπο
δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Θεσξνχκε φκσο ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε
φηη

ππάξρνπλ θαη

αιινχ,

εθηφο δεκφζηνπ

ηνκέα,

ηθαλνί,

λένη

θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο, κε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε δεηήκαηα
δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίνη πξάγκαηη κπνξνχλ λ α παξέρνπλ
κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο θαη επηζηεκνληθήο επάξθεηαο
απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ηδηαίηεξα απηή ηελ πεξίνδν.
Άιισζηε γηα δχν πεξίπνπ ρξφληα πνπ επνπηηθή καο… αλ
ζέιεηε,

ε

επνπηεία

ησλ

πξάμεψλ

καο

αζθείηαη

απφ

ηνπο

Πξντζηακέλνπο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, παξαηεξνχκε,
δηαπηζηψλνπκε κηα παξάιπζε θαη έλα αλαπνηειεζκαηηθφ έιεγρν
λνκηκφηεηαο φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ ρξφλν.
Καη είλαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία ε νπνία ελδερνκέλσο γίλεη κε
ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ην επφκελν ζηάδην κεηά ηνλ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο λα είλαη ν Τπνπξγφο θαη βεβαίσο εδψ νη Αζελαίνη ζα
κπνξνχκε λα βξνχκε ηνλ Τπνπξγφ, απφ ηελ Κσ ζα κπνξεί λα έξζεη
ν Γήκαξρνο γηα λα κπνξέζεη λα βξεη ην δίθην ηνπ κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία απηή;
Άξα

ηη

δεκηνπξγνχκε;

Όρη

ην

απηνδηνίθεη ν

θαη

ηελ

πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ επίιπζεο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ
καο δεηεκάησλ, αιιά έλα θεληξνκφιν θξάηνο θεδεκφλεπζεο ηεο
Απηνδηνίθεζεο.
Δίλαη

αιήζεηα

φηη

πξέπεη

πξαγκαηηθά

λα

θαηαιάβνπλ νη

θπβεξλψληεο φηη έλα θξάηνο δηθαίνπ νθείιεη λα απνθαζί δεη γηα
λνκηκφηεηα ή κε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ζε έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.

Αιιά

επίζεο

έλα

θξάηνο

δηθαίνπ

ζα

πξέπεη

λα

δηαζθαιίδεη φηη κηα Αξρή δελ ζα αλαηξέπεη ηηο απνθάζεηο κηαο
άιιεο Αξρήο.

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

19

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καη ζα ζέζσ κε ηελ επθαηξία απηή έλα αθφκα δήηεκα πνπ έρεη
ηαιαηπσξήζεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ καο πνιινχο απφ
εκάο.
Έρνπκε

έγθξηζε

Απνθεληξσκέλεο

ή

λνκηκφη εηαο

δηνηθεηηθφ

απφ

ππάιιειν,

ηνλ

Γξακκαηέα

Γηνίθεζεο,

γηα

ηεο
κηα

απφθαζή καο. Απηή ε απφθαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή
απφ φινπο; Πψο δηθαηνιν γείηαη ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο λα καο ιέεη πξνρσξήζηε, είλαη λφκηκε ε απφθαζή ζαο,
θαη κεηά λα έρνπκε ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν
νπνίνο αζθψλ έιεγρν λνκηκφηεηαο λα κε ιακβάλεη ππφςε ηελ
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Αιιά θ αη αθφκα παξαθάησ, λα
ππάξρεη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, λα
δηεμαγάγεη έξεπλα θαη λα καο εγθαιεί κε παξαβάζεηο πνπ άπηνληαη
πνηληθψλ πεηζαξρηθψλ δηαηάμεσλ, ελψ γλσξίδεη φηη ε απφθαζε γηα
ην δήηεκα απηφ είρε εγθξηζεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξα κκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Άξα ινηπφλ ππάξρεη θακία άζθεζε θαζεθφλησλ ζε θαλέλα
επίπεδν θεληξηθήο εμνπζίαο, θεληξηθήο θπβέξλεζεο, κε απηή ηελ
αιιεινθάιπςε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ; Γελ ππάξρεη νχηε ζηελ
Διιάδα, αιιά δελ ππάξρεη νχηε ζηελ Δπξψπ ε, γηα ηελ ίδηα ηελ
Απηνδηνίθεζε.
Τπάξρνπλ

πνιιά

παξαδείγκαηα

ηαιαηπσξίαο

θαη

άδηθεο

δηαπφκπεπζεο Γεκάξρσλ θαη αλαξσηηέκαη, απηνί νη ειεγθηέο πνπ
δηελεξγνχλ έιεγρν, δελ έρνπλ επζχλεο γηα ην αβάζηκν πφξηζκα θαη
ηηο αζηήξηρηεο θαηεγνξίεο; Πνηνο ειέγρεη ηνπ ο ειεγθηέο νη νπνίνη
δηαπνκπεχνπλ θαη κεηά αζσψλνληαη νη Γήκαξρνη;
Γελ

ππάξρεη

ινηπφλ

θακία

δηθαηνινγία

γηα

άιιεο

θαζπζηεξήζεηο. Πξνζσπηθά πξνηείλσ φηη εδψ θαη ηψξα ηελ άκεζε
εθαξκνγή ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη ελ ζπλερεία ηελ άκεζε
θαηάξγεζε ηνπ ψκαην ο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Ννκηκφηεηαο κέζα
απφ ηε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε πξνηείλεη δηαρξνληθά σο ΚΔΓΔ θαη
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φρη κέζα απφ ηεξηίπηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ θεδεκφλεπζε αθφκα
κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ νπνία ππάξρεη ζήκεξα.
Δίλαη εθαηνληάδεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αηξεηνί εθπξφζσπνη
παξαπέκπνληαη εμαηηίαο πνξηζκάησλ Διεγθηψλ, απαιιάζζνληαη
κεηά απφ ρξφληα απφ ηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα, αιιά ε ξεηζηληά γηα
φιε ηνπο ηε δσή παξακέλεη.
Απηφο είλαη θαη νη ιφγνο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πνπ κε
αιιεπάιιειεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ κα ο πκβνπιίνπ ζέζακε
κεη’ επηηάζεσο ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ
ηεο αξγίαο κφλν κεηά απφ πξσηφδηθε απφθαζε θαθνπξγεκαηηθήο
δίσμεο, αιιά κέρξη ηψξα φινη νη Τπνπξγνί θσθεχνπλ. Θεσξνχκε
δειαδή φηη έλαο λνκηθφο πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψζεη φηη η ζρχεη ην
ηεθκήξην αζσφηεηαο γηα φιεο θαη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη
κάιηζηα ππάξρνπλ απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ.
πλερίδσ ινηπφλ θαη ιέσ, επί ησλ άξζξσλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ
κε ηηο νπνίεο εθθξάδνπκε ηηο δηαθσλίεο καο, πξψηνλ, φζνλ αθνξά
ην άξζξν 15 πνπ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε Απηνηεινχο Γξαθείνπ γηα
ζέκαηα

αλαπεξίαο

θαη

εππαζψλ

θνηλσληθψλ

νκάδσλ.

Ζ

αξκνδηφηεηα απηή, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο, αιιά θαη…
αλήθεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε. Απηή ε ιεηηνπξγία πξέπεη
λα αθνξά ηνπο Γήκνπο θα η κφλν. Γελ αληηιακβάλνκαη γηαηί καο
κπιέθνπλ

ζπλερψο

κε

ηνπο

δχν

Βαζκνχο

Απηνδηνίθεζεο

θαη

εξρφκαζηε ζε κηα ζπλερή ζχγθξνπζε κε ηηο Πεξηθέξεηεο, πνπ δελ
είλαη πξντζηάκελέο καο Αξρέο νη Πεξηθέξεηεο. Δίλαη ζπλεξγάηεο πνπ
πξέπεη λα νξίζνπκε ηα δηθά ηνπο φξηα γηα λα θάλνπκε ηε δηθή καο
δνπιεηά ζσζηά. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο
θαη ζε απηφ ην άξζξν, κε πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, κφλν κε
θξηηήξην ηεο εγγχηεηαο;
Γεχηεξνλ. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18. Δίλαη κελ ζεηηθή, πιελ
φκσο επηιχεη ην δήη εκα ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ησλ αηξεηψλ ππφ
ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ππαιιήισλ. Γηαθσλνχκε φκσο γηαηί ζε απηή
ηελ δηάηαμε δελ πξνζηέζεθε θαη ε αλαθεξζείζα αλσηέξσ πξφηαζή
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καο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 236, πνπ
αθνξά ηελ αξγία αηξεηψλ ρσξίο δηθ αζηηθή απφθαζε, παξαβηάδνληαο
επαλαιακβάλσ θαη πάιη ηε δηάηαμε γηα ην ηεθκήξην αζσφηεηαο.
Πνηα κνξθή δηνίθεζεο πνιηηηθήο ππάξρεη ζηε ρψξα καο θαη ζηελ
Δπξψπε, φπνπ θάπνηνο δηαπνκπεχεηαη ρσξίο λα ππάξρεη έζησ θαη
κηα πξσηφδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ; Μφλν ζηελ Διιάδα γίλεηαη
απηφ θαη κφλν ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο.
Σξίηνλ. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35, 38 θαη 39. Δίλαη
θαηαξρήλ ζεηηθέο, πιελ φκσο δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο πιήξσο νη
πξνηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ.
Σέηαξηνλ.

Οη

δηαηάμεηο

ηνπ

άξζξνπ

49,

πνπ

αθνξά

ηηο

ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα Γεκνηηθψλ Αζηπλφκσλ θαη απνηειείηαη απφ
δέθα

παξαγξάθνπο.

Έρεη

ζηφρν,

αλ

ην

κειεηήζεη

θαλείο,

λα

ζπξξηθλψζεη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πεξαηηέξσ, ε νπνία αληίζεηα
έπξεπε λα εληζρπζεί αθνχ έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη κηα Τπεξεζί α
πνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά θαη ζηελ νκαιφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
πφιεψλ καο, απνηειεί Τπεξεζία πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
αχμεζε ησλ εζφδσλ εθφζνλ βάδνπλ ηάμε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο,
θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο
δηαθσλεί ζε πνιιά δεηήκαηα κε ηε δηάηαμε απηή. Γελ ππάξρεη ζην
πξνζρέδην θαη φινη καο απνξνχκε, απφ πνηνπο πξνηάζεθε ρσξίο ηε
δηθή καο ζπλαίλεζε, λα βξίζθεηαη ζην ζρέδην δηαβνχιεπζεο.
Πέκπηνλ.

Ζ

δηάηαμε

ηνπ

άξζξνπ

59,

πνπ

αθνξά

ηελ

αληηκηζζία ησλ Αληηδεκάξρσλ , πνπ έρεη γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε θαη
δηθαίσο. Ζ ΚΔΓΔ δηαρξνληθά, κεηά απφ ηελ θαηάξγεζε πξηλ 4 -5
ρξφληα, κε άιιεο Γηνηθήζεηο, κε άιιεο θπβεξλήζεηο, θαηαξγήζεθαλ ε
αληηκηζζία φισλ ησλ Αληηδεκάξρσλ, αιιά λα γίλεηαη κέζα απφ ηα
δχν ηξίηα, ήκαζηαλ απέλαληη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα
απηή ηελ πεξίνδν, φπνπ νη Αληηδήκαξρνη είλαη full time, γηαηί
ππάξρεη αθπδάησζε ππεξεζηαθνχ πξνζσπηθνχ, νη επζχλεο είλαη
κεγάιεο ηεο ππνγξαθήο θαη αλαγθαζηηθά 24 ψξεο ην 24σξν φινη
βξίζθνληαη εθ’ φπινπ ιφγρεο.
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Γηαθσλήζακε

πιήξσο

κε

ηηο

απαξάδεθηεο

κεηψζεηο

ηεο

αληηκηζζίαο ζε πνζνζηά 25 θαη 30% ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ.
Πνηνο δειαδή απφ απηνχο πνπ λνκνζεηνχλ θαη πνπ ςεθίδνπλ ηνπο
λφκνπο ηνπ θξάηνπο, κηινχλ γηα 500 € θαη αλ δνπιεχνπλ 24 ψξεο ην
24σξν φπσο νη Αληηδήκαξρ νη. Καλείο.
Θεσξνχκε

ινηπφλ,

ήηαλ

κηα

πξφηαζε

πνπ

νδεγνχζε

νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Αληηδεκάξρνπ. Γηα
απηφ θαη αληηδξάζακε άκεζα. Με απνηέιεζκα ην Τπνπξγείν λα
ππαλαρσξήζεη

θαη

λα

πξνρσξήζεη

ζηελ

επαλαδηαηχπσζε

ηνπ

άξζξνπ πξηλ ιίγεο ψξεο, πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή αληηκηζζίαο
ζε φινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη απνδεκίσζε ζηνπο Γεκνηηθνχο
πκβνχινπο. Σν άξζξν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ππφ θαηάξηηζε
πνιπλνκνζρέδην

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ

θαη

Γηνηθεηηθήο

Αλαζπγθξφηεζεο, πνπ ζήκεξα ζπδεηνχκε.
Δπηζεκαίλσ φηη πξνβιέπεηαη πσο ε αληηκηζζία ζα απνδίδεηαη
ζην ζχλνιν ησλ Αληηδεκάξρσλ. Πξνθαλψο φκσο ζα πξέπεη λα
ιπζεί θαη ην δήηεκα εθείλσλ νη νπνίνη απνθαζίδνπλ κεηά απφ ηελ
πξφηαζε ε νπνία ππάξρεη ζην ζρέδην λφκνπ πξνο ςήθηζε θαη απφ
εθείλνπο νη νπνίνη θα ηά θαηξνχο θνπλνχλ ην δάρηπιν ζηε ρψξα καο.
Δπηπιένλ γηα ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην άξζξν ζα
πξνβιέπεη φηη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πιελ απηψλ πνπ
ιακβάλνπλ αληηκηζζία, δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο

ζηηο

ζπλεδξηάζεηο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

πκβνπιίνπ

θαη

κέρξη

ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο ηνλ κήλα.
Γηα εκάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνδεκίσζε φπσο ππάξρεη
θαη ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο θαη ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο
ησλ Τπνπξγείσλ, θαη ζηελ Πνηφηεηα Εσήο θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο
Δπηηξνπέο, ζηε λ νπνία θέξνπλ βαξχηαηεο επζχλεο φια ηα κέιε πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ.
Απηή ε εμέιημε εθφζνλ θπζηθά πινπνηεζνχλ φζα πξνβιέπεηαη
ζην ζρέδην λφκνπ, είλαη ζεηηθή. Έλα πάγην δίθαην αίηεκα ησλ
αηξεηψλ ηνπ ζεζκνχ καο.
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πλερίδσ ηελ αλαθνξά ζηα ππφινηπα άξζξα. ηε δηάηαμε 68
αλαθέξεηαη

ζε

ζέκαηα

δεκνζηνλνκηθήο

δηαρείξηζεο.

Δδψ

επηρεηξείηαη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, αζθπθηηθφο
δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο
εθθξεκφηεηεο δηαρεηξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ρξνλίδνπλ, δειαδή
έρνπκε ην ζεζκφ ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Διεγθηή απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, γηα κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά γξαθεηνθξαηηθά θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο
δεηήκαηα γηα ηνπο Γήκνπο.
Θα ήζεια επίζεο λα επηζεκάλσ φηη απφ δεθάδεο αη ηήκαηα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ γηα ζεζκηθέο ηξνπνπνηήζεηο,
δέθα πεξίπνπ εμ απηψλ έγηλαλ δεθηά.
Θα επηζεκάλσ φκσο φηη πνιιέο πξνηάζεηο ππεβιήζεζαλ είηε
κέζσ ΠΔΓ, είηε κέζσ κεκνλσκέλα απφ πνιινχο Γήκνπο, θαη σο
πξνο ηνχην πξέπεη λα πνχκε φηη ζπ γθξηηηθά κε άιινπο Τπνπξγνχο
ηεο θπβέξλεζεο,

ηνπιάρηζηνλ άθνπζε θαη αθνχεη ν Τπνπξγφο

Δζσηεξηθψλ, φκσο φινη θξηλφκαζηε ζηηο πξάμεηο θαη φρη ζηηο
δηαζέζεηο.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζεσξνχκε ζεηηθφ κελ λα καδεχνπκε απφ
παληνχ ηηο πξνηάζεηο, αιιά ζεηηθφηεξν απη έο νη πξνηάζεηο λα
θηάζνπλ ζην λνκνζέηεκα θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πάγησλ
αηηεκάησλ πνπ έρεη ε Απηνδηνίθεζε.
Δπηζεκαίλσ θαη πάιη ην άξζξν 20 ηνπ αζθαιηζηηθνχ. Σελ
πιήξε δπζιεηηνπξγία ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηε κεγάιε
θαζπζηέξεζε έγθξηζεο ησλ δα παλψλ απφ ηνπο Δπηηξφπνπο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Ζ θαηάζηαζε απηή, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη πιένλ
νξηαθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ καο. Πξέπεη ινηπφλ λα
πάξνπκε απνθάζεηο γηα ην πψο ζα θηλεζνχκε απφ εδψ θαη πέξα,
θαη φρη κφλν ζε ζρέζε κε η ν πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ.
Σα πξνβιήκαηα απηά βεβαίσο, δελ είλαη λέα, νχηε λέεο νη
αηηίεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ. Βξίζθεηαη ε Απηνδηνίθεζε εδψ θαη
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ρξφληα ζην ζηφραζηξν θαη εμαηηίαο ηεο αδξάλεηαο πνπ επηδείμακε
ζην παξειζφλ, έρνπκε νπηζζνρσξήζεη ζε φι α ηα επίπεδα.
Γλσξίδνπκε

θαιά

φηη

δελ

ήκαζηαλ

Γηνίθεζε

φηαλ

νη

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο καο κείσλαλ ρξφλν κε ην ρξφλν ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο. Γελ ήκαζηαλ απηνί πνπ απεδέρζεζαλ, κε ηελ
απξαμία ελδερνκέλσο, ηνπ παξειζφληνο, ηελ ππνβάζκηζε ησλ
ξφισλ ησλ Γήκσλ. Γελ είκαζηε εκείο πνπ επηηξέςακε λα κελ
ππάξρεη ηζρπξή δηεζλήο εθπξνζψπεζε θαη παξνπζία ηεο ΚΔΓΔ θαη
ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο Δπηηξνπέο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη ζηα θέληξα ησλ απνθάζεσλ γηα ην ΔΠΑ.
Γελ

ήηαλ

ε

δηθή

καο

Γηνίθεζε

πνπ

επέ ηξεςε

λα

κελ

απνδεκηψλνληαη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, λα κελ κπνξνχλ λα
έρνπλ

νη

Γήκαξρνη

ηνπο

επηζηεκνληθνχο

ζπλεξγάηεο

θαη

ζπκβνχινπο πνπ ήηαλ απαξαίηεηνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην
δχζθνιν έξγν ηνπο, λα ακείβνληαη κε εμεπηειηζηηθέο απνδεκηψζεηο
νη Αληηδήκαξρνη, ηελ ψξα πνπ ηνπο έρνπλ θνξησζεί κεγάιεο
επζχλεο.
Γελ είκαζηε εκείο απηνί πνπ απεδέρζεζαλ ηνλ Καιιηθξάηε θαη
ηηο εθαηνληάδεο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ καο θιεξνλφκεζαλ, ρσξίο
ηελ ίδηα ψξα λα καο κεηαβηβάζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο.
Καη ηέινο, δελ είκαζηε εκείο εθείλνη

πνπ επέηξεςαλ λα

αθεζνχλ ζην έιενο ηνπ Θενχ νη νξεηλνί θαη λεζησηηθνί Γήκνη, ρσξίο
επαξθή ππνζηήξημε θαη ζηειέρσζε.
Γελ είκαζηε εκείο πνπ επέηξεςαλ λα κείλνπλ νη Γήκνη εθ ηφο
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ, ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα
επηηξέπνπλ κφλν ζηηο Πεξηθέξεηεο λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν
δηαρείξηζεο απηψλ ησλ θνλδπιίσλ.
Γελ είκαζηε εκείο, ε Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ, νη Γήκαξρνη,
αιιά θαη φια ηα κέιε, πνπ ζα πεγαίλνπκε θα η πεγαίλνπκε, σο
δήηνπιεο ζε θάζε Αληηπεξηθεξεηάξρε λα καο κνηξάζεη ηνλ νβνιφ ην
δηθφ καο.
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Μέρξη εδψ. Καη ζεσξψ φηη πξέπεη λα αληηιεθζεί ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε φηη αλ δελ ηξέμεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ απηνλφεηνπ πνπ
ηζρχεη ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηφηε ε ζχγθξνπζε ζα είλαη ηπθιή θαη
ζην αθέξαην ε επζχλε ζα νθείιεηαη ζε εθείλνπο.
Όκσο ζέισ λα μεθαζαξίζσ ηε δηθή κνπ ζέζε. Πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε φηη ε ζχγθξνπζε ηελ νπνία δεκηνχξγεζε κέζα απφ ηηο
πνιηηηθέο απηή ηε θξίζε, πξέπεη λα είλαη κηα ζχγθξνπζε ζηελ νπνία
ζα έρνπκε ζην πιεπξφ καο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
Γήκνπ καο. Γελ πξέπεη λα δψζνπκε κία κάρε ρσξίο ζπκκάρνπο θαη
πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ έλα ζνβαξφ ζρεδηαζκφ γηαηί ζηηο κάρεο
πνπ δίλνπκε πξέπεη λα ληθνχκε.
ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, ε δηθή καο ζ ηξαηεγηθή ην
δηάζηεκα πνπ βξηζθφκαζηε ζην ηηκφλη ηεο ΚΔΓΔ, απνδεηθλχεηαη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Θεσξψ φηη κε ηηο δηθέο καο πνιηηηθέο
πξσηνβνπιίεο, κε ηηο ζέζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο παξεκβάζεηο, ζε κηα
Διιάδα πνπ δελ είλαη ίδηα φπσο ήηαλ ην παξειζφλ, κε ηελ ελφηεηα
θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα πνπ έρνπκε επηδείμεη, έρνπκε ζηακαηήζεη
πάξα

πνιιά

ζεκεία

Απηνδηνίθεζε.

ηεο

θαηεθφξαο

Γηακνξθψλνπκε

ε

ζρέζεηο,

νπνία

είρε

ζπκκαρίεο,

πάξεη

ηελ

κε

ηνπο

θνηλσληθνχο θνξείο.
ήκεξα ε Απηνδηνίθεζε αληηζηέθεηαη, κε νπζία, κε πξνηάζεηο,
κε απφςεηο. Γελ δέρεηαη απφ θαλέλαλ θαπέιν. Έρεη πην δπλαηή
θσλή θαη παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.
Όκσο πξέπεη λα είκαζηε θαη πεξηζζφηεξν εμσζηξεθείο. Ζ
ΚΔΓΔ δελ είλαη πηα, απηή είλαη άπνςή κνπ, έλα θιεηζηφ θιακπ
θάπνησλ Γεκάξρσλ, αιιά ην Όξγαλν ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην νπνίν
αθνχγεηαη ηζφηηκα ε θσλή φισλ ησλ Γήκσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ. Ζ
ΚΔΓΔ ζήκεξα μέξεη λα δίλεη κάρεο θαη λα ηηο θεξδίδεη θαη απηφ έρεη
γίλεη κε πξάμεηο.
Θα κνπ επηηξέςεηε ινηπφλ κε ηελ επθαηξία απηή λα πσ φηη ζε
απηφ ην δηάζηεκα θαιφ είλαη λα αληηιεθζνχκε, ζε κηα θπβέξλεζε,
ζε κηα θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πνπ ζπλερψο πεγαίλεη πξνο ην βπζφ,
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ε πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη έρεη πνιιαπιάζην έξγν θαηαλάισζεο
γηα λα ζηακαηήζνπκε ηα δεηήκαηα ηα νπνία είλαη εηο βάξνο ηεο
Απηνδηνίθεζεο.
Αληηζηαζήθακε φινη καδί ζηελ θπβέξλεζε πνπ πξνζπάζεζε
λα

δεζκεχζεη ηα ηακεηαθά καο δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα ηεο

Διιάδνο, γηα λα ζηεξίμεη ηελ αδηέμνδε δηαπξαγκάηεπζή ηεο. Καη ζα
ζαο ζπκίζσ φηη φινη νη θνξείο ηεο θεληξηθήο αιιά θαη άιιεο
θπβέξλεζεο, δψζαλε ακ έζσο ηα δηαζέζηκα. Γελ δεκηνχξγεζε ην
αδηέμνδν ή κάιινλ δελ έιπζε ην αδηέμνδν. Απελαληίαο απηνί πνπ ηα
έδσζαλ, φπσο νη Πεξηθέξεηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αδπλακία ησλ
δηθψλ καο ρξεκάησλ λα ηα δηαρεηξηζηνχκε γηα λα θάλνπκε έξγα θαη
ιεηηνπξγίεο ησλ Γήκσλ καο.
Καη θπζηθά ζεσξψ φηη εάλ απηά ηα ρξήκαηα νη Γήκνη ηα είραλ
δψζεη

ζην

ζχλνιφ

ηνπο,

ηφηε

ζα

αληηκεησπίδακε

ζνβαξά

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, πνπ νχησο ή αιιηψο θάπνηνη ήδε έρνπλ.
Γηεθδηθήζακε

ην

πνζνζηφ

κέζα

απφ

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

ηακεηαθψλ… απηά πνπ ρξσζηνχζακε ε ίηε ζηελ εθνξία, είηε ζηα
αζθαιηζηηθά ηακεία., κε ηνπο ΚΑΠ, ην 5%.
Απηφ

βεβαίσο

έγηλε

ζηελ

πξνεγνχκελε

θπβέξλεζε,

δηαθπβέξλεζε, ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ – ΠΑΟΚ, γηαηί ππάξρεη ε
παξαθηινινγία φηη έγηλε ζε απηή ηελ θπβέξλεζε.
Γηεθδηθήζακε
δαλεηαθψλ

θαη

πεηχρακε

ππνρξεψζεσλ

ησλ

ηελ

αλα ρξεκαηνδφηεζε

Γήκσλ

κέζσ

ηνπ

ησλ

Σακείνπ

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζε βάζνο 35εηίαο, κε ρακειφηεξν
επηηφθην, αιιά θχξηε Πξφεδξε, πξέπεη λα ζπλερίζνπκε

γηα φινπο

ηνπο Γήκνπο, δηφηη ζα ζαο ζπκίζσ, βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηελ
πνιηηηθή

ησλ πνιηηηθψλ, φηη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη ην Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ είλαη ζην κέγηζην βαζκφ απφ ην
Πξάζηλν Σακείν, ηα νπνία έδσζε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ πήξε
γηα λα ηζνζθειίζεη ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ηελ εκηππαίζξηα θαη
έξρεηαη λα δαλεηζηεί ηα δηθά ηεο ρξήκαηα δίλνληαο επηηφθην.
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Αληηιακβαλφκαζηε

θάπνηα

πξάγκαηα,

αιιά

πξέπεη

λα

αληηιεθζείηε θαη εζείο θαη βεβαίσο νη πνιηηηθνί, γηα λα κπνξέζνπκε
λα πξνρσξήζνπκε.
Οθείισ

λα

πσ

φηη

έρνπκε

εμαηξεηηθή

ζπλεξγαζία,

αιιά

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπκε κε γ νξγά βήκαηα.
Γηεθδηθήζακε θαη πεηχρακε ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ησλ
ρξεψλ,

λα

ππαρζνχλ

ζε

απηή

φιεο

νη

βεβαησκέλεο

θαη

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο Γήκνπο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ
’14, ζε εθαηφ κεληαίεο δφζεηο, κε ειάρηζηε δφζε 20 €.
Πεηχρακε λα απνδν ζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηε
ρξνληά πνπ πέξαζε ην ζχλνιν ησλ ΚΑΠ, παξά εθείλσλ νη νπνίνη…
Κχξηνη ζπλάδειθνη…
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Παξαθαιψ πνιχ ιίγν εζπρία.
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Έρνπκε

Γεληθή

πλέιεπζε.

Θα

παξαθαιέζσ

βεβαίσο, θχξηε Αληηπξφεδξε, λα πείηε, γηαηί π ξάγκαηη θάλεη δέζηε
θαη αληηιακβάλνκαη, λα πείηε εδψ ζηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηα
δένληα, αιιά θαη εκείο ζα πξέπεη λα είκαζηε, λα αληηιεθζνχκε φηη
ζήκεξα

γίλεηαη

κηα

απφ

ηηο

ζεκαληηθφηεξεο

ζπλειεχζεηο

ηεο

Απηνδηνίθεζεο.
Μεηά απφ δηθέο καο πηέζεηο θαηαθέξ ακε νη Γήκνη λα ιάβνπλ
ην ζχλνιν ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ ’15 θαη ’16 θαη βεβαίσο
κε ηηο δηθέο καο πηέζεηο λα απνδνζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα πάλσ
απφ

330

εθαηνκκχξηα

επξψ

ζηνπο

Γήκνπο

κέζσ

ησλ

ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ. Καη λνκίδσ φηη απηφ είλαη κηα ζεηηθή εμ έιημε,
ζηελ νπνία ε Απηνδηνίθεζε θαη ε ΚΔΓΔ, κε ηελ πίεζε ηελ νπνία
άζθεζε, δεκηνχξγεζε απηή ηε δπλαηφηεηα.
ε νξγαλσηηθφ επίπεδν βεβαίσο γλσξίδεηε αθφκα θαη ην
εηήζην πλέδξηφ καο έγηλε κέζα απφ πεξηθεξεηαθέο ζπλεδξηάζεηο.
Γηνξγαλψζακε πλέδξηα

ζηελ Αι εμαλδξνχπνιε θαη ζηε άκν, γηα

ην ζέκα θαη ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ.
Γεκηνπξγήζακε

ππνζηεξηθηηθφ

γξαθείν

ηεο

ΚΔΓΔ ,

φπνπ

ήδε

εμππεξέηεζε 325 αηηήκαηα απφ 103 Γήκνπο είκαζηε δίπια ηνπο θαη
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θπξίσο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο. Δλψ αλαδεηθλχνπκε ην Ηλζηηηνχην
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κέζα απφ κειέηεο γηα λα έρνπκε κία άπνςε
ζνβαξή φπσο νθείινπκε.
Οη επαθέο καο κε ηνπο Δπξσπαίνπο αμησκαηνχρνπο είλαη
δηαξθείο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ επαθψλ απηψλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε πφξσλ πξνο φθεινο ησλ Γήκσλ.
Δλψ ε δπλαηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ λα είλαη ζήκεξα
Αληηπξφεδξνο

ηνπ

πκβνπιίνπ

Γήκσλ

θαη

Πεξηθεξεηψλ

ηεο

Δπξψπεο, πιένλ καο δίλεη κηα δπλαηφηεηα θσλήο ζηα θέληξα ησλ
απνθάζεσλ.
Παξάιιεια έρνπκε μεθηλήζεη ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή
νκνγέλεηα, ελψ βξηζθ φκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία λα δεκηνπξγήζνπκε
έλα θφξνπκ Πξνέδξσλ ΚΔΓ ζε φιε ηελ Δπξψπε, γηα λα ζηεξίμνπλ
ηα δίθαηα αηηήκαηά καο.
Θα έιεγα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη ζηελ πξνζπάζεηα απηή
ζηελ νπνία εκείο δψζακε ηνλ αγψλα καο, πξέπεη λα ζπκίζνπκε φηη
ππήξραλ θαη πνιιά ηξέρνληα δεηήκαηα ηα νπνία θαηά θαηξνχο
έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε. Όπσο ηελ απφζπξζε ζηα δηάθνξα
ζρέδηα λφκνπ πνπ παξνπζίαζαλ ηξία δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία, πάλσ
ζηε

δηαρείξηζε

ησλ

ζηεξεψλ

απνβιήησλ,

ζηελ

αλαζηνιή

πξνζιήςεσλ ησλ ΟΣΑ γηα ζπγθεθξηκέλε ο εηδηθφηεηεο, ηε δηαρείξηζε
ησλ παξαιηψλ πνπ ζέιαλε λα δνζνχλ ζε ηδηψηεο κέζα απφ ηελ
απφθαζε

ηνπ

Διεγθηηθνχ

πλεδξίνπ

θαη

ε

ζηηβαξή

ζέζε

ηεο

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο άιιαμε ην ξνπλ ησλ εμειίμεσλ
κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα θέηνο λα ιεηηνπξγήζνπκε κε ηελ ΚΤΑ ηελ
πεξζηλή θαη λα κπνχκε ζε κηα λεφηεξε ζπδήηεζε.
Εεηήζακε ηελ απφζπξζε ηεο θπβεξλεηηθήο ξχζκηζεο γηα ην
αζθαιηζηηθφ,

θαη

δεηήζακε

θαη

πεηχρακε

παξάηαζε

ηεο

αδεηνδφηεζεο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
Ζ Γηεκεξίδα κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην άκβιπλε ιίγν ηηο
ζρέζεηο καο, φκσο βεβαίσο δελ έιπζε ην πξφβιεκα. Δλψ πεηχρακε
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ηελ έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Αγαπεηνί

ζπλάδειθνη,

αλέθεξα

φζν

κπνξνχζα

πην

επηγξακκαηηθά, ελδεηθηηθά, ηηο πξνζ πάζεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ
κελψλ. Δίλαη ζίγνπξν φηη απηφ πνπ θνβνχληαη ζήκεξα νη θεληξηθέο
θπβεξλήζεηο, είλαη κηα ελσκέλε Απηνδηνίθεζε, κε γλψζε θαη δχλακε
θαη ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπκε ζηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο.
Γελ πξέπεη ινηπφλ λα πέζνπκε ζηελ πα γίδα απιψο κηαο ηπθιήο
ζχγθξνπζεο, λα πεηάμνπκε ηα ζθνππίδηα ζην χληαγκα, λα κε
καδεχνπκε ηα ζθνππίδηα απφ ηα Τπνπξγεία, πνπ ζα θξαηήζνπλ
θάπνηεο εβδνκάδεο, θάπνηνπο κήλεο.
Πξέπεη

λα

ζθεθηνχκε

άιια

ζεκεία

αληίδξαζεο.

Με

πξνζεθηηθά βήκαηα λα ζρεδηάζνπκε ηηο επφκελεο θηλήζεηο καο. Να
δηακνξθψζνπκε κηα αηδέληα αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα
θέξνπλ κπξνζηά ηελ Απηνδηνίθεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.
Τπάξρνπλ πνιιά δεηήκαηα πνπ θαηά ηελ άπνςή καο είλαη
αλνηρηά.

Θεσξψ

φηη

πξέπεη

άκεζα

λα

δηακνξθψζνπκε

έλα

νινθιεξσκέλν πιαίζην δηεθδίθεζεο απέλαληη απφ ηηο θεληξηθέο
εμνπζίεο. Γηεθδηθήζεηο ζε ζεζκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.
Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηηο κειέηεο πνπ δηακνξθψλεη ην
Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην επηζηεκνληθφ Όξγαλν ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, φπνπ ην θζηλφπσξν ζε έλα
ζπλέδξην ζεκαηηθφ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ε
Δπηηξνπή άξρηζε λα ζπλεδξηάδεη κε ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, ζα έρνπκε κηα ζαθή άπνςε θαη βέβαηα ζα πάκε φια
απηά ηα ζέκαηα ζην κεγάιν καο πλέδξην ηνλ Ννέκβξην.
Φειά

ζηελ αηδέληα καο ζα είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο

αμηνπξέπεηαο ησλ αηξεηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ. Θα
απαηηήζνπκε ηελ αλαινγηθή εμνκνίσζε ηνπ κηζζνχ ησλ Γεκάξρσλ
ζην 100% κε ην κηζζφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Τπνπξγείσλ θ αη
ηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζηνπο κηζζνχο ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη
Πξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ. Γελ θαηαιάβακε φηη νη
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Γεληθνί

Γξακκαηείο

λα

απμήζνπλ

ηνπο

κηζζνχο

ηνπο

απνδεζκεχνληαο ηε ζρέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα κε Γεκάξρνπ γηα λα
θάλνπλ εθείλνη ηελ αχμεζε θαη ε Απηνδηνίθεζε λα κείλεη αθξηβψο
ζηα ίδηα.
Θεσξψ φηη δελ είλαη ληξνπή λα πνχκε φηη δελ επηζπκνχκε νη
Γήκαξρνη λα γίλνπλ θιέθηεο. Θεσξνχκε δπζαλάινγε ακνηβή, απηή
πνπ παίξλεη ησλ επζπλψλ ηεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ , θαη ζεσξνχκε
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Γεληθνί Γξακκαηείο αχμεζαλ ηνπο κηζζνχο
ηνπο,

είλαη

ληξνπή

πνπ

δελ

αχμεζαλ

ηνπο

κηζζνχο

ηεο

Απηνδηνίθεζεο.
Δίλαη ινηπφλ ζίγνπξν φηη ε επηειηζκφο ησλ αηξεηψλ κπξνζηά
ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ, ελψλεη ηνπο
Γεκάξρνπο

θαη

ζηέιλεη

ζηε λ

θεληξηθή

εμνπζία

έλα

μεθάζαξν

κήλπκα. Όηη δελ ζα αλερηνχκε θαη δελ αλερφκαζηε άιιν νηθνλνκηθφ
ζηξαγγαιηζκφ ησλ Γήκσλ καο. Γελ αλερφκαζηε λα απνθαζίδνπλ
άιινη γηα εκάο ρσξίο εκάο.
Γελ ζα δερηνχκε πιένλ θακία πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο
ιεηηνπξγηθήο νηθνλνκ ηθήο καο απηνηέιεηαο.
Απαηηνχκε απφ ηε ζεκεξηλή, αιιά θαη απφ ηηο επφκελεο
θπβεξλήζεηο, λα ζεβαζηνχλ ηε ζεζκηθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή
καο αλεμαξηεζία.
ην πιαίζην απηφ θέξλνπκε σο Γηνίθεζε θαη κέιε ηεο Γεληθήο
καο πλέιεπζεο, ςήθηζκα ζην νπνίν πε ξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά
απφ αηηήκαηα θαη δηεθδηθήζεηο. Σν θείκελν απηφ, ην νπνίν ζα
δψζνπκε

ζηνπο

επηθεθαιήο

ησλ

παξαηάμεσλ

γηα

λα

ην

ζπλδηακνξθψζνπκε σο πξνο ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, πξνθεηκέλνπ ε
Απηνδηνίθεζε λα εκθαληζηεί ελσκέλε. Μέζα απφ ην ςήθηζκα απηφ
ζην νπνίν κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε, λα πξνηείλεηε βειηηψζεηο …
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Θα ην πνχκε. Να δηεθδηθήζνπκε κεηαμχ άιισλ:
1. Σελ άκεζε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
Καιιηθξάηε θαη ηελ πξνψζεζε ελφο λένπ κνληέινπ νξγάλ σζεο ηεο
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ρψξαο,

φπνπ

ηα

ζέκαηα

δεκφζηαο

πνιηηηθήο ,

ζα

δίλεηαη

πξνηεξαηφηεηα ζην ηνπηθφ επίπεδν θαη ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο θαη
ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο.
2. Να κπεη ηέινο ζηε κείσζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ θαη
λα καο απνδνζνχλ νη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε
λνκνζεζία.
3. Να ππάξμεη ζαθήο λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα απφδνζε ζε
εηήζηα βάζε 8,5% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, φπσο είλαη ν
κέζνο

φξνο

ρξεκαηνδφηεζεο

ηεο

Απηνδηνίθεζεο

ζε

φιε

ηελ

Δπξψπε.
4. Εεηάκε ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ 2014 -2020, κε
εηδηθφ θνλδχιη γηα έξγα Γήκσλ δχν δηο επξψ, πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο ΔΔΣΑΑ.
Ο θχξηνο Υαξίηζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζε απηφ
ην θάιεζκα.
5. Ζ θνξνινγηθή απνθέληξσζε πξέ πεη επηηέινπο λα γίλεη
πξάμε, ψζηε λα απνθηήζεη ε θνξνινγία αληαπνδνηηθφ φθεινο.
6. Απαηηνχκε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξένπο ησλ Γήκσλ, αιιά
θαη

ησλ

Γεκνηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ,

πξνο

ηελ

Δθνξία

θαη

ηα

αζθαιηζηηθά ηακεία, κε ηελ πξνυπφζεζε κηαο κφληκεο βηψζηκεο
ιχζεο, κε εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο γηα φινπο.
7. Σελ απειεπζέξσζε ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο

Γήκνπο πνπ

αθνξά θπξίσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο
θαη ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο.
8. ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ΘΖΔΑ, ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνξά κφλν ηνπο Γήκνπο. Ζ απαμίσζε
ηερληθψλ, πνιενδνκηθψλ, ζρνιηθψλ, θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ησλ
Γήκσλ, είλαη πνιχ κεγάιε, κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ πνιηηψλ.
Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζα είλαη: Α)
Ζ ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ νξεηλψλ Γήκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα
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απνθιεηζηνχλ απφ ην ΔΠΑ. Β) Ζ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ πνπ δελ
είλαη επηιέμηκεο ζην ΔΠΑ, φπσο νη ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο
ππνδνκψλ. Γ) Ζ αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ
Γήκσλ.

Γ)

Ζ

πξνγξακκάησλ

ηφλσζε

ηεο

ηνπ ηθήο

απηεπηζηαζίαο,

απαζρφιεζεο

ηεξψληαο

πάληα

ηνπο

κέζσ
θαλφλεο

δηαθάλεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο.
Ο λένο ΘΖΔΑ πξνηείλνπκε λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε λέα
γεληά παξαθξαηεζέλησλ.
10.

Σε

ρξεκαηνδφηεζε

πξνγξάκκαηνο

ππνζηήξημεο,

απφ
κε

ηελ

Σερληθή

ζθνπφ

ηε

Βνήζεηα

δηαζθάιηζε

ελφο
ηεο

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ Γήκσλ, ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ
σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ παξνρή
ηερληθήο βνήζεηαο θαη σξίκαλζεο κειεηψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξνχο
νξεηλνχο, λεζησηηθνχο Γήκνπο.
10. Σελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 325 Γήκσλ, πνπ έρεη εληαρζεί
κεηά

απφ

πηέζεηο

ηεο

ΚΔΓΔ

ζην

Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφγξακκα

Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα ’14 -’20.
11. Σελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζε ο ησλ
παξαιηψλ ζηνπο

Γήκνπο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκαληψλ φπνπ

κπνξεί ζηνπο Γήκνπο.
12. Σελ άκεζε αλάθιεζε φισλ ησλ απαξάδεθησλ ξπζκίζεσλ
κε ηηο νπνίεο καο αθαηξνχληαη εδψ θαη 10εηίεο ζεζκνζεηεκέλνη
πφξνη. Φφξνο δχζνπ, αληαπνδνηηθά ηέιε γηα παξαρσξεζην χρνπο
Γεκνζίνπ, ΣΑΗΠΔΓ θαη ινηπά).
13.

Σελ

άκεζε

ςήθηζε

ηνπ

λνκνζρεδίνπ

ζθνχπα

ηνπ

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ελζσκαησκέλεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
ζα δηαηππψζεη ε ΚΔΓΔ, φπσο ηε ζέζπηζε ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα
ζε θάζε Γήκν θαη ηελ εμνκνίσζε ησλ ακνηβψλ ησλ Γεκ άξρσλ κε
απηή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηά καο δελ γίλνπλ απνδεθηά, ζα
απνθαζίζνπκε

ηε

κνξθή

ησλ

θηλεηνπνηήζεσλ
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αθνινπζήζνπκε, κε ηε
δελ ζα ζηξαθνχλ εηο
ηνπο

δέζκεπζή καο φηη νη θηλεηνπνηήζεηο απηέο
βάξνο ησλ πνιη ηψλ, πνπ απνηεινχλ καδί κε

εξγαδφκελνπο,

ηνπο

θπζηθνχο

καο

ζπκκάρνπο

ζηελ

πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ
ζεζκνχ πνπ ππεξεηνχκε.
Θεσξψ ινηπφλ φηη εδψ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζα αληηιεθζεί
ηηο κεγάιεο επζχλεο ηηο νπνίεο ζα έρεη εάλ δελ θαηαιάβεη φηη ε
Απηνδηνίθεζε είλαη έηνηκε, ελσκέλε λα θάλεη φηη ρξεηάδεηαη θαη λα
θιηκαθψζεη ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα πάξνπλ ηνλ
αχμνληα βαζκφ ηνλ επηέκβξε εάλ δελ ιάβεη ηηο απφςεηο απηέο ηηο
νπνίεο φινη καδί ζα ζπλδηακνξθψζνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ γηαηί
έβαιε ηνπο άμνλεο ηεο ζεκεξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ησλ ζεκάησλ
πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην ψκα.
Ζ

δηαδηθαζία

πνπ

ζα

αθνινπζήζνπκε

είλαη

ε

εμήο.

Θα

κηιήζνπλ νη αξρεγνί η σλ παξαηάμεσλ ηεο ΚΔΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα νη
Πξφεδξνη ησλ ΠΔΓ θαη χλεδξνη.
Καινχκε ηνλ θχξην Κνηκήζε, Γήκαξρν Ακθηινρίαο, γηα δέθα
ιεπηά, γηα ηε δηθή ηνπ παξέκβαζε.
Α. ΚΟΗΜΖΖ: πλάδειθνη, λνκίδσ φηη ην γεγνλφο απηήο ηεο
αζξφαο παξνπζίαο ζήκεξα δηαςεχδε η κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ
ηξφπν φινπο εθείλνπο νη νπνίνη πίζηεπαλ κέρξη ζήκεξα ή κέρξη
ρζεο

φηη

ε

Απηνδηνίθεζε

πεξίπνπ

δηάγεη

κηα

πεξίνδν

κηαο

νκαιφηεηαο, κε ειάρηζηα ελδερνκέλσο πξνβιήκαηα, ηα νπνία ππφ
ην θσο θάπνησλ λεθεισδψλ αλαθνηλψζεσλ ζα ιπζνχλ.
Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά γηα λα ζαο
ελεκεξψζσ γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ ήδε ςεθηζηεί
θαη πηζαλφλ θαη εζείο λα γλσξίδεηε πεξηζζφηεξεο απφ εκέλα,
δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έλα νξπκαγδφο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ
ζπξψρλεη

ηνπο

εθπξνζψπνπο

θαη

ηνλ

ζεζκφ

ηεο

ηνπηθήο

δεκνθξαηίαο ζην πνιηηηθφ πεξηζψξην. Καη απηφ θαηά ηελ άπνςή κνπ
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είλαη κηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή επηινγή, ε νπνία έρεη ηελ αθεηεξία ηεο
ζηελ ήηηα πνπ ππέζηε ε παξνχζα θπβέξλεζε ζηηο Πεξηθεξεηαθέο
θαη

Γεκνηηθέο

Δθινγέο

φηαλ

α λαγφξεπζε

ηελ

εθινγηθή

εθείλε

αλακέηξεζε ζε κείδνλ πνιηηηθφ δήηεκα. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
Ο θφξνο δχζνπ, πνπ ήηαλ έλαο ηνπηθφο θφξνο, θαηαξγήζεθε.
Σν αξρέγνλν ηέινο βνζθήο, κπνξεί εζείο πνπ είζηε ζηα αζηηθά
θέληξα

λα

κε

ην

γλσξίδεηε

απηφ,

θαηαξγήζεθε,

πήγε

ζηηο

Πεξηθέξεηεο. Καη γηα λα κελ ππάξμεη θακηά απνιχησο ακθηβνιία,
ρζεο θαηαηέζεθε ηξνπνινγία, ρζεο θαηαηέζεθε ηξνπνινγία, φπνπ
ηηο δηαλνκέο ησλ βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ ζα ηηο θάλνπλ εηδηθέο
Δπηηξνπέο δηνξηζκέλεο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ζα κπνξνχλ αλά
πάζα ζηηγκή λα θάλνπλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο.
Αληηιακβάλεζηε γηα ηη πνιηηηθφ παηρλίδη κηιάκε θαη πνηεο ζα
είλαη

νη

ζπλέπεηεο

ζηηο

πεξηθεξεηαθέο

νηθνλνκίεο

νη

νπνίεο

ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηελ παξαγσγή.
Σα αληαπνδνηηθά ηέιε. Πνιινί
νηθνλνκηθή

αζθπμία

εμαηηίαο

δχν

Γήκνη έρνπλ θηάζεη

δξακαηηθψλ

δηαηάμεσλ

ζε
πνπ

ςεθίζηεθαλ κε ην κλεκφλην θαη κία κε ην αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην,
φπνπ

ραξίδνληαη

θαη

αληαπνδνηηθά ηέιε

κάιηζηα

κε

νλνκαζηηθέο

αλαθνξέο,

ηα

ζηνπο παξαρσξεζηνχρνπο, ζηνπο επελδπ ηέο

ησλ ιηκαληψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ θαη ζηηο κεγάιεο
επελδχζεηο ηηο νπνίεο ζα θάλνπλ νη επελδπηέο νη ιεγφκελνη. Πνχ ζα
πάεη απηφ ην θφζηνο φηαλ νη ππεξεζίεο απηέο είλαη αληαπνδνηηθέο;
ην

δεκφηε.

Πνηνο

ζα

θάλεη

δηαρείξηζε

πνιηηηθή

απηήο

ηεο

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο; Ο Γήκαξρνο θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σα

Κέληξα

απνδέρηεθαλ

Τγείαο,

ζπκάζηε

ρξεκαηνδφηεζεο.

Τπφ

ηα
κε

ην

νπνία
ηε

νξηζκέλνη

δπλεηηθή

θαζεζηψο

ηεο

αζκέλσο

λνκνζέηεζε

δήζελ

ηα
ηεο

λνκηκνπνίεζεο

θάπνησλ ρξεκάησλ πνπ είραλ δνζεί. Πνχ;  ηηο απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο

θαη

ηα

λεζηά.

Ναη,

αιιά

ηψξα

φκσο

ππνβάιινληαη

θαζνιηθά αηηήκαηα, γηαηί ην Τπνπξγείν Τγείαο δ ελ δίλεη νχηε έλα
επξψ ζηα Κέληξα Τγείαο, ζηηο Γεκνηηθέο Αξρέο, λα ζηεξίμνπκε ηε
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ιεηηνπξγία

ησλ

Κέληξσλ

Τγείαο.

Καη

φισλ

ησλ

δνκψλ

Πξσηνβάζκηαο Τγείαο θαη φρη κφλν.
Σα

Παλεπηζηεκηαθά

Ννζνθνκεία

ππφ

ην

θξάηνο

ηεο

θαηάξξεπζεο, απεπζχλνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο.
Ο πεξίθεκνο θφθηεο. Ζ κέγηζηε πνιηηηθή αλεζηθφηεηα. Ζ
θπβέξλεζε, νη θπβεξλήζεηο, φηαλ ζα πεηάλε ην θαξάβη ζηα βξάρηα
εμαηηίαο

ηεο

δηθήο

ηνπο

θπβεξλεηηθήο

αλεπάξθεηαο

θαη

ησλ

αδπλακηψλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, ζα ζηέιλνπλ ην ινγαξηαζκφ
ζηνπο Γήκνπο. Οη Γήκνη ζα πιεξψλνπλ πξψηνη ηελ ηζηνξία ηνπ
θφθηε.
Ζ ππφζεζε κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο, πνπ λα κε ζπκβαίλεη
ηίπνηε, ζαλ λα κε καο αγγίδεη, ην πο ζπληαμηνχρνπο αηξεηνχο ελλνψ,
δελ ππάξρεη θαλ ζηελ αηδέληα ηεο ΚΔΓΔ. Μα έρεη ςεθηζηεί ε
δηάηαμε ζην αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην θαη απφ ηέινο Μαΐνπ πνπ έρεη
δεκνζηεπηεί ν λφκνο, νθείινπλ νη ζπληαμηνχρνη ζπλάδειθνη πνπ
ιεηηνπξγνχλ, πξνζέμηε, ζε ζπιινγηθά Όξγα λα ΟΣΑ, ιέεη ν λφκνο,
απηνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε, δξαζηεξηνπνηνχληαη, έηζη είλαη ε
ραξαθηεξηζηηθή θξάζε, απηνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, νθείινπλ λα
αλαθνηλψζνπλ

ζηνλ

αζθαιηζηηθφ

ηνπο

θνξέα

φηη

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Γήκν, ζε ΟΣΑ, γηα λα ηνπο αλαζηαιεί ε
θαηαβνιή ηεο επηθνπξηθήο θαη ηεο θχξηαο ζχληαμεο. Απφ ηέινο
Μαΐνπ ηζρχεη απηφ. Καη κελ αθνχηε πνπ ζαο ιέλε φηη απηφ ην
πξάγκα αθνξά ηα λέα Όξγαλα ή απηνχο πνπ έρνπλ έκκεζε ζρέζε
εληνιήο. Αθνξά ηνπο πάληεο ζπληαμηνχρνπο. Πνχ νδεγεί απηφ;
Οδεγεί ην 70% ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ζε ζεζκηθή απνδφκεζε, γηαηί
νη

αλίδενη

δελ

γλσξίδνπλ

φηη

ζηνπο

κηθξνχο

Γήκνπο,

ζηνπο

πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο, ην δπλακηθφ ην νπνίν ζηειερψλεη ηηο
Γεκνηηθέο Αξρέο είλαη ζπληαμηνχρνη θαηά θαλφλα.
Γελ κηιάεη θαλείο γηα απηφ, γηαηί θαίλεηαη απφιπηα π αξάινγν
θαη είλαη, αιιά είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο φκσο. Θέιεη δηφξζσζε;
Άκεζε. Σν ζπδεηάεη θαλείο; Γελ είλαη ζηελ αηδέληα καο. Γελ
αλαδεηθλχεηαη σο γεγνλφο.
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Σα πξνλνηαθά ζέκαηα. Πξνζέμηε,

απφ εθεί πνπ ήηαλ ε

βαζηθφηεξε αξκνδηφηεηα θαη εκείο επαηξφκεζα γηαη ί ζηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο νη ηνπηθέο Αξρέο θαηαθέξακε λα θξαηήζνπκε ηελ
θνηλσληθή ηζνξξνπία δεδνκέλνπ φηη ζηηο πξνλνηαθέο θαη θνηλσληθέο
πνιηηηθέο είρακε επηηπρεκέλεο ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο, δελ είλαη
πιένλ δηθή καο αξκνδηφηεηα, είλαη ζπληξέρνπζα. Σν κεγάιν θνκκάηη
ηεο δηαρείξηζεο πεγαίλεη ζηηο Πεξηθέξεηεο, πήγε ζηηο Πεξηθέξεηεο.
Γελ είλαη ζε εκάο πιένλ. Δκείο παίξλνπκε ηα απφλεξα. Παίξλνπκε
ηε

δπζθνιία

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηθψλ φζνλ αθνξά

ηελ

πξφλνηα θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Καη ζα θάλσ κηα αλαθνξά εδψ πέξα, γηαηί δελ μέξσ θαηά
πφζν

έγηλε

ζαθέο,

γηα

ηελ

πνιηηηθή

ηεο

θνηλσληθήο

θαη

ηεο

νηθνγελεηαθήο ελαξκφληζεο. Αθνχζηε, ε ηζηνξία ηνπ voucher είλαη
κηα πξνζπάζεηα ησλ ηδησηψλ, εδψ θαη δέθα ρξφληα ην πάιεπαλ
απηφ. Θέιαλε λα παίξλεη ην voucher, ην ρξήκα δειαδή, ν γνλέαο θαη
φρη ν θνξέαο. Σν θαηάθεξαλ ηψξα. Πνχ ζα νδεγήζεη απηφ; Δίλαη
βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, ζα νδεγήζεη ηνπο
Γεκνηηθνχο Βξεθηθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ζην θιείζηκν γηαηί
δελ ζα ππάξρνπλ επηδνηήζεηο δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα
ζπεχζνπλ ζηνπο ηδηψηεο θαη δελ είλαη βέβαην φηη ηα παηδηά ηνπο ζα
ηα πάλε θηφιαο. Μπνξεί λα ηα θξαηάλε ζην ζπίηη θαη λα κνηξάδνληαη
ηα ρξήκαηα. Γηα λα μέξεηε πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα.
Γψζαλε

επίζεο ην

δηθαίσκα

ζηνλ ηδηψηε,

ρσξίο θαλέλα

απνιχησο αληηθεηκεληθφ θξηηήξην, λα θάλεη επηινγή πνην παηδί θαη
πην γνλέα ζα εμππεξεηήζεη. Σν αθνχηε απηφ; Ο ηδηψηεο ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θηιηξάξεη πνην παηδί ζα πάξεη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.
Καη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο κε θάιπςεο ηεο θνηλσληθήο
αλάγθεο γηα λα πάλε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ζα θιεζνχκε λα ην
δηαρεηξηζηνχκε εκείο, ζπλάδειθνη, ζηνπο Παηδηθνχο καο ηαζκνχο,
ρσξίο

λα

έρνπκε

ηε

δπλαηφηεηα

θάιπςεο

ησλ

αλειαζηηθψλ
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Καη ηη ζα γίλνπλ νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη κέρξη ζήκεξα
πιεξψλνληαλ απφ ηνπο πφξνπο ζπλνρήο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε;
Θα πάλε ζην ζπίηη ηνπο.
Απηή είλαη ε θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο, πνπ θάλεη δίθαηεο
πνιηηηθέο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηνλ επαίζζεην
ηνκέα.
ην θνκκάηη ησλ ΓΔΤΑ. Κάλσ νξηζκέλεο πεξηπησζηνινγ ηθέο
αλαθνξέο, είκαη ζίγνπξνο φηη δελ ηηο μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη. Ξέξεηε
ηη

εγθχθιην

έβγαιε

ην

Τπνπξγείν

Οηθνλνκηθψλ;

πκςεθίδεη

ινγηζηηθά κέρξη ηέινο ηνπ ’15 φινπο ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ΓΔΤΑ,
είηε είλαη θεξδνθφξνη, είηε είλαη δεκηνγφλνη, πνπ είλαη εμαηηία ο ηεο
έιιεηςεο

θνξνδνηηθήο

ηθαλφηεηαο

ηνπ

ηνπηθνχ

πιεζπζκνχ

ηα

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο θξίζεο. Καη ιέεη φηαλ ζα εθδψζεηο
ινγαξηαζκνχο βεβαησηηθνχο, αο πνχκε δέθα επξψ, ινγίδνληαη σο
εηζπξάμεηο, θνξνινγνχληαη κε 29% θαη πξέπεη λα δψζεηο θαη
πξνθαηαβνιή άιιν έλα 29%. Γειαδή ν Γήκνο, ε ΓΔΤΑ, ζα θιεζεί
λα πιεξψζεη ζην ειιεληθφ δεκφζην 58% θαπέιν. Μα είλαη ηξεινί νη
άλζξσπνη; Οη άλζξσπνη δνπλ ζε απηή ηε ρψξα; Έρνπλ έξζεη απφ
άιιν πιαλήηε; Καη ζπδεηάκε γηα θαλνληθφηεηα ζην ρψξν ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο;
ηα νηθνλνκηθά; Να κελ ηα επαλαιάβσ. Σε δξακαηηθφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο ηε βηψλνπκε φινη. Θα ππεξαζπηζηεί θαλείο ηελ πεξίνδν
κεηά

ηνλ

Καιιηθξάηε

φζνλ

αθνξά

ηελ

νηθνλνκηθή

θαη

ηε

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηνπο Γήκνπο; Όρη. Καλέλαο. Αιιά απηφ
ην ράιη φκσο δελ ππήξρε . Απηφ ην ράιη δελ έρεη πξνεγνχκελν.
ηελ

θνηλσθειή

εξγαζία.

Πνηνο

είλαη

ν

ιφγνο

πνπ

νδεγεζήθακε ζε κηα ζαιακνπνίεζε ηεο επηινγήο ησλ Γήκσλ; Γελ
ζέισ λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν. αο ιέσ φκσο φηη γηα ιφγνπο
εζηθήο θαη ζπλαδειθηθήο δενληνινγίαο, θαλέλαο πνπ έ ρεη επηιεγεί
ζηηο δχν θνπξληέο δελ πξέπεη λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ απφ ηελ
θνηλσθειή εξγαζία φπσο είλαη ζήκεξα. Ή ζα γίλεη γηα φινπο ή δελ
ζα γίλεη γηα θαλέλαλ. Ζ ζαιακνπνίεζε ζην ρψξν καο ζα πξέπεη λα
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απνθεπρζεί, ζπλάδειθνη. Γελ ζα ηζηκπήζνπκε ην ηπξάθη πνπ καο
βάδνπλ ζηε θάθα, φπσο ηζηκπήζακε, φπσο ηζίκπεζε ν Πξφεδξφο
καο, κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ζ δηάηαμε ησλ Αληηδεκάξρσλ ήηαλ
ζθφπηκε. Γελ ήηαλ ηπραία. Μπήθε ζην λνκνζρέδην ζθφπηκα, γηα λα
καο θάλεη λα ζηξέςνπκε ην ελδηαθέξνλ καο εθεί, γηαηί μέξνπλ φηη
καο απνξξπζκίδνπλ ηειείσο κε απηή ηε δηάηαμε θαη λα πάςνπκε λα
αζρνινχκαζηε κε απηά πνπ ζαο αλέθεξα εγψ πξνεγνχκελα. Καη ν
Πξφεδξνο ηζίκπεζε, δπζηπρψο. Βγήθε θαη παλεγχξηζε φηη ζα καο
ξπζκίζνπλ ην ζέκα ησλ Αληηδεκάξρσλ.
Πξνζέμηε,
θπβέξλεζεο.

ην

Γελ

λνκνζρέδην
είλαη

θαλ

δελ

είλαη

λνκνζρέδην

λνκνζ ρέδην
ηνπ

ηεο

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ. Έρεη δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα ρσξίο λα έρεη ηελ έγθξηζε
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θπξίσο δελ έρεη ηελ
θχξσζε ησλ ζεζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Όπνπ ινηπφλ ππάξρεη πξφβιεκ α δεκνζηνλνκηθφ, ζα πξέπεη ε
θπβέξλεζε λα αλαθαιχςεη ηζνδχλακα. Γηα απηφ κε ζπεχδνπκε απφ
ηψξα λα παλεγπξίδνπκε.
Πνιιέο θνξέο έρσ πεη ζηελ ΚΔΓΔ φηη αθνχσ ηνλ Πξφεδξν θαη
κνπ θαίλεηαη φηη αθνχσ θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ηνπ πλαζπηζκνχ,
ηνπ

ΤΡΗΕΑ.

Καη

κνπ

θάλεη

εληχπσζε

απηφ.

Να

δερηψ

φηη

θαινπξναηξέησο ην θάλεη γηαηί πηζηεχεη φηη πξάγκαηη κπνξεί λα έρεη
ε Απηνδηνίθεζε κηα βνήζεηα. Μα εδψ φκσο ηα γεγνλφηα κηιάλε κφλα
ηνπο. Έρνπκε αιιεινπρία αξλεηηθψλ εμειίμεσλ.
ην
πεξηζζεχεη

θνκκάηη

ηεο

ειηζηφηεηα,

απηεπηζηαζίαο.
γηαηί

ελψ

Δδψ

ζέινπλ

λα

πξνζέμηε

ηψξα ,

βνεζήζνπλ

ηελ

θαηάζηαζε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο δελ είλαη θαιή ε δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ, θαηαξγνχλ ηελ απηεπηζηαζία κε ην
άξζξν φπσο ην έρνπλ γξάςεη. Καηαξγνχλ ηελ απηεπηζηαζία φπσο
είλαη ην άξζξν γξακκέλν.
ην θνκκάηη ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο, λνκίδσ πεξηηηεχεη λα
θάλσ ηελ νπνηαδήπνηε αλαθνξά. Όζνη είκαζηε ζε απηφ ην ρψξν θαη
δηαθνλνχκε εθνπζίσο, δελ καο έζπξσμε θαλέλαο ζε απηφ εδψ πέξα
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ην ζπνξ, λα ην πσ έηζη, ζε απηή εδψ ηελ πεξηπέηεηα, ην θάλνπκε
γηαηί αγαπάκε ηνλ ηφπν καο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε ρψξα καο, καο
έρεη αλάγθε. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη απηφ ην ζχζηεκα ην νπνίν είλαη
ππαίηην,

απηφ

ην

θξάηνο

ην

θεληξηθφ,

ην

θεληξνβαξηθφ,

ην

πδξνθέθαιν, ην αλαπνηειεζκαηηθφ, είλαη ππαίηην γηα ηελ θαηάζηαζε
πνπ έρεη νδεγεζεί ε ρψξα ζήκεξα. Καη πηζηεχνπκε απφιπηα φηη αλ
ππάξμεη ηζρπξή απνθέληξσζε ζηε ρψξα καο, ε ρψξα κπνξεί λα
απνθηήζεη κηα αρηίδα θσηφο, κηα ειπίδα θαη ν ιαφο κπνξεί λα
ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα πξνγξακκαηηθφ εγγχο κέιινλ, κε
αζθάιεηα

πξνγξακκαη ηθή,

κε

δεδνκέλα

βήκαηα

θαη

κε

ηε

δπλαηφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηζρπξψλ δεζκψλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ
ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηεο θνξνινγεηέαο Αξρήο, πνπ πξέπεη λα
είλαη νη Γήκνη.
Γηα απηφ, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, αγαπεηέ θίιε Γηψξγν,
έθαλεο

κεγάιν

ιάζνο

φηαλ

ε λψπηνλ

ηεο

Δπηηξνπήο

ησλ

θπβεξλεηηθψλ Τπνπξγψλ, Κνπξνπκπιή, Βεξλαξδάθε, Μπαιάθα θαη
ηνπ Γξακκαηέα, ηάρζεθεο ελαληίνλ ηνπ Καιιηθξάηε. Έθαλεο κεγάιν
ιάζνο θαη δελ πξέπεη λα ην μαλά επαλαιάβεηο.
Ο Καιιηθξάηεο, ζπλάδειθνη, είλαη κηα θαηάθηεζε δηθή καο.
Δκείο επηβάιιακε ηελ απηνθαηάξγεζή καο φηαλ Πξφεδξνο ζηελ
ΚΔΓΚΔ ήηαλ ν Καθιακάλεο. Γελ ην ήζειε ην θξάηνο. Γελ ήζειε ηελ
ηζρπξνπνίεζε ησλ Γήκσλ. Γελ ήζειαλ λα δψζνπλ ην ΔΠΑ ζηηο
Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Ξέξεηε πνην ήηαλ ην ζρέδην; Να
θηηάλνπλ έλα light Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην κε έκκεζε εθινγή ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε γηα λα κελ έρεη πνιηηηθή δχλακε, γηαηί ήηαλ κεγάια
ηα εθινγηθά αθξναηήξηα. Απηφ ζθεθηφηαλ ην θεληξηθφ ζχζηεκα.
Έκκεζε εθινγή Πεξηθεξεηάξρε θαη δψζε ηνπο κσξέ θαη πέληε -δέθα
ιεθηνπδάθηα εθεί πέξα αο πνχ κε λα αζρνινχληαη.
Δκείο επηβάιιακε απηή ηελ απνθέληξσζε. Γηθά καο παηδηά
είλαη

νη

Πεξηθεξεηάξρεο.

Καη

θαθψο

ζηξέθνληαη

ελαληίνλ

καο

ζήκεξα. Πξάηηνπλ φρη παηξνθηνλία ή κεηξνθηνλία, αιιά νιέζξην
πνιηηηθφ ιάζνο. Πξέπεη λα είλαη νη ζχκκαρνί καο γηαηί ε δηθή ηνπο
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παξνπζία

εμαξηάηαη

απφ

ηε

δηθή

καο

ζεζκηθή

θαη

πνιηηηθή

επξσζηία. Γηαθνξεηηθά είλαη ρακέλνη απφ ρέξη. Γελ κπνξνχλ λα
αθνπκπήζνπλ απηνί άκεζα ηηο θνηλσλίεο θαη απηφ είλαη ην πξφβιεκα
γηα ην νπνίν ππάξρεη κηα ερζξφηεηα θπβεξλεηηθή απέλαληη ζην
ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Μηιάσ, επηηξέςηε κνπ, φια απηά ηα ρξφληα έρσ δψζεη αγψλα
δσήο γηα λα γίλεη απνθέληξσζε ζηε ρψξα, απφ θαξδηάο, ρσξίο λα
έρσ θακία απνιχησο ζθνπηκφηεηα θαη θαλέλα

θφβν. Γελ κε

ελδηαθέξεη ηίπνηα. Μηιάσ ειεχζεξα, εξκελεχνληαο ηα πξάγκ αηα
φπσο είλαη πηζηεχσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί αθνπγθξάδνκαη ηε
δηθή ζαο αγσλία.
ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. Γελ ήηαλ ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο
απηφ πνπ είρακε πξνηείλεη σο Κεληξηθή Έλσζε. Γελ ζέιακε λα
ππάξρεη νχηε θαλ ε

ζχλδεζε ηεο λνκηθήο εμάξηεζεο ηεο Αξρήο

απηήο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Δκείο ζέιακε λα είλαη
αλεμάξηεηε Αξρή θαη κάιηζηα είρακε θάλεη θαη πεξηγξαθή κε πνην
ηξφπν ζα έπξεπε απηφ λα ιεηηνπξγήζεη. Αιιά φκσο απφ εθείλε ηε
ξχζκηζε ηνπ λα πεγαίλεη ζήκεξα ζηελ επνρή ηνπ Μαπξνγηαινχξνπ,
γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη κέζα ζην λνκνζρέδην, δειαδή λα
θηηάμεηο ην καθξχ ρέξη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο εθάζηνηε
θπβέξλεζεο, πνπ ζα εθβηάδεη πνιηηηθά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ηνπηθψλ Αξρψλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηα θαη φρη κφλν, γηαηί ην
πξφζσπν απηφ φπσο ην ιέεη ν λνκνζέηεο, έρεη θαη θπξσηηθέο
αξκνδηφηεηεο, δειαδή επηβάιιεη πνηλέο. Δπηβάιιεη πνηλέο.
Όπσο πνηλή επεβιήζε ζηνλ ίκν ηνλ Γαληειίδε θαη ηνπ
απαγνξεχηεθε λα βγαίλεη έμσ απφ ηε ρψξα, φηαλ άιινη θξαζάξαλε
ηε ρψξα θαη ηελ πεηάμαλε ζηα βξάρηα θαη πεγ αηλνέξρνληαη κέζα έμσ ζηε ρψξα, ρσξίο λα επαηζζεηνπνηείηαη θαλέλαο δηθαζηηθφο
ιεηηνπξγφο λα ηνπ δεηήζεη έζησ κηα εμήγεζε.
πλάδειθνη, νινθιεξψλσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ. αο έθαλα
απηή ηελ πεξηιεπηηθή αλαθνξά, γηαηί ππάξρνπλ άπεηξα ζέκαηα ζηα
νπνία ζα κπνξνχζ α λα εθηαζψ, πηζηεχνληαο φηη αλ δελ ζεθψζνπκε
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ην θεθάιη ζε απηή εδψ ηελ θξίζηκε ψξα, ζα καο πάλε άθιαπηνπο.
Ήδε πνιινί πνπ έρνπλ δηαλχζεη έλα ζεκαληηθφ θχθιν, ιέλε ακάλ λα
ηειεηψζεη απηή ε ζεηεία, λα πάσ ζπίηη κνπ. Δίλαη ιάζνο απηφ. Γελ
ζα

ηνπο

αθήζνπκε

λα

πάξνπλ

αέξα.

Θα

ηνπο

θάλνπκε

λα

πεηάγνληαη ζηνλ χπλν ηνπο ην βξάδπ. Θα ηνπο θάλνπκε λα καο
βιέπνπλ ζπλέρεηα κπξνζηά ηνπο. Να αηζζαλζνχλ ηε δχλακή καο.
Να θαηαιάβνπλ φηη νη ηνπηθέο Αξρέο δελ είλαη θάπνηνη ηπραίνη
εθιεγκέλνη νη νπνίνη πεξηζηαζηαθά πέξαζαλ α πφ έλαλ ζεζκφ γηαηί
έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηηο ηζρπξέο θαη παρπιέο απνδνρέο. Γελ
παίξλνπκε εκείο 7.000 ην κήλα. Καη κε ηα ειάρηζηα πνπ παίξλνπκε
δελ

ζα

γίλνπκε

νχηε

θιέθηεο.

Γελ

πεξλάεη

ζε

εκάο

έθλνκε

δηαρείξηζε. Πνιιέο θνξέο απηφ αλ ζπκβαίλεη, ζηα φξηα δεια δή ηεο
λνκηκφηεηαο, είλαη εμαηηίαο ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Με κπαίλνπκε ζηε
ινγηθή

ινηπφλ

φζνλ

αθνξά

ηηο

νηθνλνκηθέο

απνδνρέο

καο.

εκαληηθφ θεθάιαην, δελ ιέσ, αιιά δελ είλαη απηφ ην κείδνλ.
Θα ζαο θάλσ κφλν έλαλ παξαιιειηζκφ, κηα ζθέςε θσλαρηή.
Δίκαη απφιπηα βέβαηνο φηη αλ νη απνδνρέο ησλ Βνπιεπηψλ ήηαλ
αληίζηνηρεο κε ηηο απνδνρέο ηνπ 70% ησλ Γεκάξρσλ ηεο ρψξαο, ε
ρψξα ζα είρε θάζε εβδνκάδα εθινγέο. Κάζε εβδνκάδα ζα είρακε
εθινγέο.
Γηα λα θιείζσ. ήκεξα εηιηθξηλά ζέισ λα αθνχζνπκε ηε δηθή
ζαο θσλή. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ ππήξμε εηζήγεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δελ ππήξμε ζρέδην ςεθίζκαηνο.
Ζ δηθηά καο ε πξφηαζε πνηα είλαη. Θα πξέπεη λα θάηζνπκε θαη
λα θαηαγξάςνπκε φιεο απηέο ηη ο αξλεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νη
νπνίεο έρνπλ γίλεη. Σηο έρνπκε γξακκέλεο. Θα ηηο δψζνπκε σο
πξνηάζεηο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα λα δνχκε ηηο πξνζέζεηο
πνπ δεκνζίσο εθζηνκίδνληαη, λα ηηο πεξηιάβεη σο άξζξα κέζα ζην
πνιπλνκνζρέδην. Γειαδή λα θαηαξγεζ εί ε δηάηαμε φζνλ αθνξά
ηνπο ζπληαμηνχρνπο αηξεηνχο. Να θαηαξγεζεί ε δηάηαμε φζνλ αθνξά
ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ θφθηε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. Γελ ιέσ, αο
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πιεξψζεη θαη ε Απηνδηνίθεζε. Σξίηε, ηέηαξηε φκσο ζα πξέπεη λα
είλαη ζηε ζεηξά επηινγήο λνκνζεηηθά θαηαγεγξ ακκέλε ζε ζρέζε κε
ηνπο άιινπο ζεζκνχο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο.
Θα πξέπεη λα ππάξμεη άκεζε θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ, ησλ
νηθνλνκηθψλ,

πνπ

παξαθξαηεζέλησλ,

είλαη

ζεζκνζεηεκέλνη,

ηεο ΑΣΑ, θαη

δειαδή

ησλ

ησλ ινηπψλ ρξεκάησλ.

Μα

ζηακαηήζακε λα αζρνινχκαζηε γηα α πηά θαη έρνπκε εμνλησζεί
πιένλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη θάηη δελ πάεη θαιά ζην ζχζηεκα εάλ δελ
θιείζεη ε ηζηνξία ηεο απφδνζεο ησλ δφζεσλ.
Θα πξέπεη λα πεξηιάβνπκε κέζα φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ θαηαζηαηηθή ζέζε, πνπ δελ ζα νδεγνχλ αλά πάζα
ζηηγκή

ηνλ

αηξεηφ

ζήθσ

πάλσ

θαηεγνξνχκελε,

θάηζε

θάησ

θαηεγνξνχκελε, πήγαηλε ζπίηη ζνπ θαηεγνξνχκελε. Έρνπκε θάλεη
γηα απηφ ην πξάγκα πξνηάζεηο. Γελ ππάξρεη θακία κέζα.
Θα

πξέπεη

λα

δηεπθξηληζηεί

ην

ζέκα

φζνλ

αθνξά

ηελ

απηεπηζηαζία θαη λα ηζρπξνπνηεζεί.
Θα πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη ζηελ ππφζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ζα κπνπλ φινη νη Γήκνη
κέζα.
Αλ απηά ηα πξάγκαηα δελ γίλνπλ, πξνθαλψο ζα πξέπεη λα
θάλνπκε ηε δηθή καο αληίδξαζε. Δγψ έρσ πεη θάπνηα πξάγκαηα ηα
νπνία

ζεσξνχληαη

αθξαία,

ίζσο

ππεξβνιηθά.

Ο

Πξφεδξνο

πξνζπαζεί λα ηα δηαθσκσδήζεη. Γελ κε απαζρνιεί θαζφινπ. Αιιά
ζαο ιέσ εηιηθξηλά φηη νθζαικφλ αληί νθζαικνχ θαη νδφληα αληί
νδφληνο. Έηζη θαηαιαβαίλνπλ. Γελ θαηαιαβαίλνπλ δηαθνξεηηθά.
Τπάξρεη

έλα

ζχζηεκα

δνκεκέλν

ζην

θεληξηθφ

θξάηνο,

πνπ

παγηδεχεη φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, αθφκα θαη αλ έρνπλ ηελ θαιχηεξε
ησλ πξνζέζεσλ, θαη απηφ πξέπεη λα ην ζπληξίςνπκε. Δκείο κφλν
κπνξνχκε, θαλέλαο άιινο.
ην πλέδξηφ καο ζα πξέπεη απφ ηψξα λα ζηήζνπκε έλα
νιφθιεξν ζεζκηθφ νηθνδφκεκα ην νπνίν ζα αθνξά ζη ελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ απνθέληξσζε
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ηεο ρψξαο. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην ιεμηιφγηφ καο αιιαγή ηνπ
Καιιηθξάηε. Αο ην έρεη ε θπβέξλεζε απηφ, αο ην έρεη ν ΤΡΗΕΑ.
Δκείο πξέπεη λα κηιάκε γηα ελδπλάκσζε ησλ ζεζκψλ ηνπηθή ο
δεκνθξαηίαο θαη γηα ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζε. Ναη, κε βάζε ηελ
αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη ηελ επηθνπξηθφηεηα. Αζθείηαη ε εμνπζία ζην
πιεζηέζηεξν δειαδή ζηνλ πνιίηε επίπεδν θαη φηαλ θάπνηνο δελ
κπνξεί, πξνθαλψο ζα ππάξρεη έλα δεχηεξν επίπεδν ην νπνίν ζα
ζπλδξάκεη απηή ηελ πξνζπάζεηα.
ηα πιαίζηα απηά ζα δηθαηψζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ καο ξφιν,
δηαθνξεηηθά ζα θαηαγξαθνχκε ζαλ νη θφηεο ηεο ηζηνξίαο θαη
πηζηεχσ φηη απηφ ζε εκάο δελ αμίδεη. Θα ζεθψζνπκε ην θεθάιη καο
γηα λα κε δψζνπκε ην δηθαίσκα ζε θαλέλαλ λα καο απν θαιεί ή φριν
ή θιέθηεο ή νηηδήπνηε άιιν. Δίκαζηε εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ θαη ζα
αξζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Να επραξηζηήζσ θαη βεβαίσο πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν
ζηνλ εθπξφζσπν, πνπ ιφγσ πξνβιήκαηνο ν θχξηνο Ησαθεηκίδεο δ ελ
ζα είλαη εδψ, ζα έξζεη ν θχξηνο Ενχηζνο ζην βήκα.
Μέρξη λα έξζεη ζα κνπ επηηξέςεηε λα αληαπνδψζσ ηα θηιηθά
κνπ αηζζήκαηα κε ηνλ Απφζηνιν ηνλ Κνηκήζε. Να ηνπ πσ, θίιε
Απφζηνιε, πξάγκαηη είκαζηε θίινη θαη ζπλνδνηπφξνη, φκσο ζα κνπ
επηηξέςεηο λα ζνπ πσ φ ηη εγψ ζηελ ΚΔΓΔ είκαη ιίγν παξαπάλσ απφ
ελάκηζη ρξφλν. Δζχ είζαη θάπνηεο δεθαεηίεο, δελ μέξσ πφζν θαη
κάιηζηα

ζηηο

πξνεγνχκελεο

Γηνηθήζεηο

είρεο

θαη

πςειφβαζκε

ζπκκεηνρή ζην Πξνεδξείν. Μπνξείο λα κνπ πεηο, φιεο απηέο νη
νπηζζνρσξήζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο εά λ έγηλαλ ζηνλ ελάκηζη ρξφλν
ή αλ έγηλαλ θαη κε ηνλ Καιιηθξάηε, πνπ εζχ επηθαιείζαη σο
ηεξάζηηα επηηπρία, ξάβνληαο θνπζηνπκάθηα νη Πεξηθεξεηάξρεο ζηα
κέηξα ηνπο θαη ζήκεξα λα είκαζηε απφ θάησ απφ ηελ Πεξηθέξεηα σο
δήηνπιεο;
Θα έιεγα ινηπφλ, εγψ πηζηεχσ φηη ν Καιιηθξάηεο ρσξίο
πφξνπο ήηαλ κηα απνηπρία. Ήηαλ κηα έθζεζε ηδεψλ, ζηελ νπνία
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ρσξίζαλε θαη ηνπο Γήκνπο αλάινγα ηφηε ηη ζπλέθεξε θάπνηνπο, ην
πηζηεχσ απφιπηα θαη κπνξψ λα ην απνδείμσ αλά πάζα ζηηγκή. ε
θάζε πεξίπησζε φκσο, απηφ πνπ θξαηψ είλαη φηη πξέπε η λα
αγσληζηνχκε

καδί.

Θα

αγσληζηνχκε

γηαηί

απηφ

επηβάιιεη

ην

ζπκθέξνλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γπλαηά, ελσκέλα.
Δπραξηζηψ.
Α. ΕΟΤΣΟ: Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη.
Σηο

ηειεπηαίεο

πκβνχιην

ηεο

θαηαζηάζεσλ

εκέξεο,

ΚΔΓΔ,

πνπ

δελ

ζπκκεηέρνληαο

γί λακε
ηηκνχλ

ζην

κάξηπξεο
ην

Γηνηθεηηθφ

θσκηθνηξαγηθψλ

ζπιινγηθφ

καο

Όξγαλν.

Δθδειψζεθε κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζα έιεγα θαη νξγαλσκέλν κηα
πξνζπάζεηα λα ζπξζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζχγθιεζε
Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΔΓΔ, κε ζέκα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππφ
δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίνπ – ζθνχπα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ζ

επηδίσμε

απηή,

ζηελ

παξνχζα

πεξίνδν

θαη

ρξνληθή

ζπγθπξία, πεξηζζφηεξν ππάθνπε ζηε ινγηθή ηεο ζχγθξνπζεο θαη
αληηπαξάζεζεο κε ηελ θπβέξλεζε, γηα ιφγνπο θεληξηθήο πνιηηηθήο
αηδέληαο

θαη

πνιχ

ι ηγφηεξν

ζηηο

νπζηαζηηθέο

απηνδηνηθεηηθέο

επηδηψμεηο θαη ζθνπνχο.
Οη παιηλσδίεο ησλ ζπγθιίζεσλ θαη ησλ αλαβνιψλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο ΚΔΓΔ, αξρηθά γηα ηηο 13 Ηνπλίνπ, αξγφηεξα γηα ηηο
22 Ηνπλίνπ θαη ηειηθά ζήκεξα, δελ έγηλαλ πξνθαλψο γηα ηερληθνχο
ιφγνπο, αιιά ζην πιαίζην κηαο ηδηνεμππεξεηνχκελεο ζπγθξνπζηαθήο
ινγηθήο.

Λίγν

ηνπνζεηήζεηο
πξνζβάιινπλ

–

πνιχ

γίλακε

ζπλαδέιθσλ.
ην

θχξνο

κάξηπξεο
Δλέξγεηεο

ησλ

Οξγάλσλ

κε
θαη
ηεο

ηηο

πξνεγνχκελεο

επηδηψμεηο

πνπ

Απηνδηνίθεζεο

θαη

κάιηζηα ηνπ θνξπθαίνπ εμ απη ψλ, ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ, ησλ
ζπλαδέιθσλ καο θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο.
Ζ επίθιεζε ηεθκεξησκέλεο αηηηνινγίαο πεξί κε απνζηνιήο
ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, άξα θαη αλππαξμίαο ιφγνπ γηα ζπδήηεζε,
κπνξεί λα ήηαλ ινγηθή, αιιά πξνθαλψο δελ ήηαλ επαξθήο γ ηα λα
δηθαηνινγήζεη ηελ ηφζε θαζαξία.
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Ζ απνπζία ιφγσλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ην έθηαθην θαη επείγνλ
ζχγθιηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Γεκάξρσλ φπσο ήηαλ ε
αξρηθή πξφηαζή ή θαη ηεο Οινκέιεηαο, φπσο εληέιεη έγηλε ζήκεξα,
θαηαδεηθλχεηαη

απφ

ην

γεγνλφο

φηη

επ ί

ησλ

πξνθαηαξθηηθψλ

δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ, είραλ απνθαλζεί ηφζν ε Δπηηξνπή
Θεζκψλ

ηεο

ΚΔΓΔ,

ζπκθσλψληαο

κε

πεξηζζφηεξεο

εμ

φζν

ηηο

θαη

αξθεηέο

πεξηζζφηεξεο,

απηψλ,

ΠΔΓ
φρη

εθθξάδνληαο

απφ

κε

φηη

φιεο,

επηκέξνπο

μέξσ,
κε

ηηο

δηαθσλίεο

ή

θαηαζέηνληαο ηξνπνινγίεο γηα θάπνηεο, αιιά ήζζνλνο ζεκαζίαο.
Απφ
επηδίσμε

ηα

παξαπάλσ,

θαζίζηαηαη

πξνθαλέο

λνκίδσ

κηαο ηπθιήο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο κε

φηη

ε

ηελ Κεληξηθή

Γηνίθεζε, ρσξίο νξγαλσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην δηεθδίθεζεο, κε
επζεία αλαθνξά ζηελ θνηλσλία αιιά κε πξφζ ρεκα έλα ήζζνλνο
ζεκαζίαο

λνκνζέηεκα,

έηζη

ζεσξνχκε

ε

παξάηαμή

καο

ην

λνκνζρέδην ην νπνίν έρεη ηεζεί γηα δηαβνχιεπζε, ην κφλν πνπ κε
βεβαηφηεηα κπνξεί λα απνθέξεη, είλαη ε πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ε απαμίσζή ηεο ζηα κάηηα ησλ
πνιηηψλ.
Αγαπεηέο
παξάηαμή

καο

ζπλαδέιθηζζεο
δελ

θαη

είλαη

αγαπεηνί

νχηε

ζπλάδειθνη.

θηινθπβεξλεηηθή,

Ζ

νχηε

αληηθπβεξλεηηθή, είλαη κηα θαζαξά απηνδηνηθεηηθή παξάηαμε ε νπνία
ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί πξσηίζησο κε φξνπο απηνδηνηθεηηθνχο.
Έρνπκε ηελ ηφικε θαη ην ζάξξνο θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα
ςέγνπκε ηελ θάζε θπβέξλεζε, άξα θαη ηε ζεκεξηλή, ζηνλ βαζκφ
πνπ παιηλσδεί, δελ επηιχεη, απνθεχγεη λα αληηκεησπίζεη βαζηθά
πξνβιήκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή θαη αθφκα ιεηηνπξγεί
αξλεηηθά ζε ζέκαηα Απηνδηνίθεζεο.
Απηφ εκπξάθησο θαη θαη’ επαλάιεςε ζην παξειζφλ ην έρνπκε
απνδείμεη θαη ζα ζπλερίζνπκε βέβαηα λα ην θάλνπκε, φπνηε είλαη
αλαγθαίν,

ρσξίο

θφβν,

ρσξίο

ελνρηθά

ζχλδξνκα

θνκκαηηθέο ηδηνηέιεηεο θαη εμαξηήζεηο.
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Σαπηφρξνλα, είκαζηε θαη κία παξάηαμε π νπ ιεηηνπξγψληαο κε
φξνπο πνιηηηθήο ςπρξαηκίαο, λεθάιηαο αλάιπζεο ιηγφηεξν ζπκηθά
θαη πεξηζζφηεξν ζεζκηθά, απνθεχγνπκε λα αζξνηζηνχκε κε ινγηθέο
ζηείξαο, άθξηηεο θαη άγνλεο αληηπαξάζεζεο.
Δκείο ηελ πξσηνβνπιία ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο ΚΔΓΔ, ηελ εληάζζνπκε ζε απηή ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θαη γηα
απηφ δελ ζπκκεηείρακε ζηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ,
ςεθίδνληαο ιεπθφ. Απηφ πνπ είρακε πεη ζην πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ,
ήηαλ φηη δελ κπνξεί λα εξρφκαζηε εδψ λα θάλνπκε κία Γεληθή
πλέιεπζε,

λα

ηνπνζεηνχκε

ηνπο

ζπλαδέιθνπο

θαη

ε

νξηαθή

απαξηία πνπ έρνπκε ζήκεξα λνκίδσ φηη ην επηβεβαηψλεη απηφ
ηειηθά, λα ηαιαηπσξνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ρσξίο ιφγν. ε έλα
λνκνζρέδην πνπ είλαη ε αθνξκή ηεο πλέιεπζεο απηήο, ζην νπνίν
ελ πνιινίο ζπκθσλνχκε γηαηί είλαη απνζπαζκαηη θφ κελ, αιιά
επηιχεη επηκέξνπο ζέκαηα είηε Γήκσλ, είηε ζπλνιηθφηεξα ηκεκάησλ
Γήκσλ ηεο ρψξαο, αιιά δελ ζίγεη θαη δελ ζέηεη ηα βαζηθά ζέκαηα.
Απφδεημε απηνχ, θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
ζπλαδέιθσλ. Έζημαλ έλα θάξν ζέκαηα, ηα νπνία είλαη πξαγκ αηηθά
θαη ππαξθηά, κε πνιχ έληνλν χθνο ηα έζεζε ν Απνζηφιεο ν
Κνηκήζεο,

ζηα

νπνία

ζπκθσλψ

απνιχησο,

αιιά

πψο,

έηζη,

εξρφκελνη ζήκεξα, ηνπνζεηνχκελνη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ θαη
λα πείηε θαη εζείο ηηο απφςεηο ζαο θαη ζα θχγνπκε απφ εδψ φινη
επραξηζηεκέλνη;
Θα πξέπεη λα εηεξνπξνζδηνξηδφκαζηε πάληα; Γελ πξέπεη
εκείο λα νξγαλσζνχκε, λα ζέζνπκε ηα ζέκαηα απηά νξγαλσκέλα θαη
λα πνχκε ζην Τπνπξγείν: απηά είλαη, καο ηα ιχλεηε ή δελ καο ηα
ιχλεηε, θαη λα δνχκε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζέζεηο; Πξέπεη λα
ζπξφκαζηε

πίζσ

απφ

θάζε

λνκνζρέδην

πνπ

κε

δηθή

ηεο

πξσηνβνπιία θέξλεη ε θπβέξλεζε, γηα δηθνχο ηεο ζθνπνχο θαη
εξρφκαζηε εδψ λα ηελ θαηαρεξηάδνπκε κεηά, ιέγνληαο απηφ ην
έθαλε γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο; Έηζη ζα ιεηηνπξγνχκε; Έηζη ζα
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ιχζνπκε

ηα

πξνβιήκαηά

καο;

Ννκίδσ

φηη

δελ

κπνξεί

λα

ζπλερίζνπκε έηζη.
Δηδηθφηεξα σο πξνο ην παξφλ λνκνζρέδην, ζεσξνχκε φηη
επηιχεη

θαη

πξναλέθεξα,

ξπζκίδεη

επηκέξνπο

απνζπαζκαηηθά

δεηήκαηα

φκσο

θαη

ησλ
φρη

Γήκσλ,

φπσο

νξγαλσκέλα,

ηα

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνπλ ζχκθσλε ηελ Απηνδηνίθεζε
θαη ηα Όξγαλά ηεο.
ε φζα εμ απηψλ ππάξρεη δηαθσλία ή δεηνχληαη ηξνπνινγίεο
πνπ δελ έγηλαλ δεθηέο, είλαη ρξένο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΚΔΓΔ λα επαλέιζεη, λα ηα επηζεκάλεη, ην θάλακε ήδε ερζέο λνκίδσ
ζην Γηνηθεηηθφ καο πκβνχιην, θαη λα πηέζεη ζην πιαίζην ηεο
ζεζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο λα γίλνπλ δεθηά.
Θεσξνχκε ζεηηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο,

ν

νπνίνο

δελ

ηίζεηαη

γηα

πξψηε

θνξά,

αιιά

πξνβιεπφηαλ απφ ην Ν.3852/2010 ηνπ Καιιηθξάηε θαη παξέκελε
έσο ζήκεξα αλεθάξκνζ ηνο, θαζψο απηφ απνηεινχζε έλα απφ ηα
πιένλ ζεκαληηθά ζεζκηθά αηηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, πέξα απφ
επηκέξνπο ελδερνκέλσο παξαηεξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ επί ηεο αξρήο
θαη γηα λα κε ζαο θνπξάδσ θαη ηξψσ ρξφλν, ηέζεθαλ λνκίδσ απφ
ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο.
Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη.
Σα κεγάια νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηα δνχκε φινη, δελ ρξεηάδεηαη λα ηα
αλαθέξνπκε. Οη ζεκαληηθέο θαη αλαγθαίεο κεγάιεο βειηηψζεηο ηνπ
πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε επαλεμέηαζε ηνπ Καιιηθξάηε
κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη παξελεξγεηψλ ηνπ – δελ
ελλνψ θαηάξγεζε, φπσο είπεο, Απνζηφιε, αιιά ζίγνπξα θάπνηα
πξάγκαηα κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο δσήο, πξέπεη λα βειηηψλνληαη
θαη λα επηιχνληαη, γηαηί φηη δελ επηθαηξνπνηεί ηαη, ζην ηέινο πεζαίλεη
–

θαη

ε

θαηαζηαηηθή

ζέζε

ησλ

αηξεηψλ,

ε

εθινγίθεπζε

ησλ

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ – γηαηί μέξεηε φινη φηη ειεγρφκαζηε απφ
εθαηφ πιεπξέο γηα ην ίδην πξάγκα θαη κε αληηθαηηθέο απνθάζεηο
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πνιιέο θνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ Οξγάλσλ, ε ελίζ ρπζε ηνπ
ξφινπ

ηεο

Σνπηθήο

απνθεληξσκέλνπ

Απηνδηνίθεζεο

κνληέινπ

Γηνίθεζεο

ζην
ηεο

πιαίζην
ρψξαο

ελφο

θαη

άιια

ζεκαληηθά, είλαη ηα ζέκαηα πνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε νθείιεη λα
θέξεη ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία,
ζην

επίθεληξν

ησλ

απ νθάζεσλ

θαη

αλ

ρξεηαζηεί

θαη

ησλ

ζπγθξνχζεσλ ηφηε θαη ησλ αληηπαξαζέζεσλ, κεηά απφ έλαλ γφληκν,
ζπλερή θαη εηιηθξηλή δηάινγν κε ηελ Πνιηηεία θαη ηελ εθάζηνηε
θπβέξλεζε.
Δδψ θαη θαηξφ, πνιινί απφ εκάο…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Οινθιεξψλνπκε. Παξαθαιψ εζπρία.
Α. ΕΟΤΣΟ: ε δχν ιεπηά ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
Δδψ θαη θαηξφ, πνιινί απφ εκάο έρνπκε δεηήζεη έλα ζπλέδξην
γηα

ζπληαγκαηηθή

κεηαξξχζκηζε

θαη

γηα

ηηο

αξκνδηφηεηεο

ηεο

Απηνδηνίθεζεο, ζε ζρέζε κε ην λέν Καιιηθξάηε. Έρεη κεγάιε
ζεκαζία λα ζηακαηήζνπκε λα εηεξνπξνζδ ηνξηδφκαζηε απφ ηηο
πξνηάζεηο

ηνπ

Τπνπξγείνπ,

έρνληαο

εηνηκάζεη

ηηο

δηθέο

καο

πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο.
ε ηέηνηα πεδία κάρεο νθείιεη, θαηά ηελ άπνςή καο, λα
θηλείηαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη δηεθδηθήζεηο ηεο, νη πξννπηηθέο
ηεο θαη φρη ζε ζέκαηα ζθηακαρηψλ δεπηεξεχνπζαο θαη ήζζνλνο
ζεκαζίαο.
Μεηά απφ φια απηά, ζεσξνχκε σο παξάηαμε φηη ε Γεληθή
πλέιεπζε, αθνχ ζπλεθιήζε θαη ζπλεδξηάδνπκε, έρεη έλα θαη κφλν
θαζήθνλ.

Να

εμνπζηνδνηήζεη

ην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

λα

δξνκνινγήζεη απφ ηηο αξρ έο ηνπ θζηλνπψξνπ ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ, ηελ ζπδήηεζε γηα ηα κεγάια θαη ζνβαξά ζέκαηα ηεο
Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο.

Όια

απηά

πνπ

αηάθησο

εξξηκκέλα

αθνχζηεθαλ εδψ πέξα, νθείινπκε λα ηα θάλνπκε νξγαλσκέλα.
Ζ
θάλνπκε,

αληαπφθξηζε
ην

ζεζκηθφ

ηεο

πνιηηηθήο

πιαίζην

εγεζίαο

δηεθδηθήζεψλ

ζε

απηφ,

καο

σο

εάλ

ην

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε, ζα θαηαγξάςεη θαη ηελ πξαγκαηηθή ηεο βνχιεζε, ηεο
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θπβέξλεζεο, λα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν ηα πξάγκαηα ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά κε πξάμεηο πιένλ θαη φρη κε ιφγηα.
Δάλ δελ ην πξάμεη ή εάλ απνζηεί απφ ηηο εμαγγειίεο ηεο θαη
ζε απηφ, ηφηε εδψ είκαζηε λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο θαη λα
δηεθδηθήζνπκε δπλακηθά ηελ πινπνίεζή ηνπο. Άιισζηε ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ζεσξνχκε φηη νθείιεη λα δίλεη ηνπο αγψλεο ηεο γηα ηα
κεγάια θαη ηα θξίζηκα θαη φρ η λα αλαιψλεηαη ζε κηθξνπνιηηηθέο θαη
κηθξνθνκκαηηθέο αθξνβαζίεο.
αο επραξηζηψ πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ενχηζν.
Καη λα πσ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρνπκε απνζηείιεη ζε φινπο
ην λνκνζρέδην. ηελ ΚΔΓΔ ιακβάλνπκε φιεο ηηο απφςεηο ππφςε
καο θαη ζα ιάβνπκε, πέξαλ απηψλ πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα θαη
παξαθαιψ λα ην έρεηε ππφςε ζαο θαη πείηε ην θαη ζε εθείλνπο νη
νπνίνη ελδερνκέλσο λα είλαη ζήκεξα εδψ ή θαη πνπ καο αθνχλε.
Θα κνπ επηηξέςεηο, αγαπεηέ Θαλάζε, λα πνχκε, αηάθησο
εξξηκκέλα

δελ

αθνχζη εθε

ηίπνηα,

αθνχζακε

φκσο

κε

κεγάιε

πξνζνρή ηηο απφςεηο ζνπ.
Α. ΕΟΤΣΟ: Σν παίξλσ πίζσ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Σν παίξλεηο πίζσ. Δληάμεη. Άξα ινηπφλ, ηαθηηθά
εξξηκκέλα.
Γίλνπκε

ην

ιφγν

ζηνλ Γεκήηξε

ηνλ

Μπίξκπα,

Γήκαξρν

Αηγάιεσ.
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζ εο θαη ζπλάδειθνη, έξρνκαη
ζην βήκα θαη ζα ππεξαζπηζηψ ηέζζεξα πξάγκαηα.
Σν πξψην πξάκα είλαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξνχκε λα
κηιάκε αθφκα κε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ή λα κεηαθξάδνπκε ηηο
ππνθεηκεληθέο καο αληηιήςεηο σο ηε δψζα πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρε η
λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα. Καη ζα γίλσ απφιπηα ζαθήο.
Πξψηνλ. Απηή ε πλέιεπζε, πνπ δελ είλαη θαη αζξφα, μεθίλεζε
κε 170 πεξίπνπ φηαλ έγηλε. Γελ μέξσ πφζνη ζα θηάζνπκε ζην
ηέινο, βιέπσ θαη ηελ εηθφλα…
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Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Θα ελεκεξψζνπκε, απιά αλ κνπ επηηξέπεηε ,
ππάξρεη απαξηία, είλαη πάλσ απφ 252 άηνκα, εγγξαθέο ζαλ
αξηζκφο…
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Δληάμεη, μεθίλεζε κε 170 ζηηο 12.00 ε ψξα…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Με 200, αγαπεηέ Γεκήηξε.
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Δληάμεη, δελ ζα θάηζσ πνηέ εγψ λα ςάμσ, φπσο
θάπνηνη άιινη…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Όρη, επεηδή ην αλαθέξεηο, γηα απηφ ην ιέσ.
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Ναη, ιέσ, δελ ήηαλ ε αζξφα πνπ μεθηλήζακε θαη ηα
ινηπά. Ξεθηλήζακε θαη ρσξίο απαξηία. Καλέλαο δελ βάδεη ηέηνηα
δεηήκαηα. Γελ κε ελδηέθεξε θαλ ε απαξηία. Με ελδηέθεξε θαη κε
ελδηαθέξεη έλα πξάγκα, ε νπζία.
Πξψηνλ,

ε

πξαγκαηηθφηεηα

ε

ζπγθεθξηκέλε.

Απηή

ε

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε ΚΔΓΔ θαη θάλεθε θαη κε ηηο
ηνπνζεηήζεηο κέρξη ηψξα, είλαη φηη ζέινπκε αθφκα λα επηδηψμνπκε,
λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνιηηηθή.
πλαδέιθηζζεο

θαη

ζπλάδ ειθνη,

δελ

ππάξρεη

αξηζηεξή

παξέλζεζε. Έρεηε πξνζπαζήζεη σο πιεηνςεθία ζηελ ΚΔΓΔ – θαη
ζα κηιήζσ επζέσο πνιηηηθά θαη κε θαιή δηάζεζε – ην θνκκαηηθφ
παηρλίδη είλαη κέζα ζην πνιηηηθφ παηρλίδη ηεο ρψξαο. Δίλαη ιάζνο
φκσο ε ΚΔΓΔ λα είλαη ν επηζπεχδσλ ζε απηφ η ν πνιηηηθφ παηρλίδη.
Όινη έρνπκε ηηο πνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο καο ηνπνζεηήζεηο. Δίλαη
ιάζνο

λα

δεκηνπξγνχκε

κία

πξαγκαηηθφηεηα

γηα

λα

ηηο

ππεξεηήζνπκε θαη λα ηηο ζπζπεηξψζνπκε.
Θα απαληήζσ ζε έλα – έλα ηα δεηήκαηα.
Γηαζέζηκα. Λάζνο είλαη. Γελ κπνξψ λα ςε θίζσ απηφ ην
ςήθηζκα πνπ δελ ην έρσ δεη, δελ δηαθσλψ ζε απηά ηα πξάγκαηα
γεληθά, αιιά δελ κπνξψ λα ηα ηεξαξρήζσ σο άκεζα. Γηαζέζηκα.
Μαο πήξαλ ηα ιεθηά; Δγψ ηα έδσζα ηα δηαζέζηκα, είκαη ν πξψηνο
Γήκνο πνπ πήξε απφθαζε ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, ηελ εκέξα πνπ
ηελ πήξακε, ηελ Γεπηέξα, φηαλ αθνινπζήζεθε ε λφκηκε δηαδηθαζία
θαλνληθά, γηαηί είκαη ελάληηα ζηελ δηαδηθαζία ησλ Πξνεδξηθψλ… ηεο
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πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε.
Όηαλ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία, κε απνιχησο λνκηκφηεηα, ηα
θαηέζεζα. Παίξλσ πνιχ κεγαιχηεξν ηφθν απφ εθείλνλ πνπ είρα,
φηαλ δήηεζα ηα πνζά απηά γηα λα ηα πάξσ, ηα πήξα ακέζσο, άξα
απηή είλαη κηα κπνπξδνινγία, ηα δηαζέζηκα καο θάλνπλ.
Μαο ην είρε θαη πεη θαη ν Πξσζππνπξγφο, φηη: δελ έρσ άκεζα
ηα δηθά ζαο δηαζέζηκα, ζέισ λ α είλαη ζε κηα ζπδήηεζε δπφκηζη,
κηάκηζεο ψξαο, λα πάεη κε απηφ.
Άξα, παξαθαιψ, δελ πεηχρακε. Αλεβήθακε ζηα χςε. Έγηλε ε
ΚΔΓΔ, επηζπεχδσλ ηνπ λαη. ε φιν ηνλ ηφπν. Γηαηί; Όινη είραλ ηελ
άπνςε ηνπ λαη θαη ηνπ φρη, πήγακε απφ ηνπο πξψηνπο, ρσξίο
εμνπζηνδφηεζε. Σν θαηαιαβαίλνπκε.
Πήγακε κεηά κε ην ΔΠΑ. Αλεβάζακε ην ΔΠΑ ζε φιεο καο
ηηο θαηαζηάζεηο: ζα ραζεί ην ΔΠΑ, ζα πεζάλεη ην ΔΠΑ. Πξψηε ε
Διιάδα ζηελ απνξξφθεζε θαη ηνπ 97, απφ κία ιάζνο πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε πνπ ηελ θάλακε γαξγάξα ζαλ ΚΔΓΔ. Γελ βάδακε
θεληξηθφ δήηεκα πξηλ γηα ην ΔΠΑ θαη ηελ απνξξφθεζε. Καη κεηά
κπήθακε απφ εθεί.
Απνινγνχκαη γηα ηελ θπβέξλεζε; Όρη, κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
απνινγνχκαη. Να είκαζηε ζνβαξνί. Ζ θπβέξλεζε απηή, φπσο είλαη
θάζε θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, θαη ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε η ελ
ηνπνζέηεζε φηη ππάξρεη έλα ηζρπξφ, δνκεκέλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
παξάγεη

πξάγκαηα

απηνηειή.

Γηα

φζνπο

έρνπλ

δηαβάζεη

θαη

θάπνηνπο ζεσξεηηθνχο, κηιάλε γηα ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο
ηνπ θξάηνπο, πνπ αλαπαξάγνληαη ζέινληαο δελ ζέινληαο. Δθεί εκείο
πξέπεη λα απαληήζνπκε.
Πψο απαληάκε; Θα ζπκθσλήζσ κε ηηο πεξηγξαθέο, αιιά δελ
κηιάκε

επί

ηεο

ηακπαθηέξαο.

Έρεη

ηεζεί

έλα

δήηεκα

απιήο

αλαινγηθήο. Σν ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ παιηφηεξα είρε ςεθίζεη ηελ
απιή αλαινγηθή. Σε ζέινπκε ηελ απιή αλαινγηθή; Σε δεηάκε ζε
θεληξηθφ επίπεδν. Σε δεηάκε ζην ηνπηθφ επίπεδν; Πνπ αιιάδεη
ζχζηεκα δηνίθεζεο, ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο.
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Γηαηί εδψ, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, εγψ ζεσξψ θαη ηνλ
εαπηφ κνπ, κε βάζε ην ζχζηεκα, πάξα πνιχ σθειεκέλν. Έρσ πάξεη
25,5% κε νθηψ ζπλδπαζκνχο ηελ πξψηε Κπξηα θή θαη 60% ησλ
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ζηε δεχηεξε, επεηδή πήξα 60% ζην δεχηεξν
γχξν. Γελ ην ζεσξψ ζσζηφ. Θα κηιήζνπκε γηα απηφ; Γηαηί απηφ
αιιάδεη, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, κηα αληίιεςε. Να ιέκε εδψ
ππξνηερλήκαηα θαη λα ιεηηνπξγνχκε – ην είπα θαη ρζεο ζη ε Γεληθή
πλέιεπζε. Γελ είκαζηε Γεληθή… Έρσ απαληήζεηο γηα φια, αιιά φρη
έηζη. Όρη Γεληθή πλέιεπζε θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ.
Υαίξνκαη πάξα πνιχ θαη βιέπσ ηνλ νίζηξν ησλ θνηηεηηθψλ
καο

ρξφλσλ.

Ξέξσ

πνιχ

θαιά

φηη

απηά

πνπ

παξάγακε

σο

θνηηεηηθέο παξαηάμεηο, ήη αλ ειάρηζηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ήηαλ
πνιχ σξαία εθηφλσζε. Απηφ θάλνπκε θαη ζήκεξα εδψ; Με ηη ζρέδην
πάκε λα κηιήζνπκε; Σν ςήθηζκα ην αθνχζακε απφ ηνλ Πξφεδξν. Θα
ζπκθσλήζσ

γεληθά.

Όκσο

απηά

πνπ

ιέκε

είλαη

επηζηεκνληθή

θαληαζία.
Ζ ρψξα, αγαπεηέο ζπλαδέιθη ζζεο θαη ζπλάδειθνη, δελ ζα
θάηζσ λα αλαιχζσ, αο δηαβάζεηε ηη έρεη δεζκεπηεί ε ρψξα ζην
κεζνπξφζεζκν, πξηλ έξζεη ε ηξηζθαηάξαηε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ
πνπ ηα έρεη θάλεη φια ράιηα, θαη φινη νη άιινη ηα είραλ θάλεη
ππέξνρα, ηη δεζκεχζεηο έρεη θαη πψο απηά πινπ νηνχληαη. Απηή ε
θπβέξλεζε ε αζηεία, ε έηζη, ε αιιηψο, πνπ ιέλε θάπνηνη ζπλάδειθνη
εδψ, πξνζπάζεζε, επεηδή λφκηδε, φηη κπνξνχζε λα ηα αλαηξέςεη.
Γελ ηα αλέηξεςε. Καη ππέγξαςε κηα ζπλζεθνιφγεζε. Κάπνηνη άιινη
είραλ success story. Καη ιέσ φηη ζε απηή ηε ζπλζ εθνιφγεζε, ηελ
ππέγξαςαλ
θνηλνβνχιην,

ην
ην

85%
85%

ησλ
ζηελ

πνιηηηθψλ
ςήθν

δπλάκεσλ.

ηνπ

ιανχ.

Σν

Σελ

95%

ζην

ππέγξαςαλ.

Παηρληδάθηα ζα θάλεη; Θα κπεη ε Απηνδηνίθεζε ζηελ αληηπαξάζεζε
ηελ εζσθνκκαηηθή; Δίζαζηε επηζπεχδνληεο γηα ηελ αλαηξνπή; Θα
ράζεηε.
Γηα ελάκηζε ηνπιάρηζηνλ ρξφλν, ζαο ιέσ εγψ, κε δχν, ζα
είλαη απηή ε θπβέξλεζε. Θα είκαζηε θάζε ηξεηο κήλεο κε έλα ζέκα
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θαη

ηψξα

βξήθακε

αληηζηάζεηο;

ηνπο

Δζσηεξηθή

βξεθνλεπηαθνχο

ζπζπείξσζε

ζαλ

γηα

λα

θάλνπκε

δηαιπκέλα

πνιηηηθά

θφκκαηα; Πεξί απηνχ πξφθεηηαη , αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα.

Απηφ

είλαη

ην

δεχηεξν.

Μελ

πάκε

απφ

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα, κελ θάλνπκε παηρλίδηα κεηαμχ καο.
Δγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε, γηαηί ππάξρεη
πξφβιεκα ζηε ρψξα θαη πξέπεη ε ρψξα, γηα λα έρεη δεκνθξαηία θαη
βηψζηκε αλάπηπμε, λα έρεη απνθέληξσζε. Με άιινπο ζεζκνχο. Ση
ιέκε γηα ηνπο άιινπο ζεζκνχο; Δκείο γηα ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο
δελ θαηαζέζακε εδψ πέξα ηελ ελαιιαθηηθή καο πξφηαζε. Ήξζε ν
Διεγθηήο

Ννκηκφηεηαο.

Γηνηθήζεηο.

Ση

Μηιάκε

θαη

ελλννχκε

ζηηο

Απνθεληξσκέλεο

Απνθεληξσκέλεο

Γηνηθήζεηο;

Απνζπγθέληξσζε ηνπ θξάηνπο; Διεγθηηθφο κεραληζκφο ζε εκάο;
Διεγθηηθφο κεραληζκφο ζηελ Πεξηθέξεηα; Λέκε έλα ζχλζεκα θαη
ηειεηψζακε.
Θεσξψ

φηη

αλ

ζέινπκε

λα

είκαζηε

απηφ

πνπ

ιέκε,

πξσηαγσληζηέο ζηε κεηαξξχζκηζε, δελ πξέ πεη λα θάλνπκε νχηε
ζπλδηθαιηζκφ κεηαμχ καο, νχηε ζπλδηθαιηζκφ κε θάπνηνπο άιινπο.
Απηά έρνπλ παξέιζεη. Απηή ε ρψξα έθηαζε εδψ θαη γηα απηφλ ην
ιφγν. Γηα ην ηφζν ρακειφ απφ απηφ.
Τπάξρεη

πξφβιεκα;

αθέζηαηα.

Έρεη

ζεζκνζεηεζεί

έλα

πιαίζην ελάληηα ζηελ Απηνδ ηνίθεζε θαη ππάξρεη κηα παγησκέλε
αληίιεςε. Καη νη ζεκεξηλνί θπβεξλψληεο έρνπλ δπζηνπίεο. Γελ ηα
θαηαιαβαίλνπλ. Γελ ηα μέξαλε θαη πνιχ θαιά, έξρνληαη ζε επαθή κε
θάπνηεο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ ηέηνην θαη δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ.
Πψο ζα πάκε εκείο ζε απηφ ην δήηε κα; Καη ην ιέσ κε εηιηθξίλεηα.
Μπνξεί ε ρψξα λα καο δψζεη φινπο ηνπο πφξνπο ηνπο
ζεζκνζεηεκέλνπο; Απηά είλαη δεζκεπκέλα απφ ην 2013. Μέρξη ην
2020. Καη ηα έρνπλ ππνγξάςεη νη άιινη, ήξζαλ θαη νη άιινη πνπ ζα
ηα αιιάδαλε, δελ κπφξεζαλ λα ηα αιιάμνπλ θαη ηα δέρνληαη, ζα
πάκε

εκείο

δειαδή,

ζεζκνζεηεκέλνπο
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επεηδή

πφξνπο ,

πνπ

δελ

ζα

είλαη

καο

δίλνπλ

ηνπο

ππνρξεσηηθφ,

είλαη

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε, γηαηί ε ρψξα

είλαη ππφ επηηξνπεία. Αλ

δελ βγεη ε ρψξα απφ ηελ Δπηηξνπεία, δελ πξφθεηηαη απηά ηα
πξάγκαηα λα πινπνηεζ νχλ. Μπνξνχκε λα θάλνπκε ξήμε ζε απηφ ην
θαζεζηψο;

Δγψ

ιέσ

κπνξνχκε.

Αξθεί

λα

είκαζηε

ελσκέλνη,

ζπγθεθξηκέλνη θαη λα έρνπκε ραξαθηήξα.
Γχν πξάγκαηα. Έλα. Να πξναζπίζνπκε φζν κπνξνχκε ηνλ
δεκφζην θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ, γηαηί είλαη κείδνλ
θαη ζεκαληηθφ, λα δηεθδηθήζνπκε φινπο ηνπο πφξνπο πνπ κπνξνχκε
λα πάξνπκε, κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ
απινπνίεζε

ησλ

δηαδηθαζηψλ.

Γηαηί

ππάξρνπλ

πφξνη.

Ζ

γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα ζηνηρίδεη 6,5% αιιά ζηελ Δπξψπε
ζηνηρίδεη 4%. Να δεηήζνπκε απηή ηελ αλαθαηαλνκή θαη λα κελ
θάλνπκε παηρληδάθηα, λα δεηάκε θαη λα εγθαινχκε ν έλαο ηνλ άιινλ.
Δγψ κε ηνλ Πξφεδξν έρσ δηαθσλήζεη πάξα πνιιέο θνξέο.
Καη φηαλ θάλακε θάπνηα πξάγκαηα έρσ δηαθσλήζεη θαη κε έλαλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Αιιά ηψξα, λα δεκηνπξγνχκ ε αληηζπζπεηξψζεηο
επεηδή κπαίλνπκε ζε δηάινγν θαη λα θάλνπκε παηρλίδη θαη λα ηνπο
(…), ν Παηνχιεο δειαδή θηαίεη; Ο Παηνχιεο πινπνίεζε θακία
απφθαζε

εθηφο

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ;

Όηαλ

ν

Παηνχιεο

ππέγξαθε ην: λαη, ρσξίο λα ξσηήζεη θαλέλαλ, αιιά θάπνηνπο ζην
ηειέθσλν θαη πήγαηλε ζε έλα δεκνςήθηζκα ζηε ρψξα πνιηηηθφ,
θεληξηθφ πνιηηηθφ, πνπ ζπλεηξίβε ην λαη, γηαηί εγψ ζεσξψ, θαηά ηελ
δηθηά κνπ αλάγλσζε, φηη αλ είρακε ςεθίζεη λαη, ζα ήκαζηε ζην IOU,
ηψξα κε ην: φρη, είκαζηε ζην επξψ, κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ φρη.
Απφςεηο είλαη απηέο, ην μέξσ.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Σν μέξσ, ην μέξσ, Να κε γίλσ θαη εγψ πξνθιεηηθφο;
Λέσ θαη εγψ ηε δηθηά κνπ γλψκε.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Μπξάβν. Δπεηδή άθνπζα θαη εγψ πνιιέο, ιέσ θαη
εγψ

ηε

δηθηά

κνπ.

Ξέξεηο

ηη

γίλεηαη;

Ήκνπλ

πνιχ

θαιφο

ζπλδηθαιηζηήο.
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Δληάμεη; Δπεηδή εγψ ιέσ πνιιέο, άθνπζα πνιιέο,
λα πσ θαη εγψ κηα δηθηά κνπ.
Θα

πσ

θάηη

ζπγθεθξηκέλν,

αγαπεηέο

ζπλαδέιθηζζεο

θαη

ζπλάδειθνη.
Τπάξρεη έλα δήηεκα. Θα αμηνπνηήζνπκε ηνπο ζεζκνχο πνπ
έγηλαλ κε ην δφξη γηα εκάο; Μηιάκε γηα ην ΔΠΑ. Γελ ζα καο δψζεη
θαλέλαο ην ΔΠΑ, γηαηί ην ΔΠΑ έρεη ςεθηζηεί απφ πξνεγνχκελε
θπβέξλεζε θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη. Μέρξη ηελ
αλαζεψξεζή ηνπ, έρνπκε πνιχ ιίγα πξάγκαηα λα θάλνπκε. Θα
θάλνπκε, ζα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ΠΔΑ; Θα απαηηήζνπκε πνιηηηθά
απφ ηηο ΠΔΑ θαη απφ ην Τπνπξγείν λα γίλνπλ νη ΠΔΑ θαη λα
πάξνπλ ην αλαινγνχλ κεξίδην;
Γηα

απηνχο

ηνπο

ζαπκαζηέο

ηνπ

Καιιηθξάηε,

εγψ

ζα

απαληήζσ θάηη. Καη ηα ιεθηά λα έδηλε ν Καιιηθξάηεο, ήηαλ έλα
βαζηά

αληηδξαζηηθφ,

Πεξηθέξεηαο,

πέξα

γηαηί;

λενζπγθεληξσηηζκφ

απφ

Γηαηί
θαη

ην

ηε

ζεζκνζέηεζε

εθάξκνδε

ζηελ

πξσζππνπξγηθφ

ηεο

αηξεηήο

Διιάδα

θεληξηθφ

έλαλ

κνληέιν.

Αθξηβψο απηφ. Ήηαλ βαζηά αληη δξαζηηθή ζεζκηθή ηνκή, κε ειάρηζηε
ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ απέλαληη ζε απηά. Με ρσξίο λα πξνβιέπεη
ζεζκνχο

αλαθαηαλνκήο.

ελδνπεξηθεξεηαθή

Αλ

δελ

απνθέληξσζε,

αλ

ππάξμεη
δελ

ελδνδεκνηηθή

ππάξμεη

θαη

αλαθαηαλνκή

πφξσλ, ησλ φπνησλ πφξσλ, δελ ππάξρεη ηνπηθή δεκνθ ξαηία. Γηαηί
απηφ είλαη απνθέληξσζε. Γελ είλαη λα γίλεη δεκαξρνθεληξηζκφο ή
πεξηθεξεηνθεληξηζκφο. Σν βιέπεηε εδψ πέξα.
Καη θάηη άιιν, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη. Γελ κπνξψ λα
αλερηψ απηή ηελ άγνλε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν Βαζκψλ
Πεξηθεξεηψλ. Σε δήζακ ε θαη ηε δνχκε φπνπ εθπξνζσπνχκαζηε.
Μαο ππνηηκά. Όηη ιάζε θαη λα θάλνπκε, ζεσξψ φηη ε Απηνδηνίθεζε
πξέπεη λα δείμεη ελφηεηα ζηε δξάζε. Δίκαζηε έλαο ζεζκφο πνπ
ζεζκηθά είκαζηε αληαγσληζηηθφο θαη ζα είκαζηε, απέλαληη ζην
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θεληξηθφ

θξάηνο.

επαγγέιινκαη,

Μέρξη

θαηά

ηα

λα

γίλεη

ν

καξμηζηηθά

ζν ζηαιηζκφο,
πξφηππα,

πνπ

ζα

εγψ

είκαζηε

αληαγσληζηηθνί ζεζκνί. Χο έλα βαζκφ.
Μέρξη ηφηε, ζα πξέπεη λα είκαζηε ζνβαξνί εκείο. νβαξφηεηα
ζηηο

επεμεξγαζίεο,

ελφηεηα

ζηε

δξάζε

θαη

ηεθκεξησκέλεο

πξνηάζεηο. Αλ παίμνπκε ην παηρλί δη κε ηελ εθάζηνηε Κεληξηθή
Γηνίθεζε, κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε εδψ κέζα λα βξηδφκαζηε
κεηαμχ καο, ζαο παξαθαιψ, απηφ είλαη βνχηπξν ζην ςσκί ηνπ
νπνηνπδήπνηε

θαη

λνκηκνπνίεζε

φισλ

απηψλ.

Θα

πξέπεη

λα

δψζνπκε κάρε κε αληηδξαζηηθνχο ζεζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Μ ε ηηο
αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Θα
πξέπεη λα ηηο δψζνπκε απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη λα ην θάλνπκε
πηζηεπηφ, θαηαλνεηφ θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο. Καη
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε εκείο απηφ ην πξάγκα, αλ δελ εληαρζνχκε,
σο επηζπεχδνληεο, ζε κηα ςεπδή αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο θαη ζην
θνκκαηηθφ παηρλίδη θαη ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο.
Μπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε. Δγψ ζέισ ηνπο πνιίηεο καδί.
Αιιά νη πνιίηεο καδί, αλ δελ ζπκκεηέρνπλ θαη δελ απνθαζίδνπλ γηα
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, δελ ζα είλαη. Γελ γίλεηαη κε εληνιέο θαη κε
θεηθάδεο ε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: αο παξαθαιψ.
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: Λάδαξέ κνπ, εγψ άθνπζα… Μηιάσ πεξίπνπ 14
ιεπηά. Άθνπζα 35 ιεπηά ηνλ Απνζηφιε θαη δελ δηακαξηπξήζεθα.
Δπεηδή πξαγκαηηθά ηειεηψλσ, ηειεηψλσ παηδηά, δελ ρξεηάδεηαη θάηη
άιιν, εδψ ζα είκαζηε, δελ ζα ςεθίζσ ην ςήθηζκα κε απηή ηε
ινγηθή.

Φεθίδσ

πκβνχιην,

λα

θαη

εγψ

ηελ

επεμεξγαζηεί

εμνπζηνδφηεζε

ζην

ζπγθεθξηκέλεο

Γηνηθεηηθφ

ζέζεηο

θαη

ηξνπνπνηήζεηο ζε απηφ ην λνκ νζρέδην ην αηειέο, κε ηηο δπζηνπίεο,
πνπ έρεη ιάζε, λνκνηερληθέο αηέιεηεο, πνπ άιια ιέλε θαη άιια
γξάθνπλ, λαη, ζπκθσλψ απνιχησο καδί ζαο, λα απνζπξζεί ην
άξζξν 59 θαη λα κε ιέκε θνπβέληεο, λα επαλέιζεη ε θαηάζηαζε
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κέρξη ην 2012. Ο κνλαδηθφο ιφγνο πνπ έγηλ ε ην άξζξν 59, καο
εμαίξεζαλ εκάο γηα λα θφςνπλ 10.000 ππαιιήινπο ππνηίζεηαη ζηε
κηζζνδνζία. Πνπ καο ην έρνπλ πεη πξαγκαηηθά. Όζνη μέξνπλ.
Άξα απηή ε κπνχξδα λα αιιάμεη. Να αιιάμεη κφλν κε απηά.
Σέζζεξα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη θάπνηα πξάγκαηα
πνπ κπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε.
αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ αλνρή ζαο.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ Γεκήηξε ηνλ Μπίξκπα.
Βέβαηα λα πσ φηη εδψ είκαζηε απηνδηνηθεηηθνί, δελ είκαζηε
εθπξφζσπνη θαλελφο θφκκαηνο, άξα ινηπφλ, κηα δηεπθξίληζε. Γηα
ην: λαη, είρακε πά ξεη απφθαζε, Γεκήηξε. Δίρακε πάξεη απφθαζε
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ. ΜΠΗΡΜΠΑ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Αο κε κπνχκε ηψξα ην λαη πψο έγηλε φρη , θαη ην φρη,
λαη. Άζην.
Λνηπφλ, λα θαιέζσ ηελ θπξία Παληειάθε. Θα παξαθαιέζσ, ζα
είκαη αθξηβήο ζηα 10 ι επηά, γηαηί πιένλ εδψ…
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: Σν κηζφ ρξφλν ηνπ θπξίνπ Κνηκήζε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: …πξέπεη λα είκαζηε αθξηβείο πιένλ ζηα ιεπηά ηα
νπνία ζα κηιάεη ν θάζε νκηιεηήο.
Διάηε.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: Σν κηζφ ρξφλν ηνπ θπξίνπ Κνηκήζε.
Δίλαη ζαθέο, θπξίεο θαη θχξηνη, φηη ελψ βξηζθφκαζηε κπξνζηά
ζηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 3 ν π κλεκνλίνπ, ζηε ιεηηνπξγία θαη
ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε θαη
πνπ ζηξαηεγηθά ε ΚΔΓΔ απηή ηε ζηηγκή επηρεηξεί έλα παηρλίδη
εληππψζεσλ θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Δίλαη ζαθέο απηφ. Δπηρεηξεί
λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαζχλζεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ
πνιηηηθνχ ζθεληθνχ.
Μάιινλ κε απηφ ην δήηεκα έρνπλ λα θάλνπλ, θαηά ηε γλψκε
καο, ηα θαηά θαηξνχο happening, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ηεο ΚΔΓΔ –
δείηε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη α πηή ηε ζηηγκή ζηελ αίζνπζα εδψ
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– θαη φρη γηαηί έρνπλ θάηη νπζηαζηηθφ λα ζπλεηζθέξνπλ, απφ ηελ
άπνςε

ηεο

δηεθδίθεζεο

ζηα

ζνβαξά

ιατθά

πξνβιήκαηα

πνπ

άπηνληαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Γήκσλ.
Απφ απηή ηελ άπνςε ε ΚΔΓΔ, ε πιεηνςεθία ησλ Γεκάξρσλ,
βιέπνπλ σο θξί ζηκν ην ξφιν ηνπο, γεληθά αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ
δηεπθφιπλζε θαη ηνπηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ.
Αλ θαλείο παξαθνινπζήζεη απφ πην θνληά ηα δεηήκαηα,
παξαδείγκαηνο ράξε, ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ
πφιεκν ζπκθεξφλησλ θαη θεθαιαίσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα, κπνξεί λα
αληηιεθζεί ίζσο πην δσληαλά ζηηο κέξεο καο, φηη ζην επίπεδν ηεο
Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζπγθξνχνληαη πνιιά ζπκθέξνληα ζε βάξνο ηνπ
ιανχ.
Καη

επεηδή

πξνεγνχκελνπο

φζνη

νκηιεηέο

είκαζηε
απφ

εδψ

απηφ

ην

αθνχζακε
βήκα,

δελ

θαη

ηνπο

θαληάδνκαη

θάπνηνο ή θάπνηα απφ εζάο λα έρεη ηε γλψκε φηη νη θπβεξλψληεο
απηή ηε ζηηγκή ζα ράζνπλ ηνλ χπλν ηνπο επεηδή ε ΚΔΓΔ θάλεη απηή
ηελ έθηαθηε πλέιεπζε. Όρη κφλν δελ ράλνπλ ηνλ χπλν ηνπο, αιιά
απηή ε θπβέξλεζε δηαρξνληθά ζ ε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, είλαη
πην ζίγνπξε απφ θάζε άιιε θνξά γηα ηε ζηελή ζχλδεζε – ζηήξημε
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο.
Δμάιινπ, επεηδή έγηλε θαη θνπβέληα γηα ηνλ Καιιηθξάηε,
πξαγκαηηθά κε πξφηαζε ηεο ΚΔΓΔ πξνρψξεζαλ απηά. Γηαηί φρη;
Δπηβιήζεθε. Αλ θαη ήηαλ θαη ζπλεηδεηή επηινγή απηέο νη αιιαγέο
ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε πνπ έγηλαλ ηε ρψξα καο, φπσο έγηλαλ θαη
ζηηο άιιεο ρψξεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Καη

βέβαηα

θαη

ηψξα

ππάξρεη

νπζηαζηηθά

ζπλδηαρείξηζε,

ζπλδηνίθεζε ηεο ΚΔΓ Δ κε ηελ θπβέξλεζε ζηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο. Άιισζηε, ππάξρεη Πξνεδξείν, απφ ηελ
αληηπξνζσπεία ηεο ΚΔΓΔ, ζηε ζπδήηεζε κε ηελ θπβέξλεζε, πνπ
απαξηίδεηαη απφ ηνλ θχξην Παηνχιε, ηνλ θχξην Κνηκήζε θαη ηνλ
θχξην Μπίξκπα, γηα λα δνπλ ηνλ λέν Καιιηθξά ηε. Άξα ην εξψηεκα,
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πξσηαγσληζηέο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, λα ζθεθηνχκε ηη
επηπηψζεηο είρε ν Καιιηθξάηεο ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο, ζηνπο
εξγαδφκελνπο,

ζηε

ιεηηνπξγία

θαη

ζηνλ

ζεζκφ

ηεο

Σνπηθήο

Γηνίθεζεο.
Βέβαηα ήηαλ εμαηξεηηθά απνθαιππηηθφο – πξέπεη λα ην πνχκε
απηφ – ν θχξηνο Μπίξκπαο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ εδψ. Ση είπε εδψ
ζην ψκα; Σα θεθάιηα κέζα, είλαη φια ζπγθεθξηκέλα, νξηνζεηεκέλα,
έρνπκε ην κεζνπξφζεζκν, κέρξη ην 2020. Καιά ν ζνζηαιηζκφο,
αιιά κέρξη λα έξζεη ν ζνζηαιηζκφο, εκείο ζα ππεξεηνχκε ινηπ φλ
απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ζπλερίδνπκε. Καη ζα είκαζηε θαη καδί κε
ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηή ηελ ελφηεηα… φηαλ ιέκε γηα ελφηεηα,
αθνχγεηαη εδψ, ελλννχκε ελφηεηα νη εξγαδφκελνη καδί κε ηνπο
Γεκάξρνπο θαη ηελ θπβέξλεζε, λα ρνξεχνπλ ην ρνξφ ηνπ Εαιφγγνπ
ελάληηα ζην ιαφ. Καη λα θεξδίδνπλ απηνί πνπ θέξδηδαλ πάληα. Καη
αθφκε πεξηζζφηεξν ηψξα, πνπ επηηαρχλνληαη νη ζπλζήθεο θξίζεο
θαη απηά ηα κέηξα.
Με απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη γηαηί
ε εγεζία ηεο ΚΔΓΔ θαη πνιινί εθιεγκέλνη, πξνπαγαλδίδνπλ σο
αλαγθαζηηθφ κνλφδξνκν ηελ αληηιατθή επηδξνκή θαη επίζεζε πνπ
δέρεηαη ν ιαφο καο ζπλνιηθά θαη κέζσ ησλ Γήκσλ. Ζ ελαζρφιεζε
ησλ Γήκσλ κε ηα ζχκαηα ηεο θξίζεο, ζηηο δηάθνξεο δνκέο, πνπ
εκθαλίζηεθαλ

ζηελ

θξίζε,

δελ

αλαηξεί

ηελ

παξαπάλσ

πξαγκαηηθφηεηα. Ο εζεινληηζκφο θαη ε θηιεπζπιαρλία, σο κνριφο
πξνψζεζεο ησλ ηδησηψλ, ιεηηνπξγεί θαη απηφ πηα έρεη απνδεηρζεί.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΚΔΓΔ φιν απηφ ην δηάζηεκα, θαη
δηαρξνληθά

αιιά

θαη

ζήκεξα,

ζηνηρεησδψο

ζηα

πξνβιήκαηα

ιεηηνπξγίαο

Απελαληίαο,

νμπκέλα

έξρεηαη

κε

δελ

ιατθά
θαη

πιήξε

έρεη

ζηφρν

λα

πξνβιήκαηα,

ζηα

νμπκέλα

ρξεκαηνδφηεζεο

ησλ

Γήκσλ.

ζπλείδεζε

λα

ζπλδξάκεη

πξνψζεζε απηήο ηεο επίζεζεο θαη κέζσ ησλ Γήκσλ.
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Με απηή ηελ έλλνηα, ν ιαφο, νη εξγαδφκελνη, δελ κπνξνχλ λα
πεξηκέλνπλ θάηη θαιφ απφ απηά η α ηνπηθά θξαηηθά Όξγαλα θαη ηηο
αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ππεξεηνχλ απηή ηελ πνιηηηθή.
Δίλαη αλάγθε, θαηά ηε γλψκε καο, ν ιαφο ζπλνιηθά, νη
εξγαδφκελνη ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, ζπκβαζηνχρνη θαη κφληκνη, ηα
σκαηεία ηνπο θαη νη άιινη θνξείο ηεο ιατθήο πάι εο, κε εληαίν
ηξφπν λα ζέζνπλ ζην επίθεληξν ηεο πάιεο ηνπο ηελ αληηιατθή
πνιηηηθή θαη ηα ζεζκηθά Όξγαλα πνπ ηελ ππεξεηνχλ.
Ζ γεηηλίαζε ησλ Γήκσλ κε ην ιαφ, δελ ηνπο δίλεη ιατθφ
ραξαθηήξα,

αιιά

κφλν

πεξηζζφηεξε

δχλακε

γηα

λα

ηνλ

ελζσκαηψζνπλ ζηνλ δήζελ κνλφδξνκν κηαο…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λίγν εζπρία παξαθαιψ.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: …ρσξίο δηθαηψκαηα θαη πξννπηηθή. Γηα λα κελ
παξεμεγεζψ, είλαη ην happening πνπ έιεγα, θχξηε Πξφεδξε.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Ση λα πσ, θπξία Παληειάθε;
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: Όινη γλσξίδνπκε πηα ην πεξηερφκελν ηνπ 3 ν π
κλεκνλίνπ πιάη ζηα δχν πξνεγνχκελα, επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα
θαη δξακαηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.
Δπεηδή ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ζα θαηαζέζνπκε νχησο
ή άιισο… έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο θαη ζην πκβνχιην θαη εδψ,
γηα ην πεξηβφεην λνκνζρέδην πνπ κε αθνξκή απηφ ήξζακε εδψ,
επηηξέςηε κνπ δπν – ηξία δεηήκαηα γηα λα δείμσ πεξηζζφηεξν ηελ
θαηεχζπλζε.

Βεβαίσο

έξρνληαη

απνζπαζκαηηθέο

ξπζκίζεηο

ζε

νξηζκέλα δεηήκαηα, πνπ εδψ θαη ρξφληα ηα δεηνχζαλ νη εξγαδφκελνη
θαη νη αηξεηνί θαη ηα ινηπά.
Όκσο, δείηε θάηη. Δίλαη νη ξπζκίζεηο απηέο πνπ έξρνληαη φζνλ
αθνξά

ηελ

Απηνηειή

Τπεξεζία

Δπνπηείαο

ησλ

ΟΣΑ,

πνπ

θαζνξίδνπλ ηνλ έιεγρν ησλ αηξεηψλ θαη ησλ Οξγάλσλ θαη πνπ
έξρνληαη

θαη

γίλνληαη

πην

αληηδξαζηηθέο

αιιαγέο.

Πξνζέμηε,

γίλνληαη πην αληηδξαζηηθέο απηέο νη αιιαγέο, πνπ αθνξνχλ δχν
άμνλεο. Δίλαη ε Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο, πνπ ππάγεηαη
απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη είλαη θαη ν Διεγθηήο
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Ννκηκφηεηαο, πνπ είλαη έλαο αλψηεξνο θξαηηθφο

ππάιιεινο πνπ

δηνξίδεηαη κε ζεηεία θαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη είλαη απηφο
πνπ αζθεί κνλνπξφζσπα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ
ΟΣΑ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αηξεηψλ Οξγάλσλ ηνπο.
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ επαίξνληαλ φηη θαηήξγεζε ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ ήηαλ πνιηηηθφ
ζηέιερνο θαη θέξλεη έλαλ θξαηηθφ ππάιιειν κε ζεηεία γηα ην ίδην
έξγν. Πνπ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη αθφκα πην ζπγθεληξσηηθφ, πην
αληηδξαζηηθφ θαη πην αζθπθηηθφ ην πιαίζην ειέγρνπ ησλ Γήκσλ. Γηα
λα

ηεξνχλ

πηζηά

αθξηβψο

ηνλ

ππξήλα

ηεο

νηθνλνκίαο,

η ελ

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απφ ηε ζέζε ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο.
Όκσο πξνζέμηε, δελ εηπψζεθε θάηη. Δίλαη απηφ πνπ δείρλεη
ηελ

αθφκα

πην

ζηελή

νξγαληθή

ζχλδεζε

ησλ

Γήκσλ

κε

ηα

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. πλνιηθά ζην λνκνζρέδην μερσξίδεη
έλαο αξηζκφο απφ άξζξα, δηάζπαξηα, ηα νπνία δίλνπλ ψζεζε ψζηε
νη θνξείο ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο – γηα απηφ θαη ηε ιέκε Σνπηθή
Γηνίθεζε – αλνίγνπλ ην δξφκν γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηα λέα πεδία…
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Κπξία Παληειάθε, αλ έρεηε…
Δ.

ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ:

…θεξδνθνξίαο

θαη

αληαγσληζηηθφηεηαο

ην π

θεθαιαίνπ, εζηηάδνληαο ζηελ ζπγθέληξσζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ, ζε
έξγα θαη ππνδνκέο πνπ ππεξεηνχλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, κε ηελ ιεζηξηθή αμηνπνίεζε θαη ηεο
δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπσο γίλεηαη κε φιε ηελ θξαηηθή
πεξηνπζία θαη ηελ παξαπέξα ψζεζε ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο, κε ηε ζπλδξνκή ησλ Γήκσλ, γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ
αλέξγσλ, εξγαδνκέλσλ, ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηα ζχκαηα δειαδή ηεο
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ εληαία
ζρεδηάδεη

θαη

ζηεξί δεη

ην

αζηηθφ

ζχζηεκα

θαη

ην

πνιηηηθφ

πξνζσπηθφ ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα.
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, πνπ είλαη ζπλέρεηα θαη ζην πλεχκα
θαη ζην γξάκκα ηνπ Καιιηθξάηε, εληάζζνληαη ην άξζξν 43 γηα ηηο
ξπζκίζεηο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ Γήκσλ θαη Π εξηθεξεηψλ,
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ην άξζξν 72 πνπ βάδεη κέζα θαη ηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, ην
άξζξν

110

πνπ

επαλαθέξεη

ην

ζεζκηθφ

πιαίζην

γηα

ηελ

ζπκκεηνρή…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Οινθιήξσζε ιηγάθη, ζε παξαθαιψ.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: …ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζε αλψλπκε
εηαηξία, ζηελ ίδ ηα θαηεχζπλζε έξρεηαη λα ππεξεηήζεη θαη ην άξζξν
112 κε ηίηιν: ζηξαηεγηθή δηαζχλδεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Δπηηξέςηε

κνπ,

θχξηε

Πξφεδξε,

λα

πσ

φηη

απηά

πνπ

ζπκβαίλνπλ κέζα ζην ρψξν ησλ Γήκσλ, ηαπηφρξνλα δελ παίξλεηαη
ππφςε – θαη απηφ φκσο είλαη δξακαηηθφ πνπ γίλεηαη – ε άιιε
πιεπξά,

ε

αθαίκαμε

ησλ

ιατθψλ

εηζνδεκάησλ,

ε

αλεξγία,

ε

αλαδνπιεηά θαη ε έληαζε ηεο θνξνεπηδξνκήο θαη έξρνληαη λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα ιεγφκελα ίδηα έζνδα ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη
έρνπλ γίλεη νη Γήκνη θνξνεηζπξάθηνξεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ
ηα ίδηα έζνδα.
Ζ

κείσζε

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

νη

ειιείςεηο

ζε

πξνζσπηθφ, είλαη νη αλαγθαίνη κνρινί ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο
παξαπέξα

εκπνξεπκαηνπνίεζεο

ησλ

ηδησηηθνπνηήζεσλ,

ηεο

ειαζηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη δηθαησκάησλ θαη
έξρνληαη πξηλ ηελ θξίζε θαη ηα κλεκφληα θαη επηηαρχλνληαη ηψξα.
Αιιά ε θπβέξλεζε, ε ΚΔΓΔ, ν ΔΒ, πξνβάιινπλ ηηο αληηδξαζηηθέο
απηέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ δεκφζηα θαη Σνπηθή Γηνίθεζε…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Οινθιήξσζε ζε παξαθαιψ, θπξία Παλ ηειάθε.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: Γψζηε κνπ δπν ιεπηά.
Χο παξάγνληα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο.
Σν

απνηέιεζκα

φκσο

απηψλ

ησλ

αλαδηαξζξψζεσλ,

ην

γεχνληαη ήδε κε δξακαηηθφ ηξφπν νη εξγαδφκελνη ζηνπο Γήκνπο, κε
ηελ εθαξκνγή ελφο αθφκα λένπ κηζζνινγίνπ πνπ κεη ψλεη κηζζνχο,
κε

λέεο

βαξηά

αληηδξαζηηθέο

αλαηξνπέο

ζηε

ζχληαμε,

ζηνλ

ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, επηδείλσζε ζπλνιηθά ηεο δσήο ηνπο.
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Σέινο, ζα ήζεια λα πσ φηη ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηεο ΚΔΓΔ,
έρνληαο

πξσηαγσληζηήζεη

ζηελ

ζηξαηεγηθή

απηή

ησλ

επξσκνλνδξφκσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ Σνπηθή
Γηνίθεζε, έξρεηαη κε ξφιν ζεζκηθνχ εηαίξνπ ζήκεξα λα ζπλδξάκεη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Καη απηφ πξέπεη λα ην πάξνπλ ππφςε ηνπο νη
εξγαδφκελνη. Πνην ζα είλαη εθείλν ην κέησπν ζπζπείξσζεο θαη
πάιεο πνπ ζα ηνπο εληζρχζεη. Κα η είλαη αθξηβψο εθείλν ην κέησπν
πνπ ζπγθξνχεηαη κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη κε απηνχο πνπ βάδνπλ
πιάηε ζε απηή ηελ πνιηηηθή.
Δίλαη θαλεξφ φηη ν ξφινο θαη ε πνιηηηθή ηεο εγεζίαο ηεο
ΚΔΓΔ, επηβεβαηψλεη απηφ αλ ζέιεηε πνπ ζηαζεξά έρνπκε αλαδείμεη
θαη σο θνκκνπληζηηθφ θφκκα θαη εθιεγκέλνη κε ηα ςεθνδέιηηα ηεο
ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, φηη ε Σνπηθή Γηνίθεζε είλαη αλαπφζπαζην
Όξγαλν ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο είλαη ζην
ηηκφλη ηεο δηαρείξηζεο, αλεμάξηεηα ηη κείγκα θπβέξλεζεο αθνινπζεί.
Κπξίεο θαη θχξηνη, ζαο θαινχκε απφ απηφ ην βήκα, φζνπο απφ
ηνπο αηξεηνχο θαηαλννχλ ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ πεξλά ν ιαφο
καο, φζνπο θαηαλννχλ φηη είλαη αληίθαζε πνπ πξέπεη λα ιπζεί ππέξ
ηνπ ιανχ θαη ησλ αγψλσλ ηνπ, ηνχηνο ν ηφπνο λα θαηαηάζζεηαη θαη
κέζα ζηελ θαπηηαιη ζηηθή θξίζε ζηηο 30 πην πινχζηεο ρψξεο θαη ν
ιαφο καο θαηά ηα 2/3 λα πξνζεγγίδεη λα έρεη πεξάζεη ηα φξηα ηεο
θηψρεηαο, ζαο θαινχκε φζνπο θαη φζεο πηζηεχνπλ θαη ζέινπλ λα
ζπλδξάκνπλ ζηελ αληίζηαζε θαη νξγάλσζε ηνπ ιανχ γηα έλαλ άιιν
δξφκν

αλάπηπμεο,

κε

βάζε

ηηο

δηθέο

ηνπ

αλάγθεο,

λα

ζπκπαξαηαρζνχλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΚΚΔ. Καη αο κελ ηαπηίδεζηε κε
φιε ηελ θηινζνθία θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ.
Καη ζηνλ ρψξν ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο ινηπφλ, λα πηέζνπκε λα
δηεθδηθήζνπκε καδί κε ην νξγαλσκέλν εξγαηηθφ θίλεκα, γηα πι ήξε
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ,
Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ, κε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ζην 45% ηνπ
κεγάινπ

θεθαιαίνπ

θαη

ινηπά.

Δμαζθάιηζε

απφ

ηνλ

θξαηηθφ

πξνυπνινγηζκφ φισλ ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, λα
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ιπζεί

επηηέινπο

ην

πξφβιεκα

ησλ

ιεμηπξφζεζκσλ

κε

ηνπο

Γήκνπο…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λνηπφλ, επραξηζηνχκε.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: …φρη φκσο νη Γήκνη πνπ έρνπλ δαλεηζηεί κφλν
απφ ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Γηαηί ππάξρνπλ θαη άιινη
Γήκνη νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε δξακαηηθή θαηάζηαζ ε θαη
έρνπλ δαλεηζηεί απφ ηξάπεδεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη
απηφ.
Δπαξθήο ζηειέρσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη
δνκψλ ησλ Γήκσλ…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Μηιάηε 20 ιεπηά, θπξία Παληειάθε.
Δ. ΠΑΝΣΔΛ ΑΚΖ: …θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο βξεθηθνχο – παηδηθνχο
ζηαζκνχο, πξέπεη, είλαη αλαγθαίν ε θπβέξλεζε εδψ θαη ηψξα λα
πάξεη πίζσ ην πξνζρέδην, ηε γξακκή πνπ έρεη γηα λα ςεθίζεη ζε
ΦΔΚ, ην δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο βξεθηθνχο – παηδηθνχο ζηαζκνχο,
είλαη πξαγκαηηθά κία βφκβα, είλαη έλα μεζεκειίσκα ζηηο δνκέο θαη
είλαη δξνκνινγεκέλε απηή ε δηαδηθαζία εδψ θαη ρξφληα, πνπ ήξζε
ηψξα ην ηέινο αο πνχκε φισλ απηψλ ησλ δνκψλ θαη ζα πεξάζνπλ
φια ζην ηδησηηθφ θεθάιαην θαη ζα κείλεη έλα κηθξφ θνκκάηη αο
πνχκε, γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε κε ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηα ιεηην πξγηθά.
Καη

βεβαίσο

πξέπεη

λα

παιέςνπκε,

δελ

κπνξνχκε

λα

αληηκεησπίζνπκε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ έζησ θαη ηα πην απηνλφεηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο, ηνπο λεζησηηθνχο
Γήκνπο πνπ έρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη κέζα ζηα αζηηθά
θέληξα, ρσξίο πφξνπο θαη πξνζσπηθφ.
Να είζηε θαιά, επραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε, θπξία Παληειάθε.
Να

πσ

κφλν

φηη

ε

Γηνίθεζε

θαη

ην

Πξνεδξείν,

εκείο

δηαρξνληθά σο ΚΔΓΔ , θαη βεβαίσο θαη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε, πάληα
δίλεη θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί, η νλ πνιηηηθφ ιφγν,
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αιιά θαη εθείλνη ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ρξνληθά φξηα ησλ
δηαδηθαζηψλ.
Θα παξαθαιέζσ…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Καηαιάβαηε ηη είπακε;
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κνηηάμηε, ζα παξαθαιέζσ, εδψ δελ είλαη Γεληθ ή
πλέιεπζε

θαλελφο

θφκκαηνο.

Δίλαη

ε

Απηνδηνίθεζε.

Θα

παξαθαιέζσ, αγαπεηέ ζπλάδειθε, λα ζέβεζαη ηηο δηαδηθαζίεο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Γελ ηηο ζέβεζαη. Γηαηί πεηάγεζαη ελψ δελ ζνπ
δφζεθε ν ρξφλνο. ε παξαθαιψ πνιχ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: ε παξαθαιψ πνιχ, δελ ζέιεη πξνζηάηεο ε θπξία
Παληειάθε. Δίζαη πξνζηάηεο ηεο; ε παξαθαιψ πνιχ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δίζαη Γήκαξρνο, αιιά εδψ δελ είλαη θφκκα. Θα
παξαθαιέζσ ινηπφλ, δελ είζαη πξνζηάηεο θαλελφο. Λ έσ ινηπφλ…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κάλεηο ηνλ πξνζηάηε φκσο. Απηφ ην νπνίν ιεο,
είλαη πξνζβιεηηθφ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: ε παξαθαιψ, θχξηε. Ήξζεο εδψ λα καο πεηο ηελ
θνκκαηηθή ζνπ ηαπηφηεηα ηψξα; Έιενο επηηέινπο.
Λέσ ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Ο ζεβαζκφο δίλεηαη ζε απηνχο πνπ ηνλ δέρνληαη θαη
ηνλ δίλνπλ.
Λέσ ινηπφλ φηη θνληά καο – θαη ζα κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία
ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΠΔΓ – αιιά λα πσ φηη θνληά καο είλαη ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν θχξηνο Γθνηζφπνπινο, ηεο ΔΔΣΑΑ φπσο
είλαη γλσζηφλ, φπνπ επεηδή εηέζεζαλ θάπνηα δεηήκαηα, κε ηελ
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άδεηα θαη εζάο, θχξηε Κπξίδνγινπ, κε ηελ έλλνηα φηη έρεηε ακέζσο
ην ιφγν, κε ηνλ θχξην Γθφηζε, λα δψζνπκε γηα 1 – 2 ιεπηά κηα
απάληεζε ηελ νπνία ζέιεη λα δψζεη, γηαηί αθνχζηεθαλ ζηελ Γεληθή
καο πλέιεπζε, κε ηελ απνπζία θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ,
εάλ ζέιεηε έρεηε ην ιφγν, θχξηε Γθνηζφπνπιε. Γηα 2 ιεπηά ζαο
παξαθαιψ.
Καη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Γθφηζεο αλ είλαη, πα ξαθαιψ, γηα
λα πάξε ην ιφγν.
Θ. ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο ραηξεηψ θαη εγψ.
αλ θαηλνχξγηα Γηνίθεζε ηεο ΔΔΣΑΑ πνπ αλαιάβακε ηέιε
Μαξηίνπ, θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηεο εηαηξίαο θαη
ελίζρπζήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ γηα ην νπνί ν ηδξχζεθε ηε
δεθαεηία

ηνπ

’80,

κία

εηαηξία

ζχκβνπινο,

επηζηεκνληθή

θαη

επηρεηξεζηαθή, ηεο Απηνδηνίθεζεο. Όιεο ηεο Απηνδηνίθεζεο.
Θα ζαο ελεκεξψζνπκε ζπζηεκαηηθά θαη απφ εδψ θαη πέξα ζα
έρεηε

κηα

πιήξε

ελεκέξσζε,

θαη

νη

325

Γήκνη,

γηα

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο η εο εηαηξίαο θαη ζα θαιείζηε φινη λα ζπκκεηέρεηε
θαη

λα βνεζάηε

ην έξγν απηήο ηεο εηαηξίαο,

γηαηί πξάγκαηη,

επαλαιακβάλσ, πηζηεχνπκε φηη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΔΣΑΑ, ζα
κπνξέζεη ε Απηνδηνίθεζε πην άμηα θαη πην απνηειεζκαηηθά λα
δηεθδηθήζεη απηά ηα νπνία ζέιεη θαη επηδηψθεη.
Σψξα, επεηδή ρξφληα είκαη απηνδηνηθεηηθφο, απφ ηφηε πνπ
ηδξχζεθε ν Β΄ Βαζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο, πάληα πίζηεπα θαη
πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη νη δχν Βαζκνί ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε πνιιά
δεηήκαηα λα έρνπλ θνηλέο ζέζεηο θαη λα ππάξρεη εληαίν κέησπν η εο
Απηνδηνίθεζεο ζε επεμεξγαζκέλεο δηεθδηθήζεηο.
Γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ, ζα ήκνπλ ν ηειεπηαίνο ν νπνίνο ζα
πξφζβαια ή ζα κηινχζα επηθξηηηθά γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δχν
Βαζκνχο Απηνδηνίθεζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ φπσο μέξεηε θαη ε
ΚΔΓΔ θαη ε ΔΝΠΔ, είλαη νη βαζηθνί κέηνρνη απφ ηελ πιεπξά ηεο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ ΔΔΣΑΑ.
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Δπεηδή ν αγαπεηφο Πξφεδξνο ηεο ΔΝΠΔ αλαθέξζεθε ζε κία
δήισζε δηθή κνπ, λα πσ ην εμήο. Γηα ην λέν πξφγξακκα πνπ απφ
θέηνο… Λέσ λέν πξφγξακκα, γηαηί ππάξρεη πξάγκαηη λέν ζχζηεκα
γηα ηελ ελαξκφληζε, γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κηιάσ. Γηα απηφ
ην πξφγξακκα λα ζαο πσ φηη φπσο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα, ε
ΔΔΣΑΑ είλαη ν δηθαηνχρνο.
Δθθξάζακε ηηο απφςεηο καο, θαηαζέζακε ηηο ζέζεηο καο ζηα
αξκφδηα Τπνπξγεία, ε ινγηθή καο ήηαλ θαη είλαη φηη απηφ ην
πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη ζαλ βαζηθνχο, αλ φρη απνθιεηζηηθνχο
δηθαηνχρνπο, ηνπο Γήκνπο. Οη ζέζεηο καο είλαη γλσζηέο θαη έρνπλ
θαηαηεζεί. Ζ θπβέξλεζε βέβαηα απνθαζίδεη, εκείο πινπνηνχκε ην
έξγν ην ζπγθεθξηκέλν. Πάλησο έρνπκε θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηα ρξνληθά πεξηζψξηα. Δίλαη ζαθέο γηα
εκάο φηη απηφ ην πξφγξακκα πξέπεη λα πξνρσξήζεη γξήγνξα. Να
κε θηάζνπκε επηέκβξην θαη αθφκα δελ έρνπκε απνηειέζκαηα. ηε
ινγηθή απηή ινηπφλ, πηέδνπκε θπξίσο θαη πξσηίζησο, φπσο είλαη
θπζηθφ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο,

πξνθεηκέλνπ

λα

θάλνπλ

ηηο

δηαδηθαζίεο

θαη

λα

πξνρσξήζνπκε γξήγνξα.
ε κία ζπλέληεπμε Σχπνπ ινηπφλ πνπ ήκνπλ, εξσηήζεθα
πξνζσπηθά γηαηί ε ΔΔΣΑΑ θαζπζηεξεί λα βγάιεη ηελ αλαθνίλσζε
πξνο ηνπο σθεινχκελνπο. Καη είπα πνιχ πξνζεθηηθά, γηαηί έηζη
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα δειαδή, φηη ε ΔΔΣΑΑ θαζπζηεξεί, ππάξρεη
κηα νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε, φια ηα άιια είλαη έηνηκα, είκαζηε
έηνηκνη, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηεο αληηθεηκεληθέο – ην ηφληζα απηφ –
γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο θάπνησλ δηαρεηξηζηηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ. Απηφ είπα, γηαηί απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ
θαηεγφξεζα

ηηο

Πεξηθέξεηεο

φηη

δελ

ζέινπλ

λα

θάλνπλ

ην

πξφγξακκα, ίζα – ίζα πνπ βνεζάλε. Ναη. Γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Χξαία, θαηεγξάθε.
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Θ. ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ: Όρη, ήζεια λα ην πσ, λα κε δεκηνπξγνχληαη
θαη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο.
Δκείο ζα είκαζηε εδψ λα βνεζήζνπκε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη
βέβαηα θαη νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο, πνπ είλαη κέηνρνη ηεο
ΔΔΣΑΑ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ίδην ζηφρν θαη επηδίσμή καο είλαη
απηφ ην πξφγξακκα, γηα θέηνο ηνπιάρηζηνλ, λα πάεη φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξα.
αο επραξηζηψ πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη
επρφκαζηε

άκεζα

ε

ΔΔΣΑΑ

λα

γίλεη

Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή

ησλ

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο Γήκνπο, θχξηε Γθνηζφπνπιε, επ’ επθαηξίαο
ηεο δηθήο ζαο παξνπζίαο εδψ.
Ο θχξηνο Γθφηζεο; Γελ ηνλ βιέπσ. Γηα 5 ιεπηά.
Ξεθηλνχκε ινηπφλ ηψξα κε ηνλ Λάδαξν ηνλ Κπξίδνγινπ,
Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, επραξηζηνχκε γηα ηελ
παξνπζία ηνπ.
Θα παξαθαιέζσ, Λάδαξε, ζην 5ιεπην. Δληάμεη, δελ βάδνπκε…
Όζν κπνξνχκε πην επηγξακκαηηθά. Δπραξηζηψ.
Λ.

ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ:

ζπλάδειθνη,
αθνχγνληαη

αιιά
ζε

ηνπνζεηήζεηο

Γελ

ζα

μεθηλνχζα

ζιίβνκαη

ηφζα

απηνδηνηθεηηθά
δίθελ

έηζη,

ρξφληα.

θφξα

θπβεξλεηηθνχ

θπξίεο
Κξίκα,

φπσο

εδψ,

εθπξνζψπνπ

θαη

θχξηνη

ληξνπή.

Να

νκηιίεο

θαη

θαη

κεηά

πεξηκέλνπκε λα πάκε κπξνζηά σο Απηνδηνίθεζε.
Γηα ην λαη θαη γηα ην φρη ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, επεηδή
αλαθέξζεθε

ν

θίινο

κνπ

ν

Γεκήηξεο

ν

Μπίξκπαο,

ζα

ηνπ

αθηεξψζσ ηελ εμήο καληηλάδα: πνηέ δελ εκαηάγηλε ηέηνην θνπηί
ξεκάδη, λα ξίρλεηο φρη ην πξσί, λα βγαίλεη λαη ην βξάδπ. Καη δελ
ληξέπεζηε λα ην επηθαιείζηε απηφ.
Οχηε ζα κπσ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία ηεο θνκκαηηθήο ινγηθήο
θαη ηεο πνιηηηθνινγίαο. Δπεηδή φκσο θαλείο δελ κπνξεί λα ππνηηκά
ηε λνεκνζχλε ησλ αθξναηψλ κε έλα ηέηνην εηδηθφ αθξναηήξην, ζα
πσ φηη, ζε άιινπο ιανχο, πξψηνλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ
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πνηέ απηφ πνπ έθαλαλ, λα θαηαδεκαγσγήζνπλ θαη λα εμαπαηήζνπλ
ηφζν θπληθά θαη αλήζηθα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη λα κελ έρνπλ
δεηήζεη ζπγγλψκε. Έιενο πηα.
Καη ζηελ ελφηεηα ιέκε λαη. Ναη ζηελ ελφηεηα θαηά ηε δξάζε.
Καη φρη ππνηέιεηα φκσο, πξνζζέησ, ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Καη
ζα ζπκίζσ πφζν δεηθηηθνί θαη θαηαγγειηηθνί ήκαζηαλ θαη γηα ηηο
πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηψξα 34 ςεθίζηε θαλ κέζα ζε
15

κήλεο,

ην

ακειιεηί

ην

μεράζαηε;

Καη

πνιιά

άιια;

Σν:

γεξκαλνηζνιηάδεο θαη έλα ζσξφ άιια πξάγκαηα, ηα νπνία πνηέ δελ
εθζηνκίζακε εκείο; Σψξα ηη είλαη; Σξεηο θνξέο γεξκαλνηζνιηάδεο
απηνί πνπ ππέγξαςαλ απηά πνπ ππέγξαςαλ; Θα ηξειαζνχκε ζε
απηή ηελ αίζνπζα;
Εεηψ ζπγγλψκε πνπ κπήθα ζηνλ πεηξαζκφ, αιιά αηζζάλζεθα
ηελ αλάγθε θάπνηα πξάγκαηα λα κελ δερζψ έζησ θαη ζηγή λα ηα
απνδερζψ. Γηαηί αλ δελ κηιήζεη θαλείο, ζα πνπλ φηη: α, εληάμεη.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε
βάζε απνθάζεηο ζπλεδξίνπ ηεο, Γηνηθεηηθψλ ηεο πκβνπιίσλ θαη
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζπλάληεζεο πνπ έγηλε ζηηο 4 Ηνπιίνπ,
θαηέιεμε άξζξν – άξζξν θαη ηηο παξαδίλσ ζην Τπνπξγείν, ζηηο
ζέζεηο θαη ζηηο απφςεηο ηεο.
Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζψ κφλν ζην άξζξν 1, πνπ δείρλεη ηελ
πξφζεζε, ηε λννηξνπία θαη ηελ αιεζηλή βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο
θαη ηνπ Τπνπξγνχ. πγθεληξσηηζκφο αληί απνθέληξσζεο. Απφ ηνλ
θνκκαηηθά

δηνξηζκέλν

Γεληθφ

Γηνίθεζεο,

νξζά

αλ

θπβέξλεζε

πήγε

ζηνλ

ζέιεηε,
εθ

Γξακκαηέα
θαηά

ηεο

ηεο

θάπνην

Τπεξεζίαο

Απνθεληξσκέλεο

ηξφπν,

ε

ζεκεξηλή

αξραηφηεξν

Γεληθφ

Γηεπζπληή, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Καη βγήθε θαη θφκπαζε ν ηφηε
Τπνπξγφο θαη είπε φηη δηθαίσο, εκείο βιέπεηε, δελ δηνξίδνπκε
θνκκαηηθνχο.
Καη έξρεηαη ηψξα θαη ηη θάλεη δειαδή; Πάκε πίζσ. Πξνθαιεί
ηδηαίηεξε αλεζπρία θαη καο βάδεη ζε άιιεο ζθέςεηο ην γεγνλφο φηη

70

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ζέιεη έλα θνκκαηηθφ πνιηηηθφ πξφζσπν ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ,
λα έρεη ηελ ΑΤΔ. Κξίκα.
Θέισ επίζεο λα πσ φηη ελφςεη ηεο Γεληθήο καο πλέιεπζεο,
θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο, είλαη απηνλφεην φηη ζπληαζζφκαζηε κε
ηηο

απνθάζεηο

ησλ

ζπλεδξίσλ,

Γεληθψλ

πλειεχζεσλ

θαη

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο ΚΔΓΔ, φπσο απηέο έρνπλ δηαηππσζεί
θαη ππνβιεζεί αξκνδίσο.
Θέισ επίζεο λα ηνλίζσ θαη λα πσ φηη θαηαξρήλ ππάξρνπλ
ζεηηθέο δηαηάμεηο κέζα ζην λνκνζρέδην, πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο δσήο
θαη

ηνπ

Καιιηθξάηε

έβαιε

φηη

πξέπεη

θάπνηεο

ξπζκίζεηο

νπσζδήπνηε λα γίλνπλ. Τπάξρεη φκσο κία ζεηξά δηαηάμεσλ, πνπ
δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη

ζην

ζπγθεθξηκέλν

ζρέδην

λφκνπ

θαη

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ αηηήκαηά καο.
ηξαηεγηθά, ηαθηηθά, απφ πιεπξάο ηαθηηθήο, δελ πξέπεη λα
παίμνπκε εκείο ζην γήπεδν ηνπ λνκνζρεδίνπ. Δκείο πξέπεη λα
ζηεξηρηνχκε ζηηο απνθάζεηο δηαρξνληθά ησλ ζπλεδξίσλ καο. ηηο
απνθάζεηο πνπ πήξακε ζην ζπλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο, ζηηο Γεληθέο
καο πλειεχζεηο, ζηα Όξγαλά καο. Καη λα πάκε ζηε κεγάιε εηθφλα,
αθνχ ηψξα είλαη ε επθαηξία θαη ππάξρεη έλα λνκνζρέδην πνπ καο
αθνξά εκάο απνθιεηζηηθά.
Σν άιιν επίζεο πνπ ζέισ λα ηνλίζσ, είλαη φηη κία ζεηξά απφ
δηαηάμεηο, πνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηέηνηεο είλαη θαη αθνξά
εξγαδνκέλνπο

θαη

ππαιιήινπο,

πξνθαινχλ

δαπάλε.

Δίλ αη

νθζαικνθαλέο. Καη θαηά ζπλέπεηα ζα έπξεπε, αθνχ πξνμελνχλ
αλαπφθεπθηα επηβαξχλζεηο ζηνπο δεκνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο,
λα γίλεηαη κλεία. Γελ γίλεηαη θακία κλεία θαη δελ ιακβάλεηαη θακία
πξφλνηα απφ πνχ απηά ηα ρξήκαηα. ε βάξνο πάιη δειαδή ησλ
δηθψλ καο πφξσλ.
Θπκίδσ δε, φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 3 ηνπ
πληάγκαηνο, λνκνζρέδην πνπ ζπλεπάγεηαη δαπάλε ή ειάηησζε
εζφδσλ, δελ εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε αλ δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ
ηελ εηδηθή έθζεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα θαιπθζνχλ, ε νπνία
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ππνγξάθεηαη

απφ

ηνλ

αξκφδην

Τπνπξγφ

Δζσηεξηθψλ

θαη

ην

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Έγηλε θακία ηέηνηα κειέηε; Ή ζεζκνζεηεί,
φπσο έθαλε πξφζθαηα, κε κία ζεηξά απφ παξεκβάζεηο, ν Τπνπξγφο
Δζσηεξηθψλ,

ρσξίο

λα

ππάξρεη

πξφβιεςε;

Ή

φπνπ

ππήξρε

πξφβιεςε θαη ξεηή κλεία πνπ έιεγε φηη πξν θαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ησλ πφξσλ ησλ Γήκσλ – ηα έρνπκε πεη ζην παξειζφλ απηά –
δελ ιέεη απφ πνχ ζα πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα.
Γηα ηα ηέιε βνζθήο θαη ηα ππφινηπα, αλαθέξζεθαλ, θαη γηα
κία

ζεηξά

απφ

πφξνπο,

πξνζζέησ

θαη

ηα

πεηξειαηνεηδή,

σο

αληηζηαζκηζηηθά ν θέιε, πξνζζέησ θαη ην 10% πνπ έγηλε 2% απφ ην
Πξάζηλν Σακείν θαη απφ εθεί δελ έρνπκε δεη δεθάξα, ηίπνηα αθφκε.
Ση ζα γίλεη, ηέινο, κε ηνπο πφξνπο πνπ αθαηξέζεθαλ δηα βίνπ, κηα
γηα πάληα. Όινπο απηνχο πνπ πξνκλεκνλεχζεθαλ.
Ση ζα γίλεη επίζεο γηα ηα ρξήκαηα, πνπ ζε εθηέιεζε ησλ
θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, κεηά ηελ 1/1/2009, δελ ραξηδφκαζηε ζε
θαλέλαλ, γηαηί ηα παξαθξαηεζέληα αθνξνχλ κέρξη ηελ 31/12/08,
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ηψξα. Σν 2011 καο θξάηεζαλ 100
εθαηνκκχξηα, ζαο ην ιέσ. Γελ ζα πξέπεη εκείο λα βγνχκε κε κηα
θίλεζε εκπξνζζνβαξή, δηεθδηθεηηθή; Καη λα ιέκε: ζέινπκε ηα
ρξήκαηα

ηα

νπνία

ζεζκνζεηεκέλα

καο

παξαθξαηήζεθαλ,

καο

αθαηξέζεθαλ, δελ καο απνδφζεθαλ. Μηιάσ δειαδή γηα ηελ επφκελε
– αο ηελ πσ έηζη – λέα γεληά παξαθξαηεζέλησλ ρξεκάησλ.
Απηφ πνπ ζέισ λα η νλίζσ θιείλνληαο, είλαη ην εμήο. Θέησ έλα
ζνβαξφ δήηεκα ζε φηη αθνξά ηελ ππνζηήξημε, ηελ πινπνίεζε ησλ
απνθάζεψλ

καο,

θαζφ

βέβαηα

απηφ

εμαξηάηαη

απφ

εκάο.

Παξάδεηγκα. Ση καο εκπνδίδεη ή ηη καο εκπφδηζε ζην παξειζφλ ή ηη
καο εκπνδίδεη λα θάλνπκε σο ΚΔΓΔ θαη σο ΠΔΓ, κία εθζηξαηεία
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ην ηη έγηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα,
αλεμαξηήησο θπβεξλήζεσλ, κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο
πφξνπο πνπ καο αθαηξέζεθαλ γηα πάληα, δελ ζα ηνπο μαλαπψ. Ση
ζα γίλεη κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Γηαηί θαι φ είλαη λα
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παίξλνπκε

απνθάζεηο,

θάλνπκε

θαη

κία

ςπραλάιπζε

εδψ

θαη

ςπρνζεξαπεία, πψο φκσο δξνχκε θαη ιεηηνπξγνχκε πξνο ηα έμσ;
Πψο

πηέδνπκε

νπζηαζηηθά

ηελ

θεληξηθή

εμνπζία,

ηελ

θπβέξλεζε ηελ εθάζηνηε; Καη αθνχζηε ην θαιά. Με ηελ νπνία δελ
πξέπεη θαη δελ κ πνξεί λα είκαζηε πνηέ θίινη. Δίλαη αδηαλφεην ε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηελ θπβέξλεζε, φπνηα θαη αλ ήηαλ, είλαη
θαη ζα είλαη ζην κέιινλ, λα είλαη θίινη. πλεξγάηεο, ζεζκηθνί
εηαίξνη, ηζφηηκνη θαη αμηνπξεπείο ζπλνκηιεηέο, λαη. Γελ γίλεηαη
θίινη.

Απηνί

θνηηάλε

λα

καο

πλίμνπλ

απφ

πάλσ.

Να

καο

πεξηθφςνπλ, λα καο αθαηξέζνπλ. Δκείο δεηάκε ιηγφηεξν θξάηνο,
πεξηζζφηεξε Απηνδηνίθεζε.
Δίλαη κνηξαίν. Καη εκείο νη ίδηνη λα ήκαζηαλ ζηε ζέζε ηνπο, ζα
θνηηνχζακε λα πεξηθξνπξήζνπκε ηα ηνπ νίθνπ καο. Γηαρξνληθά ε
Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη απηή ηε ζέζε θαη απηή ηε ζηάζε.
Πήξακε ζηε άκν κία νκφθσλε απφθαζε γηα ην πξνζθπγηθφ.
Σελ δέρζεθε θαη ν θχξηνο Μνπδάιαο, ηελ απεδέρζε θαη ν θχξηνο
Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ν θχξηνο Κνπξνπκπιήο. Γηα γεσγξαθηθή
δηαζπνξά θαη θαηαλνκή ησλ πξνζθχγ σλ ζε φιε ηε ρψξα.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ: Έρεη θαη κλεκφζπλα, θαη θεδείεο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ: Ναη, λαη.
Πηζηεχνπκε ζε απηφ; Παξαθνινπζνχκε ηελ θπβέξλεζε αλ
πξάγκαηη θάλεη ηζνκεξή θαηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ γεσγξα θηθά θαη
ηνπο δηαζπείξεη ζε φιε ηελ ρψξα; Ή πήξακε κία απφθαζε θαη
ηειεηψζακε; Πξέπεη λα αζθήζνπκε δειαδή (…), γηα ηελ πινπνίεζε
φζσλ απνθαζίδνπκε, θαζφ κέηξν απηφ αθνξά εκάο.
Σνλ Καιιηθξάηε δελ ηνλ ςήθηζε ε πιεηνςεθία Καθιακάλε,
φπσο ειέρζε εδψ απφ πξνε γνχκελν νκηιεηή. Γηφηη δελ ππήξρε
ρξήκα γηα ην πξφγξακκα Διιάδα θαη ειιείςεη ρξεκάησλ, είπακε,
δελ ζπκθσλνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη ην επέβαιε ε
ηφηε θπβέξλεζε.
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Δκείο δε, πνπ δηαηειέζακε ζην παξειζφλ, γηα λα κε γίλνληαη
παξαλνήζεηο, ζηελ Γηνίθεζε ηεο ΚΔΓΔ επί Πξνεδξίαο Καθιακάλε
κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Κψζηα Καξακαλιή θαη Τπνπξγφ ηνλ Νάθν,
γηα λα ηνπ αλάςνπκε θαη έλα θεξί, ζεσξνχκε φηη ε ηφηε πεξίνδνο θαη
ε

νηθνλνκηθή

κεηέπεηηα

καο

αληηκεηψπηζε,

κηδέξηα,

ήηαλ

ν

κπξνζηά

ρξπζφο

ζηε

ζεκεξηλή

αηψλαο

ηε ο

θαη

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο. Καη είκαζηε πεξήθαλνη θαη γηα ηηο θαηαθηήζεηο ηηο
ηφηε ηηο νηθνλνκηθέο, θαη γηα ηνλ 3463 ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ
Κψδηθα

ηνπ

νπνίνπ

ην

πιαίζην

ην

νινθιεξψζακε,

ελψ

ν

Καιιηθξάηεο αθφκε, πεξηκέλνπκε λα βγνπλ ΠΓ, ΚΤΑ, ΤΑ θαη
πεξηκέλνπκε ην ηξέλν ηεο αλάπηπμεο κε ην πξφγξακκα «ΔΛΛΑΓΑ»
θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα δνζνχλ.
αο επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε, κπνξεί φπνηνο ζέιεη λα πάεη
ή ζε θεδεία ή ζε εθθιεζία.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ Λάδαξν. Πξαγκαηηθά είλαη ρξήζηκν
θαη βεβαίσο νη απνθάζεηο νη νπνίεο… Δίλαη πνιχ ρξήζηκν θαη μέξσ,
δνπιεκέλν θείκελν, ην νπνίν ζαθέζηαηα, Πξφεδξε, ιακβάλεηαη
ππφςε.
Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ: Κάζε 4εηία θαηαζέηνπκε θαη πξνζσπηθά ηηο
γξάθσ εγψ ν ίδηνο κε ηα ρέξηα κνπ θαη ηηο ζπδεηήζακε θαη ζηελ
ΠΔΓ, ηηο βειηηψζεηο, δη νξζψζεηο εκαξηεκέλσλ, ηηο αλαξηζκήζεηο θαη
ηηο δηεπθξηλίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 75 ηνπ
’11 πνπ αθνξά ηηο εθινγέο ζηηο ΠΔΓ θαη ζηελ ΚΔΓΔ. Καη ηηο
πξνηείλνπκε ηψξα
αζιηφηεηεο

ηεο

λα ελζσκαησζνχλ. Γηα

Ζπείξνπ,

φρη

πνηνο

λα κελ έρνπκε ηηο

παίξλεη

ηελ

ηειεπηαία

αθαηαλέκεηε έδξα, φρη αλ εθαξκφδεηαη ζην ζχζηεκα έηζη ή αιιηψο,
γηα λα θιείζνπκε φιεο ηηο ηξχπεο ησλ δπζεξκελεηψλ θαη ηηο
αλαγνχιεο ηηο νπνίεο βγάδεη ην ζχζηεκα.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ θαη πάιη.
Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ: Καη θάζε θνξά ην μερλάκ ε θαη θαλέλαο Τπνπξγφο
δελ ην πεξηιακβάλεη ζε θακία δηάηαμε. Σν μαλά πεξηιακβάλνπκε
ζηελ πξφηαζή καο.
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ θαη πάιη. Να πσ φηη έρνπκε πνιιή
δνπιεηά κπξνζηά καο θαη ε ελφηεηα είλαη απηφ πνπ ζα καο
θξαηήζεη.
Ο θχξηνο Παπαλαζηαζίνπ ν Γηψξ γνο, ν νπνίνο είλαη Γήκαξρνο
Αγξηλίνπ θαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Γπηηθήο Διιάδνο, έρεη ην ιφγν.
Θα παξαθαιέζσ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί 19.00 ε ψξα
ζα πεηάλε φινη, άξα 17.00 πξέπεη θάπνπ λα ηειεηψλνπκε, ζα
παξαθαιέζσ, γηα λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζ νπκε φινπο
ηνπο

ζπλαδέιθνπο,

γηα

ην

ρξνληθφ

δηάζηεκα

πνπ

πξέπεη

λα

κηιήζνπκε.
Γ. ΠΑΠ ΑΝ ΑΣΑΗΟΤ: Καιεζπέξα.
Άθνπζα φινπο ηνπο πξνιαιήζαληεο θαη ζα πσ φηη ζπκθσλψ
κε φινπο. Σειηθά ε Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα δεη φλησο πνηα είλαη
ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλ αη θαηαγεγξακκέλα απφ φηη έρσ δεη.
Γηαηί…
Μάιινλ, λα μεθηλήζσ απφ αιινχ. Δγψ είκαη rookie Γήκαξρνο.
Έρσ εθιεγεί ηελ ηειεπηαία θνξά, ηψξα ην ’14. Καη δελ έρσ θιείζεη
νχηε 2 ρξφληα αθφκα. Γελ είκαη ηφζν έκπεηξνο φζν είλαη θάπνηνη
πνπ είλαη 4, 5 ζεηείεο, 3, 2, αιιά νχηε έδεζα ηνλ Υξπζφ Αηψλα ηεο
Απηνδηνίθεζεο. Εσ ζε έλα πιαίζην ζπγθεθξηκέλν, φηαλ αλέιαβα, ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ήηαλ δεδνκέλε θαη είραλ γίλεη θαη
φιεο νη πεξηθνπέο απηέο ζηελ Απηνδηνίθεζε. Καη πηζηέςηε κε,
είκαζηε πνιινί πνπ είκαζηε λε νεθιεγκέλνη Γήκαξρνη θαη δελ δήζακε
απηφλ ηνλ Υξπζφ Αηψλα.
Καη αλ ηειηθά, πξαγκαηηθά, θηάζακε εδψ ζήκεξα, ζα πξέπεη
λα αλαινγηζηνχκε αλ θαη ε ίδηα ε Απηνδηνίθεζε θέξλεη επζχλεο.
Γηαηί θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία θφπεθαλ απφ ηελ Απηνδηνίθεζε,
θφπεθαλ πξηλ κεξηθά ρξφληα. Καη ν Υξπζφο Αηψλαο πνπ πέξαζε,
θαηέδεημε θαη άθεζε κηα εηθφλα πίζσ ηνπ, φηη ε Απηνδηνίθεζε, απηφ
πνπ πέξαζε, είλαη δηεθζαξκέλε. Δίλαη; Δγψ δελ ην πηζηεχσ φηη
είλαη. Αιήζεηα. Αο είκαη λένο θαη αλ ζα ήζεια πνιχ εχθνια λα πσ
φηη ξίρλσ ηηο επζχλεο ζε φινπο απηνχο πνπ πξνυπήξμαλ. Γελ ζα
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πξέπεη λα αιιάμνπκε απηή ηελ εηθφλα; Πψο ζα ηελ αιιάμνπκε απηή
ηελ εηθφλα; Όηαλ ζα δηεθδηθνχκε, δηεθδηθνχκε, δηεθδηθνχκε;
Να πσ θαη εγψ ζηα ππφινηπα άιιν έλα; Να ην πσ. Κάηη ην
νπνίν έρεη ζπκβεί θαη κπνξεί λα κελ ην έρνπκε πάξεη ρακπάξη
αθφκα. Όζα θηήκαηα, νηθήκαηα ή νηηδήπνηε, πεξηνπζία δεκνηηθή
έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν, πνπ κπνξεί λα έρεη παξαρσξεζεί
πξηλ 10, 20, 30, 50 ρξφληα, πξνο ρξήζε, ζε έλαλ χιινγν ή
νηηδήπνηε, θνξνινγείηαη πηα. Σεθκαξηά θαη 29%. Καη ξση ήζηε ηνπο
ινγηζηέο ζαο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο, λα δείηε φηη πιένλ έρνπκε
κεγάιν δήηεκα κε απηφ.
Να πσ έλα αθφκα ζηα άιια πνπ πξφζζεζαλ νη πξνεγνχκελνη.
ην δηα ηαχηα φκσο. ην δηα ηαχηα ηη γίλεηαη; Γηαηί απηή είλαη ε
θαηάζηαζε θαη ηε γλσξίδνπκε φινη. Ση ζα πξέπεη λα θάλνπκε; Έλα,
ε Απηνδηνίθεζε λα γίλεη γξνζηά. Σν λα ξίρλνπκε επζχλεο ζηνπο
πξηλ, ζηνπο κεηά, ζηνπο έηζη, ζηνπο αιιηψο, δελ έρεη θαλέλα λφεκα
γηα εκέλα.
Θα

πξέπεη

λα

κνληάζνπκε

θαη

λα

δνχκε

πνηα

είλαη

ηα

δεηήκαηα, ηεξαξρεκέλα. Καη έρνπκε έλα λνκν ζρέδην κπξνζηά καο.
Μπνξεί λα δερηνχκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 152; Ναη ή φρη; Γελ
κπνξνχκε λα ηε δερηνχκε. Μπνξνχκε λα δερηνχκε απηφλ ηνλ
Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, κε απηή ηελ δηαδηθαζία λα βγαίλεη, λα
ππάξρεη; Όρη, δελ κπνξνχκε λα ηνλ δερηνχκε. Άξα μεθηλάκε απφ ηα
πξψηα άξζξα θηφιαο, λα είκαζηε αληίζεηνη ζε απηφ ην λνκνζρέδην.
Καη φλησο καο πεηάλε ην ηπξάθη γηα ηνπο Αληηδεκάξρνπο.
Δπίζεο, είλαη ζέζε ηεο ΚΔΓΔ. Γηαηί λα κηιάκε γηα κηζζνχο
Αληηδεκάξρσλ, αιήζεηα, ή νηηδήπνηε άιιν; Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν
λα γπξίζεη φπσο ήηαλ πξν κλεκνλίνπ. Με φηη είρε κέζα. Καη απφ
εθεί θαη πέξα λα μεθαζαξίδνπκε ηα δεηήκαηα. Γελ είλαη κφλν δήηεκα
λα αλάγεηαη σο κείδνλ δήηεκα ηεο επνρήο καο αλ ζα ππάξρνπλ
άιινη ηξεηο κηζζνί Αληηδεκάξρσλ. αθψο θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ.
αθψο θαη νη κηζ ζνί καο δελ είλαη κηζζνί, είλαη κηζζνί εμάξηεζεο.
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Αιιά δελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη φηη γεληθφηεξα ην λνκνζρέδην
πξνζβιέπεη

ζηελ εμάξηεζή

καο.

Μαο ζέινπλ ζηα

ηέζζεξα

ε

θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ην ιέσ έηζη, ζηεγλά. Καη απηφ λνκίδσ φηη
είλαη μεθάζαξν. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ν Πξφεδξνο
θαη ε Γηνίθεζε ηεο ΚΔΓΔ λα ζπλνκηιεί κε ηνπο Τπνπξγνχο. Απηφ
πξέπεη λα θάλεη. Απηφ είλαη ππνρξέσζή ηεο λα θάλεη.
Καη νχηε κπνξνχκε λα ηα θεξδίζνπκε φια. Πξέπεη φκσο λα
πηέζνπκε, λα ζπλερίδνπκε λα πηέδνπκε ψζηε απηή η ε ιαίιαπα πνπ
βιέπνπκε φινη φηη έξρεηαη, λα ηελ αλαραηηίζνπκε. Γηαηί ηα πξάγκαηα
– θαη ην γλσξίδνπκε φινη – πάλε πάληα πξνο ην ρεηξφηεξν. Αο
πξνζπαζήζνπκε

λα

θξαηήζνπκε

θάπνηεο

γξακκέο.

Γηαηί

δελ

κπνξνχκε λα πνχκε, παξάδεηγκα, φηη ηα 330 εθαηνκκχξηα ησλ
ιεμηπξνζέζκσλ, δελ είλαη ζεηηθή εμέιημε. αθψο θαη είλαη. Όπσο
θαη άιια δεηήκαηα είλαη ζεηηθέο εμειίμεηο.
Τπάξρνπλ θαη αξλεηηθέο, λαη. Δθεί φκσο πξέπεη καδί φινη θαη
κε νκφθσλεο απνθάζεηο θαη ησλ ζπλεδξίσλ, θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηεο ΚΔΓΔ θαη ησλ ΠΔ Γ, λα δπλακψζνπκε θαη λα
ζθπξειαηήζνπκε ηνλ αγψλα καο. Γηαηί δελ καο ζέινπλ, ην μέξνπκε
φινη. Σνπο δεκηνπξγνχκε πξφβιεκα. Δθεί φκσο, πξέπεη λα είκαζηε
ελσκέλνη, φρη δηαηξεκέλνη.
Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ θαη είλαη θαηξφο ε Απηνδηνίθεζε λα
κπεη πξαγκαηηθά κ πξνζηά, κηα γξνζηά φκσο.
Δπραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ Γηψξγν Παπαλαζηαζίνπ.
Θα παξαθαιέζσ ηνλ Πξφεδξνο ηεο Θεζζαιίαο, Γήκαξρν
Μνπδαθίνπ, ηνλ θχξην Κσηζφ.
Γ. ΚΧΣΟ: Πξφεδξε, λα ξσηήζσ θάηη. Σν Τπνπξγείν ζήκεξα ην
θαιέζακε;
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δίπακε, ε Γεληθή πλέιεπζε ρξεηάδεηαη λα είλαη, κε
έλα

λνκνζρέδην

πνπ

έρνπκε

θαη

ηα

πξνβιήκαηα,

ρσξίο

ην

Τπνπξγείν. Με ην Τπνπξγείν ζπδεηάκε θάζε κέξα, θάζε λχρηα, ηη λα
ην θάλνπκε;
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Γ. ΚΧΣΟ: Γηαηί κνπ θάλεη εληχπσζε πνπ δελ είλαη θαλείο εδψ,
γηα απηφ ην ξσηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Θέινπκε θιεηζηά, βέβαηα είλαη live streaming ε
ζπλεδξίαζε, αιιά ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ρσξίο θφβν θαη πάζνο,
λα πνχκε απηά ηα νπνία πξέπεη λα πνχκε.
Ο ιφγνο ζε εζάο.
Γ. ΚΧΣΟ: Φαληάδνκαη φηη δελ ζα είρακε θφβν θαη πάζνο λα ηα
πνχκε θαη κπξνζηά ηνπο θαη λα ηα αθνχζνπλ, αιιά είλαη αιήζεηα,
Πξφεδξε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πσο δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο
απέλαληη ζηελ Απηνδηνίθεζε, ζηεθφηαλ ερζξηθά. Ή ηέινο πάλησλ κε
επηθχιαμε ή αξλεηηθά.
Σνχηε εδψ ε θπβέξλεζε κάιινλ έρεη εμαληιήζεη θάζε φξην
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, φρη, Απφζηνιε, γηαηί δελ εμειέγεζαλ
πνιινί

ΤΡΗΕΑίνη

θαηά

ηελ

δηάξθεηα

ησλ

εθινγψλ

ησλ

απηνδηνηθεηηθψλ, αιιά έρσ ηελ αίζζεζε φηη γηαηί ηδενινγηθά απηή ε
θπβέξλεζε

είλαη

βαζχηαηα

ζπγθεληξσηηθή.

Καη

ην

απνδεηθλχεη

δηαξθψο θαη φρη κφλν ζην δήηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ ή
ην πψο αληηκεησπίδεη ηελ Απηνδηνίθεζε, αιιά κνλίκσο απνδεηθλχεη
ην πφζν ζπγθεληξσηηθή θαη ην πφζν απηάξεζθε είλαη.
Καη είλαη αιήζεηα, ζπλάδειθνη, πσο ε Απηνδηνίθεζε βηψλεη ηηο
ρεηξφηεξεο ζηηγκέο ηεο. Ξεθίλεζε απ φ ην ’10 ε θαηαβχζηζε απηήο
εδψ ηεο πξνζπάζεηαο, κε νηθνλνκηθή απνζηέσζε, κε ζεζκηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ βπζίδνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
πιένλ φιε απηή ε ππφζεζε βξίζθεηαη ζην απνθνξχθσκά ηεο.
Δίκαζηε απφ εθείλνπο πνπ πξαγκαηηθά πηζηέςακε θαη ζειήζακε θαη
επηβάιιακε ηελ δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ,
κέζσ αηξεηψλ Οξγάλσλ. Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν
πνπ

γίλεηαη

δεκνθξαηηθέο

απηή

ε

δηαρείξηζε;

δηαδηθαζίεο,

πξνγξακκαηηζκφο

πνπ

φινη

ν

Αθνινπζνχληαη

ζπγθεθξηκέλεο

πεξηβφεηνο

δεκνθξαηηθφο

ζέιακε;

Ή

κνλίκσο

βξηζθφκαζηε

απέλαληη ζε θηλνχκελα δάρηπια; Καη ην βηψζαηε θαη πξηλ εδψ ζηελ
αίζνπζα.
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Καη πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ έρεη δνζεί ζηελ Απηνδηνίθεζε; ε
φιε απηή ηελ δηαδηθαζία; Δίλαη ν ξφινο πνπ ζέιακε κέζσ ηνπ
Καιιηθξάηε, ηνπ ηνπηθ νχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζηή; Σνπ ηνπηθνχ
ζηξαηεγηθνχ

εηαίξνπ

ζην

ζχζηεκα

Γηνίθεζεο

ηεο

ρψξαο

καο;

Μήπσο ηειηθά ε Απηνδηνίθεζε θαη γηα ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ
θξάηνπο, αιιά θαη γηα ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα, είλαη ν ξφινο ηνπ
πδξαπιηθνχ,

ηνπ

ειεθηξνιφγνπ,

ηνπ

ζθ νππηδηάξε

θαη

ηνπ

αρζνθφξνπ; Αθφκε θαη ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαρείξηζεο
ησλ απνξξηκκάησλ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνλ έρεη ε Πεξηθέξεηα.
Δκείο

καδεχνπκε.

Καη

βέβαηα,

θξάηεζε

ην

θξάηνο,

γηαηί

έρεη

βαζχηαηα ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, ηνλ Δζληθφ ρεδη αζκφ.
ην

δήηεκα

ησλ

θνηλσληθψλ

δνκψλ

θαη

ηεο

θνηλσληθήο

πνιηηηθήο, ν ζρεδηαζκφο είλαη δηθφο καο; Δκείο κνηξάδνπκε ηα
ηξφθηκα. Βέβαηα ζηε Θεζζαιία θαηνξζψζακε θαη επηβάιιακε ην
ΣΔΒΑ λα ην πινπνηνχκε κέζσ ησλ Γήκσλ. Απηφο είλαη ν ξφινο πνπ
ζέινπκε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε; Δίκαη βέβαηνο φηη δελ ηνλ ζέινπκε.
Αιιηψο νξακαηηδφκαζηε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, αιιηψο ζέινπκε ην
ξφιν καο ζηελ ππεξεζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη βεβαίσο απηφ ην
ξφιν κέρξη ηψξα δελ θαηνξζψζακε λα ηνλ δηεθδηθήζνπκε.
Καη ηη θάλνπκε; Μνλίκσο ιέκε λα νξζψζνπκε ην αλάζηεκά
καο, σο εδψ θαη κε παξέθεη, λα πάκε ζε κεησπηθή ζχγθξνπζε,
αιιά θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη

απηά λα ηα θάλνπκε πξάμε θαη λα

απνδείμνπκε φηη πξαγκαηηθά δελ παίδνπκε νχηε κε ηελ αμηνπξέπεηά
καο, νχηε κε ηνπο πνιίηεο καο. Γηαηί πνη α είλαη κεγάιε καο δχλακε,
ζπλάδειθνη; Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο ηηο νπνίεο εθπξνζσπνχκε. Απηέο
πνπ καο δίλνπλ ηελ δχλακε θαη ηελ επζχλε δηνίθεζεο ηνπ ηφπνπ
καο.
Γηα λα είκαζηε φκσο απέλαληί ηνπο αμηνπξεπείο, ζα πξέπεη ν
ιφγνο, ε ζρέζε κεηαμχ ππνζρέζεσλ θαη π ξάμεσλ, λα είλαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Μπνξνχκε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεξηλά
δεδνκέλα, νηθνλνκηθά, ζεζκηθά θαη κε, λα ηεξνχκε ηελ αμηνπξέπεηά
καο ζε πςειά επίπεδα; Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ε απάληεζε είλαη

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

79

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

απηνλφεηε. Καη πφζν ζα δερφκαζηε λα ππνζθάπηεηαη θαη ν ξφινο
καο θαη ε αμηνπξέπεηά καο αιιά θαη ε παξνπζία καο, ε πνιηηηθή
καο παξνπζία, κέζα ζε απηφ ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη;
Θεσξψ φηη νη θφθθηλεο γξακκέο πξέπεη λα κπνπλ θαη φηαλ
βάδνπκε θφθθηλεο γξακκέο, είλαη φπσο ηξαβάκε ην πηζηφιη. Θα
πξέπεη λα είκαζηε θ αη έηνηκνη λα ππξνβνιήζνπκε. Γελ βάδνπκε
θφθθηλεο γξακκέο γηα λα ηηο θάλνπκε γαξγάξα ζηε ζπλέρεηα.
Απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, δηαβιέπνληαο φιε απηή ηε
δηαδηθαζία θαη επεηδή εγψ πξαγκαηηθά έδεζα ηηο ρξπζέο επνρέο ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ζεσξψληαο φηη ε αμην πξέπεηά κνπ δελ πάεη
παξαθάησ,

είρα

θαηαζέζεη

ηελ

πξφηαζε,

πνιινί

ηφηε

ηελ

ινηδφξεζαλ, ζηελ ζπλέρεηα πήγαηλε λα γίλεη θαη πιεηνςεθηθφ ξεχκα
κέζα ζηελ ΚΔΓΔ, φηη ζε θάπνηα ζηηγκή αθνχ πιένλ δελ πάεη, αο
δεκηνπξγήζνπκε κέγηζην πνιηηηθφ γεγνλφο, παξαδίδνληαο η α θιεηδηά
ησλ Γήκσλ ζε απηνχο πνπ λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ
θαιχηεξα

απφ

εκάο

απηέο

ηηο

δηαδηθαζίεο.

Δίηε

απηνί

είλαη

Τπνπξγνί, είηε είλαη δηθαζηέο, είηε είλαη Δπίηξνπνη.
Καη απηφ βεβαίσο δελ ην έθαλα γηα λα επηβεβαηψζσ ηελ
παξνηκία πνπ ήζειε η νλ Αγά λα θφβεη, επεηδή ζηελαρσξήζεθε, αιιά
επεηδή πξαγκαηηθά ε αμηνπξέπεηά κνπ, ν ξφινο πνπ ζέισ γηα ηνλ
εαπηφ κνπ αιιά θαη πνπ ζέιεη θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζε εκέλα, δελ
επηηξέπνπλ επηπιένλ θαηήθνξν.
Σψξα ινηπφλ, Πξφεδξε, ζην δηα ηαχηα. Οη δηαπηζηψζεηο έγ ηλαλ
απφ φινπο, δελ ζα επαλαιεθζψ. Μέρξη πνχ ην πάκε; Ση ζεκαίλεη
ζεθψλνπκε ην θεθάιη, Απφζηνιε; Ση ζεκαίλεη πάκε ζε κεησπηθή
ζχγθξνπζε; Ση ζεκαίλεη ηα θάλνπκε ιακπφγπαιν; Έρνπκε πιάλν;
Δίκαη βέβαηνο φηη δελ ην έρνπκε απηή ηε ζηηγκή, αιιά πηζηεχσ φηη
κέρξη ην ζπλέδξηφ καο ζα πξέπεη λα ην έρνπκε. Με βήκαηα έλα,
δχν, ηξία, πνπ αλ δελ γίλνπλ απηά πνπ απαηηνχκε θαη δηεθδηθνχκε
απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, γηα απνηειεζκαηηθή,
νπζηαζηηθή θαη ελ ηνηο πξάγκαζη Απηνδηνίθεζε θαη απνθέληξσζε,
ηφηε ζα θάλνπκε απηά πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν,
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πνπ γηα εκέλα είλαη μαλά ην ίδην. Όηη πξέπεη λα ηνπο πνχκε: άη
ζηρηίξ, εκείο πιένλ δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα παίδνπκε απηφ ην
ξφιν.
Δάλ δελ ην πξάμνπκε απηφ, ηφηε ζα πεξλά θαη πνιχ θαιά
πεξλά ζην κπαιφ ηνπο ε ηδέα φηη εκείο είκαζηε γαληδσκέλνη απφ ηηο
θαξέθιεο καο, φηη θαη λα καο θάλνπλ ζα ζθχςνπκε, ζα θσλάμνπκε,
ζα

γθξηληάμνπκε,

ζα

καο

ξίμνπλ

έλα

ηπξάθη

Αληηδεκάξρσλ,

πηζαλφηεηα θαη ζην δήηεκα ησλ ΓΔΤΑ λα καο απαιείςνπλ απφ ηνπο
θφξνπο πνπ είπεο, θαη πάιη ζα ζθχςνπκε θάησ. Λεο θαη εθεί είλαη
ην φιν δήηεκα.
Καη ηα ιέσ απηά, ηελ ψξα πνπ ε ρψξα βπζίδεηαη ζηελ
αλππνιεςία,

ην

θξάηνο

έρεη

απνδείμεη

φηη

είλαη

αλίθαλν

λα

δηαρεηξηζηεί νχηε ηηο θεληξηθέο, αιιά νχηε θαη ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο
θαη πνπ θαη γηα εκέλα, κνλφδ ξνκνο ζε φιε απηή ηελ ππφζεζε είλαη
ε

νπζηαζηηθή

απνθέληξσζε.

Σν

λα

ππνζηεξίμνπκε,

λα

ελδπλακψζνπκε θαη θπξίσο λα πηζηέςνπκε ζηηο δπλάκεηο πνπ
μεθηλνχλ απφ ηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο πνπ εκείο εθθξάδνπκε. Καη
γηα λα ηηο εθθξάδνπκε κε αμηνπξέπεηα, ν ξφινο κα ο ζα πξέπεη λα
είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη πξέπεη λα ηνλ δηεθδηθήζνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Δπραξηζηψ

ηνλ

Γηψξγν

ηνλ

Κσηζφ.

ίγνπξα

αξρίδνπκε λα ζπγθιίλνπκε ζε θάπνηεο θνηλέο απφςεηο ηνπ λα
νξγαλσζνχκε γηα ηα παξαθάησ.
Ο ιφγνο είλαη ζηνλ θχξην Λακπά θε, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ
Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο

θαη

Θξάθεο

θαη

Γήκαξρν

Αιεμαλδξνχπνιεο.
Δ. Λ ΑΜΠΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
Δγψ

θξαηάσ

απφ

απηή

ηελ

Έθηαθηε

Γεληθή

πλέιεπζε

ζήκεξα, εληάμεη, φια ηα άιια, φπσο θάζε θνξά, έλα θαη κνλαδηθφ.
Μηα νκνινγία ηνπ ζπλαδέιθνπ, ηνπ θπξίνπ Μπίξκπα. Δίλαη εδψ;
Έθπγε. Γελ πεηξάδεη.
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Ο θχξηνο Μπίξκπαο κνπ είπε θάηη ζπλέβε ζην Γήκν
ηνπ θαη είλαη ζε εγξήγνξζε.
Δ. Λ ΑΜΠΑΚΖ: Χξαία, εληάμεη. Δμάιινπ δελ ζα ηνλ βξίζσ. Απιά
κε

έβγαιε

απφ

ην

αδηέμνδν,

ην

κηθξφ

α δηέμνδν

βέβαηα,

λα

επηρεηξεκαηνινγήζσ κε επηρεηξήκαηα γηαηί ε θπβέξλεζε ε ζεκεξηλή
έρεη απέλαληί ηεο ηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καη κε
έβγαιε απφ απηφ ην αδηέμνδν, γηαηί νκνιφγεζε εδψ, απνιχησο,
ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε, φηη ήηαλ θαη είλαη ν εθπξφζ σπνο ηνπ
ΤΡΗΕΑ.
Δγψ κέρξη ηψξα ήμεξα φηη ε ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ έρεη κέζα
ζηε Βνπιή θαη κέζα ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, αθξηβψο ηελ ίδηα
θνκκαηηθή

γξακκή

θαη

ην

ιέεη.

Γελ

ήμεξα

φκσο

φηη

νη

απηνδηνηθεηηθνί ηνπ ΤΡΗΕΑ έρνπλ απηή ηελ εληνιή, δειαδή λα είλαη
νη εθπξφζσπνη ηνπ ΤΡΗΕΑ κέζα ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα θαη κέζα
ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΚΔΓΔ. Δηιηθξηλά δελ πεξίκελα φηη
ηνπιάρηζηνλ ζα ην νκνινγήζνπλ ηππηθά.
Σν έθαλαλ. Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ; Θα ηηκσξήζνπκε ηνλ θχξην
Μπίξκπα; Όρη, ηνλ εθηηκψ. αλ άλζξσπν θα ηά ηα άιια θαη είλαη θαη
έλαο

πνιχ

θαιφο

Γήκαξρνο.

Απιά

ζα

αληηιεθζνχκε

φηη

ε

θπβέξλεζε ζεσξεί φηη απέλαληί ηεο ππάξρεη σο δπλαηφο πφινο,
κφλν ν Α΄ Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ση ζεκαίλεη απηφ; Απηφ ζεκαίλεη απινχζηαηα, φηη πνηέ δελ ζα
θαζίζεη θαινπξναί ξεηα θαη θαιφπηζηα ζην ηξαπέδη, φζν θαη αλ
θηλνχληαη θάπνηνη Τπνπξγνί θαιφπηζηα ή φρη, ζεαηξηθά ή φρη, δίπια
καο, πνηέ δελ ζα θαζίζεη γηα λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα ηα νπνία ν
Καιιηθξάηεο νχησο ή άιισο απφ ηε θχζε ηνπ θαη ηε γέλλεζή ηνπ ηα
έρεη γηα πνιινχο ιφγν πο, είηε γηαηί ήηαλ έλαο πνιχ θαιφο λφκνο,
φκσο εθαξκφζηεθε ζε ιάζνο ρξφλν, κε ιάζνο νηθνλνκηθή δηάζηαζε,
κε πάξα πνιιέο αληηιήςεηο δηαθνξεηηθέο, θακία αληίξξεζε, αιιά
πάλησο ήηαλ έλαο λφκνο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη αιιαγέο.
Γελ
απνιχησο
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θάζεηα
φηη

ινηπφλ

απέλαληί

πνηέ

κηα

ηεο

έρεη

θπβέξλεζ ε,
ηνλ

Α΄

φηαλ

Βαζκφ
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Απηνδηνίθεζεο σο αληίπαιν. Απηή ε νκνινγία ηνπ θπξίνπ Μπίξκπα
ινηπφλ, απνγπκλψλεη φινπο απηνχο ηνπο ειάρηζηνπο πνπ πηζηεχνπλ
φηη απηή ε θπβέξλεζε πξαγκαηηθά ζπκπαζεί ηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ζα ηνλ αθήζεη κέζα απφ ηελ επηθνπξηθφηεηα θαη
ηελ εγγχηεηα, λα ζπγθπβεξλήζεη. Γηαηί απηφ ζεκαίλεη άιινο πφινο
δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. εκαίλεη Απηνδηνίθεζε ζπληαγκαηηθά
ζεκειησκέλε

θαη

ηεθκεξησκέλε

απνιχησο,

κε

λφκνπο

θαη

κε

λνκνινγία.
Άξα ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ηη θάλνπκε απέλαληη ζε απηή ηελ
θπβέξλεζε ε νπνία καο θέξλεη έλα ζρέδην – ζθνχπα ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη πξνζπαζεί λα καο πείζεη, φπσο ην είπαλ πνιινί,
δηάθνξνη εδψ, λα καο πείζεη φηη ζα ιχζεη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα,
ζεκειησκέλα

πξνβιήκαηα

ηα

νπνία

δεκηνπξγνχλ κία

αξλεηηθή

ππφζηαζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ση ζα θάλνπκε ινηπφλ απέλαληη ζε απηή ηελ θπβέξλεζε, ε
νπνία δείρλεη απνιχησο φηη δελ είλαη ζε δηάζεζε λα ζπλαιιαγεί
καδί καο; Λνηπφλ, αθνχζηε. Γελ είλαη ην γεγνλφο…
Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε, αθνχζηε κε παξαθαιψ, φζνη ζέινπλ
λα κε αθνχζνπλ, νη άιινη αο ζσπάζνπλ. Αο ζεβαζηνχκε ν έλαο ηνλ
άιινλ εδψ πέξα κέζα.
Γέρνκαη

φηη

ιεηηνχξγεζε

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην…

ην

Αηγάιεσ αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη ν θχξηνο Μπίξκπαο, έηζη;
Λεηηνχξγεζε

ζσζηά,

θφληξα

ζε

φια

ηα

άιια

ηα

Γεκνηηθά

πκβνχιηα, 7 – 8 είλαη φια, απφ ηα 325, πνπ παξέδσζαλ ηα
ηακεηαθά ηνπο απνζέκαηα; Λεηηνχξγεζε ζχλλνκα, κεηά απφ ηελ
πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Χξαία. Δκείο ιεηηνπξγήζακε κε
λφκηκα. Αιιά φκσο, ήηαλ ηξφπνο απηφο απέ λαληη ζηνλ άιιν πφιν
δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, απέλαληη ζηνπο άιινπο 325 απηνδηνηθεηηθνχο,
ήηαλ ηξφπνο πνπ κε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ λα καο
θαηαξγήζεη ηε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ε νπνία είλαη θαηνρπξσκέλε
ζπληαγκαηηθά; Απηά ηα απνζησπά κηα θπβέξλεζε ε νπ νία δελ ζέιεη
λα είλαη θπβέξλεζε παξέλζεζεο; Καη πνηνο ζνπ είπε εζέλα, φηη εγψ
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πηζηεχσ φηη είλαη θπβέξλεζε παξέλζεζεο ν ΤΡΗΕΑ θαη πνηνο ζνπ
είπε εζέλα φηη ζέισ φρη ζε ελάκηζε ρξφλν, αιιά δχν ρξφληα λα
δηνηθήζεη απηή ηε ρψξα θαη δελ ζέισ θαλέλα άιιν θφκκα λα έξζεη,
νχηε θαη ην δηθφ κνπ. Πνηνο ην είπε απηφ ην πξάγκα;
Ο αγψλαο ηνπ θάζε Γεκάξρνπ εδψ κέζα θαη κέζα ζηελ ηνπηθή
ηνπ θνηλσλία, είλαη λα ξίμεη ηελ θπβέξλεζε; Απηφ έρεη εηζπξάμεη ε
θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη φζνη, πέληε – δέθα Γήκαξρνη αλήθνπλ
ηδενινγηθά – θαη θαιά θάλνπλ, ην απαηηεί ε δεκνθξαηία – ζε απηφ ην
ρψξν; Δίπα εγψ πνηέ σο Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο ή εδψ κέζα,
λα θχγεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ; Όρη. Εεηάσ θαη δεηάκε φινη κα
φινη, ζπληεηαγκέλνη απνιχησο, λα δηνξζψζνπκε θάπνηα πξάγκαηα
ππέξ ησλ ηνπηθψ λ θνηλσληψλ, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν φιεο καδί
παξά

ε

ίδηα

ε

Διιάδα,

γηα

ηελ

νπνία

θαη

θάζε

θπβέξλεζε

πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ πνιηηψλ.
Δπνκέλσο, δελ έρνπκε ηίπνηα εκείο κε ηελ θπβέξλεζε φζνλ
αθνξά ηε χπαξμή ηεο ρξνληθά ζηελ δηαθπβέξ λεζε ηεο ρψξαο, απιά
δεηάκε ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία ζηελ νπζία καο θαηαξγνχλ
ζαλ ζεζκφ επί ηεο νπζίαο.
Γηαηί θνβφκαζηε λα πνχκε – θαη επηηέινπο ζήκεξα θαζαξά γηα
πξψηε θνξά – φηη πξέπεη ε αληηκηζζία ησλ Γεκάξρσλ, ησλ 325, λα
είλαη ίζε κε ηελ αληηκηζ ζία ησλ Βνπιεπηψλ; Ση είλαη απηφ ην νπνίν
καο θνβίδεη; Γειαδή αλ ξσηήζεηο έλαλ κέζν Έιιελα ηη πξνζθέξεη ν
Βνπιεπηήο πνπ είλαη ζηξαηηψηεο ζην θφκκα ηνπ θαη ηη πξνζθέξεη
έλαο Γήκαξρνο, ζα ζνπ πεη φηη εθείλνο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα; Ο
Γήκαξρνο πξνζθέξεη πεξηζζ φηεξα θαη ην μέξεη αθφκα θαη ην κηθξφ
παηδάθη. Να δεηήζνπκε ινηπφλ φρη λα αλεβεί, φπσο είπακε πνιιέο
θνξέο, ν κηζζφο καο, αιιά λα είλαη ίζνο κε ηνπ Βνπιεπηή θαη λα
δνχκε πνχ ζα ηνλ πάλε. Να ην πνχκε φκσο δπλαηά απηφ.
Πάκε ηψξα ζην ζέκα ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηε ηαο. Γελ είλαη
απιφ ην πξάγκα. Καη ελψ ηνλ Πάλν ηνλ εθηηκψ απνιχησο, ρζεο
ιππήζεθα, γηαηί πξέπεη λα δειψζσ ηελ αληίζεζή κνπ. Γελ είλαη
απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο κε έλαλ δεκφζην
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ππάιιειν,

κε

ζπγθεθξηκέλα

ζηνηρεία

θαη

ηδηφηεηεο.

Δίλαη

ππνρψξεζε ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο απέλαληη ζηελ Δθηειεζηηθή.
Βγάδνπλ, μέξεηε πνηνπο; Γελ βγαίλεη απιά ν απνθεληξσκέλνο.
Βγαίλεη θαη ν δεχηεξνο βαζκφο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, πνπ είλαη ην
άξζξν 152, ην νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ δηθαζηή ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, απφ ηνλ εθάζηνηε, ηνλ νηθείν Πξφεδξνο
ηεο έδξαο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαη έλαλ απηνδηνηθεηηθφ,
Γήκαξρν ή Γεκνηηθφ χκβνπιν. Απηφο είλαη ν δεχηεξνο βαζκφο ηνπ
ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο, φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνπιίσλ καο.
Καη ξσηάσ. Δκείο ζα ζπκθσλήζνπκε πνηέ, κφλν γηα απηφ, θαη
ζα ππνρσξήζνπκε δερφκελνη φηη ζα βγνχκε εκείο νη ίδηνη, νη
Γηθεγνξηθνί χιινγνη θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία, έμσ, απέλαληη ζε
έλαλ δεκφζην ππάιιειν ν νπνίνο, φπσο ζσζηά θάπνηνο είπε, ζα
είλαη ν αξεζηφο ηεο εθάζηνηε θπβέξλ εζεο; Όρη βέβαηα, ζε θακία
πεξίπησζε.
Όζνλ αθνξά ηελ απιή αλαινγηθή. Με ζπγρσξείηε, εδψ ηψξα
έρεη θαλείο θαηά λνπ φηαλ ήξζε, λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο απιήο
αλαινγηθήο; Ση ελλννχλ απηνί νη άλζξσπνη; Όηη εκείο δελ είκαζηε
πνιηηηθά ζθεπηφκελα πιάζκαηα, φηη εκ είο θνηηάδνπκε κφλν ηα ηνπ
νίθνπ

καο

θαη

κφλν

ηα

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο

θαη

δελ

ζθεθηφκαζηε πνιηηηθά. Βεβαίσο ζθεπηφκαζηε θαη βεβαίσο δελ
ζέινπκε ηελ απιή αλαινγηθή φπσο ηελ ελλννχλ απηνί, γηα λα κπνπλ
δεθαπέληε θφκκαηα κέζα ζηε Βνπιή θαη λα κελ θπβεξλη έηαη απηφο ν
ηφπνο. Αιιά απηφ ην ζεσξνχλ πξνυθηζηάκελν γηα λα ιχζνπκε ην
ζέκα ηεο αλαζηνιήο ησλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ είλαη ε κηζή Γεκνηηθή
Αξρή κέζα ζε θάζε Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φρη κφλν ζηα κηθξά;
Δίλαη πξναπαηηνχκελν ε απιή αλαινγηθή θαη ε ζέζε καο γηα λα
ιχζνπκε πέληε – δέθα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα, θαη
ζηελ νπζία θαη ζηνλ ηφπν θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο
πξαγκάησλ κέζα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο;

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

85

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα δεηήζσ, επεηδή βξηζθφκαζηε ζε κηα
απφιπηε αδπλακία, θχξηε Πξφεδξε – θαη ηειεηψλσ – δελ κπνξνχκε
λα αληηδξάζνπκε. Γελ κπνξνχκε λα αληηδξάζνπκε φρη δεκνθξαηηθά
θαη

κάιηζηα

κε

ήζνο

δεκνθξαηηθφ,

αληηδξάκε.

Καη

αληηδξάκε

πιαηζησκέλνη, έρνληαο ηελ αληίδξαζή καο κε επηρεηξήκαηα θαη κε
ηελ ςπρή καο. Γεγνλφο πνπ ιείπεη απφ απηνχο ηνπ ο 300 ή
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνπ βξίζθνληαη εθεί κέζα ζηε
Βνπιή.
Άξα ινηπφλ, αθνχ δελ έρνπκε πεξηζψξηα άιια πέξαλ ηεο
ςπρήο καο, ηεο εζηθήο καο ππφζηαζεο θαη ηεο δνπιεηάο πνπ
ξίρλνπκε απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, κε πθηζηακέλσλ θφπσλ
φζνλ

αθνξά

ηελ

αλάισζή

καο,

έλα

πξάγκα

κπνξνχκε

λα

πξνζθέξνπκε σο ππεξεζία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπνπ ππεξεηεί ν
θαζέλαο απφ εζάο σο Γήκαξρνο ή σο Γεκνηηθφο χκβνπινο.
Να απεηιήζνπκε κε ρξνληθφ νξίδνληα φρη πέξαλ ησλ 3 κελψλ,
επίιπζε δέθα ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, απε ηιψληαο, αλ δελ γίλνπλ,
κε ηελ παξαίηεζή καο. Αιιηψο ζα είκαζηε απινί δηαρεηξηζηέο. Γελ
ζέισ λα είκαη απιφο δηαρεηξηζηήο. Γελ ζέισ λα κάρνκαη θάζε 6
κήλεο γηα λα γίλνπλ νη 4 Αληηδήκαξρνί κνπ έκκηζζνη, λα γίλνπλ νη 6
αληί γηα 4. Γελ ζέισ λα κάρνκαη γηα λα α λαζηαιεί ε αλαζηνιή ησλ
ζπληαμηνχρσλ. Γελ ζέισ λα κάρνκαη γηα απηά ηα κηθξνπξάγκαηα,
πνπ πξαγκαηηθά είλαη ηπξί ζε κία θάθα.
Θέισ λα κάρνκαη γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο πνπ ιέγεηαη
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη είλαη απηή ε νπνία θξαηάεη δσληαλφ ην
θξάηνο θαη ην ιαφ καο, δπζηπρψο, θαη δελ έπξεπε λα είλαη κφλε
απηή.
Γηα απηφ παξαθαιψ, ζθεθηείηε ζην ςήθηζκα κέζα, φρη σο
απεηιή, αιιά σο κία ελαιιαθηηθή ιχζε δηφξζσζεο πξαγκάησλ, ηα
νπνία δελ κπνξεί κφλε ε θπβέξλεζε λα ηα πεηχρεη. Παξαίηεζε
εληφο 3 κελψλ, αλ ζπγθεθξηκ έλα δέθα – έληεθα πξάγκαηα δελ
πινπνηεζνχλ θαη ηα ζεσξνχκε εκείο, πάλσ απφ φια, γηαηί φηαλ ν
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άιινο δελ είλαη ζπλνκηιεηήο ζνπ αιεζηλφο, δελ ελδηαθέξεη πψο
ζθέπηεηαη.
Δκείο ινηπφλ, έρνπκε απαίηεζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαη
ππνρξέσζε λα ην ζεβαζηνχκε. εβα ζκφο φκσο ρσξίο ην κνλαδηθφ
κέζνλ, Γήκνπο δελ θιείλνπκε, δελ έρνπκε άιιεο πεξηπηψζεηο
αληίδξαζεο, είλαη κφλν ε θαξέθια καο, φπσο είπε θαη ν Πξφεδξνο
ηεο Θεζζαιίαο. Δγψ ηελ θαξέθια κνπ, θχξηε Πξφεδξε θαη θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, απέλαληη ζε έλαλ δηαρεη ξηζηηθφ απιά ξφιν, ηελ
παξαδίδσ, ιφγσ ηηκήο, αθφκα θαη ζήκεξα, αλ πεηζηψ φηη δελ
κπνξψ λα έρσ δηθαίσζε ζε απηά ηα νπνία ιέσ.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ εθιεθηφ ζπλάδειθν, ηνλ θχξην
Λακπάθε.
Να πσ ην θαινθαίξη, θχξηε Λακπάθε, ε ΚΔΓΔ είρε βγεη θαη
είρε πεη γηα ηελ εμίζσζε ησλ κηζζψλ Γεκάξρσλ θαη Βνπιεπηψλ, ην
ζπκφζαζηε. Βέβαηα ππήξρε κηα αληίδξαζε, πξνρσξάκε ελσκέλα.
Να δψζσ ην ιφγν πξηλ εζάο, θχξηε Κακπφζε, πνπ λα
εηνηκάδεζηε, ζε κία εξγαδφκελε, εθπξφζσπν ηνπ Παλειιελίνπ
πιιφγνπ ΚΓΑ Π – ΑΜΔΑ, ηελ Δηξήλε ηελ Σξνκπέηα, γηα δχν ιεπηά
ζαο παξαθαιψ, γηαηί κε ηνπο εξγαδφκελνπο είκαζηε ζπλνδνηπφξνη,
φπσο έρνπκε πεη.
Δ. ΣΡΟΜΠΔΣΑ: Καιεκέξα ζαο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη εγψ
ζαλ εξγαδφκελε, λα κηιήζσ.
Όπσο είπε ν θχξηνο Παηνχιεο, είκαη εξγαδφκελε ζε ΚΓΑΠ –
ΜΔΑ, ην νπνίν ΚΓΑΠ – ΜΔΑ αλήθεη ζην Πξφγξακκα Δλαξκφληζεο
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο.
Αθνχζηεθαλ αξθεηέο απφςεηο ζήκεξα θαη θαηαηέζεθαλ απφ
πνιινχο Γεκάξρνπο…
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Κχξηνη,

ιίγν

εζπρία.

Ζ

Γεληθή

πλέιεπζε

ζπλερίδεηαη.
Διάηε, θπξία Σξνκπέηα.
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Δ. ΣΡΟΜΠΔΣΑ: Γπζηπρψο αθνχζηεθε πφζν ην λέν ζχζηεκα, ην λέν
πξφγξακκα θέηνο, πφζν θαηαζηξνθηθφ, δελ μέξσ αλ ην έρεηε
θαηαιάβεη φινη, αιιά πφζν θαηαζηξνθηθφ ζα είλαη γηα ηηο δνκέο, γηα
ηηο θνηλσληθέο δνκέο ησ λ Γήκσλ, πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ εζάο
έρεηε παιέςεη

ρξφληα

γηα

λα

θξαηεζνχλ θαη

λα κπνξνχλ λα

εμππεξεηνχληαη θαη ηα βξέθε ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο, αιιά θαη ζηα ΚΓΑΠ 6 – 12, γηα παηδηά 6 έσο 12 ρξνλψλ,
θαζψο θαη ζηα ΚΓΑΠ – ΑΜΔΑ, κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία αλζξψπσλ,
πνπ μέξεηε πνιχ θαιά πφζν

κεγάιε αλάγθε έρνπλ απηνί νη γνλείο

λα βγάινπλ ηα παηδηά ηνπο έμσ απφ ην ζπίηη, αιιά θαη λα
κπνξέζνπλ θαη απηνί λα κείλνπλ ιίγεο ψξεο θαη λα ραιαξψζνπλ, φηη
φιεο απηέο νη δνκέο, δπζηπρψο, κε ην λέν ζχζηε κα, κε ηελ
ππνρξεκαηνδφηεζε, πάλε γηα θιείζηκν.
Θα έξζεηε εζείο αληηκέησπνη ινηπφλ κε φινπο απηνχο ηνπο
γνληνχο, φπνπ νη γνλείο απηνί ζα έξρνληαη ζε εζάο θαη ζα ιέλε: πνχ
ζα πάσ ην παηδί κνπ, ηη ζα θάλσ ην παηδί κνπ, ηη ζα γίλεη ην παηδί
κνπ.

Έλα

πξφγξακ κα

15

εηψλ

πνπ

ιεηηνπξγεί,

κέρξη

ηψξα

ιεηηνπξγνχζε πνιχ θαιά, δπζηπρψο κε ην λέν ζχζηεκα, πνπ λαη,
είλαη άδηθν ην λέν ζχζηεκα, θσλάδνπλ φινη ζηελ θπβέξλεζε φηη
είλαη δίθαην αιιά δπζηπρψο είλαη άδηθν. Δίλαη άδηθν γηαηί ζα κείλεη
πάξα πνιχο θφζκνο εθηφο δνκψ λ. Θα κείλνπλ πάξα πνιιά παηδηά
εθηφο δνκψλ θαη είλαη άδηθν γηαηί;
Να ζαο θέξσ έλα απιφ παξάδεηγκα. Πιένλ δελ ζα ππάξρεη…
Θα ππάξρεη λαη κελ κνξηνδφηεζε, αιιά ν θάζε γνληφο ζα παίξλεη
ζην ρέξη ην voucher θαη ζα πεγαίλεη, παξαδείγκαηνο ράξε ζηνλ
παηδηθφ ζηαζκφ. Π.ρ. εγψ έρσ 100 κφξηα, ν θχξηνο Παηνχιεο έρεη
200

κφξηα.

Αλ

εγψ

πάσ

πξψηε

ζηνλ

παηδηθφ

ζηαζκφ

ηνπ

Ακαξνπζίνπ, ζα κπσ εγψ. Θα έξζεη ν θχξηνο Παηνχιεο, δελ ζα
ππάξρεη ζέζε δηαζέζηκε θαη αο έρεη πεξηζζφηεξα κφξηα απφ εκέλα
θαη δπζηπρψο ζα κείλεη εθηφο δνκήο. Δίλαη δίθαην απηφ; Θεσξείηε
φηη είλαη δίθαην;
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Θεσξείηε ινηπφλ φηη είλαη δίθαην γηα κία νηθνγέλεηα πνπ
κπνξεί λα κελ έρεη… Πνπ λαη κελ ζα έρεη πάξεη ην voucher, λαη κελ
απηφ πνπ θσλάδεη ε θπβέξλεζε φηη κέρξη 12.000 € – 13.000 € ζα
πάξνπλ νηθνγέλεηε ο ρακεινχ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ επηπέδνπ, ζα
πάξνπλ ηα voucher, αιιά δπζηπρψο δελ ζα εμππεξεηεζνχλ απηέο νη
νηθνγέλεηεο.
Όπσο επίζεο, αθξηβψο επεηδή ηε ζχδεπμε δελ ηελ θάλεη ε
ΔΔΣΑΑ,

ζα

ππάξρνπλ

θαη

Γήκνη

π.ρ.

πνπ

έρνπλ

πςειφηεξα

εηζνδήκαηα θάπνηνη, ζα ππάξ ρνπλ Γήκνη φπνπ δελ ζα θαιπθζνχλ
ζέζεηο θαη ζα κείλνπλ θαη ζέζεηο θελέο. Καη έλα απιφ παξάδεηγκα.
Ο Γήκνο Κνξπδαιινχ, παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρεη 200 ζέζεηο γηα
παηδηθνχο. Θα ππάξρνπλ 300 – 400, πνπ ζα πάξνπλ ην voucher,
γηαηί κπνξεί ηα νηθνλνκηθά ηνπο θξηη ήξηα λα είλαη πην ρακειά απφ
ην

Γήκν

Πεληέιεο,

αο πνχκε.

Όκσο ζην

Γήκν

Πεληέιεο ζα

ππάξρνπλ ζέζεηο δηαζέζηκεο, αιιά δελ ζα ππάξρνπλ δπζηπρψο
γνλείο πνπ λα έρνπλ voucher. Θεσξείηε φηη ν γνληφο πνπ είλαη ζηνλ
Κνξπδαιιφ, κπνξεί λα πάεη ζην Γήκν Πεληέιεο; Γπζη πρψο φρη.
Έηζη θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη θαη δελ ζα εμππεξεηεζνχλ
γνλείο θαη δπζηπρψο ζα κείλεη θαη πνιχο θφζκνο έμσ.
Απηά είρα λα πσ. Δκείο μέξνπκε φηη ε ΚΔΓΔ είλαη καδί καο,
έηζη θαη αιιηψο ζπκπνξεπφκαζηε.
Δπίζεο λα ηνλίζνπκε φηη αλ θιείζνπλ δνκέο, δπζηπ ρψο ζα
απνιπζνχλ θαη πνιινί εξγαδφκελνη. Γηαηί φινη εκείο απηνί νη
εξγαδφκελνη, πνπ δίλνπκε ηελ ςπρή καο ρξφληα, είκαζηε νξηζκέλνπ
ρξφλνπ θαη δπζηπρψο ζα κείλνπκε ρσξίο δνπιεηά. Ύζηεξα απφ 15
ρξφληα ζα κείλνπκε θαη εκείο ρσξίο δνπιεηά. Καη απηφ πνπ ζέινπκε
απφ

εζάο

ζαλ

ΚΔΓΔ,

λα

πηέζεηε

αθφκα

πεξηζζφηεξν

ηελ

θπβέξλεζε…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Οινθιεξψλνπκε.
Δ.

ΣΡΟΜΠΔΣΑ:

…έζησ

θαη

ηειεπηαία

ζηηγκή,

λα

αιιάμεη

ην

ζχζηεκα. Πξνιαβαίλεηε. Ζ πξφζθιεζε βγαίλεη Γεπηέξα κε Σξίηε.
Βγήθε ζήκεξα ν θχξηνο Απγνπιάο θαη είπε φηη βγαί λεη Γεπηέξα κε
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Σξίηε. Άξα πξνιαβαίλεη λα αιιάμνπλ θάπνηα πξάγκαηα, θχξηε
Παηνχιε.
Δπραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηελ εξγαδφκελε, θπξία
Σξνκπέηα θαη βεβαίσο λα πνχκε φηη κε ηελ θπξία Φσηίνπ έρνπκε
ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνχ ζηηο 14 ηνπ κελφο, πν π πηζηεχνπκε… Καη
ζήκεξα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.
Λνηπφλ, θχξηε Κακπφζε. Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Πεινπνλλήζνπ
θαη Γήκαξρνο Άξγνπο – Μπθελψλ.
Λίγν εζπρία παξαθαιψ.
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαηαλνψ απφιπηα
θαη ηελ ψξα, θαηαλνψ απφιπηα θαη ηελ αγσ λία ηε δηθή ζαο, πνπ
μεθηλήζαηε λα έξζεηε σο εδψ γηα λα θάλνπκε απηή ηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη λα δνχκε πξαγκαηηθά ηη αθξηβψο ζέιεη λα θάλεη ε
θπβέξλεζε θαη πψο αθξηβψο πξέπεη λα αληηδξάζνπκε εκείο.
Απηφ πνπ δελ έρεη θαηαλνήζεη ε θπβέξλεζε, είλαη φηη ν ίδηνο
ιαφο ςεθίδεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Φεθίδεη Γεκάξρνπο,
ςεθίδεη Δπξσβνπιή, ςεθίδεη Πεξηθέξεηα, ςεθίδεη Κνηλνβνχιην. Ο
ίδηνο ιαφο ηα θάλεη φια απηά. Απηφ φκσο ην νπνίν έξρεηαη θαη θάλεη
ε

θπβέξλεζε,

είλαη

λα

πηέδεη

απηνχο

ηνπο

νπνίνπο

ζεσξεί

αζζελέζηεξνπο, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηελ δηθή καο εκάο, θαη λα
θνξηψλεη πάλσ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ππνρξεψζεηο ρσξίο λα
δίλεη παξνρέο θαη λα θνξηψλεη φινπο εκάο κε ηχςεηο ελνρήο φηη
ηάρα κνπ θάηη έρνπκ ε θάλεη.
Παξαθαιψ
Πξνεδξείνπ,

ινηπφλ,

ζεβφκελνο

παξαθνινπζψληαο

απφ

ηελ
θνληά

καρεηηθφηεηα
ηα

δξψκελα

ηνπ
θαη

βιέπνληαο φηη αλαιίζθνπλ πνιχ ρξφλν έηζη ψζηε λα πηέζνπλ ηελ
θπβέξλεζε,

κηα

θπβέξλεζε

ε

νπνία

βέβαηα

ιεηηνπξγεί

σο

αζπφλδπιν θαη θάλεη ζπαζκσδηθέ ο θηλήζεηο, αιιά νη νπνίεο φκσο
επεξεάδνπλ βαζχηαηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα ήζεια λα πσ ην
εμήο.
Τπάξρνπλ δχν αδέξθηα δίδπκα…
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Μάιινλ δελ ελδηαθέξεζηε λα αθνχζηε πνηα είλαη απηά.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ ιίγν εζπρία.
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Απηά είλαη ν ζεβαζκφο θαη ν θφβνο, θχξηνη
ζπλάδειθνη. ην κελ πξψην ζπληάζζνληαη νη έρνληεο πςειφ IQ θαη
ζέβνληαη, ζην δεχηεξν θίια πξνζθείκελνη είλαη νη ρακειφηεξνη. Άξα
ινηπφλ, εθφζνλ έρνπλ απνδείμεη νη θπβεξλψληεο νη εθάζηνηε φηη δελ
καο ζέβνληαη, άξα ινηπφλ έρνπλ απνθιείζεη ηε λ πξψηε θαηεγνξία,
ζα πξέπεη λα ηνπο εθαξκφζνπκε θάπνηα ζπζηήκαηα, κηαο θαη απφ
κφλνη

ηνπο

αλήθνπλ

ζην

δεχηεξν

θαη

ζα

πξέπεη

λα

ηνπο

εθαξκφζνπκε έηζη ψζηε λα θαηαιάβνπλ φηη θάηη ζπκβαίλεη εδψ.
Καη πνην ζα ήηαλ απηφ, ζα κνπ πείηε. Ση, λα πάκε λα
θαηεβάζνπκε ηα απνξξηκκαηνθφξα ζην χληαγκα ή ζηελ Οκφλνηα;
Γελ ηνπο ελδηαθέξεη, θχξην ζπλάδειθνη. Γελ ηνπο λνηάδεη. Απηνί
πεηάλε

ξεηζέηεο

φηη

ε

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

θηαίεη

γηα

φια,

μερλψληαο φηη ην ρξένο πνπ έρεη βάιεη ζηελ παηξίδα ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε,

δηαρξνληθά,

είλαη

3

δηζεθαηνκκχξηα,

ελψ

απηνί

δεκηνχξγεζαλ 400 δηζεθαηνκκχξηα ρξένο. Καη πξνζπαζνχλ λα ηα
θνξηψζνπλ ζε εκάο.
Ο θφβνο κπνξεί λα έξζεη κφλν εάλ απνθαζίζνπκε φινη εκείο
νη Γήκαξρνη, νη νπνίνη θξαηάκε απφ ην ρέξη ηελ θνηλσλία, δειαδή
ηε ρεηξαγσγνχκε ηελ θνηλσλία, λα θάλνπκε κία θίλεζε, ηελ νπνία
δελ ζα αλαηξέζνπκε απφ κφλνη καο θαηεβαίλνληαο εκείο ππνςήθηνη,
αιιά ζα θαηεβάδνπκε άιινπο, ηνπο νπνίνπο ζα ππνδεηθλχνπκε εκείο
θαη εκείο ζα είκαζηε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή. Θα κνπ πείηε, είλαη
θαηλνχξγην θφκκα; Γηαη ί; πλδπαζκφο θνκκάησλ θαηέρεη ηελ εμνπζία
πάληα. Γηαηί ινηπφλ εκείο απνπνηνχκεζα ηεο δχλακήο καο θαη
βάδνπκε θάπνηνπο άιινπο λα κηιάλε γηα ινγαξηαζκφ καο, φηαλ δελ
ηα θαηαθέξλνπλ θαη καο νδεγνχλ εδψ πνπ είκαζηε ζήκεξα. αο
ιέλε θιέθηεο, θχξηνη ζπλάδειθνη. Κιέθηεο ζαο ιέλε. Ο Γήκαξρνο
είλαη ζπλψλπκν ηνπ: θιέθηεο. Απηφ έρνπλ πεξάζεη. Γηα απηφ ζνπ
δίλνπλ 1.600 €. Γηαηί ζνπ ιέεη, ηα ππφινηπα ηα νηθνλνκάο απφ ηηο
θιεςηέο. Καη απηέο ηηο πξνζβνιέο ηηο δερφκαζηε.
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Μίιεζε πξνεγνπκέλσο ν Πξφεδξνο θαη είπε γηα ηελ αχ μεζε
ηνπ κηζζνχ θαη δελ ρεηξνθξφηεζε θαλέλαο. Γηαηί ζαο έρνπλ πεξάζεη
ην πιέγκα φηη έηζη είλαη. Καη έρεηε ζθχςεη ην θεθάιη, φινη. Καη
έξρεηαη ν Βνπιεπηήο πνπ παίξλεη 10.000 ην κήλα θαη πεξλάεη απφ
ηελ πεξηνρή ζνπ θαη ηνλ πεγαίλεηο ζηηο εθθιεζίεο θαη ηνλ βγ άδεηο
βφιηα. Καη απηφο έξρεηαη κεζαχξην θαη ςεθίδεη λα ζνπ θάλνπλ
πεξηθνπέο. Καη αγσλίδεηαη ν Παηνχιεο, αγσλίδνληαη νη ππφινηπνη
ηνπ Πξνεδξείνπ, γηα λα αθνχλε ηνλ Μπίξκπα. Να γπξίδεη θαη λα
ηνπο ιέεη: κε κηιάηε ηψξα πηα, γηαηί δελ είκαζηε παξέλζεζε. Θα ζαο
πηνχκε ην αίκα κέρξη ην ηέινο.
Αθνχζηε θάηη θαη αθνχζηε ην θαιά. Καλέλαο δελ ζεβάζηεθε
ηνλ πξνζθπλεκέλν θαη ηνλ γνλαηηζηφ. Πάξηε ην είδεζε θαη ρακπάξη.
εθψζηε ην θεθάιη ζαο. Απηνί πνπ ζέιεηε λα είζηε Γήκαξρνη κε
αμηνπξέπεηα.

Γηαηί

παίξλεηε

πάλσ

απφ

50%

θαη

απηνί

πνπ

θπβεξλάλε δελ ζπκπιεξψλνπλ 30%.
Δδψ

δελ

ήξζα

γηα

λα

θάλσ

επίδεημε

επαλαζηαηηθήο

γπκλαζηηθήο. Δδψ ήξζα λα κηιήζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ θαη λα
ηνπο πσ φηη απηνί νη άλζξσπν πνπ δελ καο ζέβνληαη, έρνπλ
δεκηνπξγήζεη θαη ηνλ Διεγθηή, έρνπλ δεκηνπ ξγήζεη θαη φιεο απηέο
ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζε πηάλνπλ απφ ην ιαξχγγη θαη λα ζε
ζηξαγγαιίδνπλ.
Γηα πείηε κνπ ζαο παξαθαιψ πνιχ, αχξην ηξειάζεθε θάπνηνο
θαη θάλεη κία αγσγή ζηνλ Γήκαξρν. Ο Γήκαξρνο ινηπφλ απφ εθεί
θαη πέξα παίξλεη άιιν δξφκν. Γηαηί δελ γίλεη αη ην ίδην ζηνλ
Βνπιεπηή; Γηαηί; Γηαηί είκαζηε δεχηεξεο θαηεγνξίαο ζηελ ζπλείδεζή
ηνπο.
Απαγθίζηξσζε νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε.
Απαγθίζηξσζε. Γελ είλαη Πξντζηάκελφο καο.
Γηζηάδεηε λα ρεηξνθξνηήζεηε απηά πνπ κφλνη ζαο ζπδεηάηε.
Γηζηάδεηε, γηαηί είζηε ηξνκνθξαηεκέλνη. Γηα απηφ. Όρη γηα εκέλα.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Έια, θάηζε θάησ θαη ζα κηιήζεηο φηαλ ζα έξζεη ε
ψξα ζνπ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Ση είπεο; Ση είπεο;
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ. Γηα φζνπο…
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Άθνπ λα ζνπ πσ θάηη…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ, νινθιεξψλεη.
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: …δελ πάεη λα πεη φηη αξέζνπκε ζε φινπο, απηά
πνπ ιέκε. Αιιά ιέκε εθείλν πνπ πηζηεχνπκε, αγαπεκέλε κνπ.
Μάιινλ δελ ζνπ αξέζεη.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Μάιινλ δελ ζνπ αξέζεη.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δδψ είλαη ειεχζεξν βήκα, παξαθαιψ. Διάηε.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΜΠΟΟ: Πξφζεμε, άθνπζέ κε. Ο θάζε έλαο πνπ αλεβαίλεη
εδψ, έρεη νλνκαηεπψλπκν θαη ιέεη απηά πνπ πηζηεχεη θαη θξίλεηαη
απφ ην αθξναηήξην. Δγψ δελ ζα δεηήζσ λα κε ςεθίζεηο πνηέ.
Φεθίδνκαη απφ ην ιαφ κνπ κε 62% θαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ κε 65%.
Λνηπφλ, απηφο είκαη εγψ.
Σψξα πάκε ζην παξαθάησ. Δδψ πέξα ήξζακε ινηπφλ λα
ελψζνπκε ηε θσλή καο γηα λα πάκε πην κπξνζηά. Τπάξρνπλ
βεβαίσο θαη εθείλεο νη θσλέο πνπ δελ ζέινπλ λα κηιήζνπκε εκείο,
εγψ δελ ζα πσ πνηνο είλαη απηφο, θαίλνληαη κφλνη ηνπο απφ ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο. πληάζζνκαη απφιπηα κε ηνλ αγψλα πνπ θάλεη ε
ΚΔΓΔ. Απφιπηα ζπληάζζνκαη.
Απιά φκσο ζέισ λα πσ θαη θάηη αθφκα. Καη λα απαλ ηήζσ ζε
εθείλνπο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα δηαηξέζνπλ ην θίλεκα, γηα λα
κπνξέζνπλ θάπνηνη άιινη λα επηβηψζνπλ. Ζ δηαίξεζε είλαη ην
πξψην ζηάδην ηεο ήηηαο. Δάλ γίλεη απηφ, απφ εθεί θαη πέξα αιίκνλφ
καο.
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Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηελ νξγάλσ ζή
καο. Δγψ ήδε ζα αλαιάβσ κία πξσηνβνπιία θαη απφ ηνλ επηέκβξε
ζα ιάβεηε θάπνηα ραξηηά φινη νη Γήκαξρνη. Όπνηνη ζέινπλ ινηπφλ
λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα κπνπλ ζε απηή ηελ θίλεζε ηελ νπνία ζα
θάλνπκε, κε δηαπγείο θαη δηαθαλείο φξνπο, έηζη ψζηε κπαο θαη
θαηαιάβνπλ φηη νη δνχινη ζήθσζαλ θεθάιη.
Γελ ζα πεξάζεη θαλέλα λνκνζρέδην – πξφηαζε δηθή κνπ είλαη
απηή – εάλ δελ έξζεη ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο λα ην δνπλ θαη λα
δψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηελ ΚΔΓΔ. Καη ε ΚΔΓΔ ινηπφλ, λα
πάεη κέζα θαη λα θαηαζέζεη έλα λνκνζρέδ ην. Όηαλ θαηαηίζεηαη έλα
λνκνζρέδην γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνλ πξψην ιφγν έρεη ε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηηο δεκνθξαηίεο. Γελ παίξλεη καληθέζηα,
νχηε ηεο δίλνπλ δηαηαγέο. Καη δελ δίλνπλ δηαηαγέο εθείλνη πνπ είλαη
εθπξφζσπνη ηεο κεηνςεθίαο, ζε απηνχο πνπ απφ ηνλ ίδην ιαφ έρνπλ
πάξεη ηεξάζηηεο πιεηνςεθίεο.
αο επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο θαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο
αθνήο ζαο.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ δπλακηθφ ιφγν θαη ελ ηνηαχηε
πεξηπηψζεη, ν ιφγνο πάληα ελφο αλζξψπνπ εθθξάδεηαη θαη ν
θαζέλαο

ηνλ

απνδέρεηαη

πξνζπάζεηα πνπ

ή

κε.

έθαλε θαη κέζα

Δκείο

ζπγραίξνπκε

γηα

ηελ

απφ απηφ πνπ παξνπζίαζε

ζήκεξα, ν θχξηνο Κακπφζνο.
Να δψζνπκε ην ιφγν ζε έλαλ ζηξαηεγφ, εγψ έηζη ηνλ ιέσ, ηνλ
Γήκαξρν Πεληέιεο, Μειηζζίσλ – Πεληέιεο, ηνλ Γήκαξρν ηνλ θχξην
Καςάιε – ηεξγίνπ.
Καη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Λακπξηλφο παξαθαιψ.
Γ. ΣΔΡΓΗΟΤ: Αγαπεηέ Πξφεδξε, εθιεθηά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ, αγαπεηνί κνπ ζπλάδειθνη.
Θα ήζεια πξηλ λα πσ ζην ρξφλν πνπ κνπ δηαζέηεηε, πέληε –
έμη εκπεξηζηαησκέλεο ζέζεηο πνπ ζεσξψ φηη πξέπεη λα ζηεξίμνπκε,
λα ζαο επηζεκάλσ φηη απηή ε δηαδηθαζία πνπ θάλνπκε θαη ζηελ
ΠΔΓΑ θαη ζηελ ΚΔΓΔ, κνπ ζπκίδεη σο βέξν αξαθαηζάλν, ρνξφ
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ζηνλ ηφπν. Καη εδψ ζα ζε παξαθαιέζσ πνιχ, λα πάκε ζην δηα
ηαχηα θαη απηφ ην δηα ηαχηα κπνξνχκε λα πάκε κφλ ν εθφζνλ
μεθχγνπκε απφ έλα βαζηθφ πξάγκα.
Αγαπεηνί κνπ, δηεθάλε ζρεδφλ απφ φιεο ηηο ηνπνζεηήζεηο
ζαο, φηη ν θάζε έλαο πίζσ ζην κπαιφ ηνπ έρεη ην ρξψκα ηνπ
θφκκαηφο ηνπ ελ πνιινίο θαη πνιχ ιίγν ην ρξψκα ην απηνδηνηθεηηθφ
πνπ πξέπεη λα έρεη ε αίζνπζα. Δγψ π ξφηεηλα ζηελ ΠΔΓΑ, πνπ
ηπραίλεη πνιχ θαιά λα είκαη ν πιεηνςεθψλ ζπλδπαζκφο κε 120
ςήθνπο, πνπ πνηέ δελ είρε ζπκβεί απηφ, λα πεξάζνπκε ην κήλπκα
ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη ζηελ θπβέξλεζε, φηη νη εθινγέο ζηα
Όξγαλά καο ζα γίλνληαη απφ ηε βάζε θαη φρη εθινγέο ζε δεχηεξε
θάζε, κέζσ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο.
Ξέξεηε πνιχ θαιά φζνη έρεηε αζρνιεζεί κε ΠΔΓΑ θαη ΚΔΓΔ,
φηη ηειηθά νη Πξφεδξνη θαη ηα Πξνεδξεία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ καο
Οξγάλσλ, δελ ηα επηιέγνπκε εκείο. Γπζηπρψο, ηα επηιέγνπλ ηα
θφκκαηα.
Πξψην ινηπφλ ζηνηρείν, Πξφεδξε, ε εηζήγεζή κνπ είλαη λα
εληαρζνχκε ζην άξζξν πνπ αθνξά ηηο εθινγέο ησλ πλδέζκσλ θαη
ηα ζπλδηθαιηζηηθά καο Όξγαλα.
Γεχηεξν ζηνηρείν. Αγαπεηνί κνπ ζπλάδειθνη, καο ελψλνπλ
πνιιά θαη δελ καο ρσξίδεη ηίπνηα. Παξαθνινχζεζα εδψ ηηο νκ ηιίεο
πνιιψλ
Γήκαξρνο

αλζξψπσλ,
20εηίαο,

νη

νπνίεο

κπνξψ

λα

ελείραλ
ζαο

πσ

αληηπαξαζέζεηο.
φηη

ρξεηάδεηαη

Χο
λα

ζθπξειαηήζνπκε πνιχ ηελ ελφηεηα, γηα λα θάηζνπκε απέλαληη ζε
έλα θξάηνο ην νπνίν πνιχ ζσζηά επηζεκάλαηε φινη νη νκηιεηέο φηη
ηελ Απηνδηνίθεζε ηε λ απαμηψλεη θαη κάιινλ ηελ ζεσξεί ερζξφ ηνπ.
πγθεθξηκέλα. Θα ήζεια λα ζπκπεξηιεθζεί:
Πξψηνλ, ην ζέκα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. Αγαπεηέ κνπ
Πξφεδξε, δελ ππάξρεη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Γηαηί

δελ

ηνπο

ην

ιέκε;

Αθνχ

φηαλ

γίλεηαη

ν

έιεγρνο,

έρεη

πινπνηεζεί ε δαπάλε. Κνξντδεπφκαζηε; Ση είλαη απηφ; Γειαδή
ππάξρεη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζε εκάο; Δγψ 20 ρξφληα κπνχρηηζα
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λα βιέπσ θαηαινγηζκνχο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ – επηπρψο αθφκα
φρη ζε εκέλα, αιιά αλ κείλσ 30 ρξφληα, πηζηεχσ φηη ζην θνηκεηήξην
ζα πάεη θαλέλα θνξηεγφ θαη ζα μεθνξηψλεη ηνπο θαηαινγηζκνχο –
ζέισ ινηπφλ λα ζαο πσ φηη είλαη αλάγθε λα πνχκε ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην φηη πξέπεη λα ζεζπίζεη πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ηελ
θαξθίηζα κέρξη ην βφδη, αιιά πξνιεπηηθφ έιεγρν.
Δίκαζηε Γήκνη ησλ 40, 50, 100 ρηι ηάδσλ, ρεηξηδφκαζηε απφ 30
κέρξη 40 εθαηνκκχξηα νη κεζαίνη θαη νη κεγάινη Γήκνη παξαπάλσ,
άξα απαηηείηαη εθεί ζην Γήκν λα αληηθαηαζηαζεί ν θνθθηλνκειαλάο,
φπσο μέξνπκε νη ζηξαηησηηθνί, ν νπνίνο θνθθηλνκειαλάο ζα εγθξίλεη
ηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε θαη κεηά ζα ηελ θάλεη σο γελνκέλε. Γηαηί
εγψ ζην ζηξαηφ 30 ρξφληα δελ πιήξσζα πνηέ; Γηαηί είρα πξηλ ηνλ
θνθθηλνκειαλά, πνπ κνπ έιεγε: πξνρψξα. Πξψηε κνπ πξφηαζε
απηή.
Γεχηεξε πξφηαζε. Τπάξρεη θαλέλαο πνπ δελ έρεη πάεη ζην
Πεηζαξρηθφ, Γήκαξρνο; Παηδηά, είλαη ηξαγειαθη θφ. Δγψ Γήκαξρνο
20εηίαο, έρνληαο 30 ρξφληα ζην ζηξαηφ θεχγνληαο ζηξαηεγφο, λα
κπνξεί ν ππαιιειάθνο λα απνθαίλεηαη φηη είκαη θαηεγνξνχκελνο
ζην Πεηζαξρηθφ, γηα λα πάσ λα κε ειέγμεη πνηνο θαη γηαηί; Απηφ ην
ζέκα ηνπ Πεηζαξρηθνχ, αγαπεηέ κνπ Πξφεδξε, πξέπεη λα ηεζεί ζε
κία βάζε δηχιηζεο, κία Δπηηξνπή κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, κε
εκάο θαηά βάζε, λα δηπιίδεη ηα ζέκαηα φια θαη λα απνθαίλεηαη εάλ ν
Γήκαξρνο πξέπεη λα πάεη λα μεθηηιηζηεί ζην Πεηζαξρηθφ.
Σν δεχηεξν βαζηθφ ζέκα είλαη ην

πνηληθφ. Καηαιαβαίλσ

απφιπηα ην Γήκαξρν ν νπνίνο έρεη ζηεξεζεί έμνδφ ηνπ. Δίλαη
θνβεξή μεπηίια λα ηα δίλνπκε φια ζε κηα παηξίδα απφ ην πξσί
κέρξη ην βξάδπ, λα παίξλνπκε 2.000 € κηζζφ θαη λα έρνπκε ην
Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Βνπιεπηή, ν νπνίνο λα παίξλεη 4.500 θαη
8.000. Γηαηί, Πξφεδ ξε; ηα ίζα. Να πνχκε ζηελ θπβέξλεζε: πνηνο
είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο; Πνηεο είλαη νη επζχλεο ηνπ ζε ζρέζε κε
φινπο

εκάο;

Αλνηρηά,

λα

ηνπο

ηα

πνχκε

κε

απηφ

ην

ραξηί,

απνηέιεζκα ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο θαη ζπκθσλψ απφιπηα
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κε απηφ πνπ εηπψζεθε απφ ζπλά δειθφ κνπ, ψζηε λα εμνκνησζνχκε
κε ην 80% ηνπ κηζζνχ ηνπ Βνπιεπηνχ.
Τπάξρεη έλα αθφκα ζεκείν πνπ ζέισ λα πξνζηεζεί. Πνηα είλαη
ηα φξηα επζχλεο ηνπ αηξεηνχ θαη ηνπ ππεξεζηαθνχ παξάγνληα;
Δξρφκαζηε ινηπφλ εκείο, δελ παίξλεη ν άιινο ην ΣΑΠ ζσζηά θαη
ιέεη: θαηεγνξνχκελνο ν Γήκαξρνο. Δδψ ρξεηάδεηαη σο ΚΔΓΔ, λα
νξίζνπκε ηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ αηξεηνχ θαη ηνπ ππεξεζηαθνχ
παξάγνληα. Ο ππεξεζηαθφο παξάγνληαο παίξλεη ηελ απνζηνιή,
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, δίλεη ηελ
εηζήγεζή ηνπ εθαξκφδνληαο ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη απφ
ηελ ψξα εγψ πνπ απνθαζίζσ σο ε εηζήγεζε, δελ είκαη εγψ
ππεχζπλνο, αιιά είλαη ν ππεξεζηαθφο παξάγνληαο.
πκθσλψ απφιπηα κε ην ζέκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Δίλαη
θάηη πνπ γηα εκέλα είλαη νηθηξφ, λα ππάξρεη Γεληθφο Γξακκαηέα ο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πάλσ απφ εκέλα. Γηα πνην ιφγν; Γηα
πνην ιφγν, δελ ην θαηάιαβα; Απηφ είλαη, Πξφεδξε, ελαληίνλ ηνπ
πληάγκαηνο θαη ελαληίνλ ηνπ άξζξνπ πνπ κηιάεη γηα αλεμάξηεηε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Έθην ζέκα. Ζ πεξηθνπή ησλ ζπληάμεσλ. Αθνξά θαη εκ έλα…
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: ηξαηεγέ κνπ, αλ κπνξείο λα νινθιεξψζεηο, ζε
παξαθαιψ.
Γ. ΣΔΡΓΗΟΤ: Σειεηψλσ.
Καη αθνξά θαη πνιινχο απφ εζάο. Θα πξέπεη εδψ, αγαπεηνί
κνπ, λα γίλεη ελέξγεηα ζην Τπνπξγείν. Γηαηί απφ αχξην, φζνπο
Αληηδεκάξρνπο ηνπνζεηήζεηε θαη είλαη ζπλ ηαμηνχρνη, ζα πξέπεη λα
πάλε ζην 0% ζχληαμε, γηα λα πάξνπλ 600 €. Δκείο πήξακε κία
αλαβνινχια, ειπίδσ. Απφ φηη ιέεη ν θχξηνο Επγνχξεο. Απφ εθεί θαη
πέξα ινηπφλ, πξέπεη λα ην δείηε.
Καη ηέινο, θαη ζαο ππνβάιισ θαη ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε, φηαλ
αλαιάβακε ηελ θ αιιηθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, πήξακε εληνιή λα
θιείζνπκε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Δγψ δπζηπρψο ζε έλα κεγάιν
Γήκν είρα 8 θαη είρα θαη Α.Δ. θαη Αλαπηπμηαθή θαη Κνηλσθειήο.
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Έθιεηζαλ νη επηρεηξήζεηο, αλαγθάζηεθα λα βάισ Πξνεδξεία ην 2011
ην

Γελάξε

θαη

θνξνινγηθή

απηά

ηα

Πξνεδ ξεία

ελεκεξφηεηα

θαη

ηψξα

ηνπο

θαινχληαη

έρεη

ζηα

θνπεί

ε

δηθαζηήξηα

θαηεγνξνχκελνη γηα θελά ησλ πξνεγνχκελσλ Γηνηθήζεσλ.
Πξνηείλσ ινηπφλ απηφ εδψ, θχξηε Πξφεδξε, λα ην εηζεγεζείηε,
ψζηε ηα θαηλνχξγηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα λα κελ έρνπλ επζχλε.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε. Να είζηε γεξνί.
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Δπραξηζηνχκε ην Γήκαξρν.
Ο

θχξηνο

Λακπξηλφο.

Πξφεδξνο

ηεο

ΠΔΓ

Κξήηεο

θαη

Γήκαξρνο Ζξαθιείνπ.
Β. Λ ΑΜΠΡΗΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αλ ε πιεξνθφξεζή
κνπ είλαη ζσζηή, δελ έρεη γίλ εη θαλείο πξνέιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην,

απφ

ην

Γεληθφ

Λνγηζηήξην

ηνπ

Κξάηνπο,

ηνπ

ππφ

ζπδήηεζε θαη δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίνπ. Δίλαη έηζη; Δπνκέλσο ην
ζπγθεθξηκέλν
δηαβνχιεπζε

λνκνζρέδην
επίζεκε

είλαη

θαη

δελ

ζηνλ

αέξα.

ππάξρεη

Γελ

γλψκε

είλαη
ηνπ

ππφ

Γεληθνχ

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο επί ησλ πξνβιεπνκέλσλ δαπαλψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αληηκηζζία ησλ ακίζζσλ Αληηδεκάξρσλ θαη
ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άξα ε ζπδήηεζε είλαη, θχξηε ζπλάδειθε, ηειείσο…
ΟΜΗΛΖΣΖ: ( εθηφο κηθξνθψλνπ)
Β. Λ ΑΜΠΡΗΝΟ: Ζ ζπδήηεζε είλαη αλεπίζεκε θαη άλεπ νπζηαζηηθνχ
απνηειέζκαηνο. Μηιάκε κε…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Β. Λ ΑΜΠΡΗΝΟ: ε φηη αθνξά ηηο δαπάλεο.
ε

φηη

αθνξά

γηα

ηα

ππφινηπα

φκσο,

δελ

είλαη

ππφ

δηαβνχιεπζε. Δίλαη; Γελ είλαη αλαξηεκέλν ππφ δηαβνχιεπζε.
Καηά ζπλέπεηα, ε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε είλαη θηινινγηθή. Σν
ιέσ

πεξηζζφηεξν γηα λα ην μέξνπκε απηφ θαη λα κελ έρνπκε

δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη δηαθνξεηηθή…
Σψξα, εγψ δελ έρσ λα πσ πνιιά πξάγκαηα. Ζ ΠΔΓ Κξήηεο
έρεη θάλεη είθνζη παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ . Πεξηνξίδνκαη λα
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αλαθέξσ ηξεηο θαη ζα

ζαο παξαδψζσ ππφκλεκα, ζεκείσκα, ζην

νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη κέζα νη ππφινηπεο παξαηεξήζεηο.
Θεσξνχκε φηη ζηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ ηνπ
ΟΣΑ, πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ θαη νη κεηαθιεηνί. Οη κεηαθιεηνί
ππάιιεινη ησλ ΟΣΑ πξέπεη επίζεο λα θαιχπηνληαη απφ λνκηθή
ππνζηήξημε.
Θεσξνχκε επίζεο φηη ην άξζξν 36, ε απφζπαζε – κεηάηαμε
ππαιιήισλ ΚΔΠ κε αλαπεξία, πξέπεη λα γίλεη πξνζζήθε ζην
ζρεηηθφ άξζξν θαη ν Γήκαξρνο λα κπνξεί λα αλαζέηεη παξάιιεια
θαζήθνληα ζε απηνχο. Κ αη επηπιένλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ λα
κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη νη ππάιιεινη απηνί ζε άιιν ΚΔΠ ηνπ
ίδηνπ Γήκνπ.
Σν άξζξν 44, πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά πξνζθχγσλ, ζεσξνχκε
φηη πξέπεη λα απαιεηθζεί, γηαηί ε κεηαθνξά πξνζθχγσλ απφ ηνπο
Γήκνπο, κε νρήκαηα ησλ Γ ήκσλ, κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε γηα
ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ, ηνπο νδεγνχο, εθφζνλ δελ ζα
ππάξρεη ζπλνδεία ησλ πξνζθχγσλ απφ αζηπλνκία, απφ αζηπλνκηθά
φξγαλα.
Οη

πνιηηηθνί

γάκνη

ζεσξνχκε

φηη

πξέπεη

λα

ππάξρεη

ε

δπλαηφηεηα ζην Γήκαξρν λα ηνπο νξίδεη θαη εθηφο ηνπ Γήκνπ, ζε
δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ή ζε δεκνηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Καη επίζεο λνκίδσ φηη πξέπεη λα δηεθδηθεζεί ε ππαγσγή ησλ
Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ ζηελ έθπησζε ηνπ 15%
πνπ ε ΓΔΖ παξέρεη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο αλεμαηξέησο.
Ννκίδσ φηη είλαη έλα αίηεκα πνπ ζα νδεγήζεη ζε αλαθνχθηζε
πνιιέο επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο.
Σέινο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα ππάξμεη κηα πξφβιεςε γηα
έλα επηπιένλ άξζξν ζην ζρέδην, κε ην νπνίν ζα παξέρεηαη ζε θάζε
Γήκν ε δπλαηφηεηα πξ φζιεςεο εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ
θαη

εηδηθψλ

ζπκβνχισλ,

ζε

αξηζκφ

αληίζηνηρν

κε

απηφ

ησλ

Αληηδεκάξρσλ, εθφζνλ ππάξρεη αλάινγε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ε
νπνία ζα βεβαηψλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θάζε Γήκνπ.
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Απηά.

Σα

ππφινηπα

ζα

ηα

θαηαζέζσ

ζη ν

Πξνεδξείν.

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θχξην Λακπξηλφ
θαη θαιψ ζην βήκα ηνλ θχξην Γηάλλε Καξαγηάλλε, λα θάλεη ηε δηθή
ηνπ εηζήγεζε.
Η. ΚΑΡ ΑΓΗ ΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζπλάδειθνη.
Ο δηθφο κνπ ξφινο ίζσο είλαη θαη ζρεηηθά άραξνο, θαζψο εγψ
δελ ζα κηιήζσ νχηε γηα success ή unsuccess story, νχηε γηα
αμηνιφγεζε πνιηηηθή ηνπ λνκνζρεδίνπ. Απηφ ην έρνπλ αλαιάβεη θαη
πην έκπεηξνη ζπλάδειθνη απφ εκέλα, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα
πξνζπαζήζσ πνιχ ζχληνκα θαη ειπίδσ λα κε ζαο θνπξάζσ, λα
θαιχςσ ηηο πηπρέο ηεο εηδηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, φρη
θαηά άξζξν βέβαηα, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ ηεο επαγγεικαηηθήο,
αιιά

φζν

κπνξψ

πην

θνληά

ζηε

δηθηά

καο

πξαγκαηηθφηεηα,

ηνλίδνληαο θάπνηεο δηαηάμεηο νη νπνίεο θαηά ηελ εθηίκεζή καο εί λαη
πξνβιεκαηηθέο, θάπνηεο πξέπεη λα αιιάμνπλ, θάπνηεο πξέπεη λα
παξακείλνπλ, κε πξνζζήθεο, αιιά θαη κηα

γεληθφηεξε αμηνιφγεζή

ηνπ.
Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε δχν -ηξεηο ηίηινπο ζην λνκνζρέδην
φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ζεσξψ φηη ε πην θαηάιιειε
έθθξαζε εί λαη απνζπαζκαηηθφ. Γελ αληηκεησπίδεη νινθιεξσκέλα
θαλέλα

απφ

ηα

δεηήκαηά

καο.

Θα

έιεγα

φηη

ζε

νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο νχηε θαλ ηα αγγίδεη. Γελ έρεη θάζεηε αληηκεηψπηζε ζην
δήηεκα

ηεο

επνπηείαο,

αιιά

ηειείσο

κεξηθή.

Πηάλεη

πνιχ

επηθαλεηαθά νξηζκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε
ησλ

αηξεηψλ.

Γελ

αγγίδεη

θαζφινπ

ηηο

αξκνδηφηεηεο.

Δηζάγεη

εμαηξεηηθέο εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη φρη ζπλνιηθέο. Γελ αγγίδεη ηνλ
πξνβιεκαηηθφ ππξήλα ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ,
φπσο απηέο ηηο έρνπκε θαηά θαηξνχο ελην πίζεη κε ηνπο επηκέξνπο
ζεζκνχο, πνπ θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ αλ είραλ λνκηθά εμεηδηθεπηεί,
λα είλαη ρξήζηκνη ή αλ είραλ πξνεγνπκέλσο αληηκεησπηζηεί θάπνηα
δεηήκαηα κε ηνλ ζεζκηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαθέξνκαη
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ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, ζηελ Δπηηξνπ ή Γηαβνχιεπζεο,
ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ινηπά.
Δκείο δελ ζεσξνχκε θαηάθηεζε ηνλ Καιιηθξάηε, νχηε βέβαηα
θαη θαηάληηα, αιιά ην ζεσξνχκε απιά σο έλα άζηνρν λνκνζέηεκα,
κε άκεζε θαηεπείγνπζα αλάγθεο δηφξζσζεο ησλ αζηνρηψλ, νη
νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη.
Καη

δελ

αλαθέξνκαη

θπζηθά

ζην

ειθπζηηθφ

θνκκάηη

ηεο

ρσξνζέηεζεο, αιιά ζην νπζηαζηηθφ θνκκάηη.
Σν αλέθεξα ρζεο θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, φηη
ζεσξψ ηε δηάηαμε γηα ηνπο Αληηδεκάξρνπο ππξνηέρλεκα. Κάπνηνη
ηελ απεθάιεζαλ ηπξάθη, εγ ψ ηελ απνθαιψ ππξνηέρλεκα. Πιελ
φκσο, σο φθεηιε, ε Γηνίθεζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, έπξαμε ην
απηνλφεην. Αληέδξαζε θαη δηεθδηθήζακε ην κέγηζην απνηέιεζκα.
Γελ ζα κπνξνχζακε λα ηελ αθήζνπκε έηζη.
ηε

ζπλέρεηα

ζα

πξνρσξήζσ

ζε

κηα

πνιχ

ζπλνπηηθή

αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ κφλν απφ ησλ δηαηάμεσλ πνπ κέζα ζε απηφ
ην λνκνζέηεκα επηρεηξνχληαη λα πεξάζνπλ.
Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Άξζξα 1 έσο 11. Σν είπαλ πνιινί
ζπλάδειθνη, ζα ην πσ θαη εγψ. Γηαθσλνχκε σο ΚΔΓΔ κε ηελ
θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ Διεγθηηθή Ννκηκφηεηαο, ελαιιαθη ηθά, γηα λα
κελ

κπεξδεπφκαζηε,

δεκηνπξγείηαη

κηα

γηαηί

πξνβιέπεηαη

παξαλφεζε.

Αλ

θαη

γηα

δηαβάζεηε

ηδηψηε,

πξνζεθηηθά

γηαηί
ην

λνκνζέηεκα, δελ θαιχπηεηαη κφλν απφ δεκφζην ππάιιειν. Καη απφ
ηδηψηε κε λνκηθέο γλψζεηο, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε
κεηαπηπρηαθφ. Αληίζεηα, γηα ην δεκφζην ππάιιειν πξνβιέπεη ηε κε
ππνρξεσηηθή θάιπςή ηνπ κε κεηαπηπρηαθφ φηαλ έρεη ηα ηππηθά
πξνζφληα ηεο δηνίθεζεο. Απηφ γηα εκάο είλαη ηεξάζηην ιάζνο.
Γηαθσλνχκε ηδηαίηεξα κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην
πκβνχιην

Τπεξεζηαθήο

Καηάζ ηαζεο

Πξντζηακέλσλ

Γεληθψλ

Γηεπζχλζεσλ, ην άξζξν 160 ηνπ 3528, ην νπνίν ην πκβνχιην απηφ
νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Αληηιακβάλεζηε ηη
απηνηέιεηα θαη πφζν κπνξεί λα θηλεζεί, κε πνιχ ζεβαζκφ ζε απηνχο
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πνπ ην απνηεινχλ, θαζψο ν Πξφεδξφο ην π είλαη ηέσο Αληηπξφεδξνο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Γελ παχεη φκσο λα είλαη έλα
πκβνχιην νξηδφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
Γηαθσλνχκε θαη κπνξψ λα κηιάσ κε ηηο ψξεο ζε απηφ ην ζέκα
πάλσ, γηα ηελ θαηάξγεζε, ε νπνία δελ είλαη κέζα ζε απηφ ην
λνκνζρέδην θαη γηα απηφ πνιινί δελ ηελ έρεηε πξνζέμεη, ηνπ άξζξνπ
152. Πνιινί κπνξεί λα ην ζεσξνχλ απηφ ζεηηθφ βήκα, εκείο φκσο,
ζα ηνικνχζα λα πσ ηνλ φξν, νη έκπεηξνη ζηελ Απηνδηνίθεζε, θαη
φινη εδψ πέξα κέζα πιένλ κεηά απφ δχν ρξφληα, άιινη κε είθνζη
ρξφληα, άιινη κε δέθα ρξφληα, έρνπκε ηελ εκπεηξία, μέξνπκε έηζη κε
ηε ξνή πνπ έρεη πάξεη ε εμέιημε ησλ απνθάζεψλ καο κέζα απφ ηηο
Απνθεληξσκέλεο, ηη ζπλεπάγεηαη. Αλ πεξηκέλεηε έλα θαη δχν ρξφληα
γηα λα έρεηε κηα νξζή απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα απφ
ηηο

δηαδηθαζίεο

ηηο

δηθαζηηθέο

θαη

φρη

ησλ

(…)

πξνζθπγψλ,

ζπλάδειθνη, κε ιίγα ιφγηα ηειεηψζακε. Καη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ
κφλν νη λνκηθνί ζηελ αίζνπζα, ην θαηαιαβαίλνπλ φινη απηφ εδψ.
Πάκε

ηψξα

ζε

κηα

δηάηαμε

θαη

επηηξέςηε

κνπ,

ζε

φηη

αλαθέξνκαη λα ρξεζηκνπνηψ ην λ θνηλφηππν φξν θαη… θφθθηλεο
γξακκέο, πιελ φκσο θάπνηεο δηαηάμεηο πξέπεη λα είλαη θαη θφθθηλεο
γξακκέο.
Σν άξζξν 236, ηε ζπκπιήξσζε πνπ δεηάκε ηφζν θαηξφ κε
νκφθσλεο απνθάζεηο, ηνπ 3852. Απηφ πνπ αθνξά ηελ πεηζαξρηθή
καο δίσμε θαη πνπ έρεη κηα ζρεηηθή δ ηάηαμε ην άξζξν 18 ηνπ
λνκνζρεδίνπ.
Θεηηθή ε πξνζζήθε, φκσο ππάξρεη νκφθσλε απαίηεζε ηεο
Απηνδηνίθεζεο γηα

ζπκπιήξσζή ηεο. Καη φπσο ζαο είπα, ν δηθφο

κνπ ξφινο είλαη άραξνο, πιελ φκσο πξέπεη θάπνηα πξάγκαηα λα
θαηαγξάθνληαη θαη λα κελ ηα αθήλνπκε ζε κηα γεληθή ζεψξεζή
ηνπο. Άξα εγψ ζα δηαβάζσ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο γηα λα
θαηαγξαθνχλ θαη απηέο λα απνηειέζνπλ θαη ην θείκελφ καο κέζα
ζην ζρεηηθφ ςήθηζκά καο.
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Ση ιέκε ινηπφλ εκείο σο Απηνδηνίθεζε; Αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή

απφθαζε

ηνπ

Πν ηληθνχ

Γηθαζηεξίνπ

γηα

ηα

πιεκκειήκαηα ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε πξψην βαζκφ γηα
θαθνπξγήκαηα, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο απφ αχξην πιένλ ζέηεη
ζε… νθείιεη λα ζέζεη ηνλ θαηαδηθαζζέληα ζε θαηάζηαζε αξγίαο.
Ση ζπκπιεξψλνπκε. Ζ απηνδίθαηα ζέζε ζε αξγία επηβάιι εηαη
κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο παξαπνκπήο
γηα θαθνχξγεκα, εάλ έρεη φκσο επηβιεζεί πξνζσξηλή θξάηεζε.
Μφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη απηή είλαη ε ππνγξάκκηζή καο.
Πάκε παξαθάησ. Έλδηθα κέζα ΟΣΑ. Γηα λα μέξεηε φηη θάπνηνη
απφ εκάο, εγψ ζα πσ φινη, παξαθνινπζνχκε ην λνκνζέηεκα θαη ηελ
ηζηνξηθή εμέιημε θάπνησλ δηαηάμεσλ. σζηή ε ξχζκηζε γηα ηελ
παξαίηεζε απφ έλδηθα κέζα ησλ ΟΣΑ θαηά απνθάζεσλ παξακνλήο
εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Θεηηθφηαηε. Πξνζέμηε φκσο. ηελ
νπζία κε απηή ηε δηά ηαμε ξπζκίδεηαη κηα αδηθία, γηα ηνπο Γήκνπο
πνπ έπξαμαλ ζην παξειζφλ ην λφκηκν θαη αζθήζαλε ηα έλδηθα
κέζα, φηαλ θάπνηνη άιινη εθάξκνζαλ άιιε δηαδηθαζία παξάηππε,
ηνπο θξάηεζαλ ζηηο δνπιεηέο, δελ άζθεζαλ έλδηθα κέζα θαη ν
λνκνζέηεο ηνπο επηβξάβεπζε κε κηα πάξα πνιχ φκνξθε δηάηαμε
πνπ ηνπο απήιιαμε απφ θάζε παξαηππία ηνπο. Γηα λα μέξεηε φηη
παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ηεο θάζε δηάηαμεο. Έρεη νπξά απηή ε
δηάηαμε απφ πίζσ.
Καη ζα ζαο πσ γηαηί αλαθέξνκαη έηζη εμεηδηθεπκέλα ζε
θάπνηεο απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο.
Άξζξν 23, ζχζηαζε ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα. Να κελ ην
ζπδεηήζσ, ην ζπκθσλνχκε φινη.
44,

Μεηαθνξά

ζπλαδέιθνπο

λα

ηελ

πξνζθχγσλ.

Άθνπζα

απνζχξνπκε.

Δίλαη

απφ

θάπνηνπο

απνζπαζκαηηθή.

Ση

αλαθέξεηαη; Να ρξεζηκνπνηνχκε ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ γηα λα
κεηαθέξνπλ πξφζθπγεο.
Δίκαη ζηνπο Γήκνπο πνπ έρσ ηελ πνιπηέιεηα λα έρσ δχν
camps

πξνζθχγσλ.

Λνηπφλ,

ην

επαλαιακβάλσ,
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νιφθιεξν λνκνζέηεκα γηα ηε ζρέζε ησλ ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ θαη ησλ
πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ θαη ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Μφλν
απηφ ην ζέκα έρνπκε λα ξπζκίζνπκε; Να ζαο κεηαθέξσ κεξηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε φζνη Γήκνη έρνπκε πξφζθπγεο;
Να ζαο κεηαθέξσ φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα γεψηξεζε ζε
ρψξνπο πνπ πεξηβαιινληηθά ειέγρνληαη απφ ζπλζήθεο Ramsar,
Natura θαη ινηπά; Να ζαο πσ φηη δελ κπν ξνχκε λα πξνζιάβνπκε
έθηαθην πξνζσπηθφ θαη’ εμαίξεζε κέζα ζην θαινθαίξη; Να ζαο πσ
φηη νη κηζνί ηεο Διιάδνο έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηηο 2.500 ζέζεηο
θνηλσθεινχο εξγαζίαο αλ θαη έρνπκε θαη εκείο πξφζθπγεο; Να ζαο
πσ ηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ, έξγσλ, πνπ πξέπεη λα γ ίλνπλ θαη δελ
ππάξρεη δηαδηθαζία θαη’ εμαίξεζε; Απηά πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ
θάπνηα ζηηγκή.
Γεκνηηθή

Αζηπλνκία.

Πνιχ

θαιέο

νη

δηαηάμεηο.

Δκείο

νη

θνπθαξάδεο πνπ δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επαλαζπζηήζνπκε
απηέο εδψ δηφηη νη δηθνί καο ππάιιεινη είλαη ζην θαζε ζηψο απηφ
πνπ είλαη ζηηο δηθαζηηθέο θπιαθέο , απιά παξαθνινπζνχκε απηή ηε
δηάηαμε λα ηξέρεη. Γπζηπρψο νη κηζνί Γήκνη ηεο Διιάδαο ή θαη
παξαπάλσ,

δελ

έρνπλ

Γεκνηηθή

Αζηπλνκία.

Δκείο

απιά

παξαθνινπζνχκε απηφ ην λνκνζέηεκα.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΡ ΑΓΗ ΑΝΝΖ: Δγψ είπα, ίκν. Γελ έρσ ζηνηρεία ζηαηηζηηθά.
Άξζξν 65. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ. Πξνζέμηε, ζπλάδειθνη. Μηα
απφ ηηο ζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξειζφληνο , νη παιηνί ζπλάδειθνη
απφ ηελ πξνεγνχκελε ΚΔΓΔ ηε γλσξίδνπλ, ν 3870/2010, λφκνο
νπξά ζηνλ Καιιηθξάηε, 3852, 3870, έιεγε φηη ζηηο εθινγέο ηνπ 2010
πξνβιέπνληαη απζηεξφηαηα πξφζηηκα γηα ηηο εθινγηθέο δαπάλεο.
Δπηβιήζεθαλ

πξφζηηκα

πελήληα,

εθαηφ

ρηιηάδσλ.

Σξνκεξέο

δηαηάμεηο. Οη νπνίεο κε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ πνπ είρα ηελ ηηκή λα
ην πξνηείλσ ζην πξνεγνχκελν Γη νηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ
4257, άξζεζαλ.
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Απηά ηψξα φκσο θαη ην είρα ηνλίζεη θαη ηφηε θαη ην έρσ
επαλαιάβεη ζηα Γηνηθεηηθά καο πκβνχιηα, ήηαλ άπαμ. Απηή ε
δηάηαμε αθνξνχζε κφλν ηηο απηνδηνηθεηηθέο ηνπ 2010. ε ιίγν, ήδε
πιεξνθνξνχκαη φηη ζε θάπνηε ο ΠΔΓ άξρηζαλ λα ζπγθξνηνχληαη ηα
πκβνχιηα Διέγρνπ Δθινγηθψλ Γαπαλψλ. Ο λφκνο είλαη ν ίδηνο,
πξφζηηκα πελήληα, εθαηφ ρηιηάδσλ, γηα φζνπο δελ ηήξεζαλ ζσζηά
ηε δηαδηθαζία.
Αλ δελ ηξέμνπκε γξήγνξα θαη δελ θέξνπκε λέν λνκνζέηεκα
πάλσ ζε απηή ηελ ηζηνξία, ζα δείηε ζε ιίγν ηη ζα γίλεηαη φηαλ ζα
ζαο θαινχλ εθεί θαη θπξηνιεθηηθά ζα ράλεηαη ε κπάια απφ ην χςνο
ησλ πξνζηίκσλ. εκεηψζηε απηφ ην λνχκεξν κφλν ηνπ λφκνπ θαη
δηαβάζηε

ηνλ.

3870/2010

πνπ

ηζρχεη

γηα

φηη

θάλακε

ζηηο

πξνεγνχκελεο εθινγέο.
Δξκελεπηηθή δηάηα με ζην άξζξν 69. Γηα ηηο θαηαηκήζεηο
έξγσλ. Γελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη. Έρνπκε άιιε δηάηαμε σο ΚΔΓΔ
κε νκφθσλε απφθαζε δψζεη ζην Τπνπξγείν, ηελ νπνία ζεσξνχκε
φηη πξέπεη λα πεξάζεη. Θα θαηαγξαθεί πηζηεχσ κέζα ζην θείκελφ
καο. Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο δηάη αμεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 171
ηνπ ’87, φηαλ ν λνκνζέηεο αλαθέξεηαη ζε δεκνηηθά έξγα ή νηθηζκνχο
ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε θαηά ηκεζε έξγσλ απφ 1/1/2011,
αλαθέξεηαη θαη είλαη λφκηκε ε θαηάηκεζε αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη
Σνπηθή Δλφηεηα. Να κπνξείο λα θάλεηο έξγ ν κε αλάζεζε αλά
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα θαη Σνπηθή Κνηλφηεη α, ην νπνίν είλαη ππέξ ρξήζηκν γηα ηνπο Γήκνπο ηνπο κηθξνχο θαη μέξεηε πνιχ θαιά ηη
ελλνψ, ηδηαίηεξα γηα αγξνηηθέο νδνπνηίεο θαη άιια ζπλαθή έξγα.
Σειεηψλνληαο…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΡ ΑΓΗ ΑΝΝΖ: αο παξαζέησ δχν δηαηάμεηο πνιχ ζεηηθέο, αιιά
θαη

ηδηαίηεξα

ελδηαθέξνπζεο.

Σν

άξζξν

117

παξάγξαθν

1,

λνκηκνπνίεζε δαπαλψλ απφ πξντφλ εθπνίεζεο αθηλήησλ πνπ δελ
αθνξνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε
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εθπνίεζε ή δαπάλεο απφ ηαθηηθά

ή

έθηαθηα έζνδα πνπ δελ

αθνξνχζαλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο εζφδσλ.
Θεηηθφηαηε δηάηαμε, δίθαηε δηάηαμε, πνιχ -πνιχ εηδηθή. Να κελ
πσ άιιε ιέμε.
Άξζξν 137 ηνπ λνκνζρεδίνπ. Οξηζηηθή παχζε πεηζαξρηθψλ
δηψμεσλ θαηά Γεκάξρσλ νη νπνίνη δελ παξέδσζαλ ζηνηρεία γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο Γήκνπο ηνπο… απφ ηνπο Γήκνπο ηνπο
ζην ΤΠΔ, αλαγλσξίδνληαο ηε κε ηδηνηειή ζηάζε ηνπο.
Θεηηθφηαηε

δηάηαμε.

Πάξα -πάξα

πνιχ

εηδηθή.

Αθνξά

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαδέιθνπο.
Όηαλ ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζε έλα λνκνζέηεκα κέζα
έρνπκε δηαηάμεηο απηήο ηεο κνξθήο, πνπ αθνξνχλ εηδηθά, δίθαηα
κελ, αιιά εηδηθά, εηδηθφηαηα, ζπλαδέιθνπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα
κελ δέρεηαη ην Τπνπξγείν ηελ θνξπθαία απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο
εηζαγάγνπκε, ηνικψ απηφλ ηνλ φξν φζνλ αθνξά ηελ θαηαζηαηηθή
ζέζε αηξεηψλ, ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, δηάηαμε ηελ νπνία έθξηλε
ζπληαγκαηηθή θαη ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ
νκφθσλα εκείο έρνπκε πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ καο πκβνχιην εδψ
θαη θαηξφ θαη ε νπνία ηη ιέεη; Πάξα πνιχ ζπλνπηηθά, φηη ε ηζρχο ηεο
δηαηάμεσο ηνπ άξζξν π 34 ηνπ Ν.3801/2009, θαζψο θαη θάζε άιιεο
ζπλαθνχο δηαηάμεσο, επεθηείλεηαη έσο θαη ζηηο 31/12/2010 θαη
αλεμάξηεηα απφ ηε ζπζζσξεπηηθή ζπλδξνκή φισλ ησλ… θαη ησλ
αλαθεξνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, θαηαιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο
δαπάλεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδ ηνίθεζεο πνπ έιαβαλ
ρψξα σο ηφηε.
Ζ θαζαξή, μεθάζαξε δηάηαμε, πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ.
Απηή πξέπεη λα πεξάζεη νπσζδήπνηε, απηή θαη αλ είλαη θφθθηλε
γξακκή, απηή θαη αλ πξνζηαηεχεη ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη δελ
παξαλφκεζαλ, απιά παξαηχπεζαλ,

εθάξκνζαλ ηνλ

λφκν, δελ

θιέςαλε, απιά εθάξκνζαλ κηα δηαδηθαζία κε ζρεηηθή παξαηππία,
πιελ φκσο ην ίδην ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηελ έθξηλε λφκηκε.
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Ση άιιν λα πσ, ζπλάδειθνη; Δγψ δελ ζα ηειεηψζσ κε θνξψλα,
ηειεηψλσ κε νπζία.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Δπραξηζηψ

ηνλ

Αληηπξφεδξν,

ηνλ

αγαπεηφ

ζπλάδειθν, ηνλ θχξην Καξαγηάλλε, ν νπνίνο λνκίδσ κέζα απφ ηελ
άπνςή

ηνπ

έδσζε

πεηζηήξηα

ηνπ

ζεζκηθνχ

ραξαθηήξα

ηνπ

λνκνζρεδίνπ θαη ηη πξέπεη λα γίλεη.
Να δεηήζσ απφ ηνλ θχξην Λνπθά Τπεξήθαλν, ηνλ Γήκαξρν
Οξρνκελνχ θαη Πξφεδξν ΠΔΓ ηεξεάο Διιάδνο, λα έξζεη ζην βήκα
θαη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Λψινο.
Λ. ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ.
Όηη έρσ λα πσ ην έρσ δψζεη θαη κε απφθαζε ηεο ΠΔΓ θαη
πξνζσπηθήο ζηε ΚΔΓΔ. Αιιά κνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα ηξηάληα
ρξφληα πνπ ππεξεηψ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ ππεξεηψ γηαηί
είκαη εξσηεπκέλνο καδί ηεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα αλαθεξζψ ζε
εζάο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, μέξσ νη πεξηζζφηεξνη πνπ είκαζηε
εδψ, είκαζηε γηαηί ην πηζηεχνπκε, αζρνινχκαζηε κε ηηο ηνπηθέ ο
θνηλσλίεο, έρνπκε
πξνβιεκάησλ

ησλ

φιν ην βάξνο
δεκνηψλ,

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,

έρνπκε

εθιεγεί

αλεμάξηεηα

ησλ
απφ

θφκκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ εγψ ήκνπλ ζηε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ,
φηαλ βγήθα εγψ Γήκαξρνο ε ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ πήξε 15% θαη εγψ
πήξα 55. εκαίλεη φηη ε ίκαζηε άλζξσπνη πνπ είρακε αθνπκπήζεη
ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Ση δεηάσ απφ εζάο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Δδψ πνπ ήξζακε,
δελ ήξζακε λα θξίλνπκε θαλέλαλ. Θέισ λα θξίλνπκε ηνπο εαπηνχο
καο.

Δίκαζηε

απνθαζηζκέλνη

λα

είκαζηε

ελσκέλνη;

Δίκαζηε

απνθαζηζκέλνη λα πνξε πηνχκε κε κηα γξνζηά, γηα λα κε καο ιέλε νη
άιινη φηη παίδνπκε ξφιν γηα άιινπο; Δκείο έλα ξφιν πξέπεη λα
παίδνπκε, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δκείο έλα θφκκα πξέπεη λα
έρνπκε φηαλ είκαζηε Γήκαξρνη, ην θφκκα ηεο Απηνδηνίθεζεο. Δκείο
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κηα ζθέςε ζα έρνπκε, πψο ζα θαιπηεξέςνπκε ηηο ηνπηθέο καο
θνηλσλίεο.
Γηα απηφ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα κε δίλνπκε δηακάρε.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζα έξζνπλ εδψ λα ξίμνπλ κηα ξνπθέηα θαη
λα καο παξαζχξνπλ ζε αληηπαξαζέζεηο. Γελ ρξεηάδνληαη απηή ηελ
επνρή αληηπαξαζέζεηο. Οη δπζθνι ίεο πνπ πεξλάκε, θαη εγψ ηηο
πεξλάσ ηξηάληα ρξφληα, αιιά ην μεξφ θεθάιη κνπ επεηδή είκαη
εξσηεπκέλνο παξακέλσ, ζέισ λα δψζσ κηα ζπκβνπιή, αλ κνπ
επηηξέπεηε. Αο ελσζνχκε φινη καδί, αο αγσληζηνχκε γηα απηφ ην
φξακα πνπ έρνπκε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αο ελ ψζνπκε ηηο
δπλάκεηο καο θαη καδί κε ηελ ΚΔΓΔ, κε πξνζπάζεηεο πνπ κπνξνχκε
λα αθνχζνπλ νη θπβεξλψληεο, νη νπνίνη πηζηεχσ φηη καο δειεχνπλ,
γηαηί μέξνπλ εκείο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε
ηνλ θφζκν καο. Απηνί δελ έρνπλ. Δκείο φκσο ηη πξέπεη λα έρνπκε;
Έλα ραξκφζπλν κήλπκα γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πψο ζα ην
απνθηήζνπκε απηφ; Με ζπλνρή θαη κε έλα αγψλα, κε ςειά ηε
ζεκαία

ηεο

ζπκκεηνρήο,

δπλακηθήο

πνξείαο

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο.
Κχξηε Πξφεδξε, κηα ζπκβνπιή δίλσ θαη ζε εζάο θαη μέξσ φηη
ζα κνπ ην επηηξέςεηε. Να είκαζηε φινη ελσκέλνη. Σν ζχλζεκα πνπ
ζα δψζνπκε ζήκεξα εδψ είλαη φινη καδί θνηλή πνξεία θαη ην είρα
πεη θαη ζηε Υαιθηδηθή, καθξηά απφ εκάο ηα θφκκαηα, θνληά καο
κφλν νη δεκφηεο.
αο επραξηζηψ.
Η. ΛΧΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, άιιν θείκελν εηνίκ αζα λα κηιήζσ, αιιά
ηειηθά φκσο επεηδή πέξαζε ε ψξα θαη θνπξαζηήθακε, δελ ζα ην
αλαθέξσ φιν.
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Ννκίδσ

φηη

ην

live

streaming

ζαο

θάλεη

ηε

δπλαηφηεηα λα ζαο αθνχζνπλ ζε φιε ηελ Διιάδα, θχξηε Πξφεδξε
ηεο ΠΔΓ Ζπείξνπ.
Η. ΛΧΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφ εδξε, γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ
ππνζεκείσζε κάιινλ.
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Άιιε κηα έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλεη ζήκεξα ρψξα,
κε

ηε

ζπκπιήξσζε

ζρεδφλ

δχν

ρξφλσλ

απφ

ηελ

αξρή

ηεο

δεκαξρηαθήο καο ζεηείαο. Μηαο δηεηίαο ε νπνία θαηά θνηλή νκνινγία
έρεη λα θάλεη κε ηε ζεζκηθή απαμίσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη απηφ ην βιέπνπκε θαζεκεξηλά κε λνκνζεηήκαηα, κε πξάμεηο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Θα αλαθέξσ θαη ην αλέθεξε θαη ν Αληηπξφεδξνο, ν θχξηνο
Καξαγηάλλεο, ηνλ λφκν γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ε νπνία ηειηθά
δελ είλαη απηφ ην νπνίν εκείο δεηνχζακε σο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,
δελ είλαη απηφ ην νπνίν εμππεξεηνχζε ην ζεζκφ, αιιά νπζηαζηηθά ηη
έθαλε; Ηθαλνπνίεζε ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ ήηαλ ζηελ
νπζία, γηαηί φπσο θαη πξνείπαλ, ην 80% ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο,
δελ ζπζηήζεθε θαη δελ κπφξεζε λα ζπζηαζεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία,
γηαηί φινη πξνηίκεζαλ λα κείλνπλ εθεί πνπ είλαη ζηηο θπιαθέο ή
ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνπξγνχ.
Απηφ πξέπεη λα ην δνχκε, θχξηε Πξφεδξε θαη αλ κπνξνχκε, γηαηί
αθφκα ππάξρεη ρξφλνο, ηνπιάρηζηνλ νη ππάιιεινη απηνί νη νπνίνη
ήηαλ ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, λα παξακείλνπλ ζηνπο Γήκνπο, λα
κε καο θχγνπλ.
Ή έλα άιιν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηνπο βνζθνηφπνπο. Σν
αλέθεξε ν θχξηνο Κνηκήζεο, θαη αγγίδεη εκάο ηνπο πεξηθεξεηαθνχο
Γήκνπο, ηνπο αγξνηη θνχο Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπκε λα θάλνπκε θαη
κε ηελ θηελνηξνθία.
Καη εγψ εξσηψ. Γηα λα ιπζεί έλα ζέκα ηερληθήο θχζεσο,
δειαδή

γηα

λα

πάξνπλ

θάπνηνη

επηδνηήζεηο

ζε

επίπεδν

πεξηθέξεηαο, δειαδή λα κεηαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα βνζθήο απφ ηε
κηα πεξηνρή ζηελ άι ιε, ήξζαλ θαη λνκνζέηεζαλ θαη θαηάξγεζαλ έλα
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα, ν νπνίνο κέρξη ηψξα δελ ηφικεζε θαλέλαο λα ην
θαηαξγήζεη. Καη εγψ ζαο ξσηψ: πνηνο ζα είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα
ζπληεξήζεη πιένλ ηα έξγα αγξνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππάξρνπλ
ζηνπο Γήκνπο καο; Θα πά εη δειαδή ε Πεξηθέξεηα λα θάλεη βειηίσζε
ησλ

αγξνηηθψλ

δξφκσλ;

Θα

πάεη

λα

θάλεη

ζπληήξεζε
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νκβξνδεμακελψλ;

Ή πψο κπνξεί ε Πεξηθέξεηα λα έξζεη ζηηο

δεκνηηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο είλαη δηθέο καο, θαηά θπξηφηεηα, λα
εηζπξάηηεη ηέιε;
Δίλαη δεηήκαηα ηα νπν ία πξέπεη λα ηα δνχκε θαη πξέπεη λα
δνχκε ζηελ πνξεία πψο ζα θηλεζνχκε.
Καη έλα άιιν ζέκα. Σηο παηδηθέο ραξέο, ηηο νπνίεο θαλέλαο
εδψ κέζα δελ ην αλέθεξε. Δίλαη δπλαηφλ ζήκεξα εκείο σο Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε λα ζπληεξήζνπκε ή λα έρνπκε παηδηθέο ραξέο; Δδψ
δεηάλε λα έρνπκε αθφκα θαη θχιαθα. Δδψ δελ έρνπκε έλαλ εξγάηε
θαζαξηφηεηαο ζηνπο Γήκνπο καο, θαη απηνί καο δεηάλε ζηηο παηδηθέο
ραξέο λα έρνπκε θχιαμε.
Ή έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα
ιεηηνπξγήζνπκε ηηο παηδηθέο ραξέο ή λα ζπληεξήζ νπκε ηηο παηδηθέο
ραξέο; Πνχ ζα βξεζνχλ απηά ηα πξάγκαηα φια;
Καη έλα άιιν ζέκα πνπ αγγίδεη θαη εκάο πξνζσπηθά, εκέλα
πξνζσπηθά, γηαηί ζήκεξα έγηλε θαη έλα ηξαγηθφ γεγνλφο ζηελ
Ζγνπκελίηζα, κε ηηο ρεξζαίεο δψλεο. Εεηάκε επαλεηιεκκέλα σο
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα απνδνζνχλ νη ρεξζαίεο δψλεο, νη νξθαλέο
ρεξζαίεο δψλεο, απηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιηκεληθά έξγα,
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. αο αλαθέξσ ζήκεξα ζηελ Ζγνπκελίηζα
δχν παηδάθηα παίδαλε ζε κηα απφ απηέο ηηο… ζηελ παξαιία ηεο
Ζγνπκελίηζαο, πνπ είλα η πιένλ εγθαηαιεηκκέλν ηνπίν, κε θάγθεια
ηα νπνία ήηαλ ζθνπξηαζκέλα, θαη είλαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ
εληαηηθή. Καη ν εηζαγγειέαο εηνηκάδεη δηθνγξαθία. Φπζηθά θαηά
πνηνπ; Καηά ηνπ Γεκάξρνπ ζίγνπξα ζα εηνηκάζεη δηθνγξαθία.
Λνηπφλ φια απηά, αγαπεηφ Πξνεδξείν, πξέπεη λα ηα δνχκε θαη
λα ηα δνχκε ζηελ πνξεία πψο ζα ηα αληηκεησπίζνπκε θαη πψο ζα ηα
λνκνζεηήζνπκε.
Καη ζίγνπξα καδί κε ηε ζεζκηθή καο απαμίσζε ήξζε θαη ε
νηθνλνκηθή απαμίσζε. Παξφηη ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή πεξίνδν
είρακε αθαίκαμε ησλ πφξσλ καο θαηά 60%, είρακε ηψξα ηελ
θαηάξγεζε

11 0

ηνπ

θφξνπ

δχζνπ,

ηελ

απψιεηα

απφ
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βνζθνηφπηα, ηα είπε ν ζπλάδειθνο, ν θχξηνο Κνηκήζεο, πηζηεχσ
πεξηεθηηθά, λα κελ ηα αλαθέξσ εδψ.
Άξα ινηπφλ είκαζηε ζε ζνβαξφ ζεκείν, ζε επηθίλδπλν ζεκείν
θακπή

σο

Σνπηθή

Απηνδηνίθε ζε

θαη

είλαη

γεγνλφο,

αγαπεηνί

ζπλάδειθνη, φηη ην θεληξηθφ θξάηνο πνηέ κέρξη ηψξα δελ καο είδε
κε θαιφ κάηη. Γηαρξνληθά. Πηζαλφλ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε λα ην
θάλεη πην επηζηεκνληθά, λα καο ζθάδεη… λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα
θνηλή νξνινγία, κε ην γάληη. Αιιά δελ κπ νξεί λα ζπλερηζηεί άιιν
απηή ε θαηάζηαζε.
Καη έλα άιιν ζέκα ην νπνίν πνιινί ην είπαλ πξνεγνπκέλσο,
έρεη λα θάλεη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. Γελ κπνξεί λα
ζπλερηζηεί άιιν απηφ ην πξάγκα. Γελ μέξσ πψο… ηη ζρέζεηο έρνπλ
νη

ζπλάδειθνη κε ηνπο Πεξηθεξ εηάξρεο, αιιά θηλδπλεχνπκε λα

γίλνπκε επαίηεο. Γειαδή πάλε θαη θάλνπλ έξγα κέζα ζην Γήκν καο,
ζε ρψξνπο νη νπνίνη δελ είλαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηαηί δελ
κπνξνχλ

λα

επαξρηαθφ

ην

θάλνπλ,

δίθηπν

λα

γηαηί

απηνί

ζπληεξήζνπλ

έρνπλ ην
θαη

εζληθφ

θάλνπλ,

πάλε

θαη

ην

θάλνπλ

αγξνηηθή νδνπνηία, θάλνπλ νηηδήπνηε (…), ρσξίο λα καο ξσηήζνπλ.
Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν απηφ, θχξηε Πξφεδξε θαη πξέπεη
θάπνπ λα μεθαζαξίζνπλ νη ζρέζεηο ησλ δχν ζεζκψλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εγψ δελ ζέισ λα πσ θάηη παξαπάλσ
γηα

ην

λνκνζ ρέδην,

γηαηί

ην

λνκνζρέδην

ζθνχπα

ην

νπνίν

θαηαηέζεθε εηπψζεθαλ πνιιά απφ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δκείο
σο ΠΔΓ Ζπείξνπ ζα ζαο ππνβάιισ κέρξη ηελ Παξαζθεπή θαη ηηο
πξνηάζεηο ηηο δηθέο καο. ίγνπξα δελ είλαη απηφ ην νπνίν δεηάκε
σο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, λα π πάξρεη έλαο εληαίνο Κψδηθαο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο

ην

νπνίν

ζα

καο

θαηνρπξψλεη

ζεζκηθά

θαη

νηθνλνκηθά, πνπ ζα έρεη πιένλ μεθάζαξα ηνπο ξφινπο θαη ηνπ Α’ θαη
ηνπ Β’ Βαζκνχ, αιιά θαη μεθάζαξνπο θαη πφξνπο γηα ηνλ θάζε
Βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ην (…) απ νηέιεζκα λα ππάξρνπλ
ηα ηξία ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, δειαδή λα ππάξρεη θαη έλα επηηειηθφ
θξάηνο.
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πκθσλψ, θχξηε Πξφεδξε, θιείλνληαο, κε ην ζχλζεκα ην
νπνίν

βάιαηε

εδψ

πέξα,

πνπ

ιέεη

ζχέδιο,

διεκδίκηζη

και

αποηελεζμαηικόηηηα. Πηζηεχσ ήξζε ε ψξα λα εηνηκάζνπ κε έλα
ζρέδην θαη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ηεο δηεθδίθεζεο, δηφηη κέρξη
ηψξα έηζη φπσο ην πάκε, εγψ δελ… Παξαθνινπζψ απφ θνληά ηνλ
αγψλα πνπ δίλεηε θαη σο Πξφεδξνο θαη σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο ΠΔΓ, γηα ηα θεθηεκέλα ηα νπνία… απηά ηα ιίγα θεθηεκέλα ηα
νπνία έρνπκε κέζα απφ απηφ ην πνιπλνκνζρέδην θαη ζίγνπξα απηφ
ην πνιπλνκνζρέδην έρεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά, αιιά

δελ αξθεί

κφλν απηφ. Πηζηεχσ έθηαζε ε ψξα λα αιιάμνπκε θαη ην κνληέιν
ησλ δηεθδηθήζεσλ θαη λα βξνχκε ηξφπν φινη ελσκέλνη κηα γξνζηά,
γηαηί είκαη θαη εγψ απφ απηνχο ηνπο παιηνχο απηνδηνηθεηηθνχο πνπ
ζεσξψ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ έρεη νχηε ρξψκαηα, αιιά
νχηε κπνξεί λα έρεη θαη πξνζσπηθέο αληηδηθίεο. Πξέπεη λα βξνχκε
ηελ θνηλή ζπληζηακέλε λα πνξεπηνχκε, αλ ζέινπκε λα έρνπκε
απνηειέζκαηα. Κνληά ζαο, καδί κε ην Πξνεδξείν θαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ.
αο επραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηνλ θχξην Λψιν θαη γηα ηηο
απφςεηο νη νπνίεο θαηαηίζεληαη θαη ζα πξνσζεζνχλ φιεο.
Σνλ ιφγν λα δψζνπκε ζηνλ θχξην… Ο θχξηνο Παξίζεο είλα η
εδψ; Όρη. Ο θχξηνο Βνζθφπνπινο θαη κεηά λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο
Γαιελφο.
Ο

θχξηνο

Βνζθφπνπινο

είλαη

Πξφεδξνο

ΠΔΓ

Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο θαη Γήκαξρνο Φιψξηλαο.
Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο ζαο. Κχξηε Πξφεδξε, ζα
είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ έρνπκε θαηαιάβεη αθφκα
πφζν ζνβαξφ είλαη ην ζέκα ηεο δίσμεο, πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο, φρη
κφλν ησλ Γεκάξρσλ, αιιά θαη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ.
Καη, θχξηε Πξφεδξε, ζα πξέπεη λα δψζεηε πνιχ κεγάιε
πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δηφηη πξφζθα ηα ήξζε θιήζε
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ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο, πνπ ςήθηζαλ ππέξ
θάπνηνπ

ζέκαηνο,

Απνθεληξσκέλε,

ην

νπνίν

πήγακε

ζην

θπζηθά
άξζξν

απνξξίθζεθε
152,

απφ

ηελ

απνξξίθζεθε,

δελ

πινπνηήζεθε αθνχ απνξξίθζεθε θαη ηψξα νη Γεκνηηθνί χκβνπινη
απηνί, θχξηε Πξφεδξε, είλαη θαηεγνξνχκελνη, θάζνληαη ζην ζθακλί.
Σν δηαλνείζηε απηφ; Γειαδή θάζε θνξά πνπ ζα ςεθίδνπκε έλα ζέκα
ην νπνίν δελ ζα εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ
Απνθεληξσκέλεο,

ζα

πεγαίλνπλ

Γξακκαηέα ηεο

θαηεγνξνχκελνη

Γεκνηηθνί

χκβνπινη. Απηφ αλ κε ηη άιιν είλαη ηξειφ.
Άξα θαληαζηείηε εκείο δηεθδηθνχκε ψζηε λα κε δησθφκαζηε
πεηζαξρηθά νη Γήκαξρνη θαη πνηληθά θαη κάιηζηα ιέκε λα ππάξρεη
ηειεζηδηθία γηα λα κπνξνχκε λα εθπέζνπκε ηνπ αμηψκαηνο θαη ηα
ινηπά.
Γηα απηφ ην ζέκα, θχξηε Πξφεδξε, δεηψ ηελ παξέκβαζ ή ζαο
θαη δεηψ ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΔΓΔ λα καο ελεκεξψζεη
αθξηβψο πψο ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε, γηαηί είλαη πάξα πνιχ
ζνβαξφ.
Κχξηε

Πξφεδξε,

δελ

κπνξψ

λα

δηαλνεζψ

φηη

ππάξρνπλ

Γήκαξρνη πνπ κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε απηή ηελ πεληρξή
απνδεκίσζε ηελ νπνία παίξλνπκε, γηαηί είλαη κηα απνδεκίσζε, δελ
είλαη κηζζφο.

Δίλαη αδηαλφεην, κε ηηο επζχλεο πνπ έρνπκε θαη νη

Γήκαξρνη θαη νη Αληηδήκαξρνη, θαη κε ηηο δηψμεηο πνπ πθηζηάκεζα,
λα θαζφκαζηε θαη λα ιέκε δελ ππάξρεη ζέκα, θαιά είλαη ηα ιεθηά ή
πνιιά είλαη ηα ιεθηά ή καο είλαη αδηάθνξα ηα ρξήκαηα.
αο πιεξνθνξψ, θχξηνη, φηη φηαλ ηειεηψζεη ε ζεηεία ζαο θαη
βξεζείηε απινί πνιίηεο, ε δηθαηνζχλε ζα είλαη πίζσ ζαο. Θα είλαη
πίζσ ζαο θαη δπζηπρψο ζα ηα πιεξψλεηε απφ ηελ ηζέπε ζαο φια
ηα έμνδα. Γηφηη εγψ δηε ηέιεζα ηέζζεξα ρξφληα Ννκάξρεο, ηέζζεξα
ρξφληα Γήκαξρνο θαη μαλά είκαη Γήκαξρνο.

Απφ ηελ πεξίνδν πνπ

ήκνπλ Ννκάξρεο ήδε ε δηθαηνζχλε κε θπλεγάεη αθφκα θαη φηαλ πάσ
θαη θαηαζέησ ζην Δηξελνδηθείν θαη ιέσ κα γηαηί κε θαιείηε εκέλα;
Γελ κε είκαη αξκφδηνο γηα ην ζέκα απηφ. Γηαηί κε βάδεηε λα θάλσ
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έμνδα; Γελ ππάξρεη πξφβιεκα, ιέεη, εζχ έρεηο ρξήκαηα, κπνξείο λα
μνδέςεηο. Απηή είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη απφ ηε δηθαηνζχλε.
Άξα ζθεθηείηε φηη φηαλ θχγεηε απφ Γήκαξρνη ή Γεκνηηθνί
χκβνπινη ή Αληηδήκαξρνη, ε δηθαηνζχλ ε πάληα ζα ζαο θπλεγάεη.
Άξα γηα απηφ κελ ππνηηκάηε ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο ηνπ
Γεκάξρνπ. Καη εγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη ε απνδεκίσζε ηνπ
Γεκάξρνπ, δηφηη έρεη άπεηξεο επζχλεο, πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηνπ
Βνπιεπηή.
Μάιηζηα θάπνηνο θχξηνο αλαθέξζεθε, θάπνην ο ζπλάδειθνο,
ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη
νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνη ζηνλ αξηζκφ κε ηνπο
Αληηδεκάξρνπο. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηφηη είλαη κηα επθαηξία λα
κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη πξνζσπηθφ αμηφινγν γηα λ α κπνξνχκε
λα αληαπεμέξζνπκε ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ Τπεξεζηψλ καο.
Ξέξεηε πάξα πνιινί φηη ζηηο Τπεξεζίεο ηηο νπνίεο έρνπκε,
δίλνπκε κηα εληνιή γηα κηα δηεθπεξαίσζε ελφο ζέκαηνο θαη νη
Τπεξεζίεο αδξαλνχλ θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο εληειψο ηίπνηα.
Οχηε κπνξείο λα ηηκσξήζεηο ηνλ Γηεπζπληή, νχηε κπνξείο λα ηνλ
αιιάμεηο ηνλ Γηεπζπληή γηαηί κπήθε απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην
ν Γηεπζπληήο, δελ κπνξείο λα ηνλ κεηαθέξεηο ζε άιιε ζέζε, δελ
κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη πάξα πνιιά
ρξήκαηα απφ ηνπο Γήκνπο.
Γεληθνί Γξακκαηείο, φπσο είπε θαη ν Πξφεδξνο ζηελ νκηιία
ηνπ, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο.
Δπίηξνπνο. Δίλαη έλα πξφβιεκα ζνβαξφ. Δίλαη έλα πξφβιεκα
ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί ιχζε. Γελ ζα έιεγα φηη δελ ζα πξέπεη λα
ππάξρεη έιεγρνο. Θ α ππάξρεη έιεγρνο, αιιά ηη έιεγρνο; Έιεγρνο
ζθνπηκφηεηαο; Δδψ ππάξρνπλ δηάθνξεο αληηκεησπίζεηο ζε θάζε
Γήκν, δηαθνξεηηθέο αληηκεησπίζεηο. Έξρεζαη ζην Γήκν Φιψξηλαο, ν
Δπίηξνπνο δελ ζνπ εγθξίλεη

δίκελα λα πάξεηο, αλ θαη έρεηο ηα

ρξήκαηα, αλ θαη έρεηο ηα αληίζηνηρα έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη απφ
ηηο
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φηη

ππάξρεη

ην

θνλδχιη

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
06 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016 – ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ “PRESIDENT”

γηα

λα

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

θαηαβιεζνχλ νη κηζζνί. Παο δίπια ζηελ Κνδάλε, ην ίδην ζέκα, ν
Δπίηξνπνο ην εγθξίλεη. Παο παξαπέξα, άιινο δελ εγθξίλεη θάηη
άιιν. Δίλαη αδηαλφεην απηφ.
Σέινο πάλησλ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ην ζέκα ησλ Δπηηξφπσλ ζα
πξέπεη λα δνζεί κηα ιχζε πνηα είλαη ε αξκνδηφηεηά ηνπο. Καη φηαλ ν
Δπίηξνπνο, αγαπεηνί κνπ θχξηνη, απφ απηά πνπ ζνπ απνξξίπηεη θαη
δηθαηψλεζαη απφ θάπνην Κιηκάθην ή απφ ηε δηθαηνζχλε, ηφηε ν
Δπίηξνπνο θαηαβάιιεη απηά ηα πνία έραζε ν Γήκνο; Γηφηη δελ ζαο
θξχβσ φηη εγψ είρα 53 πξάμεηο απφ ηνλ Δπίηξνπν ην 2015. Απφ ηηο
53 πξάμεηο πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα νη 30, πιεξψζεθαλ, βγήθαλ
δηθαζηηθέο απνθάζεηο, θαη ν Γήκνο ππέζηε κηα δεκία πάλσ απφ
50.000, δηφηη έπξεπε λα πιεξψζεη ηνπο δηθεγφξνπο, ηα δηθαζηηθά
έμνδα θαη ηνπο ηφθνπο.
Δπίζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αλαθέξζεθε πξν νιίγνπ ν
θχξηνο Καξαγηάλλεο, ζε απηφ πνπ ιέγεηαη θαηαηκήζεηο έξγσλ,
αλαζέζεηο έξγσλ. Δίλαη θάηη πνιχ ζνβαξφ. Όινη καο θπλεγάλε δηφηη
θάλνπκε αλαζέζεηο έξγσλ θαη έηζη αηηηνινγνχλ φηη ράλεη ην Γεκφζην
ρξήκαηα. Μα ζήκεξα φπσο είλαη νη αλαζέζεηο έξγσλ, είλαη έλαο
αλνηρηφο

κεηνδνηηθφο

δηαγσληζκφο.

Γελ

μέξσ

αλ

ην

έρεηε

αληηιεθζεί. Γηφηη, πξψηνλ, κε ηελ αλάζεζε έξγνπ φηαλ δελ είλαη
δηαγσληζκφο θαλνληθά, δελ ππάξρεη ην 18% ην εξγνιαβηθφ φθεινο.
Άξα κε ηελ αλάζεζε ήδε έρεηο έθπησζε 18%.
Όηαλ

θάλεηο

αλάξηεζε

ζην

κπνξεί

Procurement,

νπνηνζδήπνηε λα έξζεη θαη λα ζνπ δψζεη πξνζθνξά. Δίρα ηέζζεξηο
ή πέληε πεξηπηψζεηο. Δίρα κηα αλάζεζε γηα δεληξνθχηεπζε, ήηαλ ην
πνζφ

7.000,

έξρεηαη

θάπνηνο

απφ

Θεζζαινλίθε

θαη

θάλεη

πξνζθνξά, αθνχ είδε ζην Procurement ηελ αλάξηεζε, θαη θάλεη
πξνζθνξά

θαη

ιέεη

εγψ,

θχξηνη,

κε

4.500

ζα

θάλσ

ηε

δεληξνθχηεπζε απηή πνπ δεηάηε. Έξρεηαη δεχηεξνο, εγψ ιέεη κε
3.500 ζα ηελ θάλσ.
Άξα πιένλ δησθφκαζηε γηα θάηη ην νπνίν δελ έρνπλ δίθην,
δηφηη

ε

αλάζεζε

ζήκεξα

φπσο

είλαη

αθξηβψο,

είλαη
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κεηνδνηηθφο

δηαγσληζκφο

θαη

ηζρχεη

κέρξη

ηελ

εκέξα

πνπ

ζπλεδξηάδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Κπξίεο

θαη

θχξηνη,

ην

άιιν

πξφβιεκα

ην

νπνίν

αληηκεησπίδνπκε θαη έρεη ηεζεί απφ πνιινχο εδψ, είλαη ην ζέκα κε
ηηο Πεξηθέξεηεο. Οη Πεξηθέξεηεο καο βιέπνπλ, δελ μέξσ γηα πνην
ιφγν, ζαλ ερζξνχο. Μάιηζηα νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο έρνπλ ηελ
εληχπσζε φηη είλαη πξντζηάκελνί καο θαη ζπκπεξηθέξνληαη σο
πξντζηάκελνί καο.
Δπηηέινπο, πξέπεη λα είλαη εληειψο δηαθξηηνί νη ξφινη θαη
πξέπεη λα μεθαζαξίζνπλ θαη νη επηθαιχςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε
δηάθνξεο Τπεξεζίεο καο, θχξηε Πξφεδξε. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ
επηθαιχςεηο ζηα θαζήθνληα ησλ ππεξεζηψλ καο. Σέινο πάλησλ, αλ
είλαη

αο

πάξνπλ

ηα

θηε λνηξνθηθά

ζέκαηα,

αο

ηα

πάξνπλ

νη

Πεξηθέξεηεο θαη φρη λα έρνπκε γηα άιια ζέκαηα εκείο επζχλε θαη γηα
άιια νη Πεξηθέξεηεο θαη ζην ηέινο δελ μέξνπκε πνηνο έρεη ηελ
επζχλε.
αο επραξηζηψ, θπξίεο θαη θχξηνη. Καιφ κεζεκέξη.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ ζπλάδειθν, ηνλ αγαπεηφ,
ηνλ Γηάλλε ηνλ Βνζθφπνπιν.
Οη εηζεγήζεηο παξαθαιψ λα ηίζεληαη ππφςε καο εδψ ζην
Πξνεδξείν.
Θα

παξαθαιέζσ

ηνλ

αγαπεηφ

ζπλάδειθν,

ηνλ

Γήκαξρν

Λέζβνπ, Πξφεδξν ΠΔΓ Βνξείνπ Αη γαίνπ, θαη ζπλαγσληζηή ζηα
δχζθνια, ηνλ θχξην Γαιελφ.
. ΓΑΛΖΝΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Δγψ ζα είκαη θαη πνιχ
ζχληνκνο δηφηη ηα βιέπσ φια θαιά. Δίκαη απφ πεξηθέξεηα. Έρσ κηα
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε ε νπνία δελ κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη κηα θαη
δελ έρεη ηνπο πφξνπο λα πιεξψλεη ηα εηζηηήξηα, λα πάκε ζε έλα
λεζί λα ζπλεδ ξηάζνπκε. Δίκαη Γήκαξρνο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε
έθηαζε Γήκνπ ηεο Διιάδνο, 1.634 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, γχξσ
ζηα πέληε ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα αγξνηηθήο θαη δαζηθήο ππεξεζίαο,
πνπ
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δελ

ρξεκαηνδνηείηαη

γηα

λα

αλαιάβεη

θαη
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ππνρξεψζεηο, καδί κε ηα αληιηνζηάζ ηα θαη ηα ππφινηπα πνπ
ρξεηάδνληαη, αιιά φκσο φια θαιά.
Δγψ ηα βιέπσ φηη ηα έρνπλ κνηξάζεη ηέιεηα. Αξκνληθφηαηα.
Δμνπζία θαη

ρξήκα ε θεληξηθή θπβέξλεζε θαη νη Πεξηθέξεηεο,

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο νη Γήκνη. Σξέμηκν θαη ζθαιηάξα νη
Γήκαξρνη. Γηαηί λα έρν πκε παξάπνλν;
Αιιά

φκσο,

απνζαθεληζκέλεο

εηπψζεθε
νη

θαη

πξηλ απφ

αξκνδηφηεηεο.

ιίγν

φηη

Απνζαθήληζε

δελ είλαη

ππάξρεη,

ην

δηαπίζησζα πξνρζέο φηαλ πήγα ζε έλα ρσξηφ, ππήξρε ην πξφβιεκα
κε

ηελ

απεληφκσζε

θαη

έκαζα

φηη

ζηα

θνπλνχπηα

είλαη

νη

Πεξηθέξεηεο, ζη νπο ςχιινπο είλαη νη Γήκνη. Να ηα πνπ είλαη
μεθάζαξα, αξθεί λα ξσηάκε. Ση ζε ηζίκπεζε, θίιε; Δδψ είλαη
θνπλνχπηα ή εθεί είλαη ςχιινη.
Δηπψζεθαλ θαη θφληεπα λα ην μεράζσ, γηαηί πξνζπαζνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε αληηπαξάζεζε, φκσο εγψ
γλσξίδσ φηη πξνζέζεηο θαιέο ππάξρνπλ ζε φινπο. Έρσ ππεξεηήζεη
θαη ηνπο ηξεηο Βαζκνχο, θαη Βνπιεπηήο, Αληηλνκάξρεο ήκνπλ, άξα
Πεξηθέξεηα αο ην πνχκε αλαινγηθά, θαη Γήκαξρνο. Πξνζέζεηο
εμαηξεηηθέο. Όκσο κέλνπκε δπζηπρψο ζηηο πξνζέζεηο.
Ζ αληηπαξάζεζε πνπ ππάξ ρεη νθείιεηαη ζηε κε ζπδήηεζε, ζην
δηάινγν

θαη

είλαη

επηχρεκα

φηη

απηή

ηε

ζηηγκή

ππάξρεη

έλα

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην … Να θαιεζπεξίζσ θαη ηνλ ζπληνπίηε κνπ,
ηνλ θχξην Αζαλαζίνπ, κηα θαη ήξζε… Δίλαη βαιηφο, ζαλ λα είλαη
βαιηφο λα κε δηαθφπηεη ζπλερψο. Καιψο ήξζ αηε.
Θεσξψ φηη είλαη επηχρεκα φηη ζήκεξα ππάξρεη κία Γηνίθεζε
ζηελ

Απηνδηνίθεζε,

ε

νπνία

είλαη

ππέξ

ηνπ

δηαιφγνπ,

ηεο

ζπδήηεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο. Καη απηφ λνκίδσ πξέπεη λα ην
δηαθπιάμνπκε σο θφξε νθζαικνχ.
Όινη έρνπλ ηηο θαιέο πξνζέζεηο, θχξηε Πξφεδξε, ην έρεηε
δηαπηζηψζεη θαη εζείο. Με ζσζηά επηρεηξήκαηα, κε ζηαζεξέο ζέζεηο,
λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε απηά ηα νπνία επηδηψθνπκε.
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Όκσο ζα πξέπεη θαηαιήγνληαο λα αλαθεξζψ θαη ζην ξφιν
ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηηφπνπ Γήκνπο. Γελ
έρσ αθνχζεη πνπζελά θαλέλαλ λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ απηή ηε
ζπλεξγαζία. Καη πξαγκαηηθά απηφ πνπ πξηλ απφ ιίγν

εηπψζεθε

απφ ηνλ πξνεγνχκελν νκηιεηή, είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη παληνχ.
Όινη ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ην νηηδήπνηε ρσξίο λα έρνπλ
θαλέλα

θφζηνο,

ρσξίο

λα

έρνπλ

θακία

επζχλε.

Πξνβαίλνπλ,

θηηάρλνπλ θάηη, ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
απηά πνπ θηηάρλνπλ νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ή νη Πεξηθέξεηεο ηα
καζαίλνπκε απφ ηηο εθεκεξίδεο, ζε ηνκείο επζχλεο καο θαη απφ εθεί
θαη πέξα θαλείο δελ δεηά θακία επζχλε απφ θαλέλαλ.
Δγψ

έρσ

επηθνηλσλήζεη

καδί

ηνπο,

έρσ

επηδηψμεη

ηε

ζπλεξγαζία, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Δίπα ζέινπκε λα βνεζάηε,
ζέινπκε λα θάλεηε έξγα, λα ζαο πξνβάιινπκε θαη εκείο, φηη απηφ ην
έξγν ην θάλεη ε Πεξηθέξεηα. Έξγα

καο ελδηαθέξ εη λα γίλνληαη,

φπσο θαη ηνπο πνιίηεο. Όκσο απηφ πνπ βιέπσ είλαη λα ζπλερίδεηαη
ε

δηαδηθαζία

ησλ

θξπθψλ

ζπδεηήζεσλ,

ην

λα

πεγαίλνπλ

λα

θηηάρλνληαη θάπνηα εξγάθηα ζε ζρνιεία επί παξαδείγκαηη θαη εγψ
λα ην καζαίλσ απφ εθεκεξίδεο ή λα πεγαίλνπλ θαη λα δεηάλε απφ
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ ή απφ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, αίηεκα
παξέκβαζεο ζην Γήκν, πνπ ππεχζπλνο φπσο γλσξίδεηε είλαη ν
Γήκαξρνο γηα λα εθπξνζσπεί θαη λα δεηά νηηδήπνηε απφ ηνλ
νπνηνλδήπνηε.
Καη θαηαιήγσ κφλν, γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ, λνκίδσ φηη
απνζπαζκαηηθά φια ηα άιια εηπψζεθαλ, κε ηα ζρνιεία. ην Γήκν
ην δηθφ κνπ έρσ 150 ζρνιεία πεξίπνπ. Δπζχλε ησλ ζρνιείσλ ζην
Γήκν. Υξεκαηνδνηήζεθε ε Πεξηθέξεηα. Γελ μέξσ αλ έγηλε ζην δηθφ
κνπ

Ννκφ

γηαηί

εθεί

ππάξρεη

κηα

αζάθεηα.

Νφηην

Αηγαίν,

ρξεκαηνδνηήζεθε ε Πεξηθέξε ηα. Γηα ηα ζρνιεία. Δπζχλεο ησλ
Γήκσλ. Πξνβαίλνπλ νη Πεξηθέξεηεο, θάλνπλ παξεκβάζεηο, έρνληαο
πάξεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, αιιά ηα ζρνιεία πνπ κέλνπλ θαη έρνπλ
πξφβιεκα, ηελ επζχλε, ην παξάπνλν ην αθνχεη ν Γήκαξρνο.
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Γηα απηφ θαηαιήγνληαο, ζεσξψ φηη ην άιθα θαη ην σκέγα ηεο
πξνζπάζεηαο

πνπ

πξέπεη

λα

θαηαβάιινπκε

είλαη

ζηελ

απνζαθήληζε, ηελ απφιπηε απνζαθήληζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
ησλ επζπλψλ ηνπ θαζελφο καο. Όζν απηφ δελ ππάξρεη, επεηδή θαη νη
πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ θαη δελ ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ γηα ην
πνηνο είλαη ππεχζπλνο πνχ, γηα νηηδήπνηε θαθφ ζπκβαίλεη πνπ
πξέπεη λα παξαπνλεζνχλ, ζα πάλε ζηνλ Γήκαξρν θαη νη πφξηεο καο
σο ζπλήζσο είλαη κνλίκσο αλνηρηέο γηα λα αθνχκε ηα παξάπνλα
απηά, επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ αηηεκάησλ θαη αηηηάζεσλ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Να επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Γαιελφ θαη λα πσ φηη
έδσζε θαη απηφο ηε κεγάιε ζεκαληηθή κάρε ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε
θαη ηνπ δεηήκαηνο ηνπ πξνζθπγηθνχ -κεηαλαζηεπηηθνχ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δζχ δελ αλαθέξζεθεο, αλαθέξζεθα εγψ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δγψ λα πσ ινηπφλ φηη κεγάιε επθαηξία είλαη φινη κε
θάπνηνλ ηξφπν λα βξεζνχκε ζηε Λέζβν, φπνπ θαη νκνξθηέο έρεη θαη
αλάγθε λνκίδσ ρξεηάδεηαη λα γίλεη απηφ.
Να πνχκε φηη θνληά καο είλαη θαη ν Τπνπξγφο, ν θχξηνο
Υαξάιακπνο Αζαλαζίνπ, Βνπιεπηήο Λέζβνπ.
Θα παξαθαιέζσ, ν θχξηνο

Υαηδεδηάθνο είλαη εδψ; Γελ είλαη

εδψ.
Ο θχξηνο Γαληειίδεο ζα παξαθαιέζσ, ν ίκνο ν Γαληειίδεο,
λα έξζεη ζην βήκα.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Καιεζπέξα.
Αγαπεηφ

Πξνεδξείν,

αγαπεηνί

ζπλάδειθνη,

Γήκαξρνη,

Γεκνηηθνί χκβνπινη, θάλεθε θαη απφ ηε ζπκκεηνρή, παξά ην
δχζθνιν ηνπ θαηξνχ θαη ηεο εκέξαο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε φινη ζηνπο Γήκνπο, πνπ εηδηθά απηή ηελ
πεξίνδν είλαη θαη κεγάιεο θαη πνιχ θξίζηκεο θαη ζνβαξέο νη
ππνρξεψζεηο, θάλεθε φηη ήηαλ επηβεβιεκέλν λα γίλεη θαη ίζσο
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έπξεπε λα γίλεη θαη λσξίηεξα γηα λα έρνπκε ραξάμεη πνιηηηθή
αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία δνχκε.
Υσξίο

θαλέλα

είδνο

ππεξβνιήο

θαη

ρσξίο

θαλέλα

είδνο

θνκκαηηθήο ή πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο, κεηά απφ πνιιά ρξ φληα
ζεηείαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κπνξψ λα πσ κε επζχλε θαη κε
ζνβαξφηεηα φηη πεξλάκε ηελ πην δχζθνιε πεξίνδν, ζεζκηθά, φρη
κφλν νηθνλνκηθά, νηθνλνκηθά κπνξεί λα πεξάζακε θαη ρεηξφηεξεο
θαηαζηάζεηο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Θεζκηθά ν ρψξνο ηεο
Απηνδηνίθεζεο δέρεηαη κηα αλειέεηε επίζεζε απνδφκεζεο, γηαηί
έρνπλ

θπξηαξρήζεη

θξαηηζκνχ

θαη

ζην

πνιηηηθφ

επίπεδν

ζπγθεληξσηηζκνχ,

εμαηηίαο

απφςεηο

θαη

ζέζεηο

κηθξνπνιηηηθήο

θαη

θνκκαηηθήο αλάιπζεο θαη εθηίκεζεο. Όζνη θξαηάκε ζην αξρείν καο
ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλα λ κεηά ηε δεχηεξε Κπξηαθή ησλ Γεκνηηθψλ
θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ, απηέο ηηο αλαιχζεηο νη νπνίεο είδαλ ην
θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ζηα θπξηαθάηηθα θχιια θαη δε ηα θνκκαηηθά
έληππα,

κπνξνχκε

λα

εθηηκήζνπκε

φηη

απηέο

νη

αλαιχζεηο

θνκκαηηθψλ ζηειερψλ ηφηε θαη κεη έπεηηα θαη θπβεξλεηηθψλ, αιιά
θαη απηνδηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κηινχζαλ ελππφγξαθα, είηε κε ην
φλνκά ηνπο, είηε κε ςεπδψλπκν, ζην επίζεκν θχιιν ην θνκκαηηθφ
ηεο ζεκεξηλήο θπβεξλψζαο παξάηαμεο, κηινχζαλ γηα ηελ αλάιπζε
ησλ πεληρξψλ απνηειεζκάησλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Δθινγψλ, έρνληαο εθηηκήζεη πξηλ φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη
δηαθνξεηηθά θαη απφ εθεί βάδαλε, απφ ηφηε, απφ ηνλ Ηνχλην δειαδή
ηνπ 2014, βάδαλε ην ζπέξκα ηεο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο
εηθφλαο πνπ ζα είραλ ηα Όξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο κεηά ηηο
εθινγέο.
Θεκηηφ

ή

αζέκηην,

κπνξνχκε

λα

ην

εθηηκήζνπκε,

λα

ην

αλαιχζνπκε θαη λα ην αληηκεησπίζνπκε. Δθείλν φκσο πνπ πξέπεη
λα μέξνπκε πνιχ θαιά είλαη φηη απηή ε πεξίνδνο, είλαη πεξίνδνο
πξνζπάζεηα απνδφκεζεο, ρηππήκαηνο, πνιηηηθνχ θαη ζεζκηθνχ, ηεο
Απηνδηνίθεζεο.
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Απηφ ην βιέπνπκε θάζε κέξα. Γελ ππάξρεη λνκνζρέδην ηνλ
ηειεπηαίν έλα θαη ρξφλν, ην νπνίν λα κε ρηππάεη ζεζκηθά θαη
ιεηηνπξγηθά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σελ ίδηα ψξα θαη εδψ έρνπκε
επζχλε φινη, θχξηε Πξφεδξε, αλ κε αθνχηε, ηελ ίδηα ψξα πνπ
γίλνληαη

κηθξνκεζαίεο

εμππεξεηήζεηο

ζε

δηάθνξεο

νκάδεο

παξαγφλησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ Απηνδηνίθεζε, είηε εξγαδφκελσλ,
είηε ζπλεξγαηψλ, είηε άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Δδψ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο θαη λα
απνδερηνχκε φηη απφ ην απνηέιεζκα βγαίλε η ην ζπκπέξαζκα φηη ην
εθηφπηζκά καο, ε επηξξνή καο, ε πίεζή καο, εθφζνλ ιέκε φηη
αζθνχκε

ην

κέγηζην

ηεο

επηξξνήο

θαη

ηεο

πίεζεο,

δελ

έρεη

απνηέιεζκα. Καη απηφ θαίλεηαη απφ ην φηη δεηήκαηα πνπ νκφθσλα
ηα έρνπκε θαηαιήμεη, πξνζέμηε, νκφθσλα ηα έρνπκε θαηαιή μεη εδψ
θαη ρξφληα, αιιά θαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζε φια ηα ζεζκηθά
Όξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο, άξα θαη νη Γήκαξρνη πνπ αλήθνπλ ζην
θπβεξλεηηθφ, ζην ζεκεξηλφ θπβεξλεηηθφ κπινθ, ηα ππνζηεξίδνπλ,
παξ’ φια απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάζε θνξά πεγαίλεη γ ηα
ην επφκελν, ην κεζεπφκελν θαη ην παξά επφκελν λνκνζρέδην.
Καη κηιάσ γηα ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ, κηιάσ γηα
ηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα, κηιάσ

γηα ηα ρηππήκαηα πνπ πξέπεη λα

ππάξμνπλ ζηα δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, απφ ηε
δεκνπξάηεζε

ηνπ

έξγνπ,

απφ

ην

εξγνιαβηθφ

φθεινο,

πνπ

εμαθνινπζεί ε θπβέξλεζε λα δηαηεξεί ην πςειφηεξν εξγνιαβηθφ
φθεινο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο λα ππάξρεη εδψ ζηε ρψξα.
Δμαθνινπζνχκε ινηπφλ λα αγσληδφκαζηε θαη λα παζρίδνπκε
θαη λα αγσληδφκαζηε γηα ηα απηνλφ εηα θαη λα κελ επηηπγράλνπκε
θαη λα κελ θαηνρπξψλνπκε ζηνηρεηψδε πξάγκαηα.
ηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν ππεξεηψ επί αξθεηά ρξφληα, ησλ
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, απφ πέξζη ηέηνηα
επνρή, ππάξρνπλ πηζσγπξίζκαηα θαη ρηππήκαηα εηο βάξνο ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηφζσλ δνκψλ ζηα θνηλσληθά θαη ζηα
πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα, πνπ απηέο νη δνκέο, παξ’ φιν φηη θάπνηνη
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δελ ηηο εθηηκήζεη θαη δελ ηηο έρνπλ ζεβαζηεί θαη εδψ έρνπκε επζχλε
φινη θαη δε ην Πξνεδξείν, γηα λα αλαγλσξίδνπκε θαη ηηο επηηπρίεο
ηεο Απηνδηνίθεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη δελ ζα πξέπεη,
απηφ

είλαη

θαη

παξαηήξεζε

θαη

έθθιεζε

πξνο

ηνλ

Πξφεδξν

θαηαξρήλ θαη φιε ηε δηνηθνχζα παξάηαμε, δελ ζα πξέπεη ελ νλφκαηη
θακίαο

ζθνπηκφηεηαο

λα

ππάξρεη

ε

ζπλερήο

κεξνιεπηηθή

θαη

απαμησηηθή αλαθνξά ζη ηο πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο ησλ Οξγάλσλ
ηεο

Απηνδηνίθεζεο.

Καθιακάλε

θαη

Καη

επί

επί

Κνπθνπιφπνπινπ

Κψζηα

Αζθνχλε,

θαη

ππήξμαλ

επί

Νηθήηα

ζνβαξφηαηεο

επηηπρίεο, φπσο ππήξμαλ θαη ιάζε, φπσο ππήξμαλ θαη αδπλακίεο
ζην λα κπνξέζνπκε λα ππεξαζπίζνπκε ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηεο
Απηνδηνίθεζεο.
Οη 4.500 φκσο δνκέο ζηα θνηλσληθά θαη ζηα πξνλνηαθά, είλαη
επηηπρίεο ησλ πξνεγνχκελσλ δέθα θαη πιένλ ρξφλσλ , πνπ απηέο νη
4.500 δνκέο θξάηεζαλ φξζην ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηελ θνηλσλία θαη
εηδηθά εθείλα ηα ζηξψκαηα ηα νπνία είρα λ αδπλακία αθφκα θαη γηα
ηα πξνο ην δελ ηα θαζεκεξηλά.
Απηέο ινηπφλ νη δνκέο ρηππηνχληαη. Μέρξη πξηλ απφ ιίγνπο
κήλεο κπνξεί θαη εγψ λα έθαλα ιάζνο εθηίκεζε θαη λα ζεσξνχζα
φηη ρηππηνχληαη απφ ιάζνο αληίιεςε ή απφ αδπλακία ή απφ θάπνηεο
θαθέο επηινγέο πνπ έγηλαλ απφ θάπνηα θπβεξλεηηθά ή ππεξεζηαθά
ζηειέρε. Όηαλ φκσο εδψ θαη έλα ρξφλν πξνζπαζνχκε σο Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε λα εμεγήζνπκε ηα απηνλφεηα, λα ηνπο απνδείμνπκε κε
παξαδείγκαηα φηη είλαη πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε, πιένλ ε άξλεζή
ηνπο λα πινπνηήζνπλ ηα απηνλφεηα εκέλα κε νδεγεί ζηελ εθηίκεζε
φηη είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο. Όηη δελ ειέγρεηαη, πξέπεη λα
ρηππηέηαη. Όηη δελ είλαη δηθφ ηνπο, πξέπεη λα ππνλνκεχεηαη, λα
απαμηψλεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη κε θάηη άιιν.
Δηξήζζσ

ελ

παξφδσ

λα

ζαο

θάλσ

κηα

παξέλ ζεζε

σο

ελεκέξσζε. Δπίθεηηαη γεληθή, ξηδηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
θξνληίδαο ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Ζ εγεζία ε θπβεξλεηηθή ιέεη θαη
ηζρπξίδεηαη φηη έρεη κηα επηθνίηεζε ελφο νξάκαηνο, ην νπνίν ην
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νλφκαζε θηφιαο σο ΟΦΖΛΗ, Οινθιεξσκέλε – ιέεη – Φξνληίδα
Ζιηθησκέλσλ, φπνπ ζα θαηαξγήζεη ηα ΚΑΠΖ, ζα θαηαξγήζεη ηα
ΚΖΦΖ, ζα θαηαξγήζεη θαη ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη, φια
απηά ηα νπνία επί είθνζη ρξφληα φιε ε θνηλσλία θαη φιε ε
Απηνδηνίθεζε είκαζηε πεξήθαλνη θαη ζα ηα

ζπγθεληξνπνηήζεη ζε

έλα κφλν θηίξην αλά Γήκν , απηφ είλαη ην φξακα ην νπνίν καο
παξνπζίαζε πξηλ απφ κεξηθέο εβδνκάδεο ε αξκφδηα Αλαπιεξψηξηα
παξνπζία θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΚΔΓΔ θαη εθπξνζψπσλ ησλ
παξαηάμεσλ, θαη απηφ ην ζεσξνχλ εμπγίαλζε. Γηα απηφ θηφιαο
παξαλφκσο, αληηζπληαγκαηηθά θαη παξαηχπσο, δε λ πάεη φκσο
θαλέλαο

απφ

ηνπο

Τπνπξγνχο

θαηεγνξνχκελνο,

νχηε

θαλελφο

Τπνπξγνχ ππάξρεη απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα, θαη δελ ην
ιέσ

επεξεαδφκελνο

ηειεπηαίσλ

εκεξψλ.

απφ

ηελ

Λνηπφλ,

πξνζσπηθή

κνπ

παξαλφκσο,

εκπεηξία

ησλ

παξαηχπσο

θαη

αληηζπληαγκαηηθψο δελ πι νπνηνχλ ηνλ λφκν ηνλ νπνίν παζρίζακε
νκφθσλα σο ΚΔΓΚΔ θαη σο ΚΔΓΔ, θαη επηηχρακε ηελ 1 Απγνχζηνπ
ηνπ 2014, έρνληαο μελπρηήζεη δχν κεξφλπρηα ζηε Βνπιή, λα
ςεθηζηεί ν 4277, ν νπνίνο 4277 πξνβιέπεη ηε κνληκνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη κέζα απφ η ε ζπκβαζηνπνίεζή ηνπ
θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, κε ηελ νπνία
ζπκβαζηνπνίεζε ζα παξέρεη αησλίσο πιένλ, απηφ ιέεη ν λφκνο,
ππεξεζίεο

ζηνπο

ζπληαμηνχρ νπο,

πξψηε

νκάδα,

ζηνπο

αλαζθάιηζηνπο, κε μερσξηζηή ρξεκαηνδφηεζε γηα θάζε νκάδα,
ζηνπο αλαζθάιηζηνπο, κε μερσξηζηή ρξεκαηνδφηεζε, θαη ζηνπο
πξφζθπγεο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο, κε μερσξηζηή. Καη θάλακε ηελ
πξνζεπρή καο θαη είπακε δφμα ησ Θεψ, πεηχρακε θάηη κεηά απφ
δέθα θαη πιένλ ρξφλσλ αγψλεο, λα γίλεη κφληκν ην πξφγξακκα.
Αθήζαλε θαη

πέξαζε φι ν ην ’15, έιεμε φιε ε πξνζεζκία ε

πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 4277, πνπ έπξεπε κέρξη ην ηέινο ηνπ ’15 λα
έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί ηα 867 πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην πίηη κε
ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ήξζακε ζην ηέινο ηνπ ’15 κε ην καραίξη
ζην ιαηκφ θαη κε ην πηζηφιη ζη ν θξφηαθν λα πάξεη μαλά ηελ παιηά
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κνξθή ην πξφγξακκα, κε ηηο εηήζηεο παξαηάζεηο, κε ηελ παξάλνκε
απαζρφιεζε, απηή ηε ζηηγκή φινη ζαο, φινη καο, παξαλφκσο
ζπλερίδνπκε λα απαζρνινχκε ην πξνζσπηθφ, δηφηη ν βαζηθφο λφκνο
ζπλδεφκελνο

κε

ην

χληαγκα

γηα

ηε

κεηαη ξνπή

ζπκβάζεσλ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ, ν 2190 κε ην 154 Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα ηνπ Παπιφπνπινπ, ιέεη κία κφλν πξνυπφζεζε δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεηο ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Μφλν φηαλ
είλαη ζπλερηδφκελν, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ην πξφγξακκα. Καη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν δέθα θαη πιένλ ρξφληα ζπλερίδακε θαη αλαλεψλακε
θαη αλαλεψλνπκε θάζε ρξφλν ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην
Βνήζεηα ζην πίηη.
ήκεξα
πξφγξακκα

δελ
θαη

πθίζηαηαη

φινη

καο

απηφ,

αλά

δελ

πάζα

έρεη

ζηηγκή

κεηαηξαπεί
αλ

βξεζεί

ην
έλαο

θαθνπξναίξεηνο αληηπνιηηεπφκελνο χκβνπιφο ζαο ή νπνηνζδήπνηε
πνιίηεο κηζεί ή έρεη πξνεγνχκελα κε θάπνηα εξγαδφκελε ή θάπνην
εξγαδφκελν

ηνπ

Βνήζεηα

ζην

πίηη

θαη

θάλεη

κηα

αλψλπκε

θαηαγγειία ζε δηάθνξα Όξγαλα, νξηζκέλνη έρνπκε θάζε εβδνκάδα…
κελ ηα ιέσ, είλαη γλ σζηά. Να ηα μέξεηε, θαη λα μέξεηε φηη ζα
βξεζείηε θαηεγνξνχκελνη.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Όρη, φρη. Δίλαη γλσζηά.
Λνηπφλ, λα απνινγεζεί ε θπβέξλεζε θαη λα απνινγεζνχλ νη
Τπνπξγνί, δηφηη αλ ηεξήζνπκε ην λφκν πξέπεη λα θιείζεη ην Βνήζεη α
ζην πίηη, 3.500 εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνιπζνχλ θαη 80.000
ειηθησκέλνη πνπ απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο απηή ηε ζηηγκή,
πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ λα απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο, δηφηη
ζπλεηδεηά,

έρνπκε

θαη

λνκηθνχο

εδψ,

βιέπσ

θαη

θίινπο

ζπλαδέιθνπο, ελψ πθίζηα ηαη ν λφκνο, ςεθίζηεθε απφ ην Διιεληθφ
Κνηλνβνχιην, δελ εθαξκφδεηαη. Καη θηάζακε ζε απηφ ην ζεκείν.
Δπίζεο, ζην λνκνζρέδην ην νπνίν καο έδσζαλ γηα ζπδήηεζε
πξνβιέπεη

ηε

ζπλέρηζε

ηεο

απαζρφιεζεο

ζε

δηάθνξα

πξνγξάκκαηα, Ρνκά, ΚΖΦΖ θαη ηα ινηπά, θαη ελψ έρνπ κε νκφθσλε
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απφθαζε

γηα

λα

ζπκπεξηιεθζεί

ζε

απηφ

ην

άξζξν,

λα

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη εθαηνληάδεο δνκέο, πεξί ηηο 300 δνκέο ζε
φιε ηε ρψξα, γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηεο θηψρεηαο, δειαδή
θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά ζπζζίηηα, θνηλσληθά παληνπσιεία,
ιαραλφθεπνη, ηξάπεδεο ρξφλνπ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηνπο
αλέξγνπο

θαη

ηα

ινηπά,

απηφ

δελ

ην

πεξηιακβάλεη.

Γελ

ην

πεξηιακβάλεη γηαηί έρεη ηελ εθηίκεζε φηη δελ έρεη λα θεξδίζεη
πνιηηηθά, γηαηί δελ ζεσξεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ππάξρνπλ θαη ηα
εζσηεξηθά ηα πξψελ απφ ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ
πεξαζκέλνπ ρξφλνπ, γηα απηφ θηφιαο πάλε γηα θιείζηκν.
Γηαζψζακε ηξεηο θνξέο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα απηέο ηηο
δνκέο θαη ηψξα ππάξρεη ε ηειεπηαία παξάηαζε ηνλ Οθηψβξην, πνπ
καο

ιέλε

ηέξκα,

ηειείσζε,

ε

ηειεπηαία

παξάηαζε

είλαη

ηνλ

Οθηψβξην, θιείλνπλ απηέο νη 300 δνκέο ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξνζέμηε, ζπλάδειθνη, νη απνθάζεηο νη νπνίεο πξνσζνχληαη
γηα λνκνζεζία, φζεο αθνξνχλ ηα δεηήκαηα ηα θνηλσληθά θαη ηα
πξνλνηαθά ζηελ Απηνδηνίθεζε, βάιαλε εδψ θαη έλα ρξφλν απφ ην
παξάζπξν ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε κέζα ζην παηρλίδη. ε
θακία ρψξα ηεο Δπξψπεο, κα ζε θακία, απφ ην Γηβξαιηάξ κέρξη ηε
θαλδηλαβία, θαη απφ ηελ Διιάδα κέρξη ηε Γαιιία, λα κε πσ ηε
Βξεηαλία κεηά ην Brexit, ινηπφλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν ε
Πεξηθεξεηαθή

Απηνδηνίθ εζε

λα

εκπιέθεηαη

ζηελ

πξσηνβάζκηα

θνηλσληθή θξνληίδα. Όιε ε πξσηνβάζκηα θνηλσληθή θξνληίδα θαη
φιε ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, είλαη ζηελ Πξσηνβάζκηα
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δδψ πεγαίλνπκε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα απφ ηε κηα κεξηά ζε
έλα ζπγθεληξσηηζκφ πν π εκπεξηέρεη 100% ζηνηρεία θξαηηζκνχ, έρεη
θπξηαξρήζεη ε άπνςε ηνπ θξαηηζκνχ, κε ζηξεβιψζεηο θηφιαο θαη κε
άιινπ είδνπο παξάπιεπξεο ελέξγεηεο θαη παξελέξγεηεο, θαη απφ ηελ
άιιε εκπιέθνπκε ηνλ ζεζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο
πξνζπαζψληαο λα δηεπθνιχλν πκε ηελ νηθνδφκεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο
ελφο

πειαηεηαθνχ

ζπζηήκαη νο

θαη

λα

εληζρχζνπκε
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πεξηζζφηεξν

ηελ

άπνςε,

ηελ

θαθή,

ηελ

απαξάδεθηε,

ηελ

αληηζπλαδειθηθή άπνςε ησλ Πεξηθεξεηψλ, νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ
Πεξηθεξεηψλ, πνπ λνκίδνπλ φηη είλαη πξντζηακέλεο Αξρέ ο ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη λνκίδνπλ φηη κπνξεί λα ειέγρνπλ, λα
θαηεπζχλνπλ θαη λα κνηξάδνπλ παηρλίδη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
φπσο απηνί λνκίδνπλ θαη φπσο απηνί θξίλνπλ.
Απηφ καο νδεγεί ζε ζπλερή ηξηβή κε ηελ Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε, ην είδακε θαη ζήκεξα, ην βιέπνπκε θαη θάζε κέξα,
δηφηη

κε

έρνληαο

πεξηθεξεηαθφ

αληηθείκελν

ζρεδηαζκφ,

ζηηο

ζηνλ

αξκνδηφηεηέο

αλαπηπμηαθφ

ηνπο

ζρεδηαζκφ,

ζηνλ
ζηηο

επελδχζεηο θαη ζηα κεγάια έξγα πνπ πξέπεη λα είλαη ην αληηθείκελφ
ηνπο κέζα ζηελ Πεξηθέξεηα, πξνζπαζνχλ θαη θάλνπλ βνπηηά ζηα
πξσηνβάζκηα, ζηα θνηλσληθά, ζηα πξνλνηαθά. Αχξην -κεζαχξην ζα ην
δνχκε θαη αιινχ.
Να πάκε ηψξα ζηα επφκελα…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Οινθιεξψλνπκε.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Σειεηψλσ κε δχν -ηξεηο παξαηεξήζεηο.
Ζ ελφηεηα, θχξηε Πξφεδξε, ηεο Απηνδηνίθεζεο, νηθ νδνκείηαη
θαζεκεξηλά, κε επηινγέο θαηαξρήλ ηεο δηνηθνχζαο παξάηαμεο θαη
ηνπ Πξνεδξείνπ. Τπάξρεη έιιεηκκα ζνβαξφ. Δγσηζκνί, εγσπάζεηεο,
αληηπαξαζέζεηο, κεκςηκνηξίεο, ή ζπλαληήζεηο πνπ δελ είλαη… θαη
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ
δελ είλαη ζπκθσλεκέλα θαη δελ είλαη θαηειεγκέλα, θέξλνπλ ιάζνο
απνηειέζκαηα

θαη

ζα

αηζζαλφκαζηε

ζπλερψο

ζαλ

ηνλ

ηεξκαηνθχιαθα απέλαληη απφ ην πέλαιηη θαη ζα ηξψκε ην έλα γθνι
πίζσ απφ ην άιιν.
Κάλσ έθθιεζε, φπσο έθαλα θαη ζηελ θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ ζπλεδξίαζε, δελ ζα πσ απηά, κελ αλεζπρείηε, εθεί ήηαλ
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, είπακε θαη πεξηζζφηεξα. Κάλσ έθθιεζε
θαη ζπκεζείηε ηελ ππεχζπλε θαη ζνβαξή ζηάζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

απέλαληί

ζαο

ζηε

ζπλεδξίαζε

ησλ

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Δπ αλαιακβάλσ εθείλε ηελ έθθιεζε θαη
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αλ ζέινπκε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ θαη
λα πξνζηαηεχζεη θαη λα πεξηθξνπξήζεη θάπνηα απφ απηά πνπ
επηβάιιεηαη άκεζα λα πεξηθξνπξήζεη θαη λα αξρίζεη ζηγά -ζηγά ηελ
αληεπίζεζε θαη ηε δηεθδίθεζε, λα ππάξρ εη πιαίζην ζην νπνίν ζα
θηλνχκαζηε φινη, απφ ηνλ Πξφεδξν κέρξη ην ηειεπηαίν κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γεχηεξν. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην νπνίν
απνθαζίζακε αιιεπάιιειεο θνξέο κέζα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Όηαλ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο ζε ζκηθή επίζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
θξάηνπο,

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε

φια

ηα

κέζα,

θαη

ηα

έλδηθα,

πξνζθπγή ζηα αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζηα
επξσπατθά Όξγαλα, δηφηη ε πνξεία πνπ ππάξρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ
είλαη

πνξεία

απφθιηζεο

πξνο

ηα

επξσπατθά

δεδν κέλα

ηεο

Απηνδηνίθεζεο θαη φρη πνξεία ζχγθιηζεο. Απηφ κπνξεί λα πνιεκεζεί
ζηα ζεζκηθά Όξγαλα ηεο Δπξψπεο θαη ζηα ζεζκηθά Όξγαλα ηεο
Απηνδηνίθεζεο. Όπσο επίζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνζβιεζεί θαη
ζηα Όξγαλα ηεο ρψξαο.
Σξίην.

Να

δηεθδηθήζνπκε

θαη

έλδηθα,

θ χξηε

Πξφεδξε,

ηα

παξαθξαηεκέλα, φρη ησλ ηειεπηαίσλ θαη δελ είλαη επζχλε κφλν ηεο
ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, γηα λα είκαζηε δίθαηνη θαη πξέπεη λα είκαζηε
πάληα δίθαηνη θαη εηιηθξηλείο θαη αληηθεηκεληθνί. Να ζέζνπκε δήηεκα
λνκηθήο δηεθδίθεζεο, φπσο έγηλε ζην παξε ιζφλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ
ηφηε, ηεο έζησ ζηαδηαθήο επηζηξνθήο ησλ παξαθξαηεζέλησλ ηεο
ηειεπηαίαο 7εηίαο-8εηίαο, πνπ είλαη αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα.
Καη ηέινο, λα νηθνδνκήζνπκε πνιηηηθή ζπκκαρία θαη θνηλσληθή
ζπκκαρία κε θνξείο θαη ρψξνπο νη νπνίνη ζα δεζκεπηνχλ κε βάζε
ηελ πξφηαζή καο, γηα έλα άιιν κνληέιν ρψξαο, ην νπνίν ζα
ζπγθιίλεη πξνο ηα επξσπατθά δεδνκέλα, γηα λα κπνξέζνπκε λα
βγνχκε επηζεηηθά θαη πξνο ηελ θνηλσλία, αιιά θαη πξνο ηνπο θνξείο
ηεο Πνιηηείαο, θαη λα πνχκε απηφ ην πιαίζην δηεθδηθνχκε.
Πξηλ θαηέβσ απφ ην βήκα, επεηδή ζέισ λα είκαζηε θαη
ελσκέλνη, αιιά θαη εηιηθξηλείο, ε ππφζεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, πνπ
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ηφηε

είρε

νλνκαζηεί,

κεηά

ην

1998,

πνπ

είρε

νλνκαζηεί

Καπνδίζηξηαο 2 θαη ην 2010 πήξε ην φλνκα Καιιηθξάηεο, επεηδή
εδψ είκαζηε γλσζηνί αξθεηνί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαη επηπρψο
ππάξρνπλ

θαη

ηα

γξαπηά

θαη

νη

απνκαγλεηνθσλεκέλεο

ηνπνζεηήζεηο φισλ καο, απφ ηα πλέδξηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο
Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, κέρξη ην πλέδξην ηεο Κπιιήλεο.
Λνηπφλ, απηή ε πνξεία ηνπ 10εηνχο δηαιφγνπ γηα ηελ δε χηεξε
κεηαξξχζκηζε κεηά ηνλ Καπνδίζηξηα, πνπ ηελ είρακε νλνκάζεη
Καπνδίζηξηα 2, είρε ην 97 -98% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ήηαλ ηέζζεξηο,
πέληε, επηά νη ζπλάδειθνη φιν θαη φιν, νη νπνίνη είλαη ε ζεκεξηλή
νλνκαδφκελε ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, είλαη απηνί θαη κφλν νη νπνίνη
δηαθσλνχζαλ έρνληαο ηελ αληίιεςε ηελ θξαηηθηζηηθή. Όινη νη
ππφινηπνη, απφ ηνλ αείκλεζην ηνλ Υξήζην ηνλ Παιαηνιφγνπ, κέρξη
ηνλ Θαλάζε ηνλ Καηαξηδή, πνπ νη παιηνί κπνξνχλ λα πνπλ πνηα
πνιηηηθή πιεπξά εθθξάδαλε, ηε ζεκεξηλή θπβεξλψζα, γηα φζνπο δελ
ηνπο ζπκάζηε θαη δελ ηνπο μέξεηε, κέρξη ηνλ Αβξακφπνπιν, απφ
ηφηε πνπ ήηαλ Πξφεδξνο, ηνλ Κνπθνπιφπνπιν θαη κεηά ηνλ Νηθήηα
Καθιακάλε, είρακε νκνθσλήζεη ζην 97% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα
πλέδξηα, ζην ηη πιαίζην πξέπεη λα ππάξμεη ζηε λέα κεηαξξχζκηζε.
Καη κάιηζηα νξηζκέλεο θσλέο ιέγαλε γηα αθφκε πην πξνσζεκέλε
κεηαξξχζκηζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο.
Σν φηη ππήξμε απηή ε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ζπλνδεχηεθε κε
ην

απαηηνχκελν

νηθνλνκηθφ

παθέην

ε

κεηαξξχζκηζε

πνπ

νλνκάζηεθε Καιιηθξάηεο, δελ ζεκαίλεη φηη πνλάεη δφληη θφβεη
θεθάιη.
Πξέπεη λα απαηηήζνπκε λα ζπλερηζηεί ε κεηαξξχζκηζε, λα
νινθιεξσζεί θαη φρη λα ηελ ακθηζβεηήζνπκε.
Ξέξνπκε ηα πνιηηηθά θείκελα ηνπ ’14, πξν ησλ εθινγψλ θαη
μέξνπκε θαη ηα πνιηηηθά θείκελα ησλ εθινγψλ θαη ηα θνκκαηηθά
θείκελα

ησλ

βνπιεπηηθψλ

εθινγψλ

ηνπ

’1 2

θαη

ηνπ

’15,

ηη

πξεζβεχαλε θαη ηη δηαθεξχηηαλε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καιιηθξάηε.
Αλ
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λα

πξνζρσξήζεη

ζε

απηνχ

ηνπ
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πνιηηηθέο, πνιχ θαθή ππεξεζία ζα πξνζθέξεη, φρη κφλν ζηελ
Απηνδηνίθεζε,

αιιά

ζηε

ρψξα.

Θα

ππάξμεη

πηζσγχξηζκα

ηνπηθηζκνχ θαη ζσβηληζκνχ, ζα ππάξμεη δηάιπζε φινπ απηνχ ηνπ
νηθνδνκήκαηνο πνπ επηρεηξήζακε θαη πξνσζήζακε, θαη ζα ππάξμεη
ηέηνηνπ είδνπο απφθιηζε απφ ηα επξσπατθά δεδνκέλα πνπ ζα
ληξέπνληαη κεξηθνί αλ ζπλερηζηεί πξνο απηή ηελ θαηάζηαζε.
Θέισ

λα

ζαο

επραξηζηήζσ,

ηειεηψλνληαο,

θαη

γηα

ηελ

έθθξαζε ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ πεξηπέηεηα ηελ νπνία δνχκε, φρη
κφλν εγψ, αιιά θαη δεθάδεο Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ππεξεζηαθνί
ηνπ Γήκνπ. Απιά θαη κφλν γηα λα έρεηε κηα εηθφλα, λα μέξεηε φηη ην
επίδηθν δήηεκα ην νπνίν καο παξαπέκπε η γ ηα θαθνχξγεκα θαη γηα
δηάθνξα πιεκκειήκαηα, είλαη ζε νηθφπεδν 1.200 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ,

απνιχησο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο,

κεηαγεγξακκέλν

ζην

Τπνζεθνθπιαθείν, φηαλ ην 2009 εθδφζεθε ε νηθνδνκηθή άδεηα γηα
ηελ

θαηαζθεπή

πνιπζέζηνπ

νινήκεξνπ

λεπηαγσγείνπ,

ν

ηνπνγξάθνο ν νπνίνο είρε ηελ επζχλε λα θάλεη ην ηνπνγξαθηθφ
αδείαο, εθηίκεζε θαη ζπλερίδεη λα ιέεη φηη νξζά έπξαμε, λα κελ
παξνπζηάζεη ζην 1.200 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ νηθφπεδν, λα κελ
παξνπζηάζεη 4 ηεηξαγσληθά κέηξα πίζσ, ηα νπνία 4 ηεηξαγσληθά
κέηξα πίζσ ήηαλ θαηαπάηεζε απζαίξεηε ηνπ γείηνλα, ην θηίξην ηνπ
γείηνλα, δειαδή ηνπ γεηηνληθνχ νηθνπέδνπ, εηζέξρνληαλ, εηζέξρεηαη
θαηά 4 ηεηξαγσληθά κέζα ζην δεκνηηθφ νηθφπεδν θαη ν ηνπνγξάθνο
ν νπνίνο εμέδσζε ην ηνπνγξαθηθφ αδείαο, έρνληαο ππφςε θαη ηε
κεηαγξαθή

ζην

απαιινηξίσζε

θαη

Τπνζεθνθπιαθείν
ην

ηνπνγξαθηθφ

θαη
γηα

ηελ
ην

αλαγθαζηηθή
νηθφπεδν,

δελ

παξνπζίαζε απηά ηα 4 ηεηξαγσληθά. Σν έξγν ζρεδφλ έθηαζε ζην
60%, έθηαζε ν Γήκνο επεηδή δελ ήηαλ εμαξηψκελνο απφ θαλέλα
ζπκθέξνλ,

λα

θεξχμεη

ηνλ

εξγνιάβν

γηαηί

δελ

κπνξν χζε

λα

αληαπνθξηζεί, γηα απηφ θηφιαο θνβνχληαη πνιινί λα θεξχμνπλ
έθπησην θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη αζπλεπήο θαη ν εξγνιάβνο κεηά
απφ πέληε ρξφληα έθαλε κελπηήξηα αλαθνξά φηη ην ηνπνγξαθηθφ
αδείαο ήηαλ πιαζηφ θαη παξαπνηεκέλν επεηδή δελ εκθάληδε ηελ
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θαηαπάηεζε ηνπ ηδηψηε. Καη κε βάζε απηφ ππήρζε ην ζέκα ζηνλ
εηζαγγειέα δηαθζνξάο γηα λα παξαπεκθζνχκε γηα ηα θαθνπξγήκαηα
πεξί θαηαρξαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ, πεξί απάηεο εηο βάξνο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη εηο βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπεηδή
παξαλφκσο ιέεη κε ην πιαζηφ η νπνγξαθηθφ, φπσο ην νλνκάδνπλ,
εληάρζεθε ην έξγν ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Απηφ

είλαη

ην

ζέκα.

Καη

βέβαηα

φινη

ζαο

κπνξείηε

λα

αλαινγηζηεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Δίλαη Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο,
απφ ην Γήκν καο.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ. Κχξηνη, ππάξρεη Πξνεδξείν.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Δίλαη Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο
απφ ην Γήκν καο.
Γ.

ΠΑΣΟΤΛΖ:

Κχξηνη,

ζαο

παξαθαιψ,

ππάξρεη

Πξνεδξείν.

Παξαθαιψ, ππάξρεη Πξνεδξείν.
ΟΜΗΛΖΣΔ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Σν Πξνεδξείν ζα ζηακαηήζεη ηνλ νκηιεηή.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Λνηπφλ, γηα φζνπο δελ ηνλ μέξεηε, ν θχξηνο
Μηραειίδεο είλαη Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην
Γήκν καο. Γηα λα θαηαιάβεηε ηνλ ηξ φπν κε ηνλ νπνίν αληηδξάεη.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κχξηνη, ζαο παξαθαιψ ηψξα. Οινθιεξψλεη ν ίκνο.
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Θέισ λα ζαο πσ ινηπφλ φηη ηα πεξηζζφηεξα
ζρνιεία θαη νη πεξηζζφηεξνη παηδηθνί, πξψελ θξαηηθνί παηδηθνί
ζηαζκνί…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
. Γ ΑΝΗΖΛΗ ΓΖ: Καη ν θχξηνο Εεζάθνο, κάιηζηα. Δληάμεη, θχξηε
Εεζάθν.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λνηπφλ, νινθιεξψλεηε παξαθαιψ.
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 Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Γηα λα έρεηε ινηπφλ ηελ εηθφλα, αληηιακβάλεζηε
ινηπφλ…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
. Γ ΑΝΗΖΛΗΓΖ: Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ηα νπνία έρνπκε, ηα
πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη νη πεξηζζφηεξνη παηδηθνί ζηαζκνί νη
νπνίνη

κεηαβηβάζηεθαλ

γπκλαζηήξηα

ηα

απφ

νπνία

ην

θξάηνο ,

κεηαβηβάζηεθαλ

θαη

απφ

ηα
ην

πεξηζζφηεξα
θξάηνο

ζηνπο

Γήκνπο, δελ έρνπλ νχηε ζσζηά ηνπνγξαθηθά, δελ έρνπλ νχηε άδεηεο
απφ

ηελ

Πνιενδνκί α,

δελ

έρνπλ

νχηε

ηα

λφκηκα

ραξηηά

ηεο

ππξαζθάιεηαο θαη αλά πάζα ζηηγκή νπνηνζδήπνηε απφ εζάο αλ
βξεζεί θάπνηνο θαη θάλεη κηα θαηαγγειία, ζα βξεζείηε δπζηπρψο …
Δπραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Λνηπφλ, λα πσ φηη αθξηβψο κίιεζε αξθεηά ιεπηά ν
θχξηνο

Γαληειίδεο.

παξάηαμεο.

Όκσο

Μί ιεζε
ζα

ιίγν

πσ φηη

παξαπάλσ

φηαλ ιέκε

απφ

επηθεθαιήο

ζπκπαξαζηεθφκαζηε,

ζπκπαξαζηεθφκαζηε θαη ηνπιάρηζηνλ λα αλαδείμεη έλα δήηεκα, πνπ
αχξην κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε απφ εκάο θαη κέζα ζε απηφ ην
πιαίζην δψζακε κηα εζηθή, αλ ζέιεηε κε η ε δηθή κνπ, ρσξίο λα
έρνπκε κηιήζεη, θαη νχηε ην ζεσξνχζα δπλαηφλ λα κηιήζνπκε γηα
θάηη ηέηνην, πξσηνβνπιία.
Θα παξαθαιέζσ βεβαίσο ηελ θπξία Βνκπηξάθε Νίθε, ηελ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ.
Απιψο λα πσ κηα θνπβέληα. Οπδέπνηε, νχηε ζέινπκε, νχηε
έρεη γίλεη, αιιά θαη νχηε ζα γίλεη, δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δελ είλαη
ζπκθσλεκέλεο.
πεξηπηψζεη,

Δάλ

δελ

ππάξρεη

είλαη

ζηηο

ηέηνηα

παξαλφεζε,

πξνζέζεηο

θαλελφο.

ελ

ηνηαχηε

Καη

βεβαίσο

ζπκθσλνχκε ζηα παξαθξαηεζέληα, ίκν, ην είπακε θαη ην πξσί.
Πξνρσξάκε.
Παξαθαιψ, ε θπξία Βνκπηξάθε.
Ν.

ΒΟΜΠΗΡ ΑΚΖ:

Κχξηε

Τπνπξγέ,

θχξηε

Πξφεδξε,

θχξηνη

ζπλάδειθνη ηεο Απηνδηνίθεζεο, θχξηνη Γήκαξρνη, εθπξνζσπψ ηνλ
Γήκαξρν, ηνλ θχξην Εελέην, ηνλ Γήκαξρν ηνπ Ηιίνπ.
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Θα είκαη αξθεηά ζχληνκε. Τπάξρνπλ νη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ
Ηιίνπ, πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζην Πξνεδξείν.
Δγψ ζα αλαθεξζψ κφλν ζε έλα άξζξν. Δίλαη ην άξζξν πνπ
είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ γηα ην

Γήκν κνπ. Δίλαη ην άξζξν 121 ηνπ

ππφ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ θαη απηφ αθνξά ην Πάξθν Σξίηζε.
Σν

Πάξθν

Σξίηζε

είλαη

θαη

ην

κεγαιχηεξν

άξζξν

πνπ

θαηαιακβάλεη έθηαζε γχξσ ζηηο ηέζζεξηο ζειίδεο ζην λνκνζρέδην
θαη κε έθπιεμή καο είδακε φηη πξνηείλεηαη έλαο θνξέαο, έλα Ννκηθφ
Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, γηα ην Πάξθν, γπξλψληαο ηηο κλήκεο
καο ζην 2002, φπνπ νκνίσο είρε

γίλεη ζχζηαζε κε ην Πξνεδξηθφ

Γηάηαγκα 184, ελφο παξφκνηνπ θνξέα.
Γεθαηέζζεξα ρξφληα κεηά γπξλάκε πίζσ ζε έλα ζρήκα, έλα
ζρήκα πνπ ζην παξειζφλ είρε απνηχρεη θαη πξνβιέπεη Πξφεδξν ηνλ
εθάζηνηε Αληηπεξηθεξεηάξρε, νξζψο θαηά ηε γλψκε καο, γηαηί απηφ
είρακε πξνηείλεη θαη εκείο ηελ πεξίν δν εθείλε, αιιά δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο λα βάιεη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ έλαλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ν νπνίνο ζα
ακείβεηαη βεβαίσο θαη ν νπνίνο απνηειεί εθηειεζηηθφ φξγαλν θαη ζα
αζθεί βεβαίσο δηνίθεζε.
Δπηπιένλ, απηφ ην ζρέδην λφκνπ δελ θάλεη θακία πξφβιεςε
γηα ην πξνζσπηθφ ελφο πάξθνπ πνπ κηιάκε θαηαιακβάλεη έθηαζε
γχξσ ζηα 1.200 ζηξέκκαηα. Καηαιαβαίλεηε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν
πάξθν αλαςπρήο ζην Γήκν, κε ζπάληα είδε θαη πνπιηά θαη εδψ ε
κφλε πξφβιεςε πνπ γίλεηαη είλαη γηα ηξε ηο ππαιιήινπο. Βέβαηα
πξφβιεςε γηα απηνχο ηνπο ηξεηο ππαιιήινπο έρεη θάλεη θαη ν
Γήκνο Ηιίνπ, λα κπνπλ ζην θνηλσληθφ παληνπσιείν, γηαηί έρνπλ λα
πιεξσζνχλ πάξα πνιινχο κήλεο δπζηπρψο. Γελ θάλεη φκσο θακία
πξφβιεςε γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη θαη είλαη
πνιινί απηνί πνπ ρξεηάδνληαη, πνιιέο εηδηθφηεηεο λα πξνζιεθζνχλ,
γηα λα κπνξέζεη ην πάξθν λα ιεηηνπξγήζεη κε αμηνπξέπεηα, γηαηί
απηή ηε ζηηγκή είλαη εγθαηαιειεηκκέλν, ζε θαηάζηαζε πνπ θαη εκείο
νη φκνξνη Γήκνη, ν Γήκνο Ηιίνπ δειαδή θαη Αγίσλ Αλα ξγχξσλ-
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Κακαηεξνχ, ληξεπφκαζηε πξαγκαηηθά γηα ην πψο ην βιέπνπλ θαη
γηα απηά πνπ αθνχκε απφ ηνπο πνιίηεο πνπ λνκίδνπλ φηη έρνπκε ηελ
αξκνδηφηεηα γηα ην πάξθν απηφ.
Σν

ζρέδην

λφκνπ

ινηπφλ,

δελ

βιέπνπκε

λα

έρεη

θακία

πξφνδνο γίλεη πάλσ ζην θιέγνλ ζέκα ηεο ιε ηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ
Σξίηζε,

αιιά

επηζηξέθνπκε

ζε

απνηπρεκέλεο

πξαθηηθέο

ηνπ

παξειζφληνο, κε πξνβιέπνληαο φκσο πνζά ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ
ην πξνεγνχκελν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλα
ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην επξψ, γηα ηελ αθξίβεηα 977.256 €, σο
εηήζηα δαπάλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ.
Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δφζεθε ζην πάξθν ζηνλ ΑΓΑ,
δελ έρεη δνζεί θακία ρξεκαηνδφηεζε. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, απφ ην
2014 κε ην λφκν 4296/14, φπνπ κεηαβηβάζηεθε ην πάξθν κέζσ ηνπ
ΑΓΑ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ

ζπλνδεχηεθε πνηέ απφ

απφδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα ε πξάμε απηή
λα κείλεη θελνχ πεξηερνκέλνπ, φρη βέβαηα φηη είραλ απνδνζεί θαη
θαηά ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.
Αληί ινηπφλ λα ξπζκίδεηαη ην ζέκα ρξεκαηνδφηεζεο, κε
έθπιεμε

δηαπηζηψλνπκε

φηη

π άκε

έλα

βήκα

πίζσ

θαη

επαλεξρφκαζηε κε ην παξφλ λνκνζρέδην ζε ήδε δνθηκαζκέλεο θαη
απνηπρεκέλεο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο, επαλαθέξνληαο μαλά
ζηελ θεληξηθή εμνπζία ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα.
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη θαηαζέησ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ ζην Πξνεδξείνπ 35 ζειίδεο πξνηάζεηο
πνπ αθνξνχλ θαη ην παξφλ λνκνζρέδην, αιιά θαη πξνηάζεηο νη
νπνίεο ζεσξψ φηη είλαη ρξήζηκεο γηα ην ξφιν πνπ επηηεινχκε ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δπραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Αθήζηε ηηο πξνηάζεη ο θαη ηε
δνπιεηά

πνπ

πξέπεη

λα

θάλνπκε

κε

ηηο

Τπεξεζίεο

καο,

λα

ελζσκαησζνχλ.
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Ο θχξηνο Καζηξηλφο ν Αιέμεο, φπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο
καο, είλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Κεληξηθήο

Έλσζεο

Γήκσλ

Διιάδνο,

Γήκαξρνο

Πελεηνχ

θαη

παξαθαιψ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.
Α. ΚΑΣΡΗΝΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζίγνπξα φηαλ καδεχεηαη
πνιχο θφζκνο δεκηνπξγνχληαη θαη παξεμεγήζεηο. Οη παξεμεγήζεηο
είλαη γηα λα δηνξζψλνληαη θαη γηα λα πξνζπεξληφληαη. Γηα απηφ αλ
ινηπφλ παξεμεγεζήθακε, ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο πνπ ε ζεκεξηλή
Γηνίθεζε ηεο ΚΔΓΔ ην ελλνεί, εκείο δεηάκε ζπγλψκε ζε φηη έγηλε.
Γεχηεξν πξάγκα. Αλ αθνχζεηε ηνλ νπνηνλδήπνηε απφ εκάο
εδψ πέξα ηνπο πεληαθφζηνπο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αιιά θαη
ηνπο παξεπξηζθφ κελνπο ηνπο ππφινηπνπο, ζίγνπξα ζα λνκίδνπκε
φηη ν θαζέλαο απφ εκάο είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ Παηνχιε. Γελ είλαη
θαθφ. Γηαηί θάηη άθνπζα γηα εγσπάζεηεο, εγσθεληξηζκνχο θαη απηά.
Να ζαο πσ θαη θάηη άιιν. πλεζίδεηαη ζηε δσή πνηέ λα κελ
έρνπκε ηελ απηνζπγθξά ηεζε ζην λα ζεβαζηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζε
νξηζκέλα πξάγκαηα. ίγνπξα ιάζε γίλνληαη. Άιισζηε δελ είλαη
ηπραίν ην φηη νη λφκνη έγηλαλ γηα λα παξαβηάδνληαη, αιιά πνηνη
θάλνπλ

ιάζε;

Απηνί

ινηπφλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη,

πνπ

δνπιεχνπλ θαη πνπ δελ είλαη πεζακέλνη, γηαηί απφ έλαλ πεζακέλνη,
έιεγε θαη ν ζπγρσξεκέλνο ν παηέξαο κνπ, κφλν ηελ απνθνξά ηνπ
κπνξείο λα πάξεηο.
Όια απηά ηα ιέσ γηα λα κεηξηάζσ ην πάζνο θαη λα κεγαιψζσ
ηνλ πφζν, ηνλ πφζν γηα ηελ ελφηεηα.
Πάκε ηψξα ζηα δηαδηθαζηηθά, γηαηί θάπνηε πξέπεη λα πν χκε
θαη ηελ αιήζεηα. Δγψ κε ηνλ ίκν ηνλ Γαληειίδε, φπσο μέξεηε, δελ
είκαη

νχηε

θίια

πξνζθείκελνο

θνκκαηηθά

ή

νηηδήπνηε

άιιν.

Καηαγγέιισ φκσο απηφ πνπ έγηλε ζηνλ ίκν ηνλ Γαληειίδε θαη
ζεσξείηαη

αλήζηθν

ην

λα

ζηεξείηαη

ν

άλζξσπνο

απηφο

κε

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ηελ έμνδν απφ ηε ρψξα, επεηδή ιέεη πιαζηφ
ηνπνγξαθηθφ κε παξαπάλσ ηεηξαγσληθά ζηνλ ηδηψηε.
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Απηή είλαη ε άπνςή κνπ θαη δελ κε ελδηαθέξεη ε άπνςε ηνπ
νπνηνπδήπνηε άιινπ, δεδνκέλνπ φηη ν Γαληειίδεο πήγε θαη έθηηαμε
ζρνιείν. Γελ έθηηαμε θαλέλα… κελ πσ ηη άιιν. Καη θάπνηεο θνξέο
ζα πξέπεη λα είκαζηε θαη ηνικεξνί ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη θάπνηεο
θνξέο αλ ζέινπκε λα ξίμνπκε θάπνηνλ απφ Γήκαξρν, κπνξνχκε λα
βξνχκε θαη άιινλ ηξφπν λα ηνλ ξίμνπκε. Γελ είλαη νχηε ζηελ
παξάηαμή κνπ, νχηε θίινο κνπ, νχηε ζεκαίλεη φηη αζπάδνκαη πάληα
απηά πνπ ιέεη. Αιιά έηζη πξέπεη λα κηιάκε, γηαηί ε δσή είλαη απηή
πνπ καο θαηακαξηπξεί ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε.
Έλα

άιιν

πξάγκα

πνπ

ζα

έπξεπε

λα

πνχκε

γηα

λα

ζεκεηψζνπκε ηε δηαδξνκή ηνπ θαζελφο καο, γηαηί εηπψζεθαλ θαη
απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, είλαη ην εμήο θαη ζα θαηαιάβεηε φινη
ηη ζέισ λα πσ.
Πξψηα απφ φια θαη εγψ ζα πσ φηη φιεο νη πξνεγνχκελεο
Γηνηθήζεηο έθαλαλ πνιιά πξάγκαηα. Καη ε ζεκεξηλή πξνζπαζεί θαη
ζα θάλεη. Ήηαλ άιιεο νη επνρέο εθείλεο, άιιεο νη επνρέο νη ησξηλέο.
Καη επηηξέςηε κνπ λα πσ ην εμήο . Όηη ε αλαθνξά ζηνλ
Θαλάζε ηνλ Νάθν, Θεφο ζρσξέζηνλ ηνλ άλζξσπν, γηαηί ε εθηίκεζή
κνπ ήηαλ φηη ηφηε ήηαλ νη παρηέο αγειάδεο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
είκαη επηπρήο γηαηί είκαη ηξεηο θνξέο Γήκαξρνο θαη άιιε κηα
Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπ ιίνπ, δελ πξφθεηηαη λα μαλά πεξάζνπλ.
Καη εδψ ζα ζπκίζσ θαη θάηη ζηνλ θχξην Τπνπξγφ, ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ην ζπκφκαζηε φινη. Θα ζπκεζείηε πνηνο ην είπε. Ζ
ηζηνξία δελ δηαγξάθεηαη, δελ παξαγξάθεηαη, δελ μαλά γξάθεηαη.
Μφλν

γξάθεηαη.

πξνζσπηθφηεηεο.

Καη
Απηφ

πξσζππνπξγφο ηφηε, ν

εθηηκψ
ην

φηη

είρε

γξάθεηαη
πεη

ν

απφ

κεγάινο

ζπνπδαίεο
γηα

εκέλα

Κψζηαο ν Καξακαλιήο. Απηή είλαη ε

εθηίκεζή καο.
Βέβαηα ε δσή πξνρσξά θαη φια απηά δελ είλαη αθεγήκαηα.
Δίλαη ίζσο θάπνηα ζεκεία θαη θάπνηα ζεκάδηα γηα λα κπνξνχκε λα
δηνξζσλφκαζηε θαη λα μέξνπκε ηη δεηάκε απφ ηελ Απηνδηνίθεζε
ηειηθά.
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Δξρφκαζηε ηψξα λα πνχκε ην δηα ηαχηα, γηαηί μέξεηε φηη ην
ηακείν είλαη εθείλν πνπ πνλάεη. Σν ηακείν ζήκεξα είλαη ηξαγηθφ.
Άξα πξέπεη ην ηακείν απηφ εδψ πέξα λα ην επαλαθέξνπκε, γηαηί αλ
δελ ην επαλαθέξνπκε ηφηε ζα πεζάλνπκε φινη, φπσο ιέλε θαη νη
γηαηξνί, απφ ιηπναλαξξφθεζε.
αο ιέσ ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα βάινπκε έλα ζηφρν θαη ν
ζηφρνο είλαη πνηνο; Όηη κέρξη ην ηαθηηθφ καο πλέδξην, νχηε κε
θξαπγέο, νχηε κε θσλέο, νχηε κε ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ θαη ινηπά
θαη ινηπά θαη ινηπά, κπνξεί λα γίλεη θάηη. Πάλε απηά. Γελ γίλνληαη
κε απηά. Ή ζα βάινπκε θάησ δέθα πξάγκαηα, ζα δνχκε ηη κπνξνχκε
λα

θεξδίζνπκε

θαη

λα

είκαζηε

ζίγνπξνη

φινη

φηη

είκαζηε

δηαηεζεηκέλνη, πξνζέμηε ηη ζαο ιέσ, λα απνθαζίζνπκε πν ηεο ζα
είλαη

νη

ζθελέο

παληθνχ

πνπ

ζέινπκε

λα

θάλνπκε.

Με

ςαξνληνχθεθα ή κε λεξνπίζηνια, δελ γίλεηαη ηίπνηα. Γηαηί μέξεηε,
ην ίδην ην παηρλίδη εκείο νη ίδηνη ην πνπιάκε . Με καο θηαίεη κεηά ν
Παηνχιεο αλ έρεη 65 θνζηνχκηα. Γελ δηθαηνινγψ ηνλ Παηνχιε, νχηε
ηα θνζηνχκηα ηνπ. Δγψ ιέσ ηελ αιήζεηα φκσο.
Άξα

ινηπφλ,

αο

γίλνπκε

φινη

πην

κεηξηνπαζείο,

αο

αλαζεσξήζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο, αο πάκε φινη ελσκέλνη, αο
δψζνπκε κηα παξάηαζε γηαηί νη επνρέο είλαη δχζθνιεο, ζε κηα
θπβέξλεζε πνπ ε αιήζεηα είλαη φηη πξνζπαζεί λ α παξαπαίεη φιν θαη
πεξηζζφηεξν

θάζε

κέξα.

Πξνζπαζεί

λα

παξαπαίεη

φιν

θαη

πεξηζζφηεξν θάζε κέξα.
Δπεηδή ινηπφλ εκείο πξέπεη λα δήζνπκε γηαηί έρνπκε επζχλε
ζηηο επφκελεο γεληέο θαη δελ είκαζηε πεξαζηηθνί απφ απηή ηε δσή,
δειαδή πεξλάκε θαη ηειεηψλνπκε, κέλ νπκε. Μέλνπκε γηαηί θάλακε
ην θαιφ, θάλακε ην ιάζνο, θάλακε ην ζσζηφ, θάλακε νηηδήπνηε
άιιν ζέιακε. Αο δψζνπκε ινηπφλ ηελ παξάηαζε κέρξη ην ηαθηηθφ
πλέδξην. ην ηαθηηθφ πλέδξην φκσο, λα έξζνπκε κε ζπληνληζκέλε
πξφηαζε. Καη εγψ δελ ζα πσ λα κελ πάξνπκε ηα ζθνππίδηα απφ
ζπγθεθξηκέλνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, εγψ δελ ζα πσ λα θιείζνπκε
θαη λα παξαηήζνπκε, εγψ δελ ζα πσ λα ζεθψζνπκε ηηο ζεκαίεο ζε
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νξγαλσκέλν ζπιιαιεηήξην απφ ηελ Οκφλνηα κέρξη ην Μαμίκνπ κε
ζεκαίεο θαη λα ηελ πεξηθξνπξήζνπκε. Όρη, δελ ζα πσ ηίπνηα α πφ
απηά. Θα ζθεθηνχκε θάηη πην πξσηνπνξηαθφ, γηαηί λα μέξεηε
κεγάιεο

κεηαξξπζκίζεηο

θαη

κεγάιεο

ηνκέο

γίλνληαη

κε

πξσηνπνξηαθά πξάγκαηα θαη ππάξρνπλ πξσηνπνξηαθά πξάγκαηα.
Θα ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο. Απηή ηε ζηηγκή βιέπσ θάπνηνπο
αλζξψπνπο απφ εκάο, είκαζ ηε αηξεηνί. Τπάξρεη ζην λνκνζρέδην
κέζα θαη έιεγε φηη φηαλ κε ηειεζίδηθε παξαπέκπεηαη ιέεη γηα
θαθνχξγεκα , παξαπέκπεηαη γηα θαθνχξγεκα, θαη ηνλ βάδεη ζε
αξγία. Απηφ, δειαδή ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο δελ ππάξρεη
πνπζελά. Γειαδή εθ πξννηκίνπ ηνλ δηθάδνπκε απ ηφλ εδψ πέξα ηνλ
άλζξσπν. Ση λα ην θάλσ εγψ άκα πάσ ζην δηθαζηήξην κεηά απφ
ηξία ρξφληα, ζαξάληα ηξία, πελήληα ηξία, θαη δηθαησζψ; Όηαλ έρσ
γίλεη καζθαξάο; Γηαηί καζθαξά κε ζεσξεί ε θνηλσλία. Όηαλ έρσ
ηηκεζεί.
Κχξηε Πάλν, ζε αθνχσ κε πξνζνρή, κε κε δηαθφπ ηεηο, ηψξα
είκαη ζηνλ θφζκν κνπ εγψ. Πιάζσ ην κχζν κνπ. Άζε κε ινηπφλ λα
ηνλ αθνινπζήζσ.
Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ φηη πξέπεη λα ζεκαηνδνηήζνπκε, λα
είκαζηε θάζεηα αξλεηηθνί, φπσο αθξηβψο ζαο ην ιέσ, ζε απηφ.
Έρνπκε δηθνχο καο αλζξψπνπο εδψ, γηαηί δελ είκαζη ε θιέθηεο, δελ
είκαζηε θνληάδεο, δελ είκαζηε ιεζηέο. Γελ μέξσ δειαδή ηη πξέπεη
λα γίλεη. Θα πξέπεη απηφ λα παξζεί πίζσ. Γελ κπνξείο γηα ηνπο
βνπιεπηέο

λα

ππάξρεη

άιιν

θαζεζηψο.

Σξηαθφζηνη

είλαη

νη

βνπιεπηέο, ηξηαθφζηνη είθνζη πέληε είκαζηε εκείο. Οη βνπιεπ ηέο δελ
εθηεινχλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ππνγξάθεηε φινη εζείο. Οη βνπιεπηέο
είηε θαιψο είηε θαθψο, απηή ηε ζηηγκή έρνπλ κπεη ζε κηα άιιε
θηινζνθία. Μαθάξη λα ππνπξγνπνηεζνχλ θαη λα εθηειέζνπλ θαη
νηηδήπνηε άιιν. Καη δελ έρνπκε λα ρσξίζνπκε ηίπνηα.
Καη γηα λα δείηε φηη κηιάκε πέξα θαη πέξα απφ ρξψκαηα θαη
πέξα απφ θφκκαηα, ζα ζαο πσ. Ο θχξηνο Αγνξαζηφο εδψ πέξα ην
πξσί, ίζσο ζηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ έθπγαλ θάπνηεο θνπβέληεο,
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αιιά ζα έπξεπε λα είλαη πην πξνζεθηηθφο. Θα ηνπ ζπκίζσ φηη εθεί
πνπ πήγε λα θαηεγνξήζεη ηε λ ΔΔΣΑΑ, Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΣΑΑ
ήηαλ ν ίδηνο ν Αγνξαζηφο. Ο ίδηνο ήηαλ. Γειαδή είλαη ζαλ λα
θαηεγνξψ εγψ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο ΚΔΓΔ, φηαλ είκαη
Πξφεδξνο ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ εγψ.
Άξα λα είκαζηε ιίγν πην καδεκέλνη. Ζ ΔΔΣΑΑ δελ είλαη γηα
πέηακα,

αιιά

νχηε

είλαη

θαη

ππνρείξην

ηνπ

νπνηνπδήπνηε

θνκκαηηθνχ Οξγάλνπ θαη φπσο ζέιεη λα ην δηαρεηξίδεηαη. Καη πξέπεη
λα ηα θαηαιάβνπκε απηά.
Διάηε ιίγν ζην ζεζκηθφ, γηα λα θαηαιάβνπκε ηη θίλεηξν πξέπεη
λα καο δψζεη ζε εκάο ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο. Λέεη ζα θάλ εη ην
Μεηξψν ηειερψλ. Ρσηάσ ινηπφλ εγψ κηα απιή εξψηεζε. Θα πσ
ηπραία. Ο Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ. Ζ
Αιεμαλδξνχπνιε,

φπσο

μέξεηε,

πιεζπζκηαθά

είκαζηε

ζην

νγδνληάξη, Γήκαξρε; Λέσ ινηπφλ, απηφο ν άλζξσπνο πνπ είλαη
ακφξθσηνο, είλαη κφλν δηθεγφξνο, έρεη θάλεη Γήκαξρνο, ζα κπνξεί
λα κπεη απηφο ν άλζξσπνο ζην Μεηξψν ηειερψλ; Ή θάπνηνο πνπ
ζα έρεη πάξεη έλα δηδαθηνξηθφ κφλν ή έλα κεηαπηπρηαθφ, ζα κπαίλεη
ζε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ απηνχο; Γελ πξέπεη λα κπεη
απηφο;
Μήπσο ζέιεηε
Ννζνθνκείσλ;

Καη

λα

δνχκ ε πψο κπήθαλ νη Γηνηθεηέο ησλ

κε

ηελ

ησξηλή

θπβέξλεζε

θαη

κε

ηηο

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο.
Να μέξεηε φηη δεηάκε ζαλ Απηνδηνίθεζε φηη φζνη έρνπλ θάλεη
θαη ην ιέσ θαη ην θαηαζέησ θαη είλαη πνιχ ζνβαξφ, Γήκαξρνη,
Αληηδήκαξρνη, Πξφεδξνη θνξέσ λ ζε επίπεδν Ννκνχ, δελ ιέκε λα
είλαη Πξφεδξνο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη λα ηνλ βάιεηο ζην
Μεηξψν ηειερψλ, θαη λα δηαζέηνπλ θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα,
δειαδή λα έρνπλ ηειεηψζεη ΣΔΗ ή ΑΔΗ ή νηηδήπνηε άιιν, λα
κπνξνχλ λα κπνπλ ζην Μεηξψν ηειερψλ.
Γεχηεξν πξάγκα. Πφζνη απφ εζάο έρεηε θάεη ηε δσή ζαο ζηελ
Απηνδηνίθεζε; Δγψ αδηφξηζηνο είκαη θαη δελ ζέισ θαη λα δηνξηζηψ.
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Θα πσ πνιινί απφ εζάο φκσο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη; Γηαηί
ινηπφλ ε ζεηεία ηνπ λα είζαη Γήκαξρνο ή Αληηδήκαξρνο, λα κε
κεηξάεη ζην λα ζε κνξη νδνηεί ψζηε λα είζαη ζε ζέζε επζχλεο; Γηαηί
φηαλ επαλέξζεηο αο πνχκε ζην δεκφζην, λα παο θαηατδξσκέλνο,
φηαλ έρεηο ππεξεηήζεη ηελ Απηνδηνίθεζε απφ έλα βαζκφ πνιχ
κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη άιινη;
Πάκε

ζε

θάπνηα

άιια

πξάγκαηα,

ηα

νπνία

δελ

ηα

αληηκεησπίδεη ην λνκνζρέδην.
Δίραλ γίλεη νη Πνιενδνκίεο, φπσο μέξεηε θαη ε Πξφλνηα, απφ
ηηο

έδξεο

ησλ

Ννκψλ

θαη

νχησ

θαζεμήο

ή

απφ

θάπνηεο

ζπκπιεξσκαηηθέο πφιεηο πνπ είραλ παξάξηεκα ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο εθεί.
αο ιέσ ινηπφλ, καο ιέλε ηψξα απη νί φηη ηειεηψλεη ιέεη. Ση
ηειεηψλεη; Σειεηψλεη ηη; Όηαλ πήξαλ ηνπο ππαιιήινπο εθεί; Όηαλ
έπαηξλαλ ηα ιεθηά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη ζνπ ιέεη
ηειεηψλεη; Γελ ην θαηάιαβα, ηη ηειεηψλεη; Γελ ππάξρεη ηέινο. Σν
ηέινο ζα ην θαζνξίζνπκε εκείο. Όρη ην ηέι νο ηαθήο. Πξέπεη
νπσζδήπνηε λα παξαηαζνχλ απηά θαη λα βξνπλ ηνπο ηξφπνπο.
Δξρφκαζηε ζε θάηη άιιν πνιχ απιφ λα ζαο πσ. Καη ζα ην
δείηε φηη φινη ην έρνπκε αληηκεησπίζεη. Πέξα απφ ηελ πξφλνηα,
πέξα απφ ηελ πνιενδνκία.
Λέεη εδψ πέξα θαη απηφ έρεη κεγάιε ζε καζία γηα φινπο καο,
ζα

πξέπεη

λα

κνξηνδφηεζεο

πάξνπκε
απηνχ

πνπ

έλα

εζηθφ

θίλεηξν

ππεξεηνχκε.

Γελ

αλαγλψξηζεο
ην

θάλνπκε

θαη
ζαλ

αληαιιαγή, νχηε κπαίλσ ζην ινχθη λα πσ φηη ν Αληηδήκαξρνο ζα
πάξεη ηφζα γηαηί εγψ είκαη ν Γήκαξρνο. Αλ ζέιεη λα καο βνεζήζεη,
λα κελ καο πιεξψλεη θαλέλαλ θαη λα κελ πιεξψλεη θαλέλαλ
βνπιεπηή. Γελ είλαη θαθφ. Καη λα πάκε κε εζεινληέο. Αθνχκε ηε
ιέμε εζεινληήο ή αθνχκε πξνζηαηεχνπκε ηελ θαξέηα -θαξέηα. Να
ζαο πσ δειαδή αλάινγεο θξάζεηο γηα λα γειάζνπκε θαη ιίγν, γηαηί
ηελ ίδηα ινγηθή έρνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Αλ ζα ηα δείηε ζε βάζνο.
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αο ιέσ ινηπφλ έλα άιιν πξαγκαηάθη, ην νπνίν πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε φινη. Μαο έρνπλ ηνπο ληαβαηδήδεο ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο, λα πάκε λα λνηθηάζνπκε γηα αηγηαινχο θαη γηα παξαιίεο,
λα καο ιέλε φηη ηα η νπνγξαθηθά ζα ηα θάλνπλ νη Γήκνη, λα καο ιέλε
φηη απφ 1/6 ζα πεγαίλνπλ ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ζα αιιάδνπλ
ηα πνζνζηά, λα καο ιέλε φηη ε ΚΤΑ βγαίλεη θάζε ρξφλν, λα καο ιέλε
φηη ζέιαλε αλά Γήκν λα βγάινπλ ηελ ΚΤΑ, δειαδή 325, θαη αθνχζηε
ην πην θαιφ απφ φια. Πάεη ινηπφλ, επεηδή εγψ έρσ παξαιηαθφ
κέησπν, πάλε λα λνηθηάζνπλ ζηελ Κηεκαηηθή. Λέεη θέξηε καο ην
ηνπνγξαθηθφ απφ ην Γήκν. Σνπο πάκε ηα ηνπνγξαθηθά απφ ην
Γήκν, ηα νπνία ηα είρακε δψζεη θαη ζε εμσηεξηθφ ηνπνγξάθν θαη ηα
είρακε πιεξψζεη. Καη ηη είπε; Πξ νζέμηε, πξνζέμηε λα δείηε ηη
θσινραλείν θξάηνο έρνπκε. Λέλε ινηπφλ ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία,
ιέεη ν αηγηαιφο κπήθε κέζα. Μα ηνπ ιέσ αχξην άκα βγεη έμσ ηη ζα
γίλεη; Μεζαχξην άκα έξζσ θαη κπεη άιια

δχν κέηξα κέζα

ηη ζα

γίλεη; Με πνην ηνπνγξαθηθφ; Καη ηνπ ιέ κε ην πνιχ απιφ. Κχξηε,
ινηπφλ, ηνπνγξάθε, ν νπνίνο παίξλεηο θαη ην επίδνκα ζέζεο
επζχλεο

ηνπ

πξντζηακέλνπ,

κε

νξηζκφ

γηαηί

είζαη

θίια

πξνζθείκελνο, θαη εγψ ιέσ λα θαηαξγεζνχλ νη νξηζκνί, φινη λα
πεγαίλνπλ λα θξίλνληαη. Να θαηαξγεζνχλ, λα είζαη ζθιεξφο. Γε λ
κπνξνχκε λα είκαζηε κφλν ζηα θαιά, είκαζηε θαη ζηα θαθά. Λέεη
ινηπφλ ν άλζξσπνο απηφο, ηνπ ιέκε, ηνπνγξάθνο είζαη, ην GPS
έρεηο, νθηαθφζηα ηεηξαγσληθά παίξλεηο, βγαίλεη ε ζάιαζζα ηξία
κέηξα έμσ, βάιε ηα ππφινηπα πεληαθφζηα… Όρη, ζα ην θάλεη ν
Γήκνο.
Πείηε κνπ ινηπφλ εζείο φινη πψο αηζζάλεζηε. Πείηε κνπ
ινηπφλ πψο αηζζάλεζηε θαη κεηά ζα βξεζεί θαη άιινο ζαλ ηνλ ίκν,
ζαλ ηνλ Άξε ηνλ ηαζφπνπιν, ζαλ φινπο εκάο, πνπ ζα καο
θαηεγνξνχλ, ζα καο πεγαίλνπλ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ζα
καο μεθηηιίδνπλ.
Θα ήζεια λα πσ, γηα λα θαηαιάβνπκε φινη ην ηη ζέινπκε, φηη
λα ρακειψζνπκε φινη ηνπο ηφλνπο, λα πάκε φινη ελσκέλνη. Να κελ
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αθήλνπκε ηνλ θνκκαηηζκφ καο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξφιν καο ζηελ
Απηνδηνίθεζε. Να θνηηάμνπκε θαη λα πνχκε φηη λαη κελ πξέπεη λα
γίλνπλ κεγάιεο δη νξζψζεηο ζηηο κεγάιεο ηνκέο φκσο πνπ έγηλαλ θαη
νη κεγάιεο ηνκέο ζηελ Απηνδηνίθεζε, εγψ πνπ δελ ην ςήθηζα πνηέ,
έγηλαλ επί ΠΑΟΚ. Σν ΠΑΟΚ είρε ηε δχλακε θαη έθαλε θαη ηνλ
Καπνδίζηξηα θαη ηνλ Καιιηθξάηε. Οχηε ζα ην ςεθίζσ βέβαηα. Λέκε.
Αιιά ιέκε ηελ αιήζε ηα πνηα είλαη, γηαηί απηνί ηφικεζαλ.
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΚΑΣΡΗΝΟ: Ζ αιήζεηα είλαη. Σνικήζαλε. Άιιν αλ ν Ραγθνχζεο
έθηηαρλε ηνλ ζρεκαηηζκφ φπσο ήζειε, κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Γηα απηφ
είκαζηε, ε πνιηηηθή ζπλερίδεηαη, γηα λα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο. Απ ηή
είλαη ε αιήζεηα. Ση λα ιέκε; Ήηαλ κε ηνπο βνπιεπηέο, εθείλν ην
θφβνπκε έηζη, εθείλν ην θφβνπκε… Ναη, ην έθαλε φκσο. Γηαηί δελ ην
έθαλε θαη ν ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Τπνπξγφο
Δζσηεξηθψλ; Πνπ εθεί αλήθσ εγψ. Άξα ε ηφικε βνεζά ηνπο
δπλαηνχο.
Άξα, θχξηε Πξφεδξε, εγψ ληψζσ επηπρήο πνπ εθιέρηεθα ζην
Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηεο

ΚΔΓΔ.

Ννκίδσ

φηη

κπνξνχκε

λα

δηνξζψζνπκε θαη πξάγκαηα, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα θαηαθηήζνπκε
πξάγκαηα.

Ννκίδσ

φηη

δηθαηνχκαζηε,

γηαηί

δελ

πξέπεη

λα

παξαβιέπνπκε νχηε ηε ζεηξά, νχηε ηε ζεζκηθφηεηα. Θα πξέπεη λα
είκαζηε ηππηθνί, ζα πξέπεη λα δεηάκε θαη ζπγλψκε θαη πξψηα απφ
φια εγψ ή νπνηνλδήπνηε άιιν αλ έρσ ζηελαρσξήζεη, αλ έρσ
πξνζβάιιεη. Θα πξέπεη λα επραξηζηνχκε ηνπο ζπλεξγάηεο καο πνπ
είλαη ππάιιεινη ηεο ΚΔΓΔ, γηαηί πξνρζέο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
βνήζεζαλ θαη άιινη. Απιά είπακε ιίγνπο. Δγψ ζα πσ φινπο καδί
ηνπο επραξηζηνχκε, γηα λα κελ μεράζνπκε θαλέλαλ, γηαηί ειινρεχεη
ν θίλδπλνο, θαη ην έρεηε πεη θαη εζείο πνιιέο θνξέο. Καη λα πσ φηη
εζχ

έρεηο

ηελ

ηθαλφηεηα,

γηαηί

εληάμεη ,

ζηα

κέζα

καδηθήο

ελεκέξσζεο δελ παίδεζαη εδψ πνπ ηα ιέκε, λα ηα θέξεηο ηα
πξάγκαηα εθεί πνπ πξέπεη. Καη ηε δχλακε έρεηο θαη φινη καδί, θάλσ
θαη έθθιεζε ζε φινπο, ελσκέλνη λα πάκε. Απηά ηα μερσξηζηφ
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ςήθηζκα εκείο λα πάξνπκε (…), λα θαηαγξάςνπκε ηε δχλακή καο,
δελ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ δπζηπρψο ηίπνηα ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Να είζηε θαιά θαη φινη καδί.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Καζηξηλφ.
Όηαλ είπεο 65, λφκηδα φηη πήξα 65%. Πήγα λα ζνπ πσ 60,
αιιά έιεγεο γηα θνζηνχκηα.
Ο θχξηνο Σζηαληήο, ηνλ βιέπσ αλήζπ ρν κφιηο άλνημε… Δίπε
ηε ιέμε ΠΑΟΚ. πκκαρία ήζειε λα πεη.
Ζ θπξία Αιεμάλδξα Μαξίλα σηεξηάδνπ, ε Αιίθε γηα εκάο,
Γήκαξρνο

Παξαλεζηίνπ

θαη

Πξφεδξνο

Δπηηξνπήο

Οξεηλψλ

Πεξηνρψλ, παξαθαιψ λα έξζεη ζην βήκα θαη πηζηεχσ φηη ζα
εθπξνζσπήζεη θαη ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο.
Α. ΧΣΖΡΗ ΑΓΟΤ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Ναη, ε αιήζεηα είλαη
φηη ζα κηιήζσ κφλν γηα ηα ζέκαηα ησλ νξεηλψλ Γήκσλ, κηαο θαη νη
ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ κηιήζεη ήδε κε θάιπςαλ ζε αξθεηά ζέκαηα, ν
ζπλάδειθνο, ν Γηάλλεο ν Καξαγηάλλεο, ζε πνιιέο απφ ηηο δηα ηάμεηο
πνπ κλεκφλεπζε, δελ ρξεηάδεηαη λα επαλέιζσ θαη εγψ.
Ήζεια λα πσ ην εμήο. Έρνπκε θάλεη κηα ζπλάληεζε πξφζθαηα
ζηελ ΚΔΓΔ, παξνπζία θαη ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ θπξίνπ Κνπξνπκπιή,
φπνπ ζέζακε απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα
πξνο επίιπζε ζην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην.
Μεηαμχ

απηψλ

ραξαθηεξηζκνχ

ελφο

ήηαλ
Γήκνπ

ε
σο

ζεζκηθή
νξεηλνχ.

θαηνρχξσζε
Οη

αξκνδηφηεηεο

ηνπ
ηηο

νπνίεο… ε αλαζεψξεζε θάπνησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ άξζε ηνπ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ
πξνζιήςεσλ γηα ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο. Ζ ππνζηήξημε ησλ νξεηλψλ
Γήκσλ

κε

άκεζε

εθαξκνγή

εηδηθνχ

πξνγξάκκαηνο

ηερληθήο

βνήζεηαο γηα ηελ σξίκαλζε κειεηψλ, έξγσλ θαη δξάζεσλ. Σα
ζέκαηα ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζπκβνχισλ θαη επηζηεκνληθψλ
ζπλεξγαηψλ.
Δπίζεο, ε εθαξκνγή εηδηθ νχ πξνγξάκκαηνο έξγσλ ζην ΔΠΑ
γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζηα
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πξφηππα ηνπ ΘΖΔΑ, αλαθέξεηαη ήδε ζην ςήθηζκα πνπ καο έρεηε
δηαλείκεη. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαηαλνκήο ησλ
ΚΑΠ θαη ηεο ΑΣΑ γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ελίζρπζεο ησλ νξεηλψλ Γήκσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
αληαπνδνηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ νξίνπ θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ
έρνπλ. Ο επαλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήι σλ ησλ
ΚΔΠ. Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ, γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη πιένλ ξχζκηζε, αλ θαη απφ
φηη βιέπσ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη απηφ αθνχ δελ έρνπκε αθφκα
ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.

Σν ζέκα ηεο

αληηκηζζίαο ησλ Αληηδεκάξρσλ. Καη ην ζέκα ηεο επηδφηεζεο ησλ
ζπγθνηλσληψλ ζηνπο νξεηλνχο Γήκνπο. Ζ αχμεζε επηρνξήγεζεο
δαπαλψλ γηα ηηο δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη
ε παχζε ηεο δηάθξηζεο ηεο δηάζεζεο απηνθηλήησλ ζε Γεκάξρνπο
αλεμάξηεηα απφ η νλ πιεζπζκφ πνπ έρεη ν Γήκνο, πνπ πξφθεηηαη γηα
άιιε κηα αληζφηεηα.
Καζψο επίζεο θαη ε κείσζε ηνπ νξίνπ, ηνπ ηζρχνληνο νξίνπ
απφζηαζεο

γηα

ηηο

κεηαθηλήζεηο

ησλ

καζεηψλ,

νη

νπνίνη

κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεηά ηνπο.
Κάπνηα απφ ηα αηηήκαηα απηά, φ πσο θαη ην αίηεκα γηα ηελ
ξχζκηζε γηα ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο,
πεξηιακβάλνληαη ζην λνκνζρέδην, αξθεηά φκσο έρνπλ κείλεη εθηφο
απηνχ.
ήκεξα κάιηζηα δηάβαδα θαη κηα δεκνζίεπζε πνπ έιεγε φηη
αλάινγα θίλεηξα ή αλάινγεο ξπζκίζεηο, ππνζρ έζεθε ν θχξηνο
Τπνπξγφο θαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο.
Παξ’ φια απηά θαη παξά ην ζπλαηλεηηθφ θιίκα πνπ ππήξρε ζε
εθείλε ηε ζπλάληεζε θαη ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ Τπνπξγνχ, ηα
πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην λνκνζρέδην θαη
απηφ θάηη πξέπεη λα καο ι έεη. Καιέο είλαη νη πξνζέζεηο, αιιά ην
απνηέιεζκα κεηξάεη.
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Καη επεηδή εηπψζεθε πνιιέο θνξέο ζηελ αίζνπζα λα θάλνπκε
ηε δηθή καο απηνθξηηηθή θαη λα δνχκε ηηο δηθέο καο επζχλεο γηα ηα
απνηειέζκαηα πνπ δελ έξρνληαη, παξφηη νκφθσλα απνθαζίδεη ε
ΚΔΓΔ, εγψ ζα ήζεια λα θάλσ δχν -ηξεηο πνιχ κηθξέο παξαηεξήζεηο.
Άξαγε κε πνηνπ εηζήγεζε ζε απηφ ην λνκνζρέδην πνπ έρνπκε
ζηα ρέξηα καο πξνβιεπφηαλ φηη νη Αληηδήκαξρνη ζα… ζηνπο Γήκνπο
πνπ έρνπλ κέρξη 4 Αληηδεκάξρνπο ζα παίξλνπλ ην 25% ηεο
αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ, ελψ εθεί πνπ νη Αληηδήκαξρνη είλαη
πεξηζζφηεξνη

απφ

ηέζζεξηο,

πνπ

ζεκαίλεη

φηη

είλαη

ζεκαηηθνί

Αληηδήκαξρνη, άξα έρνπλ πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζα
παίξλνπλ ην 30%; Έρεη ζπκκεηνρή ε ΚΔΓΔ ζε απηφ ή φρη; Ήζεια λα
ην μέξσ. Χο απνξία ην ιέσ.
Άξαγε πψο αληηδξάκε εκείο ζε απηφ ην είδνο θνηλσληθνχ
απηνκαηηζκνχ ζην νπνίν καο έρνπλ θέξεη, λα αληηθξνπφκεζα κεηαμχ
καο;
Άξαγε γηα πφζε ελφηεηα κπνξνχκε λα κηιάκε φηαλ απφ απηή
ηε

ζέζε

πιεζπληηθφ

ζπλάδειθνο
αξηζκφ,

απεπζχλεηαη

είζηε,

ζην

δελ είζ ηε,

ψκα

κπνξείηε,

ζε

δεχηεξν

δελ κπνξείηε,

θάζεζηε, δελ θάζεζηε; Πνχ είλαη ε ελφηεηα, ζπλάδειθνη;
Θα έιεγα ινηπφλ φηη φηαλ θαλείο απφ απηφ ην βήκα κηιάεη γηα
κηα πξνζσπηθή ππφζεζε, φπσο έθαλε ν

ίκνο ν Γαληειίδεο

πξνεγνπκέλσο, ε πξνζσπηθή ππφζεζε ε δηθή ηνπ ή ε δηθή κν π
ζήκεξα, αχξην κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο
θαη φπνηνο δελ ην έρεη αληηιεθζεί απηφ αθφκε, δελ δηθαηνχηαη λα
ιέγεηαη απηνδηνηθεηηθφο. πγλψκε, γηα απηή ηελ αθξαία ζέζε πνπ
εθθξάδσ απηή ηε ζηηγκή, αιιά ζα κάζνπκε, θάπνηε πξέπεη λα
κάζνπκε φηη φηαλ είκαζηε ζηελ Απηνδηνίθεζε ην πξφβιεκα ηνπ
ζπλαδέιθνπο καο είλαη θαη δηθφ καο πξφβιεκα. Υζεο, ζήκεξα ή
αχξην. Αλ ιεηηνπξγνχκε δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχκε θαη δελ ζα
έρνπκε πνηέ ην δηθαίσκα λα κηιάκε γηα ελφηεηα.
Καη επεηδή άθνπζα πξαγκαηηθά κε πάξ α πνιιή πξνζνρή
φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη ηηο ηδέεο πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ην
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πψο κπνξνχκε λα αληηδξάζνπκε γηα λα απνδείμνπκε ηελ ελφηεηα
θαη λα δηεθδηθήζνπκε επηηέινπο θαη λα κε κέλνπκε ζηα ςεθίζκαηα,
ζα ζαο πσ ην εμήο.
Πξνζσπηθά είκαη πάληα θαηά ηνπ κέηξνπ ηεο παξαίηεζεο.
Άθνπζα ηνλ Πξφεδξφ καο ζηελ ΠΔΓ, ηνλ θχξην Λακπάθε, θαη
ζέβνκαη ηελ άπνςή ηνπ. Αλ αχξην φκσο ε ΚΔΓΔ πάξεη κηα απφθαζε
λα παξαηηεζνχλ νη Γήκαξρνη, ζα είκαη θαη εγψ αλάκεζά ζαο. Δίκαη
θαηά ηνπ κέηξνπ. Αλ φκσο απηή είλαη ε απφθαζε, ηελ ίδηα απφθαζε
ζα πάξσ θαη εγψ. Όκσο ζήκεξα

έρσ κηα άιιε άπνςε. Να

δηεθδηθήζνπκε δπλακηθά απηά πνπ καο αλήθνπλ, λα πάςνπκε λα
ιέκε, λα θαηεγνξνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη θιείλνληαο ζην
ιφγν καο λα

ιέκε φηη νη δνχινη μχπλεζαλ,

γηαηί φηαλ είζαη

πεξήθαλνο δελ θαηαηάζζεζαη ζηνπο δνχινπο. Να πάξνπκε ηε ζέζε
ε νπνία καο αλήθεη, λα ηε δηεθδηθήζνπκε, ζηνλ φπνην βνπιεπηή θαη
ζηνλ φπνην ππνπξγφ, ζηελ φπνηα θπβέξλεζε, ρζεζηλή, ζεκεξηλή ή
απξηαλή θαη έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα πνπ κνπ άξεζε πάξα πνιχ,
γηα λα ιέκε ηα πξάγ καηα κε ην φλνκά ηνπο θαη πψο ην ιέλε εθεί
ην…

ηδνχ

ε

Ρφδνο

ηδνχ

θαη

ην

πήδεκα,

θαιψ

φινπο

ηνπο

ζπλαδέιθνπο λα αθνινπζήζνπλ απηφ πνπ είπε ν Απφζηνινο ν
Κνηκήζεο. Θέισ λα δσ πνηνη ζπλάδειθνη πνπ πήξαλ ηηο ζέζεηο κε
ηελ

θνηλσθειή

εξγαζία,

ζα

έρνπλ

ηα

θφηζηα

λα

κελ

ηηο

ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πάκε φινη καδί ζην Τπνπξγείν θαη λα πνχκε
θαλέλαο, φινη ή θαλείο.
αο επραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ θαη εγψ ηελ θπξία σηεξηάδνπ.
Γεηα

ζαο,

θχξηε

Τπνπξγέ.

Πξέπεη

λα

πάηε

ζηε

Βνπιή.

Δπραξηζηνχκε πνπ παξαβξεζήθαηε.
Ο

θχξηνο

Βνπξλνχο

Μαλψιεο,

Γήκαξρνο

Υίνπ,

ζα

παξαθαιέζσ λα έξζεη ζην βήκα, λα κηιήζεη γηα δεηήκαηα ηνπ
αηγηαινχ θαη ησλ παξαιηψλ, θάηη ην νπνίν αλαθέξζεθα θπζηθά θαη
εγψ ζηα δεηήκαηα απηά, αιιά παξαθαιψ ν θχξηνο Βνπξλνχο έρεη
ηνλ ιφγν.
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Δ. ΒΟΤΡΝΟΤ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
Δγψ ζα κηιήζσ

γηα ηέζζεξα εηδηθά δεηήκαηα θαη δχν κεηά

γεληθεχζεηο, πνπ λνκίδσ καο ελδηαθέξνπλ φινπο.
Έλα

πξψην

δήηεκα,

αηγηαινί

θαη

παξαιίεο.

Όζνη

έρεηε

παξαζαιάζζηα κέησπα θαη λνκίδσ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, δφμα ησ
Θεψ, είκαζηε επινγεκέλνο ηφπνο, έρνπκε πάξα πνιχ κέησπν πάλσ
ζηε ζάιαζζα, φρη κφλν ηα λεζηά, θαη νη ζηεξηαλνί ηφπνη, ππάξρεη
έλα

ηεξάζηην

πιέγκα

λφκσλ

κηαο

πεληεθνληαεηίαο,

ην

νπνίν

ζπλερίδεη λα έρεη γπξηζκέλε ηελ πιάηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
έρνπκε θηάζεη ζήκ εξα,

ζηε Υίν ηνπιάρηζηνλ, βεβαίσο αληίζηνηρα

πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζε πάξα πνιινχο άιινπο Γήκνπο, πξάγκαηα
πνπ έθαλαλ είηε νη
πξφζρσζε

γηα

Γήκνη είηε ην Γεκφζην ην ίδην, λα θηηάμεη κηα
δηάθνξνπο

ιφγνπο

θπξίσο

θαη

θαηεμνρήλ

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, λα έρνπλ β γεη ζηε ζπλέρεηα, λα έρνπλ
ράζεη

ηα

ραξηηά

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

θαη

λα

έρνπλ

βγεη

πξσηφθνιια θαηεδάθηζεο κηαο πξφζρσζεο. Σν Γεκφζην πιήξσζε
γηα λα ην θηηάμεη, ην Γεκφζην πιεξψλεη ηψξα γηα λα δηαιχζεη ηνλ
επαξρηαθφ δξφκν πνπ νδεγεί λφηηα ηεο πφιεο, ην Γεκφζη ν ηελ
ακέζσο επφκελε κέξα, ην ίδην απφγεπκα, ζα ηνλ μαλά θηηάμεη. Σν
ιέκε, ην θσλάδνπκε, θάλνπκε ηα αδχλαηα δπλαηά γηα λα ζηακαηήζεη
ε θαηεδάθηζε ηνπ δξφκνπ θαη ηεο πξφζρσζεο, πξνζπαζνχκε λα
ζψζνπκε εμαηξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο πξνζρψζεηο πνπ έγηλαλ ηε
δεθαεηία ηνπ ’80, θακία ζρέζε δελ είρα εγψ κε ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε εθείλε ηελ πεξίνδν θαη πξνζπαζνχκε κε θάζε ηξφπν
λα ην θάλνπκε θαη ζπλερίδεη ην Γεκφζην λα έρεη ηα κάηηα θιεηζηά ή
λα ιέλε λαη, έρεηε δίθην, αιιά δελ μέξνπκε.
Έρνπκε θαηαζέζεη ηξεηο θιίκαθε ο επεκβάζεσλ. Ζ πξψηε είλαη
ε απιή πνπ ιέεη φηη αχξην ην πξσί ζηακαηάλε ηα πξσηφθνιια θαη
επαλαδξαζηεξηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηακάηεζε ην ’13.
Τπάξρεη δεχηεξε θιίκαθα πνπ ιέεη φηη ε Τπεξεζία ηεο Κηεκαηηθήο
Τπεξεζίαο

ηνπ

Πεξηβάιινληνο,
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ζπλεξγαζηεί νξίδνληαο κηα νκάδα κειεηεηψλ, κπνξεί λα ιχζεη
νκαδηθά απηά ηα δεηήκαηα. Γελ είλαη δπλαηφλ θάζε πξφζρσζε λα
έρεη εηδηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Γελ είλαη δπλαηφλ θάζε θνξά
λα μαλά ςάρλνπκε λα αλαιχνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα.
αο

ηα

ιέσ

απηά

έρνληαο…

κεηά

ιφγνπ

γλψζεσο

θαη

γλσξίδνληαο θαη ηη ζα πεη ηερληθφ έξγν θαη ηη ζα πεη πεξηβαιινληηθή
αμία νηνπδήπνηε ηέηνηνπ έξγνπ.
Αιιά πάλσ απφ φια ππάξρεη κηα θνηλσληθή αμία θαη ππάξρεη
θαη ην νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα πάλσ ζηελ θνηλσλία. Γελ ην αληέρεη
πηα άιιν απηή ε θνηλσλία.
Γεχηεξνλ. Αζζελνθφξα. Απάληεζε απφ δχν Τπνπξγνχο απηήο
ηεο θπβεξλήζεσο. Γελ ην ιέσ γηα ιφγνπο αληηθπβεξλεηηθνχο. Γχν
Τπνπξγνί, ν έλαο Τγείαο, ν θχξηνο Πνιάθεο. Έρνπκε κία… ηε
Βνξεηνδπηηθή

Υίν

θαη

ηε

Βνξεηναλαηνιηθή,

απνκαθξπζκέλε.

Τπάξρνπλ ρσξηά πνπ γηα λα πάεη ην αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ ζέιεη
2,5 κε 3 ψξεο

λα πάεη λα πάξεη ηνλ αζζελή θαη λα γπξίζεη πίζσ.

Έρνπλ νη Γήκνη νη παιηνί πνπ ππήξραλ ζηε Υίν, επηά ηνλ αξηζκφ,
είραλ

πξνκεζεπηεί

αζζελνθφξν.

Έρνπκε

ινηπφλ

έλα

ηέηνην

αζζελνθφξν ζηε Βνξεηνδπηηθή Υίν θαη ιέκε ζέινπκε λα κπνξεί λα
ην ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ ππάξρεη νδεγφο ηνπ Γήκνπ εθεί πέξα
δηαζέζηκνο θαη ιέκε κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη έλαο εζεινληήο;
Ο θχξηνο Τπνπξγφο Τγείαο, η νπ θαηαζέζακε πξφηαζε ηξνπνινγίαο,
ιέεη, Γήκαξρε,

εζχ είζαη ην αθεληηθφ, πεο ηνπο λα πάλε λα ην

θάλνπλ. Σνπ ιέσ, θχξηε Τπνπξγέ, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ, εζείο
φκσο είζηε ν Τπνπξγφο, είζηε πην κεγάιν αθεληηθφ, γηαηί δελ
βγάδεηε κηα ηξνπνινγία λα κπνξεί λα ην θάλεη απηφ ην πξάγκα θαη
πξέπεη εγψ λα θάλσ ηνλ θανπκπφη αο πνχκε θαη αθφκα πην πνιχ
ηνλ θανπκπφη απηφο πνπ (…) θαη νδεγεί. Λέεη δελ ρξεηάδνληαη απηά.
Ο θχξηνο Κνπξνπκπιήο, Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ηελ ίδηα
πξφηαζε ηνπ θάλνπκε, ιέεη απνθιείεηαη, δελ ππάξρ εη πεξίπησζε λα
πάσ εγψ θαη λα βάισ ηέηνηα ππνγξαθή, πνπ λα πάεη εζεινληήο λα
ην θάλεη απηφ ην πξάγκα. Πξέπεη κφλν ην ΔΚΑΒ.
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Άξα έρνπκε δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο
δείρλνπλ ηελ… ηη λα πσ; Γελ αθνξνχλ ηελ θπβέξλεζε κφλν. Δίλαη
πξφβιεκα ηεο θν ηλσλίαο καο ζπλνιηθά, ν θαζέλαο ηξαβά ην δξφκν
ηνπ θαη αθήλνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα πεζαίλνπλ.
Δκείο έρνπκε θάλεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ψζηε λα κπνξνχλ
εθπαηδεπκέλνη εζεινληέο απφ ην ΔΚΑΒ, φπσο γίλεηαη κε ηνπο
εζεινληέο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία, κε ηνλ ίδην αθ ξηβψο ηξφπν λα
κπνξνχλ λα νδεγνχλ ηα αζζελνθφξα θαη έζησ φηαλ ην ΔΚΑΒ πεη φηη
δελ κπνξεί λα πάεη. Γελ πάεη θαλέλαο λα ππνθαηαζηήζεη ην ΔΚΑΒ.
Σξίην δήηεκα. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο. Όζνη έρνπκε ζηνπο
Γήκνπο κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία θαη δφμα ησ Θεψ, ν Γήκνο ηε ο
Υίνπ έρεη κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία, βξηζθφκαζηε ζε ηξαγηθή
θαηάζηαζε δηφηη αλείζπξαθηα θαη βεβαησκέλα ελνίθηα, 10εηίαο,
15εηίαο, παιεχνπκε, έρνπκε θάλεη δεθάδεο αγσγέο, θπλεγάκε θαη
θαηεγνξνχκαζηε θαη δελ καο πεηξάδεη θαη θαζφινπ γηα απηφ, αιιά
δελ κπνξεί λα πάκε λα θνξνινγεζνχκε κε 29% γηα θάηη ην νπνίν
δελ έρεη εηζπξάμεη ν Γήκνο εδψ θαη δέθα ρξφληα, γηα ην νπνίν
έρνπκε πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε, έρνπκε θάλεη αγσγέο θαη δελ
κπνξνχκε λα ην εηζπξάμνπκε.
Καη δεχηεξνλ, έρνπκε παξαρσξήζεη ζε ζπιιφγνπο θαη ζε
ζσκαηεία, φπσο θαληάδνκαη πάξα πνιινί άιινη Γήκνη, βξήθακε
παξαρσξεκέλα ζηελ πιεηνλφηεηα, αθίλεηα ηνπ Γήκνπ . Γηα απηά θαη
ζα θνξνινγεζνχκε κε ηεθκαξηφ ελνίθην θαη ζα πιεξψζνπκε θαη
ΔΝΦΗΑ. Γελ είλαη δπλαηφλ. Γειαδή ζα πάκε εκείο λα δεηήζνπκε
απφ ην ζσκαηείν ησλ θαξθηλνπαζψλ, δψζηε καο ηψξα ηνλ ΔΝΦΗΑ
θαη ην ηεθκαξηφ ελνίθην πνπ ζαο αλήθεη;
Αλ είλαη έηζη, λα

θαηαξγεζεί φιν απηφ, λα

λνηθηάζνπκε

θαλνληθά φια ηα αθίλεηα θαη λα πνχκε θαη ζηνπο θαξθηλνπαζείο θαη
ζε φια ηα άιια ηα ζαξάληα ζσκαηεία, παηδηά, πεγαίλε ηε λνηθηάζηε
φηη ζέιεηε θαη εκείο ζα ζαο δίλνπκε κηα βνήζεηα θαη λα ζαο πσ θάηη;
Γηαηί λα ηε δίλνπκε εκείο θαη λα κε ηε δίλεη δειαδή ην Τπνπξγείν
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Πξφλνηαο; Μήπσο ην Τπνπξγείν Πξφλνηαο δελ βνεζάεη αο πνχκε ν
θάζε ηέηνηνο ζχιινγνο, ή ηνπ αζιεηηζκνχ ή νηηδήπ νηε άιιν;
Σξίην,

ηειεπηαίν.

Αγξνηηθή

νδνπνηία.

Αλαθέξζεθε

πξνεγνπκέλσο ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ν θχξηνο
Γαιελφο, ν Γήκαξρνο ηεο Λέζβνπ.
Οη

Γήκνη

νη

δηθνί

καο

θαη

πνιινί

άιινη

Γήκνη,

έρνπλ

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα, ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα αγξνηηθή ο νδνπνηίαο.
Ξέξεηε ηη ζα πεη απηφ; Γηα έλα Γήκν ζαλ ηεο Υίνπ, κε 60 νηθηζκνχο
θαηνηθεκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο ν θφζκνο πνπ δεη, δεη επεηδή ζα πάεη
ζηηο ειηέο, ζην έλα, ζην άιιν. Με θαληαζηείηε θακία ηξνκεξή
αγξνηηθή παξαγσγή. Εεη γηα απηφ ην ιφγν.
Πξέπεη

λα

απαληήζεη

θεληξηθά

ην

θξάηνο.

Θέιεη

λα

εγθαηαιείςνπκε ηα ρσξηά ή πξέπεη λα ηα θξαηάκε; Γηαηί αλ δελ
ππάξρεη αγξνηηθή νδνπνηία, εάλ δελ

ζπληεξείηαη, δελ κπνξεί λα

πάεη ν θφζκνο. Γελ είλαη δπλαηφλ φκσο νη ΚΑΠ ηνπο νπνίνπο
παίξλεη ε Υίνο, λα είλαη ιηγφηεξν η

απφ ηνπο ΚΑΠ πνπ παίξλεη έλα

αληίζηνηρν κέξνο, έλαο Γήκνο ν νπνίνο έρεη ζπγθξνηεκέλε ζε
αζηηθφ ηζηφ ηε βάζε ηνπ θαη ν νπνίνο έρεη πνιχ ιηγφηεξα δεηήκαηα
ζπληήξεζεο.
Σειεπηαίν, ζέιεηε θαη ην αζηείν ηεο ππφζεζεο; Ζ αγξνηηθή
νδνπνηία, ςάρλνληαο ηα λνκηθά , γηαηί έρνπκε πξφζθαηα πνιιέο
πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ πάλε θαη θηίδνπλ ην ζπίηη ηνπο,
πεξηθξάζζνπλ

θνκκάηη

ηνπ

αγξνηηθνχ

δξφκνπ,

δελ

είλαη

θαηνρπξσκέλε εδψ θαη 40 ρξφληα αλ αλήθεη ή φρη ζην Γεκφζην, ζην
Γήκν, ζε θάπνηνλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φιν απηφ ην δ ήηεκα είλαη
ζηνλ αέξα. Σφζν πνιχ ζηνλ αέξα πνπ ζνπ θέξλεη φηη φια απηά ηα
πξάγκαηα,

νη

αηγηαινί,

ε

αγξνηηθή

νδνπνηία,

θαζφκαζηε

θαη

γπξίδνπκε γχξσ απφ ηελ νπξά καο γηα απιά δεηήκαηα. Γελ είλαη
δχζθνια δεηήκαηα. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία καο επηηξέπεη ζε έλα
ρξφλν απφ ζήκεξα λα έρνπλ ηειεηψζεη απηά ηα πξάγκαηα, λα έρνπλ
ιπζεί.

Υξεηάδεηαη

κηα

απνθαζηζηηθφηεηα,

κηα

επαθή
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πξαγκαηηθφηεηα θαη πξαγκαηηθά λα πηζηεχνπκε ζηηο δπλαηφηεηέο
καο.
Τπάξρεη ην πξφβιεκα φηη ε λνκνζεζία βξίζθεηαη ζαξάληα
ρξφληα πίζσ. Απηφ ηψξα θηάλσ ζηε γελίθεπζε. Δάλ ε λνκνζεζία
είλαη ζαξάληα ρξφληα πίζσ, παχεη λα είλαη εξγαιείν θαη κηα
θνηλσλία… δελ είλαη πξφβιεκα ηεο θνηλσλίαο, δελ είλαη πξφβιεκα
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη πξφβιεκα ηεο λνκνζεζίαο. Γίλεηαη φκσο
πξφβιεκα ηεο πξαγκαηηθφη εηαο θαη ηεο θνηλσλίαο καο δηφηη αλ
ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί κε εξγαιείν ηε λνκνζεζία, αιίκνλν καο.
Σφηε αξρίδνπλ νη απηνδηθίεο, ηφηε αξρίδνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα
πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο θαη ηα νπνία φζν πάλε εληείλνληαη.
Μπαίλνπκε ζε κηα ηξχπα βαζηά.
Σειεπηαίν.

Αιιεινθάιπςε

αξκνδηνηήησλ.

Αλαθέξζεθαλ

αξθεηνί ζπλάδειθνη πξνεγνπκέλσο. Απηφ είλαη ε Λπδία ιίζνο, λα
ιέκε ηα ζχθα -ζχθα θαη ηε ζθάθε -ζθάθε. Σν κεηαλαζηεπηηθφ, απφ ην
νπνίν έρεη δξακαηηθφ πξφβιεκα ε Υίνο, έγηλε ε Λπδία ιίζνο ηνπ ηη
ζα πεη αιιεινθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Ο θαζέλαο ηα δηθά καο δηθά
καο θαη ηα δηθά ζαο δηθά καο θαη φηη δελ ζέινπκε πάξε ην εζχ.
Ζ αιιεινθάιπςε αξκνδηνηήησλ δελ είλαη ηπραίν πξάγκα.
Τπνθξχπηεη

μεθάζαξα

εζειεκέλε

πνιηηηθή

ζπλαιιαγή

θαη

δηαζπάζηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Απιά είλαη ηα πξάγκαηα. Δίκαη
βέβαηνο φηη φινη εζείο είζηε πνιχ πην έκπεηξνη απφ εκέλα γηα λα
κπνξείηε

λα

ηα

αληηιεθζείηε

ζε

φιν

ηνπο

ην

κέγεζνο.

Ζ

Απηνδηνίθεζε, νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο, νπνηνζδήπνηε πνιηηηθφο
θνξέαο πξέπεη λα παιέςνπκε λα μαλά θηίζνπκε ηνχβιν -ηνχβιν ηε
δνκή

απηήο

ηεο

θνηλσλίαο,

ε

νπνία

θαηαξξέεη

ζήκεξα.

Γελ

θαηαξξέεη κφλν απφ ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ή απφ ηε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε. Καηαξξέεη απφ κηα αιιεινπρία 40 -50 ρξφλσλ. Πξέπεη
λα ην μαλά ρηίδνπκε κφλν θνηηάδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο
πξαγκαηηζκφο είλα η ην κφλν πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα καο ζψζεη.
Δπραξηζηψ πνιχ.
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Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ ηνλ Γήκαξρν Υίνπ θαη λα πσ έλαο λένο
Γήκαξρνο, έλα κεγάιν λεζί, φηη γηα ην ζέκα ησλ αζζελνθφξσλ,
μέξεηε, ν ζπγθεθξηκέλνο Τπνπξγφο φηαλ ήηαλ απηνδηνηθεηηθφ ο είρε
πεη ζε κηα ζπγθέληξσζε ηεο ΚΔΓΔ φηη έρεη καχξα θαη άζπξα ηακεία.
Ξέξεηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζέιεη ιηγάθη λα ζαο θάλεη θαη εζείο ζε
απηφ ην πλεχκα. Με ηζηκπήζεηε, ζαο παξαθαιψ, γηαηί ηελ ψξα ζα
ζαο πάξεη ην θαπέιν θαη ην ζηαπξφ απφ ην ζεξίθε πνπ ζαο έρεη
δψζεη.
Ο θχξηνο Υαηδεδηάθνο Φψηεο, ν νπνίνο είλαη Πξφεδξνο ΠΔΓ
Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Γήκαξρνο Ρφδνπ, έρεη ηνλ ιφγν.
Φ. Υ ΑΣΕΖΓΗ ΑΚΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.
Να δεηήζσ ζπγλψκε επεηδή φηαλ θαιέζαηε ηνπο

Πξνέδξνπο

ησλ ΠΔΓ δελ ήκνπλ εδψ γηα ηνλ απηνλφεην ιφγν. Απηφ πνπ είπαηε
γηα ηνλ ζεκεξηλφ Τπνπξγφ πνπ φηαλ ήηαλ Γήκαξρνο έιεγε άιια
πξάγκαηα θαη ζήκεξα ιέεη άιια, έηζη θαη εγψ ζπλέρηζα ηελ
παξάδνζε λα γίλσ γηα κηα αθφκε θνξά δηαδξνκηζηήο, λα θχγσ απφ
ηηο έληεθα – δψδεθα θαη λα πεξηκέλσ έμσ απφ ηηο πφξηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ κέρξη θαη απφ ηηο πφξηεο ηεο Βνπιήο, λα δσ θάπνηνλ
Τπνπξγφ. Σν πεξίεξγν… κάιινλ δελ είλαη πεξίεξγν, πξέπεη λα ην
επηζεκάλσ, ην έιεγα ηψξα πξηλ απφ ιίγν κε ηνλ Ννκηθφ καο
χκβνπιν. Όηαλ νη λπ λ Τπνπξγνί ή νη παιηνί Τπνπξγνί ήηαλ
απηνδηνηθεηηθνί,

ήηαλ

Γήκα ξρνη,

ήηαλ

Ννκάξρεο,

έβιεπαλ

ηα

πξάγκαηα κε ην δηθφ καο κάηη. Απφ φηαλ πήξαλ θάπνηα ζέζε, ηα
βιέπνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθά, ζαλ λα είλαη κέζα ζηε γπάια ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπο θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα
απφ απηά.
Λνηπφλ,

κηα

γεληθή

παξαηήξ εζε,

ζπλάδειθνη

θαη

ζπλαδέιθηζζεο, γεληθή παξαηήξεζε, πέξα απφ ην λνκνζρέδην θαη
ζα πσ ηξία πξάγκαηα , γηα λα κελ ζαο ηαιαηπσξήζσ πνιχ.
Ζ απαμίσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ην πξψην κέξνο
πνπ είπα, ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρνπκε απφ πιεπξάο Τπνπξγείσλ,
Τπνπξγψλ,

Γεληθψλ

Γξακκαηέσλ,

είλαη

γλσζηφ.
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πεξηκέλνπκε… ελάκηζη ρξφλν πεξίκελα

γηα

λα θάλσ απηή ηε

ζπλάληεζε πνπ έθαλα ζήκεξα. πλερίδεηαη.
Καη έρσ ηε γεληθή ηνπνζέηεζε θαη ιέσ φηη κε κηα θαηάζεζε
ελφο λνκνζρεδίνπ πνπ έρεη κέζα 140 άξζξα, απφ ηηο κεηαηάμεηο
κέρξη ηα ΑΜΔΑ, κέρξη ηελ Απνθεληξσκέλε, κέρξη ηελ Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε θαη νχησ θαζεμήο, απνζπαζκαηηθά, δελ λνκίδσ φηη
βειηηψλεη ηελ εηθφλα θαη ην θχξνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
πλερίδεη ε Απηνδηνίθεζε, νη Γήκαξρνη θαη νη Γεκνηηθνί χκβ νπινη
λα είλαη ην κπαιάθη ηνπ κπνμ. Γηα φια θηαίλε, θαη γηαηί δελ
ιεηηνπξγεί ε αζηπλνκία, θαη γηαηί δελ ιεηηνπξγεί… απηφ πνπ είπε
πξνεγνχκελα

ν

ζπλάδειθνο,

ν

Γήκαξρνο

ηεο

Υίνπ,

εάλ δελ

πεξπαηήζεη θάηη ζηηο παξαιίεο, ζηα λεζηά, θηαίεη ν Γήκαξρνο θαη
νχησ θαζεμήο.
Δπνκέλσο

πξψηε

δηαπίζησζε

θαη

γεληθή,

κε

απηφ

ην

λνκνζρέδην δελ βειηηψλεηαη ε εηθφλα. Πξέπεη, αγαπεηέ Πξφεδξε, λα
ραξάμνπκε ηε δηθή καο απηνδηνηθεηηθή ξφηα. Μπνξεί λα έρεηε κηα
παξνπζία ζε πάξα πνιιά κέησπα, αιιά κήπσο πξέπεη ηψξα λα
θάλνπκε ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο, λα δνχκε πνχ ζα πξέπεη λα
ρηππήζνπκε.
Να πσ ινηπφλ φηη γηα ηα λεζηά εηδηθά, μεθηλήζακε θαη είπακε
βιέπνπκε θάπνηεο απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο δήζελ κνπ ελίζρπζε
ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε απηφ ην 0,5 ησλ παξεπηδεκνχλησλ. Ξέξεηε
φηη κφιηο αλαθν ηλψζεθε, φια ηα Δπηκειεηήξηα, φιεο νη παξαγσγηθέο
ηάμεηο,

ζηξάθεθαλ

θαηά

ηνπ

Γεκάξρνπ.

Να

κελ

ηνικήζεη

ν

Γήκαξρνο λα ην πεξάζεη γηαηί είλαη αηηία πνιέκνπ.
Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλνπλ ηα πεδνδξφκηα, πξέπεη λα
γίλνπλ νη αλαβαζκίζεηο ζηηο πεξηνρέο, αιιά απηνί λα κείλνπλ
απέμσ. Γηαηί; Γηαηί καο ην κεηέθεξε εκάο ην κπαιάθη ε θπβέξλεζε
κε ηξφπν πνπ λα κείλεη εθείλε ζην αππξφβιεην θαη νη βνπιεπηέο λα
έξρνληαη πιένλ θαη λα πίλνπλ ηε κπχξα ηνπο ζηηο παξαιίεο θαη λα
κελ ηνπο πεηξάδεη θαλέλαο. Ο Γήκαξρνο δελ κπνξ εί ζην λεζί επηά
ε ψξα ην πξσί λα πάεη γηα κπάλην γηαηί μέξεηε ηη ηνπ ιέλε; Κνίηα λα
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δεηο, ήξζε ν Γήκαξρνο γηα κπάλην. Γελ πάεη λα δεη

ηνπο επαίηεο

πνπ είλαη ζην ιηκάλη, λα ηνπο καδέςεη. Απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ
Γεκάξρνπ.
Λέσ ινηπφλ φηαλ κεηψζαλε ηνλ ΦΠ Α ζηα λεζηά, έπξεπε, αθνχ
είπαηε πξνεγνχκελα, ζπλαδέιθηζζα, φινη καδί θαη αιιειεγγχε, δελ
έρεη

ζεκαζία,

θάπνηνο

ιφγνο

επέβαιιε

ηνπο

κεησκέλνπο

ζπληειεζηέο ζηα λεζηά, αθφκα θαη αλ δελ ηνπο είραλ νη ππφινηπνη
Γήκνη, έπξεπε λα είρακε κηα θεληξηθή πνιηηηθή θα η λα παιέςνπκε
φινη καδί. Σψξα ινηπφλ αθνχ επηβαξχλζεθε, ην 13 έγηλε 24% ζην
ΦΠΑ θαη ε Σνπξθία αθφκα θαη κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο έρεη ην
10 απέλαληη, είλαη πνιχ κεησκέλε ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θαη ρσξίο
έζνδα αξρίδνπλ θαη νη κνπξκνχξεο.
Έξρνκαη θαη ιέσ, θχξηε Πξφεδξε, πξηλ έλα ρξφλν 1 ε Απξηιίνπ
πέξζη θάλακε ζην Σηηάληα κηα πξψηε θνπβέληα γηα ην ηέινο
παξεπηδεκνχλησλ… φρη, ζπγλψκε, γηα ην ηέινο δηαλπθηέξεπζεο. Σν
πήξαλ νη θχξηνη ηεο θπβέξλεζεο θαη εθεί πνπ ιέγακε εκείο κηζφ
επξψ ζηε δηαλπθηέξεπζε, ά ληε έλα χζηεξα απφ ρξφληα, ζηα 3άζηεξ
ηξία επξψ, ζηα 4ζηεξα, ζηα 5ζηεξα θαη ζα ην επηβάιιεη γηα λα
θαιχςεη ηε καχξε ηξχπα.
ηε ινγηθή απηή απηφ είλαη ηέινο πνπ ηζρχεη ζε φιεο ηηο ρψξεο
ηεο Δπξψπεο θαη πάεη απεπζείαο θαη κάιηζηα πιεξψλεηαη κεηξεηά,
cash, ζηελ Απηνδηνίθεζε. Γελ ηα παίξλεη ε θπβέξλεζε.
Δίπαλ

ηψξα

φηη

ζα

ην

κεηαθέξνπλ

ην

’18.

Θέινπλ

λα

αλαιάβνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο λα ην επηβάιινπλ; Διάηε φινη καδί
θαη λα πνχκε φηη λαη, είζπξαμέ ην θπβέξλεζε, αιιά ζα δψζεηο ην 20
ή ην 40% ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Δίδα κηα… δελ μέξσ αλ είλαη εζθεκκέλε ή φρη ε παξάιεηςε.
Σν 0,5, πνπ νχησο ή άιισο πξνυπήξρε, πνπ έπξεπε λα είλαη 2%
θαη 5 πην παιηά, αιιά ιέσ εγψ ζην 2% ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή
ζπγθπξία, μαθληθά εθεί πνπ είρακε… ζα κνπ πείηε πξνλνκηνχρνη νη
ηεο Ρφδνπ; Θα ζαο πσ πνχ είλαη ηα πξνλφκηα θαη πνχ είλαη νη
κεηνλεμίεο.
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Αγαπεηέ Πξφεδξε, είρακε θαη έλα 2% απφ ηα έζνδα ηνπ
θαδίλν. Δίδα φηη έρεη ζβνπ. Τπάξρεη; Δίλαη ηππηθφ; Δίλαη απφ ιάζνο;
Γειαδή ν θαδηλάξρεο ν εβξαίνο ζηε Ρφδν ζα γιηηψζεη ην 2%; Να ην
μέξσ. Καη κε ηίλνο ηελ παξέκβαζε;
Να πάσ ηψξα ζηε ΓΔΤΑΡ. Πξάγκαηη είρακε πξνβιήκαηα κε ην
80% ηνπ ηέινο απνρέηεπζεο. Κάπνπ έπξεπε λα δηεπθνιπλζνχλ
θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη νη Γήκαξρνη θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.
Μήπσο θηάζακε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε; Καη λα ζαο πσ γηαηί .
Γηαηί εκέλα ε Έλσζε Ξελνδφρσλ πξηλ έλα ρξφλν κνπ είρε πεη ην
εμήο. Δίλαη πνιχ βαξχ ην ηέινο ην 80% θαη δελ είδακε ην έξγν. Γελ
ην είδαηε εδψ, ζα ην δείηε θάπνπ αιινχ. Γηαηί πξέπεη λα γίλεη, γηαηί
πξέπεη λα επηβηψζεη ε ΓΔΤΑΡ θαη ν Γήκνο. Μήπσο πξέπεη λα γ ίλεη
κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα ην θαηαξγήζνπκε; Καη αξρίδσ λα
ππνςηάδνκαη. Πνηνο ηελ πέξαζε απηή ηε δηάηαμε; Μήπσο πέξαζε
απφ άιιεο αηξαπνχο…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Φ. Υ ΑΣΕΖΓΗ ΑΚΟ: Απφ άιιεο αηξαπνχο, απφ Έλσζε Ξελνδφρσλ,
απφ ηα μελνδνρεηαθά επηκειεη ήξηα, θαη έξρεηαη ην κπαιάθη πάιη ζε
εκάο, θεχγεη ινηπφλ θαη ε ΓΔΤΑΡ. Φεχγεη θαη ην παξεπηδεκνχλησλ.
Μαο έδσζαλ φκσο… Να πσ θαη γηα ηε ΓΔΖ. Γηαηί ε ΓΔΤΑΡ λα
ζπλερίζεη θαη νη

βηνινγηθνί λα πιεξψλνπλ ηέιε ζηε ΓΔΖ ζαλ λα

είλαη νηθηαθφ ξεχκα θαη ν Γήκνο δηθ αησκαηηθά λα έρεη κεησκέλν; Ζ
ΓΔΤΑΡ θαη νη βηνινγηθνί θαηεμνρήλ πξέπεη λα έρνπλ ην κεησκέλν
ηηκνιφγην,

γηαηί

ηα

θφζηε

είλαη

απηά

πνπ…

θαη

είλαη

θαη

αληαπνδνηηθά θαη ζα ην κεηαθέξνπκε ζηνλ πνιίηε. Αλ απηή ηε
ζηηγκή ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη θαη πηζηεχσ φηη ην θάλνπλ,
πιεξψλνπλ νη Γήκνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληιηνζηάζηα νη ΓΔΤΑΡ,
αιίκνλν αλ ηα ζθαιίζνπλ, γηαηί εθεί ζα βξνπλ θάπνηνη ηξφπν λα
ζηείινπλ πάιη θάπνηνπο Γεκάξρνπο ή θάπνηνπο Πξνέδξνπο ΓΔΤΑΡ
λα απνινγεζνχλ γηα πνην ιφγν δελ έρνπλ εθαξκφζεη ην απμεκ έλν
ηηκνιφγην θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην κεησκέλν.
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Γελ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξίμσ ηίπνηα άιιν γηα ηηο παξαιίεο,
ηα είπε ν ζπλάδειθνο, ν Γήκαξρνο ηεο Υίνπ, αιιά λα ζαο πσ γηα ηα
αθίλεηα. Ναη, ππάξρνπλ αθίλεηα θαη πείηε κνπ πφζνη απφ εζάο δελ
έρεηε παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ζε ζσκαηεία πνπ έρνπλ κηα θνηλσληθή
δξάζε, ζε ΑΜΔΑ, ζε θαξθηλνπαζείο, ζε, ζε. Ση ζα θάλνπκε ηψξα κε
απηά ηα ζσκαηεία; Θα ηα βγάινπκε έμσ;
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Φ.

Υ ΑΣΕΖΓΗ ΑΚΟ:

Καη

αζιεηηθά

ζσκαηεία.

Ναη,

ππήξρε

κηα

πξαθηηθή, αθνχ δελ κπνξείο λ α εληζρχζεηο δηαθνξεηηθά κε ην
ζχζηεκα ην δεκνζηνλνκηθφ ην ζσκαηείν, ηνπιάρηζηνλ ηνπ παξέρεηο
κηα ζηέγε. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ θαη ζα παξέρεηο… Άζε πνπ γηα λα
δψζεηο ηε ζηέγε πξέπεη λα πεξάζεηο απφ πάιη ζαξάληα εγθξίζεηο
θαη ινηπά. ην ηέινο ζα πιεξψλεηο θ αη ζα είζαη ππφινγνο, θαη ηνλ
ΔΝΦΗΑ θαη ην θφξν εηζνδήκαηνο.
Να πσ θαη κηα ιεπηνκέξεηα γηα ην κεραλνθίλεην ζηφιν. Πφζνη
απφ εζάο ζηηο ελνπνηήζεηο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ δελ είραηε
πξνβιήκαηα

κε

παιηά

απηνθίλεηα;

Έρσ

απηνθίλεηα

κε

ηέιε

θπθινθνξίαο δέθα εηψλ απιήξσηα. Γηα λα δηαγξαθνχλ, πξέπεη λα
πιεξψζσ ηα ηέιε πξνεγνχκελα δέθα εηψλ, απφ ηε κηθξή ηζέπε
δειαδή ηνπ παηδηνχ ηνπ θξάηνπο, λα ηα δψζεη ζηε κακά θαη
αθνινχζσο λα πάσ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη επεηδή πξνέξρνκαη απφ
ηελ Πεξηθέξεηα, λα αθνπκπήζσ θαη ζ ην ΚΣΔΟ. Απηά δελ ζα
κπνξνχζαλ κε κηα ξχζκηζε ηα απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ, ησλ Γήκσλ
ηεο Πεξηθέξεηαο, λα κελ έρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαγξαθήο ηέιε
θπθινθνξίαο ή ζην ΚΣΔΟ φηαλ πεξλνχλ λα κε ρξεηάδεηαη λα
πιεξψζνπλ απηά ηα ηέιε;
Πηζηεχσ ινηπφλ φηη καο έδσζαλ … δελ ιέσ φηη δελ έρεη
θάπνηεο ξπζκίζεηο ην λνκνζρέδην πνπ είλαη ρξήζηκεο, αιιά πηζηεχσ
θάηη άιιν. Μαο δψζαλε ην ηπξάθη, αιιά δελ είδακε θαη ηε θάθα. Καη
καο έδσζαλ ην ηπξάθη, θσλάδακε γηα ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη
βέβαηα γηα ηελ παξνπζία θαη ηε ζπκβνιηθή παξ άζηαζε, ηελ ακνηβή
ηεο παξάζηαζεο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ. Ννκίδσ ην απηνλφεην
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ιέγακε.

Αιιά

αθνχσ ζήκεξα,

αγαπεηέ

Πξφεδξε,

θαη

εδψ ζα

επηκείλσ, φηη ζηνπο Γήκνπο άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ζα είλαη
ην 50% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπ ο
25-30. Γηαηί, ε Ρφδνο ησλ 120.000, ε νπνία ην θαινθαίξη γίλεηαη
350.000, θαη έρεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο πνπ έρεη, δελ θάλεη ηελ ίδηα
δνπιεηά; Γηα πνην ιφγν;
ην άξζξν 22 πνπ κηιάεη κέζα γηα ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο,
μέξεηε ηη επηρείξεκα ρξεζηκνπνίεζε; Δίλ αη Γήκνη θάησ ησλ 20.000,
αιιά επεηδή ην θαινθαίξη κε ηνλ ηνπξηζκφ νη 20.000 γίλνληαη
40.000,

δηθαηνχληαη

απηνί

λα

έρνπλ

Γεληθφ

Γξακκαηέα.

ηνπο

Γήκνπο πνπ είλαη θάησ ησλ δηαθνζίσλ δειαδή, ελψ ήηαλ εθαηφ
πξψηα, αιιά ιέσ εγψ θαη θάησ ησλ εθαηφ, νη Αληηδήκαξ ρνη φηαλ ην
θαινθαίξη πξέπεη λα ηξέμεη ν Αληηδήκαξρφο κνπ γηα 350.000 ζηελ
θαζαξηφηεηα

ή

ζην

νπνηνδήπνηε

άιιν,

δελ

δηθαηνχηαη

ηεο

αληηκηζζίαο απηήο;
Καη λα ην πσ θαη θάηη άιιν; Δίδα, είλαη πεξίεξγν, δελ μέξσ αλ
είλαη

απφ

ιάζνο,

πξνζσπηθά

δελ

κε

ελδηαθέξεη

θαη

κελ

ην

ζεσξήζεηε εγσηζηηθφ. Όηη νη ακνηβέο ιέεη ησλ Αληηδεκάξρσλ ζα
βγαίλνπλ απφ ηνπ Γεκάξρνπ ηελ αληηκηζζία, ελψ ησλ ππνινίπσλ
απφ ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ. Γειαδή ν Αληηδήκαξρνο, ν γηαηξφο, ν
δηθεγφξνο, πνπ παξάηεζε ην γξαθείν ηνπ θαη πάεη γηα δχν ρηιηάδε ο
θαη ηα πιεξψλεη ζηνπο θαθέδεο, ζα πξέπεη λα ηα δηαζέζεη; Αο καο
πνπλ φηη είκαζηε άκηζζνη, λα ην μεθαζαξίζνπκε, λα ηνπο ην θάλνπκε
θαη απηφ, αιιά λ α κελ καο θνξντδεχνπλ.
Γελ ζα πσ, επεηδή έθιεςα πνιχ ρξφλν, δελ ζα πσ ηίπνηα
πεξηζζφηεξν εθηφο, αγαπεηέ Πξ φεδξε, ζαο είπε ν Γήκαξρνο ηεο
αληνξίλεο,

θαη

φισλ

ησλ

Κπθιάδσλ,

πάεη

λα

πεξάζεη

έλα

λνκνζρέδην ηψξα γηα ηα Τπνζεθνθπιαθεία. Καηαξγήζαλε ηηο Γ.Ο.Τ.
ζηα κηθξά λεζηά, άκα θαηαξγήζνπλ θαη ηα Τπνζεθνθπιαθεία, ν
Ννκηθφο χκβνπινο μέξεη ηη ζα πεη ε ακεζφηεηα λα
κεηαγξάςεηο. Απηφ λνκίδσ φηη…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Φ. Υ ΑΣΕΖΓΗ ΑΚΟ: Να ην πνχκε λα απνζπξζεί. Πνιιά ζα πξέπεη
λα απνζπξζνχλ.
Δλ θαηαθιείδη, έρεη πέληε ξπζκίζεηο κέζα ην λνκνζρέδην απηφ,
αιιά έρσ ηελ εληχπσζε απηέο πνπ ζηείιακε ζαλ ΠΔΓ γηα ζ έκαηα
θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ, δελ ηα βάδεη θαη
απηά ηα πέληε πνπ έρεη ηα ζεηηθά δελ αλαβαζκίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο
Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο.

Έρσ

ηελ

εληχπσζε

φηη

δελ

είλαη

λνκνζρέδην ζθνχπα, είλαη κάιινλ λνκνζρέδην, ζπγρσξήζηε κνπ ηελ
έθθξαζε, ζνχπα.
Σίπνηα άιιν.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ ηνλ Φψηε ηνλ Υαηδεδηάθν
θαη απιψο λα πσ φηη ρζεο πήξακε κηα νκφθσλε απφθαζε, Φψηε,
θαη ην είπα θαη ζην Γήκαξρν Θήξαο πνπ έπξεπε λα απνρσξήζεη,
φπνπ είπακε κε νκφθσλν ηξφπν λα απνζπξζεί ην λνκνζρέδην π νπ
αθνξά ηα Τπνζεθνθπιαθεία.
Θα

παξαθαιέζσ

ηνλ

Γηάλλε

ηνλ

Μαιαλδξάθε,

Γήκαξρν

Πιαηαληά. Δίλαη εδψ; Δδψ είλαη ν Γήκαξρνο. Να έξζεη ζην βήκα.
Έρνπκε αθφκα θαη ηνλ θχξην Παηζνπξίδε Παξαζθεπά…
ΟΜΗΛΖΣΖ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Καη κηα θνπβέληα, βεβαί σο.
Οινθιεξψλνπκε παξαθαιψ.
Η. ΜΑΛ ΑΝΓΡ ΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ραίξνκαη
πνπ δελ είκαη κφλν εγψ πνπ έρσ ην κηθξφβην ηεο απηνδηνηθεηηθήο
δηαζηξνθήο, αιιά ην έρεηε θαη αξθεηνί θαη απηφ κε παξεγνξεί, γηαηί
κάιινλ θαζφκαζηε σο ςπρνζεξαπεία ζε α πηέο ηηο ζπλαληήζεηο,
ζπλειεχζεηο, ζπλεδξηάζεηο.
Καη γηαηί ην ιέσ. Γηαηί ζα πσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Με θάιπςε ν
Γήκαξρνο Υίνπ, κε 60 νηθηζκνχο είπε. Δγψ έρσ 130. Με θάιπςε γηα
ηηο παξαιίεο ν ζπλάδειθνο απφ ηε Ρφδν, εγψ έρσ 55. Ο άιινο ηηο
πδξεχζεηο, έρσ 70. Γελ ρξεηάδεηαη λα πσ ηίπνηα γηα ηα πξνβιήκαηά
κνπ, ηα θάιπςαλ νη ζπλάδειθνη.
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Γελ κπνξψ φκσο λα κελ πσ γηα απηά πνπ άθνπζα. Γειαδή
αξρίζακε ηψξα εδψ λα απνινγνχκαζηε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε,
ε πξνεγνχκελε ΚΔΓΔ, ε λπλ θπβέξλεζε, ε λπλ ΚΔΓΔ.
Γελ πάκε θαιά αλ πεγαίλνπκε έηζη. αο ην ιέσ εγψ πνπ είκαη
δχν θνξέο εθιεγψλ κφλν, επί Καιιηθξάηε.

Ή ζα έρνπκε κηα ζέζε

φπνηνο είλαη απέλαληη θαη ηε ζηεξίδνπκε θαη φρη λα ιέκε δέθα
ρξφληα εζείο, έλα εκείο θαη θαη’ αλαινγία λα επηκεξηδφκαζηε ηα
ιάζε θαη κε απηφλ ηνλ η ξφπν λα θαιχπηνπκε ηηο αλαπνδηέο.
Δίπε πξηλ εδψ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λνκίδσ
ν θχξηνο Μπίξκπαο, φηη πξέπεη λα πάκε ιέεη ζε ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο, ν πνιίηεο λα ζπκκεηέρεη, δεκνθξαηηθά, αλαινγηθά.
Έρσ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, φπσο φινη ζ αο, δελ παηάεη
θαλείο. Κάλνπκε Γεκνηηθφ πκβνχιην αλνηρηφ, δελ παηάεη θαλείο.
Κάλνπκε

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

θαλνληθφ,

κε

ην

δφξη

απαξηία.

Κάλνπκε Δπηηξνπέο θαη ηα ινηπά, δελ παηάεη. Δγψ είκαη ππέξ ηνπ
δεκαξρνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρνπκε ηελ επζχλε, πάκε θπιαθ έο,
άθνπζα εδψ πέξα κπφιηθα, έρνπκε εκείο… ηα ζηξαβά θάλνπκε,
εκείο θηαίκε γηα φινπο. Αο έρνπκε, θχξηε Πξφεδξε θαη αγαπεηνί
ζπλάδειθνη, θαη ηελ επζχλε, λαη. Ση δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αθνχ
δελ

ζπκκεηέρεη

θαλείο

θαη

φια

έξρνληαη

ζην

Κνξντδεχνπκε ηα κνχηξα καο; πγλψκε θαη γηα ηε

Γήκαξρν;
θξάζε. Απηή

είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
Όηαλ ε θνηλσλία ζα κπνξέζεη λα ιχζεη πξνβιήκαηα, ζα
ζπκκεηάζρεη. Απηή ηε ζηηγκή ε θνηλσλία ζέιεη λα ηεο ιχζεηο
πξφβιεκα. Αλ δελ έρεη έλαλ εγέηε απέλαληί ηεο, θαθφ ή θαιφ, λα
πάεη λα ηεο ιχζεη ην πξφβιεκα, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε θάηη
ζην νπνίν ε ίδηα αδπλαηεί.
Καη επεηδή είπα δελ ζα κηιήζσ γηα ηα ζέκαηα, ηα είπαλ φια νη
ζπλάδειθνη, λα πσ δχν πξάγκαηα γεληθά αθφκα. Σν έλα είλαη,
αλαξσηηέκαη

πφηε

ζα

γίλεη

ε

επφκελε

ζπλεδξίαζε

γηα

ην

πνιπλνκνζρέδην, λα έξζνπκε. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηφηη ήξζακε, ην
κελ
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Λνγηζηήξην

δελ

έδσζε

ην

Ο.Κ.,

ν
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Δζσηεξηθψλ δελ έζηεηιε έλαλ εηδηθφ ζπλεξγάηε, λα θάηζεη εθεί λα
θξαηάεη ζεκεηψζεηο βξε αδεξθέ. Κάηη ιέλε απηνί πνπ ήξζαλ απφ
φιε ηελ Διιάδα.
Γειαδή

κεζαχξην

ζα

μαλά

δψζεη

ην

λνκνζρέδην,

θχξηε

Πξφεδξε, ζα έρεη βγάιεη ηα κηζά έμσ, ζεκεηψζηε ΓΔΖ γηα ηηο ΓΔΤΑ,
ζεκεηψζηε ΓΔΖ γηα ηνπο Γήκνπο…. Ο Κνπξνπκπιήο ζηα Υαληά κνπ
έιεγε εκέλα, φρη εκέλα, ησλ Γεκάξρσλ, κε ζε λνηάδεη, Γήκαξρε, ε
ΓΔΖ

αξδεπηηθφ

γηα

ην

λεξφ,

ληνχπνπ -ληνχπνπ

νη

αληιίεο

κε

αξδεπηηθφ ηηκνιφγην. Γφμα ζνη ν Θεφο. Έξρνκαη εδψ κνπ ιέλε,
αδεξθέ, βγήθε απηφ.
Μεζαχξην, αγαπεηέ κνπ Πξφεδξε, ηη άιιν ζα βγεη θαη ηη άιιν
ζα κπεη; Να κνπ πείηε ινηπφλ θαη εκέλα, γηαηί αλ κεζαχξην βάδνπλ βγάδνπλ, πξέπεη λα θάλνπκε θαη άιιε ζπλέιεπζε επί ηνπ ηειηθνχ
λνκνζρεδίνπ, λα πάξνπκε απφθαζε. Οπφηε λα εηνηκάδνπκε ηα
ηαμίδηα καο, λα μαλά έξζνπκε, γηαηί αιιηψο εδψ … ςπρνζεξαπεία
δφμα ησ Θεψ εγψ θάλσ κηα ραξά θαη είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο.
Καη

θιείλνληαο,

κπαο

θαη

είκαζηε

ιίγν

ρξήζηκνη,

εγψ

ηνπιάρηζηνλ, γηαηί εζείο είζηε πην πνιχ απφ εκέλα. Γπν πξάγκαηα.
Λέκε ηψξα Αληηδήκαξρνη έκκηζζνη, δφμα ησ Θεψ, ζα πάξνπκε θαη
εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαηά αλαινγία κε ηνλ αξηζκφ ησλ έκκηζζσλ
Αληηδεκάξρσλ. Ακ δε. χκθσλα κε ην άξζξν 4093 ηνπ 2012, (…)
κλεκφλην 2, έπαςαλ λα ηαπηίδνληαη νη Αληηδήκαξρνη νη έκκηζζνη κε
ηνλ αξηζκφ ησλ έκκηζζσλ ζπλεξγαηψλ. Έρεη βάιεη λνχκεξν θαη ιέεη
έρεηο

ηέζζεξηο

Αληηδεκάξρνπο;

Γχν

ζπλεξγάηεο.

Έρεηο

πέληε

Αληηδεκάξρνπο; Σξεηο ζπλεξγάηεο. Γελ η ν ηαπηίδεη.
Άξα θαη απηφ πνπ θάπνηνη απφ εκάο ρακνγεινχζακε, άληε ξε
παηδηά,

ζα

πάξνπκε

θαλέλα

ζπλεξγάηε,

μεράζηε

ην

αλ

δελ

θαηαξγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, αθφκα θαη αλ επαλέιζνπλ φινη
νη Αληηδήκαξρνη έκκηζζνη.
Καη ηέινο, επεηδή ηα Τπεξεζηαθά πκβνχ ιηα δελ ιεηηνπξγνχλ
θαη επεηδή εκείο είκαζηε κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φιε ηελ ψξα
είκαζηε καδί θαη πξέπεη λα ηνπο ιχλνπκε πξνβιήκαηα, πξέπεη λα
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κπεη κηα δηάηαμε, ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ Όξγαλν, δειαδή ν
Γήκαξρνο, φζν δελ ππάξρεη Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, λα κ πνξψ λα
ππνγξάςσ κηα άδεηα άλεπ απνδνρψλ, λα κπνξψ λα ππνγξάςσ κία
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ αθνξά έλαλ ππάιιειν. Αο πάεη λα εγθξηζεί
απφ ηελ Απνθεληξσκέλε θαη απφ πνχ ζα εγθξηζεί, αιιά φρη λα ηνπ
ιέσ κέρξη ην ’17 δελ εμεηάδσ ην αίηεκά ζνπ γηαηί δελ ππάξρεη
Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. Γειαδή αλαζηέιισ θαη ηελ ίδηα ηε δηθή κνπ
ηελ χπαξμε σο πξνο δηνξηζκφ Όξγαλν.
Καη

ηέινο,

είλαη

εδψ

ν

Πξφεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο

ησλ

Οηθνλνκηθψλ λνκίδσ, ν ζπλάδειθνο ν Καζηξηλφο. Πήξακε κηα
απφθαζε θαη κάιηζηα ζα ηε θέξλακε θαη ζην Γηνηθεηηθ φ πκβνχιην
ν ίδηνο δειαδή, γηα ηε λέα γεληά ησλ παξαθξαηεζέλησλ.
πλάδειθνη, ε λέα γεληά ησλ παξαθξαηεζέλησλ, ζα πσ κηα
θνπβέληα, είλαη 214 εθαηνκκχξηα

ην ρξφλν, ηειεηψλνπκε θέηνο, ην

’16. Ήξζε ν Κνπξνπκπιήο καο είπε ηνλ Γεθέκβξε, εγψ ήκνπλ
θχξηνο, θαη ΑΣΑ πήξαηε θαη παξαθξαηεζέληα πήξαηε θαη ΚΑΠ
πήξαηε. Καη ηνπ είπα, αλ ην πάηε πάιη ηνλ Γεθέκβξε, δειαδή εκείο
ΑΣΑ λα κελ έρνπκε φιν ηνλ ρξφλν λα ζθάςνπκε έλα δξφκν, λα
κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα γεψηξεζε θαη λα πεξηκέλσ εγψ ηνλ
Γεθέκβξε κπαο θαη, θαη η φηε λα πάξσ θαη ηα παξαθξαηεζέληα κπαο
θαη, είλαη ζαλ ηνλ δηςαζκέλν πνπ κφιηο πεζαίλεη απφ ηελ δίςα, ηνπ
ηξαβάσ έλα πνηήξη λεξφ απφ πάλσ λα δξνζηζηεί.
Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπ ην είπα θαη ηνπ ίδηνπ
δειαδή, αιιά κνπ είπε κείλε ήζπρνο, ζα ιπζνχλ φια θαη έκεηλα θαη
εγψ ήζπρνο.
Λνηπφλ, ηα παξαθξαηεζέληα θαη θιείλσ, αλ αγαπεηέ Πξφεδξε
θαη ζπλάδειθνη, απηά ηα 214 εθαηνκκχξηα, πνπ ήηαλ γηα ηα ηφηε 1,6
δηο επί Καθιακάλε, αλ ζπκάκαη θαιά, ην 2009, δελ πάκε ζε κηα λέα
γεληά, πνπ νξζά ην ιέεη ην Πξνεδξε ίν θαη ν Πξφεδξνο, άκεζα, ζην
λέν

πξνυπνινγηζκφ,

απηά

είλαη

έμνδα

πνπ

ιεηηνπξγνχλ

σο

ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ καο δαπαλψλ. Δίλαη ζηελ νπζία θάηη
ζαλ ΚΑΠ. Γειαδή ζα έρνπκε θαη άιιε κείσζε ησλ ΚΑΠ απφ απηά.
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Άξα κεηά ηη ζα ζπδεηάκε; Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη θαιή , θαιή, αιιά
απφ έλα ζεκείν θαη κεηά βιάπηεη.
Να είζηε θαιά.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θχξην Μαιαλδξάθε. Ννκίδσ
πνιχ ραξαθηεξηζηηθά έζεζε ηα ζέκαηα.
Θα

παξαθαιέζσ,

ν

θχξηνο

Παξαζθεπάο

Παηζνπξίδεο,

Γήκαξρνο Γηδπκφηεηρνπ, λα έξζεη ζην βήκα θαη ζα ππ άξρνπλ θαη
δχν πνιχ κηθξέο παξεκβάζεηο, πην κηθξέο απφ… ηνπ θπξίνπ Φαζά
θαη ηνπ θπξίνπ Εψξδνπ, ζπλαδέιθσλ καο, θαη θιείλνπκε.
Π. ΠΑΣΟΤΡΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
αγαπεηνί θίινη. Γελ μέξσ αλ ήξζαλ αξθεηνί εδψ πέξα γηα θνκκαηηθή
αληηπαξάζεζε. Δγψ λνκίδσ θαη νη πεξηζζφηεξνη ησλ ζπλαδέιθσλ
δελ ήξζακε εδψ πέξα γηα θάηη ηέηνην. Ννκίδσ είλαη θαηαλνεηφ, δελ
ζπκθέξεη ζε θαλέλαλ νη θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο.
Να πνχκε φηη ην λνκνζρέδην, ην πξνο ςήθηζε λνκνζρέδην,
έρεη νξηζκέλεο βειηηψζεηο, β εβαίσο έρεη πνιιέο παξαιείςεηο. Δθεί
πξέπεη λα επηκείλνπκε θαη λα πηέζνπκε νχησο ψζηε λα βειηησζεί ηα
κέγηζηα.
Δγψ ζα ηνλίζσ έμη -επηά πξαγκαηάθηα, γηαηί ηέιεησζε θαη ν
ρξφλνο. Να πσ ζέισ, γηαηί δελ ηνλίζηεθε αξθεηά, φζνλ αθνξά ηελ
ηζφξξνπε

πεξηθεξεηαθή

α λάπηπμε.

Ση

είδνπο

ηζφξξνπε

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε δεηάκε, φηαλ ηα κφλα ιεθηά γηα έξγα
δηαηίζεληαη απφ ην ΔΠΑ; Πνηνο κπνξεί λα ηα πάξεη απηά ηα ιεθηά;
αθψο θαη νη αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. Άξα ε αληζφηεηα κεγαιψλεη.
Απηφ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.
Δίκαζηε

ζηελ Δπξψπε;

Δίκαζηε.

Έηζη

είλαη

ζηελ

Δπξψπε

νη

πεξηθέξεηεο; Τπάξρεη πιήξεο πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε φιεο ηηο
ρψξεο ζρεδφλ ηεο Δπξψπεο. Δκείο γηαηί δελ παξαδεηγκαηηδφκαζηε;
Γελ έρσ ηίπνηα λα θάλσ κε ηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη ηηο
ραίξνκαη θαη ηηο ζπγραίξσ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, φκσο επηηέινπο
αο ζθχςνπκε ην θεθάιη καο θαη λα δνχκε θαη ηηο ππαλάπηπθηεο
πεξηνρέο. Δθεί πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία, θπξίεο θαη θχξηνη ηεο
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ΚΔΓΔ, θαη λα επηκείλεηε ζε απηφ. Καη μέξεηε πνιχ θαιά ηηο πεξηνρέο
θαη ηηο έρεηε επηζθεθηεί, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, επαλεηιεκκέλσο
πξηλ γίλεηε Πξφεδξνο θαη λνκίδσ θαη ηψξα, πξνζπαζείηε ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε κηα θαη βιέπσ φηη αξρίζαηε θαη κνηξάδεηε ηα
Γηνηθεηηθά

πκβνχιηα

ζε

αθξηηηθέο

πεξηνρέο,

ζε

λεζηψηηθεο

πεξηνρέο. α ο πεξηκέλσ βέβαηα θαη ζην Γηδπκφηεηρν θαη ζε άιιεο
αθξηηηθέο πεξηνρέο.
Λνηπφλ, πάκε ζηνπο ΚΑΠ. Ση λα πνχκε; Έρεη αλαθεξζεί.
Δπηηέινπο, αο κελ ιακβάλεηαη κφλν ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην. Να
ιακβάλεηε

θαη

ην

γεσγξαθηθφ

θαη

ν

αξηζκφο

ησλ

Σνπηθψλ

Κνηλνηήησλ.
Να ζαο αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά δηθέο κνπ Κνηλφηεηεο κε 200
άηνκα, έρνπκε 270 θνιψλεο θσηηζκνχ, 7 ρηιηφκεηξα δξφκνπο κέζα
ζην ρσξηφ, νη νπνίνη δξφκνη απηνί ζέινπλ ζπληήξεζε, επηζθεπή,
ζέινπλ θάδνπο. Ση λα πνχκε; Όκσο 200 άηνκα ζε κηα κεγάιε πφιε,
ζέινπλ νχηε 500 κέηξα δξφκνπο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη 10
θνιψλεο ην πνιχ θσηηζκνχ.
Δπνρηθέο ζπκβάζεηο. Δκείο πνπ δελ έρνπκε πξνζσπηθφ.
Τπέβαιια ηνλ Απξίιην, είκαη γηα έθηε ρξνληά Γήκαξρνο. Δπηηέινπο
παίξλσ ηνπο 8κελίηεο, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην. Πφηε; Να θάλσ ηη
δνπιεηά;

Όηαλ

δελ

έρσ

νχηε

έλα

εξγάηε,

νχηε

έλαλ

εξγάηε

πξαζίλνπ. Πψο λα δνπιέςσ εγψ;
Πήγα

ρζεο

ζην

Τπνπξγείν,

κνπ

ιέλε

φηη

ζχληνκα

ζα

ππνγξαθνχλ. Πηέζηε ζαο παξαθαιψ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Απηφ πξέπεη λα ηειεηψλεη, απφ ηνλ Μάξηην, ηνλ Απξίιην, γηα λα
έρνπκε πξνζσπηθφ λα δνπιέςνπκε.
Αδέζπνηα. Γελ αλαθέξζεθε θαλέλαο ζπλάδειθνο. Να είλαη
ζπλππεχζπλνη θαη ηα δεκφζηα θηεληαηξεία, κε ηελ παξνρή βνήζεηαο
θαη ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ νη θηελίαηξνη, θαζψο θαη νη ηδηψηεο
θηελίαηξνη λα θξαηνχλ κεηξψν θαη λα ελεκεξψ λνπλ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο.
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Κχξηε Αληηπξφεδξε, ηα ιέκε γηα φινπο. Παξαθαιψ λα ηα
ιάβεηε ππφςε ζαο.
Γξαθεηνθξαηία. 22 ελέξγεηεο γηα λα γίλεη ε αλάζεζε θαη ελφο
επξψ. Έιενο. Μέρξη πφηε ζα είλαη απηφ; Κάλνπκε θάηη γηα απηφ; Όρη.
Θα

κπνξνχζα

ρσξίο

ππεξβνιή,

φπσ ο

θαη

νη

πεξηζζφηεξνη

ζπλάδειθνη, λα θάλνπκε ρίιηεο παξεκβάζεηο αλ δελ ππήξρε απηή ε
γξαθεηνθξαηία.
Δίλαη αδηαλφεην ζε εκέλα θαη αξθεηνί απφ εκάο, λα έρνπκε
πξνζθέξεη ζηηο θνηλσλίεο, πξηλ γίλνπκε Γήκαξρνη, λα έρνπκε
πξνζθέξεη θνηλσληθφ έξγν, είηε ιέγεηαη αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά,
είηε ζπλδηθαιηζηηθά, είηε ζπλεηαηξηζηηθά, θαη λα κελ κπνξνχκε λα
πξνζθέξνπκε ζαλ Γήκαξρνη. Καη ζνπ ιέεη είζαη ν πξψηνο άξρνληαο
ηεο πφιεο θαη λα ζε μεθηηιίδεη θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο.
Αμηνπξέπεηα. Μίιεζε ν θίινο ν Γηψξγνο ν Κση ζφο, φηη δελ
παίδνπκε κε ηελ αμηνπξέπεηά καο. Καη φκσο, θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη, παίδνπκε θαη θαηά πνιχ παίδνπκε. Γηαθπβεχνπκε απηφ
ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ καο, πνπ γηα λα ην έρεη θαλείο ην
απνθηά κε πνιχ αγψλα θαη κε πνιχ θφπν κέζα ζηελ θνηλσλία. Γελ
ην απνθηά έηζη. Καη ην απνθηά πξηλ γίλεη Γήκαξρν θαη γηα απηφ
γίλεηαη… γίλνληαη νη πεξηζζφηεξνη Γήκαξρνη. Καη κε ηα φζα ηξειά,
επηηξέςηε κνπ λα πσ, ππάξρνπλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην
ακθηζβεηεί θαη ην πξνζβάιιεη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαη ν πην
αλππφιεπηνο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο καο, γηαηί δελ κπνξείο πνιιέο
θνξέο λα ελεξγείο κέζα απφ ηα δεζκά ηνπ Καιιηθξάηε θαη απηφ
ζπκβάιιεη

ηα

κέγηζηα

πνιινί

αμηνπξεπείο

άλζξσπνη

λα

κελ

αλακηγλχνληαη κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Μείλακε κήπσο εκείο
πνπ έρνπκε απηνδην ηθεηηθή δηαζηξνθή, φπσο είπε ν πξνεγνχκελνο
ζπλάδειθφο καο;
Πνιχο ιφγνο θαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Δγψ είκαη καδί ηνπο
θαη είπε θάπνηνο ζπλάδειθνο, είλαη ην 50% ησλ Αληηδεκάξρσλ
ζπληαμηνχρνη. Απηφ ιέεη φκσο θαη θάηη άιιν, θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη.

Όηη

πιένλ

κε

ηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε
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αζρνινχληαη άιινη άλζξσπνη. Άλζξσπνη εξγαδφκελνη, άλζξσπνη
θαηαμησκέλνη, πεηπρεκέλνη, δελ αζρνινχληαη πιένλ κε ηνλ ζεζκφ
απηφ. Γηαηί δελ αζρνινχληαη; Γηαηί ην είπακε. Γηαηί ράλεηο ηελ
αμηνπξέπεηά ζνπ, γηαηί δελ κπνξείο κέζα απφ ηα δεζκά ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, γηαηί δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο, γηαηί
έρεηο

έιιεηςε ζηειερψλ γηα λα πξαγκαηνπνηείο έλα κεγάιν έξγν

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φηαλ γίλεηο Γήκαξρνο θαη θπζηθά θαη
ππάξρνπλ θαη νη ιφγνη ηεο ειάρηζηεο ακ νηβήο πνπ ππάξρεη.
Σειεπηαίν αθήλσ, πνπ ην ζεσξψ ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη
δπζηπρψο αλαθέξζεθαλ ιίγνη ζπλάδειθνη, πεηζαξρηθή θαη πνηληθή
δίσμε. Αλαθέξζεθε… Θα παξαθαινχζα λα δνζεί πεξηζζφηεξε
ζεκαζία ζην ηεξάζηην απηφ πξφβιεκα, πνπ ηνλίζηεθε βεβαίσο θαη
απφ ηνλ Πξφεδξφ καο ηεο ΠΔΓ, ηνλ θχξην Λακπάθε, αιιά θαη απφ
ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ δηθεγφξν, ηνλ θχξην Γηάλλε Καξαγηάλλε,
ηδηαίηεξα.
Γελ κπνξεί άηνκα πνπ ζε φιε ηνπο ηε δσή είλαη πξφηππα
ήζνπο, χθνπο, λνκηκφηεηαο, λα θαηαδηθάδνληαη θαη λα μεθηηιίδνληαη
επεηδή

κφλν

θαη

κφλν

είλαη

Γήκαξρνη.

Μφλν

θαη

κφλν

είλαη

Γήκαξρνη, λα ιέλε φηη πξέπεη λα δηθαζηείο. Έιενο. Γηα ειάζζνλνο
ζεκαζίαο παξαηππίεο πνπ γίλνληαη, πξνο ράξε ησλ δεκνηψλ καο.
Γεθάδεο ζπλάδειθνη ζχξνληαη ζηα δηθαζηήξηα θαη γηα πνιιά
ρξφληα ζα θνπβαιάλε έλα βαξχ ζηαπξφ θαη θπζηθά δελ κηιάσ γηα
αλζξψπνπο πνπ έθαλαλ ζνβαξέο παξαβάζεηο.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Παξαζθεπά, νινθιεξψλνπκε.
Π. ΠΑΣΟΤΡΗΓΖ: Σειεηψλνληαο ζα πσ απηφ πνπ εηπψζεθε, φηη
πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη ζε φιεο ηηο δηεθδηθήζεηο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Παξαζθεπά.
Ο

Γηψξγνο

ν

Φαζάο,

Γήκαξρνο

Γηξθχσλ -Μεζζαπίσλ,

ηξνπνπνίεζε θάπνησλ πνπ…
Γ. ΦΑΘ Α: Ναη, λαη. Γπν ιέμεηο κφλν. Καιεζπέξα ζε φινπο.
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Γχν ιέμεηο κφλν. Μηα ηξνπνπνίεζε δεηάκε. ην άξζξν 92 θαη
ζπγθεθξηκέλα απηφ πνπ αθνξά ην πξ νζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Ν.1969/80, εθφζνλ απαζρνιείην πξαγκαηηθά θαηά ηελ 30/9/2011,
εκεξνκελία

κέρξη

ηελ

νπνία

ιεηηνπξγνχζαλ

νη

ΓΔΤΑ

κε

ην

Ν.3463/2006, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε απαζρφιεζεο, ηα ππφινηπα
είλαη γλσζηά, εκείο δεηάκε λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα απ νηππσζεί φηη
απαζρνιείην πξαγκαηηθά θαηά ηελ 31/5/2011, εκεξνκελία κέρξη ηελ
νπνία ιεηηνπξγνχζαλ νη ΓΔΤΑ κε ηνλ Ν.3463/2006.
Απηφ

γηαηί

ην

δεηάκε.

Απαζρνινχκε

ζην

Γήκν

30

εξγαδφκελνπο, 18 ζηελ πξψελ ΓΔΤΑ ηνπ Γήκνπ Μεζζαπίσλ θαη
απηή ηελ ψξα δπζηπρψο σο Γή κνο έρνπκε έλαλ πδξαπιηθφ ζην
Γήκν, ζε έλα Γήκν κε 800.000 ζηξέκκαηα. Απηνί νη άλζξσπνη, νη 30
εξγαδφκελνη,

νη

18

ηεο

ΓΔΤΑ

θαη

νη

12

ηεο

Κνηλσθεινχο,

βξίζθνληαη ζε κηα νκεξία επεηδή 9/6 ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ιχζεθαλ
απηέο νη επηρεηξήζεηο, απηνί βξίζθνληαη αησ ξνχκελνη θαη έσινη
εξγαζηαθά, κε αληηθαηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Θεσξνχκε φηη κε απηφ ην ζρέδην λφκνπ, θχξηε Πξφεδξε θαη
θχξηε Αληηπξφεδξε, κηα αδηθία ηέινο πάλησλ πνπ ηφζα ρξφληα
ηαιαηπσξεί φινπο απηνχο θαη ην Γήκν καο, ζα απνθαηαζηαζεί.
Δπίζεο ζα παξαθαινχζακε, αλ απηφ ήηαλ εθηθηφ , γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ ελ
ιφγσ άξζξνπ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο πξψελ Κνηλσθειείο
Δπηρεηξήζεηο

ησλ

Γήκσλ,

νη

νπνίεο

ιχζεθαλ

θαη

ηέζεθα

ζε

θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαηά ην ίδην ρξν ληθφ δηάζηεκα.
Δπεηδή κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Καπνδίζηξηα ζε Καιιηθξάηε ην
πξψην

εμάκελν

ιχζεθαλ,

ε

απηέο

ΓΔΤΑ

νη

επηρεηξήζεηο

πεξηήιζε

ζην

μέξεηε

Γήκν

πνιχ

θαη

ε

θαιά

φηη

ΓΖΚΔΜΔ

αληηθαηαζηάζεθε κε κηα άιιε Κνηλσθειή, ηε ΓΖΚΑΓΖΜΔ, θαη
επεηδή ην ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ σο πξνο ην δίθαην ησλ
εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη λα μέξεηε απαζρνινχλην γηα δέθα ρξφληα, ν
Γήκνο πιήξσλε ΗΚΑ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα πάληα. Ο ηξφπνο
πνπ είραλ κπεη ζην Γήκν δελ ήηαλ ν ελδεδεηγκέλνο πξάγκαηη
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ζχκθσλα κε ην ΑΔΠ, αιιά φπσο ζαο είπα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη αληηθαηηθέο, νπφηε κε απηφ θαη κε ηελ
31/5/2011 πνπ ιεηηνπξγνχζε ε ΓΔΤΑ θαη κπνξνχκε λα θαιχςνπκε
απηή ηε θαηάθσξε εξγαζηαθή αδηθία, ζεσξψ φηη ζα δψζεη κηα
αλάζα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζε απηνχο θαη ζην Γ ήκν θαη ίζσο θαη
θάπνηνη άιινη Γήκνη λα έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα.
αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ην ρξφλν. Δπραξηζηψ
φινπο.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Καηαγξάθνληαη βέβαηα φια απηά
ηα νπνία εηέζεζαλ απφ ηνλ θχξην Φαζά.
Γ. ΦΑΘ Α: Απιά ζα παξαθαινχζα λα κπεη ζην ςήθηζκα…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Βεβαίσο.
Γ. ΦΑΘ Α: Σν έρσ δψζεη ζηνλ θχξην…
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Γηα δχν ιεπηά θαη ν θχξηνο Εψξδνο, γηα λα
θιείζνπκε, ν νπνίνο είλαη Γήκαξρνο Θήξαο, φπσο είλαη γλσζηφ.
Α.

ΕΧΡΕΟ:

Κχξηε

Πξφεδξε,

είρα

απνθαζίζεη

φηη

δελ

ζα

ηνπνζεηεζψ, φκσο ζα είκαη ν ζπληνκφηεξνο φισλ ιέγνληαο κφλν
θάηη γηα ηα Τπνζεθνθπιαθεία, γηα ηα νπνία αλαθέξζεθε ν Πξφεδξνο
ηεο ΠΔΓ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη εζείο κνπ είπαηε βεβαίσο φηη έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ζην ςήθηζκα, θαη λα ζαο πσ φηη γηα ην θξάηνο δελ
ππάξρεη έμνδν απφ η ε ιεηηνπξγία ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε ίθηλνο έρεη κεδέλ έμνδα. Ζ Φνιέγαλδξνο επίζεο
κεδέλ έμνδα. Σν Τπνζεθνθπιαθείν ηεο Αλάθεο, κεδέλ έμνδα. Σεο
Θήξαο κεδέλ έμνδα.
Δάλ είλαη ληηξεθηίβα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζέιεη λα
γίλνπλ έκκηζζα, αο γίλνπλ έκκηζζα αιιά αο παξακείλνπλ ζηνπο
ηφπνπο ηνπο.
Καη βάδσ θαη κηα άιιε παξάκεηξν γηα ην ζέκα απηφ. ηε Θήξα
γηα παξάδεηγκα, πνπ ην γλσξίδσ θαιά, έρεη έλα αξρείν 170 ρξφλσλ.
Απνηειεί ηζηνξηθφ αξρείν, ην νπνίν δελ πξέπεη λα βξεζεί ζε θάπνην
ππφγεην θαη λα θαηαζηξαθεί απφ πγξαζίεο.
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Καη είλαη θπξίσο, κηα θαη κηινχκε γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη
μέξσ φηη παληνχ δελ ππάξρεη Κηεκαηνιφγην, φπσο θαη ζηε Θήξα
δελ ππάξρεη Κηεκαηνιφγην, ηα Κηεκαηνιφγηα δελ είλαη έλαο ράξηεο
επί ηνπ νπνίνπ ζα εληνπίζνπκε ην αθίλεην , αιιά είλαη θπξίσο
λνκηθή ππεξεζία, φπσο θαη ηα Τπνζεθνθπιαθεία. Έρνπλ εγγξαθέο,
έρνπλ ππνζήθεο, έρνπλ βάξε θαη ηα ινηπά.
Σειεηψλσ

φκσο

κε

απηφ

θαη

ζα

κνπ

επηηξέςεηε,

θχξηε

Πξφεδξε, λα επαλαιάβσ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη πξηλ έλα
ρξφλν γηα ην ζέκα η νπ δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν πξέπεη λα
έρνπκε.
Δίρα

ρξεζηκνπνηήζεη,

αλ

ζπκάζηε

θαιά,

θχξηε

Πξφεδξε,

θάπνηνπο ζηίρνπο ηνπ εθέξε απφ ηνλ Σειεπηαίν ηαζκφ, πνπ ην
έγξαςε ην 1943 ζηελ Ηηαιία πεξηκέλνληαο ηελ ψξα ηεο επηζηξνθήο
ηνπ ζηελ Διιάδα θαη έιεγ ε ινηπφλ: αλ έλα ρξένο παιηφ κνλέδα
πνπ απφκεηλε γηα ρξφληα ζηελ θάζα ελφο θηιάξγπξνπ θαη ηψξα ήξζε
ε ζηηγκή ηεο πιεξσκήο θαη αθνχγνληαη λνκίζκαηα λα πέθηνπλ πάλσ
ζην ηξαπέδη.
Δγψ ιέσ φηη εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη έξζεη ε ζηηγκή ηεο
πιεξσκήο, απιά δελ έ ρνπκε απνθαζίζεη φηη ζα ζπγθξνπζηνχκε
κεησπηθά. Αλ ε δηεθδίθεζε κε άιινπο ηξφπνπο δελ κπνξεί λα
απνθέξεη απνηειέζκαηα, λα ζπγθξνπζηνχκε κεησπηθά θαη λνκίδσ
φηη 325 Γήκνη θαη επεηδή άθνπζα αξθεηνχο απφ ηνπο νκηιεηέο
πξνεγνπκέλσο λα ιέλε γηα ελφηεηα θαη λνκί δσ φηη κπνξνχκε λα ηε
ζθπξειαηήζνπκε, 325 Γήκνη κπνξνχκε λα αλαηξέςνπκε απηφ πνπ
ζπκβαίλεη

ζήκεξα

κε

ηελ

Απηνδηνίθεζε,

ε

νπνία

είλαη

ρεηξαγσγνχκελε δηνίθεζε θαη δελ είλαη Απηνδηνίθεζε θαη άθνπζα λα
ιέεη

ν

Πξφεδξνο

ηεο

ΠΔΓ

Ννηίνπ

Αηγαίνπ

φηη

έρεη

γίλεη

δηαδξνκηζηήο, φπσο θαη φινη καο. Γελ είλαη Απηνδηνίθεζε. Γελ
κπνξεί ζηε Γεξκαλία, γηα ηελ νπνία λα πσ θαη δπν θνπβέληεο κεηά,
κηα θαη ππάξρνπλ εθείλα ηα νπνία καο θέξλνπλ πνιιέο θνξέο, καο
νδεγνχλ ζηνλ επξσζθεπηηθηζκφ. Να πσ φηη δελ γίλεηαη εθεί κε
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα θπξψλεηαη έλα ζρέδην πφιεο ή
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δελ γίλεηαη φηη δελ απαγνξεχεηαη ξεηά ζην λφκν, λα κπνξεί λα
πινπνηείηαη απφ ηνπο Γήκνπο, θαη εδψ λα ρξεηάδεηαη γηα ηελ
επαλαθνξά ζην ιεηηνπξγηθφ βάζνο ελφο ιηκελίζθνπ, λα θάζεηαη κηα
κειέηε

ηέζζεξηο

–

πέληε

κήλεο

ζην

Τπνπξγείν

Δκπνξηθήο

Ναπηηιίαο, γηα λα μεκπαδψζεηο έλα ιηκαλάθη. Δίλαη απαξάδεθην.
Δγψ ζεσξψ, εγψ πεξλψ ηελ πην δχζθνιε πεξίνδν ηεο ζεηείαο
κνπ, είκαη είθνζη ρξφληα ζηελ Απηνδηνίθεζε, πέληε ρξφληα Γήκαξρνο
ηψξα, πεξλάσ ηελ πην δχζθνιε πεξίνδν ηεο ζεηείαο κνπ, φρη γηαηί
δελ κπνξψ λα ιχζσ ηα πξνβιήκαηα ή γηαηί δελ έρσ ηε δηάζεζε λα
ηα ιχζσ ή δελ αθηεξψλσ ηηο απαηηνχκελεο ψξεο, αιιά γηαηί δελ κνπ
επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζσ φπσο ζα έπξεπε.
Σειεηψλνληαο επίζεο ζέισ λα πσ, λα ρξεζηκνπνηήζσ απφ ην
ίδην πνίεκα έλαλ αθφκε ζηίρν. Δάλ δελ πεξάζνπκε ζε κεησπηθή
ζχγθξνπζε κε ηελ φπνηα θπβέξλεζε, δελ ιέσ γηα απηή, ιέσ θαη γηα
ηελ

πξνεγνχκελε

θαηαθηήζνπκε

ην

θαη

γηα

ηελ

απηνδηνίθεην,

πξν
ιέεη

πξνεγνχκελε,

επίζεο

ζην

ίδην

γηα

λα

πνίεκα:

θαζέλαο θαη έλα αμίσκα ζαλ ην πνπιί κέζα ζην θινπβί ηνπ. Καη ζαο
είπα, ζα θειαεδάηε εζείο, Πξφεδξε, πηζαλψο θαη εγψ θαη νη
ππφινηπνη πνπ είκαζηε εδψ, αιιά ζην θινπβί καο, ζηα θινπβηά καο.
Ννκίδσ φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε φηη ζα δηεθδηθήζνπκε θαη
αλ δελ πεηχρνπκε ζα ζπγθξνπζην χκε κεησπηθά. Καη λνκίδσ φηη
κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο.
Καη αλ ζέιεηε, γηα φηη έρνπκε ππνζηεί, δηαγξάςηε απηά ηα δχν
γξάκκαηα θαη ην δηεθδίθεζε λα γίλεη εθδίθεζε, γηαηί ζεσξψ… λαη, ην
ιέσ απηφ, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα μελίδεη θάπνηνπο, ην ιέσ
απηφ δηφηη ζεσξψ φηη θνξνχκε έλα πνιχ ζηελφ θνζηνχκη, ην νπνίν
δελ κπνξνχκε λα αληέμνπκε.
Καη ζε φηη αθνξά ηψξα ηα φζα έξρνληαη απέμσ θαη απνηεινχλ
νδεγίεο θαη ληηξεθηίβεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πνιιέο
θνξέο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφηεηα, π νιιέο θνξέο κπνξεί λα
είλαη κηα δηθαηνινγία.
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Θα ζαο πσ θαη ην έθεξα καδί κνπ, ηη γξάθεη ν Βαθαιφπνπινο
ην 1990. Έρσ ηελ εληχπσζε – ιέεη – φηη ζα απνηχρνπκε σο
επξσπαίνη θαη απηφ ζα καο ζψζεη απφ πνιιέο παξεμεγήζεηο,
ηδηαίηεξα απηή ηε ζηηγκή πνπ ε Δπξψπε ζα επηζπκνχζε λα είλαη ε
δίδπκε αδεξθή ηεο Ακεξηθήο, ρσξίο λα κπνξεί λα απσζήζεη ηηο
εζληθηζηηθέο εμάξ ζεηο πνπ ηε ζπγθινλίδνπλ. Θα ππνκείλνπκε ηε
δπηηθή καο κνίξα, φπσο ππνκείλακε ηελ αλαηνιηθή νζσκαληθή
ηπξαλλία θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ειπίδνπκε θάηη ην νπν ίν δελ
γλσξίδνπκε αθξηβψο, αιιά ζην νπνίν ζπλερίδνπκε λα πηζηεχνπκε.
αο επραξηζηψ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Σειεηψλνπκε κε πνίεζε θαη
βιέπεηε ν Καβάθεο ζαλ λα έγξαςε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε έκνηαδε.
Κιείζακε

ηνλ θχθιν

φισλ ησλ αηξεηψλ πνπ

ήζειαλ

λα

ηνπνζεηεζνχλ. Καηεγξάθεζαλ φιεο νη απφςεηο. Γφζεθαλ φια ηα
θείκελα ηα νπνία ππήξραλ θαη ελδερνκέλσο δελ είραλ δνζεί κέρξη
ζήκεξα.
Θα παξαθαιέζσ ηνλ λνκηθφ ζπλεξγάηε θαη Πξντζηάκελν ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηνλ
θχξην Παλαγηψηε Επγνχξε, γηα κηα 4ιεπηε ηνπνζέηεζε, γηα λα
θιείζνπκε ηειηθά κέζα απφ απηά πνπ αθνχζακε, ηελ έθηαθηε Γεληθή
καο πλέιεπζε.
Π. ΕΤΓΟΤΡΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θχξηε Πξφεδξε, εγψ ζα θάλσ έλα δπν παξαηεξήζεηο. Σα είπε ν θχξηνο Πξφεδξνο, φζνλ αθνξά ηηο
αηέιεηεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ.
Αλαθέξνκαη θπξίσο ζηνλ έιεγρν πνπ αζθεί απηή ηε ζηηγκή ε
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ή απνςηισκέλε
ή απηνί νη νπνίνη είλαη πξντζηάκελνη θαη εθηεινχλ αο ην πνχκε ρξέε
Γεληθνχ Γξακκαηέα, απφ θάπνπ δέρνληαη εληνιέο.
Πξνζέμηε, πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, γηαηί θαιχηεξα λα κηιάκε
κε παξαδείγκαηα, ελφο Γήκνπ, εδψ ηεο Αηηηθήο, κε ην Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, ε νπνία πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ειέγρεηαη απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα σο λφκηκε. Γίλεηαη ε έξεπλ α, παξαδίδεηαη ε έξεπλα,
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θφβεηαη ην ηηκνιφγην θαη πάεη ζηνλ Δπίηξνπν ην έληαικα θαη ιέεη ν
Δπίηξνπνο δελ ζεσξψ λφκηκε ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, δελ
πξνβιέπεηαη ζην λφκν. Πξνζέμηε, ε έγθξηζε ππάξρεη ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα.

Γελ

ζεσξείηαη

ην

έληαικα.

Καη

έρνπ κε

ην

ψκα

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπεηδή κηα ηνπηθή
εθεκεξίδα έγξαςε ζθάλδαιν δηφηη ν Δπίηξνπνο δελ ελέθξηλε ην
έληαικα, πήξε ην

ψκα Διεγθηψλ ην δεκνζίεπκα κηαο ηνπηθήο

εθεκεξίδαο, πνπ μέξεηε πψο γξάθεηαη, θαη γίλεηαη έξεπλα απφ ην
ψκα Διεγθηψλ θαη εθδίδεηαη κηα πξάμε ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαη αζθείηαη πνηληθή
δίσμε θαη είλαη φκεξνο ν

Γήκαξρνο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο

δηφηη ππέγξαςε παξάλνκε ζχκβαζε. Πέληε ρξφληα φκεξνο. Γελ
ηηκσξήζεθε νχηε απ ηφο πνπ έθαλε ηνλ έιεγρν, νχηε ν Δπίηξνπνο.
Πξνζέμηε ηψξα, γίλεηαη ην δηθαζηήξην. Τπεξάζπηζε. Μα ηελ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ν Γήκαξρνο ηελ ππνγξάθεη ζε εθηέιεζε
ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σελ ςεθίδεη θαη ηελ
εγθξίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αλ ή ηαλ παξάλνκε, ζα έπξεπε λα
αζθεζεί δίσμε θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο
Γήκαξρνο φηαλ ηελ ππνγξάθεη, έρεη ηελ έγθξηζε ηελ πξνεγνχκελε
απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ε πξάμε είλαη εθηειεζηή θαη είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηελ ππνγξάςεη. Καη ελψ ηα γλσξί δεη απηά ην
ψκα Διεγθηψλ, αζθεί δίσμε δηα ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηψλ. Λνηπφλ,
εδψ ππάξρεη ε πιήξεο παξάλνηα.
Γεχηεξν. Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Γήκαξρνο ν νπνίνο ν Γήκνο ηνπ ιέεη φηη δελ ζπκθσλνχκε λα
κεηαηξαπεί ν ΦΟΓΑ απφ χλδεζκν ζε Α.Δ ., αιιά ην ζχλνιν ησλ
θνξέσλ ησλ Γήκσλ ηεο Δλφηεηαο, πνπ έιεγε ν λφκνο 60% θαη
πιένλ πνπ έρνπλ ηα απνξξίκκαηα, απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή.
Γηαβηβάδεηαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη δηαθσλεί κε
ηελ κεηαηξνπή, αιιά ν Γήκαξρνο κεηέρεη ζην Γ.. ηνπ ΦΟΓΑ . Σν
Γ.. ηνπ ΦΟΓΑ ζπλεδξηάδεη γηα λα δηαπηζηψζεη κφλν ηε ζπλδξνκή
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο κεηαηξνπήο, πνπ ήζειε ν λφκνο 60% ησλ…
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θαη

απφιπηε

πιεηνςεθία

ησλ

κειψλ.

Καη

επεηδή

ςήθηζε

θαη

δηαπίζησζε ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηνλ παξαπέκπεη γηα
πεηζαξρηθή δίσμε ζε αξγία δηφηη ιέεη δελ εθηέιεζε ηελ απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Απηφ δελ είλαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη έθηαζε ν άλζξσπνο
λα πάεη ηψξα ζην Δθεηείν γηα λα απνινγείηαη ζε δηθαζηέο.
Καη λα ηειεηψζσ κε κηα παξαηήξεζε, επεηδή εμεπιάγελ, ηψξα
κνπ έδσζε ν αγαπεηφο ίκνο ην θαηεγνξεηήξην. Πξνζέμηε. Ο ίκνο
παξαπέκπεηαη γηα εζηθή απηνπξγία ζε ςεπδή βεβαίσζε θαη άκεζε
ζπλέξγεηα, γηα απηή πνπ είπε ηελ… ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ.
Δδψ είλαη θαη απαξάδεθηε ε δίσμε, γηαηί ε αξκνδηφηεηα, ηε
πνιενδνκηθή αξκνδηφ ηεηα, φηη έρεη ζρέζε κε ηελ Πνιενδνκία, ην
ηνπνγξαθηθφ θαη ινηπά, ηελ έρεη εθρσξήζεη ν ίκνο ζε αξκφδην
Αληηδήκαξρν. Απφ ηελ ψξα πνπ εθρψξεζε ηελ αξκνδηφηεηα δελ
αζθεί

παξαιιήισο

κε

ηνλ

Αληηδήκαξρν

ηελ

αξκνδηφηεηα.

Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επζχλε ηεο
δηαρείξηζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηελ έρεη ν Αληηδήκαξρνο. Δπνκέλσο
αλ επξφθεηην λα αζθεζεί θάπνηα δίσμε, ζα έπξεπε λα αζθεζεί
εζηθή απηνπξγία θαηά ηνπ Αληηδεκάξρνπ. Καη αζθείηαη θαηά ηνπ
Γεκάξρνπ. Γειαδή πξάγκαηα εμσθξεληθά, ηα νπνία πξέπεη
Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

επεηδή

είκαζηε

ζε

ζέζε

ακχλεο,

ε
λα

αληηκεησπίζνπκε.
Δγψ

ηειεηψλσ,

θχξηε

Πξφεδξε,

κε

κηα

πξφηαζε.

Όπνπ

δηαπηζηψλνπκε παξαιείςεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ δφιν, νξγάλσλ
ειέγρνπ,

είηε

απνηειείηαη

είλαη

θπξίσο

ψκα
απφ

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
δηνηθεηηθνχο

ππαιιήινπο,

είηε

πνπ
είλαη

αζθνχληεο ρξέε Γξακκαηέσο Απνθεληξσκέλεο, ππάιιεινη δειαδή,
λα αζθνχκε πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε θαζήθνληνο. Απηή είλαη ε
πξφηαζή κνπ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ ζεσξψ φηη θαη νη
ηειεπηαίεο παξαη εξήζεηο ηνπ θπξίνπ Επγνχξε, αλαδεηθλχνπλ θαη
κέζα απφ απηά πνπ αθνχζακε ζήκεξα, είλαη ε δηαρξνληθή δίσμε
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εθείλσλ νη νπνίνη βιέπνπλ κε θφκπιεμ νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ
Απηνδηνίθεζε. Καη απηφ έρεη κηα δηαρξνληθφηεηα, δηφηη απηή ε
δηαρξνληθφηεηα εγθπκνλεί ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο θαη βεβαίσο λα
γίλεηαη πιένλ ακπληηθή δηαδηθαζία πνιηηηθήο. Ση ζεκαίλεη ακπληηθή
πνιηηηθή; ηελ ηαηξηθή φηαλ θάπνηνο γηαηξφο αζθεί ακπληηθή ηαηξηθή,
ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, δηφηη δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία
εθηέιεζεο θάπνηαο π αζνγελνχο θαηάζηαζεο γηα λα κελ κπιέμεη κε
ηηο λνκνηέιεηεο θαη εθείλεο ηηο αδηθίεο.
Απηφ είλαη ππέξ ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ή θαηά; Βεβαίσο
θαη δελ είλαη ππέξ. Καη λνκίδσ ην κεγαιχηεξν δήηεκα πνπ ζήκεξα
ππάξρεη

ζηελ Απηνδηνίθεζε,

επηζεηηθφηεηα

απέλαληη

είλαη

ζηελ

ην

θφκπιεμ

απηνδηνηθεηηθή

θαη βεβ αίσο ε
εμνπζία.

Καηά

δηαζηήκαηα θαη ηψξα πνιχ πεξηζζφηεξν.
Θεσξψ ινηπφλ φηη ε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία
νινθιεξψλεηαη, είρε ζηφρν αθελφο κελ λα σξηκάζνπλ νη ζθέςεηο
φισλ καο, αιιά θαη ζπγρξφλσο λα δνχκε ηηο πξνζέζεηο θαη ηεο
ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο κέζα απφ έλα λνκνζρέδην ζθνχπα, πνπ
άιινη ην είπαλ ζνχπα θαη άιινη ην είπαλ φπσο ήζειαλ.
Θεσξψ φηη ππάξρνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ έλα
κηθξφ ζεηηθφ πξφζεκν, αιιά είλαη κηθξφηεξν ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ
ζα ζέιακε ζήκεξα λα ππάξρνπλ σο απηνδηνηθεηηθή ιχζε, πνπ ην
έρεη βεβαίσο ππνρξέσζε λα ην θάλεη ε θεληξηθή λνκνζεηηθή εμνπζία
θαη δελ ην θάλεη. Γηφηη νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο αλαπηχζζνληαη θαη
πξνζθάησο έηπρε λα πάσ ζηελ Οπγγαξία, πνπ δηαθσλψ ζε πνιιά
επίπεδα

ζε…

αλ

ζέιεηε

ζην

επίπεδν

ηεο

δηνίθεζεο,

φκσο

δηαπίζησζα απφ θνληά ηα δχν ρξφληα ηνπ 2% αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο, θπξίσο πξνήιζε απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ
Απηνδηνίθεζε,

φπνπ ε Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα απνθαζίδεη γα ηα

ηνπηθά απηνδηνηθεηηθά δεηήκαηα θ αη λα απνκπιέθεηαη απφ ηηο
αηέξκνλεο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο. Σν ίδην θάλεη ε Ληζνπαλία
θαη ε Δζζνλία.
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ηελ Διιάδα γηαηί δελ γίλεηαη; Απηφ είλαη ην πξψην εξψηεκα,
ην νπνίν άκα ην εκπιέμεηο θαη κε ην θφβν ηνλ νπνίν ζέινπλ λα
εγθαζηδξχζνπλ

κέζα

απφ

εζηθ ή

απηνπξγία,

δειαδή

εζηθφο

απηνπξγφο ηη ζεκαίλεη; Έλαο άλζξσπνο απνθαζίδεη γηα εζέλα, ν
νπνίνο γηα νηηδήπνηε, αθφκα θαη ην νμπγφλν ζήκεξα ην νπνίν
αλαπλένπκε, αλ έρεη απμεκέλν δηνμείδην ζε κηα πφιε, κπνξεί λα
ζεσξεζείο θαη εζηθφο απηνπξγφο δηφηη δελ θξφληη ζεο ελδερνκέλσο
λα πξαζηλίζεηο θαη φηη άιιν.
Λέσ ινηπφλ, ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή έλα κήλπκα πνπ πξέπεη
λα πεξάζεη απφ απηή ηελ αίζνπζα γηα φζνπο ζέινπλ λα ην
αθνχζνπλ γηαηί ην ιέκε πνιχ ζνβαξά. Αλ λνκίδνπλ φηη αθφκα θαη
ηψξα ε Απηνδηνίθεζε ζα είλαη ζην ζθ νππηδνηελεθέ ησλ πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ

ησλ

θεληξηθψλ

θπβεξλήζεσλ

θαη

ηεο

λνκνζεηηθήο

εμνπζίαο, ηνπο ιέκε φηη ην επφκελν δηάζηεκα ε Απηνδηνίθεζε ζα
είλαη ηφζν κπεηνλαξηζκέλε ζην επίπεδν ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ ζα
ηξίβνπλ ηα κάηηα ηνπο, δηφηη δελ έρνπλ θαλέλα δηθ αίσκα, φρη γηα
εκάο, γηα ηα παηδηά καο, λα ζηεξνχλ, θχξηε Γήκαξρε ηεο Θήξαο,
επεηδή κηιήζαηε πνηεηηθά, αθνχζηε θαη ιίγν ηελ πεδή ζπγγξαθηθή
θάζε, ζηελ νπνία φηαλ ην ιέκε ην ελλννχκε. Καη ελλννχκε ινηπφλ,
αλ λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ ςειιίδνληαο λα θάλνπλ λνκνζε ηήκαηα,
ελψ δελ δίλνπλ απαληήζεηο γηαηί βάδνπλ ζην ζθακλί αλά πάζα
ζηηγκή ηνλ θάζε αηξεηφ, ελψ ζσξαθίδνπλ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ηε
γξακκαηεηαθή

εμνπζία

ηε

δνηή,

κε

αηέιεησηεο

απνθάζεηο

θαη

λφκνπο, απηφ δελ ζα πεξάζεη. Καη ζεσξνχκε φηη έρνπκε εζηθή
ππνρξέσζε

πιένλ

φινη

καδί,

ρσξίο

πξναπαηηνχκελα,

ρσξίο

ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ρσξίο λα ιέκε απφ πνηα αθεηεξία μεθηλάκε,
αιιά θπξίσο ππεξεηψληαο ην ζήκεξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην
αχξην, λα θάλνπκε ηηο θηλήζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη σο εμήο.
Καηαξρήλ ππήξμε κηα πι ήξεο θαηαγξαθή, κε πνιχ επηκέιεηα,
φισλ

ησλ

απφςεσλ.

Θα

ππάξμεη

θαη

γηα

εθείλνπο

πνπ

δελ

ζεψξεζαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή δελ κπφξεζαλ ζήκεξα λα
βξίζθνληαη ζε απηή ηελ αίζνπζα. Βέβαηα λα μέξνπκε, επεηδή ην έρσ
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μαλά δήζεη απηφ ην φλεηξν, ηνπ φηη ιέλε πξνρσξά ηε εζείο θαη εκείο
καδί ζαο, ην έρσ δήζεη ζηελ πςειή εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή πνπ
ιέγαλε εγψ είκαη επηζηήκνλαο, ηψξα λα βγσ έμσ ζηνπο δξφκνπο ή
λα πάσ λα θσλάμσ; Δγψ ηε πνδηά κνπ εδψ. Όηαλ ε πγεία έπεζε εηο
ζηελ απαμίσζε ζηε ρψξα καο θαη απφ πέκπηε ζέζε ηνπ Ο ΑΑ,
βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε
νη

γηαηξνί

ιέλε:

ηη

γίλεηαη

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΑΑ, ζήκεξα

ξε

παηδηά;

Μήπσο

πξέπεη

λα

αληηδξάζνπκε; Βέβαηα είλαη ιίγν αξγά, δηφηη ε θαηαθξαπγή θαη νη
ππξνβνιηζκνί ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο πξνο ην θνηλσληθφ ζψκα κε
δηεκβνιηζκνχο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κεζνδεχζεηο, δελ έρεη ηε
δχλακε λα αληηδξάζεη.
Απηφ ινηπφλ δελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Καη δελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε ζηελ Απηνδηνίθεζε δηφηη είλαη
ζπλπθαζκέλν

κε

ηελ

αλάπηπμε

ηεο

ίδηαο

ηεο

ρψξαο.

Δίλαη

ζπλπθαζκέλν κε ην λα κπνξέζνπκε λα μεθηλήζνπκε απφ ηα επηά
ρξφληα

χθεζεο

ηεο

ρψξαο

καο,

απφ

ηελ

πξνζπάζεηα

λα

εγθαζηδξπζεί ην θφκπιεμ ζε απνθάζεηο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε απφ
απηνχο πνπ εμνπζηάδνπλ.
Καη γηα απηφ εκείο ζεσξνχκε σο Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδνο, νη επφκελεο κέξεο ζα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ
απφςεσλ θαη ην ιέκε πνιχ ζνβαξά. Πην ζνβαξά ελδερνκέλσο δελ
έρνπκε κηιήζεη, γηαηί πιένλ έρνπκε θηάζεη εθεί πνπ δελ παίξλεη
άιιν. Λέκε ινηπφλ φηη νη απφςεηο πνπ ηέζεθαλ ζήκεξα έρνπλ
θαηαγξαθεί,

ζα

θαηεγ νξηνπνηεζνχλ

ζε

έλα

έθηαθην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην ην νπνίν πξνζαλαηνιηδφκαζηε λα είλαη ηελ Πέκπηε, ηξεηο
ε

ψξα,

κε

κνλνζεκαηηθφ

ηελ

ήδε

δηαδηθαζία

πνπ

ζα

έρνπλ

επεμεξγαζηεί νη Τπεξεζίεο καο θαη επραξηζηψ βεβαίσο φιεο ηηο
Τπεξεζίεο ηεο ΚΔΓΔ, αιιά θαη ζπγρξφλ σο ζέισ ηελ εγξήγνξζε
απηή

ηε

ζηηγκή

γηα

λα

θάλνπλ φινη

ην

κέγηζην

δπλαηφ

ησλ

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη λα είκαζηε έηνηκνη φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο
δηαβνχιεπζεο, αιιά ζα είκαζηε εθεί πνπ θάπνηνη ζα ζέινπλ λα
ςεθίζνπλ γηα εκάο ρσξίο εκάο, αλ δελ έρνπλ ελζσκαηψζε η ηελ
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θαηεγνξηνπνίεζε

απηψλ

ησλ

νπνίσλ

έρνπκε

ζπδεηήζεη

θαη

ζπδεηνχκε αθφκα.
Καη βέβαηα αλ θάλνπλ ην ιάζνο θάπνηνη επεηδή βάδνπλ ην
πξνζσπηθφ ηνπο ή θαη θνκκαηηθφ ηνπο αμίσκα πάλσ απφ ην
ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, φρη
αγαπεηέ ζπλάδειθε ηεο Θήξαο, κεησπηθή. Μέρξη ηέινπο κεησπηθή
ζχγθξνπζε. Γηφηη πάλσ απφ φια ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε νη
ηζηνξηθέο ζηηγκέο έξρνληαη κέζα απφ σξίκαλζε εθείλσλ πνπ δελ
θαηαιαβαίλνπλ φηη φηαλ έξζεη ε ηειεπηαία ζηαγφλα ηειεηψλνπλ φια.
Καη βξηζθφκαζηε αθξηβψο ζε απηφ ην νξηαθφ ζεκείν, ηεο ηειεπηαίαο
ζηαγφλαο. Αλ ζέινπλ θάπνηνη λα λνκίζνπλ φηη κπινθάξνπκε ή λα
λνκίδνπλ φηη ην έρνπλ μαλά αθνχζεη, ηφηε ελδερνκέλσο λα κελ
έρνπλ μαλά δήζεη απηφ ην νπνίν ζα ζπκβεί ζην επφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα κέζα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.
Καη γηα απηφ ζα θαιέζνπκε ζε εγξήγνξζε ελφηεηαο φινπο θαη
φιεο. Να βξνχκε εθείλα ηα νπνία είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα πνπ καο
ελψλνπλ, δηφηη είλαη ε κφλε καο δχλακε απηή. Γελ ππάξρεη άιιε
δχλακε. Γηφηη ζπγρξφλσο έρνπκε λα ηα βάινπκε θαη κε ηνπο
πιεξνθνξηνδφηεο, απηνχο πνπ ελεκεξψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε, πνπ
βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία απηή ηελ πεξίνδν, ηελ νπνία ζα
πξέπεη ε ελεκέξσζε ε δηθή καο λα γίλεηαη απφ γσληά ζε γσληά
κέζα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, κε ηνπο πνιίηεο,
γηα ηνπο πνιίηεο. Γηφηη είλαη ζίγνπξν φηη δελ

ζα παίμνπλ κφλν κε

ηνλ

αληδηνηειή

ξφιν

ηνλ

ακφιπλην

θαη

βεβαίσο

ηνλ

γηα

ηελ

Απηνδηνίθεζε.
Θεσξψ ινηπφλ φηη κέζα απφ απηή ηε θαηαγξαθή θαη ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε

ησλ

απφςεσλ

ζα

πάκε

σο

επηθεθαιήο

η σλ

παξαηάμεσλ κε ην Πξνεδξείν, πξνο θάζε θαηεχζπλζε, ακέζσο κεηά
ηελ Πέκπηε. Καη πξνο ηνλ Τπνπξγφ, ηνπο αξκνδίνπο Τπνπξγνχο,
αιιά γηα θαζαξίζνπκε θαη ηε ζέζε καο, ζα δεηήζνπκε θαη απφ ηνπο
επηθεθαιήο

ησλ

θνκκάησλ,

πιελ

ελφο,

ζηηο

αιιεπάιιειεο

ζπλαληήζεηο νη νπνίεο ζα αξρίζνπλ λα γίλνληαη απφ ηελ Πέκπηε, λα
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ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη θαη εθείλνη αλ δελ ηνπνζεηεζνχλ κε
επζχηεηα γηα ηα δεηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε απφιπην βαζκφ
ελεκέξσζεο, ηφηε θαη εθείλνη ζα είλαη ζπλππεχζπλνη ηεο ζπλέρηζεο
ηεο θαηεθφξαο ηεο ρψξ αο, θαη φρη ηεο Απηνδηνίθεζεο. Γηφηη μέξεηε,
είλαη σξαίν λα ιέκε θίινη απφ εδψ, θίινη απφ εθεί θαη θίινη
παξαδίπια, αιιά θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα κεηξήζνπκε πξαγκαηηθά
ηνπο θίινπο καο θαη πνηνη είλαη πξαγκαηηθνί θίινη καο, δηφηη είλαη
ζίγνπξν, δελ έρνπλ παί μεη δηαρξνληθά ην ξφιν πνπ ζα έπξεπε κε
εηιηθξίλεηα νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα θφκκαηα απέλαληη ζηελ
Απηνδηνίθεζε. Γηαηί δηθή κνπ άπνςε είλαη, αλ πξάγκαηη είραλ
παίμεη, ε ρψξα καο δελ
δψζεη

ζηηο

θνκκαηηθφ

ηνπηθέο
θφκκα

ζα ήηαλ ζε χθεζε ζήκεξα. Καη αλ είραλ

θνηλσλίεο ,
κέζα

απφ

φρη

γηα

λα

ηα

θφκκαηά

δεκηνπξγήζνπλ
ηνπο,

αιιά

ην
λα

δεκηνπξγήζνπλ ην πνιηηηθφ θεληξηθφ πξνζσπηθφ κέζα απφ ηνπο
άμηνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηφηε ζα ήηαλ κηα άιιε ρψξα, ε
ρψξα ηεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηε βάζε ηεο ηζηνξίαο ηεο.
Καη γηα απηφ αθξηβψο ζεσξνχκε φηη ζα είκαζηε ζε εγξήγνξζε
θαη θπζηθά αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θαη πην γξήγνξα βήκαηα απφ
ηνλ επηέκβξε, πνπ απηφ ζα ην θξίλνπκε απφ εθείλνπο πνπ ζα
θαηαιάβνπλ ή δελ ζα θαηαιάβνπλ φηη ελλννχκε ηη ιέκε ζήκεξα, ηφηε
ζεσξψ φηη ελδε ρνκέλσο θαη κηα άιιε ζπλάληεζε Γεκάξρσλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ, πνιχ πην ζχληνκα απφ ηνλ επηέκβξε, κπνξεί λα
ζπκβεί.
Θεσξψ ινηπφλ θιείλνληαο φηη δελ ζα παιέςεη θαλείο γηα
θαλέλαλ. Θα παιέςνπκε φινη γηα φινπο. Καη αλ λνκίδνπλ θάπνηνη
πεξπαηάηε εζείο θαη εκε ίο είκαζηε καδί ζαο, ηειεηψλεη εδψ. Θα
πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο κέζα απφ ηε ζπλείδεζε φινη θαη
ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε φια ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα φηη απηφ
ην θαινθαίξη ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε, απηφ ην θαινθαίξη
ζα πξέπεη λα είκαζηε ελεκεξ σκέλνη θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί κε ηε
θπζηθή παξνπζία φιεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, φρη κφλν ηεο θεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΚΔΓΔ ή ησλ εθιεθηφξσλ. Όιεο ηεο Απηνδηνίθεζεο.
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Μπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα, κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα,
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, λα βξεζνχκε φινη. Καη απηφ ην ζεκείν
ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ην ζεκείν εθείλν ην νπνίν αλαδεηάηαη
ζήκεξα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε γηα ην αχξην ηεο ρψξαο.
Δπραξηζηψ πνιχ γηα φηη θάλαηε, γηα φηη δψζαηε θαη απηφ πνπ
κπνξψ λα πσ θαη βιέπνληαο θαη ηνλ Απνζηφιε, εί λαη φηη νη
παξαηάμεηο νη νπνίεο θαηαιαβαίλνπκε, κπνξεί φινη λα έρνπκε ηηο
παζνγέλεηεο, βάδσ ηηο δηθέο κνπ πξψηεο, δελ ρσξά θακία ακθηβνιία
φηη πξέπεη λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη ζα ηηο ελψζνπκε.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Δπηηξέςηε κνπ λα κηιήζεη ν Απφζηνινο πνπ δήηεζε ηνλ ιφγν.
Κάηη ζέιεη λα πεη.
Α. ΚΟΗΜΖΖ: Μελ αλεζπρείηε, δελ πξφθεηηαη λα ζαο θάσ ηνλ
ρξφλν, γηαηί μέξσ θαη θαηαλνψ. Αιιά έρσ ηελ εληχπσζε φηη έρνπλ
γίλεη

νξηζκέλεο

παξαδνρέο.

Παξαθνινχζεζα

φιεο

ηηο

νκηιίεο.

Πξψηνλ, δελ έρνπκε λνκνζρέδην. Έρνπ κε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη
είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία ηειείσο αλνηρηή.
Δξκελεχνληαο απηά ηα νπνία είπε ν θχξηνο Πξφεδξνο, αλ
θαηάιαβα θαιά, δειαδή θσδηθνπνηνχκε σο Γηνίθεζε απηά πνπ
αθνχζακε ζήκεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαλ βαζηθά πξνβιήκαηα.
Σα θάλνπκε ζρέδη α λνκνζεηήκαηνο θαη ηα δίλνπκε ζηελ θπβέξλεζε
λα ηα εληάμεη ζην λνκνζρέδην. Δάλ απηά δελ πεξηιεθζνχλ, ην
επφκελν βήκα ζα είλαη κία θαηλνχξγηα πλέιεπζε, ζηελ νπνία ζα
απνθαζίζνπκε πψο ζα αληηδξάζνπκε, αιιά φινη καδί φκσο. Καη φηη
απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία ζα δεζκεχζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ζπλάδειθνη.
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